
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم العلوم املالية و املحاسبة

 

 

 مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر أكاديميتحرج مذكرة 

 التدقيق املحاسبي ومراقبة التسيير في

 

 

 

 

 األستاذ: إشرافتحت                                                                                                                مقدمة من طرف الطالبة:

 براهيمي عمر                                                                                                                                          نعمان امنة   

     

أعضاء لجنة املناقشة:      

 الصفحة االسم واللقب الرتبة عن الجامعة

–مستغانم  –جامعة 'محاضر 'ب أستاذ   رئيسا بن شني يوسف 

–مستغانم  –جامعة محاضر 'أ' أستاذ   مقرار براهيمي عمر 

–مستغانم  –جامعة محاضر 'ب' أستاذ   مناقشا بوزيان العجال 

 

 

 

 املحاسبة التحليلية وفق النظام املحاسبي املالي الجديد

 -مستغانم -مجمع متيجي ميدانية على مستوى دراسة 

2016/2017السنة الجامعية:   



I 
 

 شكر و عرفان

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

. 

ُفُروِن ﴾
ْ
ك
َ
 ت
َ
 ِلي َوال

ْ
ُروا

ُ
ك

ْ
ْم َواش

ُ
ْرك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ُروِني أ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
 قال هللا تعالى: ﴿ ف

 
 فالحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك

من وقته أعطاناالذي  املشرف إلى نتقدم بشكرنا الجزيل  

ي عمربراهيم: وجهده ونصائحه القيمة األستاذ  

 كما نتقدم  بالشكر إلدارة قسم محاسبة ومالية

مجمع متيجيكما أتقدم بشكري إلى كل موظفي   

معي ملساعدتي .على كل املجهودات التي بذلها  مهدي موس ىوباألخص   

 عمال املكتبةدون أن ننس ى شكر كل 

 األساتذة املحترمين أعضاء لجنة املناقشة. وأشكر

 وجميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
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 عنصر يفرضه ما ظل في واإلقتصادية والتكنولوجية العلمية التطورات من مجموعة مؤخرا العالمي اإلقتصاد عرف      

 بين املنافسة وتعاظم الدول، بين التجارية الحدود وتالش ي مصارعها، على األسواق إنفتاح من اإلتصاالت وثورة العوملة

 الثالث العالم دول  فيه بما الدول  كل على هذا انعكس حيث صغيرة قرية وجعله العالم حجم تقليص إلى أدى الشركات

 بين لإلتصال أساسية وسيلة املحاسبة أن وبما . الواحدة القرية هذه في والدخول  العوملة عالم مواكبة على وأجبرها

 .الذكر السابقة والتطورات التغيرات هذه عن بمعزل  تكن لم األخرى  واألطراف املؤسسة

 على يؤثر ما وهذا صعبة حتما هذه اإلتصال عملية من يجعل ألخرى  دولة من املحاسبية والسياسات املبادئ فاختالف     

 املحاسبية بالقواعد بالتقيد األخيرة هذه متطلبات بسبب املؤسسات تصدرها التي املالية للتقارير املعلوماتي املحتوى 

 عن تعبر التي الدولية املحاسبة بمتطلبات األخذ إلى الدول  من العديد سعي يؤكد ما وهذا له، تتبع الذي البلد في املطبقة

 خالل من الدولي، املستوى  على املحاسبية املمارسات مختلف تحكم التي املبادئ و القواعد و اإلجراءات من مجموعة

 أصحاب أو املحاسبين تواجه التي املشاكل مختلف معالجة و املحاسبية اإلجراءات يحدد عام نظري  إطار توفير

كانت هذه املعايير   سواء و "الدولية املحاسبة معايير " تعرف ب املعايير مجموعة من يشكل اإلطار هذا و االختصاص،

،بهدف تحقيق التوافق فقط  محاولة إلى لجأت دولي توحيد تحقيق عن عجزت وعندما اللجنة، أوصادرة من قبل املجلس 

 وت بين الدول .التقليل من الفروقات و التفا

 مرن والخررو  العرالمي االقتصراد دائررة فري الردخول  و الردول  هرذه مرع الترأقلم حاولرت الردول  مرن كغيرهرا الجزائرر و     

 منظمرة التجرارة إلرى االنضرمام أنهرا تسرعى إلرى وبمرا السروق  الرأسمالي)اقتصراد االقتصراد دخرول  و االشررراكي االقتصراد

املحاسريي  نظامهرا بتغييرر قامرت الردولي، الطرابع تكتسر ي عامرة بصرفة أومخرجاتهرا املاليرة قوائمهرا تكرون  ولكري العامليرة،

 .2010 جانفي من ابتداء الذي بدأ العمل به  الجديد املالي املحاسيي النظام القائم)املخطط املحاسيي الوطني   إلى

 باملؤسسرة لإلهتمرام وضررورية هامرة فرصرة الجديرد املرالي املحاسريي النظرام خرالل مرن الدوليرة املحاسربية باملعرايير العمرل    

 وفقرا تكييفهرا محاولرة خرالل مرن وهرذا لالقتصراد، األساسرية والدعامرة الركيرةة بمثابرة األخيررة هرذه تعتبرر حيرث اإلقتصرادية

 الحديثرة، التسريير أسراليب باسرتخدام الخراريي، محيطهرا مرع والتكيرف الرداخلي تسرييرها فري والرتحكم الحديثرة للمتغيررات

 معايير مزايا من باإلستفادة اإلقتصاد في دورها تفعيل بغية وذلك التحليلية املحاسبة أسلوب األساليب هذه أهم بين ومن

 . املالية واملعلومة الدولية املحاسبة

 : التالي النحو على البحث لهذا الرئيسية اإلشكالية وصياغة طرح يمكن سبق، ما على وبناء      

 " ؟ التحليلية املحاسبة نظام على الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق من املتوقعة اآلثار هي ما "

 : حول  تتمحور  فرعية إشكاليات طرح إلى يقودنا املطروح الرئيس ي اإلشكال إن

 مرن إهتمرام هنرا  وهرل الروطني املحاسريي املخطرط فري مطبقرا كران الرذي التحليليرة املحاسربة نظرام فري قصرور  يوجرد هرل -

 ؟ املالي املحاسيي النظام تطبيق بعد التحليلية للمحاسبة نظام وجود بضرورة الجزائرية املؤسسات

 تقيرريم علرى الدوليرة املحاسربة معرايير عرن املنبثرق الجديرد املرالي املحاسريي النظرام تطبيرق مرن املرتقرب األثرر هرو مرا -

 ؟ التكاليف حساب طرق  وعلى املخزونات،



 مقدمة عامة                                                                                                  
 

 
 

2 
 

 

 : البحث فرضيات-2

 . التحليلية للمحاسبة نظام بإقامة كفيل غير وحده الجديد املالي املحاسيي النظام تطبيق -

 ملبادئ تطبيقه بسبب التكاليف حساب طرق  وعلى املخزونات، تقييم على الجديد املالي املحاسيي للنظام تأثير هنا  -

 . الدولية املحاسبية املعايير من مستوحاة جديدة وقواعد

 : املوضوع إختيار مبررات- 3

 : نذكر املوضوع هذا إختيار في املبررات أهم بين من      

 من تبنيها تم التي الدولية املحاسبية املعايير أهمية إبراز محاولة هو املوضوع هذا إختيار وراء الرئيسية األسباب من  -

 داخل األنظمة مختلف على وقوعها املحتمل واآلثار وقواعده بمبادئه والتقيد الجديد، املالي املحاسيي النظام طرف

 . املؤسسة

 . املحاسبية باملمارسة النهوض في الجديد املالي املحاسيي النظام مساهمة مدى إظهار في الرغبة -

 املحاسربة نظرام علرى الجديرد املرالي املحاسريي النظرام آثرار بإظهرار يهرتم أكراديمي بحرث تقرديم البحرث هرذا خرالل من محاولة -

 . خصوصا الجامعية واملكتبة عموما البحثية للساحة إثراء يعتبر والذي التحليلية،

 : الدراسة أهداف-4

 : يلي فبما تتمثل الدراسة هذه من أهداف إن

 ظرل فري النظرام هرذا لتطبيرق الجزائريرة املؤسسرات إسرتعداد مردى ومعرفرة التحليليرة املحاسربة نظرام علرى الضروء تسرليط -

 . العاملية التجارة منظمة إلى لإلنضمام الجزائر قرب

 املررتبرة واآلثرار الدوليرة املحاسربة معرايير تطبيرق حرول  ومهنيرين أكراديميين مرن املحاسريي الحقرل فري املهتمرين آراء إستقصراء -

 . ذلك على

 : الدراسة أهمية-5

 : خالل من وذلك أهميته املوضوع هذا يستمد

 بينهرا ومرن دولرة كرل على يحتم الذي األمر الدولي، الصعيد على املحاسبية املمارسات وتوافق إنسجام نحو املرةايد اإلتجاه -

 . العالمي اإلقتصاد في اإلندما  في الرغبة الجزائر

 .  النظام هذا بها جاء  التي التطورات أهم وإستنتا  جوانبه، بمختلف الجديد املالي املحاسيي النظام إستعراض -

 : الدراسة حدود-6

 عرن ملحرة إسرتعراض خرالل مرن التحليليرة املحاسربة نظرام علرى وأثرره الجديرد املرالي املحاسريي النظرام أهميرة تنراول سريتم 

 النظام، هذا في الجديد إلى التطرق  وكذلك الدولية املحاسبية املعايير

 : الدراسة صعوبات -7

 : التالي في يلخصها البحث إعداد خالل الصعوبات بعض الباحث واجه لقد    

 قلة املؤسسات املستخدمة للمحاسبة التحليلية .-1
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 .لغاية اآلن تها كفاء قياس عدم وبالتالي الدولية املحاسبة ملعايير الجزائر تطبيق بدء حداثة-2 

 .بالذات الجزائر حول  وحصرا املوضوع هذا حول  تدور  التي الدراسات قلة 3-

 : املستخدمة واألدوات البحث منهج-8

 املرنج  علرى إعتمردنا تعالجهرا التري اإلشركالية وبنيرة طبيعرة ومرن واملاليرة، اإلقتصرادية لطبيعتهرا ونظررا الدراسرة، هرذه    

 . الجديد املالي املحاسيي والنظام والدولية املحاسبية لى  املعاييرإ التحليلية باإلضافة املحاسبة نظام في الوصفي

 : البحث هيكل-9

 املبحث    مباحث، ثالثة عبر التحليلية املحاسبة بدراسة األول  الفصل إهتم : " التحليلية املحاسبة " : الفصل األول  - 

 اإلنتقال وكيفية التحليلية املحاسبة وأهداف وظائف مفهوم إلى التطرق  عبر التحليلية املحاسبة ماهية فيه تناولنا األول 

 إلى التطرق  عبر التكلفة وسعر للتكاليف مدخل فيه فتناولنا الثاني املبحث التحليلية، املحاسبة إلى العامة املحاسبة من

 أهم عرض إلى فيه فتطرقنا الثالث املبحث أما للتكاليف املختلفة التصنيفات و التكلفة وسعر التكلفة ومكونات مفاهيم

 .التحليلية املحاسبة طرق 

مدخل إلى النظام  األول  املبحث مباحث،في ثالث  تناوله تم دراسة النظام املحاسيي املالي في الجزائر"" :الفصل الثاني - 

املحاسيي املالي أما املبحث الثاني فتناولنا فيه ماهية النظام املحاسيي املالي واملبحث الثالث خصص لعرض النظام 

 .املحاسيي املالي

تعرضنا خصص هذا الفصل إلجراء دراسة ميدانية على مجمع متيجي حيث   " امليدانية الدراسة "  الثالث: الفصل -

لتقديم املؤسسة ثم إلى الطريقة املطبقة في حساب تكاليفها تعرضنا من خالل تكلفة إنتا  السميد بوحدة اإلنتا  التابعة 

للمجمع . و هذا نظرا لتعذر تطبيق نظام محاسبة التكاليف في هذا املجمع .و قد تم دراسة هذا الجانب من خالل اإلشارة 

ل عملية اإلنتا  بالوحدة ثم حساب تكلفة اإلنتا  بالوحدة و دراسة تطور تكلفة اإلنتا  إلى تقديم وحدة اإلنتا  ، مراح

 بها .
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     تمهيد: 

    

 مؤسسة كل نشاط على تؤثر التي ،االقتصادية و املالية املعلومات تنظيم و لترتيب كوسيلة التحليلية املحاسبة ظهرت    

 يقوم الذي الركائز أهم من التحليلية املحاسبة تعتبر كما ، بها تقوم التي واملالية التجارية املشاريع مراقبة على ترتكز إذ

 املؤسسة تساعد التي التسيير مراقبة أدوات إحدى و املؤسسة داخل املعلومات مصادر أهم ومن املحاسبي النظام عليها

 خسارة أو ربح من أنشطتها أعمال نتائج معرفة بقصد الخدمات و للمنتجات النهائية التكلفة و اإلنتاج تكاليف تحديد في

 .التكاليف مختلف حساب و تحديد في املسير بها يسترشد التي املحاسبية الطرق  من مجموعة خالل من

 :حيث النظرية، الناحية من التحليلية املحاسبة عناصر تتناول  مباحث ثالث على الفصل هذا يشمل

 

 ماهية املحاسبة التحليلية  :األول  املبحث

 .التكاليف و سعر التكلفة :الثاني املبحث

 .التكاليف حساب طرق  :الثالث املبحث
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 ول : ماهية املحاسبة التحليلية .املبحث األ 

إن للمحاسببببة التحليليبببة دور هبببام وفعبببال فبببي تسبببيير العقالنبببك للمؤسسبببة، فتبببي تعتببببر كوسبببيلة لترتيبببب وتنظبببيم املعلومبببات     

 املالية والقانونية واالقتصادية وتبين مزايا وعيوب أي نظام محاسبي مطبق في املؤسسة.    

 و مفهومها . تاريخية حول املحاسبة التحليليةنبذة املطلب األول: 

 نبذة تاريخية حول املحاسبة التحليلية الفرع األول :

يرجع تاريخ املحاسبة التحليلية إلى بداية القرن العشرين حيث استعملت الطبرق املعمبول بهبا انبذار ض براخ التخطبي       

رت املحاسبببببة التحليليببببة بأو محاسببببة التكبببباليف أو املحاسبببببة و الرقاببببة فببببي املؤسسبببات اضمريكيببببة الكبيببببرة خاصبببة و قببببد تطبببو 

أوربببا  157امببا تجبدر اإلشبارة إلبى أن .الصبناعية كمبا كبان يطلببق عليهبا فبي ذلب  الوقببتا فبي أمريكبا بمعبدل أسببر  مبن تطورهبا فبي 

تحليببل التكبباليف كببان ضن معببدل النمببو الصببنااي فببي اضولببى كببان أسببر  منبب  فببي ال انيببة أول كتبباب صببدر حببول املببباد  اضوليببة ل

 . HAMILTON ROBERT في بريطانيا للمؤلف 1878عام 

سبلبا علبى الببالد ممبا أدى إلبى تطبيبق  1932-1928فيما يتعلق بالواليات املتحدة اضمريكية، فقد أثرت اضزمبة االقتصبادية     

الببذي خلببق اببببطراب فببي العالقببات التقليديبببة مببا بببين السبببلطة، املؤسسببات املاليببة، املؤسسبببات و " Deal New" مخطبب 

املسبببتهلكين، و كانببببت إحببببدى جوانبببب هببببذا املخطبببب  ترمببببك إلبببى مكافحببببة حركببببات اإل ببببراق والتصبببرفات الفوبببببوية التببببي تتعلببببق 

نين، القواعبببد التبببي يجبببب أن تتببببع فبببي قبببوانين املنافسبببة العادلبببةد. و قبببد حبببددت هبببذ  القبببوا"بأسبببعار البيبببع مبببن خبببالل تأسبببي  

و كانببببت الطريقببببة املقترحبببة مببببن طببببرت مجموعببببات متعببببددة التخصصببببات  .حسببباب التكبببباليف و عالقاأهببببا مببببع أسببببعار البيبببع 

املتكونببببة مبببببن مجموعبببببات مهنيببببة، تقنيبببببين محاسببببببيين و مم لببببي اإلدارات العموميبببببة لحسببببباب التكبببباليف،  بببببي طريقبببببة التكلفبببببة 

 الكلية لكل منتوج.

رت هبذ  الطريقبة أثنباأل اضزمببة كأحسبن وسبيلة للتوزيبع الحكبيم للمصبباريف العامبة ببين املنتجبات املصبنعة أو الب ببا ع. واعتبب 

و مببا إن انتهببت اضزمببة حتببت ظهببرت اأهامببات حببول الصببفة التوجيهيببة بالسببلطويةا التببي تتصببف بهببا طريقببة التكلفببة الكليببة  ممببا 

 بدورها لم تنجو من االنتقادات .  أدى إلى ظهور طريقة التكلفة املباشرة و التي 

كانببت املوهبودات كلهبا مركبزة حببول التهيببة لضحبرب، فاببطرت الحكومببة إلبى تطبيبق قبوانين صببارمة  1938فبي أملانيبا وفبي عبام    

يمكبببن مبببن خاللهبببا إظهبببار و مراقببببة التكلفبببة الكليبببة لكبببل منتبببوج مقارنبببة رسبببعر البيبببع، وكانبببت الطريقبببة املقترحبببة لضحسببباب  بببي 

 1 .م املتجانسة، التي تشب  بك ير الطريقة الفرنسية  اضقسا

أما في فرنسا، فكان أول اقتراح لتطبيق ما يسمت بطريقة اضقسام املتجانسة التي تعتمد على حساب التكلفة الكلية رعبد      

و كانبت  1928كبان عبام  توزيع اضعباأل على مختلف اضقسام التي لها عالقة من خالل النشباط البذي يربطهبا بباملنتوج النهبا ك،

و قبببد كلببببف بمهمببببة اقتبببراح املببببباد  اضساسببببية لهبببذ  الطريقببببة أحببببد أع ببببا ها CEGOSاملسبببؤولة عببببن هببببذا العمبببل لونببببة تببببداى 

 . ، و ذل  على أساس خبرة املؤسسات و التكتالت املختلفة Emile Rimailho املقدم 

حيبث كانبت التوصبيات التبي يحملهبا  1942واستمر استعمال هذ  الطريقة إلبى  ايبة ظهبور أول مخطب  محاسببي عبام       

و بقيبت هبذ  التوصبيات سبارية املفعبول حتبت  .هذا املخط  فيما يخص املحاسبة التحليلية،  ي استعمال طريقبة اضقسبام 

                                                             
  130،ص1990،الدار الوامعية،بيروتدراسات في تطور الفكر املحاسبي، بعض املشاكل املحاسبية املعاصرةعبد الحي مراي،سمير الصبان، 1
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ارة إلببببى أن التسببببمية اضولببببى التببببي أطلقببببت علببببى املحاسببببببة  مببببع اإلشبببب 1982رعببببد إعببببادة إعببببداد املخطبببب  املحاسبببببي العببببام سببببنة 

التحليليببة  ببي املحاسبببة الصببناعية بحيببث أطهببا كانببت تطبببق خصيصببا فببي الشببركات الصببناعية و التببي كببان الهببدت منهببا قيبباس 

 مردود الشركات، حتت أطها كانت تسمت محاسبة املردود

 Comptabilit(é DE RANDMENTة التحليليببة لالسببتحالل حسببب املخططببين الفرنسببيين ، ثببم تحببول اسببمها إلببى املحاسببب

و مازالبببببت تحببببببتف  بببببببنف   1982ك تتحبببببول رعببببببد ذلبببببب  إلبببببى املحاسبببببببة التحليليبببببة حسببببببب مخطبببببب  كبببببب، 1957و  1947لعبببببامك 

 التسمية إلى يومنا هذا  .

ملرجببوة منهببا، للمحاسبببة التحليليببة، هببو عبببارة عببن مجموعببة مببن اضهببدات ا 1982إال أن التعريببف الببذي ظهببر فببي مخطبب       

بحيبث يبببين مببن جهبة  أن املحاسبببة التحليليببة ليسبت إلزاميببة و مببن جهبة أخببرى  أن هببذ  اضخيبرة أهببدت إلببى اسبتنارة املسببير فببي 

اتخاذ القرار. و قد ترر اختيار الطريقة لحساب التكباليف إلبى املؤسسبات نظبرا ملبا يمكبن أن تكشبف عنب  هبذ  الطريقبة مبن 

ر ببببم مببببا ظهببببر مببببن طببببرق جديببببدة لحسبببباب  .مببببد عليهببببا املؤسسببببة كببببك تفببببرخ نفسببببها فببببي السببببوق سبببرية االسببببتراتيجية التببببي تعت

التكبباليف سببواأل فببي الواليبببات املتحببدة اضمريكيببة أو اليابببان فبببي سببنوات السبببعينات أو ال مانينببات   إال أن ذلببب  لببم يببؤثر سبببلبا 

هار والدعايبة التبي عرفتهبا هبذ  الطبرق، والبذي على الطرق املعتمدة في الدول اضوربية بخاصة منها فرنساا، وبالر م من اإلشب

دفبع رعبا املؤسسبات الفرنسببية إلبى التخلبي عببن الطبرق التبي كانبت تتبعهببا، إال أن الخببرة امليدانيبة أثبتببت أن هبذ  اضخيبرة  ببي 

         1 . اضولىبدورها لها سلبيات مما دفع نف  املؤسسات إلى الرجو  فيما رعد إلى الطرق 

 املحاسبة التحليلية.     فيمفاهيم  :الفرع الثاني

ر بببم اخبببتالت لقبببد ألحقبببت باملحاسببببة التحليليبببة عبببدة تسبببميات فقبببد سبببميت باملحاسببببة الصبببناعية ومحاسببببة التكببباليف،     

التسببميات، فببملن املختصببين فببي املحاسبببة التحليليببة يببرون أن املحاسببببة التحليليببة  ببي نفسببها محاسبببة التسببيير، و مببنهم مبببن 

العبارتين مبا  بي إال مرادفبات، وتبقبا عببارة املحاسببة التحليليبة صبالحة مهمبا تحيبر نشباط أو طبيعبة املؤسسبة يرى أن هاتين 

 و ي أي ا نفسها محاسبة التسيير . أن مرادفات املحاسبة التحليلية  ي محاسبة التكاليف LASARY أو حومها. فقد ذكر

فسها محاسبة التسيير عند عرب  للمباد  املحاسببية التبي عبددها  ي نفيرى ان املحاسبة التحليلية P .LASSEGUE أما      

ثالثبببة و خمسبببين مببببدأ بمبببا فيهبببا تلببب  املتعلقبببة باملحاسببببة الدوليبببة. كمبببا يوتبببي ذلببب  أي بببا عنبببد تعربببب  لقيببباس التكببباليف و 

  ي إال محاسبة تحليلية باملعنت الواسع. تحليل النتيجة حيث يؤكد بأن محاسبة التسيير ما 

 فيؤكد أن املحاسبة التحليلية  ي نفسها محاسبة التسيير. *وأما    

املحاسبببة التحليليببة أو  طببالق تسببمية املحاسبببة التحليليببة للتسببيير بببدال مببن ا  P.LAUZELوH.BOUKUIN و يف ببل       

محاسبببببة التسببببيير ، نظببببرا الن املحاسبببببة التحليليببببة رعببببد أن عرفبببببت تطببببورات و تأقلمببببت مببببع املحببببي  االقتصببببادي املعاصبببببر، 

املحاسببببة   أصببببحت أداة ال يمكبببن االسبببتحناأل عنهبببا مبببن طبببرت املسبببير فبببي اتخببباذ القبببرارات سبببواأل الحاببببرة منهبببا أو املسبببتقبلية 

تعماال وانتشار، ولقد تعددت تعاريف مختلفة باختالت مؤلفيهبا حبول املحاسببة التحليليبة  يبر أطهبا اضكثر اس  ي التحليلية 

     2.لم تختلف من حيث امل مون، حيث لم تكن تعريفات جامعة و ال مانعة من النقد

 و من أهم هذ  التعاريف نجد:

                                                             
 132ذكر  سبق عبد الحي مراي، سمير الصبان، مرجع 1
 .12، ص 1991، دار االفاق، الوزائر، ، تقنيات املحاسبة التحليليةسعيد اوكيل واخرون 2
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  مجموعبببببببة مبببببببن النظريبببببببات واضسبببببببباليب : يعرفهبببببببا البببببببدكتور شبببببببافري عبببببببباس علبببببببى أطهبببببببا دعببببببببارة عبببببببن التعريففففففف  األول

واإلجببراألات التببي تسببتخدم فببي جميببع وتلببويل وتحليببل وتفسببير مختلببف التكبباليف الخاصببة بالنشبباط، سببواأل كانببت 

 .1إنتاجية أو خدماتية بهدت قياس تكلفة هذا النشاط و فرخ الرقابة عليها وترشيد القرارات اإلدارية

 املتحصببل عليهببا مبببن املحاسبببة العامببة و املصبببادر املختلفببة اضخبببرى  :  بببي تقنيببة معالوببة املعلومببباتالتعريفف  الثففاني

وتحليلهببا مببن أجببل الوصببول إلببى النتببائج يتخببذ علببى بببو ها مسببيرو املؤسسببة مختلفببة القببرارات املتعلقببة بنشبباطاأها 

 .2،كما أطها تسمح بمراقبة املسؤولين على مختلف املستويات سواأل كان املستوى اإلداري أو التنفيذي

  إن املحاسببة التكباليف فبر  مبن فبرو  املحاسببة أهبتم بتقبديم وتجميبع وتلبويل وتوزيبع وتحليبل ي  الثالفثالتعر :

وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية واإلدارية ،و ي أداة هادفة فكل إجراأل مبن إجراألاأهبا دهبدت 

بالبيانببات التببي تعتمببد عليهببا فببي اإلشببرات علببى  إلببى تحطيببة حاجببة مببن حاجببات اإلدارة ،فتببي تعمببل علببى تزويببد اإلدارة

 تنفيذ املهام.

  املحاسببببة التحليليببببة ويطلبببق عليهبببا البببببعا عببببارة محاسببببة التكبببباليف والببببعا اضخبببر محاسبببببة التعريففف  الرابففف :

االسبببببتحالل وتعنبببببي مجموعبببببة مبببببن اإلجبببببراألات والتقنيبببببات املوجهبببببة ملسبببببايرة تكببببباليف اضداأل علبببببى امتبببببداد فتبببببرة زمنيبببببة 

ب أسبببو ،  شبروط التشببحيل البداخلي باالسببتحاللا إلعبادة النظبر فببي اليبة سببير النشباط علبى مسببتوى محبدد مراقببة

شببببهر، ثال.بببببك...الوا قصبببببد تقبببببويم املنببببتج أو الخبببببدمات املنب قبببببة عبببببن النشببببباط مببببن جهبببببة، ومراببببببة شبببببروط التشبببببحيل 

 .3الداخلي باالستحاللا من جهة أخرى 

     تقوو ا اسبةوولت ايلية ة ووت  وحتاةووت لفة ووك للةووخ ايلمووبي خ لنلةووخ   وول    اي  ووب   التعريففاخلامفف
االقلصبدي لابيلبيل فهي تعلرب لة ةت لراقلت ايل  ري، تعلمو أةبةب عةى عرض لتص  خ لفة ك العة  ب  

 .4اييت جيمعهب  ن للةخ الصبدحت

  .أهميتهاو أهداف املحاسبة التحليلية  الثاني:املطلب 

  الفرع األول : أهداف املحاسبة التحليلية. 

 5فيما يلي : التحليليةيمكن تضخيص أهدات محاسبة       

  املنتجة:أوال: قياس تكلفة الوحدات 

تحديببد صببافي ربببح أو خسببارة الفتببرة املاليببة و تقيببيم املخببزون السببلري اخببر املببدة بأنواعبب  كأحببد  إلببىدهببدت قيبباس التكلفببة       

  العمومية.أهم عناصر املوجودات املتداولة في امليزانية 

بيانبات عبن  إلبى اإلدارةن من أهم وظائف و أ راخ محاسبة التكاليف تجميع بيانات التكاليف وتلويلها حيث تحتباج إ      

تكلفبببة الطالبببب  إلبببى، فمببب ال يحتببباج املبببدير املببالي فبببي الوامعبببة أو املؤسسبببة التعليميبببة  اإلنتببباجلوحبببدة املنتجبببة أو تكلفبببة تكلفببة ا

                                                             
 .08، ص 1990، دار املحمدية الخامة، الوزائر، طبعة ال انية، تقنيات مراقبة تسيير املحاسبة التحليليةناصر دادي عدون،  1
 .208، ص 1994اإلشعا  الفنية، مصر، ، مكتبة ، األسس النظرية ملحاسبة التكالي عبد الحليم عبد لحميد 2
 .  27، ص 2002، بن عكنون، الوزائر، تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعيةاحمد طرطار،  3
 .17، ص 1985، اصول محاسبة التكالي ، دار املعالجات املصرية، الطبعة الرابعةمحمد كمال عطية،  4
 .17،  16، ص ص  2001، الطبعة اضولى ، دار الصفاأل ، عمان ،  محاسبة التكالي ربوان محمد العناتك ،  5
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مببدير شببركة  أنتكلفببة طلبببة كببل تخصببص وتكلفببة جميببع الطلبببة فببي تلبب  الوامعببة ،كمببا  إلببى إبببافةالواحببد فببي كببل تخصببص 

و التكببببباليف التسبببببويقية و  اإلنتاجيببببةأي بلببببد و كبببببذل  التكببببباليف  إلبببببىتكلفببببة املسبببببافر علبببببى مببببتن طائرتببببب   إلبببببىالطيببببران يحتببببباج 

  خالل فترة زمنية معينة . اإلداريةالتكاليف 

 إلففففففف د ،العمل،التكفففففففالي  ايفففففففر املباصففففففرة    هفففففففدف الوصفففففففول ا) املففففففو  اإلنتفففففففا ثانيففففففا: رفففففففر  الرقاتفففففففة ع فففففف  عناصفففففففر تكفففففففالي  

 ة :من طاقات مادية و بشري اإلنتا االستخدام األمثل لعوامل 

أقصببببرت درجببببة ممكنببببة مببببع االحتفبببباي بجببببودة االنتبببباج و نوعيتبببب  وذلببببب   إلببببىاملنشببببأة الببببى تخفببببيا التكبببباليف  إدارةتسببببرى         

 لتحقيق الكفاية االنتاجية القصوى و التي تعني تحقيق أكبر قدر من اضرباح .

