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:  مقدمة عامة

هتدف ادلؤسسة االقتصادية من خالل التسيَت األمثل لتحقيق أفضل النتائج و ذلك بتحديد و تنفيذ السياسات ادلناسبة 
اليت تتوافق مع طبيعة نشاطها ويف مقدمتها عملية الرقابة على ادلنتجات اليت تكتسي أعلية بالغة يف رسم معادل صلاح 

. ادلؤسسة يف ظل ادلنافسة احلادة اليت تسودىا أسواق السلع و اخلدمات

دبختلف اذباىاهتم , لقد شغلت ادلؤسسة االقتصادية وال تزال حيزا معتربا يف كتابات و أعمال الكثَت من االقتصاديُت 
و نظرا , باعتبارىا النواة األساسية يف النشاط االقتصادي للمجتمع , اإليديولوجية سواء من الشرق أو من الغرب

فان ادلؤسسة آنذاك دل تعد ىي نفسها ادلؤسسة , للتحوالت و التطورات اليت تشهدىا الساحة االقتصادية إذل حد الساعة
فباإلضافة إذل تنوع و تعدد أشكاذلا و رلاالت نشاطها فقد أصبحت أكثر تعقيدا و أصبح األمر يستدعي اعتماد , حاليا

. منهج جديد و مالئم للدراسة و التخلي عن ادلنهج التقليدي

االقتصادية و القانونية ادلؤثرة على الذمة ادلالية للفرد أو , لقد ظهرت التكاليف كوسيلة لًتتيب و تنظيم ادلعلومات ادلالية
ادلؤسسة ،إذا تركز ىذه األخَتة على تقنية دلراقبة عمليات ادلشاريع و العمليات التجارية و ادلالية اليت تقتضيها ىذه 

ادلؤسسة ،و على مواجهة ادلنافسة ، و تعترب التكاليف تقنية من التقنيات اليت كان التطور االقتصادي سببا  رئيسيا يف 
بروزىا دلساعدة التسيَت و ربديد التكاليف و حساهبا ، و بعد أن أصبح التحكم يف ىذه األخَتة صعب و بالتارل 

يستوجب أدوات علمية دلراقبتها 

ظهرت احلاجة  إذل التكاليف  يف ادلؤسسة الصناعية عندما ظهرت ادلؤسسات ذات رؤوس األموال الضخمة و ظهرت 
مشكلة تنوع اإلنتاج و  استخدام اآلالت و ما ترتب على ذلك من تعقد الطرق اإلنتاجية و االىتمام بكفاية أداء العمال 

. و تدخل الدولة حلمايتهم

أمرا  ضروريا ألي وحدة اقتصادية ،و تساعد دبا توفره من معلومات داخلية تفصيلية على تأكيد قدرة الوحدة االقتصادية 
على منافسة يف بيئة األعمال معاصرة، هتتم التكاليف بقياس التكلفة ،هتدف التكاليف إذل ترشيد استخدام ادلؤسسات 

دلوارد اإلنتاج ادلتاحة ذلا ، و ىي بذلك تسعى إذل ربقيق أكرب إنتاج شلكن بأقل التضحيات ادلمكنة هبذه ادلواد، ويف سبيل 
قياس تكلفة اإلنتاج و الرقابة على النشاطات الالزمة لتحقيق ىذا اإلنتاج ، فان التكاليف هتدف إذل خفض  تكلفة 

. اإلنتاج مع احلفاظ على ادلواصفات اخلاصة بادلنتج ، حىت  ربقق لو اجلودة ادلطلوبة  لنجاح تسويقو
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لذلك فان من ادلعروف أن تنمية إي مؤسسة  اقتصادية تكون عرب التحكم يف الكفاءة اإلنتاجية و  مدى  ارتباطها 
دبحاسبة تكاليف لن يأيت إال عن طريق البحث يف اخليارات إسًتاتيجية و أساليب  حديثة تواكب و تالزم النشاط 

. اإلنتاجي 

:  و انطالقا شلا سبق ؽلكن صياغة اإلشكالية الرئيسية فيما يلي :إشكالية البحث -1

  ما ىو دور التكاليف في تحسين الكفاءة اإلنتاجية بالمؤسسة االقتصادية ؟

: و بناءا على ىذه اإلشكالية ؽلكن طرح األسئلة الفرعية التالية 

ما ىي التكاليف ؟ و فيما تتمثل أعليتها داخل ادلؤسسة ؟ .1 
ما ىي الكفاءة  اإلنتاجية ؟ و ما ىي أساليب ربسينها ؟ .2
ىل تساىم التكاليف يف ربسُت الكفاءة اإلنتاجية دبؤسسة نفطال ؟ .3
: دلعاجلة ادلوضوع نضع الفرضيات التالية: فرضيات البحث -2
حيث . األنشطة ادلختلفة لتحديد تكلفة ادلخرجات مداخالتالتكاليف ىي نظام يهتم بتشغيل بيانات خاصة بتكلفة .1

. سبثل أعلية بالغة بالنسبة للمؤسسات
الكفاءة اإلنتاجية ىي االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج هبدف ربقيق اكرب قدر من اإلنتاج دبستوى معُت و يف وقت .2

. معُت بأقل تكلفة شلكن
. تساىم التكاليف يف ربسُت الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة من خالل الطرق احلديثة حلساب التكاليف.3
: تتجلى أعلية ادلوضوع يف : أىمية الموضوع -3
. إبراز أعلية التكاليف باعتبارىا اليوم أحد الركائز األساسية داخل ادلؤسسات االقتصادية.1
. زلاولة التعرف على الكفاءة اإلنتاجية و أساليب ربسينها و مدى أعليتها داخل ادلؤسسة االقتصادية .2
. ادلكانة ادلتميزة للتكاليف يف ادلؤسسات االقتصادية.3
التعرف على دور التكاليف يف الكفاءة اإلنتاجية ،و التعرف على أىم الطرق احملاسبية اليت مكنت ادلؤسسات من .4

. ربسنها
:   ىناك عدة أىداف يرمي إليها حبثنا ىذا و نوجزىا فيما يلي :أىداف البحث -4
. التعرف على أعلية التكاليف  و إبرا  أىم طرق تطبيقها يف ادلؤسسة االقتصادية.1
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. زلاولة التعرف على الكفاءة  اإلنتاجية و كيفية ربسينها و طرق زيادة الكفاءة اإلنتاجية داخل ادلؤسسة االقتصادية.2
. زلاولة التعرف على واقع التكاليف بادلؤسسات االقتصادية و عالقتها مع الكفاءة اإلنتاجية من خالل مؤسسة نفطال.3
: سوف نتناول ىذه الدراسات على النحو التارل : الدراسات السابقة -5
 دبستغازل يف العلوم االقتصادية ،جامعة "المحاسبة التحليلية كأداة لتخطيط و مراقبة اإلنتاج "دراسة طوايبية اضبد.1

،حيث تناول الباحث من خالل دراستو على مكانة و دور احملاسبة التحليلية ضمن األدوات األخرى ادلستعملة للتخطيط 
. و مراقبة اإلنتاج على أساس أهنا تشكل نظام معلومات متكامل

: و سبثلت نتائج ىذه الدراسة فيما يلي 
. القيام بإتباع منهج احملاسبة التحليلية و التأكد من صحة تطبيقو جيدا  -
. دراسة ادلنتج و وضع إسًتاتيجية جيدة لذلك -
. مراقبة العمليات اإلنتاجية أثناء قيامها -
. ربليل الفرو قات لتعرف على اخللل ادلوجود داخل ادلراكز و زلاولة تصحيحها -

: من أىم التوصيات اليت قدمها الباحث يف دراستو و ىي 
. التحقق من أىداف ادلخطط ذلا و مسطر مسبقا   -
. وجوب تطبيق احملاسبة التحليلية   -
. مراقبة العمليات اإلنتاجية يف ادلؤسسات االقتصادية من خالل وضع سياسات التخطيط   -

 دراسة احلالة شركة نفطال جامعة "دور المحاسبة التحليلية في تحسين الرقابة على إنتاج"دراسة بوناب بالل .2
حيث تناول الباحث من خالل دراستو ىذه على 2018/2019علوم التدقيق احملاسيب ادلارل 3مستغازل مذكرة ماسًت 

. جعل التكاليف يف ربسُت اجلودة الرقابة على منتجاهتا بأقل تكلفة شلكن
: توصلت ىذه الدراسة إذل عدة النتائج أعلها 

القيام دبراقبة –غلب أن تعتمد ادلؤسسة االقتصادية على التكاليف األنة يعترب اذلدف أساسي الكتشاف اخلطاء -
. ادلنتجات بطريقة اآللية حىت ينبغي لنا اكتشاف الثغرات ادلوجودة بسرعة

من أىم التوصيات اليت قدمها الباحث يف دراستو و ىي تسمح للتكاليف بتوفَت معلومات بطريقة سريعة و دقيقة فهي 
. تضمن فعالية النظام الرقابة على ادلنتجات حيث تعمل على ربسُت اإلنتاجية و بالتارل  تعظيم األرباح

: المنهج الدراسة -6
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من أجل الدراسة ادلعمقة و التحليل الشامل دلختلف جوانب موضوع البحث و ربديد دور التكاليف يف ربسُت الكفاءة 
اإلنتاجية ،و بناءا على أىداف البحث مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي حيث مت وصف و ربديد عناصر ادلوضوع 

بغية زلاولة معرفة دور –ادلدروس يف اجلانب النظري  على اجلانب التطبيقي ادلتمثل يف الواقع ادليداشل دلؤسسة نفطال 
. التكاليف يف ربسُت الكفاءة اإلنتاجية

: ىيكل البحث -7
نظرا األعلية ادلوضوع قمنا بتقسيم البحث إذل جانبُت جانب النظري مبٍت على ادلفاىيم و الدراسات النظرية و الذي 

استخدمنا على أساسو األسلوب الوصفي التحليلي ،و جزء التطبيقي خاص بالدراسة ادليدانية اليت مت إجراؤىا يف مؤسسة 
: نفطال  و قد مت تقسيم البحث إذل 

الفصل األول جاء بعنوان مفاىيم األساسية حول التكاليف و اليت بدوره يتكون من مبحثُت 
. التكاليف و طرق حساهبا:ادلبحث األول و ىو عموميات حول التكاليف أما ادلبحث الثاشل 

مفهوم اإلنتاج : األول مبحثُت، ادلبحثالفصل الثاشل ربت عنوان مدخل مفاىيم حول اإلنتاج و اليت بدوره يتكون من 
. فوائد و شليزات اإلنتاج:أما ادلبحث الثاشل 

. أساليب ربسُت الكفاءة اإلنتاجية:أما ادلبحث الثالث 
حيث الفصل الثالث ربت عنوان تطبيق التكاليف حملاولة ربسُت الكفاءة اإلنتاجية يف مؤسسة نفطال و اليت بدوره يتكون 

 .حملة تارؼلية عن مؤسسة نفطال  من نشأهتا حىت تقسيمها:من مبحثُت  ادلبحث األول 
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  : الفصل مقدمة

إن حساب التكاليف و سعر التكلفة للمنتجات ادلادية أو اخلدمات يف ادلؤسسة ؽلكن أن يتم بعدة 
 طريقة التكلفة ادلتغَتة من طريقة التحميل العقالشل احلقيقية،طريقة التكاليف :منهاطرق نذكر 

. للتكاليف الثابتة و طريقة التكلفة ادلعيارية

  زبتلف كل طريقة عن األخرى باختالف اذلدف منها فطريقة التكاليف احلقيقية هتتم و هتدف إذل 
قياس تكلفة ادلنتجات الفعلية ، أما طريقة التكلفة ادلعيارية فتسعى إذل وضع معايَت الستعمال و قياس 

سلتلف عناصر التكاليف ، و تدعى ىذه ادلعايَت بالنموذج يرجع إليو عند ربليل عناصر التكاليف 
احملققة  )و الفعلية  (ادلعدة مسبقا  )الفعلية فهي ادلؤسسة و ربديد الفروقات بُت التكاليف النموذجية 

فتظهر أثر كل من التكاليف ادلتغَتة و التكاليف ( التحميل العقالشل ) أما طريقة التكاليف الثابتة  . (
و . الثابتة يف سعر التكلفة اإلصبارل ، و أيضا ربديد حجم النشاط الذي يؤثر يف ىذه التكاليف 

طريقة التكاليف ادلتغَتة توضح القرارات اليت تتعلق بدورة استغاللية فتستعمل ىذه الطريقة لغرض 
. ربليلية و اقتصادية

 فنبدأ الفصل بدراسة حدي    و سوف توضح و تشرح ىذه الطرق يف ىذا الفصل كل طريقة على 
طريقة التكاليف احلقيقية يف ادلبحث األول ،مث طريقة التكلفة ادلتغَتة يف ادلبحث الثاشل طريقة التحميل 

. العقالشل للتكليف الثابتة يف ادلبحث الثالث و أخَتا طريقة التكلفة ادلعيارية يف ادلبحث الرابع

  مفاىيم أساسية حول التكاليف  :األولالمبحث 

أخذ السعي الدائم  من طرف ادلؤسسات إذل ربقيق القدر األكرب من الربح إذل البحث عن الطريق 
األصلع لذلك ،و اليت ال تكتمل إال من خالل زبفيض التكاليف إذل أدسل حد و ال يهتم ىذا 

التخفيض إال بالتوصل إذل حساهبا بطرق مبينة على أسس علمية ربدد عن طريقها كيفية الوصول إذل 
.  وفقا لألىداف ادلؤسسة للمنتجسعر التكلفة 
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 :أنواعهاتعريف تكاليف و : األول لبمط -

: يوجد عدة تعاريف للتكلفة نذكر منها : تعريف التكلفة – أوال 

قيمة التضحية لضمان ادلنفعة أو ادلبلغ الذي يقاس }:عرفت التكلفة من قبل ادلعهد األمريكي للمحاسبة
.{ 1 أو خدمةعلى سلعةبالنقد ادلدفوع مقابل احملصول 

تضحية مادية اختيارية هبدف احلصول على منفعة مادية يف احلاضر أو ادلستقبل أو  }:بأهناو تعرف كذلك 
دبعٌت آخر ىي استنفاذ ادلوارد االقتصادية ادلتاحة اختياريا هبدف احلصول على موارد اقتصادية أخرى يف 

 .{ 2احلاضر أو ادلستقبل

مثل تكلفة ادلوارد اخلام ،و العمل معينة،تضحية بادلوارد يف سبيل على سلعة أو خدمة ":بأهنا و تعرف التكلفة 
". 3ادلباشر و تكلفة احلصول على األصول و غَتىا

مقدار التضحية بادلوارد دون اإلشارة للحصول على منفعة حيث أن التكلفة ادلستنفذة :"و تعرف كذلك بأهنا 
مىت ما قابلها إيراد مسيت مصاريف من أجل احلصول على منفعة أما إذا دل يقابلها إيراد مسيت خسارة إذن 

" 4اخلسارة ىي أيضا تكلفة بالرغم من ربقيق منفعة

: يعرف سعر التكلفة بأنو : سعر التكلفة :ثانيا 

تكلفة إنتاج ادلنتجات ادلباعة ،مضافا إليو مصاريف التوزيع فهي إذن تعرب عن انتهاء عمليت }عبارة عن 
 .{  5 و بيعوادلنتجاإلنتاج و البيع للمنتج النهائي حيث يضم كل ادلصاريف من شراء ادلواد األولية إذل إعداد 

                                                           
1
 .25ص 2001عاطف األخرس ، زلاسبة التكاليف الصناعية ، دار الربكة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن 

2
-2002السٌد عبد المقصور محمد دٌبان، وناصر نور الدٌن عبد اللطٌف، مبادئ محاسبة التكالٌف، كلٌة التجارة، جامعة االسكندرٌة،  

 .59ص.2003
3
 .27 نائل عدس ، نضال الخلف، مرجع سابق، ص 

4
 .26عاطف األخرس ، مرجع سابق، ص  

5
 .10-9محمد سعً أوكٌل، فنٌات المحاسبة التحلٌلٌة، الجزء األول دار االنفاق ص ص  
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رلموعة التكاليف اليت يتكلفها منتوج معُت أو خدمة مقدمة ابتدءا من انطالق عملية }إذن سعر التكلفة ىو 
.{   6إعدادىا إذل مرحلة وصوذلا إذل ادلرحلة النهائية 

 النهائي حيث يضع كل ادلصاريف من شراء ادلادة للمنتجيعرب سعر التكلفة على انتهاء عمليت اإلنتاج و البيع 
 : 7األولية و ادلواد الضرورية األخرى و بيعو و مكونات سعر التكلفة لدى ادلؤسسة الصناعية يضم مايلي

. تكلفة الشراء للمواد ادلستعملة     _ 

. تكلفة اإلنتاج للوحدات ادلباعة    _  

. مصاريف التوزيع للوحدات ادلباعة    _  

  :8يليو ؽلكن استعراض سعر التكلفة و حساب التكاليف يف ادلؤسسة الصناعية فيما 

              

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 .11 نفس المرجع ،ص 

7
 .4، ص1999رحال علٌن سعر التكلفة والمحاسبة التحلٌلٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر الطبعة 

8
 . نفس المرجع ، نفس الصفحة 

  (غير املباشرة+املباشرة  )مصاريف الشراء +ثمن الشراء = تكلفة الشراء. 

  (غير املباشرة+املباشرة  )مصاريف إلانتاج + تكلفة الشراء = تكلفة إلانتاج. 

  (املباشرة وغير املباشرة )مصاريف التوزيع + تكلفة إلانتاج = سعر التكلفة. 
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أنواع التكاليف : الفرع الثاني

: إن ربديد أنواع التكاليف حسب أسس التبويب ادلختلفة يتمثل فيما يلي

 (:اإلنتاجوحدة  )تصنيف عناصر التكاليف حسب عالقة العنصر بالسلعة المنتجة  - أ
ىي التكاليف اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بوحدات اإلنتاج و تتمثل يف عنصر : التكاليف المباشرة -1

التكاليف اليت يسهل ربديدىا وزبصيصها لوحدات اإلنتاج معينة حيث أهنا عناصر تكاليف مباشرة 
 : تتكون التكاليف ادلباشرة من. صرفت خصيصا إلنتاج سلعة معينة بذاهتا

 وتشمل ادلواد اليت تدخل بشكل مباشر يف تركيب ادلنتج النهائي وتصبح : تكلفة المواد المباشرة
جزءا من ولتزم إلسبام وؽلكن سبييز ىذه ادلواد يف وحدة اإلنتاج مثل اخلشب يف صناعة األثاث و 

 .اجللد يف صناعة األحذية والقماش يف صناعة ادلالبس
 وسبثل أجور عمال التشغيل أو إنتاج السلعة يف ادلصنع و الذين يعملون : تكلفة العمل المباشر

على ربويل ادلواد األولية أو ادلواد نصف ادلصنعة إذل سلع تامة الصنع وجاىزة للبيع مثل أجور 
 .عمال التقطيع أو عمال احلفر

و ىي تلك النفقات اليت تنفق من أجل خدمة ادلؤسسة كوحدة واحد و ال : التكاليف غير المباشرة -2
 :يوجد بينها و بُت ادلنتج النهائي ارتباطا مباشرا ،و تقسم إذل مايلي 

 و تشمل صبيع النفقات ادلتعلقة باإلنتاج داخل ادلؤسسة وال زبص :تكاليف صناعية غير مباشرة
 .سلعة معينة بل صبيع السلع، و تشمل التكاليف غَت ادلباشرة

 و تشمل تلك ادلواد اليت ال تدخل يف إنتاج السلعة بشكل مباشر :غير مباشرة مواد صناعية 
 .مثل ادلسامَت و الغراء لصناعة األثاث و الوقود و مواد التشحيم و الزيوت و غَتىا
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 و تشمل تكلفة العمل ادلبذول يف ادلصنع كوحدة واحد و :األجور الصناعية غير المباشرة 
ال ؼلص سلعة ادلعينة مثل أجور الكتبة و عمال النظافة و داخل ادلؤسسة و أجور الفحص و 

 .النقل و أجور ادلهندسُت و غَتىا
  و يقصد هبا اخلدمات اإلنتاجية اليت تشرف على : تكاليف صناعية أخرى غير المباشرة

النشاط الصناعي بشكل عام و ال ترتبط بسلعة معينة مثل إغلار ادلؤسسة و تأمُت ادلؤسسة و 
مصاريف اإلضاءة اخلاصة بادلؤسسة إضافة إذل اخلسائر اليت تنتج التلف العادي من ادلواد 

 .األولية و تكلفة الوقت الضائع العادي
 و ىي صبيع النفقات اليت تنفق يف سبيل بيع و توزيع منتجات : تكاليف تسويقية غير المباشرة

 سبثل صبيع التكاليف زبزين ادلنتج التام و اإلعالن عنو و تروجو و بيعو و نقلو و فهيادلؤسسة 
 .توزيعو و كذلك تكاليف األحباث التسويقية

 و سبثل النفقات اليت تنفق على سلتلف اإلدارات من مواد و أجور و : التكاليف اإلدارية
 .خدمات و تكاليف التمويل

 :ؽلكن تلخيص التصنيف السابق للتكاليف كما ىو يف الشكل التارل 
 سلطط يوضح فيو تبويب عناصر التكاليف حسب عالقة العنصر بالسلعة ادلنتجة(: 01)الشكل 

    

 

 

       

 

 

 (وحدة اإلنتاج)تبويب عناصر التكاليف حسب عالقة العنصر بالسلعة المنتجة

 

التكاليف غير مباشرة 

 التكاليف المباشرة      
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 .من إعداد الطالب: المصدر

  : 9(اإلنتاج أو البيع  )تصنيف التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط :ثالثا 

و ىي النفقات يكون سلوكها متغَت طرديا بنفس التغَت يف حجم اإلنتاج مع : التكاليف المتغيرة -1
بقاء صبيع العوامل األخرى ثابتة يف تلك الفًتة  مثل أسعار ادلواد اخلام و معدالت األجور و األسلوب 
الفٍت لإلنتاج مواصفات السلع و طرق الصناعة و التسويق و عليو فان التكاليف ادلتغَت  تزداد بزيادة 
حجم اإلنتاج و تنقص بنقص حجم اإلنتاج ، و تشمل صبيع عناصر التكاليف الصناعية ادلباشرة و 

تكلفة مواد أولية تدخل يف اإلنتاج بشكل مباشر و عمل مباشر و تكلفة اخلدمات الصناعية ادلباشرة أما 
عناصر التكاليف الصناعية غَت ادلباشرة  و عناصر التكاليف التسويقية غَت ادلباشرة فتحتوي على جزء 
ادلتغَت يتغَت بتغَت حجم النشاط و جزء األخر الثابتة ال يتأثر بتغَت حجم النشاط و األمثلة التكاليف 

الصناعية الغَت ادلباشر ادلتغَت تكلفة الوقود و التكاليف النقل ادلواد اخلام داخل األقسام و التكاليف 
 :                                                ؽلكن التوضيح التكاليف ادلتغَت يف الشكل التارل .الصيانة اآلالت اليت تزداد بزيادة حجم إنتاج 

 التكاليف ادلتغَتة                                                   ( :02)الشكل رقم 

                                                                  التكلفة       

                                   التكاليف المتغيرة                                           

   

 

 

                                                           
9
 .45نص  سمٌر فهمً ، مرجع سابق 
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 .61رحال علي، سعر التكلفة واحملاسبة ،ديوان ادلطبوعات اجلماعية، اجلزائر، ص: ادلصدر

إن تكلفة ادلتغَت عند عدم إنتاج صفرا تزداد التكلفة ادلتغَت كلما زاد حجم اإلنتاج ويتحدد ميل دالة 
 .التكليف ادلتغَت بتكلفة ادلتغَت للوحدة الواحد

وىي العناصر التكاليف اليت ال يتأثر يف رلموعها بتغَت حجم النشاط ضمن : التكاليف الثابتة. 2
ادلدى ادلالئم دبعٌت أنو إذا زاد حجم النشاط أو نقص أو توقيف سباما لفًتة من الوقت فإن عناصر 

 :التكاليف الثابت ستبقى كما ىي دون تغَت، ؽلكن تبويب التكاليف الثابتة إذل
 وتشمل إغلار ادلؤسسة التأمُت على ادلؤسسة وغَتىا: التكاليف الصناعية غَت ادلباشر الثابت. 
 وسبثل النفقات البيع والتوزيع اليت ال تتغَت دبجموعها بتغَت حجم : التكاليف التسويقية الثابتة

ادلبيعات مثل الرواتب اخلاصة دبدراء ادلبيعات واإلعالن وادلخازن اإلغلار ادلعارض ، أقساط 
 .التأمُت ادلعارض

 وتعترب صبيع التكاليف اإلدارية بطبيعتها ثابتة حيث أهنا ال تتغَت بتغَت : التكاليف اإلدارية
حجم النشاط ومن أمثلتها أغلار مكاتب غدارة ، رواتب أعضاء رللس اإلدارة، راتب ادلدير 

