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  .وتحسين األداء مراقبة التسييرفي  طريقة التكاليف  المعياريةفعالية 
- 2011لصناعة النسيج بتلمسان خالل الفترة  "MANTAL"دراسة حالة مؤسسة 

2013.  
  درويش عمار.أ

  والتسيري االقتصاديةمعهد العلوم 
  املركز اجلامعي عني متوشنت

  صاحل إلياس. د.أ
  والتجارية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية

  جامعة سيدي بلعباس

  
  :ملخصال

إن اتساع نشاط املؤسسة االقتصادية وتعدد مهامها أدى إىل فصل ملكية أصوهلا عن تسيريها، مما 
املسئولية، واستخدام الطرق العلمية للتخطيط والرقابة على التنفيذ و  يربز ضرورة تفويض السلطة

  .أهداف املؤسسة واستغالل مواردها أمثل استغالل وتقييم أداء املسريين قصد حتقيق
تتم عملية الرقابة وفقا لنظام حمدد يسمح باحلصول على معلومات تقنية وحماسبية تتعلق بتكلفة 

باملؤسسة، حبيث  املعيارية الوحدة املنتجة أو مركز مسؤولية أو النشاط، وهو ما يوفره نظام التكاليف
ة بالبيانات اليت تستخدمها يف وضع اخلطط واملوازنات التقديرية يعمل هذا النظام على مد اإلدار 

وحتديد االحنراف بني ما مت تقديره وما مت حتقيقه، والبحث عن أسباب حدوث هذه الفروقات 
  .وحماولة إجياد حل هلا واحليلولة دون وقوعها مستقبال

  .الرقابة، التكاليف، االحنرافات، األداء:كلمات مفتاحيه
Résumé : 
L'ampleur des activités économiques des entreprises et la multiplication de 
ses fonctions ont conduit à la séparation entre la propriété de ses actifs et ses 
modes de gestion, se qui éclaire la nécessité de la délégation du pouvoir et 
de responsabilité, et ainsi l'utilisation de méthodes scientifiques de 
planification et de contrôle sur la mise en œuvre et l'évaluation de la 
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performance des dirigeants a fin d'atteindre les objectifs de l'établissement et 
l'exploitation optimale de ses ressources. 
Le processus du contrôle selon un système spécifique permet d'accéder aux 
information techniques et  comptables correspondent au coût d'une unité 
produite ou le centre de responsabilité ou d’activité, se qui est fourni par le 
système des coûts de l’entreprise, ou ce système le système vise à  mettre en 
place des données utilisées par l’administration dans l'élaboration des plans 
et des budgets et la détermination des écarts entre ce qui a été apprécié ce 
quia été réalisé ,et la recherche des causes de ces variances et d'essayer de 
trouver une solution et de les empêcher à l'avenir. 
Mots clés : Contrôle, couts, écarts, performance. 

  :مقدمةال

مرت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية بعدة مراحل وتغريات هيكلية تبعا ملختلف اإلصالحات   
كانت هذه املؤسسات غداة االستقالل عبارة والسياسات االقتصادية اليت طبقتها اجلزائر، حبيث  

عن خلية اجتماعية أكثر منها اقتصادية، اهلدف منها تلبية احلاجيات الضرورية للمجتمع، 
ا، واملتمثل  وامتصاص أكرب قدر ممكن من البطالة، مما تسبب يف إمهاهلا للدور األساسي املنوط 

وخلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين، وكذا تعزيز  مسامهتها يف التنمية االقتصادية بتحقيق األرباحفي
ا على املنافسة وفرض وجودها يف حميط يتسم بعدم االستقرار والتغري املستمر مما جعلها بعد . قدر

ذلك يف مواجهة عدة صعوبات ال سيما أثناء مرحلة االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد 
البطالة "  يسهمون حقيقة يف العملية اإلنتاجية السوق؛ ما جنم عنه حتمل تكاليف عمال ال

، عدم حتكم األفراد يف تكنولوجيا اإلنتاج احلديثة، نقص الكفاءة، تبذير موارد املؤسسة "املقنعة
ونقص اإلبداع وتطوير املنتجات مبا يتوافق وطلبات السوق؛ وأمام هذا الوضع الصعب وجدت 

شديدة من قبل املؤسسات األجنبية، باإلضافة إىل ذلك املؤسسات اجلزائرية نفسها عرضة  ملنافسة 
الفَعالة ومن بينها مراقبة التسيري اليت تعترب احملاسبة التحليلية أهم نظام  التسيريافتقارها  ألدوات 

  .معلومات ترتكز عليه لتحليل التكاليف وحتديد املسؤوليات

ما واقع تطبيق نظام  :اإلشكالية التالية ن خالل هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة عنمو
  ؟جزائريةالتكاليف المعيارية في مراقبة تسيير المؤسسات االقتصادية ال
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  :سنحاول التأكد من صحة الفرضيتني التاليتني إنطالقا من الدراسة امليدانية:الفرضيات

  .التكاليففعال لتحليل  نظامباجلزائرية  االقتصادية ةاملؤسس تتمتع:1لفرضية ا

 ذختاف املعيارية يف مراقبة التسيري واالتكالي طريقةاالقتصادية اجلزائرية  تطبق املؤسسة:2 لفرضيةا
  .القرار

  :منهجية البحث

  :أن تكون دراستنا تتمحور حول النقاط األساسية التالية يناأارتالتساؤل احملوري  ولإلجابة عن هذا

I. ا  .مفهوم التكاليف وأهم تصنيفا
II.  املعيارية ودورها يف مراقبة التسيريطريقة التكاليف. 
III.  دراسة حالة مؤسسة"MANTAL " 2011لصناعة النسيج بتلمسان خالل الفرتة-

2013. 
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I-  هااتتصنيفأهم مفهوم التكاليف و: 
 :تعريف التكاليف وسعر التكلفة -1

مستوى لقد تطور مفهوم التكلفة تبعا لتطور وازدياد حاجات املسريين للمعلومات الدقيقة عن  
دف ختفيف وطئتها على ارتفاع أسعار املنتجات وعليه ميكن تعريف التكلفة كما . التكاليف 

 :يلي

  " دف احلصول على منفعة التكلفة يف مفهومها العام هي تضحية مادية، اختيارية، 
دف مادية يف احلاضر أو املستقبل، أو مبعىن آخر هي استنفاذ املوارد االقتصادية املتاحة اختياري ا 

 .1"احلصول على موارد اقتصادية أخرى يف احلاضر أو املستقبل
  " ،التكلفة هي القيمة االقتصادية ألية تضحية اختيارية، سواء كانت مادية أم معنوية

 .2"واليت ميكن قياسها بالعملة النقدية اليت تبذل يف سبيل احلصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية
  " للتضحية باملوارد من أجل احلصول على منفعة، واليت تؤثر بالنقصان التكلفة هي قياس

 .  3"على املوجودات
 :أما فيما خيص التعريف الذي أورده املخطط الوطين احملاسيب فهو كمايلي -
التكلفة هي مجيع األعباء احململة واليت تطابق حسابات تتعلق بوظيفة أو جبزء من املؤسسة،  أو " 

  4".أو توريد خدمة يف مرحلة ختتلف عن املرحلة النهائية حسابات تتعلق بسلعة

من خالل التعاريف السابقة نستخلص بأن التكلفة هي عبارة عن تضحية سواء كانت مادية     
أو معنوية يف سبيل احلصول على منفعة معينة يف احلاضر أو املستقبل، وهي ختص جزء من 

إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة، وبالتايل يعتمد يف  املؤسسة، أو وظيفة معينة، أو مرحلة من مراحل