باسبببتخدام مبببادة أوليبببة جديبببدة مببب ال أو تخفبببيا التكلفبببة ممكنبببا عبببن طريبببق اتخببباذ رعبببا القبببرارات االداريبببة املتعلقبببة  إن      

تحييببر تصببميم السببلعة حتببت يمكببن تخفببيا تكلفببة املببواد واضجببور املباشببرة ،تخفببيا الوقببت ال ببا ع الببى أدنببا حببد ممكببن او 

تخفبببيا اضجبببور االببببافية ،اسبببتخدام االت جديبببدة أكثبببر كفببباألة أو مراجعبببة االجبببراألات املتعلقبببة رشبببراأل أو اسبببتخدام املبببواد 

يسببمت بالرقابببة علببى التكبباليف و  لتقليببل التببالف البى أبببيق حببدود ممكنببة وجميببع هبذ  اضعمببال تنطببوي علببى مبا اضوليبة وذلبب 

 تزداد فعالية تل  الرقابة كلما استخدمت املوازنات التقديرية و التكاليف املقدرة مقدما كأساس للمقارنة وتقييم اضداأل .

 اتخاذ القرارات االدارية : ثالثا: تزويد االدارة تاملعلومات املالئمة ألارا 

تقوم محاسبة التكاليف باعداد مختلف املستويات االدارية بالتقارير ال برورية القبرارات االداريبة الرشبيدة مبن قبرارات       

اداريبة قصبيرة اضجببل م بل : الحبباأل انتباج سببلعة أو االسبتمرار فببي انتاجهبا ، تصببنيع السبلع الوسببيطة أو شبرا ها مببن مبورد خببار ي 

 ول طلبية رسعر معين أو رف ها أو قرارات ادارية طويلة اضجل م ل االست مار في مشروغ جديد ام ال .،قب

 رابعا:املساعدة في اعداد املوازنات التقديرية :

تلعب محاسبة التكاليف دورا بارزا في املساعدة في اعداد املوازنات التقديرية حيث يساعد محاسب التكاليف في توفير       

   انببببببببات ال ببببببببرورية العببببببببداد الكشببببببببوت الخاصببببببببة بتكلفببببببببة كببببببببل سببببببببلعة أو مركببببببببز تكلفببببببببة أو  كببببببببل فببببببببر  مببببببببن فببببببببرو  الشبببببببببركة                                    البي

يسببتفيد معببد املوازنببة التقديريببة مببن بيانببات التكبباليف التاريخيببة حيببث يقببوم بدراسببة سببلور التكبباليف وذلبب  بهببدت التنبببؤ 

بببببببر دراسببببببة هببببببذا املوبببببببو  مببببببن صببببببميم محاسبببببببة التكبببببباليف املتقدمببببببة ويمكببببببن تعريببببببف املوازنببببببة بماسببببببيحدث مسببببببتقبال و تعت

التقديريبة بأطهببا خطبة كميببة معببر عنهببا بقببيم ماليبة لتحقيببق أهبدات املنشببأة لفتببرة ماليبة قادمببة و تت بمن تحديببد الوسببائل و 

 االساليب و املوارد ال رورية لتنفيذ تل  الخطة .

 السياسات السعرية :خامسا:املساعدة في رسم 

تسباعد محاسببة التكباليف ادارة املنشببأة علبى تسبعير املنتجبات أو الخببدمات الخاصبة بهبا ،حيبث يرااببى عنبد تحديبد سببعر       

ملنتج معين تكلفة هذا املنتج و هامش الربح وحدة املنافسة في السوق و الر بة في زيادة الحصبة فبي السبوق او السبيطرة علبى 

سببببعير جببببببري مببببن قبببببل الحكومببببة أم ال ت ان املنافسببببة السبببببعرية تسببببتداي مببببن ادارة املنشببببأة االهتمبببببام السببببوق و هببببل هنببببار ت

  بمرونة الطلب السعرية لكل منتج من منتجاأها.

 الفرع الثاني: أهمية املحاسبة التحليلية 
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معالوتهبببببببببا : إن موببببببببببو  املحاسببببببببببة التحليليبببببببببة بصبببببببببفة عامبببببببببة هبببببببببو دراسبببببببببة التكببببببببباليف بكبببببببببل أنواعهبببببببببا أي موضفففففففففوعها -أ 

اسبتخراجها، تحديبدها و حسببابها و منب  حسبب تعريفهببا بأطهبا كيفيببة ملعالوبة املعلومبات املحاسبببية و االقتصبادية، فببان 

 1موبعها اضساسري هو الوبع و السماح للمؤسسات عن طريق معالوة جبيبدة ما يلي:

  .معرفة و تحديد كل التكاليف الالزمة لنشاطها دتكاليف السلع و الخدمات -

 تقيم مر دودية أسعار البيع. -

يسمح التحليل الويد للتكاليف بالوصول إلي رعا املعلومات التكلفة الحدية عتبة املر دوديبة التبي توتبي درجبة  -

 النشاط التي يجب أن تأخذ . 

 تطور املراقبة الداخلية للنشاط. -

محاسببببة تسبببير ووسبببيلة التخببباذ القبببرارات و  و منببب  نجبببد إن املحاسببببة التحليليبببة تظهبببر لنبببا عبببن طريبببق هبببذا املوببببو  بأطهبببا     

 خاصة في التخطي  للمدى القصير و بالتالي فان فائدة املحاسبة التحليلية  ي إعطاأل القدرة للمؤسسة على:

 معرفة تكاليف منتوجاأها. -

 توبيح القرارات التي يجب أخذها. -

  مراقبة التكاليف التي تسير نشاط املؤسسة. -

 :اسبة التحليليةصروط نجاح املح -ب  

حتببببت يكببببون إعببببداد و تطبيببببق املحاسبببببة التحليليببببة جيببببدا مفيببببدا و ذات أرعبببباد اقتصببببادية للمؤسسببببة يسببببتلزم مسبببباهمة كببببل    

املسببتقبل بهببا أينمبا كبانوا بببمن الهيكبل التنظيمببي ،إن صبيرورة محاسببة تحليليببة بمللزاميبة اسببتعمالها فبي  املهتمبين و العباملين

العبام حتبت يسبهل علبي املؤسسبات فبي مختلبف النشباطات مبن االسبتعانة بهبا فبي مراقببة التكباليف يستلزم أي ا توحيد اإلطبار 

 في تحسين التسيير و في املساهمة في خدمة االقتصاد الوطني

   ف مجال تطبيق نظام املحاسبة التحليلية:

أمبببببا تشبببببحيل نظبببببام املحاسببببببة قبببببيم أساسبببببا باعتببببببار التكببببباليف الخاصبببببة باملنتجبببببات والتكببببباليف  يبببببر الخاصبببببة بهبببببا أي      

التكاليف العامة وانطالقا من هذا تتم مراقبة تسيير املراكز واضقسام أي استخراج البيانات املتعلقبة بباضداأل اإليجبا ك 

 2. والسلبي

 العامة.ملحاسبة التحليلية و املحاسبة دراسة مقارنة تين االثالث:املطلب 

                                                             
 12ص ،  2009الوزائر، إقرأ، مكتبة ، ال انية الطبعة ، التحليلية املحاسبة إل  مدخل ، بوداح الوليل عبد 1
 50،ص 1997والتوزيع، عمان اضردن ، ، دار زهدان للنشر مبادئ محاسبة التكالي صالي الرزق ،عطا هللاا خليل بن وارد،   1

  .3، اإلدارة العامة لتطوير املناهج، اململكة العربية السعودية، بدون سنة، ص محاسبة التكالي املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي،  2
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لببببى ظهببببور املحاسبببببة التحليليببببة أساسببببا إ نمببببا متكبببباملين ويرجببببعليسببببت بببببديال عببببن املحاسبببببة العامببببة إ التحليليببببة املحاسبببببة       

 دارة بالبيانببات الالزمببة التببي تسبباعدها فببيمببا يخببص التسببيير ،و عوزهببا عببن إمببداد اإل الببنقص املوجببود فببي املحاسبببة العامببة في

لبببى بيانببببات تمتببباز بببببالتنبؤ قصبببد تقيببببيم الببببدائل و اتخبببباذ لتكببباليف قصببببد خف بببها ،كمببببا تحتببباج اإلدارة إالبببتحكم فبببي عناصببببر ا

دة لتقيببببببيم رعبببببا عناصبببببر اضصببببببول القبببببرارات ،و تعتببببببر املحاسببببببة التحليليببببببة مكملبببببة للمحاسببببببة العامببببببة ضطهبببببا تعتببببببر القاعببببب

 1ست مارات ،مخزونات منتوجات ...ا.بإ

القببة وطيببدة بببين املحاسبببتين نظببرا ضن املحاسبببة العامببة تعتبببر مصببدرا مهمببا للمعلومببات التببي تحتاجهببا املحاسبببة هنبار ع      

التحليليبببة ،حيبببث تسببباعد محاسببببة التكببباليف املحاسببببة املاليبببة فبببي تقيبببيم املخبببزون السبببلري بأنواعببب  فبببي طهايبببة العبببام وكبببذل  

عببداد ناصبر الصبناعية و التسبويقية و اإلداريبة ممبا يسبهل عمليبة إعلبى لتكباليف علبى تحليبل بنبود النفقبات إتعمبل محاسببة ا

الحسبببابات الختاميبببة و امليزانيبببة العموميبببة كمبببا تسبببتخدم محاسببببة التكببباليف و املحاسببببة املاليبببة رعبببا املفببباهيم املحاسببببية 

يل املحاسببي،و تعتبببر ثببباث وحبدة القيبباس النقبدي و نظريبة القيببد املبزدوج فببي عمليبة التلببوإ م بل مفهبوم الفتببرة املحاسببية و

البيانببببات التببببي تقببببدمها محاسبببببة التكبببباليف وسببببيلة للرقابببببة و ال ببببب  و التأكببببد مببببن  ببببحة البيانببببات التببببي تقببببدمها املحاسبببببة 

ت و فروقبات ببين ن هنبار اختالفباو تجبدر اإلشبارة هنبا إلبى أ املالية، و هنبار رعبا املباليين يعتببرون النبوعين ببنف  اضهميبة

 2يلي : زها فيمابرااملحاسبتين يمكن إ

خل

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوجه التشاته تين محاسبة التكالي  واملحاسبة العامة :(1-1) الجدول رقم 

 املحاسبة العامة املحاسبة التحليلية وجه الشبهأ

                                                             
  .17-16،ص ص 0072، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، اضردن، املحاسبة اإلداريةفيصل جميل السعايدة،  3
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كالهمبببببببببببببببببببا يقبببببببببببببببببببوم بملعبببببببببببببببببببداد الحسبببببببببببببببببببابات 

الختاميبببببببببببببببببة، ويتبعببببببببببببببببببان نفببببببببببببببببب  املببببببببببببببببببباد  

 .والسياسات واإلجراألات املحاسبية

البيانبببببببببببببببببات تقبببببببببببببببببدم محاسببببببببببببببببببة التكببببببببببببببببباليف 

املتعلقببببببببببببببة بتكلفببببببببببببببة املنتجببببببببببببببات واملخببببببببببببببزون 

والبببا ي فببي طهايببة املببدة إلببى املحاسبببة املاليببة، 

وهبببببببذا يسببببببباعدها علببببببببى إعبببببببداد الحسببببببببابات 

 .الختامية وقائمة املركز املالي للمؤسسة

تعبببببببببببببببببد البيانبببببببببببببببببات اضخبببببببببببببببببرى املتعلقببببببببببببببببببة 

ببببببببببببببببببببببببببباملوجودات تمهيبببببببببببببببببببببببببببدا لتصبببببببببببببببببببببببببببوير 

 .الحسابات واملركز املالي

د الحسببابات الخاصببة كالهمبا يقببوم بملعببدا

 باإليرادات والنفقات

تتنبببباول محاسبببببة التكبببباليف اضرقببببام رشببببكل 

تبببببين محاسبببببة  :تحليلبببي وتفصببببيلي، م ببببال

التكببببببببببباليف اإليبببببببببببرادات والنفقبببببببببببات رشبببببببببببكل 

تحليلببببببببببببي علببببببببببببى مسببببببببببببتوى مراكببببببببببببز التكلفببببببببببببة 

واضقسبببببببببببببببام والفبببببببببببببببرو  وأصبببببببببببببببنات السبببببببببببببببلع 

 .ووحدات اإلنتاج

تتنبباول املحاسبببة املاليببة اضرقببام رشببكل 

جمببالي وال تببدخل فببي التفاصبببيل،م ال: إ

اإليببببببببببرادات والنفقبببببببببببات تظهبببببببببببر رشبببببببببببكل 

 .إجمالي في القوائم املالية

ن : املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، محاسبة التكاليف، اإلدارة العامة لتطوير املناهج، اململكة العربية السعودية، بدو املصدر

 .03سنة، ص 

 

مبببببن خبببببالل هبببببذا الوبببببدول نسببببببتخلص أن ملحاسببببببة التكببببباليف واملحاسببببببة املاليببببببة نفببببب  املبببببباد  والسياسبببببات واإلجببببببراألات     

ايببة طهاملحاسبببية، حيببث تقببدم محاسبببة التكبباليف البيانببات املتعلقببة بتكلفببة املنتجببات واملخببزون رشببكل تحليلببي وتفصببيلي فببي 

املحاسبة املالية فتقدم البيانات رشبكل إجمبالي تميبدا لتصبوير الحسبابات واملركبز الفترة املحاسبية إلى املحاسبة املالية، أما 

 .املالي

 

 

خل

 خل

 العامة.أوجه االختالف تين محاسبة التكالي  واملحاسبة  :  2-1)الجدول رقم  

 العامةاملحاسبة  املحاسبة التحليلية أوجه االختالف

  .املؤسسةأطرات داخلية في  .مستخدمو التقارير املالية

 .جميع املستويات اإلدارية في املؤسسة

أطببببببرات خارجيببببببة فببببببي املؤسسببببببة  -

وتشببببببببببببببببببببببببببببمل أمببببببببببببببببببببببببببببالر املؤسسببببببببببببببببببببببببببببة، 
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الببببببببببدائنون، املسببببببببببت مرون والوهببببببببببات 

 .الحكومية

تعتبببببببر تقاريرهبببببببا اختياريبببببببة وتبعببببببا لنشببببببباط املؤسسبببببببة  التقارير.

وحاجببببببة اإلدارة إليهبببببببا، ويحكبببببببم كميببببببة املعلومبببببببات فبببببببي 

 .التقرير التكلفة واملنفعة

تعتببببببر تقاريرهبببببا إلزاميبببببة علبببببى جميبببببع 

املؤسسبببببببببات االقتصبببببببببادية، ويحكببببببببببم 

كميببببببببببببببببببة املعلومببببببببببببببببببات فببببببببببببببببببي التقريببببببببببببببببببر 

 .ال واب  والتعليمات

ال يببتم إعببداد التقببارير وفقبببا ملعببايير محاسبببية متفبببق  .معايير إعداد التقارير

عليها، وإنما وفقا لألس  والقواعد والتعليمات التي 

تعتمببببببببببد علببببببببببى هببببببببببذ  ت ببببببببببعها إدارة املؤسسببببببببببة والتببببببببببي 

 .التقارير

يبببتم إعبببداد التقبببارير وفقبببا ملعبببايير  -

 .محاسبية متفق عليها

املعلومبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات التاريخيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  

 .واملستقبلية

أهبتمم باملا بري والحاببر واملسبتقبل، فتبي تسببتخدم 

البيانببببات الفعليبببببة لالسببببتفادة منهبببببا فببببي إلقببببباأل ال بببببوأل 

علبببى مبببا قبببد يحبببدث فبببي املسبببتقبل، حتبببت يمكبببن اتخببباذ 

ا خاببببببببعة طهببببببولببببببذل  فتببببببي أقببببببل درجببببببة ض القببببببرارات،

 .للتنبؤ والحكم الشخصري

أهببتم بالبيانبببات التاريخيببة بالفعليبببةا 

عبببببن عمليبببببات حبببببدثت فعبببببال، كبببببذل  

 بببببببببي أكثبببببببببر دقبببببببببة الطهبببببببببا تعتمبببببببببد علبببببببببى 

 .مستندات

تصببببف البيانببببات واملعلومببببات التببببي تقببببدمها محاسببببببة  كمية البيانات واملعلومات

النشباط التبي ا تفصيلية ولوميع أوجب  طهالتكاليف بأ

املؤسسة، وقبد تعبرخ رعبا تلب  البيانبات  بها تقوم

 .واملعلومات بالقيمة والكمية معا

تصببببببببف البيانببببببببات واملعلومببببببببات التببببببببي 

تقببدمها املحاسببببة املاليببة بالشبببمول، 

ا تعبببببرخ نتبببببائج املؤسسبببببة ككببببببل طهبببببوأ

 .بصورة إجمالية وبالقيمة فق 

 4بدون سنة، ص ،اململكة العربية السعوديةاإلدارة العامة لتطوير املناهج،نهي، محاسبة التكاليف،: املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املاملصدر

من خالل هذا الودول نستنتج أن أوج  االختالت قائمة أساسا على التقارير املعدة من طرت املؤسسة، واضشخاص     

عدادها ، ونو  وكمية املعلومات التي تم إفي إعداد التقارير   التقارير، وكذل  املعايير التي تم االعتماد عليهابهذ املعنيين

 .وفق محاسبة التكاليف واملحاسبة املالية

 

 

 

 .التكلفة وسعر للتكالي  مدخل : الثاني املبحث

طها من شأ التي والصحيحة املناسبة القرارات اتخاذ إلى الوصول  في املسير مساعدة هو التكلفة وبع من الحرخ إن     

 املنفقة املصاريف تجميع يعني التكلفة فتحديد . التكلفة وقياس تحديد عملية من املطلوبة االقتصادية الفاعلية تحقيق

 التكلفة التكلفة وسعر حول  مفاهيم إلى التطرق  عبر املبحث هذا في نتناول  سوت ما وهذا معينة أ راخ لخدمة وتقويمها

 .للتكاليف املختلفة التصنيفات وأخيرا التكلفة وسعر التكاليف مكونات إلى ثم
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 .التكلفة وسعر التكلفة في مفاهيم : األول  املطلب

 أن الك ير يعتقد حيث ،املواورة املصطضحات من العديد وبين بينها التفرقة من البد التكلفة مفهوم إلى التطرق  قبل    

 يتسنت حتت بروري  أمر بينها التمييز أن إال .واحد معنت ذات مصطضحات  ي واضعباأل التكاليف املصاريف، مصطضحات

 .مصطضي لكل الواتي الفهم

 والتكالي  األعباء، املصاري ، مفهوم : أوال

 يقابل  واملصروت النقود خروج أخرى  رعبارة أو مباشرة، جاهزة لقيم حقيقك خروج عملية هو املصروت"  : املصاري  -أ

 1دنقود. على تحصيل يعتبر الذي اإليراد

 أو االستحالل الحتياجات املوج  و الخدمات، و السلع يخص املؤسسة ب  تقوم استهالر كل  ي :"األعباء -ب

 2 ."الخدمات و السلع لهذ  البيع و اإلنتاج ضهدات

 :التالية التعاريف تقديم ويمكن :التكالي  تعري  - 

 3د.محددة أهدات تحقيق أجل من منطقيا ملومعةا اضعباأل مجمو   ي التكلفة "طهاأ ع   C.Pérochon يعرفها :1تعري   

 الحابربالفترة في مادية منافع على الحصول  سبيل في اقتصادية بموارد اختيارية تضحية التكلفة تم ل"  :02 تعري 

 4د.التاليةا بالفترات املستقبل في أو الحاليةا

 بقيم التكلفة تقاس وعادة ، محدد هدت لتحقيق با ع أو ب  م حى مورد دطهابأ التكلفة املحاسبون  يعرت :03تعري  

 5د.خدمات أو سلع على لضحصول  دفعها الواجب من نقدية

  : التكلفة سعر مفهوم : ثانيا

 مت منة التوزيع تكلفة أن العلم مع ، اضخيرة مرحلت  في معين ملنتوج النهائية التكلفة "هو التكلفة سعر :01 تعري - 

 6في د.

 شبراأل مبن املصباريف كبل ي بم حيبث النهبا ك للمنتبوج والبيبع اإلنتباج عمليتبي انتهباأل علبى التكلفبة سبعر يعببر:02 تعريف  -

 7وبيع . املنتوج إعداد حين إلى اضخرى  ال رورية واملواد اضولية املادة
 قووحت  ميثوك لهواا اي ل جوت احتتفعو  األخوري هواا اخنفو  فمةموب ايلمةفوت   وعر  رتلطوت االةولالل  نل جوت إن     

 .أخرى إىل فرت   ن اإلنلبج ت ايوائر  ت ة ع عةى الؤة ت
 .التكلفة وسعر التكالي  مكونات :الثاني املطلب

 8يلي: مما وتتكون   :التكالي  مكونات  :أوال

                                                             
 13ص  ،  1994الوزائر، ، العامة املحمدية دار ، ال انية الطبعة ، التسيير مراقبة تقنيات ، عدون  دادي ناصر 1
 الوزائر، ، خدة بن يوسف جامعة ، دكتورا  أطروحة ، القرار اتخاذ ع   ومساعد للتسيير معلومات نظام التحليلية املحاسبة ، هالل درحمون  2

 31 ص ، 2005/2004
  37ص ،  2009، مصر ، الوامعية الدار ، التكالي  محاسبة مبادئ ، اللطيف عبد الدين نور  ناصر 3
 . 37ص ،  2009، مصر ، الوامعية الدار ، التكالي  محاسبة مبادئ ، اللطيف عبد الدين نور  ناصر 4
 . 87ص ،  2009، السعودية اململكة ، الرياخ ، املريخ دار ، حواج حامد أحمد تعريب ،"إداري  مدخل "التكالي  محاسبة، اخرون و هورنجرن  تشارلز 5

6A. Boughaba, comptabilité Analytique d’exploitation, BERTI ed, ALGER, 1998, p28  
 . 38ص ،  1999الوزائر، الوامعية، املطبوعات ديوان ،التحليلية واملحاسبة التكلفة سعر رحال، علي 7
 29- 28ص ذكر ، سبق مرجع ، بويعقوب الكريم عبد  8
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 ، التجاريبة أو الصبناعية املؤسسبة فبي سبواأل العمليبة ترفبق التبي املصباريف كبل زائبد الشراأل سعر من تتكون  :الشراء تكلفة -أ

 : التالية العالقة حسب وتوتي

 

 الخصومات-مباصرة اير أو )التموين  مباصرة الشراء مصاري  + املشتريات = الشراء تكلفة

  

 وتكلفبة اإلنتباج النقديبة اإلنتباج تكلفبة اإلنتباج تكلفبة مبن نبوعين ببين التفرقبة علبى االقتصباديون  عمبل : اإلنتفا  تكلففة -ب

 االختيارا. بنفقة الحقيقية

 عوامبل خبدمات مقاببل فعبال دفعبت التبي أي اإلنتباج، فبي املنفقبة النقديبة املببال  تلب  بهبايقصبد  : النقديفة اإلنتفا  تكلففة 1-

 . اإلنتاج

 ببل ، اإلنتباج لعناصبر دفعبت التبي النقديبة املببال  مجبرد الحقيقيبة اإلنتباج بنفقبة يقصبد ال : الحقيقيفة اإلنتفا  تكلففة 2-

 واضرخ ، املبال ورأس خبدمات العمبل أي اإلنتاجيبة، العمليبة فبي اسبتخدمت التبي الحقيقيبة املبوارد خبدماتبهبا  يقصبد

 : التالية العالقة حسب وتوتي ، السلعة أنتاج في املستخدمة

 

 التصني  مصاري  + املستهلكة املواد صراء تكلفة = اإلنتا  تكلفة

 

 أجورومرتببات النهبا ك املنتبوج تخبزين مصباريف م بل املنتبوج توزيبع رعمليبة الخاصبة اضعبباأل كبل ي بم : التوزيف  تكلففة - 

 .البيع بمصضحة املرتبطة املصاريف و اإلشهار مصاريف النقل، مصاريف التوزيع، قسم عمال

 

  :التكلفة سعر مكونات: ثانيا

  :1إلى وتنقسم االستحالل دورة بخارج والخاصة االستحالل بدورة الخاصة املؤسسة أعباأل مجمو  من يتكون    

 .بيع  مرحلة حتت املنتوج بملعداد منطقية عالقة لها والتي ، التكلفة سعر تكون  التي اضعباأل كل  ي : املعتبرة األعباء 1-

 ضن التحليليبة املحاسببة فبي تأخبذ ال و العامبة املحاسببة فبي االعتببار رعبين تؤخبذ التبي اضعبباأل  بي : املعتبفرة ايفر األعبفاء 2-

  :يلي كما ترتيبها ويمكن معناها، من التكاليف يجرد قد تحميلها

 التأسي ؛ مصاريف إهتالر -

 اإلعدادية؛ مصاريف إهتالر -

 . للمؤسسة العادية االستحالل بدورة مباشرة مرتبطة و ي

 املؤسسة؛ حياة بتأمين الخاصة املنح -

 الخسائر؛ مؤونات -

 ؛)املنازعات( الق ائية الدعاوي  مؤونات -

 القروخ؛ تأمين مؤونات -

 . استثنائية وبظروت العادي االستحالل خارج بدورات مرتبطة وهذ 

 املصباريف أو العامبة املحاسببة فبي ملبولة  يبر فتبي املعنبت وبهبذا نظريبة، صبفة ذات أعبباأل و بي : اإلضفارية العناصفر 3-

 ال العامبة، املحاسببة مصباريف ببمن ليست ضطها إبافية وتسمت التكلفة سعر بمن بهاحسا الواجب من ولكن املدفوعة

                                                             
1 Guedg.N et COLL, le contrôle de gestion, ed d’organisation, 2ème ed, Paris, 1998, p137  
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 ضعمبال والبدفع الخباص املبال رأس علبى املحسبوبة الفائبدة مبلب  مبن كبل ويشبمل بامليزانيبة، اضصبول  عناصبر تقيبيم فبي تبدخل

 1املستحلا. عمل بأجرة املشرو  صاحب

 

 .املعتبرة اير  األعباء - اإلضارية العناصر + العامة املحاسبة أعباء = التحليلية املحاسبة أعباء

 

 للتكالي  املختلفة التصنيفات : الثالث املطلب

 نجبد امل بال سببيل فعلبى التخصبيص، وصبعوبة التكاليف من الهدت على تتوقف النظرة هذ  : تتبعها إمكانية حسب : أوال

 ولكنب  اضقسبام، أسباس علبى التكباليف تحليبل حالبة فبي وذلب  للقسبم بالنسببة مباشبرة تكلفبة يعتببر القسبم رئبي  مرتبب أن

 املنتجات. أساس على التحليل كان إذا وذل  للمنتجات بالنسبة مباشر  ير

 ويسبتخدم إقتصباديا ممكنبة بطريقبة لب  تتبعهبا ويمكبن معبين، تكلفبة رحبرخ املرتبطبة التكباليف  بي : املباصفرة األعبفاء -أ

  .2معين تكلفة لحرخ املباشرة التكاليف تعيين لوصف التكلفة تتبع مصطضي

 بالنشباط اضمبر تعلبق سبواأل منتجبات، عبدة صبنع أجبل مبن مباشبرة الحيبر التكباليف هبذ  تصبرت : املباصفرة ايفر األعبفاء -ب

  .3وتوزيعها تحليليها يجب بحيث املنتج تكوين في مباشرة  ير بطريقة تدخل اإلداري، أو التوزيري أو اإلنتا ي

  : إلى وتنقسم : اإلنتا  تحجم عالقتها حسب : ثانيا

 نجبد امل بال سببيل فعلبى املؤسسبة، نشباط حوبم بتطبور  مباشبرا إرتباطبا املرتبطبة املصباريف تلب   بي : املتغيفرة التكفالي  -أ

 .4إنتاجها املطلوب التامة املنتجات من الوحدات رعدد مباشرا ارتباطا ترتب  املباشرة املواد مصاريف

 يعبرت مبدى معبين ببمن تبقبك طاملبا النشباط مسبتوى  تحيبر مبن ببالر م تحييبر ببدون   بي كمبا وتبقبا : الثاتتفة التكفالي  -ب

 نالح   ثم ومن لألصل، املتاحة الطاقة حدود النشاط مستوى  في  يتعدى ال الذي املالئم باملدى

 اإلنتاجيبة، العمليبة لتجهيبز شبريأل كبل وقببل أوال وجبدت وإنمبا النشباط، بدايبة رسببب أساسبا توجبد لبم هبذ  ال ابتبة التكلفبة

 .إلو...أم لتها اإليجار ومن

 ال ابتبة، باملصباريف مقارنبة املتحيبرة املصباريف مبن معتببرا جبزألا تت بمن التبي التكباليف  بي : متغيفرة الشفبه التكفالي  - 

 اإلعالنات. الكهرباأل، أو الدورية الصيانة مصاريف مستوى  على التكاليف من النو  هذا نالح  ما وعادة

 املتحيبرة باملصباريف مقارنبة اضكببر النسببية اضهميبة ال ابتبة املصباريف فيهبا تشبكل التبي  بي : ثاتتفة الشفبه التكفالي  -د

 تتحيربتحيبر ال التبي املصباريف مبن معتببر جبزأل عبن تعببر ثابتبة الشبب  التكباليف أن اخبر بمعنبت التكباليف، إجمبالي فبي املحتبواة