 .العام

 : 10وؽلكن تقسيم التكاليف الثابتة غلى رلموعتُت علا

وسبثل البنود اليت ؽلكن لإلدارة التأثَت يف قيمتها يف األجل القصَت : التكاليف الثابتة االختيارية -1
 .مثل بند الرواتب واألجور وتكاليف اإلعالن ادلتعلق بالتعريف بادلؤسسة

وتشمل على البنود اليت يصعب على اإلدارة التخلص منها يف األجل : التكاليف الثابتة اإللزامية -2
القصَت دون األضرار دبصاحل ادلؤسسة أو التأثَت على قدراهتا على االستمرار ومن األسئلة على 

                                                           
10

-2002 السٌد عبد المصود محمد دٌبان وناصر نورالدٌن عبداللطٌف، مبادئ محاسبة التكالٌف ، كلٌة التجارة ، جامعة االسكندرٌة، 

 .18،ص2003
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ذلك امتالك أصول ثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت ، اإلغلار ، رواتب الوظائف اإلدارية 
 :للمؤسسة ، ؽلكن توضيح ذلك من خالل الشكل التارل

 .التكاليف الثابتة: 03 الشكل
                                                                      400    

 التكالٌف الثابتة                             

           

 

 

 (وحدة)حجم النشاط 

السٌد عبد المقصود محمد دبٌان وناصر نو الدٌن عبد اللطٌف، مبادئ محاسبة التكالٌف ، كلٌة : المصدر

 .18ص2003-2002التجارة، جامعة االسكندرٌة،

وسبثل رلموعة النفقات اليت ربتوي على جزء متغبَت : 11التكاليف شبة الثابتة وشبة المتغيرة -3
يتأثر حبجم النشاط وعلى جزء ثابت كونو ال يتغَت بتغَت حجم النشاط فمثال فاتورة الكهرباء 
ادلستهلكة يف ادلنزل ربتوي على جزء ثابت، ؽلكن توضيح التكاليف شبة الثابتة شبة ادلتغَت يف 

 :الشكل التارل

 العالقة بُت التكاليف شبو ادلتغَتة وشبو الثابتة وحجم النشاط: (04)الشكل رقم

                                         التكاليف الثابتة

 التكاليف ادلتغَتة
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 .42،ص2010
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إمساعيل ػلي الكرييت، زلاسبة التكاليف يف ادلنشات الصناعية بُت النظرية التطبيق، دار : ادلصدر
 .42،ص2010احلامد للنشر و التوزيع، األردن،

 :ؽلكن تلخيص التصنيف السابق للتكاليف كما ىو موضح يف الشكل التارل 

اإلنتاج أو )سلطط يوضح فيو تصنيف التكاليف حسب عالقتها حبجم النشاط ( 05)الشكل رقم  
  (البيع

 
 من إعداد الطالب:المصدر 

 :12تصنيف التكاليف حسب عامل الزمن -ت

 :(الفعلية)التكاليف التاريخية  .1
ىي التكاليف اليت سبت فعال يف سبيل إنتاج السلع أو اخلدمات و تعرب ىذه التكاليف عن الوقائع حدثت 

 .فعال ذلا ما يعززىا من مستندات و إثباتات و ال رلال فيها لتنبؤ فيها أو التقدير الشخصي
  :(المعيارية)التكاليف النمطية .2
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ىي تكلفة مستقبلية يتم تقدرىا مقدما لتمثل اذلدف الواجب التوصل إليو يف ظل ادلستوى االداء اجليد "
تستخدم التكاليف ادلعيارية من قبل الغدارة كأداة للرقابة ورفع الكفاءة اإلنتاجية وازباذ ".يف فًتة مقبلة

 القرارات 
اإلدارية ادلختلفة مثل تقدصل ادلناقصات يف شركات ادلقاوالت، حيث ؽلكن مقارنة التكاليف الفعلية مع 

 .   13ادلعيارية من أجل معرفة اضلرافات ووضع اإلجراءات التصحيحية االزمة
 :ؽلكن تلخيص  التصنيف السابق للتكاليف كما ىو يف الشكل التارل

 .تصنيف التكاليف حسب عامل الزمن: (06)الشكل رقم 

 
.من إعداد الطالب: ادلصدر  

 :تصنف اذل :  تصنيف عناصر التكاليف على أساس وظيفة عنصر التكاليف في المؤسسة- ث
 :التكاليف اإلنتاجية -1

ىي رلموعة النفقات من مواد وعمل وخدمات صناعية تنفق على السلعة أو اخلدمة خالل مرحلة 
 :االنتاج و تشمل

  تكاليف ادلواد ادلستخدمة يف اإلنتاج من مواد مباشرة خام أو نف مصنعة أو مواد غَت
 .مباشرة
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  تكاليف العمل أو األجور ادلتعلقة بالعاملُت يف اإلنتاج مباشرة مثل العمال الذين يعملون على
آالت ادلصنع أو يف رلال اخلدمات اإلنتاجية مثل العاملُت على صيانة آالت ادلصنع أو 

 .حراسة ادلصنع
 ىي نفقات إنتاجية ال ؽلكن ربطها بسلعة معينة مثل إغلار : تكاليف التصنيع غَت ادلباشرة

 .ادلصنع أو التأمُت على ادلصنع
 :التكاليف التسويقية -2

ىي رلموعة النفقات ادلتعلقة بعملية البيع والتوزيع وتشمل عمليات زبزين ادلواد تامة الصنع واإلعالن 
 ...مواد التغليف، عمولة ووكالء البيع: و الًتويج والبيع والنقل والتوزيع ومن أمثلة ىذه التكاليف

 :التكاليف اإلدارية -3

ىي رلموعة النفقات ادلتعلقة بإدارة ادلنشأة مثل القرطاسُت ادلستهلكة من صبيع إدارات ادلنشاة 
 ...14باستثناء إداريت التسويق واإلنتاج، والتأمُت على مباشل اإلدارة

 :ؽلكن تلخيص التصنيف السابق للتكاليف كما ىو يف الشكل التارل

 .عناصر التكاليف على أساس وظيفة عنصر التكاليف يف ادلؤسسة: (07)الشكل 
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 .47 سمٌر فهمً، مرجع سابق،ص 
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 من إعداد الطالب: ادلصدر

 : تقسم إذل: 15تصنيف عناصر التكاليف على أساس عالقاتها بالفترة المحاسبية- ث

ىي رلموعة النفقات اليت زبص السنة ادلالية وغالبا ما تكون سببا يف ربقيق : التكاليف اإلرادية -1
 .اإليراد بصورة مباشرة أو غَت مباشرة مثل الرواتب واألجور، فاتورة ادلاء والكهرباء والغاز

ىي رلموعة النفقات اليت زبص وتستفيد منها أكثر من سنة ادلالية : التكاليف الرأسمالية -2
 .كاألثاث و األراضي وادلعدات

 :ؽلكن تلخيص التصنيف السابق للتكاليف كما ىو مبُت يف الشكل التارل

 تصنيف عناصر التكاليف على أساس عالقاهتا بالفًتة احملاسبية (08)الشكل

 
 .من إعداد الطالب: ادلصدر

 : 16 تصنيف التكاليف من وجهة نظر الرقابة-ج
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 .31،ص1974 عبد الحً مرعً، دراسات فً المحاسبة األدارٌة وبحوث العملٌات ، مؤسسة شباب الجامعٌة، االسكندرٌة  
16

-2002 السٌد عبد المقصود محمد دبٌان وناصر نورالدٌن عبد اللطٌف، مبادئ محاسبة التكالٌف، كلٌة التجارة وجامعة االسكندرٌة 

 .86ص2003
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ىي اليت ؽلكن للمستوي االداري أن يراقبها ولو القدرة على التأثَت : تكاليف خاضعة للرقابة -1
فيها فمثال تعترب كمية ادلواد ادلستخدمة يف االنتاج وحجم العمالة يف مصنع معُت قابلة 

 .للرقابة من ادلدير للمؤسسة
وىي التكاليف اليت ال ؽلكن دلستوى إداري أن يؤثر فيها : تكاليف غير خاضعة للرقابة -2

وتشمل أيضا التكاليف اليت من الصعب التحكم فيها من قبل اإلدارة خالل فًتة زمنية 
زلددة الن ادلؤسسة تكون قد تعاقدت عليها مثل عقد توريد مواد خام دلدة معينة وكان من 

شروط العقد االلتزام وعدم جواز اإللغاء لذا يصبح من الصعب على ادلنشاة التحكم يف 
 .السعر مثال خالل فًتة العقد

 :ؽلكن تلخيص التصنيف السابق للتكاليف كما ىو يف الشكل التارل

 .تصنيف التكاليف من وجهة نظر الرقابة (9)الشكل

 
 .من إعداد الطالب: ادلصدر

 :تقسم إذل: 17تصنيف التكاليف ألغراض اتخاذ القرارات اإلدارية- ح
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 .82ص2003محمد سامً راضً ، مبادئ محاسبة التكالٌف، الدار الجامعٌة ، رمل اإلسكندرٌة،  



التكاليف حول أساسية مفاىيم: األول الفصل    

 

22 
 

 ىي التكلفة ادلرتبطة بقرار معُت فإذا دل يتم ازباذ ىذا القرار :(المناسبة)التكلفة المالئمة -1
 .أصبحت ىذه التكلفة الغيو

العوائد اليت يضحي هبا بسبب رفض أحد البدائل , ىي قيمة ادلزايا أ: تكلفة الفرصة البديلة -2
 .واختيار بديل أخر

 . ىي الفرق بُت رلموع التكاليف بُت بديلُت عند اختيار احدعلا:التكلفة التفاضلية -3
ىي التكاليف اليت تستغرق يف استثمار األصول الثابتة ادللموسة وغَت : التكلفة المستغرقة -4

ادللموسة ال ؽلكن اسًتداد ىذه األصول إال باستعمال األصل خالل عمره اإلنتاجي حيث 
يتم احتساب أو إطفاء ذلذه األصول، فمثال تعترب تكلفة ادلعدات للشركة الصناعية تكلفة 

 .مستغرقة

 :ؽلكن تلخيص التصنيف السابق للتكاليف كما ىو يف الشكل التارل

 .تصنيف التكاليف ألغراض ازباذ القرارات اإلدارية: (10)الشكل

 
 .من إعداد الطالب: ادلصدر

 نظريات التكاليف التقليدية والحديثة: المطلب الثاني(ABC) 
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تقوم على أساس التحميل الكلي أي أن وحدات النشاط تتحمل : نظرية التكاليف اإلجمالية - أ
بنصيبها من صبيع عناصر التكاليف اإلنتاجية والتسويقية ادلباشرة والغَت ادلباشرة، متغَتة وثابتة، أما 

 .التكاليف اإلدارية فتعترب تكاليف زمنية ربمل على قائمة الدخل
تعترب ىذه التقنية أقدم طريقة كحساب للتكاليف حيث تعود أصوذلا إذل : 18طريقة التكاليف - ب

 يف اللجنة raimaillino ألعمال العقيد الفرنسي 1947الفًتة ما بُت احلربُت العادلتُت سنة
 .العامة للتنظيم العلمي

 :يتم إعداد ىذه طريقة عرب ادلراحل التالية من بينها

األعباء ادلباشرة ىي أعباء خاصة بتكلفة وحيدة وبالتارل فهي زبصص : معالجة األعباء المباشرة -1
مباشرة على التكلفة بدون حساب وسيط، مثل ادلواد األولية ادلستهلكة إلنتاج منتوج، وأجور 

 .اليد العاملة ادلباشرة
تعرف األعباء غَت ادلباشرة بأهنا األعباء اليت ال ؽلكن أن تكون : معالجة األعباء غير المباشرة -2

تتعلق دبجموع , مباشرة يف التكلفة ألهنا تتعلق دبجموعة من ادلنتجات أو الوظائف أو األقسام، أ
 .نشاط ادلؤسسة اإلصبارل

 وتأيت ىذه ادلرحلة بعد إسبام توزيع األعباء :تحميل أعباء المنتجات الرئيسية على المنتجات -3
تكلفة )غَت ادلباشرة من خالل ربميل عناصر التكاليف الواردة يف األقسام الرئيسية حسب نوعها 

 .دلختلف ادلنتجات أو الطلبيات (الشراء، تكلفة اإلنتاج، سعر التكلفة
 ولتطبيق طريقة التكاليف احلقيقية غلب اعتماد على الطريقة لتوزيع :طريقة أقسام المتجانسة -4

 :التكاليف غَت ادلباشرة كما يلي
عبارة عن مركز عمل حقيقي من مراكز ادلؤسسة يتكون من :  تعريف القسم المتجانس - أ

رلموعة من الوسائل تعمل بتجانس لتحقيق ىذه مشًتك وبعبارة أخرى القسم ادلتجانس ىو 
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قسم ذو نظام زلاسيب ؽلكننا من ذبميع أو حصر األعباء اليت ؽلكن ربميلها مباشرة على 
ادلنتجات، وتعتمد طريقة األقسام ادلتجانسة على ربديد سلتلف الوظائف اليت تتكون منها 

ادلؤسسة مث زلاولة حصر األعباء اليت تعود إذل كل قسم مث ربميل ىذه األعباء على 
ادلنتجات بالتناسب مع عدد وحدات العمل ادلستعملة وادلستهلكة وتنقسم إذل مصاريف 

 : 19ادلباشرة ومصاريف غَت ادلباشرة وىي كاأليت
أعباء خاصة بتكلفة وحيدة وبالتارل فهي زبصص مباشرة على : مصاريف المباشرة

التكلفة بدون حساب وسيط، مثل ادلواد األولية ادلستهلكة إلنتاج منتج، وأجور اليد 
 .العاملة ادلباشرة

ىي ادلصاريف اليت زبص يف أن واحد أكثر من منتوج مثل : مصاريف غير مباشرة
 .ادلصاريف الكهرباء

عندما نقوم بتعرف على ادلبلغ اإلصبارل للتكاليف ادلتعلقة بقسم وعدد : منهج الطريقة - ب
 .وحدات القياس عن ىذا القسم ضلصل على تكلفة وحدات القياس

                  اإلجمالي المصاريف الغير المباشرة الخاصة بالقسم         
  =تكلفة وحدة العمل 

 "القياس"                                عدد وحدات العمل
 .عدد وحدات العمل الىي الوحدات اليت استهلكها القسم ادلعٍت

زبتلف باختالف ادلؤسسات وتنظيمها، غَت انو ؽلكن تقسيمها وتصنيفها : تصنيف األقسام - ت
 :بصفة عامة إذل ثالثة أنواع ىي ومكوناهتا كالتارل

ىي تلك األقسام اليت زبتص نشاطاهتا يف التموين واإلنتاج والتوزيع : األقسام الرئيسية -1
 :وبذلك ؽلكن تقسيمها إذل
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 ادلصانع، ادلعامل: أقسام اإلنتاج. 
 اخل....إدارة ادلبيعات، مصلحة الشحن والنقل: أقسام التوزيع. 

قسم الصيانة، قسم الكهرباء، قسم نقل : 20وؽلكن أن تتألف من (التابعة): األقسام الثانوية -2
 .العمال، وىذه األقسام تستفيد من فعاليتها بقية األقسام األخرى

ىذه األقسام تتمثل يف النشاطات العامة مثل اإلدارة، احملاسبة أو : األقسام اإلدارية والمالية -3
 .التسيَت ادلارل للمؤسسة

 : تحديد مفاتيح التوزيع ووحدات القياس -

تعتمد طريقة األقسام ادلتجانسة يف توزيع األعباء على مفاتيح التوزيع واليت ربدد بعدة طرق بسبب 
صعوبة ربميل األعباء الغَت ادلباشرة  وكذالك على وحدات قياس لتحميل األعباء ادلباشرة على 

 .التكاليف، وحىت نتعرف على طبيعة ىذه ادلفاتيح ووحدات العمل سنقوم بدراسة وربليل كل منها

 نسمي مفاتيح التوزيع تلك ادلعايَت النسبية اليت تفسر توزيع األعباء الغَت ادلباشرة : مفاتيح التوزيع
بُت سلتلف ادلراكز وكذلك لتوزيع ادلراكز الثانوية على ادلراكز األساسية،  (ادلرتبة حسب طبيعتها)

 :وؽلكن التميييز بُت نوعُت من مفاتيح التوزيع علا
  وىي ربدد بداللة طبيعة األعباء اليت سوف توزع، وتستعمل لتوزيع : مفاتيح التوزيع األولى

فمثال ؽلكن استعمال ادلساحات ادلستعملة لتوزيع  (التوزيع األوذل)األعباء على سلتلف ادلراكز
 .أعباء ادلباشل كذلك قوة ادلصابيح ادلستعملة يف ادلراكز لتوزيع أعباء الكهرباء

  وتستعمل لتوزيع ادلراكز الثانوية على ادلراكز األساسية: مفاتيح التوزيع الثانوي. 
 وىي تعرف بأهنا وحدة قياس مستوى نشاط مراكز التحليل األساسي فمثال : وحدات القياس

 .كأساس قياس
ساعة يد عاملة مباشرة يف الورشات اليت ليس ذلا طابع أرل . 
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ساعة دوران اآلالت. 
(األولية )حجم أو وزن ادلادة ادلعاجلة. 
عدد الوحدات ادلنتجة . 

 إن وحدة القياس ادلختارة دلراكز التحليل األساسي غلب أن تتوفر على : اختار وحدة القياس
 :شروط التالية

 أن تكون مالئمة لنشاط ادلراكز. 
 تسمح دبراقبة ادلرد ودية اإلنتاجية. 
 أن يكون ذلا معٌت بالنسبة للمسَتين. 

 إن توزيع األعباء العائدة لكل قسم يتطلب مسبقا ربديد األعباء : توزيع األعباء على األقسام
 .العائدة لكل فًتة زمنية زلددة عادة دبدة شهر

 أو كل سنة  (إغلار)ىناك بعض النفقات أو األعباء تدفع كل ثالثة أشهر: تحديد أعباء المدة
ودلعرفة (. االىتالكات)وىناك نفقات أخرى ال يتم تسجيلها إال يف هناية السنة (أقساط التأمُت5

نفقات اليت غلب ربميلها على كل األقسام كل شهر البد من إعادة النظر يف النفقات ادلسجلة يف 
احملاسبة أي االعتماد عليها، والطريقة ادلستعملة بالنسبة دلثل ىذه النفقات ىي ربديد قيمتها 

السنوية مث توزيعها إذل ثابتة ومتغَتة و بالنسبة للنفقات ادلتغَتة يتم تعديلها باالستناد إذل تقديرات 
 . منها سعر التكلفة الشهري1/12السنوات السابقة مث حبمل 

 نقوم يف ىذه احلالة بإعادة ترتيب األعباء واليت تكون : 21التوزيع األولى لألعباء الغير المباشرة
مرتبة حسب طبيعتها، حسب اذباىها أي حسب الوظائف وذلك باستعمال مفاتيح توزيع 

 .مناسبة
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 غن التوزيع األقسام ادلتجانسة إذل أقسام أساسية و :التوزيع الثانوي لألعباء الغير المباشرة 
أقسام مساعدة يؤدي إذل مساعلة األقسام ادلساعدة يف ربقيق نشاط األقسام األساسية ، وبالتارل 

ربمل كل األعباء األقسام ادلساعدة على األقسام األساسية وذلك حسب نسب استفادهتا من 
 :خدماهتا واليت تقاس بواسطة بنسبة مئوية وىذا التوزيع يتخذ نوعان

 وىو توزيع األعباء الغَت ادلباشرة لألقسام الثانوية من قسم إذل قسم موارل دون : التوزيع التنازلي
 .أن ىذا األخَت خدمات للقسم األول

 ويكون ىذا التوزيع نتيجة تبادل اخلدمات بُت : التوزيع مع تبادل الخدمات بين األقسام
األقسام، فمثال قسم اإلدارة يف ادلؤسسة يساىم يف نشاط قسم الصيانة ويف نفس الوقت قسم 

الصيانة يفيد اإلدارة، أي أن ىناك تبادل متناظر بُت األقسام ، ولكي نعرف رلموع القسم 
األول غلب معرفة رلموع القسم الثاشل والعكس صحيح وحلل ىذه اإلشكالية تستعمل عدة 

 :طرق عديدة من بينها
 ىذه الطريقة ربدد قيمة نظرية قريبة من احلقيقة، ؽلكن ان ربدد : 22طريقة التكاليف النظرية

بواسطة حساب جربيُت وتعدل دوريا بداللة التغَتات للعناصر ادلكونة للتكلفة األولية للقسم 
وادلالحظ أن استعمال ىذه الطريقة تعطي فوارق ؽلكن نقلها إذل حساب النتيجة مباشرة أو حساهبا 

 .يف التكاليف األقسام لفًتة مقبلة
 تعتمد ىذه الطريقة على مبدأ أساسي ، وىو : طريقة الجبرية لحساب الخدمات المتبادلة

ربديد تكلفة العمل لألقسام ادلتبادلة دبتغَتة رلهولة، مث تعيُت لكل من القسمُت رلموع أعبائها بداللة 
ادلبالغ األولية لألقسام من جدول التوزيع وبادلتغَتات للمبالغ احملولة بينها، من القسم ادلتبادلة اخلدمات 
ضلصل على ادلعادالت اجلربية ذات الدرجة األوذل، ويكفي حلها جربيا للحصول على تكلفة الوحدة 

طريقة )بصفة دقيقة لكل قسم، وبالتارل توزيع أعبائها على األقسام األخرى ، وىناك طريقة أخرى
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وىي تستعمل يف حالة ما إذا كان التبادل بُت أكثر من قسمُت أين تصبح الطريقة  (ادلصفوفات
 .اجلربية غَت مالئمة

 إن تبادل اخلدمات بُت األقسام ال : التوزيع مع تبادل الخدمات بين األقسام األساسية
يقتصر على األقسام الثانوية فقط بل ؽلكن ىناك تبادل بُت األقسام األساسية، وحلل مشكلة ىذا 

 .التبادل نلّجأ إذل نفس الطرق ادلستعملة يف حساب التبادل بُت األقسام الثانوية
 بعد الوصول إذل التوزيع النهائي بُت األقسام : 23تحميل األعباء الغير المباشرة على التكاليف

اليت رأينا شلكن أن بعضها حقيقيا أو جزء من ىيكل ادلؤسسة وبعضها قد يكون نظريا، وكلها تعترب 
عن مراكز ذبميع األعباء وربليلها، مث ربميلها على التكاليف ىذا التحليل الذي يكون باستعمال 
وحدة قياس إذا غلب حساب تكلفة ىذه الوحدة ادلختارة يف كل قسم بقسمة أعباء القسم على 

عدد الوحدات، ويضرب تكلفة وحدة القياس ي عدد الوحدات اليت يستفيد منها ادلنتج أو الطلبية 
 .ضلصل على اجلزء الذي غلب أن يتحملو ىذا ادلنتج أو الطلبية من أعباء القسم

 تعترب ىذه الطريقة من أحسن الطرق إلدخال : 24مالحظات حول طريقة األقسام المتجانسة
رلموع األعباء يف سعر التكلفة النهائية ، ولكن ال ربسب ىذه األعباء إال بعد إهناء الدورة 

تعترب ىذه الطريقة طويلة احلسابات ، .االستغاللية ، وذلك فانو توجو ذلذه الطريقة عدة انتقادات
وتستغرق رقت كبَت حىت توزع وربمل كل األعباء ادلباشرة والغَت ادلباشرة، بينما ػلتاج ادلسَتين إذل 

 .التعرف على سعر التكلفة دلنتجاهتم قبل حساب رلموع التكاليف وذلك الزباذ القرارات

تعتمد ىذه الطريقة على حسابية تقريبية فيما ؼلص التوزيع والتحميل غن ىذه الطريقة ال تفرق بُت 
التكاليف الثابتة وادلتغَتة فهي تأخذ كلها دون مراعاة تغيَت مستوى النشاط وىذه ما قد يؤثر على 

 .التكاليف والتكلفة النهائية
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 نظرية التكاليف الحديثة: الفرع الثاني -

 يوجد نوعُت رئيسُت من الطرق وعلاك

 (ABC)نظام التكاليف على أساس األنشطة -
 .نظام التكلفة ادلستهدفة -

 (ABC)نظام التكاليف على أساس األنشطة :أوال -

جاء نظام التكلفة على أساس األنشطة نتيجة االنتقادات ادلوجهة إذل نظم التكاليف التقليدية اليت دل 
تعد قادرة على مواجهة التطور احلاصل يف أنظمة اإلنتاج وأساليب التسيَت احلديثة، حيث عمل ىذا 

النظام على  كيفية ربسُت قياس التكاليف وزبفيضها وأصبحت ادلعلومة أكثر دقة وؽلكنها أن تؤثر 
 .على القرارات اليت يتخذىا مصممي ومهندسي ادلنتجات

اختلفت وتعددت التعارف لنظام : (ABC)تعريف نظام التكلفة على أساس األنشطة  -1
التكلفة على أساس األنشطة حسب عدة وجهات نظر فيعرفها بعض األكادؽليون انو عبارة 