                                                             
 .51، ص1999عبد املقصود دبيان السيد ، أساسيات حماسبة التكاليف، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  -1
 .14ص،1997التكاليف، دار زهران للنشر و التوزيع، األردن، صاحل رزق، عطا اهللا خليل بن وراد، مبادئ حماسبة  -2
 .9، ص2000حممد علي اجلبايل، قصي السمراين، حماسبة التكاليف، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،  -3
 .26،ص1998بويعقوب عبد الكرمي، احملاسبة التحليلية، ديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -4
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ا على تقسيم املؤسسة إىل جمموعة من الوظائف قد ختتلف من مؤسسة صناعية إىل جتارية  حسا
  .وخدمية

  هو عبارة عن مفهوم اقتصادي يعرب عن حجم املصاريف املنفقة ف سعر التكلفةأما عن
ا من نفقات منذ بداية عملية تصور املنتوج، وشراء املواد األ ولية اليت تدخل يف تكوينه وما يعلق 

اية عملية اإلنتاج والتوزيع التكلفة النهائية ملنتوج معني يف :" فقد مت تعريف سعر التكلفة ب .إىل 
  .5"مرحلته األخرية، مع العلم أن تكلفة التوزيع متضمنة فيه

متثل مؤشرا كافيا عن القدرة التنافسية  لذا فإن سعر تكلفة اإلنتاج بالقياس إىل سعر تكلفة املنافسني
  .للمؤسسة يف فرع نشاط  ذي إنتاج متجانس

  :تصنيف التكاليف -2
اختلفت تصنيفات التكاليف من معيار آلخر وذلك تبعا لتغري سلوكها، إال أننا سوف نقتصر على 
التصنيف الذي خيدم أغراض البحث،وذلك بتصنيفها إىل تكاليف خاضعة للرقابة وأخرى غري 

  :خاضعة للرقابة
وهي تكاليف ميكن التحكم فيها وتسيريها مبا خيدم أهداف : خاضعة للرقابةالتكاليف ال -أ-2

املؤسسة، حبيث ميكن من خالهلا احلكم على التسيري اجليد من عدمه بالنسبة للمسئول على مركز 
ج املتحصل عليها، وهي املسئولية باعتبار أن القرارات اليت يتخذها هي اليت تؤثر مباشرة على النتائ

بدورها تصنف إىل عدة أنواع حسب معيار التصنيف، إال أننا نقتصر على التصنيفات األكثر 
يف التسيري أثناء قياس املردودية، وهي من حيث عالقتها باملنتوج ومستوى  واستخداماشيوعا 
  :النشاط

 :وقد مت تصنيفها حسب هذا املعيار إىل :من حيث عالقتها بالمنتوج -1-أ -2
وهي التكاليف اليت يتم حتميلها مباشرة إىل املنتوج دون توزيعها على مراكز  :تكاليف مباشرة - 1

  :التحليل، وتتكون عادة من
 .املواد األولية واللوازم اليت تدخل مباشرة يف إنتاج املنتوج -

                                                             
5-A. Boughaba, comptabilité analytique d’exploitation, BERTI, ALGER , 1998,P.28. 
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 .اليد العاملة املباشرة -
 .منتوج واحد إهتالك اآلالت اليت تنتج -
هذه التكاليف مرتبطة بالعملية اإلنتاجية كلية، وليس بالوحدة املنتجة  :تكاليف غير مباشرة - 2 

فقط، فهي متثل كتلة من التكاليف املشرتكة ملنتجات خمتلفة يتم توزيعها على مراكز التحليل يف 
وحدات املنتجة، ونذكر  شكل توزيع أويل باالعتماد على مفاتيح التوزيع مث بعد ذلك حتمل على ال

  :كأمثلة على ذلك ما يلي

كالطاقة، الزيوت، مواد التشحيم، : تكاليف اإلنتاج غري املباشرة املرتبطة باآلالت -
 ...الوقود
وهي تكاليف اجلهد املبذول خارج ورشات اإلنتاج، : تكاليف اليد العاملة غري املباشرة -

ريف نقل وختزين املواد األولية واملنتجات تامة مثل أجور ورواتب عمال قسم اإلدارة واملالية، مصا
 ... الصنع
كالتأمني، اإلجيار، إهتالك األصول : تكاليف غري املرتبطة بالعملية اإلنتاجية مباشرة -

 6...الثابتة
٪ من إمجايل تكاليف املؤسسة قبل  90فإن التكاليف املباشرة كانت متثل LORINO وحسب

سنة مضت، حبيث كان التوجه لتحليل النشاط معتمدا بشكل أساسي على التكاليف  20
أما حاليا فإن التكاليف غري املباشرة . املباشرة، وتوزيعها بشكل عادل على خمتلف املنتجات

الية؛ أي جزء جد مهم؛ مما جعل من الصعب إعطاء ٪ من التكاليف اإلمج70أصبحت متثل 
صورة صحيحة للتكاليف احلقيقية للمؤسسة وبالتايل من اخلطر اختاذ القرارات باالعتماد على نظام  

 .7كهذا
وهذا راجع أساسا إىل تعقد تقنيات اإلنتاج احلديثة نتيجة للتطور التكنولوجي وتعويض العامل 

  .و وكرب حجم املؤسسات احلالية وصعوبة تسيريهاالبشري باآللة، باإلضافة إىل من

                                                             
6- J.ORSONI, comptabilité analytique, Vuibert, Paris, 1987, p.27. 
7- P.LORINO, l’économiste et le manageur, élément de micro-économie pour un nouvelle 
gestion, la découverte, 1989. 
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 :تنقسم إىل :من حيث عالقتها بمستوى النشاط -2 -أ -2
ا:تكاليف متغيرة - 1 التكاليف املرتبطة بالعملية اإلنتاجية، أي باستغالل املؤسسة ملواردها  نعين 

املتاحة، واليت ال ميكن إنفاقها يف حالة توقف املؤسسة عن النشاط حبيث تعترب هذه التكاليف 
ا وتنخفض باخنفاضها لذلك فهي تكاليف تشغيلية أو . تناسبية مع وحدات اإلنتاج تزيد بزياد

  .عملياتية

وهي تكاليف ختص وجود املؤسسة، وليس هلا عالقة مباشرة مبستوي النشاط :ف ثابتةتكالي - 2
ا تنفق حىت وإن مل تقم املؤسسة بأي نشاط، كما تسمي   احملقق خالل دورة االستغالل، أي أ
ا ال تتغري مهما تغري حجم اإلنتاج إال يف حالة تغري هيكل املؤسسة كزيادة آلة  كذلك باهليكلية أل

  .ثال أو إحداث ورشة إنتاج جديدةجديدة م

وبني النوع األول والنوع الثاين حسب هذا املعيار لتصنيف التكاليف جند نوع ثالث قد يصعب 
  :متيزه وهو

وهي التكاليف اليت تتكون من جزء ثابت مهما كان مستوى نشاط :التكاليف شبه المتغيرة -3
بني اجلزء الثابت واملتغري يتم االعتماد يف و للفصل . املؤسسة، وجزء متغري مرتبط بنشاط املؤسسة

ذلك على الطرق اإلحصائية والبيانية كطريقة خط االجتاه العام مثال إذا كان تغري سلوك التكاليف 
  .خطيا

ا حسب طبيعتها شبه متغرية  فإذا أخدنا على سبيل املثال تكاليف اليد العاملة اخلاصة باإلنتاج فإ
ا متكونة من جزء ثابت و  هو خاص برئيس مصلحة اإلنتاج وجزء متغري وهو خاص بالعمال، و أل

وإذا ما قارنا بني التكاليف املتغرية والتكاليف شبه املتغرية فإن . يف جمملها هي تكاليف شبه متغرية
ا  األوىل تكون مساوية للصفر يف حالة التوقف عن النشاط، أما الثانية فإن املؤسسة تظل ملزمة 

، كتكاليف الصيانة مثال فإن املؤسسة تتحملها حىت يف حالة التوقف عن النشاط رغم عدم اإلنتاج
  .8من أجل احملافظة على صالحية اآلالت للتشغيل