 النشاط . حوم بتحير يتحير املصاريف من بئيل جزأل عن أي ا وتعبر النشاط حوم

   الز ين األس س حسب : اثلث 
 عةوى احلصو    قب وك يف الم  حوت اخلوو ب  أل يةلضوبئع اي قويوت ايق موت هوي(  )الت رخيفف  احلقفقفف  التكف لفا -أ

 .اسبةلت يف لايلقرير ايل ج ك   ظ فت  رتلطت حتلت   ت ق بةهب لعمة ت ، أخرى خو ب  أل  ضبئع

                                                             
  22ص ذكر ، سبق مرجع عدون، دادي ناصر 1
  175ص ، ذكر  سبق مرجع ، اخرون و هورنجرن  تشارلز  2
  57ص ، ذكر  سبق مرجع ، الكريم عبد بويعقوب  3
 68ص ،  2009الوزائر، إقرأ، مكتبة ، ال انية الطبعة ، التحليلية املحاسبة إل  مدخل ، بوداح الوليل عبد 4
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 قيباس عمليبة فبملن لبذا مسبتقبلية فتبرة عبن تحملهباا باملتوقع املتوقعة التكاليف  ي : )التقديرية  املستقبلية التكالي  -ب

 . والرقابة بالتخطي  الخاصة اإلدارة بوظائف مرتب  املستقبلية التكلفة

 و ي: :املؤسسة إدارات من إدارة كل تمارسها التي الوظيفة حيث من : رابعا

 . املؤسسة وتمويل اإلدارة رعملية وتتعلق : واملالية اإلدارية التكالي  -أ

 . اإلنتاجية بالعملية املتعلقة و ي : اإلنتاجية التكالي  -ب

 1. املؤسسة منتجات وبيع بتوزيع املتعلقة و ي  :البيعية التكالي -  

 

 املبحث الثالث : الطرق الحديثة للمحاسبة التحليلية

وأسبباليبها، وهببذا راجببع أوال لطبيعتهببا الديناميكيببة إن الشببريأل الببذي تتميببز ببب  املحاسبببة التحليليببة هببو التطببور فببي تقنياأهببا        

وثانيبببا لضحاجبببات املتزايبببدة للمؤسسبببات املتعلقبببة بطبببرق التسبببيير والبحبببث املتواصبببل عبببن أدوات كفيلبببة ملسببباعدة اإلدارة علببببى 

قببرار  التخطببي  ومراقبببة اضداأل والحصببول علببى نتببائج تحليليببة دقيقببة فببي الوقببت املناسببب التخبباذ القببرارات املناسبببة وخاصببة

  .التسعير

و نظبرا ملحدوديبة الببنظم التقليديبة للمحاسبببة التحليليبة فقببد وجهبت لهبا جملببة مبن االنتقببادات رسببب عببدم قبدرأها علببى        

إنتباج معلومبات تفيبد فبي اتخباذ القبرارات اإلسبتراتيجية للمؤسسبة ممبا أدى إلبى إحبداث فجبوة ببين الوانبب النظبري والتطبيبق 

لفعببال املطلبوب مبن نظببام التكباليف ملسباندة اإلدارة فببي اتخباذ القبرارات، وبالتببالي ظهبرت الحاجبة إلببى العملبي، و  يباب البدور ا

نظببام جديببد لقيبباس تكبباليف املنتجببات بالشببكل الببذي يعطببك تقريببرا دقيقببا عببن تكلفببة وحببدة املنببتج  ممببا يسبباعد علببى تحديببد 

ذ  الطببرق مببن خببالل مطلبببين ، حيببث سنخصببص و سببنتعرخ فببي هببذا املبحببث إلببى دراسببة هبب .السببعر املناسببب لبب  فببي السببوق 

 .، أما املطلب ال انك فسنخصص  لنظام التكلفة املستهدفة (ABC) املطلب اضول لنظام التكاليف على أساس اضنشطة

  (ABC) املطلب األول: نظام التكالي  ع   أساس األنشطة   

بدأ ظهور نظبام التكباليف علبى أسباس اضنشبطة بدايبة عقبد ال مانينبات علبى يبد رعبا اضكباديميين مبن أم بال دروببن كبوبرد    

 ، (ABC) اضنشبطة ودروبرت كابالند، حين تمكنوا من تطوير نظام جديد يقبوم علبى فكبرة تخصبيص التكباليف علبى أسباس 

 2م التقليدي .و قد حقق هذا النظام عدة مزايا  ير موجودة في النظا

 

 

 :(ABC) تعري  نظام التكالي  ع   أساس األنشطة -1

نظام التكاليف على أساس اضنشطة على فلسفة أن اضنشطة تستهل  املوارد ومبن ثبم فتبي املسبببة للتكلفبة وليسبت يقوم    

أنشببطة معينبببة ثبببم تحميبببل  املنتجببات، وأن املنتجبببات  بببي التببي تسبببتهل  اضنشبببطة وبالتببالي يجبببب نسببببة التكبباليف املختلفبببة إلبببى

                                                             
  13ص ،  2006مرباح،ورقلة، قاصدي ماجيستير،جامعة مذكرة ، التحليلية املحاسبة في املتجانسة األقسام طريقة اعتماد نمر، الخطيب محمد 1
  70ص ،  2006مصر، ، اإلسكندرية الوامعية، الدار ،اإلدارية لالستخدامات (ABC)النشاط تكالي  محاسبة عطية، صالح أحمد 2
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مجببببال الؤة ووووت يف  هببببذ  اضنشببببطة علببببى املنتجببببات قببببدر اسببببتهالر كببببل منببببتج مببببن هببببذ  اضنشببببطة، ويفيببببد هببببذا النظببببام إدارة

مببن أجببل تحديببد اضنشببطة التببي  التخطببي  والتحليببل حسببب اضنشببطة والببذي يببؤدي إلببى دراسببة كببل نشبباط رشببكل مسببتقل 

 1ى تطويرها وتحسينها .تعطك قيمة إبافية للمنتج ينبغي العمل عل

  :(ABC) أهداف نظام التكالي  ع   أساس األنشطة -2

  2إلى تحقيق اضهدات التالية: ABC"يسرى نظام التكاليف على أساس اضنشطة   

 تحقيق العدالة في توزيع التكاليف  ير املباشرة بين املنتجات املختلفة؛ 

  وتحديد أسباب ارتفا  التكاليف؛تقديم معلومات مفيدة لإلدارة في اتخاذ القرارات 

 التخلص من العشوائية في توزيع التكاليف  ير املباشرة بين املنتجات املختلفة؛ 

 معرفة نصيب  يساعد إدارة املؤسسة في إعطا ها صورة واتحة ودقيقة عن اضنشطة املسببة للتكاليف ومن ثم

 املنتج من كل نشاط على حدة؛ 

  والعمل  التكاليف من خالل تحديد اضنشطة التي ال ت يف في  تكلفة للمنتجيساعد إدارة املؤسسة في تخفيا

 على تقليل أو تخفيا تكاليف هذ  اضنشطة؛

 تحديد تكلفة املنتج بالدقة املطلوبة 

 :(ABC) الخطوات املتبعة في تصميم نظام التكالي  ع   أساس األنشطة -3

 تت من خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس اضنشطة ما يلي:      

 تحديد األنشطة وتكلفتها ومراكزها: -3-1

 تعري  األنشطة : -3-1-1

بأطها اضحداث أو املهام أو وحدات العمل املتعلقة بهدت معين، ومن اضم لة على نشاط شراأل  (يمكن تعريف اضنشطة     

املستعملة في صناعة اضثاث، ونشاط تقطيع اضخشاب في تل  الصناعة، ونشاط تجميع القطع  املواد اضولية كاضخشاب

الخشبية لحرخ معين كصناعة الكراسري أو الخزائن الخشبية، ونشاط الدهان ومن ثم نشاط البيع والشحن للب اعة 

 3)املنتجة

  

 

 :قياس تكلفة كل نشاط -3-1-2

                                                             
  394ص ،  2005مصر، اإلسكندرية، الوامعية، الدار ،التكالي  محاسبة أصول  ،واخرون محرم محمد زينات1

  164ص ،  2007اضردن، عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ا،معاصرة )قضايا املتقدمة التكالي  محاسبة التكريتي، يحي إسماعيل2 
  190ص ،  2002اضردن، عمان، للنشر، وائل دار اإلدارية، املحاسبة ظاهر، حسن أحمد  3
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رعببببد تجميببببع اضعمببببال فببببي صببببورة أنشببببطة، يببببتم تحديببببد التكبببباليف املومعببببة لكببببل نشبببباط علببببى حببببدة ، وتكلفببببة النشبببباط  ببببي       

تكلفببة مجمبو  تكبباليف عوامببل اإلنتبباج باملببواردا التبي أمكببن تتبعهببا، وتبببين أطهببا تخببص وتشبكل هببذا النشبباط، ويتطلببب تحديببد 

يف النشاط خالل فترة معينة، ويعتببر ذلب  تبويببا للتكلفبة طبقبا النشاط حصر تكاليف املوارد التي تستهل  ملعرفة كل تكال

لعالقاأهبببا باضنشبببطة املنفبببذة خبببالل الفتبببرة، واملحبببور الرئيالبببري لتحديبببد هبببذ  العالقبببة السبببببية هبببو مقيببباس النشببباط بمسببببب 

خرجبببببة مبببببن املبببببواردا لكبببببل وحببببدة مبالتكلفببببةا، والبببببذي يكببببون مقياسبببببا هامبببببا لكببببل مقبببببدار يبببببتم اسببببتخدام  مبببببن عوامبببببل اإلنتبببباج 

 1النشاط

 تحديد مراكز النشاط: - 3-1-3

يقصببد بمراكببز النشبباط ذلبب  القطببا  مببن العمليببة اإلنتاجيببة الببذي يقببوم بتأديببة عمببل معببين يخببدم فببي تحقيببق وظيفببة مببن     

إن مركبز النشباط  .وظبائف املؤسسبة، و أهبدت هبذ  الخطبوة إلبى تحديبد كيفيبة إعبداد تقبارير التكباليف علبى مسبتوى املراكبز

قسببم مببن عمليببة اإلنتبباج والببذي تر ببب اإلدارة مببن خاللبب  بتلببويل كببل اضنشببطة رشببكل منفصببل، فعلببى سبببيل امل ببال قببد هببو 

يعامبببل قسببببم االسببببتالم كمركبببز نشبببباط باسببببتالما. إن اختيبببار هببببذا التصببببميم للنظبببام ال يببببؤثر علببببى تكلفبببة املنببببتج النهائيببببة، وإن 

 30دينبببار، أو أن يبببتم تجزئتهبببا  50لنظبببام تكلفبببة املنبببتج كليبببة مببب ال: التبببأثير هبببو فبببي كيفيبببة تلبببويل هبببذ  التكلفبببة، فقبببد يلبببول ا

علبببى تلبببويل التكببباليف بواسبببطة مركبببز النشببباط يعطبببك  دينبببار لنشببباط االسبببتالم، إن القبببدرة 20دينبببار لنشببباط التصبببنيع و 

 .2املدراأل القابلية على رقابة اضنشطة بصورة أف ل 

 نشطة:مسببات التكلفة لنظام التكالي  ع   أساس األ-3-2

رعد االنتهاأل من دراسة وتحديبد اضنشبطة وتكلفتهبا تبأتك مرحلبة تحديبد مسبببات التكلفبة والتبي  بي عببارة عبن العوامبل التبي     

أدت إلببى نشببوأل النشبباط أو تببؤثر فببي حوببم العمببل، وبالتببالي تببؤثر فببي تكلفببة النشبباط، كمببا تعتبببر أي ببا وسببيلة رببب  بببين تكلفبببة 

أو الخببدمات، وبالتبالي فهببو مقيباس كمبي يعكبب  النشباط، والهببدت منب  هببو تحديبد دقيببق النشباط واملخرجبات مببن املنتجبات 

لحصببة اضعببباأل الواجببب تحميلهببا للمنتجببات و يرهببا مببن موابببع التكلفببة وتتبببع تكبباليف اضنشببطة علببى وحببدات اإلنتبباج، ومببن 

وارد املتاحببة باملؤسسبة ومببن ثبم فبملن مسبببب التكلفبة يم ببل عامبل مبرتب  بالنشبباط، وينبتج عنبب  اسبتخدام النشباط لبببعا املب

خبببالل هبببذ  املرحلبببة تقبببوم املؤسسبببة بنمذجبببة العالقبببات السبببببية وهبببذا انطالقبببا مبببن أن اضعبببباأل  يبببر املباشبببرة ال تتحيبببر بتحيبببر 

 الحوم وإنما لتنو  املنتجات وتعقد العمليات.

 

 

 

  :تحديد معدل التكلفة لكل نشاط -3-3

                                                             
 28ص 2000مصر، الوامعية، الدار ، اإلدارية واملحاسبة التكاليف ومحاسبة املالية املحاسبة في دراسات رب ، عبد محمد عطية، أحمد هاشم  1
  171ص ، سابق مرجع ، املتقدمة التكاليف محاسبة التكريتي، يحي إسماعيل  2



 املحاسبة التحليلية                                                                الفصل األول:                                                            

 

19 
 

وتحديبببد مختلبببف مسبببببات التكلفبببة لكبببل نشببباط، نقبببوم رعمليبببة حسببباب معبببدل رعبببد تحديبببد اضنشبببطة وتكاليفهبببا ومراكزهبببا    

املقبببدر  التكلفببة لكبببل وحبببدة مسببببب تكلفببة وذلببب  بقسبببمة مجمبببو  التكببباليف  يببر املباشبببرة املقبببدرة لكبببل نشببباط علببى الحوبببم

 1ضساس التحميل بمسبب التكلفةا. حسب املعادلة التالية:

 

 املقدرة املباصرة اير التكالي  مجموع                                                   

 املباصرة  =  اير التكالي  تحميل معدل

 التحميل ألساس املقدر الحجم                                                       

 

 تخصيص تكالي  األنشطة ع   املنتجات: -3-4

فبببي هبببذ  املرحلبببة يبببتم تخصبببيص التكببباليف الخاصبببة باضنشبببطة داخبببل كبببل وعببباأل علبببى املنتجبببات النهائيبببة، وذلببب  باسبببتخدام    

معدل تكلفة كل وعباأل والبذي يمكبن بواسبطت  حسباب مقبدار املبواد أو التكباليف املسبتهلكة بواسبطة كبل منبتج ،ويبتم تحميبل 

ونظبم  " ABC" هر االخبتالت ببين نظبام التكباليف علبى أسباس اضنشبطةاملنتج بتكاليف اضنشطة التي استهلكها، وهبذا هبو جبو 

التكبببباليف التقليديببببة، كببببون أن نظببببام التكبببباليف علببببى أسبببباس اضنشببببطة يحمببببل املنببببتج تكبببباليف اضنشببببطة التببببي كانببببت سببببببا فببببي 

املنتجبببببات وجببببود ، أمببببا فبببببي أنظمببببة التكبببباليف التقليديبببببة نجببببد أن معيببببار الحوبببببم هببببو السببببائد فبببببي التحميببببل، لببببذا يبببببتم تحميببببل 

بتكباليف لبم تتسببب فببي وجودهبا ومبن ثبم الحصببول علبى تكباليف مشبوهة يببتم تحديبد تكلفبة وحبدة املنببتج النهبا ك بتتببع جميببع 

حركببة سببير وحببدة املنببتج بببين اضنشببطة منببذ بدايببة تصببنيعها  الوحببدة، ويعببد هببذا التتبببع فببي بببوأل اضنشببطة ذات الصببلة بهببذ 

 2.حتت تصبح وحدة تامة الصنع 

العامبببل م بببل: قبببدار البببذي يسبببتخدم  املنببتج مبببن هبببذا التكببباليف علبببى املنتجبببات ب ببرب معبببدل عامبببل التكلفبببة فببي املوتخصببص 

 .برب تكلفة أمر الشراأل في عدد أوامر الشراأل 

 : " ABC" تقييم نظام التكالي  ع   أساس األنشطة -4

درس النشبباطات الهامببة فببي املؤسسببة، ويعتمببد يعتبببر نظببام التكبباليف علببى أسبباس اضنشببطة أداة إداريببة قيمببة ضطهببا تجمببع وتبب  

التطبيببق النبباني لنظببام التكببباليف علببى أسبباس اضنشببطة علبببى الببتفهم الشببامل للمببباد  اضساسبببية لسببلور التكلفببة والقبببدرة 

 3على تلويل ومعالوة التكاليف بالدقة الكافية.

 : "ABC"مزايا تطبيق نظام التكالي  ع   أساس األنشطة -4-1 

                                                             
 700ص ،  2007فلسطين،  زة، اإلسالمية الوامعة اضنشطة، تكاليف نظام لتطبيق الالزمة اضساسية املقومات توفر مدى ماهر، در ام موسرت 1
  33ص سابق، مرجع عطية، أحمد هاشم 2
 208ص ،  2003 .، 1اضردن، ط عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،اإلدارية املحاسبة عصام، العربيد فهد 3
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 نظام التكاليف على أساس اضنشطة يحقق املزايا التالية: إن استخدام   

  التوصببل إلببى تكبباليف دقيقببة للمنتجببات، و شببكل عببام نسببتطيع القببول أن تكبباليف املنتجببات الناتجببة عببن نظببام

 1التكاليف على أساس اضنشطة  ي اضكثر دقة عن تكاليف املنتجات الناتجة عن نظام التكاليف التقليدي ؛

   ليبببببة التحسبببببين وتجببببباوز املشببببباكل املرتبطبببببة باضسبببببلوب التقليبببببدي بتخصبببببيص وتوزيبببببع التكببببباليف اسبببببتمرارية عم

الصببببناعية  يببببر املباشببببرة، وذلبببب  مببببن خببببالل إلحبببباأل جميببببع الفعاليببببات  يببببر ال ببببرورية والتببببي ال ت ببببيف أي قيمببببة 

 للسلعة أو الخدمة ؛ 

  كباليف الصببناعية  يبر املباشببرة يسبتفاد مبن نظببام التكباليف علببى أسباس اضنشبطة فببي املؤسسبات التببي تكبون الت

 عالية، وتنو  املنتجات؛

   ،ويمكبن أن أهمبل  يشوع هبذا النظبام املؤسسبات علبى تقيبيم اضنشبطة لتحديبد أي اضنشبطة ليسبت ذات قيمبة

 في العملية االستحاللية والتركيز على اضنشطة ذات القيمة؛

   ليبة الرقاببة، حيبث يبرتب  ببين ثبالث متحيبرات يبؤدي تطبيبق نظبام التكباليف علبى أسباس اضنشبطة إلبى زيبادة فاع

 2 ي: النشاط واملوارد التي تم استهالكها و املسؤول عن هذا النشاط، وبالتالي تقييم أداأل دقيق للمسؤولية .

 : "ABC"نتقادات املوجهة لنظام التكالي  ع   أساس األنشطةاإل  -4-2

على الر م من مزايا نظام التكاليف على أساس اضنشطة واملتم لة في توفير معلومات تتصف بالدقة والتي تساعد    

 : اإلدارة في اتخاذ قراراأها وتخطي  ورقابة التكاليف إال أن هنار رعا االنتقادات املوجهة إلى هذا النظام

 يكون  ارتفا  تكاليف تطبيق ، فهذا النظام إن العيب الرئيالري لنظام التكاليف على أساس اضنشطة هو

تحليل التكلفة  مكلفا للتطوير والصيانة أكثر من نظام تحديد التكاليف التقليدي اضمر الذي يتطلب إجراأل 

 3واملنفعة قبل التطبيق لحرخ التحقق من جدوى النظام ؛ 

  للتكاليف  ير  يص العشوا كإن استعمال نظام التكاليف على أساس اضنشطة ال يقضري على مشكلة التخص

املباشرة، فم ال قد تكون هنار صعوبة في توزيع رعا التكاليف  ير املباشرة الصناعية بدقة على اضنشطة 

املختلفة نظرا لصعوبة تحديد محرر التكلفة املتعلق ببعا اضنشطة مما يؤدي إلى عدم دقة تكاليف 

هتالر مبانك املصنع أو التأمين على مبانك  ير املباشرة كا ك لبعا التكاليف املنتجات نتيجة للتوزيع العشوا

  4املبانك وما شاب  ذل  ؛ املصنع، أو ال ريبة السنوية املدفوعة على هذ  

                                                             
  212ص ،  2002اضردن، عمان، للنشر، وائل دار ،اإلدارية املحاسبة ظاهر، حسن أحمد 1
 43،ص  2000مصر، الوامعية، ،الدار اإلدارية واملحاسبة التكالي  ومحاسبة املالية املحاسبة في دراسات ،رب  عبد عطية،محمد أحمد هاشم 2
  187ص سابق، ا،مرجعمعاصرة )قضايا املتقدمة التكالي  محاسبة التكريتي، يحي إسماعيل 3
  213ص ،  2002اضردن، عمان، للنشر، وائل دار ،اإلدارية املحاسبة ظاهر، حسن أحمد  4
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  التكلفة،  إن كفاألة نظام التكاليف على أساس اضنشطة يعتمد بصفة رئيسية على االختيار السليم ملسببات

 1السلوكية لها ؛  ل مسبب لتكلفة النشاط ودراسة اآلثار وذل  لي  سهال ومن ال روري تحديد أف 

   لقد طبق هذا النظام في احتساب التكلفة الكلية والتي تحتوي على التكاليف ال ابتة، ونظام التكاليف على

 أساس اضنشطة ال يقي  التكاليف املتحيرة إلنتاج الوحدة ؛ 

   وهذا من  وجود نظام معلومات ذو جودة عاليةلضحصول على معلومات حول تكاليف اضنشطة يستوجب

  الصعب توفير  ، مما يؤدي إلى الحصول على معلومات  ير دقيقة؛ 

 الدراسات  وجود رعا املشاكل العلمية مازالت دون حل، م ل اختيار مسببات التكلفة، كما أوتحت

 2إلدارية لم تكتمل رعد .في مجال التكاليف واتخاذ القرارات ا " ABC"العلمية أن محاوالت تطبيق نظام

 "costing Target "املطلب الثاني : نظام التكلفة املستهدرة  

تكتسبببببببب التكلفبببببببة أهميبببببببة كبيبببببببرة فبببببببي املؤسسبببببببة، باإلببببببببافة إلبببببببى تطبببببببوير و تجديبببببببد املنبببببببتج، حيبببببببث أن بقببببببباأل أي مؤسسبببببببة     

لتقليبببدي فبببي تطبببوير املنبببتج ثبببم يتم بببل املبببدخل ا .واسبببتمرارها فبببي السبببوق يبببرتب  رعبببرخ املنبببتج املناسبببب بالسبببعر املناسبببب

إدخال  إلى السوق بالسعر الذي تم تحديد  من خالل إبافة هامش ربح للتكلفة املحسوبة، على خالت مبدخل التكلفبة 

املسببتهدفة، وذلبب  ببباالنطالق مببن سببعر املنببتج الببذي يتحببدد فببي السببوق وطببرح الهببامش املر ببوب تحقيقبب  مببن هببذا السببعر 

 .ةللوصول إلى التكلفة املستهدف

  :مفاهيم عامة حول نظام التكلفة املستهدرة -1

إن أسلوب التكلفة املستهدفة يجبر املسيرين على تحيير طريقة تفكيبرهم فيمبا يخبص العالقبة ببين التكلفبة وسبعر البيبع     

  .والربحية، وهذا ما يجعل التكاليف ترتب  بأسعار البيع بدال من ارتباط أسعار البيع بالتكاليف

  :تعري  نظام التكلفة املستهدرة 1-1- 

أو  التكلفببببة املسببببتهدفة للوحببببدة  ببببي التكلفببببة التقديريببببة فببببي املببببدى الطويببببل للوحببببدة مببببن املنببببتج التعريفففف  األول: -1-1-1

 3.املستهدت الخدمة التي تساعد املؤسسة على الحصول على الدخل التشحيلي املستهدت للوحدة عندما تبا  بالسعر

يقصد بالتكلفة املستهدفة، تكاليف التصنيع وتسبويق املنبتج التبي تت بمن الوصبول إلبى السبعر   :الثانيالتعري   -1-1-2

  4:التالية  املستهدت وتحقيق أي ا العائد املطلوب ويتم الوصول إلى تكلفة الوحدة املستهدفة حسب املعادلة

 الوحدة املستهدفربح  –تكلفة الوحدة املستهدرة = سعر الوحدة املستهدف               

                                                             
 408ص سابق، مرجع واخرون، محرم محمد زينات 1
  4ص سابق، مرجع عطية، أحمد هاشم  2
 475ص ،  2006مصر، اإلسكندرية، ، الجامعية الدار الربحية، وتحليل التكلفة إدارة ، القبانك علي ثناأل 3
  355ص ،  2006اضردن، عمان، والتوزيع، للنشر البداية دار ،اإلدارية املحاسبة ،اضشقر وعامر الشنقيطك أيمن 4
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 )العائد باضرباح املستهدفة –التكلفة املستهدفة بالتكلفة املسموح بها ا = سعر البيع املتوقع  :و من  نستنتج أن

 :أصلخلنظ مخلالتكلف خلاملستهدف -1-2

إلببببى نشببببأت التكلفببببة املسببببتهدفة خببببالل سببببنوات السببببتينات ، وتؤكببببد اضبحبببباث علببببى أن جببببذور التكلفببببة املسببببتهدفة تعببببود      

، وقبد تطبورت فبي بدايبة السببعينات  1963التكلفبة املسبتهدفة سبنة  TOYOTA الياببان، حيبث اسبتخدمت إدارة مؤسسبة

ال مانينبات،و قبد  وتم االعترات بها رشكل واسع كعامل مهم للوببعية التنافسبية املتفوقبة للشبركات اليابانيبة فبي سبنوات 

 1.تم تعميمها تدريجيا و شكل مختلف من قطا  آلخر 

و قد بدأ هذا املفهوم يظهر و ينتشر في أوربا والواليات املتحدة في أواخر سنوات ال مانينات ، وقد حاولت العديبد مبن     

الشركات الكبيبرة فبي شبمال أمريكبا وأورببا أن تتبنبت التكلفبة املسبتهدفة لتبدعيم إدارة تكاليفهبا وببذل  رفبع تنافسبيتها ، رعبد 

 لتكلفة املستهدفة واستعملت في دول مختلفةذل  تم إحداث عدة تحيرات على ا

 مبادئ التكلفة املستهدرة -1-3

 2:تقوم التكلفة املستهدفة على املباد  اضساسية التالية 

اسببببتنادا لهببببذا املبببببدأ ي ببببع نظببببام التكلفببببة املسببببتهدفة أهببببدات التكلفببببة بطببببرح هببببامش الببببربح  السففففعر يففففؤدي إلفففف  التكلفففففة: -

 املر وب من سعر السوق التنافالري.

أي التركيز على متطلبات العمالأل املتعلقة بالوودة، التكلفة، الوقت، والتي تؤخبذ رعبين االعتببار فبي  التركيز ع   العمل: - 

قبببرارات املنبببتج والعمليبببات ، وفبببي نفببب  الوقبببت توجببب  تحاليبببل التكلفبببة بحيبببث يجبببب أن تكبببون قيمبببة أي خاصبببية أو وظيفبببة 

 .يؤددها املنتج ببالنسبة للعميلا أكبر من تكلفتها

: فببي هببذا السببياق يببتم التأكيبببد علببى مراقبببة التكبباليف فببي مرحلببة تصببميم املنببتج والعمليبببة، مرحلففة التصففميمالتركيففز ع فف   -

ولبببببذل  يجبببببب أن تبببببتم التحييبببببرات الهندسبببببية قببببببل بدايبببببة اإلنتببببباج لينبببببتج عنهبببببا تكببببباليف منخف بببببة وتخفبببببيا زمبببببن إطبببببالق 

 منتجات جديدة في السوق.