عن نظام وليس لو أسلوب أو وسيلة وذلك لشمولو على مكونات النظام من مداخالت "
وجاء يف تعريف بان نظام زلاسبة التكاليف ادلبٍت ". 25ومعاجلة ادلخرجات والتغذية العكسية

نظام يقوم بتحليل األنشطة اليت سبارس يف ادلؤسسة ومن مث "على األنشطة ىو عبارة عن 
 .26"ذبميع التكاليف غَت ادلباشرة لكل نشاط على حدي

يف النقاط ABCتربز أعلية نظام : (ABC)أىمية نظام التكلفة على أساس األنشطة -2
 :27التالية
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 إسماعٌل ٌحً التكرٌبتً، محاسبة التكالٌف المتقدمة ، قضاٌا معاصرة، الطبعة االولى، دار للنشر والتوزٌع عمان،  

 .163،ص2007األردن
26
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  ربديد األنشطة وادلوارد الالزمة لتحقيق األنشطة وربديد مسببات التكلفة اليت تؤثر يف حجم
 .ومقدار استغالل كل مورد داخل كل نشاط لتحقيق خطة أو موازنة معينة

  يوفر نظام التكاليف على أساس النشاط معلومات تكاليفية أكثر دقة وتتصف بادلوضوعية
قرارات التسعَت، قرارات تقدصل منتج أو خدمة جديدة، : سبكن اإلدارة من ازباذ القرارات مثل

ربديد مستويات اإلنتاج، اختيار قنوات التسويق والتوزيع، قرارات تتعلق بكيفية أداء األنشطة 
 .بطرق أكثر كفاءة

  يتيح ىذا النظام لإلدارة معرفة حجم التغَتات اليت تطرأ على خدمات نشاط معُت نتيجة
 :الزباذ القرارات معينة مثل

 .إدخال ربسينات على العمليات اإلنتاجية -
 .إجراء تعديل يف تصميم ادلنتج -
 .إتباع أساليب تكنولوجية حديثة -
 .تغيَت نسبة التشكيل ألبيعي -

فيأس تكلفة ادلنتج بشكل أكثر دقة عن طريق قياس تكاليف األنشطة اليت يقوم هبا الكيان وربميل 
تلك التكاليف على ادلنتجات باستخدام مقاييس تعرب عن احتياجات تلك ادلنتجات من األنشطة 

 .ادلختلفة

 :نظام التكلفة المستهدفة: ثانيا-

التكلفة ادلستهدفة عبارة عن تقنية موجهة ضلو العميل، استعملت بشكل واسع يف اليابان وتبنتها 
 .مؤخرا مؤسسات يف أوروبا والواليات ادلتحدة األمريكية
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التكلفة اليت ال غلب أن ال يتجاوزىا تكلفة ادلنتج حىت : "تعريف نظام التكلفة المستهدفة -1
 "28ؽلكن احملافظة على ىامش ربح زلدد وعلى سعر البيع الالزم لتحقيق ىذا اذلامش احملدد

ليست طريقة حلساب التكاليف وإظلا ىي إجراء شامل لتحسُت عملية تنمية ادلنتج طيلة دورة حياتو '
عن طريق استخدام تقنيات سلتلفة للتسيَت، وىي تشكل برنامج لتخفيض التكاليف والرفع من قيمة 
وظائف ادلنتج، واستخدامها يدخل يف إطار التسيَت اإلسًتاتيجي خاصة بالنسبة للمنتجات اجلديدة 

عرب كامل ادلراحل من التصميم إذل اإلنتاج والتسويق وتستمر طيلة دورة حياة ادلنتج من خالل الضغط 
 '.29على التكاليف وزيادة قيمة ادلنتجات

 :لتطبيق مبدأ ىذه العملية ينبغي إتباع ادلراحل التالية: مراحل نظام التكلفة المستهدفة -2
 وتتم كما يلي. تخطيط التكلفة المستهدفة: المرحلة األولى: 
 يعد ادلنطلق ذلذه ادلعلية ويتم ذلك بناءا على دراسة السوق فيما : تحديد سعر البيع المستهدف

ؼلص ادلنافسُت من حيث اجلودة واألسعار ادلطبقة والزبائن من حيث رغباهتم وتقييمهم للمنتجات 
وكذلك من حيث طبيعة ادلنتج والوظائف اليت يؤديها ودورة حياتو وكمية ادلبيعات ادلتوقعة، 

 .باإلضافة إذل أفاق تطوير منتجات أخرى ذلا نفس اخلصائص للمنتج ادلعٍت
 يعد اخلطوة الثانية بناءا على إسًتاتيجية ادلؤسسة ادلتعلقة باألرباح، أي : تحديد الربح المستهدف

 .الربح الذي ترغب ادلؤسسة بتحقيقو من منتج معُت
 للحصول على التكلفة ادلستهدفة يتم استخدام العنصرين السابقُت : تحديد التكلفة المستهدفة

بطرح الربح ادلستهدف من سعر البيع ادلستهدف وعادة ما تكون ىذه التكلفة أكرب من التكلفة 
ادلسموح هبا، ويف ىذه احلالة يلجأ إذل إجراءات البحث عن فرص زبفيض تكاليف اإلنتاج وىذا 

اليت تعمل على  (1)على كامل ادلراحل والنشاطات ويطلق على ىذه اإلجراءات هبندسة القيمة
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تقييم منظم لكل النشاطات ضمن ما يسمى بتحليل سلسلة القيمة هبدف زبفيض التكلفة مع 
احملافظة على الوفاء باحتياجات الزبائن من حيث خدمات وظائف ادلنتج، إذا فهي تشمل 

نشاطات التصميم واإلنتاج والبحث و التطوير ونشاطات التسويق باإلضافة إذل وظائف ادلنتج يف 
 .حد ذاتو بدراسة ادلنتج من حيث مكوناتو ووظائفو

وذلك بتفصيل ادلنتج إذل أجزاء فرعية دلكوناتو دلعرفة التكلفة احلالية بدقة : التحليل العضوي -
 .و زلاولة زبفيضها

ربليل ادلنتج انطالقا من احتياجات الزبائن حبيث كل وظيفة سبثل حاجة : التحليل الوظيفي -
الزبون على ادلنتج أن يلبيها وقابلية ذلك للتطور بإضافة تقنيات جديدة ذات قيمة مضافة 

 .فالتكلفة ادلستهدفة تًتجم ذلك استعداد الزبائن للدفع مقابل رلمل اخلدمات ادلتعلقة بادلنتج
 تحقيق التكلفة المستهدفة باستخدام أدوات تحجيم التكلفة: المرحلة الثانية. 

عند انتهاء من ادلرحلة األوذل من مراحل تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ومعرفة رقم التكلفة 
التكلفة )ادلسموح هبا والتكلفة ادلستهدفة، وكذلك الفجوة التكافلية بُت تكلفة التصميم ادلبدئي 

والتكلفة ادلسوح هبا، وكذلك التخفيض ادلمكن يف التكاليف وعند ىذه النقطة يأيت دور  (اجلارية
رلموعة من األساليب أو اإلجراءات يتم استخدامها للقضاء على " أدوات ربجيم التكلفة وىي

الفجوة التكاليفية بُت التكلفة ادلستهدفة و التكلفة ادلبدئية لتصميم ادلنتج ومن مث ربقيق غرض 
 .زبفيض التكلفة ادلمكن، وىناك العديد من األدوات اليت تستخدم لتحقيق ىذا اذلدف

 تحسين مدخل التكلفة المستهدفة باستخدام مدخل التطوير والتحسين :   المرحلة الثالثة
 .المستمر
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يعرف دبدخل التكلفة ادلطور بعمل على احملافظة على الرحبية خاصة يف ظل ضغوط ادلناقشة ادلتزايدة، 
إذا كانت التخطيط لتخفيض التكاليف يف ادلستقبل وال يعٍت إذل التكلفة ادلستهدفة هناية األمر وإظلا 
 .يعٍت بداية مرحلة جديدة يف مراحل البحث ادلستمر عن مواطن لتخفيض التكلفة كلما أمكن ذلك

 تصنيف التكاليف حسب عالقتها باإلنتاج: المطلب الثالث 

 ؽلكن تصنيف التكاليف حسب عدة معايَت نذكر منها ما يليك

 تصنف التكاليف حسبك

 :حسب عالقتها بحجم النشاط -1
وىي التكاليف اليت تتغَت وفقا لتغَت حجم النشاط وبنفس النسبة فكلما : التكاليف المتغيرة - أ

زادت الكمية ادلنتجة زادت معها التكاليف ادلتغَتة والعكس صحيح وبالتارل فإننا نستنتج من 
ىذا التعريف أن التكلفة ادلتغَتة للوحدة الثابتة مهما تغَت حجم النشاط، أما التكلفة ادلتغَتة 

 .الكلبية فهي اليت تتغَت مع تغَت حجم النشاط بنفس النسبة، مثل مصاريف ادلواد األولية
ىي تلك التكاليف اليت ال تتجاوب مع تغَت الكمية ادلنتجة خالل مدة : التكاليف الثابتة - ب

معينة كما أن تكلفة الوحدة الثابتة تتناقص بتزايد عدد الوحدات ادلنتجة، والعكس صحيح ويتم 
توزيع ىذه التكاليف على األقسام من طرف غدارة ادلؤسسة من خالل القرارات اإلدارية مثل 

 ...مصاريف الكراء، مصاريف اإلىالك، مصاريف التأمُت
وىي تكاليف تتغَت بتغَت حجم النشاط ولكن ليس بنفس النسبة : التكاليف شبة المتغيرة - ت

فهي تكاليف تتميز باالزدواجية أي الثبات والتغَت مثلك مصاريف الصيانة واليت تعد ثابتة إذل 
 .حد معُت من اإلنتاج مث تبدأ ىذه ادلصاريف بالزيادة إذا زاد اإلنتاج عن ىذا احلد

 :حسب عالقتها بالمنتج -2
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ىي اليت يتم زبصيصها بشكل مباشر إذل وحدات ادلنتج النهائي أي أهنا : تكاليف مباشرة - أ
 .تتعلق بتكلفة اإلنتاج والتكلفة النهائية مثل تكلفة ادلواد األولية أو اليد العاملة ادلباشرة

ىي اليت ال ؽلكن ربطها بتكلفة سلعة معينة بل تتعلق بعدة سلع أخرى : تكاليف غير مباشرة - ب
 اخل ...مثلك مصاريف التشحيم، مصاريف عمال النظافة، مصاريف الكهرباء والغاز

 .كما صلد عدة عناصر مكونة لكل التكاليف ادلباشرة والغَت ادلباشرة

 تتمثل يف : عناصر التكاليف ادلباشرة

ىي عبارة عن ادلواد اخلامة والنصف مصنعة وتامة الصنع اليت تدخل : المواد األولية المباشرة -
 .يف إنتاج السلعة النهائية

وتتمثل يف مصاريف العمال الذين ذلم عالقة مباشرة بإنتاج : (عمل مباشر)األجور المباشرة -
 .ادلنتج النهائي

وتتمثل يف تكاليف اخلدمات اخلاصة بسلعة : (نفقات اإلنتاج المباشرة)النفقات المباشرة  -
 .معينة

 تتمثل يف : عناصر التكلفة الغَت ادلباشرة

ىي ادلواد الالزمة من اجل العملية اإلنتاجية ولكن ال تدخل يف : تكلفة المواد غير مباشرة -
 ...الزيوت، التشحيم للشاحنات: إنتاج السلعة النهائية مثل 

 ىي مصاريف العمال الذين ليس ذلم عالقة مباشرة بإنتاج السلعة :نفقات عمل غير مباشرة -
 ...أو ادلنتجات النهائية ؽلثل مصاريف عمال النظافة، األعوان

 وتتمثل يف باقي األعباء اليت ترتبط بالنشاط اإلنتاجي كلو دون :تكلفة إنتاج غير مباشرة -
 ..التخصيص لوحدة إنتاجية معينة مثلك مصاريف الكراء، مصاريف اذلاتف
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 : 30(حسب وقت تصريفها)حسب عامل الزمن  -3
وربدد وذبمع وقت إنفاقها ولكن يتأخر عرض النتائج حىت يتم تنفيذ : التكلفة الفعلية - أ

عمليات التصنيع وتقدصل اخلدمات، بعبارة أخرى ػلمل اإلنتاج بالتكاليف الفعلية وادلستعملة 
 .والعمل ادلباشر وتكاليف التصنيع غَت ادلباشرة

 وربدد تكاليف اإلنتاج مسبقا قبل البدء يف عمليات التصنيع ويتم ذلك :التكلفة المعيارية - ب
 .باستعمال معايَت للكميات واألسعار

 :حسب الوظيفة -4

وادلؤسسات  (اإلنتاجية)ويكون التصنيف للتكاليف حسب الوظيفة سلتلف بُت ادلؤسسات الصناعية
فالنسبة للمؤسسة الصناعية صلد تكاليف الشراء، اإلنتاج، التوزيع والبيع، أما ادلؤسسة . التجارية

 .التجارية فنجد تكاليف الشراء وتكاليف التوزيع والبيع فقط

 .وتتمثل يف تكلفة البضائع، ادلواد األولية، اللوازم ادلشًتاة: تكلفة الشراء - أ
وتشمل كل األعباء اخلاصة بتحويل ادلواد واللوازم إذل منتوج هنائي أي ىي : تكلفة اإلنتاج - ب

 .أعباء خاصة بادلرحلة اإلنتاجية فقط
ىي تشمل كل األعباء اخلاصة بعملية لتوزيع والبيع وبصفة عامة كل األعباء : تكلفة التوزيع - ت

 ...مصاريف النقل، اإلشهار، خدمات ما بعد البيع: اليت تلي عملية اإلنتاج مثل

 :كما ؽلكن أن ضلسب التكلفة النهائية كما يلي

 :بالنسبة للمؤسسة اإلنتاجية -

 .ادلصاريف ادللحقة بعملية الشراء+سعر الشراء= تكلفة الشراء*
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 .25 فوزي غراٌبٌة، مرجع سابقنص 
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 .مصاريف اإلنتاج+تكلفة الشراء للمواد ادلستهلكة = تكلفة اإلنتاج *

 .مصاريف البيع والتوزيع+ تكلفة اإلنتاج ادلباع= التكلفة النهائية *

 :بالنسبة للمؤسسة التجارية - 

 .ادلصاريف ادللحقة بعملية الشراء+سعر الشراء = تكلفة الشراء *

 .مصاريف البيع والتوزيع والبيع+ تكلفة شراء البضاعة ادلباعة= التكلفة النهائية للبضاعة ادلباعة *

 :31 أغراض التخطيط واتخاذ القراراتحسب- 5

 :ىناك عدة تصنيفات للتكاليف حسب ىذا ادلعيار من بينها صلد

فمثال غذا  (القرار)ىي الفائدة اليت تعود من البديل التارل ألفضل بديل: تكلفة الفرصة البديلة - أ
فتكون الفرصة البديلة شلثلة يف ادلنافع الضائعة نتيجة عدم  (ب)بدل السلعة (أ)أنتجت السلعة

 .(ب)إنتاج السلعة
ىي التكاليف ادلستثمرة يف أصول إنتاجية ملموسة أو حقوق غَت ملموسة وال : التكلفة الغارقة - ب

 .ؽلكن اسًتدادىا إال باستعمال األصل طيلة عمره اإلنتاجي أو التخلص منو قبل ذلك
ىي التكاليف اليت تعدم دبجرد ازباذ قرار بإلغاء ادلوضوع الذي : التكلفة التي يمكن تجنبها - ت

 .تتعلق بو
وىي التكاليف اليت ال تعدم سواء ازبذ قرار بالغاء ادلوضوع : التكلفة التي ال يمكن تجنبها - ث

 .الذي تتعلق بو اوال
 .ىي الفرق بُت مستويُت سلتلفُت لالنتاج: التكلفة التفاضلية - ج
 .ىي التكلفة اليت تقع اذا ازبذ قرار بديل وذبنبها يعٍت عدم ازباذ ىذا القرار: التكلفة المالئمة - ح
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 .27ي غراٌبٌة، مرجع سابق صفوز 



التكاليف حول أساسية مفاىيم: األول الفصل    

 

37 
 

وىي نفقات آتية أو يف ادلستقبل القريب تنتج عن القرار موضوع االعتبار : التكلفة التقديرية - خ
ومن أمثلتها بعض التكاليف الثابتة مثل التأمُت، الضرائب، رواتب ادلشرفُت، ومعظم التكاليف 

 .ادلتغَتة وشبة ادلتغَتة وشبة الثابتة
 مفاىيم أساسية حول طرق حساب التكاليف: المبحث الثاني. 

 .(المتغيرة والمعيارية)طرق حساب التكاليف وسعر التكلفة: المطلب األول -
 :طريقة التكاليف المتغيرة -1

 ىي طريقة تعتمد أساسا على الفصل بُت التكاليف الثابتة وادلتغَتة وحساب سعر : تعريف -
التكلفة فقط بالتكاليف ادلتغَتة ألغراض التسيَت، وبطرح إصبارل التكلفة ادلتغَتة من رقم 

األعمال فنحصل على ىامش التكلفة ادلتغَتة الذي يستعمل يف ازباذ القرارات الدورية يف 
 .ادلؤسسة ويطرح التكاليف الثابتة اإلصبالية من ىذا اذلامش ضلصل على النتيجة

 :المبدأ األساسي لهذه الطريقة -
نستعمل ىذه الطريقة يف حساب التكاليف قصد ربليل تسيَت جيد للمؤسسة، حيث أن ىذه  -

الطريقة ىي الطريقة أمريكا وتسمى كذلك بالتكاليف ادلباشرة، تقوم ىذه الطريقة على التفرقة 
 :32طريقة التكلفة ادلتغَتة وطريقة التحميل العقالشل ويكون كاأليت

 طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة: 

 النشاط العادي/ النشاط احلقيقي  = تعتمد على حساب األعباء الثابتة وفق العالقة 

 تستبعد هنائيا األعباء الثابتة من حساب التكاليف وسعر التكلفة أي أهنا : طريقة التكلفة المتغيرة
ال تأخذ بعُت االعتبار تغَتات النشاط من فًتة ألخرى، يف هناية السنة ادلالية عند استخراج 
النتيجة الصافية تطرح التكاليف الثابتة من اذلامش على التكلفة ادلتغَت إضافة إذل حساب 

 .اذلامش الذي يساىم يف إغلاد عتبة ادلر دودية
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 تتمثل فيما يلي: خصائص طريقة التكاليف المتغيرة: 
 حساب اذلامش على التكلفة ادلتغَت لكل منتج على حدي. 
 ربميل التكاليف الثابتة مباشرة على النتيجة باعتبارىا ثابتة. 
 تصنيف التكاليف حسب عالقاهتا حبجم اإلنتاج سواء كانت ثابتة أو متغَتة. 

 :طريقة التكاليف المعيارية النموذجية -2

تسمح طريقة التكاليف ادلعيارية دبراقبة سلتلف التكاليف وسعر التكلفة من خالل ربديد معايَت 
 .الستعمال و قياس سلتلف عناصر التكاليف

ىي تكاليف زلددة مسبقا قبل بداية عملية اإلنتاج وتنقسم إذل : 33التكلفة المعيارية - أ
مباشرة وزبص مصاريف ادلواد األولية واليد العاملة، . تكاليف مباشرة وتكاليف غَت مباشرة

غَت مباشرة وزبص كل ادلصاريف األخرى اليت تنقسم بدورىا إذل مصاريف متغَتة ومصاريف 
 .ثابتة

 التكاليف ادلعيارية ىي تكاليف خاصة باإلنتاج وتعتمد على ربديد ادلعيار الكمي والقيمي للمادة 
 .األولية، اليد العاملة، ادلصاريف غَت ادلباشرة، إذا أهنا ال هتتم دبصاريف التوزيع

العمل على وضع مستويات معيارية مسبقا دلستوى : أسس طريقة التكاليف المعيارية - ب
النشاط والعناصر ادلكونة لو من حيث الكمية والسعر والطاقة اإلنتاجية وادلوازنة ادلناسبة لو، 

وينبغي أن يكون كل ذلك موافقا ذليكلة ادلؤسسة وطبيعة العمليات اإلنتاجية وما ربتاجو من 
 .موارد حسب دراسة تقنية اقتصادية، أو وفق معايَت زلددة من جهات أخرى

 :تعريف مبدأ وفروق التحميل العقالني للتكاليف الثابتة: المطلب الثاني -
يكون التحميل العقالشل عندما يتم حساب جزء األعباء الثابتة : 34تعريف التحميل العقالني -1

 اإلنتاج، التوزيع، )حسب مستوى النشاط ادلتفق عليو سابقا كمستوى عادي، بالنسبة لكل مرحلة
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 .153ص1978 سلٌمان قداح، محاسبة التكالٌف المعٌارٌة، مطبعة خالد بن الولٌد،سورٌا، 
34

 .79 بوخراز عمر، مبادئ المحاسبة التحلٌلٌة،ص 



التكاليف حول أساسية مفاىيم: األول الفصل    

 

39 
 

 

 
بالنسبة لكل مديرية، قسم أو مرحلة ربليل، تبلغ قيمة األعباء الثابتة ادلدرلة  (أو أي مرحلة أخرى

 .يف التكاليف قيمتها احلقيقية مضروبة يف معامل التحميل

يستعمل ىذا ادلعامل حلساب التكاليف الثابتة اليت ربمل يف كل حجم نشاط، حيث ىذه التكاليف 
 .تتحدد هبذا احلجم وتتناسب طردا معو

غلب أوال الفصل بُت التكاليف الثابتة والتكاليف ادلتغَتة : مبدأ طريقة التحميل العقالني  -2
،وحبسب جزء التكاليف الثابتة الذي يتعلق حبجم النشاط أو اإلنتاج العادي بطريقة التحميل 

العقالشل، إذا يسمح باحلصول على سعر التكلفة عقالشل يقًتب من الثبات إذ تصبح فيو تكلفة 
الوحدة الثابتة وال تتأثر حبجم اإلنتاج وتغَتاتو ألن اجلزء ادلتغَت من التكاليف للوحدة يبقى ثابتا، 

 :ويثبت اجلزء من التكاليف الثابتة اليت ربسب إصبالية بالعالقة

 

وادلبدأ ىنا ىو أن ربمل أو تعترب النفقات الثابتة فقط اجلزء ادلناسب ذلذا ادلستوى، إذن فالتحميل 
العقالشل ىو أسلوب لتحميل النفقات الثابتة بطريقة عقالنية ومنطقية وىو يستند إذل اإلجراءين 

 :التاليُت

 ربليل األعباء إذل تكاليف متغَتة وتكاليف ثابتة. 
  للمؤسسة (حجم النشاط العادي)ربديد مستوى اإلنتاج الطبيعي. 