                                                             
8-Claude ALAZARD, Sabine SEPARI, contrôle de gestion,6eedition, DUNOD, 
paris,2004,,p.166. 
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وهي التكاليف اليت تفرض على املسري وال ميكنه :غير الخاضعة للرقابةالتكاليف  - ب - 3
املؤسسة وال إذ أن حتليل أنشطة املؤسسة يظهر وجود تكاليف تتحملها التحكم فيها،

  :تدخل يف جمال حتكم حماسبة التحليلية، وقد تؤثر سلبا على مردودية املؤسسة، منها

  :(les coûts externes) التكاليف الخارجية -1- ب -2
املتبناة من طرف املؤسساتاالقتصادية هي  االسرتاتيجيةكانت ) 1970-1960(خالل سنوات 

- 1990 (التكامل العمودي من أجل التحكم اجليد يف التكاليف، لكن خالل السنوات األخرية 
من   (stratégie d’externalisation) تغريت النظرة بالتوجه إىل إسرتاتيجية املعاوضة )2000

أجل توجيه التكاليف ليتحملها شخص خارجي عن املؤسسة وذلك بغية التخفيض من نسبة 
  .    التكاليف اليت تتحملها املؤسسة يف هذا املشروع

ا اخلارجية التكاليف تعرف    نشاط تكاليف متويل ملسؤولية جزئي أو كلي حتويل عن عبارة بأ
 بني الفرق يف التكاليف هذه وتتمثل)ط ،احمليالزبائن،املوردون(ؤسسة امل خارج جلماعات معني

 مسؤوليتها حتملت لو تتحملها أن جيب اليت كان والتكاليف فعال املؤسسة حتملتها اليت التكاليف
 التكاليف بعض من باملؤسسة هرنهذه،ت التحويل عملية خالل ومن .ا قامت اليت األعمال اجتاه
بعض  أو) الزجاج كقارورات( املستهلكة الغالفات ذلك على وكمثال.احمليط عاتق على تكون اليت

 من طرف رقابة موضوع تكون النفايات  و بقايا حتويلها عملية عن تنتج اليت الكيماوية املواد
هذا يف البلدان اليت ال تطبق غرامات مالية على املؤسسات احمللية اليت قد تتسبب يف ( السلطات 

 على سلبا تؤثر قد، )خذ يف احلسبان التكاليف البيئيةتلوث البيئة، ألن ذلك جيرب املؤسسة األ
 احمللية اجلماعات عاتق على التكاليف هذه نقلها، وتكون أو إلزالتها هائلة مبالغ وتكلف احمليط

 ملؤسسة،مماا ظاهرة غري التكاليف هذه تبقى كل وبالتايل.ملؤسسةا عاتق على تكون أن من الدب
ا تعتقد جيعلها  حساب على يتم هذا احلقيقة يف ولكن لداخليةاتكاليفها تسيري  يفرشاده  حتقق أ
 .          9فيه تنمو الذي احمليط

                                                             
9- PESQUEUX. Y et MARTORY .B, la nouvelle comptabilité des couts, PUF, France, 
1995, p42. 
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 :(les coûts cachés)التكاليف الخفية  -2- ب -2
وال يقصد باخلفية نية املؤسسة يف إخفائها وإمنا املراد من هذه التسمية عدم قدرة املؤسسة على 
ا، حبيث يرجع الفضل يف تنبيه املسريين إىل وجود هذا النوع من التكاليف إىل  حسا

 االقتصادي الفرنسي للمؤسسات واملنظمات -وفرقة املعهد االجتماعي "H.SAVALL"لباحثا
ال منذ سنة  املؤسسة  "H.SAVALL"م، وقد شبه 1976نتيجة قيامهم بعدة أحباث يف هذا ا

تتمثل يف الغيابات،  داخلية (Hémorragies) مبركبة إسرتاتيجية تفقد طاقتها بسبب نزفات
تنجم عن اللجوء إىل التوظيف املؤقت لتعويض  خارجية حوادث العمل، نوعية املنتجات؛ ونزفات

راء مواد أولية جديدة لتعويض النفايات، التوجيه السريع للعمل لتعويض التأخر يف الغيابات، ش
كل هذه اإلختالالت يف نظام اإلنتاج تؤدي إىل زيادة تكاليف يصعب ضبطها وتسجيلها .اإلنتاج

  .حماسبيا، لكن ميكن أن يتم التحكم فيها باختاذ قرارا صارمة لتفاديها والتحكم اجليد يف سري العمل
 (le capital de savoir)يدخل يف هذا النوع من التكاليف اخلفية، رأس مال املعرفة  كما

ا ذاكرة املؤسسة "Joanna POMIAN "   حبيث ذكرت  )Mémoire d’entreprise(يف كتا
رغم أننا ال نستطيع تقييم قيمة رأس مال املعرفة بطريقة علمية، إال أن خسارته ميكن : " ما يلي

ا( جتسيدها فيما يكلف املؤسسة عند فقدان أحد مساعديها  ، وميكن تعداد هذه اخلسارة )إطارا
معينة، متديد  باألرقام إذا أخدنا بعني االعتبار خسائر اإلنتاج، متديد اآلجال الالزمة لتنفيذ مهمة

  .10"العروض، أو حىت فقدان زبون ذو عالقة جيدة مع هذا اإلطار

  :(coût d’opportunité)تكلفة الفرصة الضائعة  -3- ب-2
تعترب تكلفة الفرصة الضائعة مفهوم من مفاهيم النظرية االقتصادية الذي جيب أخذه بعني االعتبار 

ا عبارة عن اإليراد الذي ميكن أن يتأتى من  وتعرف هذه التكلفة. فيما يتعلق باختاذ القرارات بأ
استعمال البديل األمثل واملمكن ملصدر أو لعامل نادر، والذي تتخلى عنه املؤسسة بتخصيص هذا 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه التكلفة ال تسجل يف احملاسبة . املصدر أو العامل الستعمال معني
ا ال تتعلق يف أي وقت من األوقات   .بنفقة أل
                                                             

القرار يف املؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتوراه يف العلوم نظام معلومات للتسيري ومساعد على اختاذ : درمحون هالل، احملاسبة التحليلية -10
 .49، ص2005- 2004االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،
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وكأمثلة على ذلك ميكن ذكر تكلفة الفرصة الضائعة للمؤسسة اليت تتخلى عن إيراد ناتج عن 
  ".Y"ال من ختصيص هذه الطاقة إلنتاج املنتوج دب"  X"استعمال طاقة حمددة إلنتاج املنتوج 

 كما تتمثل تكلفة الفرصة الضائعة الناجتة عن استعمال موارد مالية للمؤسسة لتمويل مشروع
  .استثماري يف نسبة من املردود الناتج عن االستعمال األمثل والبديل األمثل هلذه املوارد

وبالرغم من أن تكلفة الفرصة الضائعة ال تظهر يف احملاسبة ولكن ال بد من أن تؤخذ بعني االعتبار 
ا أو اختيا ر املقاولة من يف القرارات اإلسرتاتيجية كالقيام مثال بعملية الصنع من طرف املؤسسة ذا

  . 11..الباطن
II-  وتحسين األداءطريقة التكاليف المعيارية في مراقبة التسيير دور.  