امبببل دورة الحيببباة بالنسببببة لكبببل مبببن املنتجبببين والعمبببالأل، وتت بببمن : يبببتم تخفبببيا تكلفبببة كتخففففيض تكلففففة دورة الحيفففاة -

 .تكلفة دورة الحياة سعر الشراأل، تكلفة التشحيل، تكلفة الصيانة والتوزيع

  :الخطوات املتبعة في تصميم نظام التكلفة املستهدرة -  2 

تحديبد اضسبعار والتعامبل مبع أسبعار لقد فربت الظروت املنافسة على املؤسسبات تعبديل إسبتراتيجياأها فيمبا يخبص     

التكلفببة، وبالتببالي فببملن املنطبببق واملفهببوم التقليببدي يحبببدد اضسببعار علببى أسبباس أسبببعار التكلفببة زائببد هبببامش الببربح لببم يعبببد 

                                                             
  37ص ،  2008، باتنة جامعة منشورة،  ير ماجستير مذكرة ،التكالي  تخفيض في القيمة وتحليل املستهدرة التكلفة دور  عطوي، رابية  1
 501ص ، سابق القبانك، مرجع علي ثناأل 2
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معنببت فببي عببالم اضعمببال الحدي ببة، واآلن فببرخ منطببق السببوق نفسبب  بقببوة بفعببل املنافسببة بأسببعار السببوقا، باإلبببافة إلببى 

وبخصببوص العالقببة مببا بببين سببعر البيببع وأسببعار التكلفببة، فببملن العالقببة انعكسببت  .مات مببا رعببد البيببععامببل الوببودة وخببد

 .هامش الربح –بف ل مفهوم التكلفة املستهدفة أي: التكلفة املستهدفة= سعر البيع 

طببببق نتيجبببة فيببتم تحديبببد التكلفبببة املسببتهدفة انطالقبببا مبببن سببعر البيبببع املسبببتهدت والبببذي  البببا مبببا يكبببون سببعر البيبببع امل    

للمنافسبببة، أو يبببتم تحديبببد  انطالقببببا مبببن دراسبببة السبببوق وقيمببببة املنبببتج وقبببدرة الزببببائن علببببى البببدفع مقاببببل الوظبببائف التببببي 

 .يؤددها ذل  املنتج

يعببد املنطلبق لهببذ  العمليببة ويبتم ذلبب  بنبباألا علبى دراسببة السببوق فيمبا يخببص املنافسببين : تحديفد سففعر البيف  املسففتهدف -2-1

سببببعار املطبقببببة والزبببببائن مببببن حيببببث ر ببببباأهم وتقيببببيمهم للمنتجببببات، وكببببذل  مببببن حيببببث طبيعببببة املنببببتج مببببن حيببببث الوببببودة واض 

والوظبببببائف التبببببي يؤددهبببببا ودورة حياتببببب  وكميبببببة املبيعبببببات املتوقعبببببة، باإلببببببافة إلبببببى افببببباق تطبببببوير املنتجبببببات اضخبببببرى لهبببببا نفببببب  

 .الخصائص للمنتج املعني

ة بنباألا علبى إسبتراتيجية املؤسسبة املتعلقبة باضربباح، أي البربح البذي تر بب يعد الخطوة ال اني تحديد الربح املستهدف: -2-2

 .املؤسسة تحقيق  من منتج معين

لضحصببببببول علبببببببى التكلفبببببببة املسببببببتهدفة يبببببببتم اسبببببببتخدام عنصببببببرين سبببببببابقين بطبببببببرح البببببببربح   تحديففففففد التكلففففففففة املسفففففففتهدرة: -2-3 

ببر مببن التكلفبة املسبموح بهبا، وفببي هبذ  الحالبة يضوبأ إلببى املسبتهدت مبن سبعر البيببع املسبتهدت، وعبادة مبا تكببون هبذ  التكلفبة أك

ويطلببق علببى هببذ  اإلجببراألات  إجببراألات البحببث عببن فببرص تخفببيا تكبباليف اإلنتبباج، وهببذا علببى كامببل املراحببل والنشبباطات، 

 .1هندسة القيمة 

القيبببام بالدراسببببات تتم بببل الخطبببوة اضخيبببرة فبببي   تصفففميم أجفففزاء ومكونفففات السفففلعة بشفففكل يحقفففق التكلففففة املسفففتهدرة: -2-4

الالزمبببة والتبببي تبببتم فبببي الحالبببب مبببن قببببل املهندسبببين فبببي املؤسسبببات للوصبببول إلبببى اضجبببزاأل والعناصبببر وأسبببلوب اإلنتببباج املناسبببب 

وتتطلبببب هبببذ  الخطبببوة  .الببذي ي بببمن تصبببنيع املنتجبببات بقيمبببة التكلفببة املسبببتهدفة، والتبببي تبببم تحديبببدها فبببي الخطببوة ال ال بببة

وات اإلنتببباج ملحاولببببة إلحببباأل مراحببببل اإلنتببباج التببببي ال تت بببمن إبببببافة أي قيمبببة للسببببلعة، عنايبببة خاصبببة بتحديببببد مراحبببل وخطبببب

  .2وذل  لتوفير تكلفة اضنشطة عديمة القيمة 

  :تقييم نظام التكلفة املستهدرة -4

 :مزايا نظام التكلفة املستهدرة -4-1

                                                             
  9ص ، سابق مرجع ، املتقدمة اإلدارية املحاسبة ، حسين علي حسين احمد 1
  355ص سابق، مرجع ،اإلدارية املحاسبة ،اضشقر وعامر الشنقيطك أيمن 2
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تسبباعد  -    1 تتنبو  املكاسببب التببي يمكبن أن تجنيهببا املؤسسببات مبن تطبيقهببا ضسببلوب التكلفببة املسبتهدفة نببذكر مببن بينهبا:      

   التكلفة املستهدفة على تحسين العالقات مع املوردين؛

 تسهل العمل الومااي بمليجاد لحة مشتركة وهدت مشترر يكتمل في التكلفة املستهدفة، -

يساعد تطبيق نظام التكلفة املستهدفة كذل  في التحسينات الداخليبة وذلب  مبن  األ الفريق على تحقيق ؛ كل أع  يعمل -

 خالل دعم عمل

 الفريق وإدارة اإلمداد وإدماج املوردين في تطوير منتجات وخدمات جديدة؛ - 

املزايبببا اضساسبببية لهبببذا  مبببن ببببينيعبببد التركيبببز الخبببار ي للتكلفبببة املسبببتهدفة بيجلبببب معلومبببات عبببن السبببوق لنظبببام التكلفبببةا،  -

اضسلوب على عكب  اضسباليب التقليديبة للتكباليف التبي تتميبز بتركيزهبا البداخليبجمع تكلفبة املبورد، اليبد العاملبة، وعناصبر 

إببببافية لحسببباب تكلفبببة الوحبببدةا، حيبببث أن نقطبببة البدايبببة لألسبببلوب  بببي سبببعر السبببوق املسبببتقبلي ثبببم الوصبببول إلبببى التكلفبببة 

 املستهدفة؛ 

اضخببرى للتكلفببة، حيببث  تعتبببر طريقببة التكلفببة املسببتهدفة سببعر السببوق نقطببة محوريببة للتحليببل، و بببذل  تتجنببب املشبباكل- 

 تصبح التكلفة أداة لتصميم منتج ناني بدال من توثيق بيانات تاريخية؛ 

ملنببتج موجهبببة نحبببو ا يصبببح السبببعر مسببببا لعمليبببة تطببوير املنبببتج بببدال مبببن أن يكبببون ناتجببا عنهبببا ممببا يجعبببل عمليببة تطبببوير -

 السوق والربح؛ 

الطبرق التقليديبة للتكلفببة  تتجب  التكلفبة املسبتهدفة رسببب  رببها املحببدد إلبى تبوفير بيانبات مالئمبة للقببرارات، بينمبا تتجب    

 .إلى تلويل كل التكاليف رحا النظر عن مالألمتها التخاذ القرارات

  :حدود نظام التكلفة املستهدرة-4-2

ببعف يمكببن أن  علبى البر م مبن أهميببة التكلفبة املسبتهدفة واملزايببا التبي يمكبن تحقيقهبا مببن وراأل تطبيقهبا إال أن لهبا نقبباط   

 2ندرج رع ا منها فيما يلي :

بلوغ التكلفبة املسبتهدفة  تتم ل أهم نقطة بعف لنظام التكلفة املستهدفة في فرب  ل ح  كبير على العمال، حيث أن     

عنبببد نقطبببة معينبببة، تببببدأ درجبببة عبببدم فهبببم نظبببام التكلفبببة املسبببتهدفة،  لوبببدول الزمنبببي يصببببح شبببب  مسبببتحيل؛ مبببع تقلبببيص ا

وسبلبيا بدقببة القيباس، فكلمبا أصببح النظبام أكثبر تعقيبدا ومت بمنا ملتحيبرات وقياسبات أكثببر،  تبرتب  إيجابيبا بدرجبة تعقيبد 

 كلما أصبح أكثر صعوبة للفهم؛

                                                             
 60- 59ص ، سابق مرجع ،التكالي  تخفيض في القيمة وتحليل املستهدرة التكلفة دور  عطوي، رابية  1
 61، 60ص ص ، سابق مرجع ،التكالي  تخفيض في القيمة وتحليل املستهدرة التكلفة دور  عطوي، رابية  2
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تصببببح السبببرية قيبببدا  متكبببامال وفعببباال ومتعلقبببا بأهبببدات طويلبببة اضجبببل لتخفبببيا التكلفبببةعنبببدما يكبببون النظبببام مفهومبببا،      

أساسبببيا، حيبببث أن رعبببا املنافسبببين علبببى اسبببتعداد لبببدفع أي ثمبببن مقاببببل الحصبببول علبببى تطبببوير التكلفبببة املسبببتهدفة للفتببببرة 

 القادمة ضهم منتج.

التنبببؤ رسبببعر  لفببة املسبببتهدفة، إذ أنبب  مبببن  يببر السبببهليتم ببل أحببد مشببباكل التكلفببة املسبببتهدفة فببي التحديبببد الفعلببي للتك      

   .السوق املستقبلي ملنتج معين، والذي يعتبر نقطة البداية لحساب التكلفة املستهدفة

هنببار مشببكل اخببر أي ببا يببرتب  باملشببكل السببابق يتم ببل فببي الفربببيات التببي تبنببت عليهببا التكلفببة املسببتهدفة والتببي تت ببمن      

املسببتقبليين، حيببث يمكببن أن تواجبب  املؤسسببة منافسبين جببدد فببي املسببتقبل إبببافة إلببى املنافسببين الحبباليين، مب ال املنافسببين 

وتتعلبببببببببق الفرببببببببببية ال انيبببببببببة ببببببببببالتطورات التكنولوجيبببببببببة املسبببببببببتقبلية، فمبببببببببن  يبببببببببر املمكبببببببببن أن تتنببببببببببأ املؤسسبببببببببة بببببببببببالتطورات 

فتتعلبببق بتف ببببيالت العمببببالأل املسببببتقبلية إذ يجببببب التكنولوجيبببة الوديببببدة التببببي سببببتكون فبببي املسببببتقبل، أمببببا الفربببببية ال ال ببببة 

التنببؤ بهببذ  اضخيبرة، وبمببا أن التكلفبة املسببتهدفة قائمبة علببى فرببيات فهببذا يعنبي أطهببا ليسبت قياسببات دقيقبة وإنمببا  بي عبببارة 

 عن أف ل تقدير في ظل هذ  الفربيات التي تقوم عليها.

التكلفبة املسبتهدفة حقبا، فبعبد  التكلفة املستهدفة أو كيفية بلبوغ مشكل اخر وربما يكون هو أهم مشكل، يتم ل في إدارة     

مشبببببكل تحديبببببد التكلفبببببة املسببببببتهدفة وتقسبببببيمها علبببببى وظبببببائف املنببببببتج تبببببأتك مرحلبببببة إدارة التكلفبببببة املسببببببتهدفة التبببببي تبببببؤدي إلببببببى 

 .استخدام تحليل القيمة وتحرير إبدا  كل املعنيين بها

خل
خل
خل
خل
خل
خل
خل

 الفصل خالصة

 مراقببة بمجبال أهبتم كميبة كتقنيبة و محاسببية ك برورة ظهبرت ، التسبيير مراقبة أدوات إحدى التحليلية املحاسبة تعتبر    

 ال برورية املعلومبات تبوفير رحبرخ هبذا و االقتصبادية املؤسسبة ملنتجبات النهائيبة التكلفبة تحديبد و التكباليف حسباب و

  أهدافها تحقيق ت من والتي املناسبة التسعير سياسة تحديد و القرارات مختلف اتخاذ على املسيرين ملساعدة

 



 املحاسبة التحليلية                                                                الفصل األول:                                                            

 

26 
 

 حبول  الالزمبة املعلومبات علبى الحصبول  ال بروري  مبن ، النهائيبة التكلفبة وسبعر التكباليف بحسباب القيبام قببل أنب   يبر    

 وتصبنيف بترتيبب القيبام ثبم ، التحليليبة املحاسببة ملعلومبات اضساسبري املصبدر باعتبارهبا العامبة املحاسببة مبن التكباليف

 .التكلفة وسعر التكاليف مختلف تحديد عملية تسبق أساسية و مهمة كمرحلة املعلومات هذ  وتحليل

   

 مبن واحبدة قاعبدة علبى كلهبا تعتمبد محاسببية طرق  عدة ظهرت فقد التحليلية املحاسبة بها تمتاز التي لضخصائص نتيجة و 

 منهبا لكبل أن بحيبث طريقبة كبل إليهبا ترمبك التبي واضهبدات املعطيبات تلب  معالوبة طريقبة فبي يكمبن االختالت أن إال املعطيات

 تحديد إلى الوصول  يمكن أن  الطرق  ملختلف دراستنال خال من الحظنا ولذل  التسيير،، من معينة جوانب تخدم مميزات

 .للتكاليف معين بتقسيم طريقة كل تتميز بحيث التكاليف، حساب في أسلوبها حسب طريقة كل وفق املنتج تكلفة

 

 :هو تطورها و التحليلية املحاسبة طرق  مختلف دراسة من نستخلص  أن يمكن ما

 للمعلومبات  تفصبيليا داخليبا نظامبا اعتبارهبا يمكبن حيبث املؤسسبة فبي بالحبة أهميبة التحليليبة املحاسببة تحتبل 

 التكباليف بحسباب تسبمح حيبث تحليلها، رحرخ التكاليف، وتبويب وفحص لومع الخاصة تقنيات  ل  املحاسبية

 ؛

 توزيعهبا لصبعوبة  نظبرا التحليليبة املحاسببة طبرق  ملختلبف اضساسبري املحبور   بي املباشبرة  يبر اضعبباأل معالوبة إن 

 املنتجات؛ و التكاليف مختلف على

 ف مختلب وحسباب تحليبل دقبة لزيبادة أساسبا دهبدت كبان التحليليبة املحاسببة طبرق  شبهدت  البذي التطبور  إن

                                  تعقبد ظبل فبي املباشبرة اضعبباأل حسباب علبى تزايبدت التبي املباشبرة  يبر اضعبباأل معالوبة وخصوصبا التكباليف

 مبن يمكبن مبا هبذا و الصبناعات، مختلبف فبي العاليبة للتكنولوجيبات الك يبف االسبتخدام و اإلنتاجيبة العمليبات

 بيبع  أسبعار تحديبد علبى املسبيرين يسباعد ممبا موثبوق  و دقيبق رشبكل املنتجبات ملختلبف التكلفبة أسبعار تحديبد

 للمؤسسبة مناسببة تسبعير سياسبة تحديبد إمكانيبة بالتبالي و موببوعية أكثبر رشبكل املنتجبات لهبذ  تنافسبية

 فبي املنافسبة طبيعبة و الطلبب حوبم و العمبالأل متطلببات و املاديبة إمكانياأهبا االعتببار رعبين تأخبذ االقتصبادية

 املستهدفة؛ اضسواق

 مصداقية  أكثر متعددة بطرق  التكاليف حول  دقيقة معلومات توفر التحليلية للمحاسبة الحدي ة اضنظمة إن ، 

 منهبا يتعلبق مبا خاصبة و واقعيبة و موببوعية أكثبر رشبكل القبرارات اتخباذ علبى املؤسسبة إدارة يسباعد مبا وهبذا

 اضسعار؛ بتحديد

 للمحاسببة املختلفبة الطبرق  ببين التكامبل إمكانيبة وجبود بالتبالي و النقبائص و العيبوب مبن طريقبة أي تخلبو ال 

 مؤسسبة مبن تختلبف النشباط ظبروت و طبيعبة ضن مبا مؤسسبة علبى معبين نظبام فبرخ يمكن ال حيث ، التحليلية

 .ضخرى 

 هبذا  وتكباليف فوائبد مراعباة مبع املسبيرين لحاجبة لالسبتجابة الوقبت نفب  فبي طريقبة مبن أكثبر اسبتخدام إمكانيبة 

 .الحاجة حسب اضخرى  الطرق  تقنيات رعا واستخدام رئيالري رشكل واحدة بطريقة االكتفاأل أو االختيار،
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     تمهيد :

في منتصف السبعينات من القرن املاض ي، و في إطار تغيير القوانين و التشريعات املوروثة عن الحقبة       

من مرجعية محاسبية تتماش ى مع النهج االقتصادي االشتراكي انذاك  إيجاداالستعمارية من جهة، و من اجل 

و كان ذلك بمثابة تغيير جذري في هذا  75/35جهة أخرى، تم إصدار تشريع خاص بالعمل املحاسبي و هو األمر 

سنة من العمل به، و نظرا لتغيير النهج االقتصادي من اقتصاد موجه إلى  30املجال. لكن بعد مرور أكثر من 

اقتصاد السوق و بفضل تطبيق اإلصالحات االقتصادية الخاصة بعشرية التسعينات، أصبح هذا القانون ال 

، و خاص 07/11يساير التطورات االقتصادية الجديدة، و تم استبداله بتشريع جديد متضمن في القانون رقم 

 . 2010ي بالنظام املحاسبي املالي، و الذي أصبح ساري املفعول ابتداءا من أول جانف

 من خالل هذا التقديم سنتطرق إلى: 

 

  :مدخل إلى النظام املحاسبي املالياملبحث األول. 

 :ماهية النظام املحاسبي املالي املبحث الثاني .    

 :عرض للنظام املحاسبي املالي املبحث الثالثSCF. 
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 .املبحث األول: مدخل إلى النظام املحاسبي املالي

 الخروج تبنته  الجزائر بعد الذي اإلشتراكي االقتصادي النهج مع تتماش ى محاسبية مرجعية إيجاد أجل من    

 تغيير بمثابة ذلك وكان 75/35األمر وهو املحاسبي بالعمل خاص تشريع إصدار تم اإلستعمارية، من  الحقبة

 االقتصاديات على الجزائري  قتصاداإل التفتح وبعد سنة 30 من أكثر مرور بعد لكن املجال ، هذا جذري في

 هذا أصبح التغيرات لهذه يستجيب محاسبي لنظام الدولة تبني إلى أدت التي األسباب أهم يعد من الذي العاملية

 رقم القانون  في متضمن جديد بتشريع إستبداله وتم الجديدة، اإلقتصادية يساير التطورات ال القانون 

 .2010 جانفي  أول  من ابتداء املفعول  ساري  أصبح والذي املالي، و الخاص بالنظام املحاسبي 07/11
 

 .املطلب األول: تعريف النظام املحاسبي املالي و طبيعته 

 1: النظام املحاسبي املالي تعريف -1

:" فان النظام املحاسبي يعرف باملحاسبة املالية 2007نوفمبر  25املؤرخ ب  07/11من القانون  03وفقا للمادة 

نظام لتنظيم املعلومات املالية، يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة، تصنيفها، تقييمها و تسجيلها و و هي 

عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان و نجاعته ووضعية خزينته في نهاية 

 النشاط".

 :طبيعته

 تمحورت عملية اإلصالحات حول العناصر التالية:   

 اإلطار التصويري للنظام املحاسبي الجديد.بناء  .أ

 إعطاء مفاهيم جديدة لألصول، الخصوم، رأس املال، األعباء والنواتج. .ب

 تحديد طرائق التقييم املحاسبي. .ت

 تنظيم مهنة املحاسبة. .ث

إعداد نماذج للقوائم املالية الختامية ووضع جداول، وإيضاحات الخاصة باملفاهيم والجداول  .ج

 امللحقة.

 حسابات واملجموعات.تحديد ال .ح

 . حتديد قواعد ميكانيزمات سري احلساابتخ.       

                                                             
املتضمن النظام املحاسبي املالي، الجريدة الرسمية  1428دو القعدة  15املوافق ل  2007نوفمبر 25املؤرخ في  07/11من قانون  03املادة  1

 74العدد 
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 .املطلب الثاني: ماهية املعايير الدولية 

 :تعريف املعيار -
 " يقصد باملعيار القاعدة املنظمة لألداء أو لقياس ش يء ما، و تتميز بكونها متفق عليها بين الناس".  1

 تعريف املعيار املحاسبي الدولي -2

" هو قاعدة أو مجموعة قواعد تصف أو تبين الطريقة التي يتم بها إعداد الحسابات و عرضها في القوائم 

 املالية". 

 

 املعايير الدوليةأسباب وجود   -3

  .الحاجة لتقديم و إيجاد آلية لتطوير املحاسبة و استبعاد التناقضات القائمة فيه 

 .انفتاح البورصات و أسواق املال على املستوى العالمي 

 .تسهيل عمليات قراءة القوائم املالية و ضرورة التنسيق و التوحيد املحاسبي 

 .تدعيم املرور لألسواق املالية 

  االتصاالت بين املتعاملين االقتصاديين من اجل التفكير العقالني و التفكير بفعالية اكبر.تسهيل 

 2تطور معايير املحاسبة الدولية  -4

حيث كشفت هده األزمة عن عمليات الغش و  1929تطور املعايير املحاسبية الدولية يعود الزمة الكساد       

وافقت املنظمات الدولية  1995يار أسواق املال األمريكية، و في التالعب في اإلفصاح املحاسبي ما أدى النه

( على تطبيق املعاير املحاسبية الدولية في جميع األسواق املالية IOSCOلهيئات األوراق املالية للتبادل ) 

 العاملية. 

حاسبي، كما أن أصبحت هده املعايير أكثر قبوال كأساس لإلفصاح امل 2002و بصدور قانون االتحاد األوروبي في 

هده املعايير لم تأت دفعة واحدة بل على مراحل و دلك من خالل مؤتمرات انعقدت نتيجة الضغوطات التي 

سببها مستعملو القوائم املالية كون هده األخيرة و املعدة وفق األنظمة املحاسبية املحلية لم تعد تساعد في 

 اتخاذ القرارات املناسبة.

باسطنبول. هده املؤتمرات أسفرت في كل مرة  2006بسان لويس و أخرها في  1904ان في أول مؤتمر انعقد ك     

عن إنشاء منظمات و هيئات تسعى لتحقيق التوافق املحاسبي على املستوى الدولي و تهيئة املناخ املناسب 

لية لتسعة دول، من طرف معاهد دو  1973( التي تأسست في IASCلتطبيق املعايير الدولية. و أهم هده الهيئات )

يوضح عملية اإلفصاح عن البيانات املحاسبية املعتمدة. إضافة  1974تولت هده اللجنة إصدار أول معيار في 

و الذي يضم كافة هيئات لجنة معايير املحاسبة  1977( الذي أسس في IFACلالتحاد الدولي للمحاسبين )

ة الدولية، تولى مهمة العمل على قبول املعايير على لتصبح مجلس املعايير املحاسبي 1983( مند IASCالدولية )

 املستوى الدولي. 

                                                             
مدكرة تخرج لنيل ، SCFاالنتقال من املخطط املحاسبي الوطني الى النظام املحاسبي املالي الجديد حميدات فتيحة، حلوان سمية، : 1

  43-42. ص: 2013/2014شهادة ليسانس، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 
-رالجزائ -، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود للنشر و الطباعةمحاسبة املؤسسة طبقا للمعايير الدولية: شعيب شنوف، 2

 .14، ص: 2009
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معيددددار، أمددددا  12( الغددددي م هددددا IASمعيددددار محاسددددبي دولددددي )  41( IASCأصدددددرت لجنددددة املعددددايير املحاسددددبية الدوليددددة )     

 (.  IFRSمعايير لتقارير املالية الدولية ) 8( فقد اصدر IASBمجلس معايير املحاسبة الدولية )

 

 .: أسباب توجه الجزائر إلى النظام املحاسبي املالي، و مراحل انجازه الثالثاملطلب 

 1أسباب توجه الجزائر إلى النظام املحاسبي املالي  -1

مندد تبنددي النصددوص القانونيددة املتعلقددة بداملخطمل الددوطني املحاسددبي، الددذي تددم اعتمداده فددي االقتصدداد املددؤرخ فددي      

 سنة من تطبيقه لم يتم عليه أي تعديل من شانه أن يسد بعض الثغرات  33، و خالل 1975ابريل  29

ملرفددددددق العددددددام، العمليددددددات بالعملددددددة النقدددددائ) مثل)التسددددددجيل املحاسددددددبي املتعلددددددق بددددددالقرض التجددددداري، امتيددددددازات او 

 األدواتمواكبدة  مدن ال يمكنندا PCNاملخطدمل املحاسدبي الدوطني  أناألجنبية،...الخ(، كما اتضح مدن خدالل التجر دة 

االقتصدددادية و املاليدددة الجديدددة التدددي انبثقدددت عدددن العوملدددة املاليدددة و االقتصدددادية و ال يعدددرض قدددوائم ماليدددة تتوافدددق و 

علدددددى معلومددددات ماليددددة شدددددفافة  الحصددددول مددددن  األجاندددددبو السدددديما  املسددددتعملينح ملختلدددددف املقدددداييس العامليددددة، تسددددم

 : فيما يليهدا النظام  إلىتوجه الجزائر  أسبابمختلف القرارات و يمكن حصر  اتخاذتستغل مباشرة في 

 :يمدددددس االختبددددار الددددددولي الدددددذي يقددددرب ممارسدددددتنا املحاسدددددبية باملمارسددددات العامليدددددة و الدددددذي  السببببألب األول

 ح بان تعمل على ركيزة مرجعية و مبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد املعاصر. يسم

 :التمكدددددين مدددددن إعدددددداد معلومدددددات دقيقدددددة تعكدددددس صدددددورة صدددددادقة عدددددن الوضدددددعية املاليدددددة  السبببببألب الثببببباني

 للمؤسسات االقتصادية الجزائرية. 

 :تقييمها للمعامالتيتعلق باملبادئ و القواعد التي توجه التسجيل املحاسبي   السألب الثالث ، 
 اإلداري و غيددددددر  اإلداري التالعددددددب  أخطدددددداريسددددددمح بالتقليددددددل مددددددن  الددددددذي األمددددددرالقددددددوائم املاليددددددة،  إعدددددددادو  

النظددددددام املحاسددددددبي املددددددالي علددددددى عاتقدددددده احتياجددددددات  أخدددددددبالقواعددددددد، و تسددددددهيل مراجعددددددة الحسددددددابات كمددددددا 

 ى معلومات مالية منسجمةيسمح لهم بالحصول عل الذي األمراملستثمرين الحالية و املستقبلية 

 القرارات. اتخاذاملقارنات و  إجراءو مقروءة تخ) املؤسسات و تمك هم من  
 :يتعلق بالكيانات الصغيرة و يتلخ) في امكانية تطبيقها لنظام معلومات مبني على  السألب الرابع

 .محاسبة مبسطة
 :اإلجراءات و املعامالت املالييل محاولة جلب املستثمر األجنبي من خالل تدو  السألب الخامس 

و املحاسددبية لوقايتددده مددن اخدددتالف الدددنظم املحاسددبية، سدددواء مددن حيدددث اإلجدددراءات، أو مددن حيدددث إعدددداد  

   القوائم املالية. 

  2مراحل انجاز النظام املحاسبي املالي: -2

التي مولت من بدأت عملية اإلصالحات حول املخطمل املحاسبي الوطني و  2001بداية من الثالثي الثاني 

طرف البنك الدولي، هذه العملية أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين، و التعاون مع املجلس الوطني 

للمحاسبة وتحت إشراف وزارة املالية، بحيث وضعت على عاتقهم مسؤولية تطوير املخطمل املحاسبي الوطني 

                                                             
الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال  -، جامعة الشلف( في الجزائرIAS/IFRSمتطلبات تطبيق النظام املحاسبي املوحد ): كتوش عاشور،  1

 .296-295افريقيا العدد السادس، ص: 
كرة تخرج لنيل ذ،ماملحاسبي املالي الجديدمبادئ املحاسبة التحليلية في النظام زة شمس الدين،بلومي محمد االمين،: عبد الرحمان حم 2

 34. ص: 201/2014الحميد ابن باديس،مستغانم،  تجارية و علوم التسيير،جامعة عبدشهادة ليسانس،كلية العلوم االقتصادية و ال
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يات االقتصادية الجديدة، واملتعاملون إلى نظام محاسبي جديد للمؤسسات يتوافق مع معط 75-35نسخة 

 االقتصاديون الجدد، وقد مرت هذه العملية بثالثة مراحل هي:

 :تشخي) مجال تطبيق املخطمل املحاسبي الوطني مع إجراء مقارنة بينه و بين  املرحلة األولى

 املعايير املحاسبة الدولية.

 تطوير مشروع مخطمل محاسبي جديد للمؤسسة.املرحلة الثانية : 

 وضع نظام محاسبي جديد.املرحلة الثالثة : 

 وفي نهاية املرحلة األولى وضعت ثالثة اختيارات تطوير ممكنة:

  اإلبقاء على تركيبة املخطمل املحاسبي الوطني وتحديد اإلصالحات تماشيا مع الخيار األول :

نون لتوجيه االقتصادي في الجزائر، والذي بقي ثابتا منذ أن صدر قا-تغييرات املحيمل القانوني

 .1988االستثمارات الوطنية االقتصادية في 

 :ويتمثل في ضمان بعض املعالجات مع الحلول التقنية املطورة من طرف مجلس  الخيار الثاني

، ومع مرور الوقت سيتكون نظامين محاسبين مختلفين يعطيان IASBاملعايير املحاسبية الدولية 

 ون مصدرا للتناقض واالختالف.نظاما مختلمل ومعقد، و التالي يمكن أن يك

 :بالنسبة لهذا الخيار، فهو يتضمن انجاز نسخة جديدة للمخطمل املحاسبي  الخيار الثالث

الوطني مع عصرنة شكله، ووضع إطاره التصويري املحاسبي، املبادئ والقواعد مع األخذ بعين 

 االعتبار املعايير املحاسبية الدولية.

، واختيار 2001سبتمبر  05املجلس الوطني للمحاسبة في اجتماعه املنعقد في إن هذا الخيار املتبني من قبل 

أو  مجلس املعايير املحاسبية املالية  IAS/IFRSطبيعة املحاسبة املرجعية سواء املعايير املحاسبية الدولية 

 أو التوجيهات األور ية. USGAAPمن خالل  FABSاألمريكية 

 
 اسبي املالي املبحث الثاني :ماهية النظام املح

 أهدافه ، امتيازات تطبيقهاملبحث دراسة مفهوم النظام املحاسبي، خصائصه ،  هذا خالل من سنحاول     

 (.PCNوأهم االختالفات املوجودة بينه و بين  املخطمل املحاسبي الوطني )
  املطلب األول: مفهوم النظام املحاسبي املالي، و خصائصه.

 مفهومه -1

من  3، و وفقا للمادة 2007نوفمبر  25املؤرخ في  11-07لقد صدر النظام املحاسبي املالي بموجب قانون رقم      

القانون فان: " النظام املحاسبي يعرف باملحاسبة املالية و هي نظام لتنظيم املعلومات املالية، يسمح بتخزين 

وف تعكس صورة صادقة عن الوضعية معطيات قاعدية عديدة، تصنيفها، تقييمها و تسجيلها و عرض كش

 1املالية و ممتلكات الكيان و نجاعته ووضعية خزينته في نهاية النشاط". 