إن ربديد حجم النشاط للمؤسسة أو لقسم من أقسامها يستحيل أحيانا : مفهوم حجم النشاط -3
نظرا للتدخالت ادلرتبطة بو، فيطرح ادلشكل أوال يف ادلؤشر الذي ؽلكن أن يستعمل كمقياس حلجم 
النشاط مث كيفية ربديد احلجم العادي لو وحجم النشاط ؽلكن أن نستعمل يف ربديده عدة عناصر 

 ادلستوى العادي للنشاط/ ادلستوى احلقيقي للنشاط= معمل التحميل 

 (حجم النشاط العادي/حجم النشاط احلقيقي) Xالتكاليف اإلصبالية 
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ساعات عمل )واليت تعترب كوحدات مستعملة يف العملية اإلنتاجية أو يف إحدى وظائف ادلؤسسة
وغلب اختيار أكثرىا استعماال . (اخل...مباشرة، ساعات عمل اآللة، عدد الوحدات ادلباعة، ادلنتجة 

يف ادلؤسسة أو القسم وأحسنها سبثيال حلجم النشاط، وعددىا يف فًتة معينة، يعرب عن ىذا احلجم، 
إن ربديد حجم نشاط عادي للتحميل العقالشل للتكاليف الثابتة يعٍت ربديد حجم نشاط مثارل 

لكل تكلفة ثابتة ودبشاركة كل ادلسؤولُت والتقنيُت يف دلؤسسة باإلضافة إذل االستفادة من 
 .ادلالحظات يف ادلراحل السابقة للنشاط

 فروق التحميل العقالني. 
نالحظ أن اطلفاض أو ارتفاع حجم النشاط يؤدي غلى : فرق تحميل التكاليف الثابتة -1

، وبالتارل فتحميل تكاليف اكرب أو (احلقيقية )حساب تكاليف ثابتة أقل أو أكثر من العادية
أقل من احلقيقية يؤثر على سعر التكلفة، حيث يبقى ثابتا مهما تغَت حجم النشاط، بينما 

صلد يف احملاسبة العامة أن التكاليف احلقيقية تسجل بكاملها سواء ادلتغَتة أو الثابتة لذا فنتيجة 
احملاسبتُت يف ىذه احلالة تصبح سلتلفة، فلتوازهنما غلب األخذ بعُت االعتبار فوارق التحميل 

للتكاليف الثابتة عند حساب نتيجة احملاسبة التحليلية، فإذا كان حجم النشاط العقالشل اكرب 
من حجم النشاط العادي يكون ادلعامل اكرب من الواحد، وبالتارل فعند ضربو يف التكاليف 
الثابتة ضلصل على تكاليف أكرب من العادية، والفرق يعطي ربح ارتفاع النشاط وىذا يؤدي 
إذل ارتفاع سعر التكلفة واطلفاض النتيجة، و ذلذا ففرق ربح النشاط يضاف إذل النتيجة أما 

إذا كان حجم النشاط الفعلي أقل من العادي، فنحصل على فرق نقص النشاط وغلب طرحو 
 .من النتيجة ألنو قد انقص من سعر التكلفة ورفع من قيمة النتيجة التحليلية للمنتجات

كما أن تكلفة اإلنتاج احملسوبة بالتحميل العقالشل سوف زبتلف عن : فرق المخزونات -2
احلقيقية بتأثَت معامل التحميل، وىذا ما يؤثر على تكلفة إنتاج ادلخزونات ادلنتجة أو حىت 

ادلشًتيات عند ربميل التكاليف الثابتة ألقسام التموين ففي أخر كل دورة غلب حساب فروق 
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ادلخزونات النهائية بُت قيمتها احلقيقية و قيمتها بالتحميل العقالشل، فإذا كان الفرق 
فيضاف إذل النتيجة، أما إذا كان سالبا  ( معامل التحميلX القيمة<القيمة احلقيقية)موجب

فيطرح من النتيجة، لذا فعند حساب النتيجة التحليلية غلب األخذ بعُت االعتبار فوارق 
التحميل الناذبة عن استعمال معدل ربميل ؼلتلف عن الواحد للتكاليف الثابتة وادلخزونات، 

ويظهر ذلك من جدول  (أعباء غَت معتربة، العناصر اإلضافية)باإلضافة إذل العناصر األخرى
 :35النتيجة التحليلية التارل

 
 يوضح النتيجة التحليلية: 01جدول رقم-

 دائن مدين البيان
 النتيجة التحليلية دلختلف ادلنتجات

 األعباء غَت ادلعتربة
 األعباء اإلضافية

 فرق التحميل للتكاليف الثابتة
 فرق على تقييم ادلخزونات

--- 
 

--- 
 نقص النشاط

* 

--- 
 

--- 
 ربح الفعالية

* 
   النتيجة الصافية

 من إعداد الطالب: ادلصدر

 تحمل المصاريف الثابتة لألقسام المجانسة. 

األعباء )حسب ىذه الطريقة تفصل األعباء غَت ادلباشرة الثابتة عن ادلتغَتة يف كل قسم، وزبضع األوذل
للتحميل بواسطة معامل التحميل الذي قد يكون وحيد جملموع األقسام يف  (غَت ادلباشرة الثابتة

 .ادلؤسسة، أو قد زبتلف ادلعامالت بُت األقسام، وتستعمل نفس ادلبادئ يف توزيع اخلدمات ما بُت
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 .مزايا وعيوب كل الطرق: المطلب الثالث -
 36مزايا نظرية التكاليف اإلجمالية: 

اخلسارة طبقا للنظرية مع صايف نتيجة العمال ادلقابل لو يف دفاتر احملاسبة / يتفق صايف الربح -1
 .ادلالية

 .(تكاليف كلية- إيرادات كلية)مقابلة اإليرادات بادلصروفات : تتفق مع ادلبدأ احملاسيب -2
تتفق مع وجهة نظر أصحاب ادلؤسسة وىو أسلوب التغطية واالسًتداد الشامل لكافة عناصر  -3

 .التكاليف دبعٌت ربديد سعر بيع ال يقل عن التكلفة اإلصبالية ذبنبا لتحقيق خسارة
 االنتقادات الموجهة للنظرية : 

 صعوبة اختيار األساس السليم لتحليل وربميل عناصر التكاليف غَت ادلباشرة على الوحدات  -1
ادلنتجة باإلضافة إذل أن األسس ادلستخدمة زبضع للتقدير الشخصي واختالف الطرق 

 .ادلستخدمة يف التحميل يؤدي إذل اختالف ربديد تكلفة الوحدة ادلنتجة
فشل النظرية يف مد اإلدارة بالبيانات اليت تلزمها الزباذ القرارات، حيث أن ربديد تكلفة  -2

الوحدة ادلنتجة تكون مرتفعة يف أوقات الكساد نظرا لقلة الكمية ادلنتجة، بينما تكون التكلفة 
منخفضة يف أوقات الرواج لضخامة الكمية ادلنتجة، وىذا ال يتماشى مع اذباه األسعار إذل 

 .اذلبوط يف احلالة األوذل وارتفاع األسعار يف احلالة الثانية
يتم تقوصل ادلخزون بالتكاليف اإلصبالية وىي تتضمن جزءا من النفقات الثابتة وىذا يؤدي إذل  -3

نقل جزء من التكاليف الثابتة عن الفًتة احلالية إذل الفًتة ادلقبلة وىذا يتعارض مع مبدأ استقالل 
السنوات يف احملاسبة باعتبار أن النفقات الثابتة ىي تكاليف زمنية خاصة بالفًتة اليت نشأت 

 .فيها
 نظرية التكاليف المباشرة : 

                                                           
36

 .63 أحمد أنور، عبد المقصود دبٌان، مرجع سابق،ص 



التكاليف حول أساسية مفاىيم: األول الفصل    

 

43 
 

نتيجة لالنتقادات اليت وجهت لنظرية التكاليف االصباليىة وخاصة فيما يتعلق باستخدامها لعدة طرق 
تقديرية يف توزيع بنود التكاليف غَت ادلباشرة، حاول بعض احملاسبُت التهرب من مشكلة توزيع تلك 
العناصر بعدم توزيعها والنظر غليها على أهنا تكاليف زمنية سبثل أعباء إدارية غلب ربميلها لقائمة 

تقوم النظرية على أن وحدات اإلنتاج ربمل بنصيبها من التكاليف ادلباشرة  (الدخل)نتائج األعمال 
فقط، بينما ربمل عناصر التكاليف غَت ادلباشرة جبميع أنواعها سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو 

 .إدارية لقائمة الدخل باعتبارىا نفقات زمنية

 مزايا نظرية التكاليف المباشرة: 
 . التغلب على صعوبة توزيع عناصر التكاليف غَت ادلباشرة -1
ربقيق الثبات يف نصيب الوحدة ادلنتجة من التكاليف نظرا ألن العناصر ادلباشرة تتغَت عادة  -2

 .بنفس النسبة مع التغَت يف حجم اإلنتاج
 االنتقادات الموجهة للنظرية: 

دل رباول النظرية حل مشكلة التكاليف غَتا دلباشرة، وإظلا هتربت منها باستبعادىا سبام من  -1
 .تكلفة الوحدات ادلنتجة وربميلها مباشرة حلساب األرباح واخلسائر

ال ؽلكن استخدام النظرية كأداة خلدمة إدارة ادلشروع سواء يف رلال ازباذ القرارات يف  -2
األجل القصَت،او يف رلال تسعَت ادلنتجات يف األجل الطويل، ألن التكلفة ادلباشرة ال 
تتضمن كافة عناصر التكاليف اليت غلب على ادلشروع أن يسًتدىا من سعر البيع يف 

، ويف األجل القصَت غلب أن يغطي سعر (غلب تغطية صبيع التكاليف )األجل الطويل
 .البيع التكاليف ادلتغَتة أما إذا دل يغطي التكلفة ادلتغَتة فيجب التوقف عن اإلنتاج

التكلفة ادلباشرة ال تعرب عن التكلفة احلقيقية لوحدات ادلنتج النهائي وذلك ألن التكاليف  -3
تكاليف متغَتة، وؽلكن تربير استبعاد التكاليف + غَت ادلباشرة تتضمن تكاليف ثابتة 

الثابتة باعتبارىا أعباء نتجت عن سياسات إدارية وبالتارل ربمل على قائمة الدخل، أما 
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مستولة عنها وال ؽلكن  (اإلنتاج)التكاليف غَت ادلباشرة ادلتغَتة فتعترب وحدات النشاط 
 .استبعادىا من تكلفة الوحدات

 نظرية التكاليف المتغيرة: 

تقوم على أساس التحميل اجلزئي أي ربميل وحدات النشاط بنصيبها من عناصر التكاليف ادلتغَتة 
 .فق، واعتبار التكاليف الثابتة تكاليف دورية أو زمنية ربمل على قائمة نتائج األعمال

 مزايا نظرية التكاليف المتغيرة: 
يتم تقوصل ادلخزون بالتكلفة ادلتغَتة فقط والتكلفة الثابتة ربمل لقائمة نتائج األعمال وبالتارل ال  -1

 )ػلدث نقل التكاليف الثابتة من الفًتة احلالية إذل فًتة مقبلة وذلك تطبيقا دلبدأ سنوية احملاسبة
 .(استقالل السنوات

 :تساعد النظرية اإلدارة يف القيام بوظائفها من ازباذ القرارات يف رلال -2
 .ربديد سعر بيع الوحدة - أ

 ربديد حجم اإلنتاج - ب
 .ازباذ قرار باالستمرار يف اإلنتاج أو التوقف - ت
 .الشراء من اخلارج أو التصنيع الداخلي - ث

تساعد النظرية يف حل مشكلة توزيع وربميل عناصر التكاليف غَت ادلباشرة على الوحدات  -3
ادلنتجة نظرا دلعاجلة اجلزء الثابت من التكاليف غَت ادلباشرة على أساس أهنا تكاليف زمنية ترحل 

 .لقائمة الدخل دون احلاجة إذل استخدام معدالت ربميل لتوزيعها على الوحدات ادلنتجة
 مزايا وعيوب طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة: 

 وتتمثل يف: المزايا: 
تسمح طريقة التحميل العقالشل باستبعاد التغَتات و األعباء الثابتة على التكاليف وسعر  -1

 .التكلفة
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 .تسمح ىذه الطريقة بتقييم صبيع التغَتات اخلاصة بالنشاط -2
 .تعترب وسيلة حلساب سعر التكلفة عقالنيا لتحديد التكاليف التقديرية -3

 وتتمثل يف: العيوب: 
 .صعوبة ربديد أحجام النشاطات العادية لتعدد ادلراحل اإلنتاجية واختالف قدرات اآلالت -1
عدم حل مشكلة توزيع األعباء غَت ادلباشرة باألسس اليت تعتمد عليها يف التوزيع باإلضافة إذل  -2

 .صعوبة التمييز بُت األعباء الثابتة وادلتغَتة
 .مشكلة تقييم ادلخزونات النهائية و أثرىا على النتيجة -3
 مزايا وعيوب طريقة التكلفة المتغيرة. 

 وتتمثل يف: المزايا: 
تسمح ىذه الطريقة دبراقبة جيدة لفعالية التسيَت حيث تسمح لنا دبتابعة تطورات التكاليف  -1

 .ادلتغَتة اليت ذلا عالقة مباشرة بسياسة ادلؤسسة
توضح ىذه الطريقة العالقة بُت حجم النشاط والتكاليف واليت ال صلدىا واضحة يف  -2

 .التكاليف اإلصبالية أو الكلية
 .تسمح ىذه الطريقة بتحديد عتبة ادلر دودية لكل منتج على حدي -3
تستعمل ىذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات ادلستقبلية فيما ؼلص عناصر التكاليف  -4

 .ادلتغَتة والثابتة وكذلك مستوى سعر البيع
 .سهولة حساهبا دلقارنتها مع طريقة التكلفة الكلية -5
 تتمثل يف: عيوبها: 
ؽلكن أن تضخم أرباح ادلؤسسة الن ادلبيعات ربتسب باالعتماد على التكاليف ادلتغَتة و  -1

لذلك غلب أن يكون ىامش التكاليف ادلتغَت اكرب من أعباء الثابتة قصد احلصول على 
 .ربح
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 .ليس من السهل الفصل بُت عناصر التكاليف ادلتغَت والعناصر الثابتة -2
 مميزات وعيوب طريقة التكاليف المعيارية: 

 وتتمثل يف: المزايا: 
تساعد على إعداد القوائم ادلالية التقليدية، عن طريق ربديد تكلفة بضاعة أخر ادلدة و  -1

تكلفة البضاعة ادلباعة وبالتارل ربديد األرباح واخلسائر الصافية، دبقارنة التكاليف اإلصبالية 
 .باإليرادات

تساعد على ربديد سياسات التسعَت يف ادلدى الطويل، حيث يؤمن بفكرة أن السعر غلب  -2
 .أن يغطي التكاليف اإلصبالية يف ادلدة الطويلة

 37العيوب: 
تعترب ىذه الطريقة طويلة احلسابات عند توزيع وربميل أعباء غَت مباشرة بينما غالبا ما يطالب  -1

مسَتي ادلؤسسة التعرف على سعر التكلفة دلنتجاهتم من أجل ازباذ القرارات فيما ؼلص 
 .ادلبيعات و األسعار قبل حساب رلموع التكاليف

إن استخدام ىذه الطريقة ال يساعد اإلدارة يف ربديد أسعار ادلنتجات، خاصة يف أوقات  -2
 .الكساد ويف حالة ادلنافسة الشديدة

يؤدي ربميل ادلنتجات بكافة العناصر كما تقتضي الطريقة إذل ربميل ادلنتج بنصيب من  -3
تكاليف الطاقة غَت ادلستغلة أو الطاقة العاطلة بادلشروع، رغم أهنا من قبيل اخلسائر وال يصح 

 .اعتبارىا من النفقات و ىذا غلعل تكاليف ادلنتجات غَت حقيقية
يف حالة تعدد ادلنتجات وتنوعها يكون ربديد التكلفة لكل منتج بدرجة دقيقة أمرا مستحيال،  -4

بسبب صعوبة قياس نصيب كل منتج من التكاليف غَت ادلباشرة، شلا غلعل االسًتشاد هبا يف 
 .زبطيط السياسات بدون فائدة
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غن ربميل التكاليف غَت ادلباشرة على ادلنتجات ادلختلفة يؤدي إذل صعوبة ربقيق رقابة فعالة  -5
 .وصعوبة ربديد ادلسؤولية عن النفقة

إن ربميل التكاليف الثابتة على ادلنتجات قد يؤدي إذل تقوصل ادلخزون بالتكاليف اإلصبالية  -6
وىي تتضمن جزءا من النفقات الثابتة ويؤدي إذل نقل جزء من التكاليف الثابتة من الفًتة 

 .احلالية إذل فًتة مقبلة وىذا يتعارض مع مبدأ استقالل السنوات احملاسبية
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 :خاتمة الفصل األول 

رأينا يف ىذا الفصل أنو ؽلكن الوصول إذل ربديد تكلفة ادلنتج بعدة طرق وكل واحدة من ىذه الطرق 
ذلا أسلوهبا يف حساب التكاليف، وقد ركزت على تقسيم معُت للتكاليف فطريقة التكاليف 

قسمت األعباء إذل مباشرة وغَت مباشرة وركزت على ربميل التكاليف غَت ادلباشرة  (احلقيقية)الكاملة
الفعلية، أي أن ادلؤسسة تقوم باعتماد  ىذه الطريقة عند هناية الدورة، وىذا ما ال ؼلدم إدارة 

ادلؤسسة، أما طريقة التكاليف ادلتغَتة فقسمت التكاليف إذل ثابتة ومتغَتة وركزت على حساب الربح 
اإلصبارل للمؤسسة، باعتمادىا على حساب التكاليف ادلتغَتة فقط، أما التكاليف الثابتة فتبقى 

إصبالية لكل ادلنتجات ويتم طرحها من الربح اإلصبارل لكل ادلنتجات ومع كل االنتقادات ادلوجهة ذلا 
فهي تساعد اإلدارة كثَتا يف التخطيط للرحبية وتقدصل بيانات ذات نفع كبَت يف رسم السياسات وازباذ 

القرارات وإعداد ادلوازنات كما تقسم طريقة التحميل العقالشل للتكاليف الثابتة إذل التكاليف ثابتة 
ومتغَتة لكنها تعتم بتحميل التكاليف الثابتة بطريقة عقالنية أي ربميل اجلزء ادلستغل من الطاقة 

 .فقط، وىي هبذا تقدم معلومات قيمة خبصوص ادلراقبة الداخلية والتسيَت الداخلي

أما طريقة التكاليف ادلعيارية فهي تعتمد على تكاليف ربدد قبل بداية الدورة بطريقة علمية لتكون 
 .ىذه ادلعايَت كأساس لقياس مستوى األداء يف ادلؤسسة

إن حساب التكاليف يف ادلؤسسة ليس الغاية منو ربديد النتيجة فحسب بل إن ىذه الوضعية 
احملاسبية أصبحت وظيفة تقليدية إن صح التعبَت، وأصبحت الغاية من حساب تكاليف ادلؤسسة 

 .قياس سلتلف ادلؤشرات الزباذ القرار، للتخطيط وللرقابة

ىذه الوضعية اليت أصبحت ضرورية منذ انفصال ملكية ادلشروع عن إدارتو وىذا ألعليتو البالغة يف 
 .ضبط التكاليف وزلاسبة ادلسئولُت عن التلف والسرقة والضياع واإلعلال
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 :الفصل الثاني  مقدمة

يعد اإلنتاج بشقيو ادلادي واخلدمي أساس وزلور النشاط اإلنساشل الفري واجلماعي، ونظرا ألعلية ىذا 
يف حياة الفرد واجلماعة وكذلك يف استمرار ظلو اقتصاديات الدول وتقدم اجملتمعات " اإلنتاج"العنصر 

اىتم اإلنسان فردا وصباعة بتنظيم وغدارة موارده احملدودة يف وحدات إنتاجية سلتلفة األحجام ادلهمات 
للحصول على اإلنتاج ادلطلوب إلشباع حاجاتو ادلتنامية ومع تعقد و تشابك العالقات االجتماعية 
واالقتصادية ظهرت احلاجة دلزيد من اجلهود لتنظيم وإدارة ادلوارد و كذلك عمل الوحدات اإلنتاجية 

 .ادلختلفة للحصول على اإلنتاج بكفاءة اقتصادية عالية

وهبذا أصبح نشاط اإلنتاج األساس الذي يقوم عليو التنمية االقتصادية و االجتماعية و ادلؤشر الذي 
يستخدم لقياس التقدم والرقي للمجتمع ، وازداد االىتمام هبذا القطاع حىت أصبح حبال البحث 

ودراسة للمهندسيُت االقتصاديُت واإلداريُت وكل بدلوه يف ىذا اجملال لزيادة الكفاية فيو، ومن ادلعروف 
أن لوظيفة اإلنتاج عالقة وطيدة بوظيفة التخزين نظرا لتأثر مستوى ادلخزون بالكمية ادلنتجة و 

 .العكس

وانطالقا من ىذه احلقيقة الثابتة كيف ؽلكن لنا أن نسَت وظيفة اإلنتاج معلومايت حبيث نسهل تدفق 
 .ادلعلومات بُت الوظيفيتُت من جهة ، ونضمن بقاء عملية اإلنتاج مستمرة من جهة أخرى
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 .عموميات حول اإلنتاج: المبحث األول -
 مفهوم اإلنتاج: المطلب األول 

 :تعريف األول - أ

  دلفهوم اإلنتاج ومن أكثرىا شيوعا ادلفاىيم التاليةتعار يفىناك عدة 

أو إضافة منفعة , يرى الفكر االقتصادي احلديث إن اإلنتاج ليس خلق ادلادة و إظلا ىو خلق ادلنفعة
وهبذا فان اصطالح ؽلكن أن , دبعٌت إغلاد استعماالت جديدة دل تكن معروفة من قبل ,جديدة 

 : 38يطلق على مايلي

ادلنفعة  ) تلك العمليات اليت تغَت من شكل ادلادة فتجعلها صاحلة إلشباع حاجة ما  -1
 .(الشكلية

عمليات النقل من مكان تقل فيو منفعة الشيء إذل مكان تزيد ادلنفعة دون تغَت  -2
 .(ادلنفعة ادلكانية)شكلو

 .( الزمنيةادلنفعة)السلعة حيث يضيف التخزين منفعة إذل , عمليات التخزين -3
 .اليت يطلق عليها اسم اخلدمات" غَت ادلادي"كل صور اإلنتاج  -4

و احلساب اخلدمي  (السلع)طللص من ذلك إن اإلنتاج يتمثل جبانبُت و علا اجلانب السلعي 
 . (اخلدمات)

 : 39كما يعرفو األستاذ كساب اإلنتاج كذلك على انو

إعداد و مالئمة للموارد ادلتاحة بتغيَت شكلها أو طبيعتها الفيزيائية و الكيماوية حىت قابلة "
. (إغلاد منفعة)لالستهالك الوسيط أو النهائي 

                                                           
38

 25ص2000كسار ناصر المنصور، إدارة االنتاج والعملٌات،دار حامد للنشروالتوزٌع، عمان، 
39

 .2000.2001. كساب علً، دروس ومحضارات فً مقٌاس تسٌٌر المخزونات 



عموميات حول اإلننتاج: الفصل الثاني     

 

51 
 

وىو إضافة منفعة أو ربسينها ,(الزمناالستمرارية يف ) أي التخزين ألزماشلومن   اإلنتاج التغيَت 
. وكذلك التغيَت ادلكاشل أي النقل

و موارد مالية ضمن , بشرية, و موارد مادية,  (آالت و معدات)يتم ىذا اإلنتاج دبوارد عملية 
. و التخزينية و الطاقة ادلالية و الطاقة التوزيعية,قيود ىيكلية ىي الطاقة اإلنتاجية

 :التعريف الثاني - ب

  :لقد تعارف االقتصاديون على إطالق اإلنتاج على 

ىو تلك العمليات اليت تغَت من شكل ادلادة فتجعلها صاحلة إلشباع حاجات ما أو :أوال -
بعبارة أخرى تلك العمليات اليت من شأهنا خلق ادلنفعة أو زيادة ادلنفعة و ىذه ىي ادلنفعة 

 .اخل........موائدالشكلية مثل ربويل اخلشب إذل كراسي أو 
 عمليان نقل من مكان تقل فيو منفعة الشيء إذل مكان آخر و تزيد فيو ادلنفعة دون :ثانيا -

 .تغيَت شكلها
ىي االحتفاظ هبا حلُت ’ ىي عمليات التخزين حيث يضيف التخزين منفعة إذل السلعة: ثالثا -

و قد يقتضي التخزين إجراء بعض العمليات الشكلية و لكنها زلفظة ’حاجة الناس إليها 
دبادهتا األصلية فيطلق عليها ادلنفعة الزمنية مثل االحتفاظ بالفواكو و اخلضروات عن طريق 

 .  التربيد
فالتبادل من شأنو أن يزيد من ’ ىي اخلدمات اليت من شأهنا تسهيل عملية التبادل :رابعا -

 .التمليكيةادلنفعة ، اليت تنتج عن ىذا الطريق يطلق عليها ادلنفعة 
 و إن أصحاب ادلواىب العقلية كادلهندس و ادلدرس و الطبيب و احملامي، و :امساخ -

 احلاجة أمسمؤسسات النقل و السياحة وغَتىا ىؤالء صبيعا يقدمون عملهم لألفراد ىم يف 
 . يقومون باإلنتاج و إن دل يكن يف صورة ماديةاحلاجات، إظلاإليها و ىم وان يشبعون ىذه 
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     طللص من ذلك إذل أن العملية اإلنتاجية ال تعٍت عملية اخللق ذاهتا و إظلا تعٍت خلق ادلنفعة 
. وىي هبذا تشمل السلع و اخلدمات و يتم التبادل يف السوق عن طريق األشبانزيادهتا، أو 

 

و إظلا أيضا على فحسب،     وىذه األشبان ال تتوقف على طلب ادلستهلكُت على ىذه ادلنتجات 
تكاليف اإلنتاج غَت أن التكاليف بدورىا تعتمد على كميات العوامل ادلختلفة الالزمة إلنتاج منتج 

معُت من ناحية، و على  األشبان اليت غلب أن تدفع لوحدات ىذه العوامل يف مقابل استخدامها يف 
. اإلنتاج من ناحية أخرى

  :اإلنتاجمفهوم  -

يرى الفكر االقتصادي احلديث إن اإلنتاج ليس خلق ادلادة و إظلا ىو خلق ادلنفعة ، أو إضافة منفعة 
جديدة، دبعٌت إغلاد استعماالت جديدة دل تكن معروفة من قبل ، و هبذا فان اصطالح ؽلكن أن 

 :يطلق على مايلي

ادلنفعة )تلك العمليات اليت تغَت من شكل ادلادة فتجعلها صاحلة إلشباع حاجة ما    -1
 (.الشكلية

عمليات النقل من مكان تقل فيو منفعة الشيء إذل مكان تزيد فيو ادلنفعة دون تغَت شكلو   -2
 .(ادلنفعة ادلكانية)

 .(ادلنفعة الزمنية)حيث يضيف التخزين منفعة إذل السلعة ’عمليات التخزين   -3
 .اليت يطلق عليها اسم اخلدمات" غَت ادلادي "كل صور اإلنتاج   -4

 . (اخلدمات  )و احلساب اخلدمي  (السلع )طللص من ذلك إن اإلنتاج يتمثل جبانبُت و علا السلعي 

: كما يعرفو األستاذ كساب اإلنتاج كذلك على أنو
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إعداد ومالئمة للموارد ادلتاحة بتغيَت شكلها أو طبيعتها الفيزيائية و الكيماوية حىت تصبح   قابلة "
.     (إغلاد منفعة )لالستهالك الوسيط أو النهائي 

، و ىو إضافة منفعة أو ربسينها و (االستمرارية يف الزمن) أي التخزين ألزماشل   و من اإلنتاج التغيَت 
 .كذلك التغيَت ادلكاشل أي النقل

، وموارد مادية ،بشرية،وموارد مالية ضمن قيود  (آالت و معدات)يتم ىذا اإلنتاج دبوارد عملية 
.ىيكلية ىي الطاقة اإلنتاجية،والتخزينية و الطاقة ادلالية و الطاقة التوزيعية  

:  لنشاط اإلنتاجيا -

يعد النشاط اإلنتاجي النشاط األساسي يف ادلنظمات االقتصادية بشكل عام ويف ادلنظمات الصناعية 
.  بشكل خاص، و ىو من أىم ادلوضوعات اليت تتناوذلا اإلدارة اليوم باإلضافة إذل نشاط التسويق

النشاط ادلنظم و ادلوجو الستخدام ادلوارد ادلتاحة و توجيهها إلنتاج :" ويعرف النشاط اإلنتاجي بأنو
 ".منتجات و خدمات جديدة تشبع حاجات اإلنسان 

: وىذا التعريف للنشاط اإلنتاجي ػلمل مفاىيم سلتلفة و ىي اقتصادية و اجتماعية و تشغيلية

يقوم بتوظيف عناصر اإلنتاج يف مكان وزمان ما هبدف احلصول على : االقتصاديالمفهوم- 
. أساس من أسس التنمية االجتماعية و االقتصادية و السياسية: االجتماعيالمفهوم . - - اإلنتاج

أساس عملية فنية يهدف إذل ربويل ادلواد األولية إذل سلع وخدمات من خالل :المفهوم التشغيلي -
إخضاعها لعمليات سلتلفة و طرائق و أساليب عملية 

 :مفهوم نظام اإلنتاج- 
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 اخلدمات السلع و من أجل إنتاج النشاط اإلنتاجيالنظام اإلنتاجي ىو الصيغة اليت ذبمع هبا عناصر 
 .