ا، وشرح    إن اهلدف من طرق حتليل التكاليف يتمثل عموما يف حساب التكاليف ومعرفة مكونا
ائية، والربط بني تكاليف  النتيجة وكيفية تركيبها عرب خمتلف مراحل حتويل املدخالت إىل خمرجات 

ع هذه املراحل للوصول إىل التكلفة النهائية أو ما يعرف بسعر التكلفة، واليت تعرب عن جممو 
التكاليف اليت مت إنفاقها على منتوج أو جمموعة من املنتجات، أو خدمة أو جمموعة من اخلدمات 

ولعل الدور األساسي املنوط بطرق حتليل . مبا فيها تكلفة توزيع هذه املنتجات أو اخلدمات
التكاليف يكمن يف ضمان أربعة وظائف أساسية تتمثل يف تقييم املخزونات، مراقبة العمليات، 

واملساعدة على اختاذ القرارات وهو ما يربز اهلدف الرقايب ألنظمة  األسعارقياس النتائج وحتديد 
  .التكاليف

( واحلديثة ) الكلية، املتغرية، اهلامشية، التحميل العقالين(ولعل جممل أنظمة التكاليف التقليدية 
نا على نظام التكاليف إال أننا سنقتصر دراست) حماسبة تكاليف النشطة، التكاليف املستهدفة

املعيارية باعتباره نظام يتماشى وكل نظم حساب التكاليف احلقيقية سواء احلديثة أو التقليدية، 
  .وتظهر عملية الرقابة على التكاليف جليا من خالله

                                                             
11-  MEVELLEC. P, les paramètres de conception des systèmes de couts, étude 
comparative, Revue : comptabilité-contrôle-Audit, Printemps, 2003, tome 1, volume1, 
p.572. 
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 وحساب اإلنحرافات التعريف بطريقة التكاليف المعيارية -1

  :تعريف التكاليف المعيارية -أ-1

ا ميكن تعريف التكا تكاليف تقديرية حمسوبة على أساس معايري اقتصادية   " ليف املعيارية على أ
،  وذلك قبل البدء يف هذا النشاط، ووفقا ملعايري ذات أسس علمية 12"وتقنية لنشاط عادي

وعملية يف ظروف معينة الختاذها مرجعا لقياس وضبط التكاليف الفعلية للمنتجات أو اخلدمات 
  .من خالل حساب اإلحنافات الناتج بني ما مت حتقيقه وما خطط له مسبقاالناجتة عنه، وذلك 

 13حساب االنحرافات - ب-1

إن اهلدف األساسي بني من وراء طريقة التكاليف املعيارية هو حساب االحنرافات بني ما مت 
التفسريات الالزمة هلذه االحنرافات خاصة ما إذا كانت سالبة، تقديره، وما مت حتقيقه فعال و إعطاء 

  :حبيث هناك أسلوبني يتم عن طريقهما استخراج نسبة هذه االحنرافات إما

  

ا  إال أننا سوف نعتمد املنهج األول يف عملية حساب و حتليل خمتلف االحنرافات اليت ميكن حسا
  .بالنسبة للتكاليف و اإليرادات

  االنحرافات على التكاليفتحليل. 
 :االحنراف على األعباء املباشرة - 1

تربز عملية حتليل االحنرافات أن السبب يف ظهور هذه الفوارق يرجع عادة لعاملني جد مهمني مها 
الكمية والسعر، لذا فإن الفرق بني التكاليف اإلمجالية الفعلية و التكاليف اإلمجالية املعيارية ينتج 

الحنراف عن الكمية عنه احنراف ميكن االصطالح عليه باالحنراف اإلمجايل، ألنه ميكن تبسيطه إىل ا
  : فبالرمز ل. واالحنراف عن السعر

                                                             
12 -T. ZITOUNE, Comptabilité analytique, Berti édition, Alger, 2003,p 57. 

13 -A .Boughaba, op. cit, p351. 

الفعلي -املعياري  املعياري -الفعلي  وأ   
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  .التكلفة اإلمجالية املعيارية: مت. التكلفة اإلمجالية الفعلية: فت

  .الكمية املعيارية: مك.الكمية الفعلية:فك

  .السعر الفعلي: فسي    السعر املعيار : مس

    :كما يلي) إ/إ(ميكن حساب االحنراف اإلمجايل 

  .حبيث يكون مالئما إذا كان سالبا، أما إذا كان موجبا فيعترب غري مالئم

  :و بتحليله أكثر ينتج عنه

 فك) مس-فس= (س /إ: االحنراف على السعر. 
 مس) مك - فك= (ك/إ: االحنراف على الكمية. 

  :اإلمجايل بطريقة عكسيةوإذا ما مجعنا بني هذين اإلحنرافني حنصل على االحنراف 

  

عن وبعد االنتهاء من حتديد هذه االحنرافات  يتم توجيهها للمسؤولني عنها، ففيما خيص االحنراف 
لية عنه من رشات أو ملصلحة املناهج، أما االحنراف يف السعر فاملسؤو الكمية ترجع مسؤوليته إما للو 

  .اختصاص مصلحة التموين

االحنرافات على املصاريف املباشرة فبالنسبة مثال لليد العاملة  و بنفس الطريقة ميكن تطبيق هذه
باالحنراف على الوقت، و االحنراف على السعر ) ك/إ(ميكن حساب نفس الفروقات مع استبدال 

 .باالحنراف على احلجم الساعي

 :االحنراف على األعباء غري املباشرة - 2

ترتبط األعباء غري املباشرة باملنتوجات تناسبيا مع وحدات العمل املستهلكة، كما تسمح عدد 
وحدات العمل ملركز حتليل بقياس نشاط هذا املركز حبيث يتم حتليل االحنرافات على األعباء غري 

 مت -فت= إ/إ

 ]مس) مك -فك+( فك) مس-فس(= [إ/إ
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جتميع األعباء غري املباشرة يف  وذلك بعد ما يتم. املباشرة باالعتماد على مستوى النشاط هذا
مراكز التحليل املتكونة من أعباء ثابتة و أعباء متغرية مما ينتج عنه احنراف على التكاليف املتغرية، 

كما يتم على مستوى كل مركز حتليل التمييز بني مستوى اإلنتاج . واحنراف على التكاليف الثابتة
  :تايل ميكن حتليل االحنراف اإلمجايل كما يليومستوى النشاط يف شكل احنراف املردود، وبال

 14تحليل االنحرافات على اإليرادات  

كما هو شأن التكاليف فإنه باإلمكان حتديد االحنرافات على اإليرادات، ولعل أمهها املبيعات، يف 
شكل احنراف إمجايل على املبيعات مث يتم تبسيطه حسب مكوناته إىل احنراف على الكمية و 

  .السعر، كما ميكن حتديد احنرافات أخرى على حسب هوامش اإلنتاج أو النتائج احنراف على

  :االحنراف على املبيعات - 1

مبا أن اإليرادات معاكسة الجتاه النفقات فتكون القراءة الحنراف اإليرادات بعكس القراءة  
كان سالبا   لالحنراف على التكاليف حبيث يكون هذا االحنراف مالئما عندما يكون موجبا، أما إذا

فهو . فهذا يعين أنه غري مالئم، أي أن املؤسسة مل حتقق رقم األعمال الذي كان من املنتظر حتقيقه
  :يتكون من

 .فك) مس-فس= (س /إ: االحنراف على السعر -
 .مس) مك - فك= (ك/إ: االحنراف على الكمية -

ما مالئمني، و العكس صحي ح، وميكن اجلمع بني إذا كان هذين اإلحنرافني موجبني فهذا يعين أ
  .اإلحنرافني ليعطي االحنراف اإلمجايل

  

  

                                                             
  .277، ص1998، دار النهضة العربية،اإلبداع المحاسبي و دوره في تنمية المهارات اإلداريةحسني مصطفى هاليل،  -14

املبيعات  –املبيعات الفعلية = االحنراف اإلمجايل على املبيعات 
 املعيارية
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 احنرافات أخرى على اإليرادات - 2

كما ميكن حتديد احنرافات أخرى بنفس الطريقة تتعلق باهلوامش على اإلنتاج وعلى النتيجة سواء 
وترجع أسباب ظهور . أو املفصلة، حسب كل منتوج أو كل منطقة جغرافية، أو كل زبوناإلمجالية 