 و لقد تضمن هذا القانون مصطلح اإلطار التصوري للمحاسبة، باعتباره دليال إلعداد املعايير املحاسبية     

و تأويلهدددددا و آجدددددال تحديدددددد هدددددذا اإلطدددددار التصدددددوري للتنظددددديم، كمدددددا ادخدددددل هدددددذا النظدددددام مبددددددأ املحاسدددددبة املبسدددددطة  

للكيانددددات التددددي لددددم يتحدددددد رقدددددم أعمالهددددا و عدددددد مسددددتخدميها و نشدددداطها املحددددددود الددددذي ندددد) عليهددددا التنظدددديم. أمدددددا 

ورة إعددددداد إضددددافة للميزانيددددة و جدددددول بالنسددددبة للقددددوائم املاليددددة أو الكشددددوف املاليددددة ألددددزم القددددانون الكيانددددات بضددددر 

                                                             
  2007نوفمبر 25، املؤرخ في 11-07، قانون 3املادة  :1
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النتددددائج، جددددددوال لتددددددفقات الخزيندددددة و آخدددددر ملتابعدددددة التغيدددددر فددددي األمدددددوال الخاصدددددة باإلضدددددافة إلدددددى الكشدددددوف امللحقدددددة 

 بالقوائم املالية، و ن) على أن تتضمن كل هذه القوائم إمكانية إجراء مقارنات مع السنة املالية السابقة.

 

 خصائصه -2

 ملالية، حيث يركز على املفهوم املالي أكثر من املفهوم املحاسبي؛نظام للمعلومة ا 

 كشوف مالية تعكس بصدق املركز املالي تتمثل في امليزانية؛ 

 معلومات يمكن قياسها عدديا؛ 

 تصنيف و تقييم و تسجيل املعلومات املالية وفقا للمعايير الدولية؛ 

 قياس أداء و نجاعة الكيان من خالل جدول النتائج؛ 

  قياس وضعية اخلزينة من خالل جدول التدفقات النقدية، و ذلك من اجل معرفة قدرة الكيان
 )املؤسسة( على توليد التدفقات النقدية؛

 .إعداد القوائم املالية يف هناية السنة، و ابلتايل حتقيق مبدأ الدورية 
 

 .املطلب الثاني: اإلطار القانوني و التصوري للنظام املحاسبي املالي

 اإلطار القانوني -1

 من: SCFيتكون اإلطار التشريعي للنظام املحاسبي املالي 

  مادة(. 43يتضمن النظام املحاسبي املالي ) 2007نوفمبر  25املؤرخ في  11-07القانون رقم 

  44) 11-07يتضمن تطبيق أحكام القانون  2008مايو  26املؤرخ في  156-08املرسوم التنفيذي رقم 

 مادة(.

  الذي يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى  2008جويلية  26الوزاري املؤرخ في القرار

 الكشوفات املالية و عرضها، و مدونة الحسابات.

 :اإلطار التصوري -2

 1* مجال التطبيق:

 تلزم الكيانات اآلتية بمسك محاسبة مالية: 11-07من القانون رقم  4حسب املادة 

  القانون التجاري.الشركات الخاضعة ألحكام 

 التعاونيات 

  األشخاص الطبيعيين أو املعنويين املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية و غير التجارية إذا كانوا

 يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة.

 .و كل األشخاص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين لذلك بموجب ن) قانوني أو تنظيمي 

 يمكن للكيانات الصغيرة التي ال يتعدى رقم أعمالها و عدد  11-07من القانون  5ة و حسب املاد

  1مستخدميها و نشاطها الحد املعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.

                                                             
 .                              2007نوفمبر 25، املؤرخ في 11-07من القانون  4املادة : 1
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 .املبادئ املحاسألية *

  تطبيق املتضمن  26/07/2008الصادر في  156-08الوحدة املحاسبية: وفقا للمرسوم التنفيذي رقم

فان " يجب أن يعتبر الكيان كما لو كان وحدة محاسبية  9. و وفقا للمادة 11-07أحكام قانون 

مستقلة و منفصلة عن مالكيها. تقوم املحاسبة املالية عن مبدأ الفصل بين أصول الكيان و خصومه 

الخاصة أو و أعبائه و منتجاته، و أصول و خصوم و أعباء و منتوجات املشاركين في رؤوس أمواله 

مساهميه، و يجب أال تاخد الكشوف املالية للكيان في الحسبان إال معامالت الكيان دون معامالت 

 2مالكيها. " 
و تعني استقاللية املؤسسة كشخ) معنوي عن مالكيها كأشخاص طبيعيين عند إدراج املؤسسة قانونيا 

و الذمة املالية تعني رأس املال الذي من كشخ) معنوي، معنى ذلك ان لها ذمة مالية مستقلة عن مالكيها، 

 خالله تنطلق املؤسسة في نشاطها.  

  ( فان: " يلزم كل كيان احترام 156-08من املرسوم السابق ) 10اتفاقية الوحدة النقدية: وفقا للمادة

اتفاقية الوحدة النقدية. يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معامالت الكيان. 

ا انه يشكل قياس املعلومة التي تحملها الكشوف املالية. ال تدرج في الحسابات إال املعامالت و كم

األحداث التي يمكن تقويمها نقدا، غير انه يمكن أن تدرج في امللحق بالكشوف املالية املعلومات غير 

عمليات املقيمة بالنقود .  أي انه تسجل ال3القابلة للتحديد الكمي و التي يمكن أن تكون ذات اثر مالي."

 )دج( في القوائم املالية، أما العمليات التي ال تقسم نقدا فيتم اإلشارة إليها في املالحق.

  من املرسوم التنفيذي السابق فانه: " يجب أن تبرز الكشوف  11مبدأ األهمية النسبية: وفقا للمادة

جاه الكيان. كما يمكن جمع املبالغ املالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها ت

 املعتبرة مع املبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الطبيعة أو الوظيفة. 

يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف املالية معرفة املسيرين للمعلومة التي يحملونها عن الواقع و          

 4األهمية النسبية لألحداث املسجلة." 

نه القوائم املالية تظهر فقمل املعلومات ذات األهمية أي التي من شانها التأثير على قرارات مستخدمي اي ا         

 القوائم املالية.

  ( فان: " تكون نتيجة كل سنة مالية 156-08من املرسوم ) 12استقاللية الدورات: وفقا للمادة

تحديدها يتعين أن تنسب إليها مستقلة عن السنة التي تسبقها و عن السنة التي تليها، و من اجل 

   5األحداث و العمليات الخاصة بها فقمل." 

أي انه كل نتيجة سنة مالية مستقلة عن نتيجة السنة الالحقة أو السابقة، أي ينبغي تحمل كل سنة مالية 

 األعباء التي تخصها و في نفس الوقت استفادة هذه السنة من نواتجها. 

                                                                                                                                                                              
 .11-07من القانون  5املادة :  1
  .11-07من القانون  5املادة  : 2
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة : 3
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  11ملادة :ا 4
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة : 5
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  فان: " يجب ر مل حدث بالسنة املالية املقفلة، إذا كانت له صلة  13للمادة الدورة املحاسبية: وفقا

مباشرة و مرجحة مع وضعية قائمة عند تاريخ إقفال حسابات السنة املالية و يكون معلوما بين هذا 

 التاريخ و تاريخ املوافقة على حسابات هذه السنة املالية.

خ إقفال السنة املالية و كان ال يؤثر على وضعية األصول أو ال يتم إجراء أية تسوية إذا طرا حدث بعد تاري

 الخصوم الخاصة بالفترة السابقة للموافقة على الحسابات. 

و يجب أن يكون هذا الحدث موضوع إعالم في امللحق بالكشوف املالية إذا كان ذا أهمية تمكنه من التأثير على 

 1قرارات مستعملي الكشوف املالية."

إال أن املنشاة قد تضع تاريخ  31/12و تنتهي في  01/01ن الدورة املحاسبية سنة حيث تبدأ في و عادة ما تكو 

إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغالل مخالفة للسنة املدنية و  31/12إلقفال دورتها املحاسبية مخالف لتاريخ 

 في حالة تغيير تاريخ اإلقفال يتم تحديد الفترة و تبريرها.

 فانه: " يجب أن تستجيب املحاسبة ملبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى  14: وفقا للمادة 2الحيطة و الحذر

تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة في املستقبل من 

 شانها أن تنتقل بالديون ممتلكات الكيان و نتائجه.

كما يجب أن ال يقلل من قيمة األصول و املنتوجات، كما ينبغي أن ال يبالغ في تقدير قيمة األصول و املنتوجات، 

 يجب أن ال يقلل من قيمة الخصوم و األعباء.

 يجب أن ال يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها." 

  نتها خالل يقتض ي انسجام املعلومات املحاسبية و قابلية مقار  15: وفقا للمادة 3استمرارية الطرق

 الفترات املتعاقبة دوام تطبيق القواعد و الطرق املتعلقة بتقييم العناصر و عرض املعلومات.

 ال يبرر أي استثناء عن مبدأ ديمومة الطرق إال بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيير في التنظيم.

 في املحاسبة عناصر  (: تفيد08-156من املرسوم التنفيذي رقم ) 16: وفقا للمادة 4التكلفة التاريخية

األصول و الخصوم و املنتوجات و األعباء و تعرض في الكشوف املالية بتكلفتها التاريخية: على أساس 

 قيمتها عند تاريخ معاينتها دون االخد في الحسبان اثأر تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.

 لوجية أو األدوات املالية تقيم بقيمتها الحقيقية."غير أن األصول و الخصوم الخصوصية مثل األصول البيو 

 فانه:" يجب أن تكون امليزانية االفتتاحية لسنة املالية  17: وفقا للمادة 5مبدأ تبات امليزانية االفتتاحية

 السابقة."

 تفيد العمليات في املحاسبة 18: وفقا للمادة 6أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوني ": 

ض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها و لواقعها املالي و االقتصادي، دون التمسك فقمل بمظهرها و تعر  

 القانوني."  

 
                                                             

 .156-08املرسوم التنفيذي رقم  من 13املادة :  1
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  14املادة : 2
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  15املادة : 3
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  16املادة : 4
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  17املادة: 5
 .156-08من املرسوم التنفيذي رقم  18املادة : 6
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 1تنظيم املحاسبة*

  يجدددددددب أن تسدددددددتوفي املحاسدددددددبة التزامدددددددات االنتظدددددددام و املصدددددددداقية و الشدددددددفافية املرتبطدددددددة بعمليدددددددة مسدددددددك

 املعلومات التي تعالجها و رقابتها و عرضها و تبليغها.

  الكيان تحت مسؤوليته اإلجراءات الالزمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخليةيحدد 

 و الخارجية على سواء. 

 .تمسك املحاسبة املالية بالعملة الوطنية 

تحول العمليات املدونة بالعملة األجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط و الكيفيات املحددة في املعايير 

 املحاسبية.

  أصول و خصوم  الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم و القيمة مرة في تكون

السنة على األقل، على أساس فح) مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية، و يجب أن يعكس هذا الجرد 

 الوضعية الحقيقية لهذه األصول و الخصوم.

 لخصوم، و ال بين عنصر من األعباء و ال يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من األصول و عنصر من ا

عنصر من املنتجات، إال إذا تمت هذه املقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان من املقرر 

 أصال تحقيق عناصر هذه األصول و الخصوم و األعباء و املنتجات بالتتابع، أو على أساس صاف.

 يد املزدوج": يسمى كل تسجيل على األقل حسابين تحرر الكتابات املحاسبية حسب املبدأ املسمى "الق

يجب أن يكون  اثنين، احدهما مدين و األخر دائن، في ظل احترام التسلل الزمني في تسجيل العمليات

 املبلغ املدين مساويا للمبلغ الدائن.

  يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة و مضمونها و تخصيصها و كذا مرجع الوثيقة الثبوتية

 التي يستند إليها.

  تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن

 املصداقية و الحفظ و إمكانية إعادة محتواها على األوراق.

  تلخ) العمليات من نفس الطبيعة و التي تمت في نفس املكان و في نفس اليوم في وثيقة محاسبية

 وحيدة.

 بإجراء قفل موجه إلى تجميد التسلسل الزمني و ضمان عدم املساس بالتسجيالت. يجب القيام 

  تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، و دفترا كبيرا، و دفتر

 جرد، مع مراعاة األحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة.

 موال الخاصة و األعباء و منتجات الكيان.يتفرع الدفتر اليومي حركات األصول و الخصوم و األ 

و في حالة استعمال دفاتر مساعدة، فان الدفتر اليومي يتضمن فقمل الرصيد الشهري للكتابات الواردة في 

 الدفاتر املساعدة )املجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد(.

نقل دفتر الجرد امليزانية و حساب يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خالل الفترة املعينة. ت

 النتائج الخاصان بالكيان.

                                                             
  .9-8-7الجزائر، ص  -، دار الحديث للكتاب للطباعة و النشر و التوزيعSCFمصطفى طويل، النظام املحاسبي و املالي الجزائري الجديد :  1
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( سنوات ابتداء من 10تحفظ الدفاتر املحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، و كذا الوثائق الثبوتية ملدة )

 تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.

 .يرقم رئيس محكمة مقر الكيان و يؤشر على الدفتر اليومي و دفتر الجرد 

 تمسك املحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم اآللي.

 

أهداف النظام املحاسبي املالي، امتيازات تطبيقه، واهم االختالفات املوجودة بين املخطط  :املطلب الثالث

 ( SCF( و النظام املحاسبي املالي )PCNاملحاسبي الوطني )

 1أهداف تطبيق النظام املحاسبي املالي في الجزائر -1

بالغة كونه يستجيب ملختلف احتياجات املهنيين و املستثمرين، فهو  أهميةيكتسب النظام املحاسبي املالي     

يساهم في تقديم املعلومة املالية وفق متطلبات املعايير املحاسبية الدولية، و بال شك يساعد في تحسين 

 تطبيق مشروع النظام املحاسبي املالي في الجزائر فيما يلي: أهدافجودتها. و يمكن استخالص 

  املحاسبية الدولية. األنظمةترقية النظام املحاسبي الجزائري ليتوافق و 

 .االستفادة من تجر ة الدول املتطورة في تطبيق هدا النظام 

  املحاسبية و املعالجات االستفادة من مزايا هدا النظام خاصة من ناحية تسيير املعامالت املالية و

 املختلفة.

  املعامالت املالية و املحاسبية بين املؤسسات االقتصادية الوطنية و املؤسسات في تسهيل مختلف

 الدول األجنبية باعتبار انه نظام دولي يالئم كل الكيانات الدولية التي تخضع له.

  ائر من خالل تجنيبه مشاكل اختالف الجز  إلىفي جلبه  أمال األجنبيتسهيل العمل املحاسبي للمستثمر

 الطرق املحاسبية.

  الشفافية في عرض املعلومات. إلىالعمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول 

  األجنبيةمحاولة جعل القوائم املحاسبية و املالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات. 

  التجارية العاملية.تعزيز مكانة و ثقة الجزائر لدى املنظمات املالية و 

  طبيعة و قواعد إعداد القوائم املالية وفق املعايير الدولية.تحديد 

 .إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية و األداء و تغريات الوضعية املالية عن املؤسسة 
  التمكين من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن و بين املؤسسات على املستويين الوطني و

 الدولي.

 املساعدة على نمو و مردودية املؤسسات من خالل تمكي ها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية 

 و املحاسبية التي تشترط نوعية و كفاءة التسيير. 

  القرارات ة تسيير املخاطر لكل الفاعلين في السوق. التخاذ أحسناملساعدة في فهم 

 لهم بمتابعة فافة تشجع املستثمرين و تسمح نشر معلومات كافية و صحيحة، موثوق بها و ش

 أموالهم.

                                                             
1: فاتح سردوك، عابي خليدة، أثار تطبيق النظام املحاسبي املالي على املمارسة املحاسألية للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر، 

جامعة الوادي.  -، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2013/ 06/05و  05ملتقى وطني واقع و أفاق، يومي:  
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  املساعدة في إعداد اإلحصائيات و الحسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات على املستوى الوطني من

 خالل معلومات تتسم باملوضوعية و املصداقية.

 تصاريح يسمح بتسجيل بطريقة موثوق بها و شاملة مجموع تعامالت املؤسسة بما يسمح بإعداد ال

 الجبائية بموضوعية و مصداقية.

  يتوافق النظام املحاسبي املالي كلية مع الوسائل املعلوماتية املوجودة، التي تسمح بأقل تكاليف من

 تسجيل البيانات املحاسبية و إعداد القوائم املالية و عرض وثائق التسيير حسب النشاط.

 1امتيازات تطبيقه -2

 يسوق هدا النظام إلى مجموعة من االمتيازات يمكن سردها فيما يلي: 

  املعامالت التي لم يعالجها املخطمل املحاسبي أو تقنية للتسجيل املحاسبي للعمليات  حلواليقترح

 الوطني.

  الذي من شانه تقوية  األمرفي الحسابات و املعلومات املالية التي يسوقها  أكثريقدم شفافية و ثقة

 مصداقية املؤسسة.

  املعنية األطرافيمثل فرصة للمؤسسات من اجل تحسين تنظيمها الداخلي و جودة اتصاالتها مع 

 باملعلومات املالية.

 .يشجع االستثمار من حيث انه يتضمن مقروئية أفضل من طرف املحللين املاليين و املستثمرين 

 سيولة رؤوس األموال. يحفز بروز السوق املالية مع ضمان 

 .يحسن املحفظة املالية للبنوك من خالل انتاج املؤسسات لحاالت مالية اكثر شفافية 

  يسهل رقابة الحسابات التي تستند على قواعد معترف بها، تستوجب شفافية للحسابات، هذه

 الشفافية التي تعتبر تدبيرا امنيا ماليا يشارك في استرجاع الثقة.

 ق املال ) البورصات( العر ية و العاملية.الدخول إلى أسوا 

  تحسين جودة املعلومات التي ينتجها النظام املحاسبي املالي وفق املعايير الدولية، األمر الذي يرفع من

 كفاءة أداء اإلدارة بالوصول إلى معلومات مالئمة التخاذ القرارات.

  املتعددة الجنسيات، مما يشجع على توفر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات

 انفتاح أسواق املال الوطنية و زيادة االستثمارات املالية عر يا و دوليا. 

 

 

 

 

 

 ( SCF( و النظام املحاسبي املالي )PCNأهم االختالفات املوجودة بين املخطط املحاسبي الوطني ) -3

 

 .الوطني و النظام املحاسبي املالي:اإلختالفات املوجودة بين املخطط املحاسبي (3-1)جدول رقم

                                                             
 : كتوش عاشور، مرجع سابق، ص: 1.297 
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1: فالحي لويزة، معالجة العمليات وفق النظام املحاسبي املالي الجديد، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، تخص) مالية و محاسبة، 

35. ص: 2012/2013مستغانم،  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير -جامعة عبد الحميد ابن باديس  

 : فاليحي لويزة، مرجع سابق، ص:  362

 (SCFالنظام املحاسبي املالي ) (PCNاملخطط املحاسبي الوطني )

 1األصول الثابتة املعنوية

 تسجيل شهرة املحل ضمن األعباء . تدخل شهرة املحل ضمن القيم املعنوية.

محاسبيا ضمن تسجيل نفقات البحث و التطوير  تعتبر كل نفقات البحث و التطوير كتكاليف.

 األصول الثابتة.

تسجيل املصاريف التمهيدية محاسبيا في 

 استثمارات و قابلة لالهتالك. 

 تسجيل املصاريف التمهيدية كتكاليف.

 سنوات كحد أقص ى 5تحدد مدة االهتالك 

و هدددذه القاعدددددة مطبقدددة علددددى املصددداريف التمهيديددددة  

 فقمل.

هذه سنة، و  20يمكن ملدة االهتالك أن ترفع حتى 

 القاعدة مطبقة على كافة األصول املعنوية.

لم ين) املخطمل املحاسبي الوطني على إعادة 

 النظر في مدة و طريقة االهتالك. 

يجب إعادة النظر في مدة و طريقة االهتالك على األقل 

 . السنةمرة واحدة في 

 2األصول الثابتة املادية

يمكن للمؤسسات إجراء تعديالت على قيمها 

 الثابتة في إطار إعادة تقييم قانوني ألصولها الثابتة.

عندما يتم إعادة تقييم أصل ثابت مادي فان كل فئات 

األصول الثابتة املادية التي ينتمي إليها هذا األصل يجب 

 إعادة تقييمها. 

املصاريف امللحقة لذمة الشراء تهتلك بنفس 

 املعدل الذي يهتلك به قيمة االستثمار.

املصاريف امللحقة باالستثمارات املادية تهتلك على فترة 

 حياة ال تتجاوز تلك الخاصة باألصل املرتبطة به. 
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 : فالحي لويزة، مرجع سابق، ص:36   1 

 : كتوش عاشور، مرجع سابق، ص:  2982

  كتوش عاشور، مرجع سابق، ص: 298 3 
 : كتوش عاشور، مرجع سابق، ص:  2984

 1املخزونات

توجد ثالث طرق لتقييم املخزونات، فباإلضافة 

 CMUPو طريقة التكلفة الوسطية  FIFOلطريقة 

 .LIFOتوجد طريقة 

أو  FIFOال يمكن تقيم املخزونات إال بحسب طريقة 

 . CMUPطريقة 

 2اإلعانات

بدددين ندددوعين مدددن اإلعاندددات، هنددداك إعاندددات  PCNيميدددز 

االسدددددددتثمار تسدددددددجل فدددددددي حسددددددداب خددددددداص مدددددددن األعبددددددداء 

( بددددداملبلغ املحصدددددل؛ و تهتلدددددك بدددددنفس 14الخاصدددددة )ح/

املعددددددددل مددددددددع االسددددددددتثمار املناسدددددددب بالجانددددددددب الدددددددددائن 

 لحساب النتيجة، و هناك إعانات االستغالل

و التدددددددي تسدددددددجل فدددددددي النتيجددددددددة عنددددددددما تحصدددددددل عليهددددددددا  

 املؤسسة.

 هناك طريقتان لتقديم اإلعانات:

التسدددددددجيل األولدددددددي لإلعاندددددددة فدددددددي الندددددددواتج املؤجلدددددددة و التدددددددي  -

تسدددجل بعددددها فدددي الندددواتج علدددى أسددداس نظدددامي و عقالندددي 

 حسب مدة منفعة األصل.

 تناق) القيمة املحاسبية لألصل بمبلغ اإلعانة، -

و بالتدددددالي فدددددان املنتدددددوج املدددددرتبمل باإلعاندددددة يدددددؤخر فدددددي مددددددة  

 االستغالل مرورا بتخفيض في عبء االهتالك. 

 

 

 

 

 

 3عقود اإليجار

فدددان أي أصدددل ال يظهدددر فدددي محاسدددبة أي  PCNحسددب 

 تاجر إال إذا كان هذا التاجر يملك هذا األصل، 

و بالتالي فعدم تسجيل األصل محاسدبيا معنداه عددم 

تسدددجيل االهدددتالك، فددداملخطمل املحاسدددبي الدددوطني لدددم 

 ياخد في الحسبان القرض االيجاري. 

األصددددول املحصددددل عليهددددا بعقددددود اإليجددددار التمددددويلي تقدددددم 

وفقا لطبيعتها و تقيد في األصدول و الدديون بمبلدغ يوافدق 

 املؤجر ادني قيمة بين القيمة العادلة لألصل 

و القيمددددددة املحينددددددة لدددددددفعات اإليجددددددار الدددددددنيا املحسددددددومة 

 على أساس ضمني في عقد اإليجار. 

 4املؤونات

يسمح القانون الجزائري بتكوين كل املؤونات بما 

 فيها مؤونات التصليحات الكبرى و الصيانة. 

يقر بان امليزانية تعكس الوضعية  SCFنالحظ بان 

املالية للمؤسسة في تاريخ إقفال الدورة و ليس 

الوضعية املالية املستقبلية، و هنا ال يسمح بتكوين 

مؤونات بتكاليف منتظرة مستقبال و هو الحال مع 

 مؤونات الصيانة و التصليحات. 



 دراسة النظام املحاسبي املالي في الجزائر                                                                               :الثانيفصل ال

 

41 
 

 املصدر: من إعداد الطالبة
اتى بها النظام املحاسبي املالي، حيث : يعتبر جدول تدفقات الخزينة قائمة جديدة 3جدول تدفقات الخزينة   

يسمح هذا الجدول بالفرقة بين تدفقات االستغالل، تدفقات االستثمار، و تدفقات التمويل، كما انه يمكن من 

 املقارنة مع الدورة السابقة و هو ما يعتبر ش يء هام للنظام املحاسبي املالي. 

 
 

 .SCF: عرض للنظام املحاسبي املالي الثالث املبحث

سنتطرق في هذا املبحث إلى قواعد التقييم و محاسبة األصول ،الخصوم ،األعباء و النواتج و مدونة     

 الحسابات باإلضافة إلى القوائم املالية .

 و مدونة الحسابات محاسبة األصول، الخصوم، األعباء و النواتج، : قواعد التقييم و األول املطلب 

                                                             
 : فالحي لويزة، مرجغ سابق، ص:  351

 : فالحي لويزة، مرجع سابق، ص: 36.  2 
 : فالحي لويزة، مرجع سابق، ص: 38. 3 

 1امليزانية

 من: PCNتتكون امليزانية حسب 

 األموال الخاصة. .1

 االستثمارات. .2

 املخزونات.  .3

 الحقوق. .4

 الديون. .5

تعتمد امليزانية حسب معيار درجة السيولة في 

ترتيب الخصوم، لكن هذا املعيار غير محترم تماما، 

هناك عناصر غير سائلة لها طبيعة استثمارية 

 كسندات املساهمة.

 5تتكون امليزانية حسب املعايير الدولية من 

 مجموعات.

 في األصول نجد:

 األصول غير الجارية، و األصول الجارية.

 في الخصوم نجد:

األموال الخاصة، الخصوم غير الجارية، الصوم 

 الجارية.

تعتمد امليزانية حسب املعايير الدولية على معيارين 

 للتصنيف هما: املعيار السيولي بالنسبة لألصول 

 و لالستحقاق بالنسبة للخصوم. 

 2حساب النتيجة

اإليرادات في جدول حسابات  تصنف األعباء و

النتائج حسب طبيعتها فقمل، مع تسجيل النتيجة 

 في الصنف الثامن.

تصنف األعباء و اإليرادات حسب طبيعتها و وظيفتها، 

و ليس للنتيجة صنف محاسبي خاص بل توضع 

 مباشرة ضمن حسابات األموال الخاصة. 
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 محاسبة األصول، الخصوم، األعباء و النواتجقواعد التقييم و  -1  

 * إدراج األصول و الخصوم و األعباء و املنتجات في الحسابات 

 1( عرف هذه العناصر كالتالي:IASBفاهيمي لهيئة معايير املحاسبة الدولية )املإن اإلطار 

  قبل املنشاة من جراء أحداث ماضية و تنتظر منه تحقيق مزايا األصل: هو عبارة عن مورد مراقب من

 اقتصادية مستقبلية.

  يترجم بخرج موارد تمثل  إطفاؤهماضية و  أحداثالخصم: هو عبارة عن التزام حالي للمنشاة ناتج عن

 معيار قانوني.  إضافةمزايا اقتصادية و يمكننا 

 ادية خالل الدورة في شكل تدفقات داخلة أو زيادة النواتج: هي عبارة عن الزيادة في املنافع االقتص

أصول، أو نقصان خصوم مما يؤدي إلى زيادة األموال الخاصة غير الزيادات املتأتية من حص) 

 املالك.

  األعباء: و هي عبارة عن تخفيضات في املنافع االقتصادية خالل الدورة في شكل خروج أو استنفاذ

تخفيض األموال الخاصة غير التوزيعات )أر اح األسهم، مثال( أصول، آو حدوث خصوم مما أدى إلى 

 إلى مالكي األسهم. 

 ، الخصم، النواتج، العبء في اللحظة التي:األصليتم تسجيل عنصر 

  املنشاة. إلىكل املزايا االقتصادية املستقبلية املرتبطة به تعود  أنيحتمل فيها 

  موثوق.قيمة يمكن قياسها بشكل  أويكون لهذا العنصر تكلفة 

تقيد في  أنكما هي محددة في هذا النظام يجب  األعباء، الخصوم، املنتجات و األصول املعامالت التي تخ)  إن

 أخرى عددية من طبيعة  أوتصحيحه بمعلومة سردية  أوفي الحسابات  إدراجهااملحاسبة. و ال يمكن تبرير عدم 

 في امللحق. اإلشارةمثل 

  العادية الناتجة من بيع سلع مدرجة من الحسابات عند توفر  األنشطةن منتجات تكو أن يجب

 اآلتية:الشروط 

 املشتري املخاطر و املنافع الهامة املالزمة مللكية السلع. إلىان يكون الكيان قد حول  -

الفعلية للسلع املتنازل  أن ال يبقى للكيان دخل ال في التسيير كما هو مفروض عادة على املالك و ال في املراقبة -

 ع ها.

 أن يكون من املمكن تقييم مبلغ منتجات األنشطة العادية بصورة صادقة. -

 أن يكون من املحتمل أيلولة منافع اقتصادية مرتبطة باملعاملة إلى الكيان. -

 شكل صادق.أن يكون من املمكن تقييم التكاليف التي تحملها الكيان أو سيتحملها، املتعلقة باملعاملة ب -

 ال تمثل املبيعات للخارج خصوصيات ملحوظة إلى املبيعات في ارض الوطن. -

  يتم تقييم املنتجات الناتجة عن مبيعات أو تقديم خدمات و غيرها من األنشطة العادية بالقيمة

 الحقيقية للمقابل املستلم أو املطلوب استالمه في تاريخ إبرام املعاملة: 

 ة عن استعمال أطراف أخرى ألصول الكيان في اآلتي:تمثل املنتجات الناتج 

 فوائد مدرجة في الحسابات تبعا للزمن املنصرم و للمردود الفعلي لألصل املستعمل. -

 إيجارات و اتواى مدرجة في الحسابات كلما تم اكتسابها تبعا لالتفاقيات املبرمة. -

                                                             
 . 116-115الجزء االول، ص:  -عرض القوائم املالية -طارق عبد العال حماد، موسوعة املعايير املحاسبية:  1
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 ك الحص).حص) مدرجة في الحسابات عندما ينشا حق املساهمين في تل -

  جار حدوثها  أو طرأت أحداثاملبينة بوضوح من حيث موضوعها و املحتملة بفعل  األعباءيترتب عن

 إلى األسباب التي دعتالنتائج عندما تزول  إلىمن قبيل االحتمال تكوين احتياطات. تحول االحتياطات 

 تكوي ها.