و أنظمة اإلنتاج عديدة و متنوعة،فهناك أنظمة اإلنتاج دلنظمة صناعية و أنظمة إنتاج دلنظمة خدمية 
: و ذلك كما يلي

يف رلال الصناعة فان النظام اإلنتاجي الصناعي ىو الصيغة التنظيمية :الصناعيالنظام اإلنتاجي -
،و العمليات، ادلداخالتإلدارة اإلنتاج ويتألف من ثالثة أجزاء رئيسية وىي 

 : النصف مصنعالمنتجتعريف - أ

ادلنتوج النصف ادلصنع ىو منتوج وصلت بو عملية التصنيع إذل درجة معينة قد تكون هنائية كما 
. قد تكون جزئية و بالتارل تتطلب عمليات أخرى

يطلق على ادلنتوج النصف ادلصنع اسم منتوج الوسيط أو نصف التام و من خصوصياتو أنو 
يدخل يف اصلاز أو تركيب ادلنتوج النهائي فهو قابل لالستهالك و التخزين وقد يكون زلل بيع يف 

: بعض األحيان ،حساب التكلفة اإلنتاج للمنتوج النصف مصنع ضروري وذلك

 .  إلدماجها يف التكلفة اإلنتاج للمنتوج النهائي -
لتقييم ادلخزون من ادلنتوج النصف ادلصنع يف حالة عدم استهالك كل ما ينتج وىذا بواسطة  -

 ".منتوجات نصف تامة"33حساب
. لتحديد سعر البيع يف حالة بيع ادلنتوج النصف ادلصنع -

حساب تكلفة اإلنتاج للمنتوج النصف ادلصنع تتم جبمع كل ادلصاريف اليت تًتتب عن إنتاجو من 
. مادة أولية إذل مصاريف العمال ،صيانة،نقل، طاقة إذل غَت ذلك

: مفهوم المنتوج العام و المنتوج قيد التصنيع  - ت
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من خصائص التصنيع أن ىناك إنتاج منتهي مع الفًتة احلسابية و يسمى بإنتاج تام الصنع وإنتاج 
 . (أو يف طريق التصنيع)متواصل إذل الفًتة احلسابية القادمة و يسمى دبنتوج قيد الصنع 

إال أنو . ادلنتوج قيد الصنع ىو إذن منتوج غَت جاىز وغَت منتهي الصنع عند هناية الفًتة احلسابية
. يكون كامل الصنع يف الفًتة احلسابية القادمة

ربسب شركة الصناعات النسيجية تكلفة اإلنتاج يف آخر كل شهر للمنتوج النهائي ،إال أن داخل 
.  قيد الصنع وال تكون جاىزة  إال يف الشهر القادم (ألبسة مثال ) ال تزال منتوجات الورشات

 غَت اجلاىزة و ادلوجودة داخل الورشات ىي إذن يف طريق الصنع و قد تًتاوح ىذه ادلنتجات
 . بادلائة من أهنا تصنع ادلنتوج 99 بادلائة إذل 1العملية من نسبة 

ادلنتوج قيد الصنع غَت قابل للتخزين أو البيع ،إال أنو يف آخر كل فًتة حسابية تسجل قيمتو يف 
"  منتوجات و أعمال ربت التنفيذ  "34حساب 

إن نسبة معينة من التصنيع تعرب عن نسبة معينة من ادلصاريف، فما ىي ادلعاجلة احلسابية من 
أجل احلصول على تكلفة اإلنتاج اإلصبالية ؟  

من أجل ذلك غلب طرح مصاريف ادلنتوج يف طريق الصنع آخر الفًتة احلسابية من تكلفة اإلنتاج 
.  اإلصبالية باعتبار أنو ال يكون جاىزا إال يف فًتة القادمة 

 يف طريق الصنع لبداية الفًتة ادلوالية اليت منتجالكن ادلنتوج يف طريق التصنيع آخر الفًتة يصبح 
الذي ىو قيد )يتحول خالذلا إذل منتوج هنائي ،يف ىذه احلالة تضاف مصاريف ىذا ادلنتوج 

.    إذل تكلفة اإلنتاج اإلصبالية (الصنع 

من ىنا نستخلص أن مصاريف ادلنتوج يف طريق التصنيع يف أخر الفًتة احلسابية تطرح من تكلفة 
.   اإلنتاج اإلصبالية ،و تضاف ىذه ادلصاريف إن كانت يف أول الفًتة
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 40عوامل اإلنتاج: المطلب الثاني 

 من البد خدمايتلتحقيق اإلنتاجية بشكل فعال يف أية مؤسسة إنتاجية أو :  عوامل اإلنتاج -أ
 : 41الركون إذل  إجراء ادلستلزمات أو العوامل األساسية و ادلتمثلة يف

 وسبثل إحدى ادلدخالت األساسية لنظام اإلنتاج سواء على مستوى إنتاج :القوى البشرية .1
 . سلع أو تقدصل خدمة وال ؽلكن حلال من األحوال االستغناء عنها 

   يعتمد إنتاج السلع و تقدصل اخلدمات  على مدى توافر ادلواد اليت تدخل ضمن :المواد .2
عملية اإلنتاج وكذلك على مدى صالحية ىذه ادلواد من حيث الكم ،النوع و األوقات و 

 .األماكن ادلطلوبة
   فعلى حسب الوظيفة اإلنتاجية ػلدد اختصاص اآلالت و :المعدات و اآلالت -3

وزلددة الوظائف ،يف حُت كذلك تصمم . ادلعدات وعليو تصميم آالت و معدات سلتصة
اآلالت و معدات أخرى غَت سلتصة تؤدي أكثر من عمل وتتسم بادلرونة يف إنتاج متنوع و 

. أداء سلتلف 
    دلمارسة نشاط ادلؤسسة، تلجأ ىذه األخَتة إذل اختيار :المباني و التشييدات -4

التصميم الذي ػلقق  أكرب عدد من ادلزايا لتحقيق اذلدف ادلنشود وبأقل تكلفة و خاصة 
عندما تكون أرض ادلشروع مرتفعة ،و كذا مدى مطابقة ىذه التصاميم وطبيعة النشاط 

 .اإلنتاجي 
يطلق لفظ األرض أو الطبيعة على كل ادلستلزمات اإلنتاج  اليت أمدتنا هبا :األرض أو الطبيعة -5

الطبيعة وىذه تشمل الصفات الطبيعية والكيماوية واحليوية والتضاريسية لألرض باإلضافة إذل ما 

                                                           
40

 382ص.1998 سونٌا محمد البكري، نظام المعلومات اإلداري مفاهٌم أساسٌة ، دار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌع االسكندرٌة، 
41

 خضٌر كاظم محمود ،هاٌل ٌعقوب، فاخوري، االقتصاد االداري مدخل فً اتخاذ القرارات فً المؤسسة االقتصادٌة، مصر المكتبة   

 .170االنجلومصرٌة ص
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ػلتويو باطنها من مناجم وبًتول أو مياه جوفية ، كما يشمل ىذا ادلعٌت العوامل و الظروف ادلناخية 
 .اليت ربيط بنا 

 يقصد بالعمل ىنا اجلهد الذي يبذلو اإلنسان ذىنيا كان أو جسمانيا ،أثناء قيامو بإنتاج :العمل -6
السلع و اخلدمات االقتصادية ، لذا فانو يعترب واحد من األنشطة االقتصادية اليت تعمل على إغلاد 

حل للمشكلة االقتصادية اليت تواجو اجملتمع ككل ،وترجع الفائدة من مساعلة عنصر العمل يف  
اإلنتاج إذل قدرتو اإلنتاجية وبالتارل قدرتو على خلق أو زيادة منفعة السلع و اخلدمات اليت يشارك يف 

إنتاجها و يتطلب العمل من اإلنسان أن يضحي بعدد من ساعات يومو يقضيها يف العمل ،ىذا 
 .باإلضافة إذل اجلهد الذىٍت أو اجلسماشل الذي يبذلو خالل ساعات العمل 

     و كلما زادت الساعات اليت ؼلصصها الفرد للعمل كلما زاد بالتارل إنتاجو و لكن ليست ىذه 
 .العالقة عالقة طردية مطلقة الن اإلنسان يتعرض للتعب

     ولقد اختلف االقتصاديون األوائل يف نظرهتم إذل العمل ،فاالقتصاديون الطبيعيون كانوا يعتقدون 
أن األرض ىي العنصر اإلنتاجي الوحيد وأن العمل الزراعي وحده أيضا قادر على خلق إنتاج من 

الًتبة الزراعية يف حُت أن البعض اآلخر وعلى رأسهم  أدم مسيث كانوا يعتربون أن العمل ىو العنصر 
اإلنتاجي الوحيد ،وأن القدرة اإلنتاجية لألرض شلثلة فيما ربتويو من معادن ،أو مواد عضوية ،و ماء 

،وىواء تتحول إذل حاصالت زراعية بفعل اإلنسان وأن العمل ادلنتج ىو الذي يؤدي إذل زيادة 
الكميات ادلنتجة من السلع ادلادية ادللموسة ،أما العمل ادلستخدم يف إنتاج السلع الغَت ملموسة أي 

 .اخلدمات كاخلدمات الًتفيهية
ولقد أدى تقسيم العمل و التخصص إذل زيادة قوة العمل  ادلتاحة وزيادة قدرهتا اإلنتاجية ، ولقد كان 

ادم مسيث أول من نادي بتقسيم العمل ويقصد بذلك أن تقسيم العمليات اإلنتاجية سواء على 
الوحدة اإلنتاجية أو مستوى القومي أو ادلستوى الدورل إذل عمليات إنتاجية صغَتة يقوم كل عامل أو 

رلموعة من العمال بالتخصص يف عملها ، وبذلك يزداد اإلنتاج الكلي و تتوقف إمكانية تقسيم 
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حجم األسواق اليت يوجو إليها اإلنتاج ومدى , العمل على عوامل كثَتة أعلها نوع العمل أو طبيعتو
 . توفر رؤوس األموال الالزمة

تطلق كلمة رأس ادلال على السلع اإلنتاجية أو الرأمسالية أو االستهالكية اليت يقوم :  رأس المال- 7
اإلنسان بإنتاجها لتساعده على إنتاج السلع واخلدمات األخرى سواء كانت إنتاجية أو استهالكية 
أي الثروة اليت يستخدمها اإلنسان يف خلق ثروات أخرى لذا يدخل يف ىذا التعريف سلع رأمسالية 

والسلع , مثل ادلصانع دبا فيها من آالت وعدد وسلع نصف مصنعة وادلواد األولية أو اخلام
 .اخل...االستهالكية تشمل ادلنازل والسلع الغذائية 

يذىب بعض االقتصاديون إذل أن عنصر األرض والطبيعة يدخل ضمن مفهوم رأس ادلال معللُت ذلك 
بان األرض تعطي قدارهتا اإلنتاجية على دفعات متعددة شاهنا يف ذلك شان السلع الرأمسالية األخرى 
وتبعا لذلك فان عنصر رأس ادلال يشمل كل شيء سواء كان مصدرة الطبيعة أو من مصنع اإلنسان 

 .يستخدم يف اإلنتاج فيما عدا عنصر العمل
اإلدارة ماىي إال نوع من أنواع العمل ولكنو يتميز بصفات خاصة ولو أعلية :   اإلدارة والتنظيم -8

كربى يف عمليات الناتج لذا فانو يعترب عنصرا ويقوم بالدارة فدر واحد او رلموعة من األفراد 
مسؤوليتو عن إصدار القرارات اخلاصة بكمية اإلنتاج ومواصفات اإلنتاج وكيفية اإلنتاج وغَتىا 
من القرارات ادلتعلقة بعمليات اإلنتاج والتسويق وغَتىا وغالبا ما تقع ادلسؤولية صلاح ادلشروع او 

 .              فشلو على مدى قدرة اإلدارة وكفاءاهتا
  أساليب اإلنتاج:المطلب الثالث  -

  ؽلكن التمييز بُت العديد من النظم اإلنتاجية ادلتاحة يف تنفيذ العمليات اإلنتاجية اخلاصة 
طبيعة نشاط ادلؤسسة ،طبيعة :بادلؤسسة ويتوقف النظام ادلالئم على العديد من العوامل منها 

وغَت ذلك من العوامل ،ومن .........السلع اليت تقوم بإنتاجها و التكنولوجيا ادلستخدمة 
 :   النظم اإلنتاج نذكر مايلي 
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 :اإلنتاج المستمر -.1

 يتم اإلنتاج وفق ىذا النظام يف ادلؤسسات بعمليات إنتاجية متخصصة إلنتاج عدة أصناف متماثلة 
ويكون التجهيز اآلرل فيها مشتغال بصفة مستمرة ،ويستلزم ىذا النظام إنتاج كميات كبَتة من السلعة 
ذاهتا لكون معدل الطلب عليها كبَتا ،ويقصد بذلك أن مربرات اإلنتاج ادلستمر ىي وجود طلب كبَت 

خطوط التجميع يف مصانع السيارات ،صناعة االمسنت ،صناعة تكرير النفط :،ومن أبرز األمثلة 
 :   ،ويتميز ىذا النوع من النظم اإلنتاجية باخلصائص التالية 

استخدام اآلالت ذات ألغراض اخلاصة يفرض بطبيعة احلال إنتاج منتجات ظلطية يكون معدل    -
 .’الطلب عليها مرتفعا ومستمرا 

 .’يستعمل ىذا النظام بنسبة عالية من اليد العاملة ادلاىرة وغَت ماىرة -

ال يتطلب سوى مرونة قليلة يف استخدام اآلالت و األشخاص، حيث يسود استخدام اآلالت -
 .’ادلتخصصة والعمال ادلتخصصُت 

 .’إن ادلنتجات ليست ذات أسعار مرتفعة -

عمليات و مراحل اإلنتاج يف حالة النظام ادلستمر تكون متصلة آليا يف شكل خطوط إنتاجية -
 مستمرة،

 .ػلقق النظام اإلنتاجي ادلستمر بعض ادلنافع و الوافرات االقتصادية-

      :42اإلنتاج بالطلبيات.2

 ويتم اإلنتاج وفق ىذا النظام بناءا على أوامر طلب العمالء ،وتكون  الكميات ادلنتجة يف ظلو 
صغَتة نسبيا ،ويستلزم ذلك ضرورة وجود برامج خاصة لإلنتاج ورلموعة شليزة من األعمال ،وأجزاء 

                                                           
42

 .485 نفس المرجع،ص 
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وذبمعات من ادلمكن إنتاجها بنفس التجهيز اآلرل للمؤسسة ،ومن أمثلة ىذه ادلتوجات األجهزة 
 : ،ويتسم ىذا النظام بعدة مسات منها ....الضخمة من مولدات 

  ربديد مواقع العمل 
  وتصميم العمليات بطرائق علمية اقتصادية (العمل و اآلالت و ادلواد)مزج عوامل اإلنتاج. 
  تطوير وتصميم ادلنتجات بشكل يتالءم مع رغبات الزبائن ومتطلبات العمليات الصناعية و

 .  طبيعية ادلواد و العمليات اإلنتاجية
  زبطيط اإلنتاج و وضع السياسات اإلنتاجية الكفيلة بتنفيذ اخلطط اإلنتاجية و الرقابة على

 .  اإلنتاج من ناحية التكاليف و اجلودة و الوقت 
  ضمان تنظيم العمل العلمي و أنظمة ادلناولة و التخزين يف الوحدة اإلنتاجية. 

I-4- أساليب اإلنتاج: 
 . اإلنتاج ادلستمر و اإلنتاج ادلتقطع:     يوجد نوعان من أساليب اإلنتاج

I-4-1- اإلنتاج المستمر: 
يتم على آالت متخصصة أو , و قد يكون ظلطيا يف مداخالتو ,ىو إنتاج ظلطي يف سلرجاتو 

 . يف خطوط إنتاج 
أي نفس , ونقصد باإلنتاج النمطي أن لو نفس األبعاد و اخلواص خالل الفًتة اإلنتاجية

وقد يكون ظلطيا يف .ونفس الشكل وكذا نفس االختصاص, ادلقاييس و نفس النوعية
اجللد ادلصطنع لصناعة أحذية , مثل اجللد احلقيقي, ادلتدخالت أي مدخالت سلتلفة 

أي نفس الشكل ونفس ادلقاييس و لكن ليس نفس النوعية ؛ كما أنو إذا توقفت ,متجانسة 
 :  و ينقسم اإلنتاج إذل نوعُت .مرحلة من مراحل اإلنتاج أدى إذل توقف العملية اإلنتاجية 

   :إنتاج مستمر وظيفي :أوال 
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أو كمرحلة بُت ,   ىو إنتاج مستمر موجود كحلقة ضمن سلسلة إنتاجية داخل ادلؤسسة
واخلاصية ادلميزة أنو يستعمل يف . رلموعة ادلؤسسات يعمل كل منها دور ادلنبع و ادلصب

 .وظيفة معينة
    :إنتاج غير وظيفي و مستمر: ثانيا

أسعار ,    ىو إنتاج يوجو إذل االستهالك مباشرة وؼلضع حملددات الطلب من سعر السلعة 
صناعة اجللود ,مثل الصناعة الغذائية ......,سلوكياهتم ,أذواق ادلستهلكُت ,السلع ادلنافسة 

 .   اخل ..
I-4-2- اإلنتاج المتقطع : 
اإلنتاج حسب الطلب يستلزم درجة عالية من مرونة التجهيزات ادلستعملة و األعمال -

 الالزمة ؛
 االختصاص وادلهارات الفنية ضروريان للقيام بالتنفيذ ؛-
تكلفة أو أسعار مرتفعة نظرا للتغَت الكبَت يف النوعيات ادلطلوبة الذي ػلد من ادلقدرة على -

 دراسة العمل و ربسينو؛
 . التسيَت و االصلاز غلريان وفقا لتعليمات و أوامر من ادلستويات العليا للمسؤولية-
 :اإلنتاج المتقطع – 3

تشكيلة         وىو ذلك النظام  الذي تكون فيو التسهيالت مرنة بصورة تسمح بإنتاج 
متباينة من السلع أو أحجام سلتلفة لنفس السلعة ،وينطوي مثل ىذا النظام على عمليات 
إنتاجية  تتوقف عند اإلهناء من صنع كمية معينة من السلعة أو اجملموعة من السلع وفقا 

لطلبيات مسبقة وبناءا على رغبات وميول ادلستهلكُت ويتميز ىذا النوع من النظم اإلنتاجية 
 :بالصفات التالية 
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يضم ىذا النوع من النظام ادلنتجات اليت يتم إنتاجها بالطلبيات تتسم بصغر كمية اإلنتاج -
 ادلطلوب 

 ادلراحل والعمليات اإلنتاجية تعترب منفصلة وشبو مستقلة -
تتطلب العمليات اإلنتاجية يف ىذا النظام مستوى عاليا من ادلهارات الفنية كما يتطلب -

 اىتماما اكرب بتطوير األساليب وربسينها
استخدام اآلالت واألجهزة  ذات األغراض العامة لتحقيق ادلرونة ادلطلوبة يف استغالذلا -

 . إلنتاج أظلاط متباينة من ادلنتجات
 .ؼلتلف معدل تكرار إنتاج ادلنتجات من وقت ألخر طبقا لدرجة استقرار الطلب عليها-

وتعٍت هبذه العملية مزج أو تركيب عدة أنواع من ادلواد اخلام حىت تصبح :العملية التجميعية -3  
 .ذات قيمة اكرب ومنفعة أكثر من قيمة ادلواد اخلام الداخلة يف تركيب ىذا ادلنتج 

 

 .أىمية اإلنتاج:المبحث الثاني -
 .فوائد ومميزات اإلنتاج: المطلب األول -
 :منافع اإلنتاج -

للوىلة األوذل نفهم إن اإلنتاج ىو عملية فنية أي بذل فيها جهد بشري من اجل ربويل ادلوارد ادلتاحة 
 .لكي تصبح قابلة إلشباع احلاجات اإلنسانية

ويعرف اإلنتاج بأنو وسيلة هتدف إذل خلق منفعة دل يكن ذلا وجود من قبل او زيادة منفعة للسلع اليت 
 .كانت موجودة أصال

 :وعموما ؽلكن حصر ادلنافع يف
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 :المنفعة الشكلية -1

العمليات اليت تغَت من الشكل األوذل للمواد االقتصادي حىت تصبح قابال إلشباع حاجة "ىي تلك 
 (.1)"ما

 :المنفعة المكانية  -2

 "عملية نقل السلع من مناطق وفرهتا ندرهتا دون إدخال تغيَت على شكلها "ونقصد هبا 

 .حيث أن ىذا النقل يؤدي إذل زيادة يف منفعتها أي إشباع قدر اكرب من احلاجات 

 :المنفعة الزمانية  -3

 .ونعٍت هبا ادلنفعة زبزين السلعة يف وقت تقل احلاجة إليها إذل حيث تزيد فيو احلاجة إليها

 :(التكميلية)لمنفعة التبادليةا -4

أي عملية انتقال وحيازة السلعة (3)"اخلدمات اليت من شاهنا تسهيل عملية التبادل" وسبثل يف
 كاإلعمال اليت يقوم هبا الوسطاء يف اجلمع بُت البائع وادلشًتي

يعد تصميم ادلنتج نقطة االنطالق األوذل يف مراحل عملية التصنيع : على مستوى تصميم المنتج -
حيث ربدد ىذه ادلرحلة ادلواصفات الفنية واجلمالية والنهائية للسلعة ونظرا للتطور اذلائل يف حوسبة 
ىذه ادلرحلة فان عمليات التصميم أصبحت يف معظمها زلسوبة وظهر جيل جديد من الربرليات 

 .التصميم دبساعدة احلاسوب:يدعى

وىي ادلرحلة اليت يتم فيها ربويل ادلواد األولية إذل سلع هنائية قابلة لالستهالك :على مستوى اإلنتاج-
أو سلع نصف مصنعة وذلك من خالل إجراءات وعمليات ربويلية يف مراحل وخطوات متتابعة وىنا 
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وكذلك الرقابة على (كما ونوعا)تتجلى أعلية نظام معلومات اإلنتاج من خالل ضبط جدولة اإلنتاج 
 .ادلخزون من مواد أولية أو مواد مصنعة وربديد مستويات ادلخزون اليت غلب إعادة الطلب عندىا

تعترب اليوم القرارات ادلتعلقة باجلودة من أىم القرارات اإلنتاج، وخاصة :على  مستوى رقابة الجودة-
مع انتشار مفاىيم اجلودة الشاملة، و االيزو وغَتىا وتبدأ عمليات الرقابة على اجلودة من حلظة إعداد 