احنرافات موجبة على اإليرادات إىل حتسني مسار اإلنتاج، حتسني النوعية، تعدد أنواع املنتجات أو 
السيطرة على حصة مهمة يف السوق مما يؤدي إىل ازدياد كمية املنتوجات املباعة مقارنة بالكميات 

 أما يف حالة ثبات الكمية فقد يرجع السبب يف ظهور احنرافات موجبة إىل اإلسرتاتيجية. لتقديريةا
التسويقية اليت تسمح باستقطاب عدد كبري من الزبائن بأسعار مرتفعة نظرا الستعمال إسرتاتيجية 

  .15املفاضلة، وقد تكون األسباب ممزوجة بني ارتفاع الكمية وارتفاع السعر يف نفس الوقت

  .مساهمة طريقة التكاليف المعيارية في مراقبة التسيير-2

  :في رقابة  التسيير طريقة التكاليف المعيارية أهمية - 2-1
الرقابة على التكاليف إذ أن الغاية من وضع املعايري هي إمكانية اختاذ القرارات  -

 .الفعليةالتصحيحية بعد حتليل و تفسري االحنرافات بني التكاليف املعيارية و التكاليف 
إمكانية تقليص التكاليف، وذلك مبسامهة مجيع املوظفني من أجل الوصول إىل مردودية  -

 .أمثل للمؤسسة
متثل طريقة التكاليف املعيارية أداة فعالة ملراقبة التسيري، من خالل املعايري اليت هي مبثابة  -

 .أهداف يرجى حتقيقها
 16.حديد األسعارميكن االعتماد على  طريقة التكاليف املعيارية لت -
 .وحتديد املسؤوليات االحنرافاتبناء على نتائج حتليل  االستغاللحتسني شروط  -
 .زيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل املقارنة بني املقاييس الفعلية واملقاييس املعيارية -

 

                                                             
  .247مرجع سبق ذكره، صدرمحون هالل،  -15
  .102-101على أمحد أبو احلسن وكمال الدين مصطفى الدهراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -16
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 مساهمة نظام التكاليف المعيارية في تقييم األداء - 2-2

من خطوات الرقابة، فإذا ما وضعت املعايري بطريقة جيدة ميكن القول أن تقييم األداء هو خطوة   
وتعرب تعبريا سليما عن اخلطط املستهدفة، ميكن إجراء الرقابة من خالل قياس األداء احلايل ومقارنته 

  .17ومن مت اختاذ القرارات اإلدارية الالزمة. باخلطط واملعايري

  :باملؤسسات على ثالث مستوياتيساهم نظام التكاليف املعيارية يف تقييم األداء 

يساعد نظام التكاليف املعيارية على معرفة نقاط الضعف لدى الفرد : تقييم أداء الفرد -
 .وحتديد أسباب القصور يف أداء املهام املوكلة إليه) عامل أو مسؤول(
ويتم ذلك من طرف مسؤويل املراكز، وبالتعاون مع املستويات : تقييم أداء مركز املسؤولية -

إستمرار األداء السليب دارية العليا، ليتم إختاذ قرارات بشأن هذا املركز خاصة يف حالة اإل
 .هلذا املركز

بالوصول إىل هذا املستوى من الثقافة اإلدارية لدى عمال املؤسسة : تقييم األداء الذايت -
ي ومسؤوليها، معناه ان تقييم األداء ذو أمهية بالغة على مستوى املؤسسة حبيث ميكن أل

 .فرد من أفراد املؤسسة أن يقييم أدائه بنفسه ويصحح أخطائه

حتليل اإلحنرافات بني التكاليف  لتتم عملية تقييم األداء بواسطة نظام التكاليف املعيارية من خال
رارات بناء على يف إختاذ القهذا له أمهية بالغة  .املعيارية والتكاليف احلقيقية وحتديد املسؤولني عنها

طبيعة اإلحنرافات سواء كانت مالئمة أو غري مالئمة، ومرد ذلك لعدة عوامل، منها عوامل داخلية 
تتعلق بالقصور يف تنفيذ اخلطة أو عدم الفعالية وهي إحنرافات خاضعة للرقابة، كما أن هناك عوامل 

ا املؤسسة كتذبذب األس عار، سياسة الضرائب حبيث خارجية ختص البيئة اإلقتصادية اليت تنشط 

                                                             
 .410.، ص1986مدخل وظيفي، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، -توفيق مجيل أمحد، إدارة األعمال  -17
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إذ أن اهلدف من مراقبة التسيري يكمن أساسا يف ضمان أن . 18تكون خارج إطار رقابة املؤسسة
ا اإلدارة العليا يتم تتبعها بكفاءة وفعالية من أجل حتسني أداء املؤسسة  .القرارات اليت إختذ

III-  دراسة حالة مؤسسةMANTAL  3201- 1120خالل الفترة.  
  MANTALتقديم مؤسسة  -1

م ب 1922م، وأول تسمية هلا كانت عام 1920لقد مت إنشاء هذه املؤسسة مبدينة تلمسان سنة   
"MTO"  وتعينManufacture de Tapis D'orient أي مصنع الزرايب الشرقية .  

) MANTAL(م  يف إطار استقاللية املؤسسات أطلق عليها اسم 1998مارس  08و يف 

Manufacture de Tissage D'articles lourds  أي مصنع النسيج للمواد الثقيلة، خمتصة يف
مستقلة عن  (SPA)، حبيث أصبحت عبارة عن شركة ذات أسهم )األغطية(صناعة البطانيات

اليت مقرها بوالية تيسمسيلت، واليت كانت تضم ثالث وحدات  )COUVERTEX(مؤسسة 
  :أخرى على غرار وحدة تلمسان، وهي

 .وحدة تيسمسيلت  -
 .وحدة باب الزوار باجلزائر العاصمة -
 .وحدة عني اجلسر بباتنة -

حبيث تعترب هذه الوحدات بعد استقالليتها عن املؤسسة األم مبثابة منافسني ملؤسسة 
)MANTAL(  يف قطاع الصناعة النسيجية رغم عقود التعاون فيما بني هذه الوحدات، باإلضافة

  . للمنافسني اخلارجيني

، وهي حتتوي 2م 36000نطقة الشرقية ملدينة تلمسان وترتبع على مساحة قدرهاتقع املؤسسة يف امل
  :على وحديت إنتاج

                                                             
-2002ية، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر، فاتح، دراسة التكاليف املعيارية ضمن نظام املعلومات احملاسب ساحل -18

 .133- 132.، ص2003
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 :وهي مكلفة بالوظائف التالية « EL HARTOUN »وحدة  -
 صباغة املادة األولية ومتابعة نوعية األلوان املطلوبة من طرف الزبائن. 
 إنتاج خيط النري املستعمل يف صناعة األغطية. 
 :وهي مكلفة بالوظائف التالية « BAB EL KHEMIS »وحدة  -
 غزل ونسج األغطية. 
 إمتام وتعبئة وتغليف األغطية التامة الصنع املوجه للتخزين والتوزيع  

هو إنتاج األغطية واخليط احلريف،  )MANTAL(إن النشاط الرئيسي الذي أنشأت ألجله مؤسسة 
غطاء، أما اخليط احلريف فال يتم إنتاجه  356.000حوايل  2011حبيث يقدر اإلنتاج لسنة 

خالل السنوات األخرية لنقص الطلب عليه، لذلك تضع املؤسسة تنظيما شامال انطالقا من 
الوظائف اإلدارية إىل األقسام العاملة، إذ يزود العاملني بالتعليمات الضرورية للقيام بأعماهلم على 

فيسهل العمليات اإلنتاجية نظرا الستعماهلا الوجه املناسب، أما التخطيط الداخلي للمؤسسة 
أساليب تكنولوجية لتحديد أحسن طريقة لإلنتاج، لذلك تعتمد على اآلالت احلديثة ومقاييس 