  إقفال في حالة افتراض حدث له عالقة سببية مباشرة و مرجحة مع وضعية مدونة عند تاريخ

حسابات السنة املالية، و يثبت حصوله بين ذلك التاريخ و تاريخ إعداد حسابات هذه السنة املالية، 

 فانه يتعين ر مل األعباء و املنتجات املتعلقة بالحدث بالنسبة للسنة املالية املقفلة.

 أي عبء في حساب النتائج بمجرد توقف نفقة عن إنتاج أي منفعة اقتصادية مستقبلية، أو  يدرج

كانت هذه املنافع االقتصادية املستقبلية ال تتوفر على شروط إدراجها في امليزانية كأصل، أو توقفت 

 1عن موافقة هذه الشروط. 

 2* قواعد عامة للتقييم

الحسابات، كقاعدة عامة، على اتفاقية التكاليف التاريخية في حين ترتكز طريقة تقييم العناصر املقيدة في 

مراجعة تجري على  إلىبعض العناصر  إلىيعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا التنظيم و بالنسبة 

 :إلىذلك التقييم باالستناد 

 القيمة الحقيقية )أو الكلفة الراهنة، العادلة(.    -

 قيمة االنجاز. -

 املحينة )أو قيمة املنفعة(.القيمة  -

في الحسابات، عقب خصم  إدراجهاامليزانية عند  أصول التكلفة التاريخية للسلع و املمتلكات املقيدة في  تتألف 

 :األتيالرسوم القابلة لالسترجاع، و التخفيضات التجارية و التنزيالت و غير ذلك من العناصر املماثلة حسب 

 ة بمقابل، من كلفة الشراء.السلع املكتسب إلىبالنسبة  -

 بالنسبة إلى السلع املستلمة كمساهمة عينية، من قيم اإلسهام. -

 بالنسبة إلى السلع املكتسبة مجانا، من القيمة الحقيقية في تاريخ دخولها. -

بالنسبة إلى السلع املكتسبة عن طريق التبادل، تسجل األصول غير املماثلة بالقيمة الحقيقية لألصول  -

 ستلمة، و تسجل األصول املماثلة بالقيمة الحسابية لألصول املقدمة للمبادلة.امل

 بالنسبة إلى السلع أو الخدمات التي ينتجها الكيان، من تكاليف اإلنتاج.  -

 3* قواعد خاصة بالتقييم 

  إضافة إلى قواعد التقييم توجد قواعد خاصة بالتقييم، نوجزها كالتالي: 

 األصول الثابتة املادية و املعنوية:  -1

التثبيت املادي هو أصل عيني يحوزه الكيان من اجل اإلنتاج، و تقديم الخدمات، و اإليجار، و االستعمال 

 4ألغراض إدارية، و الذي يفترض أن تستغرق مدة استعماله إلى ما يعد السنة املالية.

                                                             
 . 13-12مصطفى طويل، مرجع سابق، ص: :  1
 . 14مصطفى طويل، مرجع سابق، ص:  : 2
 .43-42-41-40عبد الرحمان حمزة شمي الدين، بلومي محمد االمين، مرجع سابق، ص: :  3
 .18مصطفى طويل، مرجع سابق، ص : 4
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دي و غير مادي. مراقب و مستعمل في إطار أنشطته العادية. و ، غير نقالتثبيت املعنوي هو أصل قابل للتحديد

املقصود منه مثال املحالت التجارية املكتسبة، و العالمات، و برامج املعلوماتية أو رخ) االستغالل األخرى، و 

 1اإلعفاءات... 

 وطبقا للقاعدة العامة لتقييم األصول يتم تسجيل األصول املادية واملعنوية في األصول:

 ذا كان من املحتمل أن تعود على الوحدة بمزايا اقتصادية مستقبلية.إ 

  صادقةإذا كانت تكلفة هذا األصل يمكن تقييمها بصفة. 

تسجيل األصول الثابتة محاسبيا بالقيمة املنسوب إليها مباشرة، والتي تتمثل في تكاليف الشراء، وتكلفة وضع 

واألعباء املباشرة األخرى، وتضاف تكلفة تفكيك أو تجديد املوقع إذا املشتريات في أماك ها، الرسوم املدفوعة، 

 كان شكل التزاما للوحدة.

 إلهتالكات:ا -

اإلهتالكات يجب أن تحقق وفق طريقة اإلهتالك الخطي املتناقض أو حسب االستعمال التقني لألصل املعني 

 )مخطمل اإلهتالك(.

 صل على حساب مدة االستعمال املقدرة.للمبلغ املستهلك لأل  االعتماديالتوزيع بعين  -

 لألصل. األخذ بعين االعتبار القيمة املتبقية املمكنة -

مدة االنتفاع وطريقة اإلهتالك يجب أن يتم اختيارها دوريا )بصفة منتظمة( وفي حالة تغيير التقديرات  -

 الدورات الالحقة.والتنبؤات السابقة، يجب أن يتم تسوية تخصي) قيمة اإلهتالك للدورة أو 

 نفقات التنمية:-

تتشكل نفقات التنمية أو النفقات الناتجة عن مرحلة التنمية ملشروع داخلي ألصول ثابتة معنوية في الحاالت 

 التالية:

 إذا كانت هذه النفقات لها عالقة بالعمليات املستقبلية التي لها حظوظ جدية لتحقيق مردودية شاملة. -

 ات يمكن تقييمها بصورة موثوق فيها.إذا كانت هذه النفق -

 نفقات البحث: -

تشكل نفقات البحث أو النفقات الناتجة عن مرحلة التنمية ملشروع داخلي أعباء حيث يتم تسجيلها ضمن 

 عناصر األصول.

 األصول املالية غير جارية )ثابتة( السندات والحقوق: -2

أو  الحليفة،رف وحدة اقتصادية أو الشركات هي عبارة عن سندات وحقوق ألكثر من سنة ممتلكة من ط

 مؤسسات أخرى، وتتمثل هذه األصول في:

 سندات املساهمة والحقوق املرتبطة بها )السندات املالية املوظفة(. -

 السندات الثابتة لنشاط حافظة األوراق املالية )املساندات النقدية(. -

وحص) التوظيف على املدى الطويل )االلتزامات سندات ثابتة أخرى املتمثلة في حص) رأس املال،  -

 والديون(.

 القروض والحقوق التي ليس للمؤسسة النية في بيعها على املدى القصير )حقوق الز ائن أكثر من سنة(. -

                                                             
 .18مصطفى طويل، مرجع سابق، ص : 1
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تسجيل األصول املالية محاسبيا عند دخولها للوحدة بتكلفتها، والتي تمثل القيمة العادلة ملقابل معين،  -

صاريف السمسرة، والرسوم الغير قابلة لالسترجاع، ومصاريف البنك، ولكن ال تضاف إليها أر اح يضاف إليها م

 األسهم، والفوائد املتوقع استالمها غير املدفوعة واملستحقة قبل الشراء.

 

 

 املخزونات: -3

( شهرا 12عشرة )تعد املخزونات من األصول الجارية، ومدة بقائها في املؤسسة، مهما طالت ال تتعدى اثنا    

 )دورة االستغالل( إذ تتحول إلى نقود وتجدد.

تقيم املخزونات بتكلفة الشراء أو االقتناء، التي تشمل أسعار الشراء، وكل املصاريف امللحقة بعملية الشراء،  -

تكلفة مثل مصاريف اإلدارة واملالية، واملصاريف العامة، وعموما يتم تقييم املخزونات إما بتكلفة الشراء أو 

بعض خفض الهامش  اإلنتاج، وهذا على حسب طبيعة املخزون غير قابلة للتحقق، يمكن أن يقيم بسعر البيع

 املطبق على كل نوع من املخزون.

ففي حالة خروج املخزونات من املخازن أو عند عملية الجرد سواء بالنسبة للمواد األولية أو املنتجات تعتمد 

 إحدى الطريقتين:

 التكلفة املتوسطة املرجحة.طريقة 

 (.FIFOطريقة ما ورد أوال خرج أوال )طريقة 

 اإلعانات: -4

تسجل اإلعانات املالية في باب اإليرادات في حساب النتيجة التي هي مخصصة لتغطية تكاليف دورة أو عدة    

ول القابلة لإلهتالك تسجل في دورات مثلما هي بالنسبة للتكاليف املتعلقة بها، واإلعانات املالية املتعلقة باألص

 اإليرادات حسب أقساط االهتالك املحسوب.

 مؤونات األعباء واملخاطر: -5

فإن مؤونات األعباء والخسائر واألخطار ينبغي تحديثها ومراجعتها وهذا عند القيام بعملية  IFRSحسب    

الحالية سوف ترتفع عند كل نهاية حساب القيمة الحالية للمؤونات، األعباء واألخطار هذا يعني أن القيمة 

 دورة محاسبية. أي ينبغي مراجعتها عند نهاية كل دورة محاسبية.

 القروض والخصوم املالية األخرى: -6

يتم تقييم القروض والخصوم املالية األخرى أصال حسب تكلفتها والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل الصافي    

 ة املستحقة عند تنفيذها.املستلم بعد خصم التكاليف التابع

 تقييم األعباء والنواتج املالية: -7

تأخذ في الحسبان األعباء والنواتج املالية تبعا النقضاء الزمن وترتبمل بالسنة املالية التي تترتب خاللها    

الفوائد، والعمليات التي تم من خاللها الحصول أو منح تأجيل للرفع بشروط تقل عن شروط السوق تسجيل 

 حاسبيا بقيمتها العادلة )السوقية( بعد خصم الناتج املالي أو التكلفة املالية املرتبطة بهذا التأجيل.م

باملقابل القيمة العادلة للعملية التي تناسب التكلفة التقديرية للقرض  االسميةفي حين أن الفرق بين القيمة 

املتحصل عليه أو املمنوح، يسجل محاسبيا كأعباء مالية في حسابات املشتري وكإيرادات مالية في حسابات 

                                                                                                                                           البائع.
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 1مدونة الحسابات -2

 تحتوي مدونة الحسابات حسب النظام املحاسبي املالي على سبعة حسابات اساسية و هي: 

  حسابات رؤوس األموال -1املجموعة     

 املال، احتياطات و ما شابهه رأس 10

 الترحيل من جديد. 11

 املالية.نتيجة السنة  12

 املؤجلة خارج دورة االستغالل. األعباءاملنتوجات و  13

 .(متاح) 14

 الخصوم الخارجية.  لألعباءاملؤونات  15

 االقتراضات و الديون املماثلة 16

 الديون املرتبطة باملساهمات. 17

 حسابات االرتباط الخاصة باملؤسسات و الشركات في شكل مساهمة. 18

 )متاح(.  19

  التثأليتاتحسابات  -2املجموعة 

 التثبيتات املعنوية. 20         

 التثبيتات العينية. 21         

 التثبيتات في شكل امتياز. 22         

 التثبيتات الجاري انجازها. 23         

 )متاح(. 24         

 )متاح(. 25        

 مساهمات و حسابات دائنة ملحقة. 26        

 تثبيتات مالية أخرى. 27        

 اهتالك التثبيتات.  28        

 خسائر القيمة عن التثبيتات. 29      

  حسابات املخزونات و املنتوجات الجاري قيد التنفيذ  -3املجموعة 

 مخزونات البضائع. 30      

 و اللوازم. األوليةاملواد  31      

 .أخرى تموينات  32      

 .اإلنتاجسلع قيد  33      

 .اإلنتاجخدمات قيد  34      

 مخزونات املنتوجات. 35      

 من التثبيتات. املأتيةاملخزونات  36      

 (.اإليداعفي  أوفي املستودع  أواملخزونات في الخارج )التي هي في الطريق  37      
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 املشتريات املخزنة. 38     

 و املنتوجات قيد التنفيذ. خسائر القيمة عن املخزونات 39     

  حسابات الغير. -4املجموعة 

 و الحسابات امللحقة.املوردون  40     

 الز ائن و الحسابات امللحقة. 41     

 املستخدمون و الحسابات امللحقة. 42     

 الهيئات االجتماعية و الحسابات امللحقة. 43     

 الدولة و الجماعات العمومية و الهيئات الدولية و الحسابات امللحقة. 44     

 املجمع و الشركاء. 45    

 مختلف الدائنين و مختلف املدينين. 46    

 االنتضارية. أوالحسابات االنتقالية  47    

 املنتوجات املعاينة مسبقا و املؤونات. أو األعباء 48    

 ن حسابات الغير.خسائر القيمة ع 49    

  الحسابات املالية. -5املجموعة 

 القيم املنقولة للتوظيف. 50     

 البنوك و املؤسسات املالية، و ما يماثلها. 51     

 املالية املشتقة. األدوات 52     

 الصندوق. 53     

 وكاالت التسبيقات و االعتمادات. 54     

 )متاح(. 55     

 )متاح(. 56     

 )متاح(. 57     

 )التحويالت الداخلية(. 58     

 املالية الجارية. األصول خسائر القيمة عن  59     

 

 

  األعباءحسابات  -6املجموعة. 

 املشتريات املستهلكة. 60     

 الخدمات الخارجية. 61     

 .األخرى الخدمات الخارجية  62     

 املستخدمين. أعباء 63     

 الرسوم و الدفوعات املماثلة.الضرائب و  64     

 .األخرى العملياتية  األعباء 65     

 املالية. األعباء 66     

 العناصر غير العادية. 67     
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 هتالكات و املؤونات و خسائر القيمة.املخصصات لال  68     

 الضرائب عن النتائج و ما يماثلها. 69     

 حسابات املنتوجات. -7ملجموعة ا 

 املبيعات من البضائع و املنتجات املصنعة، الخدمات املقدمة و املنتجات امللحقة. 70     

 املنتق) من املخزون. أواملخزن  اإلنتاج 72     

 املثبت. اإلنتاج 73     

 إعانات االستغالل. 74     

 املنتوجات العملياتية. 75     

 املنتوجات املالية. 76     

 العادية، املؤونات. العناصر غير 77     

   )متاح(. 79     

     يمكن للمؤسسات استعمالها بحرية في التسيير من خالل محاسبة التسيير. 9، 8أما 

 

 

 .املالية القوائم و تقديم : عرضثانياملطلب ال

  1مفهوم القوائم املالية -1

املحاسبية و املالية، تسمح بإعطاء صورة القوائم املالية ) الكشوف املالية( هي مجموعة متكاملة من الوثائق 

صادقة عن الوضعية املالية و األداء وحالة الخزينة في املؤسسة في نهاية الدورة، تكون كل مؤسسة تنتمي ملجال 

تعليق النظام املحاسبي املالي مجبرة على أن تعد هذه القوائم سنويا. حيث يتم عرضها بشكل يمكن مستخدميها 

م الدورات السابقة بحيث يتم تقديم امليزانية، حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة من مقارنتها بقوائ

بعمودين، واحد ألرصدة الدورة السابقة، و الثاني يخ) معطيات الدورة الحالية، وهي تضم: امليزانية، جدول 

 إيضاحات. حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيرات األموال الخاصة، جداول ملحقة و

ويتم إعدادها تحت إشراف مدراء املؤسسات، ويجب أن يتم توضيح املقر االجتماعي للشركة، طبيعة القوائم 

املالية )قوائم مجمعة، قوائم خاصة بالوحدات...( تاريخ إقفال القوائم املالية، العملة املستعملة في قياس 

 القوائم املالية.

 2اد القوائم املاليةالفرضيتان التي من خاللها يتم إعد-2

 محاسبة االلتزام واستمرارية النشاط هما الفرضيتان املهتمان التي من خاللها يتم إعداد القوائم املالية. 

 تحضر القوائم املالية اعتمادا على صفقات وأحداث تمت فعال، أي تسجل محاسبة االلتزام :

أو القبض للمبالغ املقابلة،تسجل األحداث والعمليات املحاسبية عند حدوثها،وليس عند الدفع 

 في دفاتر املحاسبة في ذلك التاريخ، وتظهر في القوائم املالية للدورات التي وقعت فيها.

                                                             
 47الرحمان حمزة شمي الدين، بلومي محمد االمين، مرجع سابق، ص عبد :  1
  47عبد الرحمان حمزة شمي الدين، بلومي محمد االمين، مرجع سابق، ص : 2
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 :هي فرضية أساسية خاصة في تقييم األصول والخصوم، وهذا ملواصلة  استمرارية النشاط

قواعد التقييم  املؤسسة لنشاطها دون أن تكون لها نية التوقف، فتقيم هذه العناصر حسب

 املعتادة، أما في حالة عدم االستمرار، فتقيم هذه العناصر على أساس قيمة التصفية.

 1هدف القوائم املاليةأ -3

تهدف القوائم املالية إلى توفير املعلومات حول املركز املالي، و نتائج العمال، و التغيير في الوضع املالي  -

 الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات االقتصادية.للمؤسسة، وذلك بغرض إفادة العديد من 

 تلبية االحتياجات املشتركة لغالبية املستخدمين و لكن في بعض الحاالت. -

توفر كافة املعلومات التي يمكن أن يحتاجها املستخدمين لصنع القرارات االقتصادية ألنه هذه القوائم و  -

 سابقة، وال توفر بالضرورة معلومات غير مالية.إلى حد كبير تعكس اآلثار املالية لألحداث ال

تظهر القوائم املالية نتائج الوكالة اإلدارية أو حماسبة اإلدارة عن املوارد اليت أكلت إليها وهؤالء  -
املستخدمني الذين يرغبون بتقييم الوكالة اإلدارية، إمنا يقومون بذلك من أجل اختاذ قرارات 

 االقتصادية.
 النوعية للقوائم املالية  الخصائص -4

الخصائ) النوعية للمعلومة املالية هي تلك الصفات التي تجعل املعلومات املعروضة و املفصح ع ها في 

القوائم املالية مفيدة للمستفيدين بحيث تجعلهم يتخدون قرارات مثلى و صائبة. حسب معايير املحاسبة 

 الدولية، فان هذه الخصائ) تتكون من: 

 :ساسيةخصائص أ*

 ،املالئمة: يجب أن تكون املعلومات املعروضة في الكشوف املالية مالئمة التخاذ القرارات 

و املالئمة نقصد بها القدرة على تقييم األحداث التاريخية و األحداث الحالية، مع تقدير األحداث  

 املستقبلية. 

  الجوهرية من جهة  األخطاءية من كانت خال إذااملعلومة موثوق م ها  أناملوثوقية )األمانة(: نقول

كان غرض  إذاتكون حيادية  أن)الحياد(. ال يمكن لهذه املعلومات  أخرى و غير متحيزة من جهة 

يخدم مصلحة ع ها توجيه قرارات املستفيدين في اتجاه معين، في الغالب  أفصحتاملؤسسة التي 

 املؤسسة دون مصلحة املستفيدين.

 * الخصائص الثانوية: 

 هذه الخصائ) مكملة للخصائ) السابقة و هي:تعتبر 

  أخرى  إلىالقابلية للمقارنة: يجب أن تسمح املعلومات املالية للمستفيدين بمقارنتها من سنة 

داخل املؤسسة الواحدة من جهة و من جهة ثانية تمكن املستفيد من املقارنة بين معلومات 

خارجه و هذا من خالل اطالع املستفيد  أوفي نفس القطاع  أخرى املؤسسة و معلومات مؤسسة 

 على السياسات املحاسبية التي تستخدمها املؤسسة.

                                                             
، ديوان IAS/ IFRS  2009/2010املحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي املالي الجديد و املعايير املحاسألية الدولية هوام جمعة، :  1

  31املطبوعات الجامعية، ص: 
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  القابلية للفهم )الوضوح(: ينبغي عرض املعلومة املالية بالشكل و الطريقة التي تمكنه من فهمها

طي هذه الخاصية ال تع أن إالمن املعرفة في املجال املحاسبي و املالي.  ادنيمع وجوب توفر حد 

من اجل االمتناع عن عرض معلومات محددة بمبرر أن املستفيد لن يفهمها مثال مبرر للمؤسسة 

 ذلك: "الضرائب املؤجلة".

  التوقيت املناسب: يجب على املؤسسة اإلفصاح عن املعلومات في الوقت الذي يالئم عملية اتخاذ

فاملعلومة املتأخرة ليس لها القرار من طرف املستفيد مع وجوب أن تكون هذه املعلومات حديثة، 

 قائدة في اتخاذ القرار.

  القابلية للتحقق: توفر املعلومات على هذه الخاصية يدعم من مصداقية هذه املعلومات، كما ان

القابلية للتحقق لها عالقة بما يعرف باملوضوعية اي جميع هذه املعلومات تم اصدارها اعتمادا 

 استعمال عنصر الذاتية )الشخصية(.على مستندات قانونية و لم يتم 

 * االفتراضات املحاسألية:

  أساس االستحقاق: إعداد الكشوف املالية وفق أساس االستحقاق معناه أن املؤسسة قامت

يمكن  بتسجيل و قياس هذه املعلومات وقت حدوثها و ليس عندما يتم الدفع أو يتم القبض، أي

في نهاية الفترة الزمنية بغض النظر عن التدفقات  للمستفيد معرفة الوضعية املالية و األداء

 النقدية. 

  االستمرارية: تقوم املؤسسة بإعداد كشوفها املالية على أساس أنها مستمرة في النشاط إلى

سنة مدة حياة املؤسسة القانونية(. معنى ذلك انه ليس للمؤسسة النية في  99مستقبل معين )

ا بشكل كبير، فمن خالل هذا األساس يمكن للمؤسسة تصفية حساباتها أو تقلي) حجم نشاطه

 االستفادة من أصولها و في نفس الوقت الوفاء بالتزاماتها. 

 1 املاليةستخدمو القوائم م -5

هناك سبعة أصناف تستخدم البيانات املالية لتلبية بعض من احتياجاتهم املختلفة من املعلومات، يمكن 

 تلخيصها في الجدول التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مستخدموا القوائم املالية.(4-2)جدول رقم

                                                             
  31هوام جمعة، مرجع سابق، ص: :  1
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 حاجاتهم من املعلومات املستخدمون 

 خطر و ر حية املستثمرون

 االستقرار و الر حية املوظفون 

 احتمال سداد املبالغ املقترضة و الفوائد عند االستحقاق  املقرضون 

 تسدد املبالغ عند االستحقاق أناحتمال  املوردون و ديون اخرى 

 استمرارية النشاط الز ائن

 املوارد و احترام االلتزام باملعلوماتتخصي)  الحكومات

 املساهمة في االقتصاد املحلي، العمالة املولدة، نماء و رفاهية املؤسسات.   الجمهور 

 املصدر: من إعداد الطالبة  

  

 :عناصر القوائم املالية -6

 * امليزانية: 

ي:" تحددددددددددددد امليزانيدددددددددددة بصدددددددددددفة امليزانيدددددددددددة كالتدددددددددددال 08/156املرسدددددددددددوم التنفيدددددددددددذي  مدددددددددددن 32تعريفهدددددددددددا: عرفدددددددددددت املدددددددددددادة 

 عناصر األصول و عناصر الخصوم يبرز عرض األصول و الخصوم داخل امليزانية، الفصل بين منفصلة،

 1".الجارية و العناصر الغير جارية العناصر

إذا وطبقا للنظام املحاسبي املالي فامليزانية هو جدول أو قائمة تظهر عناصر كل من األصول و الخصوم، وعلى 

أساس تصنيف خاص، حيث تصنف األصول إلى عناصر جارية وأخرى غير جارية، أما الخصوم فتصنف إلى 

، 1975لسنة  PCNا في أموال خاصة، و خصوم غير جارية و خصوم جارية إن هذا التصنيف الذي كان متبع

حيث كانت األصول تصنف تبعا لطبيعتها فنجد مجموعة االستثمارات و املخزون و املدينين، بينما نجد أن 

الخصوم تضم كال من األموال الخاصة، و الدائنون، وهذا دون أي اعتبار لطول فترة استحقاق 

 الذمم)الحقوق( أو تسديد الديون )االلتزامات(.

 2لنتائج: * جدول حسابات ا

يتضمن العناصر املرتبطة بتقييم األداء، ويعتبر جدول حسابات النتائج وثيقة تلخيصية لألعباء و النواتج 

 امللحقة خالل الدورة املحاسبية الجارية.

هناك طريقتين إلعداد الجدول هما: ترتيب األعباء حسب طبيعتها )سلع، بضائع، مواد أولية مستهلكة نفقات 

 املستخدمين...(، وترتيب هذا األعباء بحسب الوظيفة )تكاليف الصنع، تكاليف التوزيع، التكاليف اإلدارية...(.

 و طبيعة الحال فان الطريقتان تؤديان إلى نفس النتيجة إال أنه يشجع على استعمال الطريقة األولى

                                                             
 . 08/156من املرسوم التنفيذي رقم  32: املادة  1
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حسب الوظائف ينبغي إعطاء معلومات ) األعباء بحسب الطبيعة(، وفي حالة اختيار طريقة ترتيب األعباء ب 

 إضافية في امللحق حول طبيعة األعباء، خاصة فيما يخ) االهتالكات، التدهورات، ونفقات املستخدمين. 

 1* جدول تدفقات الخزينة: 

 التغيرات التي تحدد في الخزينة و حسابات النتائج.يتضمن    

من تقييم قدرتها على التحكم أي تسير الخزينة وما يتم عرض جدول التدفقات الخزينة بهدف تمكين املؤسسة 

 يعادلها أثناء الدورة املحاسبية، ويتضمن ما يلي:

األنشطة االستثمارية )وظيفة االستثمار(: تتضمن املبالغ املدفوعة من أجل اقتناء استثمارات طويلة  .1

 األجل، وكذلك التحصيالت الناتجة عن التنازل عن االستثمارات.

التشغيلية )وظيفة االستغالل(: تتضمن األعباء و النواتج و النشاطات األخرى التي ليست لها األنشطة  .2

 عالقة بنشاط التمويل و االستثمار.

األنشطة التمويلية )وظيفة التمويل(: تشمل األنشطة التي لها عالقة بحركة القروض، و رأس املال  .3

 املدفوعة و حركة التسبيقات ذات الطبيعة املالية.سواء بالنقصان أو بالزيادة، و مكافآت رأس املال 

يمكن تقديم و عرض جدول تدفقات الخزينة بطريقتين: إما بطريقة املباشرة أو بالطريقة الغير املباشرة حيث 

 للمؤسسات بإتباع أي طريقة، وكذلك يشجع على إتباع الطريقة املباشرة. IAS7يسمح معيار 

 :للمقبوضات و املدفوعات الناتجة عن النشاط الرئيس ي للمؤسسة، تقديم مباشر  الطريقة املباشرة

فائدة هذه الطريقة بالنسبة للمستعمل أنها تقدم معلومات جديدة إضافية غير موجودة في امليزانية 

وال في جدول النتيجة، وعيبها )بالنسبة للمؤسسة( أنها ال يمكن استخراج هذه املعلومة من الجدولين، 

رى غير متوفرة في نظام املعلومات املحاسبي، وال يمكن معرفتها إال عن طريق برمجة وأنهها من جهة أخ

 مالية، هذه الصعو ة جعلت املؤسسة تفضل الطريقة غير املباشرة.

 :تستخرج التدفقات املرتبطة بنشاطات العمليات، حسب هذه الطريقة  الطريقة غير املباشرة

بحيث يحذف من النتيجة الصافية املحاسبية األعباء  باالعتماد على جدول امليزانية و النتيجة،

واإليرادات التي ال أثر لها على الخزينة )وهي في الغالب مخصصات و ارجاعات االهتالكات واملؤونات( 

 أو التي ال عالقة لها بالنشاط.

بعد ذلك تصحيح  وعليه يتم حساب قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة أو الهامش اإلجمالي لتمويل الذاتي ليتم     

قدرة )هامش إجمالي( التمويل الذاتي أخذا في الحسبان الحاجة إلى رأس املال العامل لالستغالل الذي يساوي 

 تغييرات ديون املوردون. -تغييرات املخزونات + تغييرات الحقوق على الز ائن 

 

 

 

  2* جدول تغيرات األموال الخاصة:

املعددل فدان الجددول حصد) لتغيدرات األمدوال الخاصدة الناتجدة علدن العمليدات مدع   IASIحسب ن) املعيدار 

املسدددددداهمين )املددددددالك( السددددددابقة الددددددذكر )توزيددددددع األر دددددداح، زيددددددادة رأس املددددددال...(، وأن إظهددددددار اإليددددددرادات واألعبدددددداء 
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 املسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجلة، يعنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي النتيجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداملة، وهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول غيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددموح بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددده.

 املؤسسة الخيار في إظهارها في الجدول أو في امللحق وهي: هناك معلومات إضافية يتعين على 

مقارندة القيمددة املحاسددبية فدي بدايددة الدددورة، و نهايتهدا، و ذلددك لكددل ندوع مددن أنددواع رأس املدال، عددالوة اإلصدددار و    -

 االحتياطي.

 معلومات فسائم األر اح لكل سهم. -

 1* امللحق: 

كتابيدددا لقواعدددد التسدددجيل، و التقيددديم، و الطدددرق املحاسدددبية املعتمددددة يعتبدددر امللحدددق قائمدددة ماليدددة تتضدددمن شدددرحا   

ويعطي معلومات إضافية ضدرورية للفهدم و اإلفصداح )مبددأ اإلفصداح الشدامل(، و يعطدي معلومدات عدن الشدركات 

 الخلفية لفروع شركة األم...الخ.