شروط توريد ادلواد األولية واستالمها وزبزينها وال تنتهي األبعد احلصول على تقارير سلرجات نظم 
 .معلومات التسويق عم مدى مقابلة السلع حلاجات الزبائن

تعد اجلودة والتكاليف توأمة العملية اإلنتاجية فالعالقة بينهما عادة ما تكون :على مستوى التكلفة- 
وىذا مايسعى نظام ادلعلومات اإلنتاجي إذل ربقيقو عن (زبفيض التكاليف مع ربسُت اجلودة 'عكسية 

 .طريق إلغاء الوقت الضائع واجلدولة الدقيقة واإلنتاج

 :تخطيط االستراتيجي للموارد: المطلب الثاني -

يتكون نظام زبطيط االحتياجات من ادلوارد من نشاطُت رئيسُت يف العمليات التصنيفية إدارة ادلخزون 
واجلدولة والغرض الرئيسي من إدارة ادلخزون ىو التأكد من ادلخزون من اخلامات متاح يف الوقت 

 .ادلطلوب لإلنتاج

وان ادلخزون من ادلنتوجات النهائية متاح دلقابلة احتياجات ادلستهلكُت وان تكلفة أمر الشراء وتكلفة 
واجلدولة تكمل إدارة ادلخزون فهي ربدد باإلضافة إذل .االحتفاظ بادلخزون تكون يف احلد األدسل ذلا 

ادلخزون من ادلنتجات النهائية كفاءة استخدام اإلمكانيات اإلنتاجية وتقلل من الوقت العاطل وتسمح 
 مدخالت تخطيط االحتياجات من المواد- أبصيانة ادلعدات 

ىناك ثالث مدخالت  أساسية لتخطيط االحتياجات من ادلواد جدول اإلنتاج وتقرير ادلخزون وقائمة 
جدول اإلنتاج الرئيسي ػلدد ماىي  ادلنتوجات  النهائية احملتاج  إليها  ومىت تنشأ .ادلوارد ادلطلوبة 
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احلاجة إليها وىي مبنية على األوامر والتنبؤ من النظام التسويقي الفرعي قائمة ادلواد يتم إعدادىا من 
يعكس  (من ادلواد)اذلندسة بناء على مواصفات ادلنتج ومن مبادئ التنظيم اذلندسي ومركز ادلخزون 

 .استالم ادلواد خالل العمليات كما يتم أيضا االحتفاظ دبعلومات التخزين عن ادلنتوجات النهائية 

وكل مدخل من ىذه ادلدخالت لو  مورد زلدد يف بعض النظم الفرعية الوظيفية وعادة الربنامج الذي 
يستخدم االحتياجات من ادلواد ػلصل على ادلعلومات مباشرة من قاعدة البيانات حيث يتم زبزينهم 

ىذه البيانات قد تستخدم يف  .كنتائج للعمليات التحويلية أو كمخرجات لنظم فرعية أخرى
تطبيقات أخرى وتظهر يف تقارير أخرى ولكن نظام إدارة قاعدة البيانات غلعلهم متاحُت يف ظلوذج 

 .زبطيط االحتياجات من ادلواد كما لو أهنم مت صبعهم خصيصا ذلذا الغرض

 :مخرجات نظام تخطيط االحتياج من المواد- ب

لعرض ىذا النموذج البسيط ىناك ثالث سلرجات أولية تقرير باألوامر الصادرة وتقرير باألوامر 
ادلخططة والتغَتات الناذبة من إعادة جدولة األوامر تقرير األوامر  الصادرة عبارة عن تعليمات إلدارة 
ادلشًتيات لطلب خامات وتقرير األوامر ادلخططة  زبدم كإشارة لضرورة طلب اخلامات ادلطلوبة وأي 

 تغَت يف األوامر ادلفتوحة عن طريق اإلسراع أو اإلبطاء شلكن أن ػلدث عن طريق إعادة جدولة األوامر 

 : إعادة التشغيل والمعالجة لنظام تخطيط االحتياجات من المواد- ج

يفًتض أن كل ظلوذج يبٍت على النماذج احملتفظ هبا يف بنك ادلعلومات للحصول على الربامج التطبيقية 
ويف حالة ظلوذج زبطيط االحتياجات من ادلواد فان بيانات ادلخزون مثل كمية ادلتاحة لالستخدام 

والكمية ادلطلوبة يف األوامر ووقت اإلنتاج كلها ذبمع مع االحتياجات اجملدولة حلساب كمية اخلامات 
اليت يتم طلبها وتوقيت ىذه األوامر والنموذج النمطي للتخزين ؽلكن أن يستخدم لتحديد كمية أمر 

 .الشراء
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و بالرغم من أن العمليات ىي , تتطلب عمليات التحويل الفعلي للموارد إذل منتجات و خدمات 
حيث تتم األنشطة من اإلنتاج فهي بالفعل أحد النماذج البسيطة يف نظام اإلنتاج الفرعي لنظام 

. و بالطبع ىناك الكثَت من العمليات اإلنتاجية شليكنة بالكامل أو شليكنة جزئيا, ادلعلومات اإلدارية 
و عادة ما تكون العمليات اليت تتم , كما تستخدم أجهزة الرقابة اآللية أو أجهزة اإلنسان اآلرل 

و بالتارل لن تأخذ يف , باحلاسب اآلرل ليست سهلت و غَت متعلقة بإنتاج نظم ادلعلومات اإلدارية 
 .اعتبارنا دور احلاسب اآلرل يف عملية ادليكنة بالكامل 

 :مدخالت العمليات -أ

     يتسلم نظام العمليات الفرعي األوامر و التنبؤ بالطلب من نظام التسويق الفرعي و يتسلم 
و , معلومات ادليزانية من النظام الفرعي من التمويل و معلومات تقيم ادلنتج من اذلندسة الصناعية

يتسلم ظلوذج النظام الفرعي لإلنتاج معلومات تغذية مرتدة ىامة كمداخالت من ظلوذج الرقابة على 
اجلودة يف شكل تقارير لل وبالرغم من أن ىذه التقارير تظهر كوثائق يف شكل ظلوذج اإلنتاج الفرعي 

إال أنو تعترب معلومات مرتدة اجلودة تغذي مباشرة للنظام من خالل وحدات طرفية و أيضا التقارير ,
و بالطبع عملية التصنيع ال ؽلكن السماح بتشغيلها بدون رقابة خالل الوقت ادلستنفذ , الشفهية

 . إلعداد و تسليم التقارير ادلطبوعة بل غلب أن تصحح فورا اكتشاف  االضلرافات من معايَت اجلودة

 : مخرجات العمليات –ب 

و الذي وصف ,   يعترب جدول اإلنتاج الرئيسي أىم سلرجات ادلعلومات الناذبة عن نظام العمليات 
و سلرج آخر من ظلوذج اإلنتاج يتضمن تقارير عن عدد ادلنتجات ,كمدخل لنظام اإلنتاج الفرعي 

ىذه ادلخرجات ىي بيانات فعلية تتم مقارنتها . النهائية و ادلستهلك من ادلوارد خالل إنتاج ادلنتجات 
بينما كل ىذه ادلخرجات زبزن يف قاعدة البيانات , مع ادلعايَت أو البيانات التقديرية للرقابة اإلنتاجية 

 .أو تستخدم من النماذج األخرى كما إهنا يتم تضمينها يف التقارير ادلطبوعة للمديرين ادلستخدمُت ذلا
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 : تشغيل العمليات –ج 

كما , الربامج اخلاصة بإنشاء تقارير اإلنتاج و احملافظة على سجالت اإلنتاج تعترب برامج بسيطة    
أن اخلاصية غَت العادية يف تشغيل العمليات ىي تنوع وسائل ادلدخالت اليت تؤخذ يف االعتبار 

فالوقت اخلاص غَت بتشغيل اآلالت قد يكون مدخل مباشر من سجل متصل مباشر بتشغيل ,
اآلالت و ادلواد ادلستخدمة ؽلكن احلصول عليها دبالحظة ادلعلومات ادلكتوبة على ادلواد ووقت العمال 

ربويل ىذه الوحدات ادلختلفة اليت ,ؽلكن تسجيلو بواسطة العمال على وحدات طرفية يف موقع العمل 
 .يتم بواسطتها قياس االستهالك يف شكل نقدي شلكن أن يتم بواسطة عامل ظلطي للتكلفة

   قسم اذلندسة سواء مت تصنيفو يف إدارة اإلنتاج كما ىو متبع يف ىذا :الهندسة الصناعية -3
النموذج أو سواءا مت تنظيمو  يف إدارة خاصة كما ىو متبع يف كثَت من التنظيمات الصناعية الكبَتة 

 . يعترب مسئوال بصفة رئيسية عن اذلندسة تصميم ادلنتج و التسهيالت اإلنتاجية 

اذلندسة الصناعية تعمل على اتصال وثيق مع التسويق عند التصميم ادلنتج و مع زبطيط االحتياجات 
 .  من ادلواد ىي و غَتىا عند تصميم التسهيالت اإلنتاجية

 :مدخالت الهندسة الصناعية -أ

     اذلندسة تتضمن وظيفة البحوث و التطوير و اليت قد تعترب باىضة التكاليف إن دل ػلسن الرقابة 
كما أن ادليزانية تعترب كمدخل  آخر ػلصل عليو من نظام التسويق الفرعي فان اذلندسة سوف ,عليها 

ربصل على مدخالت بيئية متعددة يف شكل التطويرات احلديثة يف ادلواد و العمليات التصنيفية و 
 .معايَت اجلودة و األمان و غَتىا من نتائج األحباث

 :مخرجات الهندسة الصناعية - ب
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    صلد أن معظم ادلعلومات اليت يتم معاجلتها يف اذلندسة لألغراض الداخلية و االستخدام  اذلندسي 
بيانات التكلفة توضع يف تقارير , إال أن ىناك عدة سلرجات أخرى ذلا فوائد ىامة لباقي التنظيم 

و ادلخرجات ذات العالقة بادلنتجات متضمنة التصميم الذي غلب إتباعو يف ,لتسهيل الرقابة اإلدارية 
العمليات اإلنتاجية و قائمة ادلواد اليت ػلتاج إليها نظام زبطيط االحتياجات من ادلواد و معايَت اجلودة 

 .اليت يتم استخدامها يف الرقابة على اجلودة

 :عمليات التشغيل في الهندسة الصناعية - ج

  من ادلعتاد أن اذلندسة خصوصا إذا كانت منظمة يف إدارات خاصة  هبا سوف يكون لديها   
كحد أدسل من ادلمكن , كما أهنا تكون متضمنة يف ظلوذج ادلعلومات اإلدارية , تسهيالت احلاسب 

توقع  أن أفراد اذلندسة يكون لديهم إمكانية الدخول ألجهزة احلاسب الصغَتة إلجراء احلسابات 
و عندما يتطلب التقيُت عرض لرسوم جغرافية معقدة و بعض . اذلندسية و احلسابات ادلتخصصة

ومن خالل اتصاالت البيانات ؽلكن , عمليات التشغيل الفريدة من الضروري وجود أجهزة خاصة
اذلندسة استخدام قاعدة بيانات نظم ادلعلومات اإلدارية و ظلاذج البنوك للتطبيقات الروتينية مثل 

 .التكاليف و لكن قد يؤدي لدى اذلندسة قاعدة البيانات و ظلاذج البنك للتطبيقات اذلندسة اخلاصة

  :الشحن و االستالم  – 4

ظلوذج الشحن و االستالم متعلق مبدئيا دبعاجلة التحويالت و مع ىذا فهي مهمة و تتداخل مع    
 .عنصرين ىامُت من البيئة و ىي العمالء  و ادلوردين

 :مدخالت الشحن و االستالم -أ
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    يف ىذا النموذج ادلبسط سوف نأخذ يف االعتبار نوعُت فقط من ادلعلومات كمدخالت للشحن 
, و الفواتَت من ادلوردين , و ىي تعليمات الشحن من نظام معلومات التمويل الفرعي ,و االستالم 

 .ىذا باإلضافة إذل ادلدخالت ادلادية و ىي ادلواد ادلستعملة من ادلوردين

 : مخرجات الشحن و االستالم -ب

    ادلعلومات ادلتعلقة باستالم ادلواد اخلام و شحن منتجات النهائية ترسل من خالل قاعدة البيانات 
فالعمالء يرسلوا الفواتَت لتعكس شحن ادلنتجات , إذل زبطيط االحتياجات من ادلواد إلدارة ادلخزون

 .أو مالحظات عن مواعيد الشحن ادلتأخرة 

 :عمليات الشحن و االستالم -ج

   إن عمليات التشغيل يف الشحن و االستالم كما ىو متوقع عبارة عن أنشطة دلعاجلة  التحويالت 
و خاصة سجالت األوامر غَت ادلكتملة و اليت ترسل ,تتكون إذل حد كبَت  من صيانة السجالت 

فيها مالحظات  عن التأخَت عن ادلوعد و اليت غلب متابعتها للتأكد من عمليات الشحن إلحالل 
كما أن ىناك تطبيقات روتينية دلعاجلة البيانات و اليت ؽلكن تشغيلها من خالل ازباذ أو , ادلخزون

 .اشًتاك سلتلف أجهزة التخزين و أجهزة ادلعاجلة

 :43 المشتريات – 5

     وظيفة ادلشًتيات تعترب امتداد لنظام زبطيط االحتياجات من ادلواد ومن ادلمكن تضمينها يف ىذا 
و كما ىو واضح يف , النظام ما دل تكن ىناك ضغوط تنظيمية لالحتفاظ بقسم مستقل للمشًتيات 

النموذج فان كل ادلدخالت دلشًتيات الظاىرة يف النموذج ىي سلرجات لنظام زبطيط االحتياجات 
ادلواد و تعليمات األوامر ادلصدرة و األوامر ادلخططة و األوامر ادلعاد جدولتها و اليت يتم معاجلتها يف 

 .أوامر ادلشًتيات ادلصدرة دلوردين للمواد اخلام
                                                           

43
 .485 سونٌا ، نفس الرمجع،ص 
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كما أن , ويعترب التداخل بُت البيئة و ادلوردين سبب آخر للمحافظة على ظلوذج ادلشًتيات مستقل 
ظلوذج زبطيط االحتياجات من ادلواد يعترب ظلوذج  داخلي و لكن ادلشًتيات تتطلب معلومات خارجية 

كثَتة عن نوع و جوده و أسعار و جدولة التسليم و مدى توافر ادلواد اخلام اليت يتم احلصول عليها 
 .من موردين ادلنظمة

إن ادلشًتيات تعترب على درجة اخلصوص تطبيق جيد لقاعدة البيانات و قد ربتاج إذل قاعدة بيانات 
 .     خاصة للمشًتيات يف نظم ادلعلومات اإلدارية 

 :رقابة الجودة -6

كما أن ادلشًتيات متصلة بتخطيط االحتياجات من ادلواد فان رقابة اجلودة على صلة وثيقة      
و السبب يف وضعها منفصلة , و يف بعض التنظيمات تكون جزء من اإلدارات اذلندسية , باذلندسة

يف ىذا النموذج لتعكس طبيعة التنظيم الذي يسعى لتجنب أي تعارض بُت إنشاء و معايَت اجلودة 
 (بواسطة مراقبة اجلودة  )و مسؤولية قياس اجلودة  (العمليات  )و مسؤولية اجلودة  (بواسطة اذلندسة)

                                           . 

و ظلوذج رقابة اجلودة يستخدم دبجموعة من النماذج اإلحصائية لتحدد خطة العينات و تنشئ حدود 
و طبقا لنوع ادلنتج و الصفات اليت يراد اختيارىا و قياسها , الرقابة الختيار صفات ادلنتجات ادلختلفة

و نظرا ألن االختبار قد يكون ,قد يتم بطريقة أوتوماتيكية بواسطة أجهزة ربكم آلية أو بطريقة يدوية 
 .           مدمر للعينة فان استخدام التدخل اإلحصائي مهم بالنسبة لرقابة اجلودة 

 .وظائف اإلنتاج: المطلب الثالث -
 إن التخطيط لإلنتاج يعٍت القيام بتحديد الكميات ادلطلوب إنتاجها 44:تخطيط اإلنتاج:أوال 

من كحل  منتج خالل الفًتة القادمة سواء كانت يوما أو أسبوعا أو شهرا واحدا فالتخطيط 
                                                           

44
 1 ص2 محمد رفٌق الطٌب، مدخل التسٌٌر ، الجزائر دٌوان المطبوعات، الجامعة الجزء  
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عملية  التذكَت يف ما غلب عملو يف ادلستقبل، و " عملية مستمرة ال تنتهي على اإلطالق فهي 
أي القيام بالتنبؤ لوضع خطة جلميع خطوات تتابع العمليات " كيف و مىت يتم ىذا العمل 

 . اإلنتاجية بالطريقة اليت ؽلكن ربقيق األىداف اإلنتاجية
  تنظيم اإلنتاج :ثانيا: 

ويقصد بتنظيم اإلنتاج ذبميع األنشطة الالزمة لتحويل ادلدخالت إذل ادلخرجات و وضعها يف 
جزء من اذليكل التنظيمي يف صورة إدارة أو وحدة أو قسم يتكامل مع بقية األجزاء، و يتمثل 

و " ربديد البيئة اذليكلية و ادلهام ادلطلوب تأديتها و ادلواصفات ادلرتبطة هبا" دور التنظيم يف 
تنظيم اإلنتاج ؽلر بادلراحل تتمثل يف هتديد األىداف ،مث ربديد األنشطة و الوظائف الضرورية 

لتحقيق تلك الغاية،باإلضافة إذل إظهار و تبيُت االختصاصات و العالقات اخلاصة بكل 
وظيفة، و أخَتا تصميم اذليكل التنظيمي و ىذه سلتلف العالقات اليت تربط وظيفة اإلنتاج 

 .دبختلف وظائف ادلؤسسات األخرى
 :عالقة وظيفة اإلنتاج بوظيفة المبيعات 2-1

إن اذلدف ادلسطر الذي ترمسو إدارة ادلبيعات ؽلكن يف توفَت أحسن و أجود اخلدمات ادلقدمة 
للعمالء، ولذلك هتتم كثَتا بادلواعيد وإجالل التسليم ادلرتبط هبا بدقة وعليو فان أي تعديل 

 . بطلب الزبائن يؤثر على سَت عملية اإلنتاج
 

و كميات   وشلا يتطلب أن تزود إدارة  اإلنتاج ببيانات وافية عن مواعيد ادلطلوبة فيما االيضاف
،حىت تتمكن من إعداد برنامج ؽلكنها من ربقيق رغبات العمال ،وكذلك تتطلب إدارة 

 .ادلبيعات من إدارة اإلنتاج ادلواعيد ادلمكن من اجل اصلاز الكميات ادلطلوبة للتسليم
   :عالقة وظيفة اإلنتاج بوظيفة الموارد البشرية 2-2
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إن أىم  ادلطالب اليت ربتاجو إدارة ادلوارد البشرية ىي البيانات عن برامج اإلنتاج، و ىذه 
متطلباتو من اليد العاملة من حيث العدد ادلطلوب و ادلهارات الالزمة كما ربتاج إدارة اإلنتاج 

 .إذل بيانات متعلقة بالكفايات ادلتوفرة وما سوف يتوفر مستقبال
  :عالقة وظيفة اإلنتاج بوظيفة الشراء 2-3

إن مطلب إدارة ادلشًتيات من بيانات احتياجات اإلنتاج ؽلثل،حىت تتمكن من وضع سلطط 
لعمليات الشراء ،وعليو فاالستفادة من قدر شلكن من خصومات و مناولة العملية اإلنتاجية يف 
الوقت احملدد، كذلك ربتاج وظيفة اإلنتاج إذل بيان يشمل االرتباطات ادلتعاقد عليها و ادلواعيد 

 .و ربتاج إذل بيانات عن حركة ادلخزون" مواد"ادلتوقعة الستالم مشًتيات 
  ":المنتج النهائي"عالقة وظيفة اإلنتاج بوظيفة التخزين2-4

ربتاج إدارة ادلخازن ادلنتج النهائي إذل بيانات عن رقم ادلخزون الواجب االحتفاظ بو للوفاء 
باحتياجات السوق، فمن ادلعروف أن ىناك معدالت لإلنتاج و ادلبيعات و الذي ػلدد ىذه 

كذلك فان إدارة اإلنتاج على علم بالبيانات اليت تتعلق برقم " إدارة ادلخزون "ادلعادالت ىو 
ادلخزون الفعلي و ذلك يساعد على تقدير االحتياجات الفعلية لكمية اإلنتاج ادلناسبة يف الفًتة 

 .ادلطلوبة
  :45الرقابة على اإلنتاج:ثالثا

 "رقابة اإلنتاج عمل ضروريا للتأكد من أن األىداف احملددة يف خطة اإلنتاج قد ربققت "
و تعترب الرقابة على اإلنتاج كمرآة و إعالم اإلدارة بشكل دائم من أجل ازباذ االجراءات 

الالزمة لتصحيح االضلرافات ادلمكنة ،و مع وجود عنصر ادلنافسة بُت ادلؤسسات ادلنتجة لنفس 
ادلنتوج يتحتم عليها احملافظة على مكاهنا يف السوق دلواجهة التغَتات الطارئة ،كاقتصاد السوق 

و العمولة ،و ادلنافسة الشديدة، و عليها أيضا االىتمام بكمية اإلنتاج ،و نوعيتو، و تكلفتو 
 .بالرقابة الدائمة

                                                           
45

 322ص1973، "االدارة الصناعٌة ، دمشق طربٌن" أكرم شقرا،  
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 :خاتمة الفصل الثاني 

و يف ,  و يف األخَت نشَت إذل أن النشاط اإلنتاجي ىو أساس يف ادلنظمات االقتصادية بشكل عام 
و اإلنتاج ادلتقطع ,اإلنتاج ادلستمر : و لإلنتاج أسلوبُت أساسيُت, ادلنظمات الصناعية بشكل خاص 

و اإلنتاج كغَته من األنظمة تسَت معلوماتيا عن طريق رلموعة من األفراد و التجهيزات و ,  
تعمل يدويا أو أوتوماتيكيا أو آليا على صبع ادلعلومات و , اإلجراءات و الربرليات و قواعد البيانات 

 .  زبزينها و معاجلتها و من مث بثها إذل ادلستفيد

على مستوى تصميم ادلنتج و على مستوى , و يعمل نظام ادلعلومات اإلنتاجي على عدة مستويات
و يتكون نظام معلومات اإلنتاج من . و على مستوى رقابة اجلودة و على مستوى التكلفة,اإلنتاج 

زبطيط االحتياجات من ادلواد و العمليات التحويلية و اذلندسية الصناعية و الشحن و االستالم و 
 .            ادلشًتيات و رقابة اجلودة

          
         

 

  

 

 

 



GPL نفطال– دراسة حالة ميذانية : الفصل الثالث  

 

74 
 

 :الفصل الثالث  مقدمة

بعد االنتهاء من اجلانب النظري كان البد من إجراء دراسة ميدانية ىدفها تطبيق األساليب والنظريات 
حبيث تعترب مستغازل بوحدة GPL احلديثة على الواقع العملي، فقد وقع اختياري على شركة نفطال

زلاسبة التكاليف أداة أساسية يف ىذه ادلؤسسة دلا توفره من معلومات دلراقبة التسيَت وبالتارل ازباذ 
 تتضمن ىذه الدراسة إجراء مقارنة بُت األسلوب ادلستخدم من طرف الشركة زلل  .القرارات الرشيدة

الدراسة حلساب التكاليف و ادلتمثل يف طريقة التكاليف الكلية وبُت أحد األساليب احلديثة  
لتخصيص التكاليف خاصة التكاليف غَت ادلباشرة،لذا قمت بتطبيق طريقة التكاليف على أساس 

قمت بتقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث حبيث خصصت ادلبحث  . األنشطة إلجراء ىذه ادلقارنة
األول للتعريف بالشركة موضوع الدراسة، أما ادلبحث الثاشل فقمت حبساب النتيجة التحليلية اإلصبالية 

بطريقة التكاليف الكلية يف حُت يضم ادلبحث الثالث زبصيص التكاليف غَت ادلباشرة على سلتلف 
 .األنشطة وحساب النتيجة اإلصبالية ويف األخَت ادلقارنة بينهما
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 نبذة عن الشركة محل الدراسة : المبحث األول: 

تضمن ىذا ادلبحث نبذة عن الشركة موضوع الدراسة حبيث تطرقت يف ادلطلب األول إذل تعريف ي
شركة سونطراك واليت تعترب شركة نفطال فرع منها ، كذلك حملة تارؼلية عن شركة نفطال وبينت 

  . اذليكل الكلي ذلا بعد ذلك انتقلت إذل وحدة سعيدة كما ذكرت الفروع التابعة ذلا

 كنظرة عامة حول شركة سوناطرا: المطلب األول: 

م وكانت ربت وصاية وزارة الطاقة ، وكانت 1963سونطراك شركة وطنية بًتولية أنشأت سنة 
م 1966واعتبارا من سنة  . مهمتها النقل والتسويق ومد أنابيب النفط بُت مراكز التخزين