أما فيما خيص عنصر أخذ القرار تنظم املؤسسة اجتماعات وجلسات مغلقة من . اجلودة العاملية
  . ية املؤسسةطرف اإلداريني الذين يسريون املؤسسة تناقش فيها وضع

هي مؤسسة ككل املؤسسات اليت تعمل ضمن شروط اقتصاد السوق  )MANTAL(ومؤسسة 
تسعى لتحقيق الربح، والنمو واالستمرارية وحتسني جودة املنتوج يف حدود الشروط االستغالل 

واص، إال أن وضعية املؤسسة من الناحية املالية تزداد تدهورا نتيجة لشراسة املنافسة مع اخل. املتاحة
وكذا بعض الضغوطات األخرى املتعلقة بالتسيري، فقد حققت خسارة خالل الثالث سنوات 

  .األخرية

ا باجلملة لعمالئها خاصة القطاع العسكري، املستشفيات و اجلامعة باإلضافة  تبيع املؤسسة منتجا
ها للخواص الذين يقومون بتوزيع هذه املنتجات بالتجزئة، وذلك حسب ما ينص عليه سجل

ا قامت بفتح حملني جتاريني لبيع األغطية بالتجزئة على مستوى املؤسسة وذلك . التجاري غري أ
  .لنقص الطلبيات ذات احلجم الكبري على السلع
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 )MANTAL( تحليل التكاليف بمؤسسة  -2

إهتالكات، : وتتفرع بدورها إىل تكاليف ثابتة( تنقسم تكاليف املؤسسة إىل نوعني تكاليف مباشرة
) املواد األولية، اللوازم املستهلكة، مواد التعبئة والتغليف: العمال، وتكاليف متغرية تتمثل يف أجور

  :وتكاليف غري مباشرة

وبعد التعرض ملكونات تكاليف اإلنتاج،سنقوم بتحليل تكاليف األغطية اليت تنتجها املؤسسة 
  :بشيء من التفصيل) 2013-2012-2011( التاليةخالل السنوات الثالث 

  تحليل التكاليف المباشرة: أوال

 :التكاليف المتغيرة  -  أ
من خالل اجلدول التايل سنحاول التفصيل يف مكونات هذه التكاليف خالل سنوات 

  :الدراسة،كمايأيت

  .نصيب كل مكون من مكونات التكلفة المتغير للوحدة المنتجة من األغطية: )01(رقم  الجدول

متوسط التكلفة   المتغيرة للوحدةالتكلفة   مكونات التكلفة المتغيرة 
  المتغيرة

المؤوية  النسبة
%  2011  2012  2013  

  %67.09  423.34  400  420  450  مادة اإلكرليك
  %14.79  93.33  90  80  110  خيط النري

  %11.35  71.66  70  75  70  مواد الصباغة
  %4.96  31.34  30  24  40  مواد التعبئة والتغليف

  %1.37  8.66  8  8  10  شريط احلاشية
  %0.30  1.83  1.3  1.2  3  خيط  عادي

  %0.14  0.84  0.7  0.8  1  قصاصات إعالمية 
  % 100  631  600  609  684  المجموع

  .من إعداد الباحثني باالعتماد على وثائق مصلحة احملاسبة التحليلية: المصدر
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التكاليف  من خالل حساب التكلفة املتغرية للوحدة املنتجة من األغطية اتضح أن أكرب نسبة من
املتغرية تتمثل يف تكاليف مادة اإلكرليك، وهذا كنتيجة طبيعية لكون املادة أساسية يف نشاط 
صناعة األغطية ويعود سبب ارتفاع تكلفتها إىل ارتباطها بسعر البرتول باعتباره املادة األولية 

ي يعترب مادة جد مهمة الستخالص مادة اإلكرليك، و تليها يف املرتبة الثانية تكلفة خيط النري والذ
مكملة ملادة اإلكرليك،أما املرتبة الثالثة فتحتلهامواد الصباغةواليت تستورد من خمتلف الدول األوربية 

ا وتعترب تكلفتهامنخفضة نوعا ما  كإطاليا وإسبانيا حبيث تعتمد عليها املؤسسة يف تنويع منتجا
ا تصنع حمليا فهي أقل مقارنة باإلكرليك وخيط النري،مث جند بعد ذلكمواد ال تعبئة والتغليف لكو

األخري شريط احلاشية باإلضافة إىل خيط عادي  تكلفة من املواد األولية السالفة الذكر، ويف
يستعمل لتثبيت شريط احلاشية على حوايف األغطية و بطاقات أو قصاصات إشهارية صغرية تثبت 

  . الستعماليف طرف الغطاء لتبني جودة املنتوج وبعض معلومات ا

 لكل وفقا التكلفة هذه حساب ميكن اوفقا ملكونا للوحدة املنتجة املتغرية التكلفة بوبعد حسا
 أساس سنة باعتبارها 2011سنة من لكل التكلفة مكونات ندرج أن األغطية حاولنا من نوع

 :كما يأيت 2013و

  2011بالنسبة لسنة: 
  .للوحدة/دج684:للوحدةمتوسط  التكلفة املتغرية  -

هي اليت تكلف املؤسسة  جاكاربالنسبة لتكلفة كل نوع من املنتجات جند أن األغطية من نوع 
، وذلك لكون أن هذا النوع من األغطية ذو وجهني يلقى عناية خاصة أثناء راتيارأكثر من أغطية 

األولية اخلاصة بأغطية عملية اإلنتاج، ويستهلك كميات تزيد عن الكميات املستهلكة من املواد 
  .راتيار خاصة مواد الصباغة اليت تستعمل إلضفاء ألوان متيز هذا املنتوج عن غريه

  2013بالنسبة لسنة:  
  .للوحدة/دج600 :متوسط التكلفة املتغرية للوحدة  -
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إن أهم فرق ميكن مالحظته بني كال السنتني يكمن يف االخنفاض النسيب امللحوظ يف تكلفة 
أسعار املواد األولية  اخنفاضدة من كال النوعني من األغطية، وهذا راجع أساسا إىل الوحدة الواح

اية سنة    . 2012املستعملة يف اإلنتاج  بسبب تغيري املورد يف 

 :التكاليف الثابتة  -  ب
 الثابتة التكلفة إىل نصل الدراسة سنوات خالل التكاليف هذه مكونات يف التفصيل خالل من

  :األغطية يف كل سنة كما يليللوحدة املنتجة من 

  2011بالنسبة لسنة: 
  .دج 290:التكلفة الثابتة للوحدة -

 بأجور يتعلق فيما مرتفعة جد ثابتة تكاليف املؤسسة تتحمل أن من خالل الدراسة يتضح   
للضرائب والرسوم خصوصا الرسوم اجلمركية املطبقة على املواد  الشيء بالنسبة العمال،ونفس

املعدات  تكاليف على ارتفاع دمما يؤكباإلضافة إىل ارتفاع خمصصات اإلهتالكات  أملستوردة
 .املستعملة يف عملية اإلنتاج

 عرض التكلفة املباشرة للوحدة املنتجة من األغطية ميكن الثابتة التكلفة و املتغرية التكلفة معرفة بعد
  :كمايلي اإلمجالية

  2011لسنة  اإلجماليةنسب مكونات التكلفة ): 01(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الباحثني باالعتماد على وثائق مصلحة احملاسبة التحليلية: المصدر

التكلفة 
.المتغیرة
74%

التكلفة 
.الثابتة
26%

  2011التكلفة اإلجمالیة المباشرة لسنة 

التكلفة المتغیرة التكلفة الثابثة
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 املتغريةالتكلفة  له،بينما اإلمجالية التكلفة ربع تقارب الثابتة للوحدة التكلفة أن جند املخطط من
إىل ارتفاع تكلفة املواد األولية اليت  ذلك يف السبب ويعود اإلمجالية التكلفة أرباع ثالثة فتشكل
  .من اخلارج باستثناء مواد التعبئة والتغليف اليت تصنع حمليا 98بنسبة تقارب تستورد 