كل ،ة اعتمدددددتها املؤسسددددةوكددددل العمليددددات الخاصددددة ضددددرورية لفهددددم مضددددمون القددددوائم املاليددددة ألي عنصددددر أو طريقدددد 

قائمددددة مددددن القددددوائم املاليددددة )سددددواء امليزانيددددة، جدددددول حسددددابات النتددددائج، جدددددول تدددددفقات الخزينددددة، جدددددول تغيددددرات 

األمددوال الخاصددة(. تحتددوي علددى عمددود لإليضدداحات )املالحظددات(، يتضددمن إحدداالت إلددى امللحددف بإعطدداء تحليددل عددن 

 مبالغ الدورة.

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل خالصة

أصبح املخطمل املحاسبي الوطني الذي كان يستجيب الحتياجات فترة سابقة ال يساير و غير مالئم للظروف     

االقتصادية الجديدة في الجزائر، بعد اإلصالحات االقتصادية الرامية للتحول إلى اقتصاد السوق وأصبحت 

                                                             
 : عبد الرحمان حمزة شمي الدين، بلومي محمد االمين، مرجع سابق، ص 50 1 
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العالم الخارجي، لذلك أصبح إصالحه أمرا ضروريا املعلومة املحاسبية ال تتوافق مع متطلبات االنفتاح على 

 ملسايرة املستجدات التحوالت على الصعيدين الوطني و الدولي.

 كما انه لم تجبر املؤسسات على التطبيق الكامل لقواعد هذا النظام في السنة األولى، ولكن تركت لهم الخيار.
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 تمهيد :

بعد تطرقنا في الفصلين السااقيين لجااناا النيارس حسان االل هاال لاصا الفصال اليياا  قدراساة تطشييياة ما   ا   ا  ن       

تساااعدنا علااى ت داااد الاقااراا ماادى مطاقيااة مووااو  ق ثنااا للواقااع ااعاااع داهاال اايسساااذ الصااناعية ا ا ا ر ااة ال لااصا ماا  

مثلاااة فاااي  مجماااع متيجاااي   حقمساااتقاني ق ياااث سااا تطر  فاااي لاااصا هاااال اسااايات دراساااينا علاااى عيناااة مااا  لاااص  اايسسااااذ ال اات

الفصاااال االااااى ثااااام مشابااااث حاتقاااام  ااش ااااث ارالل تيااااداي اايسسااااة م اااال الدراسااااة ح مااااا ااش ااااث الثااااا      اااامل الطر يااااة 

لتطشياااااق  ر ياااااة م اساااااشة ااعتمااااادد لت دااااااد التاااااااليمل الة ا ياااااة فاااااي اايسساااااة ح ماااااا ااش اااااث ارهيااااا    اااااو عشاااااارد عااااا  م الاااااة 

 تااليمل على  ساس ار  طة ال ميارنت ا مع الطر ية ااعتمدد في اايسسة .ال

 م  هال لصا التيداي س تطر  االى: 

 :تيداي اايسسة م ل الدراسة املبحث األول . 

 :دراسة الطر ية ااتشعة لت داد مختلمل التااليمل ال التالفة الة ا ية انتجاذ اايسسة. املبحث الثاني    
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 املبحث األول : تقديم املؤسسة محل الدراسة .

يعتب  مجمع متيجي للصناعة القصا ية قمستقاني م   كب  اايسساذ في مجال تخصص ا على ااستوى الو ني ال    

ال       اال ر يااااا  حاتمياااااط   اااااا  ا قطااااااابع انتااااااوي تجاااااارس تخصصااااااع فاااااي  اااااناعة ااااااااواد القصا ياااااة قمختلااااامل  نواع ااااااا 

الااااادقيق ال السااااميد ال النخالاااااة حبياااااث تتمتااااع لاااااص  ااااااواد قالنوعياااااة ال ا اااااودد علاااااى مساااااتوى  م ااااتياع ا علاااااى ر ساااا ا

 ااياا س العااية .

 املطلب األول :نشأة املؤسسة و تعريفها .

ااطاب  الكب ى للي رد التي تمثل اليو  قطشا م  ارقطاب ال امة للصناعة القصا ية ا ا ا ر ة التابعة  متيجي     

 بسين منصور .

 1الفرع األول :تاريخ نشأته .

   ئع منص ظ اور اقتصااد الساو  فاي ا ا ا ار حال لناا   كعا  ما  ع ارد سانواذ حااطااب  الكبا ى انطياة الي ارد 

 . 2002ت سسع م   رف ر  س اادار العا   متيجي  البد ذ في ا تقال ا في  ب اار 

 ح اايسسة ؛تفقل ر  س ا ام ور ة عشد الع    قوتفليية قفت2002مارس  13في  -

ااطااااب  الكبااا ى للي ااارد ت اااقل عااادد لاااا  مااا  الياااد العاملاااة ااتخصصاااة  اذ ا  بااا د الواساااعة ال معر اااة  -

 ميتدرد في اايدان ؛

 الفر ق ااسي  ااتعدد اا ا  اتميط قاقتدار  الدانامكية ؛ -

 ن ال ل االى  االى2004عاما في 150االى 2002عاما في  85قد   ر ارتفاعا بيث ارتفع م  ان عدد العمال  -

عامل في الوقع ا حاالي حمي ر   م   رف مسي ا   اذ كفاءد معتبا د اللاصا ماا يساالي فاي انخفاا  312

 معدل الشطالة قمدانينا؛

لصا املامع الض ي الصس اقي مط نة ال مصنع للسميد ما   بادم  اراا اتمتاع قيادرد عالياة ماع تالفاة  -

  ية للشاد .تنا سية م   لي ال  كب  مجمعاذ الصناعة القصاانتاج 

 اإلطار القانوني : -

 .  EURLااطاب  الكب ى للي رد هي ميسسة منفردد قم ا  معددد  

 الفرع الثاني :التعريف باملؤسسة .

ارقطااب ال اماة  ااطاب  الكب ى للي رد هي ميسسة  اذ ااسياللية املحدالدد  اذ الش ص الوبيد التي تمثل ما   لاي    

بساااااين منصاااااور  الهاااااي  كبااااا  اايسسااااااذ علاااااى ااساااااتوى الاااااو ني ال اال ر يااااا  التابعاااااة  متيجاااااي  للصاااااناعة القصا ياااااة ا ا ا ر اااااة

فااي اتمركاا  موقااع ال ااركة ااطاااب  الكباا ى للي اارد فااي مسااتقاني قالت داااد فااي مجااال ت و اال ا حشااوب ال م ااتيات  ح تتخصااص

                                                             
  1: الثا ق اايسسة 
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  2 5500ت قل مساابة تيادر ب في اانطية الصناعية ال هي  11 امندر قاليرب م  السكة ا حداداة مياقل الطر ق رقي 

 ال م  قين لص  ااطاب  الكب ى للي رد نجد: 

 .مطاب  مستقاني  -

 مطاب  سيق . -

 الوكالة ااقاربية . -

 مطاب  مقنية. -

 املطلب الثاني : أهداف املؤسسىة وسياستها . 

 م  هال لصا ااطلا سنعر    لداف اايسسة ال سياساع ا امل تلفة .   

 املؤسسة .الفرع األول :أهداف 

 تتمثل  لداف مطاب  الكب ى للي رد  يما الي :

 . ومان موقع الر ادد في مجال تخصص ا ال مواج ة اانا سة التي تتعر  الي ا 

 . تلشية باجاذ السو  الو نية ال العمل على تدعيي تنمية ال اإلقتصاد الو ني 

 . الدهول االى ارسوا  العااية 

  . اإلستقال ارمثل مل تلمل ااوارد ال ها ة ااورد الب رس 

 .  اإللتما  قالعنصر الب رس ال ا حفاظ علي  ال ت سين ظرالف عمل 

 . ا حفاظ على مستوى منخفض م  استي اد ااواد اراللية 

 . تخفيض التااليمل م   جل التو ل االى ت ييق اايطد التنا سية 

 ا ثيت ي ال ومان ال ائ ي .ارواء العماء ال ا حفاظ علي ي ال كس 

    احلفاا ع ى ااا ةااإل زو ا زااة    حكزو امااييس  جل دةاا زال اياالزو ل  ام اااد م يااال  ى ااا ةااإل زو   اا
 ".144001ISO: 2004إزارو امبائة األزة   "

ان لاااص  ارلاااداف جعلاااع اايسساااة تكيلااابي  لمياااة قالقاااة قال ساااشة للميسسااااذ الو نياااة ارهااارى السااايما بعاااد بصاااول ا 

 التاااي تعتبااا   ااارت الااادهول لةساااوا  العااياااة حال كاااصا تيلل اااا لتع  ااا  قااادرع ا الماانت اااا 9001 :2000االاااا ال   علاااى  ااا ادد

 التنا سية في السو  الو نية .

 الفرع الثاني :سياسات املؤسسة .

تعتماد اايسساة ااطااب  الكبا ى للي ارد عادد سياسااذ الهاي سياسااذ ااا    اليساو ي  ال امكا  توواي  ا فاي ا ااادالل 

 لتاالي :ا
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 :سياسة املزيج التسويقي .(5-1)الجدول رقم

 ار  طة التي قامع ب ا اايسسة  عنا ر اا    اا    اليسو ي 

 التنويع في اانتجاذ :

 دقيق البساو ع؛-

 الدقيق الر يع؛-

 السميد الر ع ا   ين ؛-

 السميد الر يع الدقيق ؛-

 السميد العادس الصنمل ارالل ؛-

 السميد العادس؛-

 النخالة رالاسا ااطاب  . 

 ت ييق  سشة عالية م  ااشيعاذ ؛ -

الشياااااع لتجاااااار ا املاااااة ال اااااااواعين ااعتمااااادا  ال ال باااااا   -

 بسعر مختلمل ؛

 اتي بسي عند  راء كمية كشي د م  اانتجاذ .-

 اإلعان التلف س ؛-

 اإلعان التلف س؛-

 الا تاذ اإل  ار ة؛-

 االصياذ.-

 تلفة م  الو   ع   ر ق: شكة توايع في منا ق مخ

 مواعين معتمدا ؛ -

 تجار ا املة؛ -

 ال با  ؛ -

 ااراك  التجار ة؛ -

 تجار التج  ة -

 اانت 

 السعر 

 الت ال   

 التوايع  

 املصدر : من إعداد الطالبة باإلعتماد على و ثائق املؤسسة .

تساااو ي  متاامااال ا تااااوس علاااى كااال العنا ااار القاااارالر ة مااا  هاااال ا ااااادالل ايشاااين لناااا  ن اايسساااة لااااد  ا مااا    التحليلللل :    

 لت ييق  لداف اايسسة ع   ر ق التنويع في منتجاع ا .

 تعتمد اايسسة في بساب السعر االى عدد هطواذ :

 م االلة است جا  كا ة التااليمل قنوعي ا الثاقث ال ااتقي  . -
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 م االلة جني بعض اررباح لت ر ك الدالرد اإلقتصاداة للميسسة. -

  سعار متياربة مع  سعار اانا سين . -

كما تعتمد على سياسة اتصالية متااملة ع   ر ق استعمال كا اة الساا ل اإلعاا  ااتاباة االاى جاناا االصاياذ ال الا تااذ  

 اإل  ار ة .

 املطلب الثالث : الهيكل التنظيمي ملجمع متيجي .

 اايسسة  التي تتمثل في مختلمل   راف اإلدارد .ان ال يال التنييمي للميسسة لو ال مل ملاموعة م  لياكل    
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 :الهيكل التنظيمي ملجمع متيجي.( 1 -3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : املصلحة التجارية للمؤسسة

 

 

 املديرية العامة

العامة ارمانة مصجحة اانااعاذ مصجحة العشور  ال       . اإلعا  اآلالي 

 الب مجة 

تنمية  مدار ة

اإلنتاج ال مراقشة 

 عيةالنو 

تنمية  مدار ة

اإلنتاج المراقشة 

 النوعية 

مالمل قالدراساذ 

 النطاعاذ ال اليانونية

 

 تسيي  النوعية

م ندس الب مجة 

 الاإلعا  اآلالي

 

 حت ال املخرب مسيالل امل ب 

 مساعد اليسيي 

 املخربو

مدار ة 

د  راء ااوا

 اراللية

 

مدار ة 

 النيا ة

مدار ة 

 التج يط

مدار ة 

تمو   

ذاا ت اا  

مدار ة 

 ااوارد

 الب ر ة

مدار ة 

لاإلستقا  

اادار ة 

 ال ةالتجار 

 اليسو ق

ة املدزرز
 امل ماة
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 شرح الهيكل التنظيمي:

 مصجحة كل قسي في اايسسة  -

 املديرية العامة : -1

 ت داد القاااذ؛ -

  هص ااشار اذ اإلست اتيجية ال امة ؛ -

 الوع الوسا ل اااداة قيد التوظيمل ؛ -

 اإلستمتا  االى ر س ال با   ؛ -

 تشايع تنمية  ركة تجار ة ؛ -

 ت مين اانا سة التجار ة في السو  ؛ -

 الوع ليال تسيي  النوعية ؛ -

 ؛تطو ر قاستمرار ميلاذ العمال  -

 الووعية اااداة للموارد الب ر ة ؛ تسو ة -

 امانة سر اإلدارد ال  ورلا قراءد ال تص يمل االفاذ ال الب اد؛  -

 الت سيق  ال ااراقشة ل  ا اذ اإلدارد . -

 رئيس املخبر : -2

 امل ب س: اتمثل دالر  في مراقشة ااادد اراللية ال اإلنتاج بتى الة ااة . -

 اراللية .ااعتمد : دالر  اتمثل في مراقشة ااادد  -

 ااصجحة اليانونية ال العاقاذ :اتمثل دالر  في توسيع ال تيداي ال تيشع اإلتفاقياذ . -

 متابعة ال مراقشة الصفياذ في اايدان اليانو  ؛ -

 تمثيل اايسسة مع مصا ح االم  ؛ -

 دراسة ال ق ث ال تيداي اإلقت اباذ لجحل في اايسسة ؛ -

 الس ر على ابت ا  ارقسا  ما قشل التم ين ؛ -

 إللتما  قاليواعد ال التعليماذ ليسيي  اراماذ ال استقال ال قراءد ال ترت ا الصحمل ا -

 احلف ع ى ا ىةلز املؤس ة . -

 مسؤول تسيير النوعية : -3

 . دالر تسيي  النوعية توسيع ااملهامات العامة:-

ال اساااتعمال الوساااا ل الناجعاااة اسي اااارد ال مسااااعدد المراقشااة اراللو ااااذ ح ال الطااار  فاااي اليساايي  التقييااا  ح املهمللة الخا لللة : -

 )النوعية الوسيلة ال الطر ية( ال ول االى نتا   مثالية .
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 : الدالرلا  راء مادد االلية ال ت ال د ااطاب  قااادد اراللية .  استقبال شراء  املواد األولية -4

 دراسة م  النابية ارمنية ال الصيانة .م مت ا  إدارة األمن و النظافة :-5

 ش ص . 25الدالر ااراقشة عمل عمال الصيانة اصل عددلي االى ن و الصيانة : رئيس خدمة األم-6

 الدالرلا تسيي  مجمل  جن ة اايسسة ال عاقت ا مع اليسو ق .الجناح التخطيطي: -7

 : دالر  تاليمل نيل ااواد ااصنعة ال االلية مل تلمل اليطاعاذ املامعة . رئيس مصلحة النقل  -8

 الدالرلا  راء ارالذ الك ربا ية ح ااياانيكية حقطا  القيار .إدارة التزويد و الشراء : -9

ر اا س مصاااجحة التطال اااد التسااايي  امل ااااان ال اا ااات س : الدالر   اااراء ماااادد  اللياااة الااماااة للميسساااة اوا ااافاذ مثالياااة ثمااا  -10

 .المدد 

 إدارة تسيير املوارد البشرية:-11

 املاال اانهي ال اإلجتماعي .ر  س مصجحة تسيي  العمال الدالر  تيشع الووعية في 

 الوعية الياذ ت ريعية ال قانونية ااطشية للعمال.  -

 تيشع المسك اوم   حركة العمال . -

 وشط ملفاذ العامل ال ااوظفين. -

 تطشيق اليراراذ في مجال استخدا  تاو   ال تيدار ااساقياذ . -

 ل .تيداي معلوماذ ابصا ية متعلية قاستخدا  التاو   لتيدار ميلاذ العما -

 إدارة التسويق )اإلستغالل( : -12

ين ال الصلا (. -
ّ
 مصجحة تسيي  امل اان ال م مة ر  س هدمت ا الستيشال ااادد اراللية )اليمح الل

 تخ  ة ا في ظرالف جيدد ثي ت و ل ا االى البداذ اإلنتاج . -

 تعداد العمال . -

 ر  س مصجح الكيلين على ميطان اليياس . -

 عمال في امل  ن . -

 الدالر ر  س ا لو تنييي العمل في مجال الطوارئ .     مصلحة الطوارئ :   - 13

 . بفاظ على سي  بس  ملاوعة  ج  د انتاج -

 الس ر على تاو   العمال حالتعداد العماالي . -

 الدالر ر  س مصجحت ا ومان بس  ارج  د الك ربا ية .مصلحة الكهرباء : -14

 ال تيداي قم اركة مع ادارد اإلستقال .اتمثل دالر  في ت  ي  جناح اإلنتاج : -15
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  ر  ت و ل اليمح الصلا ال اليمح اللين ؛ -

 ااواد اراللية  اركياس   قطاقاذ هيوت  ؛ -

 تيداي ال قرمجة الصيانة ال  ر ة لآلالذ قال راكة مع مصجحة الطوارئ؛ -

 اليسيي  اليوم  اا ا  ح  -

 الربط قين ااسيلين امل ب ا  ال تسيي  ااط نة ؛ -

 مراقشة تسيي  اإلنتاج ؛ -

 الس ر على النوعية ااواد اراللية ال اانتوج . -

  ن اإلدارد ع تي قالعاقاذ قين اامونين ال ال با   :إدارة التسويق و التجارة : -16

 قإاصال اانتوج ؛  -

 تيشع التعليماذ ؛ -

 توج قشل تو يل اانتوج مراقشة تو يل اإل ارد االى اامول رس هلل مابظ نوعية ااادد  ال هلل في اان -

 تيداي قطاقة الطلا م  اامونين ال استا  ااشيعاذ . -

 السهر على :

 تسايل بركاذ دهول الهرالج التيداي  رت امل  ن  -

 تسيي  المراقشة   ا اذ امل  ن )ا      ال الشائع(  -

 تيداي قراراذ ا  ا ة قامل  ن دالر ا  -

 ابت ا  قواعد النيا ة ال التخ    .الس ر على  -

 إدارة املالية و املحاسبة : – 17

  لداف اايطانية التنيسي االى :. تتاون م  دا رد ااالية ال اايطانية ال دا رد املحاسشة 

التاااليمل ال هاي تتااون ما  ر اا س مصاجحة اايطانياة : هاي ااصاجحة ااساياللة عا  اعاداد اايطانيااة التيدار اة ال مراقشاة  -

 مصجحة ال ر  س  ر  اايطانية .

 ااالية : هي ااسياللة ع  كل العملياذ ااالية ال مراقشة بركة ارموال )النفياذ حاالاراداذ .....(مصجحة  -

دا ااارد املحاساااشة :ع اااتي دا ااارد املحاساااشة قمتابعااااة ااصاااار مل ال ااااادهاذ ال امل رجااااذ قاإلثشاااام املحاسااا ي ليسااااايل  -

اء اايطانياااة ا  تاميااة لاااال دالرد ال هااي ت ااارف العملياااذ اليوميااة ال كاااصا اإل ااراف علاااى العملياااذ ا اااارد االااى  اااااة ا  اا

  : على مصجحتيتن 

 مصجحة املحاسشة الت ليلية )التااليمل( : تيو  قمراقشة امل  الن  -

مصجحة املحاساشة العاماة :هاي ااساياللة عا  تمثيال العمليااذ امل تلفاة الشياع ال ال اراء ال كاصا العمليااذ املحاسابية  -

 امل تلفة .
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 مديرية املالية و املحاسبة.: هيكل (2 -3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: املصلحة التجارية للمؤسسة

 

 

 

 دائرة امليزانية و احملاسبة دائرة امليزانية

 مصلحة احملاسبة مصلحة املالية

 مصلحة حماسبة التكاليف مصلحة امليزانية

 مديرية املالية و احملاسبة
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 الطريقة املتبعة لتحديد مختلف التكاليف و التكلفة النهائية ملنتجات املؤسسةاملبحث الثاني: دراسة 

االاااى دراسااااة الطر يااااة ااتشعاااة فااااي اايسساااة م اااال الدراسااااةح ال لاااك قةهااااد منتاااوج الن لااااصا املامااااع  سااانطر  فااااي لاااصا ااش ااااث    

التااااااليمل ال التالفااااة الة ا يااااة يسااااتخد   ر يااااة ارقسااااا  ااتجا سااااة ال لااااصا لتمكي نااااا ماااا  عمليااااة اايارنااااة لت داااااد مختلاااامل 

انتجاع ااا ساا تطر  االااى التعر اامل قاانتجاااذ كمطلااا  الل العاار  ا  طااواذ ااتشعااة فااي اايسسااة لت داااد التااااليمل الة ا يااةح 

ال لياااذ ت دااااد مختلااامل التاااااامل ال التالفااة الة ا ياااة كمطلاااا ثاااانح الت دااااد مختلاامل التاااااليمل ال التالفاااة الة ا ياااة انتجاع اااا 

 كمطلا ثالث.

 ملطلب األول: تقديم منتجات املؤسسة محل الدراسةا

منتوجاذ ااطاب  الكب ى للي رد نابعة م   ساليا  ناعية تتماشبى م   ساليا  ناعية تتماشبى مع ااياا س     

 الداللية العاايةح تيد  للمست لك ت كيلة عر قة تستجيا البتياجات ح التتمثل لص  اانتوجاذ في:

 ا ا كانع جميع ارنوا  الدقيق مستخلصة م      لواد با اليمح اانيى  ان دقيق : دقيق الخبز للخبازين

ا حبطح يستوحي اسم  م   لليت  العطاء هبط جداد في ظرالف عاداة للعمل ال ااردالداة. ان الدقيق الصس ا ت  في 

اللو اتماشبى مع  ااطاب  الكب ى للي رد اتصمل قجودد عالية تعب  ع  العنااة ااتوا لة  ثناء مرابل  نع 

 مياا س ااناسشة.

9001-2000 ISO     1996ال ااياا س اليانونية ااعمول ب ا في ا ا ا ر-O.J  لصا الدقيق لو  اقا  شيعيح هاالي م  

 كل كيميا ية اا دد.

 :يستوحي اسي دقيق البساو ع لصاص ال جميل في ظرالف العاداة للعمل ال الردالداة.ان الدقيق  دقيق البسكويت

الصس ا ت  في ااطاب  الكب ى للي رد اتصمل قجودد عالية تعب  ع  العنااة ااتوا لة  ثناء مرابل  نع  ال تماشبى 

  لصا الدقيق لو  اقا  شيعيح O.J-1996الالياا س اليانونية ااعمول ب ا في ا ا ا ر   ISO 2000-9001مع مياا س 

 هاالي م  كل كميا ية اا دد.

 لو دقيق ر يع هصع اراقشة التصفية كاملة هال تص يع . ستجد رباذ الشيوذ  ي  كل ما تر بن الدقيق الرفيع :

اء م  جودد ال  فاءح ان الدقيق الصى ا ت  في ااطاب  للي رد اتصمل قجودد عالية تعب  ع  العنااة ااتوا لة  ثن

 OJ-1996ال ااياا س اليانونية ااعمول ب ا في ا ا ا ر   ISO 2000-9001مرابل  نع  اللو اتماشبى مع مياا س 

 اللو الدقيق  شيعيح هاالي م  كل ال الا د الكيميا ية.

 :السميد الرفيع الخشن  

ا ت  السميد الر يع ا     قط   اليمح الصلا التنييت  قواسطة نخال م   وا ا النخالة. اللنا كصلك نابظ     

-9001جودد اانتوج ال نيارت .  السميد الر يع ا     هال م  ال الا د م ما كانع  شيعت ا. اتماشبى مع مياا س 

2000 ISO   ال ااياا س اليانونية ااعمول ب ا في ا ا ا رO.J -1996.  

 
 املطلب الثاني: أليات تحديد التكاليف و التكلفة النهائية للمنتوجات في املؤسسة

تيو  مصجحة م اسشة التااليمل قت داد التااليمل ال التالفة الة ا ية السعر الشيع مل تلمل منتجاع ا قاتشا   ر ية      

القد لوبظ ان   رد على كل اانتوجاذح التااليمل الاليةح  هي قصلك تيو  قت ميل التااليمل ااشا رد الالقي  مشا

ااتجا سة  ال مراك    ا ال تستعمل  ر ية ارقسا  مدار اذ ال دالا ر ال مصا ح ال قسا  اال  الى ر ي تيسيي اايسسة ا
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الت ليل اللصا راجع االى العدد الكشي  م  منتجاع ا العد  الجود مياا س دقيية لتوايع التااليمل  ي  مشا رد ال يما 

 اانتوج. الي نيو  بعر  ا  طواذ التي ت تها ا اايسسة في التااليمل الة ا ية السعر 

  سا م :اتتاون  ست داد التااليمل ااشا رد للمنتوج ااشا رد للمنتوج الالتي 

 تالفة ااواد اراللية. -

 لتا .تااليمل اإل -تالفة اليد العاملة -

 .ت داد التااليمل القي  مشا رد 

  ت داد التالفة الة ا ية السعر التالفة للمنتوجاذ قاالعتماد على التااليمل الة ا يةح ال ي ا الي تفصيل كل هطود

 على م  لص  ا  طواذ.

 باشرة للمنتوجالفرع األول: تحديد التكاليف امل

 أوال:تكلفة املواد األولية

ا يى ت داد لصا الصنمل م  التااليمل ق لمية قالقة في ت داد التالفة الة ا ية ال سعر الشيع منتوج معين في     

اايسسةح الم   جل ت داد تالفة لص  ااواد يعتمد املحاسا في الشدااة على الثيية تسمى قطاقة ااواد اراللية بيث تشين 

 25البدد معنية السميد بيث تيدر تيدر الان الوبدد الوابدد ب  40ارهي د كمية النوعية ااواد القرالر ة النتاج  لص 

كغ بعدلا اتي االتصال قمصجحة اا ت ااذ م   جل ا حصول على تالفة  1000كغ ال قالتاالي تاون قطاقة ااواد اراللية ل 

: ثم  ال راء ال مصار مل ال راءح الفي لصا الصدد   ي  االى  ن الوبدد م  كل مادد الالتى تقي قدالرلا عنصر   لما

 اايسسة تستخد   ر ية التالفة ااتوسطة اارجحة في تيييي مخ الناع ا.

 ثانيا: تكلفة اليد العاملة:

لتالفااة تتمثاال فااي تلااك التااااليمل ااتعليااة قاليااد العاملااة ااشا اارد اليا مااة علااى العمليااة االنتاجيااةح الماا   جاال ت داااد لااص  ا   

يعتمد املحاسا لنا  اقاا علاى قطاقاة تسامى سااعاذ االنتااجح بياث تشاين لاص  الشطاقاة جمياع اآلالذ التاي امار علي اا اانتاوج 

قاالواا ة االاى الوقاع تساتقرق  كال الاة فاي انجااا ح بعادلا ااتي االتصاال قمصاجحة ارجاور ال  لاك ما   جال ا حصاول علاى عاادد 

ال ااا رس لااااال عامااالح لياااتي بعااااد  لاااك اسااااتعمال لاااص  ااعلومااااذ فااااي ت دااااد التالفااااة العماااال الياااا مين علااااى كااال الاااة ال ارجاااار 

 االجمالية لليد ااشا رد العاملة متعلية قمنت  معين. 

 م  ا ادار قالصكر  ن نوضح كيفية ت داد ساعاذ العمل ق يث امك  كما:

 (.7=52, 365 سشو : ) 52لدانا في السنة 

 ساعاذ. 8عدد ساعاذ العمل في اليو :

  اا . 5عدد  اا  العمل في ارسشو :

 ساعة. 40=5×8عدد ساعاذ العمل في ارسشو : 

 ساعة. 2080=52×40عدد ساعاذ العمل في السنة: 

 ساعة. 173,33=12÷2080عدد ساعاذ في ال  ر: 
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 كيفية ت داد عدد    ر العمل:

   ر. 12لدانا عدد ار  ر:

   ر.  1,5العطلة:

   ر. 10,5=1,5-12العمل:المن  عدد    ر 

 هتالك:ثالثا:تكاليف اإل 

اتمثل لصا الصانمل فاي التاااليمل ااتعلياة قاالتا  اآلالذ التاي تساالي ب اال مشا ار فاي العملياة اإلنتاجياة اانتاوج معاينح     

  لناااا نتاااج( لاو  اااا تعطاالشطاقااة الساااقية )قطاقااااذ ساااعاذ اإل الماا   جاال ت دااااد لااص  التالفااة يعتماااد املحاسااا علااى نفاااس ا

 النتاج البدد معينة م  اانتوج. آلةاآلالذ ا  ا ة قإنتاج اانت ح الكصا ال م  الصس تستقرق  كل 

ح الب اااصا  اااان آالتااا لاااتا  مل تلااامل إل اا  الثاقاااع فاااي بسااااب  قساااات  ياااة اإللاااتاجااادر اإل اااارد لناااا مجماااع متيجاااي ايشاااع  ر     

نتاجياااة بساااا ااساااتعملة فاااي العملياااة اإل  اآلالذلفاااة الاااتا  تصاااال قااصاااجحة ااالياااة مااا   جااال ااجاااد تااملحاسااا اياااو  قاإل

 ال م  ااستقر  في كل عملية  نع البدد الابدد م  اانتوج.

 الفرع الثاني: تحديد التكاليف الغير مباشرة.