 الصادر يف 296ـ 66وسعت صالحياا لتشمل كافة نشاطات قطاع احملروقات دبوجب ادلرسوم 
تنفيذ كافة العمليات ادلتعلقة بالتنقيب  * : م ويف إطاره كانت تقوم على مايلى1966ديسمرب 

 * .واالستثمار الصناعي والتجاري حلقول احملروقات وادلواد ادلشتقة منها إذل جانب استغالذلا
لقد  .البًت وكيماويةتسويق وتشجيع الصناعة  * .إنشاء مصانع ومنشات ادلعاجلة الصناعية

شهدت شركة سوناطراك منذ إنشائها تطورات ىامة بالنظر إذل أن للقطاع دورا اسًتاتيجيا يف 
م وأصبحت 1972تطوير االقتصاد الوطٍت ، ويف العصر الذىيب بعد تأميم احملروقات يف فرباير 

وتعترب فًتة السبعينات مرحلة مهمة جدا  . على األقل من فوائدىا من طرف الدولة %51تتلقي 
بالنظر إذل االصلازات الضخمة احملققة واكتشاف حقول نفطية جديدة ، ويف فًتة الثمانينات 

شهدت سونطراك عملية إعادة اذليكلة كإجراء ضروري الستثمار ودعم إسًتاتيجية التطور 
االقتصادي واالجتماعي ، واليوم توجد سوناطراك يف وضعية تؤىلها للعب دور ىام يف ادلستوي 

 : األول لتقوية وضعيتها العادلية وىذا بفضل

 .من الغاز الطبيعي %70أعلية احتياطها الطاقوية منها   -
 .طاقتها إلنتاج احملروقات السائلة والغازية  -
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 الكربى البًتولية العادلية 12طاقتها التكنولوجية والتسَتية اليت صنفها ضمن الشركات ال  -
 .نقل احملروقات وسبييع الغاز الطبيعي

  لمحة تاريخية عن شركة نفطال:المطلب الثاني: 

نفطال ىي شركة وطنية ذبارية توزيعية للمواد البًتولية وىي شركة ذات أسهم أنشأت بقرار رقم  
ربت تسمية ادلؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع ادلواد البًتولية ، 1987 أوت 25 بتاريخ 87ـ 159

 .من رلمع سونطراك %100 أصبحت فرعا 1988إبتداءا من السنة 

وىذه  .تعٍت اجلزائر، أي نفط اجلزائر AL تعٍت نفط و NAFTAL NAFT : نفطال -
تعمل هنا الشركة تضمن عمليات توزيع وبيع منتجات بًتولية يف كافة السوق الوطٍت ، كما أ

داخل القارورات ، كما أن نفطال تشهد عملية (GPL)على مليء غاز البًتول ادلميع 
 تستثمر مع مؤسسات هناذبديد يف ىيكلها التنظيمي دلسايرة التطورات العادلية ، حبيث أ
 البشرية وذبديد وسائل اتعادلية أجنبية أخرى دلسايرة التطور التكنولوجي والرفع من قدر
ويشمل اذليكل التنظيمي  . التوزيع لديها وذلك من اجل التغطية الشاملة للسوق الوطٍت

 :لشركة نفطال مايلي
  :يتكون من: الهيكل التنظيمي: الفرع األول   -

 :التالية تشمل ىذه اإلدارة ادلديريات :التنفيذيةاإلدارة  -1
 مديرية ادلوارد البشرية. 
 مديرية اإلعالم والربرلة. 
 مديرية اإلسًتاتيجية والتخطيط واالقتصاد . 
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 :وتشمل: المركزيةاإلدارة  -2
 ادلديرية ادلركزية للخدمات االجتماعية(ASSC)  
  مديرية(HSEQ)  ومديريةAUDT.  
 مديرية البحث والتطوير  
  العامةاإلدارةمديرية  
   الداخلياألمنمديرية   
  مديرية االتصال والعالقات االجتماعي

 : ويتكون من الفروع التالية :العمليالهيكل : الفرع الثاني -
 فروع النشاطات الدولية. 
 الفرع التجاري. 
 فرع الوقود. 
 فرع غاز البًتول ادلميع GPL. 
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  يوضح ادلخطط الكلي دلؤسسة نفطال: 11الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من إعداد الطالب:المصدر

 (شركة ذات اسهم)رئيس المدير العام لوحدة نفطال 

المدٌرٌة المركزٌة 

 منظمة تنفٌذٌة للعتاد

 المدٌر

 المستشار

 رئٌس المشروع

 المدٌرٌة التقنٌة للموارد البشرٌة المدٌرٌة التقنٌة لنظام المعلومات المدٌرٌة التقنٌة المالٌة المدٌرٌة التقنٌة لإلستراتٌجٌة

 المدٌرٌة المركزٌة للخدمات االجتماعٌة  HSEQالمدرٌة المركزٌة AUDITالمدٌرٌة المركزٌة  المدٌرٌة المركزٌة للبحث و التنمٌة

 الجتماعٌةامدٌرٌة االتصال والعالقات  مدٌرٌة األمن الداخلً مدٌرٌة اإلدارة العامة

 فرع الوقود الفرع التجاري فرع غاز البترول الممٌع فرع العالقات الدولٌة



GPL نفطال– دراسة حالة ميذانية : الفصل الثالث  

 

79 
 

 مستغانمتقديم لمحة عن مقاطعة غاز البترول المميع : المطلب الثالث 

 وىي تغطي 1975 ،وقد بدأت اإلنتاج منذ عام 1973وحدة سعيدة سنة  GPL  مت اصلاز نفطال فرع
لبيض سيد الشيخ، وتًتبع على مساحة  ، ادلشربةست واليات، سعيدة ، البيض ، ومعسكر ،عُت الصفرا،

وادلساحة ادلغطاة  تر مربعم3200 ىكتارات منها ادلساحة ادلغطاة لعمل اإلنتاج تقدر ب 4مقدرة ب 
 .مًت مربع800لإلدارة تقدر ب 

 :مستغانم GPL موقع شركة نفطال فرع:لفرع األولا -

تقع يف ادلنطقة الصناعية ػلدىا من الشمال الطريق الوطن  

وحدات، تبلغ الطاقة 06تتمثل مهمة شركة نفطال فرع مستغازل يف توزيع ادلواد البًتولية وىي ربتوي على 
طن بوتان سائل أي ما يعادل 1200التخزينية على مستوى ىذه ادلؤسسة بالنسبة لغاز البوتان حوارل

طن يروبان أي ما 150: قارورة بوتان، بالنسبة لغاز الرب وبان50000مًت مكعب دبعٌت حوارل2061
 . عامل152قارورة يروبان يبلغ عدد العمال حوارل800مًت مكعب دبعٌت حوارل306يعادل 

مركز تعمَت القارورات دبستغازل ؽلارس نشاطا ذباريا وصناعيا وادلتمثل يف تعمَت قارورات الغاز ادلتمثلة فيما 
 :يلي

 قارورةB13كغ13 تعٍت قارورة بوتان. 
 قارورةB06كغ06تعٍت قارورة بوتان. 
 قارورةB03كغ03 تعٍت قارورة بوتان. 
  قارورةP11 كغ11تعٍت قارورة بروبان. 
 قارورةP35كغ35 تعٍت قارورة بروبان. 
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 :كيفية التموين -

 .األنابيب التموين عن طريق الرب أو التموين عرب التموين،ىناك نوعُت من 

 : إجراءات الطريق البريـ  - أ
  ساعة إذل رئيس غاز البًتول ادلميع24إعطاء برنامج التموين من طرف رئيس ادلركز، يف مهلة  -1

GPLVRAC ـ 
طبيعة ادلنتوج ادلطلوب ـ تاريخ : ىذا الربنامج غلب أن ػلتوي على كل ادلعلومات الالزم معرفتها  -2

الطلبية ـ الرقم التسلسلي للشاحنة ـ الرقم التسلسلي للصهريج ـ اسم السائق ـ رقم رخصة السياقة ـ 
 .إذا كانت مركبة الغَت (العربة  )رقم تسجيل ادلركبة 

حىت تكون كل ادلعلومات  Vrac تقدصل السائق لوثيقة األمر بادلهمة وورقة الطريق إذل مركز التزويد -3
 . مطابقة

 ـ  . " إذن الطلبية" شحن الطلبية بوجود  -4
  إذن الشحن عليو الكمية ادلراد شحنها بالوزن وبالنسبة ادلئوية يسلم اذل السائق بعد عملية التموين -5

 :مستغازل GPL وىو غَت متوفر يف : إجراء النقل عبر األنابيب - ب
 ادلركز ادلستقبل يرسل شعار إذل ادلركز ادلرسل يعلمو عن طلبيتو بواسطة وسائل اإلخطار، فاكس ،  -1

 .الراديو ، اذلاتف
  .  وقت إرسال ادلختار ادلركزين يكونان على تواصل لًتتيب بداية عملية الضخ يف األنابيب -2
  يتم التواصل بُت ادلركزين بواسطة الراديو أثناء مدة الضخ -3
ـ ففي اية العملية ادلركزين يقومان بتسجيل كامل ادلعلومات على مستواىم ـ اخذ نسبة حرارة ادلنتوج  -4

  ـ الضغط ) mouvement) عند وصوذلا يف األنبوب ـ رقم احللقة أين سبت احلركة
ـ ىذه ادلعلومات ادلأخوذة يتم تبنيها دف حساب الكمية اليت جرى نقلها ومقارنتها بأرقام أثناء  -5

 .وصل ربويل ادلخزون BTS تسليم
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 : ادلشروط أو ادلكلفُت يضع يف ادلتناول GPL :  الشبكةإذل livraison التموين ادلشروط واإلمداد .
إن ادلهمة األساسية ذلذه الشركة تتمثل يف زبزين وتوزيع البًتول  (سبوين البوتان والربوبان)مستودعات مؤقتة 
 مكملة لالقتصاد الوطٍت ككل ،لذا االقتصاديةالذي تقوم بو فهي بعبارة أدق وحدة  ادلميع ،وعن الدور

فعليها تفسَت وتوضيح مناىجها وخططها التنظيمية بطريقة حسنة وجيدة ، فالتنظيم بالنسبة للشركة مهمة 
على الوظائف  GPL راقية ذلا دورىا الفعال ،من اجل ربقيق أىدافها، ربتوي نفطال وحدة سعيدة فرع

  : التالية

لو األولوية وحرية التحكم يف ربديد وتقرير وربقيق االتفاقات والعقود وإصدار  :  مدير الشركة -
 ـ .القرارات الداخلية فيما ؼلص ربركات وتصرفات ادلستخدمُت والنشاطات ادلالية

 ـ  .ىو مساعد ادلدير فيما ؼلص امن الشركة : المسؤول عن األمن الصناعي  -
تقوم جبمع ادلعلومات من أجل إيصاذلا إذل ادلديرية العامة فيما ؼلص  : خلية الدراسات -

االحتياطات السنوية ومتابعة التحقيقات الشهرية ، ىذه ادلعلومات تعرب عن قاعدة احلساب 
 .ورلموع ادلنح وادلؤشرات االقتصادية للتسيَت
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مهمتها وضع وتطوير سياسة الشركة فيما ؼلص النشاطات : مصلحة الخدمات االجتماعية والثقافية
 ياالجتماعية والثقافية وتقدصل ادلساعدات لفائدة العمال والقيام بالبحوث ذات الطابع االجتماع

 ـ : دائرة المحاسبة والمالية  . -
تعد الركيزة األساسية لتدعيم ادلعلومات على مستوي الشركة ألا : مصلحة المحاسبة العامة  -1

،  (....بيع ، شراء ، دفع ، األجور  )تضمن التسهيل للعمليات ادلنجزة من طرف الشركة 
كما تقوم دبراقبة الشيكات والصكوك وتسليمها إذل ادلصلحة ادلالية ، إضافة إذل ذلك فهي 

 .تنجز ادليزانية وجدول حسابات النتائج
 ، ورفض الشيكات بدون ادلداخل مهمتها تتمثل يف مراقبة :والماليةمصلحة الخزينة ـ  -2

 .اخل...أرصدة 
مهمتها مراقبة االستثمارات ووضع أسعار السلع بالتعاون مع  : التحليليةمصلحة المحاسبة   -3

 مسؤورل األقسام ورؤساء ادلراكز ، كما أا ربدد التكاليف بدقة
 ـ :المستخدميندائرة   . -

 تامُت ادلستخدمُت العمال، تقوم دبراقبة تغييب أو حضور :المستخدمينمصلحة تسيير  -1
 . كما تعمل على مراعاة احلالة االجتماعية للعمالالعمال،وربضَت أجور 

تقوم دبراقبة وتسيَت حياة العامل منذ بداية عملو إذل  : مصلحة الموارد البشرية والتكوين  -2
 .، ووضع ادلخططات السنوية للتكوين وتطبيق قوانُت التمهيل (التقاعد  )هنايتو 

 تستعملها بررليتُتتعمل على الفحص اليومي لوسائل اإلنتاج ، وىناك  : مصلحة الصيانة -3
مصلحة الصيانة علا الربرلة الواقية والربرلة التصحيحية ، فيما ؼلص الربرلة الوقائية ربصل يف 

 فتحصل التصحيحيةأما الربرلة .األوقات اليت ال يكون فيها اإلنتاج ، أي خارج أوقات العمل 
 يف األوقات الغَت منتظرة ، أي حالة وقوع خلل يف اآلالت وىنا يتدخل مسؤول الصيانة
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تقوم بصيانة الشاحنات والعتاد كما تقوم بوضع برنامج النقل للمواد األولية يف : مصلحة النقل  -4
وادلالحظ انو يف  .  الشاحناتحظَتةحالة االستقبال و ادلواد ادلصنعة للتوزيع ، كما تقوم بتسيَت 

 وتقوم ىذه ادلصلحة باالتصال بادلصلحة األولية،حالة نقص الشاحنات للتوزيع أو جلب ادلواد 
 .التجارية دلدىا بالشاحنات وذلك بإبرام ىذه األخَتة عقود مع اخلواص مالكي الشاحنات

 مراقبة دخول وخروج العمال وربسُت ادلؤسسة، مهامها السهر على ضباية زليط :األمنمصلحة  -5
 .اخل......ظروف العمل 

تقوم جبمع ادلعلومات اخلاصة بادلخزونات من دخول وخروج  : مصلحة تسيير المخزونـ  -6
واسًتجاع ، كما تقوم بتحليل الوضعية بالنسبة حلركة ادلخزون بالطريقة ادلرجحة او اجلرد وضمان 

ربليالت  ربليل تكاليف الشراء للمواد ومن : مهامها مايلي  . الوضع اجليد اليومي للمخزونات
كما يقوم مسَت ادلخزون .اخل....ووضع مدونة االستهالك ، الشراء  (الكمية وادلادة  )ادلخالصة 

 والرقم احملاسيب كما يستقبل وثائق ) Code ) بتنظيم ادلواد ، حيث توضع لكل قطعة رقمها
   .الدخول واخلروج

مهمتها التخطيط وكيفية استعمال العتاد وضمان مراقبة اإلنتاج والتمويل  :التوزيعدائرة  -7
  :مصلحتُتوالتخزين وتقدصل االقًتاحات والتعديالت وىي تضم 

 تقوم بوضع كل الوسائل ربت تصرف مصلحة البيع حىت ربقق :االستغاللمصلحة  - أ
 .أىدافها

وىي مكلفة بوضع وربديد مراكز بيع يف ادلناطق ادلختلفة وضمان عملية  : مصلحة البيعـ  - ب
 ادلنتجاتالبيع والعمل بقاعدة كل ما ينتج يباع وتوفَت 

 ا GPL مستغانمالبنية الهيكلية لوحدة : لفرع الثانيا  -

 مستغازل GPL لشكل التارل يوضح اذليكل التنظيمي للوحدة ادلركزية لغاز البًتول ادلميع
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 يوضح اذليكل التنظيمي لوحدة مستغازل للغاز ادلميع (12)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالب استنادا الوثائق الداخلية للمؤسسة: ادلصدر

 المدير
 المسئول عن األمن الصناعً

 المسٌر مصلحة المعلومات والتسٌٌر

 األمانة العامة

 الدائرة التقنٌة دائرة الموارد البشرٌة دائرة الحاسبة والمالٌة دائرة التوزٌع

مصلحة 

التخطً

 ط

مصلحة 

 النقل

 مصلحة 

 الصٌانة

 مصلحة

 االستغالل

 مصلحة 

 البٌع

مصلحة 

المحاسبٌة 

 التحلٌلٌة

 مصلحة

المحاسبٌة 

 العامة

مصلحة 

 الخزٌنة

ة مصلح

الوسائل 

 العامة

 مصلحة 

 العمال

مصلحة 

الموارد 

 البشرٌة

 فرع تكوٌن العمال فرع المشترٌات فرع الوسائل العامة فرع األجور فرع الخدمات فرع تسٌٌر العمال مراقب التسٌٌر مكلف الجباٌة

 DR203 مركز تخزٌن

وبٌع قارورات الغاز 

 للبٌض

 DR312مركز تخزٌن 

وبٌع قاروات الغاز 

 مشرٌة

 DR322مركز تخزٌن 

وبٌع قارورات عٌن 

 الصفراء

مركز تعمٌر 

 CE201القارورات

 مستغانم 

مركز تعمٌر قارورات 

 MCE202البٌض

مركز تعمٌر القارورات 

 MCE293معسكر 
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 تطبيق طريقة التكلفة الكلية في الوحدة: المبحث الثاني: 

  .دبستغازلسأحاول يف ىذا ادلبحث تطبيق طريقة التكلفة الكلية يف وحدة الغاز ادلميع 

 توزيع التكاليف: المطلب األول.  

سيتم يف ىذا ادلطلب توزيع التكاليف إذل مباشرة وغَت مباشرة بإتباع مفاتيح التوزيع ادلعمول ا يف الشركة زلل 
الدراسة 

  .التكاليف المباشرة: الفرع األول 

يوضح التكاليف ادلباشرة لكل من قسمي التموين واإلنتاج : 02جدول 

 من إعداد الطالب استنادا إذل وثائق ادلؤسسة: ادلصدر

 . 94,2445219= سبوين ادلواد األولية 727200/حـ

  58,3518648+77,1896597=  إنتاج منتجات تامة الصنع727304/حـ

 قسم اإلنتاج قسم التموين البيان
727200 727043 727304 

 1524812.51 0.00 0.00 ادلشًتيات ادلستهلكة60/ح
 87994.76 0.00 0.00 اخلدمات اخلارجية61/ح
 0.00 0.00 2445219.94  اخلدمات اخلارجية األخرى62/ح
 0.00 1896597.77 0.00  أعباء ادلستخدمُت63/ح
الضرائب والرسوم و ادلدفوعات 64/ح

 ادلماثلة
0.00 0.00 0.00 

 1905841.31 0.00 0.00  ادلخصصات لالىتالكات وادلؤونات68/ح
 3518648.58 1896597.77 2445219.94 المجموع
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 (التعمَت)وقسم اإلنتاج )727200)يبُت ىذا اجلدول صبيع التكاليف ادلباشرة لكل من قسم التموين 
باإلضافة إذل تكاليف اليد العاملة ادلباشرة )727304)حبيث يضم ىذا األخَت تكاليف اإلنتاج ادلباشرة 

يتم توزيع ىذه التكاليف ادلباشرة على ادلواد على أساس الكمية وىذا ما سأوضحو يف ) ، 727043)
ادلطلب الثاشل 

 :التكاليف غير المباشرة: الفرع الثاني -

أوال سيتم حصر صبيع التكاليف غَت ادلباشرة لألقسام الثانوية لكي يتم توزيعها على األقسام الرئيسية وفقا دلا 
ىو معمول بو يف شركة نفطال واجلدول التارل يبُت كيفية توزيع ىذه التكاليف 

 يوضح توزيع األعباء األوذل: 03جدول

 جدول توزيع األعباء األورل

 727010 البيان
 أعباء مشًتكة

727085 
أعباء حظَتة 

 الشاحنات

727085 
أعباء نقل ادلواد 

 األولية

727086 
أعباء نقل ادلواد 

 التامة

727201 
أعباء سبوين ادلادة 

 (بوتان)األولية

727202 
أعباء سبوين ادلادة 

 (بروبان)األولية

727400 
أعباء زبزين ادلواد 

 األولية

 0.00 369546.70 14.116484.37 0.00 0.00 5227623.24 1719129.33 60/ح

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2249091.75 364107.62 61/ح

 0.00 0.00 0.00 154074.33 827482.26 307656.49 3721137.32 62/ح

 3288997.16 0.00 0.00 10378601.25 10674496.89 3564864.54 53013617.30 63/ح

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114430.29 773659.51 64/ح

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4420987.66 1606787.37 68/ح

 61198438.45 15884653.97 11501979.15 10532675.58 14166484.37 369546.70 3288997.16 
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 من إعداد الطالب استنادا لوثائق ادلؤسسة: ادلصدر

 توزيع األعباء الثانوي: 04جدول رقم

 (الثانوي)جدول توزيع التكاليف الغَت ادلباشرة 
 قسم التوزيع قسم اإلنتاج قسم التموين 

727200 727204 727304 727303 727600 727604 
727010 22316901.28 264676.18 16319402.94 - 5765921.88 16531536.17 

727081 9536872.44 139169.55 - - 3031783.06 3176828.92 

727085 8727497.38 - -- - 2774481.77 - 

727086 - 442047.16 - - - 10090628.42 

727201  - - 14116484.37 - - 

727202 - - - 369546.70 - - 

727400 - - - 3288997.16 - - 

 29798993.51 11572186.71 17775028.23 16319402.94 845892.89 40581271.10 اجملموع

طبيعة وحدة 
 القياس

 كمية مباعة كمية مباعة كمية منتجة كمية منتجة كمية مشًتاة كمية مشًتاة

 عدد وحدات 
 (طن)القياسي

31538.819 374.596 23096.839 6054.636 5501.977 20778.525 

 1434.12 2103.28 2935.77 706.56 2258.15 1286.71 تكلفة الوحدة

 .ادلصدرك من إعداد الطالب استنادا لوثائق ادلؤسسة

 حساب تكلفة اإلنتاج:المطلب الثاني: 

ربسب تكلفة اإلنتاج فيتم صبع تكلفة ادلادة األولية ادلستعملة زائد ادلصاريف ادلباشرة وغَت ادلباشرة 

 حساب تكلفة اإلنتاج: الفرع األول  -
 391,5826 طن من غاز بوتان ،و178,89 طن باستعمال636,6054مت إنتاج : سَتغاز 

 .28,17775028تبلغ التكاليف غَت ادلباشرة للسَتغاز . طن من غاز الربوبان
  قارورة B06 : طن536,1مت إنتاج  
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 . قارورة B03 :  طن463,50مت إنتاج  
 . قارورة B13 :  طن84,23044مت إنتاج .  