  2012بالنسبة لسنة:  
 .دج 200:التكلفة الثابتة للوحدة -
 وتليها القيمة حيث من األوىل املرتبة دائما حتتل لعماهلا املؤسسة متنحها اليت األجور أن نالحظ

 يف كال ومتقاربة العموم على مستقرة فهي الثابتة التكلفة مكونات لباقي بالنسبة ،أمااإلهتالكات
 .السنتني

  :يأيت كما املباشرة اإلمجالية التكلفة عرض ميكن واملتغرية الثابتة التكلفة من كل معرفة بعد

 .2012نسب مكونات التكلفة اإلجمالية المباشرة لسنة ): 02(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الباحثني باالعتماد على وثائق مصلحة احملاسبة التحليلية: المصدر

 إمجايل التكلفة إىل املتغرية التكلفة نسبة أن وجدنا حيث األول املخطط يف كما املالحظات نفس
يف نفس  الثابتة فهي للتكلفة النسبةب  الشيء ونفس األويل للنسبة مقاربة لكنها اخنفضت نوعا ما
  .تكاليفها ختفيض من متكنهاتعديليه    سياسات ألي تتبع اليوجد أنه يبني املستوى تقريبا، مما

  

التكالیف 
المتغیرة
75%

التكالیف  
الثابتة
25%

2012التكلفة اإلجمالیة المباشرة لسنة 

التكلفة المتغیرة التكلفة الثابتة
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 2013بالنسبة لسنة: 
 دج 155: التكلفة الثابتة للوحدة -

 التكاليف من نسبة اكرب تشكل اليت دائما هي االهتالكات و السابقة،فاألجور السنوات يف كما
 تبيان ميكننا املتغرية والتكلفة الثابتة التكلفة حساب فبعد األغطية،للوحدة املنتجة من  الثابتة

  :يف الشكل املوايلاإلمجالية املباشرة للوحدة  التكلفة

  2013نسب مكونات التكلفة اإلجمالية المباشرة لسنة ): 03(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الباحثني باالعتماد على وثائق مصلحة احملاسبة التحليلية: المصدر

فيما خيص هذا املخطط نصل إىل نفس النتائج املتعلقة بالسنوات السابقة، رغم االخنفاض امللحوظ 
يف التكلفة اإلمجالية املباشرة للوحدة من األغطية مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا أمر طبعي بسبب 

 على تكوين عمال اإلنتاج من أجل حتسني جودة 2012و 2011زيادة اإلنفاق خالل سنوات 
  .املنتوج بغية تبين نظام اجلودة الشاملة

  :تحليل التكاليف غير المباشرة: ثانيا

فقط  بصورة تقريبية وإمنا بدقة حسابه وختصيصه ميكن ال التكلفة من النوع فهذا وذكرنا سبق كما
أجور عمال اإلدارة، مصاريف : باالعتماد على مفاتيح توزيع عشوائية، وختص هذه التكاليف

، لذا سوف نقتصر على عرض جممل هذه التكاليف خالل كل سنة من ...الكهرباءاهلاتف، 
  :اآليت اجلدول يف كما سنوات الدراسة

التكلفة املتغرية
79%

التكلفة الثابتة
21%

2013لسنة  التكلفة اإلجمالية المباشرة
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  ) .دج:الوحدة(حساب التكلفة غير المباشرة للوحدة من األغطية): 02(الجدول رقم

  تكلفة الوحدة  عدد الوحدات املنتجة  التكلفة غري املباشرة اإلمجالية  السنوات
2011  87616200  230000  380.94  
2012  69162000  300000  230.54  
2013  84026250  350000  240.075  
  .من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق مصلحة احملاسبة التحليلية: المصدر

  2011بالنسبة لسنة:  
 : جند أن ،ومنهللوحدة/دج 380.94: للوحدة غرياملباشرة فإن التكلفة اجلدول خالل من

  1354.94 = املباشرة غري التكلفة + املباشرة التكلفة = )سعر التكلفة(للوحدة  اإلمجالية التكلفة
للوحدة من األغطية، يف حني متثل  التكلفة إمجايل من 71.88 املباشرة حيث متثل التكلفة، دج

 .28.12غري املباشرة نسبة  التكلفة

ا حيث املباشرة غري التكاليف نسبة اخنفاض التكاليف نسب من يتضح تكاليف  يف تكمن أ
  .بعملية إنتاج األغطية مرتبطة الغري املصروفات إىل ة، باإلضافعمال اإلدارة

  2012بالنسبة لسنة: 
وبالتايل التكلفة اإلمجالية .للوحدة/دج 230.54: للوحدة املباشرة غري التكلفة جند اجلدول من
و التكلفة  77.82املباشرة متثل التكلفةدج، وعليه فإن نسبة 1039.54) = سعر التكلفة(

  .للوحدة من األغطية اإلمجالية التكلفة من 22.18غري املباشرة تساوي 

 أقل من منخفضة مباشرة غري تكاليف حتملت فاملؤسسة السابقة، للسنة بالنسبة املالحظة نفس
الثابتة  تكاليفها لتخفيض عماهلا عدد ختفيض دائماعلى ،وعليه فإن املؤسسة تعمل2011 سنة

  .األجور ختفيض من انطالقا
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  2013بالنسبة لسنة:  
ومنه التكلفة اإلمجالية .دج 240.075: ب السنة هذه يف املباشرة غري التكلفة قدرت

  .دج 995.075:تقدرب

  .من التكلفة اإلمجالية للوحدة 24.13املباشرة  وغري 75.87املباشرة التكلفة نسبة ومنه

 غري التكاليف نسبة اخنفاض التكاليف اإلمجالية  رغم ارتفاع نالحظ 2013   لسنة بالنسبة
تأطري عمال  ، وهذا راجع لتزايد املبالغ املالية املخصصة لتكوين و2012 املباشرة مقارنة بسنة

  .منخفضة مقارنة بالتكاليف املباشرة دائما تبقى اإلدارة ولكنها

التكاليف  نسب من كل تقارب نالحظ متتالية سنوات لثالث املؤسسة تكاليف دراسة خالل من
 التكاليف من كل تفوق إىل أخرى،باإلضافة جهة من الثابتة التكاليف جهة،ونسب من املتغرية
لنسبة  وتشكيلها املباشرة غري التكاليف نسب السنوات وكذلك تقارب كل يف الثابتة عن املتغرية

ة، ولكن تبقى التكاليف يف جمملها مرتفعة الوحدة املنتجة من األغطي تكلفة إمجايل من منخفضة
  .مقارنة باملنافسني ولو على مستوى سوق تلمسان

  .أسباب ارتفاع تكاليف المؤسسة -3

إن مراقبة التسيري تدعونا إىل البحث يف أسباب إرتفاع التكاليف قصد تقييم أداء مراكز التحليل و 
مل تكاليف املؤسسة بالتحليل حتديد املسؤوليات بغية إجياد احللول الالزمة، فمن خالل  التعرض 

ا جد مرتفع مما عرضها ملنافسة شديدة من قبل املنتجات املستوردة  نالحظ أن سعر تكلفة منتجا
خاصة الصينية منها واليت كانت تعرض يف األسواق احمللية بأمثان زهيدة ، ويرجع سبب ارتفاع 

  :تكاليف املؤسسة أساسا إىل
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  :داخلية أسباب- أ
  .التكاليف المتغيرة: أوالً 

ا تشكل أكرب نسبة من التكلفة اإلمجالية  الحظنا التكاليف هلذه مفصلة بدراسة القيام بعد أ
 %79.47و  %75.27، %70.22 املباشرة للوحدة املنتجة من األغطية، فهي ترتاوح مابني

التوايل، وهي نسب متقارب خالل السنوات  على 2013  و 2011،2012 السنوات خالل
ارتفاع تكلفة شراء املادة األولية من خيط النري  ارتفاعها إىلتزايد الثالث  حبيث يرجع السبب يف 

هذا ما أدى باملؤسسة إىل تغيري مورد هذه املادة األساسية يف العملية اإلنتاجية خالل سنة 
2013.  

  التكاليف الثابتة : ثانيا

ا   نسبته أن اخنفاض مستمر،حيث يف الثابتة تكاليفها أن اتضح املؤسسة وثائق على االطالع بعد
 على 2013و 2012  ، 2011 السنوات خالل %20.53و% 24.73،  %  29.78

للعمال  املدفوعة األجور قيمة يف التوايل،ويعود سبب اخنفاض نسبة التكاليف الثابتة إىل االخنفاض
التام  االهتالك إىل املتعاقدين مع املؤسسة ملدة معينة باإلضافة و بسبب تسريح العمال اإلضافيني

فيالحظ أن نسبتها مرتفعة نوعا ما وهذا  2011أما عن سنة .لوسائل اإلنتاج بسبب قدمها
بسبب استرياد قطع الغيار من اخلارج باإلضافة مطالبة اإلطارات املسرية بعالوات وتعويضات 

 .إضافية

 :أسباب خارجية- ب
السبب يف ارتفاع تكلفة اإلنتاج إىل عدة عوامل واعتبارات خارج نطاق املؤسسة تتعلق باحمليط يعود 

ا  ةالذي تنشط فيه ينبغي عليها أخذها يف احلسبان حىت تتمكن من حسن تسيري تكلف منتجا
ا التنافسية، نذكر بعضا منها كما يلي   :دف تعزيز قدر

من إمجايل املواد % 90لية واستريادها من اخلارج بنسبة تفوقندرة املواد األولية يف األسواق احمل -
  . األولية املستعملة يف العملية اإلنتاجية
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ا ترتبط ارتباطا وثيقا  - باعتبار املادة األولية األساسية املتمثلة يف اإلكرليك من مشتقات البرتول فإ
جد فَعال ميكنها من ختفيض بتغريات أسعاره، لذا جيب على املؤسسة أن تتمتع بنظام معلومات 

  .وطأت ارتفاع أسعار هذه املادة

مبا أن املؤسسة معظم موادها األولية مستوردة من األسواق اخلارجية فإن : تأثري تغري سعر الصرف -
ا مما ينتج  ذلك يلزم عليها التعامل بالعملة الصعبة، وقد تبنت املؤسسة عملة األورو لدفع مشرتيا

املشرتيات بسبب تذبذب أسعار الصرف، باإلضافة إىل تأثري معدل التضخم  عن ذلك فروق يف قيم
  .القيمة الشرائية للعملة الوطنيةعلى 

 ،بسبب رفع األجر األدىن القاعدي املضمون للعامل من طرف الدولة: زيادة أجور العمال -
لعمال املؤسسة زادة  اإلمتيازات املضمونة هلم، فإن الكتلة األجرية باإلضافة إىل خمتلف العالوات و

  .بنسبة مذهلة مما أدى إىل ارتفاع التكلفة الثابتة للمنتجات
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  :خاتمةال

ا على مستوى مؤسسة املتخصصة يف  )MANTAL(من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا 
النسيج وصناعة األغطية الكائنة مبدينة تلمسان، تطرقنا إىل التعريف باملؤسسة من حيث وظائفها، 

كيفية تصميم ، وحتديد األهداف تعرضنا بالدراسة لنظام حتليل التكاليف و كما . عمالئها ومورديها
قائص اليت ميكن تداركتها املرجوة منه، وتقييمه باستخراج نقاط قوته ونقاط ضعفهفمن بني أهم الن

اجتاه هذا النظام كونه ال يرتبط باملديرية العامة للمؤسسة أين يتم أخذ القرارات اإلسرتاتيجية، وإمنا 
  .هو مرتبط مباشرة مبديرية احملاسبة واملالية مما حيد من دوره يف الرقابة على تسيري املؤسسة

كالعديد من املؤسسات اجلزائرية ال تزال ال  حمل الدراسةفإن املؤسسة  للفرضية األولىفبالنسبة 
تفرق بني طريقة حلساب التكاليف  ونظام حماسبة حتليلية، فما هو موجود على مستوى مؤسسة  

)MANTAL(  ما هو إال عبارة عن طريقة حلساب وحتليل التكاليف مسيت بsystème  

d’analyse des coûts  دف معرفة تكلفة اإلنتاج وسعر التكلفة الوحدوي، ففي كثري من
األحيان ال تؤخذ هذه البيانات بعني االعتبار يف قرارات التسعري، وإمنا يرجع القرار احلاسم و 
النهائي يف ذلك لتقديرات رئيس مدير عام الذي يوجه قراراته للمديرية التجارية حول سعر البيع، 

  .للسوقاعتمادا على رؤيته 

فإن املؤسسة ال تعتمد على نتائج مقارنة التكلفة التارخيية بتكاليف  للفرضية الثانيةأما بالنسبة 
قرارات التسيري وحتديد املسؤوليات من خالل الفوارق واإلحنرافات الناجتة عن املراقبة،  الختاذالفرتة  

منتجات خالل السنوات حمل حبيث نلمس ذلك جليا من خالل التقارب يف  التكاليف اإلمجالية لل
باستخدام ومقارنتها لطريقة التكلفة الكلية ، وعلى الرغم من تبنيها )2013-2011( الدراسة
ا  التكاليف المعيارية طريقة ا تبقى مرتفعة، ومل تتخذ اإلدارة أي قرارات تصحيحية بشأ إال أ

  .قصد ختفيضها على ضوء نتائج املقارنة

بالعديد من القطاعات  يف قطاع نشاطها، وذلك الرتباطه سرتاتيجيةوضعية اب تتمتع املؤسسةو 
األخرى كالفندقة، املراكز اإلستشفائية، اخلدمات اجلامعية، وخصوصا القطاع العسكري الذي أعترب 
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وسط املدينة،  -من أبرز عمالء املؤسسة خالل السنوات األخرية، باإلضافة إىل موقعها اإلسرتاتيجي
الذي ميلي العديد من املزايا التنافسية، وكذا شساعة مساحتها وتوفرها  -النقل وتوفر خمتلف وسائل

وبناء على هذه املزايا نقرتح عليها جمموعة من . على العديد من اهلياكل والبنايات غري املستغلة
  :النقاط

 .إجيار البنايات الصناعية غري املستغلة -
 .فتح حمالت جتارية للبيع بالتجزئة -
ملؤسسة وإستغالل وظائفها استغالال فعاال، وإقتناء معدات إنتاجية حديثة إعادة هيكلة ا -

ا أهتلكت مما يؤثر سلبا على الكمية املنتجة  . متتاز بالتكنوجيا ألن معظم جتهيزا
يل املنتوج خاصة وأن املسافة اليت تفصل املؤسسة البحث عن زبائن من اخلارج، أي تدو  -

 .بلمهدي قريبة، حبيث ال تتحمل مصاريف نقل  مرتفعةومطار زناتة وميناء مرسى العريب 
التخفيض من عدد عماهلا لتقليص كتلة األجور يف شكل ساسة القضاء على البطالة  -

 .املقنعة
البحث عن أفضل العروض لتموين املواد األولية، وعدم التسرع يف عقد الصفات مع  -

املوردين بل ينبغي اإلستعانة باخلرباء لدراسة أوضاع السوق، ألن املؤسسة تستورد أزيد من 
 . من املواد األولية من اخلارج%  90

 .البحث عن مصادر متوين قريبة لتخفيض مصاريف النقل، اجلمركة -
ن املرونة يف وسيلة الدفع وتنويع العمالت كالدوالر أو الني بدل االلتزام بعملة البحث ع -

ا من  واحدة بغية االستفادة من هذه التغريات يف سعر الصرف أثناء إعداد تقديرا
 .  التموينات
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