حساب تكلفة إنتاج سَتغاز : 05جدول 

 تكلفة إنتاج سَتغاز
 السعر اإلصبارل السهر الوحدوي الكمية البيان

 422869.20 441.86 89.178 مادة أولية مستعملة من غاز بوتان
 27641792.18 4744.24 5826.391 مادة أولية مستعملة من غاز بوربان

 17775028.23   مصاريف غَت مباشرة
 411339.86 8889.03 46.275 تكلفة التموين

 46251029.47  6100.911 تكلفة اإلنتاج اإلصبالية
  7581.00  التكلفة الوسطية ادلرجحة

من إعداد الطالب باالستناد إذل معلومات ادلؤسسة  : ادلصدر

تكلفة + مصاريف غَت مباشرة+مصاريف مباشرة+ تكلفة ادلواد األولية ادلستعملة = تكلفة إنتاج سرغاز 
تكلفة ادلادة األولية غاز  .كمية التموين+ كمية اإلنتاج / تكلفة اإلنتاج = تكلفة الوحدة  .التموين
كمية / تكلفة اإلنتاج = تكلفة الوحدة  .تكلفة الوسطية ادلرجحة للتموين× الكمية ادلستعملة = البوتان

× الكمية = كذلك بالنسبة لغاز الربوبان فإن تكلفة ادلادة األولية ادلستعملة  .كمية التموين+ اإلنتاج 
 (التكلفة الوسطية ادلرجحة)تكلفة الوحدة للتموين 
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 حساب تكلفة االنتاج: 06جدول

 تكلفة االنتاج

 B06 B03 B13 البيان
الثمن  الكمية

 الوحدوي
الثمن 

 اإلصبارل
الثمن  الكمية

 الوحدوي
الثمن  الكمية الثمن اإلصبارل

 الوحدوي
 الثمن اإلصبارل

تكلفة 
ادلواد 

 ادلستعملة

1.536 4741.86 7283.49 50.463 4741.86 239288.26 23044.84 4741.86 109275304.78 

مصاريف 
 مباشرة

1.536 152.34 234.00 50.463 152.34 7687.70 23044.84 152.34 3510726.88 

اليد 
 العاملة

1.536 82.12 126.13 50.463 82.12 4143.77 23044.84 82.12 1892327.87 

مصاريف 
غَت 

 مباشرة

1.536 706.56 1085.28 50.463 706.56 35655.36 23044.84 706.56 16282662.30 

تكلفة 
 االنتاج

1.536  8728.90 50.463  286775.09 23044.84  130961021.83 

تكلفة 
 التموين

2.52  14208.13 0 0.00 0.00 134.355  757513.26 

سلزون 
بداية 
 ادلدة

11.658 3380.00 39404.04 2.079 3380.00 7027.02 57.33 3380.00 193775.40 

التكلفة 
الوسطية 
 ادلرجحة

15.714 3967.23 62341.07 52.542 5591.76 293802.11 23236.525 5676.94 131912310.49 

      

 من إعداد الطالب باالستناد إذل معلومات ادلؤسسة: ادلصدر
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 تطبيق طريقة التكاليف على أساس النشاط: المبحث الثالث (ABC:)  

سأحاول يف ىذا ادلبحث تطبيق طريقة التكلفة على أساس النشاط على مؤسسة نفطال وذلك يف ظل 
ادلعلومات ادلعمول ا سابقا حبيث تتضمن ىذه الطريقة توزيع التكاليف غَت ادلباشرة على األنشطة وذلك 

لتحقيق العدالة يف توزيع ىذه التكاليف والتخلص من العشوائية يف توزيعها 

 . تصميم نظام التكاليف على أساس النشاط في الشركة: المطلب األول. 
 :تحديد األنشطة:الفرع األول  -

يف ىذه اخلطوة سأقوم بتجميع أنشطة الشركة بعيدا عن التعقد والتعدد ادلوجود يف الواقع العملي حبيث بتم 
التجميع على أساس األنشطة ادلتشاة أو ذات مسبب تكلفة واحد لتسهيل تتبع التكلفة لذا اخًتت ىذا 

التحديد لألنشطة 

. لفا يوضح األنشطة الرئيسية ومراكز التك13الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب: ادلصدر

 األنشطة الرئيسية

 نشاط التوزٌع نشاط التموٌن نشاط اإلنتاج

 تسلٌم البضائع

 استقبال الطلٌات 

 واعدا الفواتٌر

 
 تخزٌن

 التعبئة والشحن

تخزٌن المواد 

 المستلمة

 استالم المواد

 إعداد الطلٌات
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  .تحديد العوامل المسببة لتكلفة كل نشاط: الفرع الثاني -

حاولت ذبميع كل التكاليف ادلمكن تتبعها يف كل مركز من مراكز التكلفة كذلك اختيار مسبب أو موجو 
ىذه التكاليف مع األخذ بعُت اإلعتبار يف ربديد األنشطة السابق األنشطة ذات زلرك تكلفة واحد، 

 .الشكل التارل يوضح ما مت ذكره

  .يوضح تكاليف األنشطة ومسبباهتا14شكل رقم ال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب: ادلصدر

تكالٌف األعوان  -

المكلفٌن إلعداد 

 الطلبات

أجهزة اإلعالم  -

 .اآللً

 )تكالٌف أخرى  -

اإلنارة، التدفئة، 

 (الخ..التهٌئة

 إعداد الطلبات استالم المواد تخزٌن المواد المستلمة

تكلفة توصٌل  -

السائق )المواد 

 (..الشاحنة

تكلفة األعوان  -

المكلفٌن باستالم 

 .المواد

تكلفة المحاسبة  -

تكالٌف )علٌها 

 .(إدارٌة أخرى

تكلفة أمٌن  -

 المخزن

تكلفة األعوان  -

 .بالتخزٌن

تكالٌف  -

المخزن 

الماء، )

الكهرباء، 

 (..التدفئة

 عدد الطلبات الكمٌة المستلمة كمٌة مخزنة

 مسبب التكلفة
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 يوضح تكاليف نشاط اإلنتاج: 15الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب:ادلصدر

 تكاليف نشاط التوزيع: 16الشكل

 

 

 

 

 

 

 التعبئة والشحن

  تكالٌف االعوان

المكلفٌن بالتعبئة 

 والشحن

 تكالٌف االدارة 

 تكالٌف النقل 

  تكالٌف اخرى

االنارة، التدفئة ، )

 (الخ..التهٌئة

 تخزٌن المواد

  تكلفة امٌن

 المخزن

  تكلفة االعوان

 المكلفٌن بالتخزٌن

 تكالٌف المخزن( 

الماءن الكهرباء، 

 (الخ...التدفئة

 الكمٌة المستلمة كمٌة المخزن

 مسبب التكلفة

 تسلٌم البضائع استقبال الطلٌات وإعداد الفواتٌر

  تكالٌف األعوان المكلفٌن باعداد

 .الفواتٌر واستالم الطلبات

 تكالٌف االدارة 

 أجهزة االعالم واالتصال 

 تكالٌف اخرى 

 تكلفة نقل البضائع 

  تكلفة األعوان المكلفٌن بتسلٌم

 البضائع

 الماء، الكهرباء، )تكالٌف اخرى

 (التدفئة

 الكمٌة المخزنة الكمٌة المستلمة

 مسبب التكلفة
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 من إعداد الطالب: ادلصدر

 .تخصيص تكلفة األنشطة: الفرع الثالث -

بناءا على التحديد السابق لألنشطة حاولت زبصيص مقدار معُت من التكاليف لكل نشاط باالعتماد 
على ادلعطيات السابقة ، ودبا يتناسب مع كل مركز من مراكز ىذه األنشطة 

يبُت اجلدول التارل صبيع التكاليف غَت ادلباشرة جلميع مراكز التكلفة : تكلفة التموين غير المباشرة : أوال .
ادلدرجة ضمن نشاط التموين 

 . مقدار تكاليف نشاط سبوين ادلواد األوليةيوضح: 07جدول رقم  .

 727200: تكلفة التموين غَت ادلباشرة
 تخزين المواد المستلمة استالم المواد إعداد الطلبات البيان

  8727497.38   مصاريف النقل727085/ح

 6195946.03 6473290.56 9020759.15 (غدارة، األمن)مصاريف مشًتكة727010/ح

  3074160.10   مصاريف حظَتة ادلعدات الصناعية727081

 3324177.32    مصاريف ادلخزن727072

 9520123.35 18274948.04 9020759.15 رلموع التكاليف

 كمية سلزنة لكمية ادلستلمة عدد الطلبات مسبب التكلفة

 31538.82 31538.82 3600.00 عدد وحدات القياس

 301.85 579.44 2505.77 معدل التحميل

 من إعداد الطالب : ادلصدر

مصاريف النقل ربمل كلها دلركز استالم ادلواد 727085/حـ

يضم ىذا احلساب تكاليف اإلدارة، األمن الداخلي، األمن :  مصاريف مشًتكة 727010/ حـ .
قسمت ىذه التكاليف على مراكز النشاط . الصناعي، مصاريف بنكية، حضَتة السيارات للمستخدمُت

 فهو يضم تكاليف قيمتها 727081حبسب استفادة كل مركز من ىذه ادلصاريف ،بالنسبة للحساب 
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اخلاص بادلخازن  727072 خصصتها دلركز استالم ادلواد كما يضم مصاريف حساب 32,3324177
 .وادلستودعات فحملتو مباشرة إذل مركز زبزين ادلواد ادلستلمة

 مقدار تكاليف نشاط سبوين ادلواد التامة: 08اجلدول

 727204تكلفة التموين ادلباشرة
 تخزين المواد المستلمة استالم المواد إعداد الطلبات البيان

  442047.16   مصاريف النقل727086
 73484.48 76773.73 106982.93 (االدارة، االمن) مصاريف مشًتكة727010
  44859.97  مصاريف حظَتة ادلعدات الصناعية727081
 48509.02    مصاريف ادلخازن727072

 121993.50 563680.86 106982.93 رلموع التكاليف
 كمية سلزنة الكمية ادلستلمة عدد الطلبيات مسيب التكلفة

 374.596 374.596 36600.00 عدد وحدات القياس
 325.67 1504.77 29.72 معدل التحميل

 من إعداد الطلبات: ادلصدر

تعترب عملية زبصيص التكاليف وتتبعها من أكثر الصعوبات اليت واجهتها حبيث دل يكن ىناك أساس أو 
قاعدة معينة ؽلكن االعتماد عليها يف زبصيص التكاليف لكل نشاط أو لكل مركز تكلفة ، كما غلدر الذكر 

بأن زبصيص التكاليف وفقا لطريقة التكاليف على أساس النشاط يعتمد على نظام معلومات زلاسبية 
 . وذلك لضمان تدفق ادلعلومات بُت األقسام وبالتارل ضلصل على معلومات أكثر دقة
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 يوضح مقدار تكاليف أنشطة اإلنتاج: 09جدول

 727304تكلفة االنتاج غَت ادلباشرة
 التخزين التعبئة البيان

 1458102.81 14402870.72 (االدارة، االمن )مصاريف مشًتكة727010
  كمية سلزنة كمية منتجة مسبب التكلفة

  2548.628 23096.839 عدد وحدات القياس
 572.11 623.59 معدل التحميل

 من أعداد الطالب: ادلصدر

 (سَتغاز)مقدار تكاليف أنشطة اإلنتاج: 10جدول

 727303:تكلفة انتاج غَت مباشرة
 التخزين التعبئة البيان

 197398.30 1315598.86  زبزين727400
 كمية سلزنة كمية منتجة مسبب التكلفة

 2612.961 6054.636 عدد وحدات القياس
 755.23 217.29 معدل التحميل

 من أعداد الطالب: ادلصدر
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 تكلفة التوزيع غير المباشرة: ثالثا -

 مقدار التكاليف الغَت ادلباشرة للتوزيع: 11جدول رقم

 727600تكلفة التوزيع الغَت ادلباشرة
 تسليم البضاعة استقبال الطلبات وإعداد الفواتَت البيان

 72891.73 5531059.26 (اإلدارة، األمن) مصاريف مشًتكة72710
 2034026.38   مصاريف حظَتة اآلالت الصناعية727081
 2774481.77   مصاريف النقل727085

 4881399.88 5531059.26 رلموع التكاليف
 كمية مباعة عدد الفواتَت والطلبات مسبب التكلفة

 5501.977 14400 عدد وحدات القياس
 887.21 384.10 معدل التحميل

 ادلصدر من أعداد الطالب

 مقدار التكاليف الغَت مباشرة للتوزيع: 12جدول رقم

 727604: تكلفة التوزيع الغَت مباشرة
 تسليم البضائع استقبال الطلبات وإعداد الفواتَت البيان

 208988.67 15858159.04 (اإلدارة، األمن) مصاريف مشًتكة727010
 2131337.80   مصاريف حظَتة اآلالت الصناعية727081
 10090628.42   مصاريف النقل727086

 12430954.89 15858159.04 رلموع التكاليف
 كمية مباعة عدد الفواتَت والطلبات مسبب التكلفة

 20778.525 14400 عدد وحدات القياس
 598.26 1101.26 معدل التحميل

 من إعداد الطالب: ادلصدر
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 حساب تكلفة التموين واإلنتاج: المطلب الثاني: 

 .سيتم يف ىذا ادلطلب حساب تكلفة التموين ومن مث حساب تكلفة اإلنتاج

 حساب تكلفة التموين: الفرع األول -

 (بوتان ، بروبان) ABCحساب تكلفة التموين حسب طريقة: 13جدول

 تكلفة التسيَت
 غاز الربوبان غاز البوتان البيان

سعر  الكمية
 وحدوي

 سعر اصبارل سعر وحدوي الكمية سعر اصبارل

 23258560.78 3380.00 6881.231 83342647.44 3380.00 24657.588 شبن الشراء

 533505.18 77.53 6881.213 1911714.76 77.53 24657.588 مصاريف الشراء ادلباشرة

مصاريف الشراء غَت 
 مباشرة

      

 1968175.39 2505.77 785 7052583.76 2505.77 2815 تكلفة إعداد الطلبات

 3987281.17 579.44 6881.231 14287666.87 579.44 24657.588 تكلفة استالم ادلواد

 2077128.12 301.85 6881.231 7442995.23 301.85 24657.588 مصاريف ادلواد ادلستلمة

 31824650.64   114037608.06   تكلفة الشراء

 0.00 3380.00 0.00 145863.90 3380.00 43.155 سلزون بداية ادلدة

 31824650.64 4624.85 6881.231 114183471.96 4622.67 24700.743 تكلفة الشراء االصبالية

       التكلفة الوسطية ادلرجحة
 من إعداد الطالب: ادلصدر

 ربمل التكاليف غَت ادلباشرة على أساس معامل التحميل حبيث تقوم بضرب حجم ABCحسب طريقة
 .مسبب التكلفة لكل منتج يف ىذا ادلعامل كما ىو موضح يف اجلدول أعاله
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  (B06.B13)حساب تكلفة التموين: 14جدول

 تكلفة التموين
 B06 B13 البيان

السعر  الكمية
 الوحدوي

 السعر اإلصبارل السعر الوحدوي الكمية السعر اإلصبارل

 454119.90 3380.00 134.355 8517.60 3380.00 2052 شبن الشراء
مصاريف الشراء غَت 

 مباشرة
      

مصاريف إعداد 
 الطلبات

24 29.72 719.70 1291 29.72 38371.18 

 202173.39 1504.77 134.355 3792.02 1504.77 2.52 مصاريف استالم ادلواد
 43754.97 325.67 134.355 820.68 325.67 2.52 مصاريف زبزين ادلواد

 738419.44  134.355 13850.00  2.52 تكلفة الشراء
التكلفة الوسطية 

 ادلرجحة
 5496.03   5496.03  

 .من إعداد الطالب: ادلصدر
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 (P35.P11)حساب تكلفة التموين: 15جدول رقم

 تكلفة التموين
 P11 P35 البيان 

السعر  الكمية
 الوحدوي

السعر 
 الكلي

السعر  الكمية
 الوحدوي

 اللسعر الكلي

 789889.10 3380.00 233.695 13607.88 3380.00 4.026 شبن الشراء

       مصاريف الشراء الغَت ادلباشرة

 66742.24 29.72 2246 1149.81 29.72 39 مصاريف إعداد الطلبات

 351657.25 1504.77 233.695 6058.20 1504.77 4.026 مصاريف استالم ادلواد

 76106.71 325.67 233.695 1311.13 325.67 4.026 مصاريف زبزين ادلواد

 1284395.30  233.695 22127.03  4.026 تكلفة الشراء

 8517.6 3380 2.52 743.6 3380 0.22 سلزون بداية ادلدة

 1292912.90 5473.46 236.215 22870.63 5386.39 4.246 تكلفة الشراء اإلصبالية

     تكلفة شراء الوحدة

 ادلصدر من إعداد الطالب

توضح اجلداول السابقة كيفية حساب تكلفة التموين لكل مادة حبيث لدينا الكية ادلمونة مضروبة يف سعر 
الشراء الوحدوي زائد صبيع ادلصاريف ادلتعلقة بكل مادة مضروبة يف معامل التحميل بالنسبة للتكاليف غَت 

ادلباشرة،أما ادلصاريف ادلباشرة فهي ربمل بنفس الطريقة ادلعمول ا يف طريقة التكاليف الكلية 

 :حساب تكلفة اإلنتاج حسب طريقة:الفرع الثاني .-

 ABC بعد حساب تكلفة التموين بطريقة ABC  ؽلكننا اآلن حساب تكلفة اإلنتاج كما ىو موضح
 :يف اجلداول التالية
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 (B06.B03.B13)حساب تكلفة االنتاج دلختلف ادلنتجات: 16جدول

 تكلفة اإلنتاج
 B06 B03 B13 البيان

 سعر كلي سعر وحدة كمية سعر كلي سعر وحدة كمية سعر كلي سعر وحدة الكمية
 106528772.92 4622.67 23044.84 233273.98 4622.67 50.463 7100.43 4622.67 1.536 تكلفة ادلواد ادلستعملة

 3510726.88 152.34 23044.84 7687.70 152.34 50.463 234.00 152.34 1.536 مصاريف مباشرة

 1892327.87 82.12 23044.84 4143.77 82.12 50.463 126.13 82.12 1.536 مصاريف اليد العاملة

          مصاريف غَت مباشرة

 14370444.86 623.59 23044.84 31468.03 623.59 50.463 957.83 623.59 1.536 مصاريف التعبئة

 1451838.17 572.11 2537.678 5976.29 572.11 10.446 288.34 572.11 0.504 مصاريف التخزين

 127754110.70  23044.84 282549.77  50.463 8706.73  1.536 تكلفة اإلنتاج

 738419.44  134.355 0.00  0 13850.00  2.52 تكلفة التموين

 193775.40 3380.00 57.33 7027.02 3380.00 2.079 39404.04 3380.00 11.658 سلزون بداية ادلدة

 128686305.54 5538.10 23236.525 289576.79 5511.34 52.542 61960.77 3943.03 15.714 التكلفة الوسطية ادلرجحة
      

من إعداد الطالب: ادلصدر
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 تكلفة إنتاج سَت غاز: 17جدول

 تكلفة انتاج سَتغاز
 سعر كلي سعر الوحدة الكمية البيان

 412240.78 4622.67 89.178 مادةاولية مستعملة من غاز بوتان

 26946175.48 4624.85 5826.391 مادة أولية مستعملة من غاز بروبان

    مصاريف غَت مباشرة

 1315598.86 217.29 6054.636 مصاريف التعبئة

 1973395.30 755.23 2612.961 مصاريف التخزين

 411339.86 8889.03 46.275 تكلفة التموين

 31058753.29 5090.84 6100.911 تكلفة اإلنتاج اإلصبالية

   تكلفة إنتاج الوحدة

 من إعداد الطالب: ادلصدر

 

 

 

 

 

 

 

 



GPL نفطال– دراسة حالة ميذانية : الفصل الثالث  

 

102 
 

 :الخاتمة الفصل الثالث 

ختاما ذلذا الفصل نستطيع القول بأن نظام التكاليف على أساس األنشطة يلعب دورا فعاال يف رفع 
أداء الشركة ويظهر ذلك جليا من خالل النتيجة احملققة بتطبيق ىذا النظام، خبالف الطرق التقليدية 
رغم أن نتائجها موجبة إال أا منخفضة مقارنة بالنتيجة احملققة باستخدام الطرق احلديثة حبيث تعمل 

ىذه األخَتة على تناسق وتضافر اجلهود ، وربقيق نظام معلومات زلاسيب يضمن تدفق ادلعلومات 
فيما بُت األقسام وىذا ما يؤدي إذل دقة ادلعلومات ادلقدمة وصدقها، وذا تنخفض التكاليف وبالتارل 

 ادلعاصرترتفع مردودية الشركة، شلا ؽلكن ادلؤسسات من مواجهة حدة ادلنافسة اليت يتميز ا عادلنا 
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 :الخاتمة العامة 
على ضوء ما مت دراستو يف الفصول السابقة طللص إذل ضرورة تطبيق التكاليف ذلك دلا ذلا من أعلية يف ازباذ 

القرارات من أجل استغالل ادلوارد استغالال اقتصاديا أمثل، كذلك تعترب أداة للتسيَت حبيث تعتمد على 
رلموعة من ادلبادئ و األسس احملاسبية الالزمة  لتجميع بيانات التكاليف و ربليلها بغرض ربديد تكلفة 

. الوحدة ادلنتجة
ما ىو دور التكاليف يف ربسُت كفاءة اإلنتاج يف :"و هبذا الصدد ؽلكننا اإلجابة على اإلشكال ادلطروح

حبيث أظهرت ىذه الدراسة كفاءة الطرق احلديثة حلساب التكاليف يف رفع أداء و " ادلؤسسة االقتصادية؟
مردودية ادلؤسسة و زبفيض التكاليف و مساعدهتا على مواكبة التطورات احلاصلة إال أن صلاح ىذه األنظمة 

احلديثة يعتمد بشكل كبَت على رغبة ىذه ادلؤسسات يف زلاولة تكيفها مع مبادئ ىذه األنظمة ، كذلك 
زلاولة االستغناء من األنظمة التقليدية و بذلك بإنشاء دورات تكوينية للعمال سبكنهم من معرفة و تطبيق 

. طرق التسيَت احلديثة
لقد أثبتت ىذه الدراسة التأثَت االغلايب للطرق اإلدارية احلديثة حلساب التكاليف من خالل إجراء مقارنة 

بُت الطرق الكالسيكية و الطرق احلديثة، حبيث مت تطبيق طريقة التكاليف الكلية ادلعتمدة من طرف 
ادلؤسسة زلل البحث و اليت تعترب من األنظمة الكالسيكية ، و مقارنتها بادلردودية احملققة بطريقة التكاليف 

. على أساس األنشطة عن طريق زلاولة إسقاط ادلعلومات ادلتحصل عليها من طرف مؤسسة نفطال
: فقد كان من نتائج البحث ما يلي 

: النتائج
تعتمد األنظمة التقليدية ادلطبقة يف ادلؤسسات على بعض األسس ادلرتبطة حبجم اإلنتاج أو ساعات العمل -

. و ىذا ما يقوم بالتضليل و االبتعاد عن النتائج احلقيقية و ما يولد عنو عدم الثقة
توجد معوقات ربول دون تطبيق األنظمة احلديثة حلساب التكاليف منها عدم معرفة إدارات الشركات -

. باألنظمة اجلديدة أو االعتقاد بسالمة النظام ادلستخدم
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يساعد نظام زلاسبة تكاليف األنشطة اإلدارة يف تقييم األنشطة ادلختلفة ذلا حبيث يتم استبعاد األنشطة -
. غَت ادلضيفة للقيمة و بالتارل يساعد على زبفيض التكاليف

كما ؽلثل نظام التكلفة على أساس النشاط كما غلب أن يكون عليو زلاسبة التكاليف فهو مالئم لكافة -
. أنواع ادلؤسسات

يساعد نظام التكلفة على أساس النشاط على ربديد األنشطة األكثر ارتباطا بالتكاليف و إلغاء األنشطة -
. عدؽلة ادلنفعة شلا يتيح لإلدارة فرصة إعادة توزيع ادلوارد بصورة أفضل

:   بعد الوصول إذل ىذه النتائج ؽلكن اقًتاح مايلي :التوصيات
تبٍت أنظمة جديدة للمحاسبة على التكلفة كنظام التكاليف على أساس النشاط بدال من األنظمة -1

. التقليدية ادلعمول هبا
. التحول التدرغلي ضلو تطبيق ىذه األنظمة-2
. إنشاء دورات تكوينية لتأىيل العمال على إدراك ىذا النظام لتسهيل العمل بو-3
.   إنشاء نظام معلومات زلاسيب قوي لتحسُت تدفق ادلعلومات بُت األنشطة- 4
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 .2001عاطف اخلرس، زلاسبة التكاليف الصناعية، دار الربكة للنشر والتوزيع ،عمان -1
السيد عبد ادلقصور زلمد دبيان، مبادئ زلاسبة التكاليف، كلية التجارة ، جامعة  -2

 .2003-2002اإلسكندرية،
ناصر نورالدين عبد اللطيف، مبادئ زلاسبة التكاليف، كلية التجارة ، جامعة  -3

 .2003-2002اإلسكندرية،
 .نائل عدس، نضال اخللف -4
 .زلمد سعيد أوكيل، فنيات احملاسبة التحليلية، اجلزء األول ندار اإلنفاق -5
 .1999رحال علي، سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية،ديوان ادلطبوعات اجلماعية، اجلزائرالطبعة -6
 .مسَت فهمي ، جامعة اإلسكندرية -7
إمساعيل ػلي الكرييت، زلاسبة التكاليف يف ادلنشات الصناعية بُت النظرية والتطبيق،دارل احلامد  -8

 .2010للنشر والتوزيع،األردن
 .1982زلمد أضبد خليل،التكاليف يف رلال اإلداري،دار اجلامعات ادلصرية،االسكندرية -9

 .1982فاروق عبد العال، التكاليف يف رلال اإلداري،دار اجلامعات ادلصرية، اإلسكندرية -10
عبد احلي مرعي،دراسات يف احملاسبة اإلدارية وحبوث عمليات ، مؤسسة شباب  -11

 .1974اجلماعية،اإلسكندرية،
 .2003زلمد سامي راضي، مبادئ زلاسبة التكاليف،الدار اجلامعية،رمل افسكندرية -12
كمال خليفة أبو زيد، الرقابة على عناصر التكاليف، الدار اجلامعية للطباعة والنشر  -13

 .1997والتوزيع،اإلسكندرية،مصر
 فوزي غرابيو، -14
 .2005خليل عواد أبو احلشيش، زلاسبة التكاليف قياس وربليل، دار وائل للنشر،األردن، -15
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ماىر موسى درغام، مدى توفر ادلقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام التكاليف على أساس  -16
 2العدد15األنشطة يف الشركات الصناعية قطاع غزة، رللة اجلامعة اإلسالمية غزة فلسطُت، اجمللد

 .2007جوان
ىاشم أضبد عطية، زلاسبة التكاليف يف اجملاالت التطبيقية، الدار اجلماعية  -17
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