هااي( أت    اساا ماة اماااد اما د ااةل اساا ماة ا  باااد ىي اااة حتدزااد اميساا ماة املب ةاارو واساا ماة املاالاز األ ماااةل    
اخلطلو امث  اة دن ىي اة حتدزد اميس ماة امنإل ئاة   سار امباع م ينيلج ت جل املؤس اة  هاد حتدزاد ةاياة اميسا ماة 

  ي ج املب ةرو.يس ماة اميت ال ميسن ختاااإل  مإلغري املب ةرو   املييث ة جل كل ام

يع دياجد زاييد جل ىي ااة حتياال دن خ(  املا لد ت اميت أف زان رئال دا ية احمل سبة اميس ماة ابني أن جم    
  ي ج دب ةرو.ميس ماة اميت ال ميسن ختاااإل  مإلاميس ماة غري املب ةرو   املييث ة جل كل ا

تيجااااي يعتمااااد فااااي عمليااااة ت مياااال املحاسااااشة التااااااليمل تنااااين  ن مجمااااع مماااا  هااااال ااعلوماااااذ  التااااي   ادنااااا ر اااا س مصااااجحة     

تاااي تاااي بسااااب ا فاااي ا  طاااود ت داااد  ساااشة معيناااة مااا  مجماااو  التاااااليمل ااشا اارد الالتااااليمل  يااا  ااشا ااارد للمنتوجااااذ علاااى  

    ن لص  ال سشة اتي االتفا  علي ا في مجلس االدراد ال الصس اي ال  ساساا ما  مادار اايسساة ال ر سااء ااادار اذارالالىح ا

 ساساااااا مااااا  مااااادار اايسساااااة ال ر سااااااء دارد ال الاااااصس اي اااااال ياااااا  علي اااااا فاااااي مجلاااااس اإل ارهااااارىح ا   ن لاااااص  ال ساااااشة ااااااتي اإلت

 تعلية قالتالفة ااشا رد انتوج معين.اادار اذ ارهرىح اعتمادا على قياناذ السنة اااوية ال اا

 .الفرع الثالث: تحديد التكلفة النهائية و سعر البيع ملنتوجات

عاداد ماا يسامى قشطاقاة التالفاة ال اتوجاذ ااتي بعد ت داد ال سشة م  التااليمل الة ا ية  ي  مشا رد التي اتي ت ميل ا ان     

التي امك  تووي  ا م  هال بساب مختلامل التاااليمل ااشا ارد ) تاااليمل اااواد اراللياةح تاااليمل الياد العاملياةح تاااليمل 

االلاااتا ( ال مختلااامل التاااااليمل  يااا  مشا ااارد ال ااتمثلاااة فاااي كااال التاااااليمل التاااي ال امكااا  تخصيصااا ا لانتااااج مشا اااردح ت ااادد 

 التالفة الة ا ية ال سعر قيع ا.
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 املطلب الثالث :تحديد التكاليف  والتكلفة النهائية للمنتوجات محل الدراسة .

ساانيو  فااي لااصا ااطلااا قت داااد التااااليمل الة ا يااة ال سااعر الشيااع اانتوجاااذ م اال الدراسااة ال لااك قتطشيااق ا  طااواذ التااي    

 تيشع ا اايسسة السالفة الصكر .

 :حساب تكلفة اإلنتاج .الفرع األول 

نياارا رلميااة ااااواد اانتجااة قالوباادد ال التااي تعتباا  مااواد  دليااة ل  ااات مجمااع متيجااي ارت انااا بساااب تالفااة لااص  اانتجاااذ ال    

ت داااد ماادى مردالداااة الوباادد ماا  هااال تالفااة اإلنتاااج ال  حسااااب لااص  التالفااة اتشعنااا  ر يااة التالفااة الاليااة ال ااق  ر ياااة 

كا  الت ليال قاعتشارلاا ااا ماة ال اركعا  دقاة اثال لاصا ال  اات بياث تتمثال لاص  ارقساا  ااتجا ساة اال مايسامى قطر ياة مرا

الطر يااااة فااااي توايااااع لةعشاااااء القياااا  مشا اااارد علااااى مراكاااا  الت لياااال امل تلفااااة ح لييساااانى لنااااا  يمااااا بعااااد ت مياااال لااااص  ارعشاااااء علااااى 

 .مختلمل التااليمل 

 وال :تقسيم وحدة اإلنتاج .أ

ال اماانيااة تجمااع ارعشاااء ال بصاارلا فااي ا ااار موباادح تيسااي الباادد اإلنتاااج االااى  قسااا  ق يااث  هااصا بعااين اإلعتشااار التجااا س    

 تتوا ق مراك  ااسياللية مع ارقسا  ال م  هال  لك نميط قين نوعين م  ارقسا  :

 ساسية )الرئيسية ( :األقسام األ  -1

 ال هي تلك التي ل ا عاقة مشا رد مع اانتوج ال امك  ت دادلا  يما الي :

 قسي التمو   .       -1-1

 قسي التصفية .-1-2

 قسي الط   .-1-3

 قسي التقليمل.-1-4

 األقسام املساعدة )الثانوية (.-2

ال هي ارقسا  التي ل سع ل ل عاقة مشا رد مع اانتوج ال انما تعمل على تس يل م مة ارقسا  الر  سية ق يث توا     

 اانتجاذ . عشائ ا على لص  ارهي د قشل ت ميل ا على 

 ال امك  ت داد ااراك   ال ارقسا  ااساعدد كالتاالي :

 قسم الصيانة . -2-1

 دارة .قسم اإل -2-2

 عباء املباشرة .ثانيا : تخصيص األ 

 نيرا لطشيعة االعشاء  إ  ا ت مل مشا رد االى اانتجاذ دالن  س عملياذ  ال مرابل السيطة ال تتاون  ساسا م  :    
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 اراللية الداهلة ب ال مشا ر في اإلنتاج .ست اكاذ ااواد ا -

  عشاء العمال اانتجين )اليد العاملة ااشا رد (. -

 تااليمل كراء العتاد . -

 تااليمل مشا رد  هرى) مختلفة( . -

ال عناد جماع مختلاامل ارعشااء نت صاال علاى التوايااع ارالالاي لةقساا  الر  سااية ال لياد تااي بسااب مختلاامل ارعشااء انطاقااا 

 الى التوايع ارالالي . تركيشة ال ماوناذ كل ع ئ ال  وال ا م 

 ثالثا : تحميل األعباء غير املباشرة على املنتجات .

 التوزيع األولي :-1

فاي لاصا ا اادد نصا ا كاال قساي ما  ارعشاااء  يا  ااشا اارد ال  لاك قتجميع ااا فاي مراكا  ت لياال نيارا رن ا  اادماذ فاي لااص     

سااااب ارعشاااء  يااا  ااشا ااارد للمراكاا  )ارقساااا ( اساااعدد ال اااق ا اااداالل ااوالياااة التاااي ا حالااة ممكناااة اليياااس ال قاااد تااي ب

 توضح  عشاء ااراك  ااساعدد ااتمثلة في قسي الصيانة ال قسي اإلدارد .

         

 :توزيع األعباء غير املباشرة على مختلف مراكز التحليل . ( 6 -3)الجدول رقم

                       CENTRES PRINCIPAUX CENTRES AUXILILIARE  
   CONDIT MOUTURE  NETOYGE APPRO ADMINIS ENTRETIEN   
1 250 000 

                            

 

 

 

 

  

 

 

3 150 000 

 

 

 

 

1 150 000   

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

2 590 000      

 
 
   
 
  

3 000 000     

 
 

    
 
 
 
 
   
 

TOTAL DES 

CHARGES 

INDIRECTES 

APRES 

REPARATITION 

PRIMAIRE 

 املصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق املؤسسة .

 التوزيع الثانوي : -1

بياااث تاااتي  يااا  عملياااة بسااااب ارعشاااااء اإلجمالياااة  يااا  ااشا ااارد لةقساااا  الر  ساااية انطاقااااا مااا  اعاااادد تواياااع  عشااااء ااراكاااا  

 . ااراك  الر  سية ال يا افاتيح ت دد بسا  شيعة اليسي ااوا  لةعشاءااساعدد على 
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 :توزيع األعباء الثانوية على أساس مفاتيح التوزيع. 07جدول رقم

  CENTRES PRINCIPAUX                 CENTRES AUXILILIARE  
CONDIT MOUTURE NETOYGE APPRO ADMINIS ENTRETIEN 

1 250 000 

 

3 150 000 

 

1 150 000 100 000 

 

2 590 000 

 

 

 

 

3 000 000 

 

 

 

TOTAL DES 

CHARGES 

INDIRECTES 

APRES 

REPARATITIO

N PRIMAIRE 

 

30%  

 

30%    

 

10%  

 

20% 

 

10%  
 PREPARTITIO

N 

SECONDAIRE 

ENTRETIEN 

 

20%  

 

30%    

 

20% 

 

10% 

 

 

 

20%     

REPARARITIO

N 

SECONDAIRE 

ADMINISTRAT

ION 

                               .وثائق املؤسسة الطالبة باإلعتماد على من إعداد

 نما تيداي هدماذ للمراك  ارهرى.اان   ات ااراك  ااساعدد ل س ل  عاقة مشا رد مع اانتجاذ ااصنعةح ال 

 نتاج.ايو  قصيانة التج يطاذ الر اذ اإل   مرك  الصيانة

 ااراك  التي استعملع هدماع ا بيث ا هد  الين:اتي ت و ل ااراك  ااساعدد ن و 

 الى االتجا  ااعاكس.ال اون في اتجا  الابد دالن الرجو  ابسا  ر ية  الت و ل ااتدرج   -

بسا  ر ية  الت و ل ااتيا ع  اللو بالة تيداي هدماذ متشادلة قين مراك  الت ليلح اتي ت و ل تالفة  -

 ن  مك .للمراك  اربرى على  ساس بييي  ا ااراك  التي تيد  هدماع ا

 قما  ننا في بالة تيداي هدماذ متشادلة قين مراك  الت ليل  يجا استخدا   ر ية  ت و ل ااتيا ع . -

 يستفيد هدماذ ميدمة م  مرك  الصيانة. %10دارد م  ا ادالل الساقق نجد  ن اإل 

 ( ارك  الصيانة.xة )املا ول م  التالفة االجمالي %10تت صل تالفة مرك  االدارد على 

 هدماذ ميدمة م  مرك  االدارد. %20في بين  ن الصيانة يستفيد 
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 ( ارك  االدارد.yم  التالفة االجمالية )املا ولة  %20تت صل تالفة مرك  الصيانة على 

 .: ايجاد قيمة االدارة و الصيانة(8-3)الجدول رقم

 مركز الصيانة مركز االدارة البيان

 التوزيع األولىمجموع 

 

 +الخدمات املتبادلة

 

 =التكلفة االجمالية بعد الخدمات املتادلة

2590000 

+X0,1 

3000000 

+Y0,2 

Y X 

 .املصدر: من اعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املؤسسة

 ن ا حل ا اب س للمعادلتين قمج ولين م  الدرجة ارالالى:ا

(1..................) X = X0,1+3000000  

(2).................. Y=2590000+0,2Y    

Y=358980ب ع  التالفة االجالية ارك  االدارد.ال يع 

 اختبار وحدات العمل: 2-1

نيرا الن  سشاب التالفة تمع في البدد االنتاج  ان البدد العمل تتمثل  ساسا في الكمية اانتجة عند كل قسي اللت داد 

ا ة قال قسي قمنا قتوايع ارعشاء ارقسا  الثانو ة على  ساس مفاتيح التوايع لنت صل على التوايع تالفة االنتاج ا  

ا  اص قال قسي البعد ت دادنا لطشيعة ال عدد البداذ العمل قمنا ق ساب تالفة البدد العمل انطاقا م  العاقة 

 تالفة مرك  الت ليل.÷ التالية: عدد البداذ العمل= تالفة البدد العمل 

  مثا: 

 دج. 2914,97=720÷35890تالفة البدد العمل ليسي التمو  =        

البنفس  ر ية نيو  ق ساب تالفة البداذ العمل مل تلمل ارقسا  ال ا ادالل ااواالي اوضح  ر ية ا حساب ااتعلية قال 

 التاالي: قسي انطاقا م  مجمو  التوايع ارالالى ال وال االى تالفة البدد العمل كما لو موضح في ا ادالل 

 

 

 



دراسة ميدانية على مستوى مجمع متيجي                                                                       الفصل الثالث:                 

 

72 
 

 

 : تحديد وحدات العمل لكل قسم.(9-3)الجدول 

 CENTRE PRINCIPAUX CENTRE AUXILLIARE  

CONDIT MOUTURE NETOYAGE APPRO ADMINIS ENTRETIEN 

 

1250 000 

 

3150 000 

  

 

1150 000 

 

100 000 

 

2590 000 

 

 

 

 

 

3000 000 

Totaldes 

charges 

indirectes 

après 

répartition 

primaire 

1076 939 1076 939 358 980 717 956 358 796 -3589 796 Totale 

répartition 

secondaire 

entretien 

589 796 884 694 589 796 294 898 -2948 980 589 796 Total 

répartition 

secondaire 

admin 

 5111 633 2089 776 1112 

857 

0 0 Total 

resparatitio

n 

secondaire 

H/MACHINE H/MACHINE H/MACHINE Qx   Cout d’unité 

d’œuvre  

 
4051 7099 2915  720        NOMBRE D’HEURE MACHINE 

24h ×30  
 

3300,00 COUP BLE DUR DA/QL 

 املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة.

 دج. 33.000تيدر تالفة اليمح الصلا ب 
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 مرك  االنتاج:تالفة كل -2-2

 تالفة مرك  التنيية:-2-2-1

بعد ت داد البداذ العمل ارك  التنيية نيو  ق سااب التالفاة الالياة للينطاار الواباد ل اصا ااركا ح اللاصا قاالعتمااد علاى     

فاااي قنطاااار  80دج القااادرد ارلاااة فاااي السااااعة اايااادرد ب 33000تالفاااة الالياااة لليماااح الصااالا للينطاااار الواباااد ال التاااي تيااادر ب 

 الساعةح كما لو موضح في ا ادالل التاالي:

 :تكلفة اإلنتاج في قسم التنقية . (10-3)جدول رقم

7099 ,49 MOUTURES 

72,00 Blé dur nettoyé mis en œuvre 

240 233,47 Valeur de blé dur nettoyé mis en œuvre 

247 322,96 Cout de revient de la semoule 

3435,04 Cout de revient de la production global 

3435,04 Cout de la semoule Qi /DA 
 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة.

دج للينطار الوابدح اللص  ااربلة ما قشل ارهي د ال ااون لنا الط ين عشارد  345,04ا ن تالفة مرك  الط   قدرذ ب    

 التقليمل.ع  السميد اوج  االى مرك  

 تالفة مرك  التقليمل:-2-2-3

بعد ت داد البداذ العمل ارك  التقليمل نيو  ق ساب التالفة الالية للينطار الوابد ل صا اارك ح اللصا قاالعتماد على    

كغ  25دج. ناون قصصد الوع ا في باال ة  اذ  3435,04التالفة الالية لليمح ااط ون للينطار الوابد الالتي تيدر ب 

كغ كما لو  25قنطار في الساعة ال لصا قال سشة للسميد  اذ  55كغح بيث قدرد االلة في الساعة اايدرد ب  10ذ  ال  ا

 موضح في ا ادالل التاالي:

 كلغ. 25تكلفة االنتاج في قسم التغليف للسميد ذو وزن   :(11-3)الجدول 

CONDITIONNEUSE CONDIT 

4051,02 TAUX HORAIRE MACHINE 

55,00 CADENCE Qx/H 

188 927,26 COUT DE REVIENT DE SEMOULE SEMI FINI Q1/DA MISE EN 

OEUVRE 

220,00 SAC PP SEMOULE GROSSE MOYENNE 25 KG 

2906,20 COUT SAC PP SEMOULE GROSSE MOYENNE 25KG 

 

3561,54 Semoule 25kg 
 ااصدر: م  اعداد  الشة قاالعتماد على الثا ق اايسسة
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 دج. 3561,54كغ ااقلمل قدرذ ب  25التقليمل للسميد الان ا ن مرك  

 للينطار في الساعةح كما لو موضح في ا ادالل التاالي: 30كغ  يدرد اآللة في الساعة هي  10 ما قال سشة للسميد  اذ 

 كغ.10: تكلفة االنتاج في قشم التغليف للسميد ذو وزن  (12-3)الجدول 

Conditionneuse 5 (poste 1 semoule) POSTE DE TRAVAIL 

4051,02 Taux horaires machine 

30,00 Cadence Qx/H 

103051,23 Cout de revient de semoule semi fini Qi/DA mise 

en oeuvre 

300,00 Sac pp semoule 10 

5175,00 Sac pp semoule 10 

 

3742,58 Semoule 10kg 
 اايسسة. ااصدر: م  اعداد  الا قاالعتماد على الثا ق

 دج. 3742,58كغ قدرذ ب 10تالفة مرك  التقليمل للسميد الان  ا ن
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 :الفصلها ة

 ي ا االى تيداي اايسسة بعر     ع ا ال  ناب ا في مجمع متيجي ال التي تطرق نال لص  الدراسة التطشييية التي قمم  ها    

 تعر ف ا ال  لدا  ا ال سياست ا ال ا ارلا التنييمي.

ال م  هال اسيات ا اانا النيرس على ا اانا التطشيي  ال تطشيق نيا  املحاسشة الت ليلية ل صا املامع قاعتشار     

ااادد اراللية هي  ساس ال  ات في املامع بيث تي ت داد التااليمل ااشا رد ال التااليمل القي  مشا رد ال لصا قيشا  

اج االى  قسا   ساسية )قسي التمو   ح قسي التنييةح قسي الط   ح  ر ية ارقسا  ااتجا سة قدااة قتيسيي البدد اإلنت

ثي تخصيص ارعشاء ااشا رد على اانتوجاذ ق نما ارعشاء  قسي التقليمل( ال  قسا  ثانو ة )قسي اإلدارد ح قسي الصيانة(.

 ل في ارهي  على بساب  ي  مشا رد  يتي ت ميل ا على اانتوجاذ قواسطة اهتيار مفاتيح التوايع ال البداذ العمل لنتو 

 تالفة انتاج ااواد اانتجة في مرك  اإلنتاج )تالفة السميد(.
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 ملاقلدة خدل  مد   ملحاسدةة  لحليليلدة ق دل  لن داح  ملحاسدال  ملدال       د  إلد   ملوضدو  هدا  فد  تطرقندا قد ل     

 علا  الجدياد املا ي  املح ساي  النظا   تطبيا  ما  املتوقعا  اآلثا   ها  ما  "  ملطرقحدة  إلشدااللة علد   إلجابدة

  لنقطة هو  ل قللة  ملحاسبلة  ملعا ير م   ملسحم   ملال   ملحاسال  لن اح أن  اسحنحجنا " ؟ التحليلي  املح سب 

 .  ملؤسسات قطموحات  حماش ى تليليلة ملاسةة ن اح إع  د أجل م   ملحورية

 : الفرضي ت اختب   نت ئج.1

  خحةدار تد   لفرعلدة ق ألسدلية  لرئيسدلة  إلشدااللة علد   إلجابدة قصد   لةلد  سدلا  فد  عرضد  تد  مدا خدل  مد      

 : ل  كما قذلك مؤقحة، كإجابة قضعها ت  ق لتل ع مها م   لفرضلات صحة

 ن داح بإقامدة كفلدل غيدر قحد        د   ملدال   ملحاسدال  لن داح تطةلدل " أن علد  تدن  ق لتدل :   ألقلد   لفرضدلة -

 معر دة  لحليليلدة  ملحاسدةة تطةلدل قةدل  ملؤسسدات علد  البد  أند  حلد  تأكلد ها تد  قلقد  "  لحليليلدة ليملاسدةة

  ألد ة ها  ف   لحلك  أجل م   ملحاسةين قتأطير بحاوي  إال  اون  ال قذلك  ملؤسسة ف  تيعة   لاي قدقرها أهملتها

 . لتسلير ة

  لحادالل  حسدا  طدر   علد       د   ملدال   ملحاسدال لين داح تدأيير هندا  " أن علد  تدن  ق لتدل :  لثانلدة  لفرضدلة -

 م  تةين حل  تأكل ها ت  قلق  "  ل قللة  ملحاسبلة  ملعا ير م  مسحوحاة ج   ة ققو ع  ملةادئ تطةلق  بسبب

  ملعا ير عل  كةيرة ب رجة  ملفاهلمل إطار  إع  د ف  أعحم   لاي         ملال   ملحاسال  لن اح أن  ل ر سة خل 

 علد  أ ضدا قيدؤير  ملاللدة،  لقدو ئ  فد   ملحمثدل  ملدال   ملحاسال  لن اح مخرجات عل   ؤير سوف  ل قللة،  ملحاسبلة

  لحاالل  حسا  طر   عل  أخير  ق  لعادلة بالقلمة  لقلاس أسيو  عل  إعحماد  خل  م   لحايفة سعر حسا 

 . لوظلفة حسب  لنحائج حسا  ج ق   إسحخ  ح إتاحح  خل  م 

 : البحث نت ئج -2

 ها   مل ا   ف  محخصصين تاوي  م   ملؤسسات عل  الب  إذ ليمؤسسات ضرقري   لحليليلة  ملحاسةة ن اح -

 أسد  لوضد  ق ملحداقالت    هدود بعد   نطيقد   لعدال ، دق   مخحيد  بدين  لحجداري  ق لحوسد   لحطدور  مد  تجاقبدا  

   ل قللة؛  ملحاسبلة باملعا ير يعرف ما نشوء إل  ت ريجلا أدت  ل قللة  ملحاسةة ملهنة دقللة

 ق ح ة قاع ة تو ير أجل م   ل قل   ملسحوى  عل   ملحاسبلة  ملةادئ توحل  إل   ل قللة  ملحاسبلة  ملعا ير  فته -

  ملؤسسات؛ ملخحي   ملاللة  لقو ئ  لقر ءة

   ألجانب  ملستثمري  جيب ف  أمل ،  ملال   ملحاسال  لن اح إل   لوطنل  ملحاسال مخططها بحغير    ز ئر قام   -

 قع ح  القحصاد ة،  لحغير ت ها  قمحطيةات  حماش ى ال  لسابل  ملخطط أن باعحةار  ل قل ، بالركب  اللحلا ق  

 جداء قلهدا .  د ... لحمدويل ،  إل جدار عقد   ملؤجيدة كالضدر ئب  ملحاسدبلة  ملشداكل لةع  ملاسبلة معا  ات تو ير

 .لها   حيو   لحو ير         ملال   ملحاسال  لن اح

  ملاللدة  لكشدوف أق  ملاللدة  لقدو ئ  فد   ل قللدة  ملحاسدةة قمعدا ير  حو  دل      د   ملدال   ملحاسدال  لن داح إن -

 لنق  دة   لحد  قات كشد   لنحدائج، جد ق    مليز نلدة،: )فد  ق ملحمثيدة  ملؤسسدات، قةدل م  قنشرها إع  دها  لو جب

 .(ق مللحل  ألمو  ، رؤقس ف   لحغير ت كش  ،  خزينة ت  قات

 ليمخطط ق  خام   لر ب   لصن  تجمل  ت  حل  ملاسبلة، أصناف 07 تشمل حسابات بم قنة  لن اح جاء -

  ضدعها بدل ،" لنحدائج" 08  لصدن  حداف قتد  ،" لغيدر حسدابات"  لر بد   لصدن  ق حد  صدن  فد   لدوطنل  ملحاسدال
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 رؤقس حسابات إل   لنتلجة حسابات م   لحلويل مرحية  خحصار ت  أي  ألمو  ، رؤقس حسابات ضم  مةاشرة

 فد    حسدابات أرقداح تعحمد  ال  هدل  ل قللة،  ملحاسةة معا ير ضم  نج   ال ما ها  قلك  .جل  ش لء قها   ألمو  

 . ملحاسال  لحقلل  عميلة

      لحليليلدة  ملحاسدةة ن داح علد   دؤير سدوف      د   ملدال   ملحاسدال  لن داح أن لندا إتضد مدا سدةل  خدل  مد   -

 مطةقا. كان  لاي  لوطنل  ملحاسال  ملخطط ع  كثير  تخحي  دقللة ملاسبلة ملرجعلة تةنل  بسبب

 لين اح بالنسةة حاجز  قيشال يعرقل،  ل ر سة ملل    ز ئرية  ملؤسسات أغيب ف   لحليليلة  ملحاسةة غلا  - 

 قلكد   وجد   ، لقدو ئ  بعد  إعد  د فد   لحليليلدة  ملحاسدةة معطلدات علد  يعحمد  ألند  ،      د   ملدال   ملحاسدال

 . لحليليلة ليملاسةة ن اح قض  بضرقرة    ز ئرية  ملؤسسات طرف م  إهحماح

مدددد  خددددل   ل ر سددددة  ملل  نلددددة  تضدددد   ن  لشددددركة تحددددو ر علدددد  إماانلددددات ماللددددة ق ماد ددددة ،تمك هددددا مدددد  قضدددد  ن دددداح  -

كةيدددرة ،ق تدددو ر هدددا   لن ددداح  دد خيها فددد  مناقشدددة جددد  شددد   ة ق حدددادة بحدددو ر رق   ليملاسددةة  لحليليلدددة ذق  عاللدددة

  ملةادرة م  طرف  ملسؤقلين .

 ع ح  سحعما   لطر    ح  ثة ليملاسةة   لحليليلة رغ  كبر ح    لشركة . -

 : البحث توصي ت - 3

  لن اح ها  ف  قملاسةيها تهاإطار  ملخحي  تاوينلة دقر ت  نجاز    ز ئرية  ملؤسسات عل  -

 . لغامضة لألمور  ق لحوضللات  لحفسير ت إص  ر  لن اح لها   ملنجزة  لهلآت عل  -

 .   ز ئر ف   خحلارية قليس   لحطةلل إلز ملة  لحليليلة  ملحاسةة جعل -

 .كمخطط قلي  كن اح  لن اح ها  إل   لن ر    ز ئرية  ملؤسسات عل  -

 ق لن اح لححماش ى  القحصاد ة ق ملؤسسات باالقحصاد علقة لها  لتل    هات كل تع  ل أق تغلير  ح  أن  جب -

 .        ملال   ملحاسال

 . أقال  ألكاد مل    انب م  قترقلح   لن اح ها  ت عل   جب -
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 الكتب:

.عبددالحي ددعل،سمعر ددصبالحيربسار فح ددسرلاددعل اددافلحي بددسلحشاس ددملحرلبيددالحاصددساللحشاس دد   لحايس ددس رحياحفل1

 .130رص1990حلجس،ي  ربباورر

.للللللللللللللللللللللللللللللللللل12رلصل1991رلحلجزحئددددددددددددددددددددددددسرلفددددددددددددددددددددددددس حلل حفلرل قن ددددددددددددددددددددددددسرلحشاس ددددددددددددددددددددددددب لحي      دددددددددددددددددددددددد رلخددددددددددددددددددددددددسواوآوك ددددددددددددددددددددددددللأل ددددددددددددددددددددددددي ا

.نس دددسل ح دلعددداوار قن سرل،سحيبددد لاسددد بالحشاس دددب لحي      ددد ر حفلحشاصا،ددد لحللس،ددد رلحلجزحئدددسرل بيددد لحي سن ددد ل3

لللللللللللللللل.ل08رلصل1990

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل208رلصل1994حي ن  رل،رسرل،ب ب لحإلشيسعلرحل سلحينظسي لشاس ب لحي كسي فر.عبالحلا  ملعباللاص ا4

رل2002حصال س سفرل قن سرلحشاس ب لحييس، لاعلحاؤ س رل ،احالحااباعسرلحلجس،ي  ربنلعبناارلحلجزحئسرأ.5ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.ل27ص

.لللللللللللل17رلصل1985 دددددا ل، س دددددب لحي كدددددسي فرل حفلحايسلجدددددسرلحاردددددسي رلحيابيددددد لحيسحبيددددد رلأ.، صدددددالكصدددددس لعا ددددد رل6

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.للللللل17رلل16صلرصلل2001 حفلحيردددد سعلرلعصدددددسالرلرحيابيدددد لحلو دددد لرل.فضدددداحال، صددددالحيينددددساتلر، س ددددب لحي كددددسي ف7

ل.12ص ر 2009 حلجزحئسر إيسأر ،ب ب  ر حي سن   حيابي  ر حي        حشاس ب  إ   ،اخل ر با حح حلج  ل عبا.8

لحالي نصدددسلوحي اط دددنرلعصدددسالحلف الحي كدددسي فرل حفلط دددا ددسلالحيدددسط لرعادددسلنلخ  دددللبدددنلوحف رل،بدددس  ل، س ددب ل.ل9

ل50رصل1997

حاؤ سد لحييس،دد لي  ي دد ملحي لدحلوحي ددافيملحابددحرل، س دب لحي كددسي فرلحإل حف لحييس،دد لي ادايسلحانددس  رلحاص بدد ل.ل10

 . 3حييسب  لحيسيا ، رلباوال ن رلصل

 17-16رصلص2007عصسارلحلف اروحي اط نرحشاس ب لحإل حفي رل حفلحاسبا لي نصسلف رللجص للحيسيس،ا ر.11

 13صل ر 1994 حييس، رحلجزحئسر حشاصا،  ر حف حي سن   حيابي  ر حيتس با ،سحيب   قن سر ر عاوال  ح د نس س.12

   ك دافح  سوحد أ  حيقدسحفر ح خدس  علد  و،سدسعا ي تسد با ،ي ا،دسر نظدس  حي      د   ال رحشاس دب   فحصداال.13

 31 ص ر 2005/2004 حلجزحئسر ر خا  بن ،ا ف جس،ي 

 .37 ص ر 2009 ر ،رس ر حلجس،ي   حياحف ر حي كسي ف ، س ب  ،بس   ر حي ا ف عبا حيا،ن نافل نس سل.14

 ر حادسي   حف ر حجدس  حس،دا أحصدا ايسيدم ر"إ حفدل ،داخل" حي كدسي ف ر، س دب  آخدسوا و  دافنرسال اصدسفيز.15

 .87 ص ر 2009 ر حيسيا ،  حاص ب  ر حيسيسض

 .38 ص ر 1999 حلجزحئسر حلجس،ي  ر حااباعسر  ،احا حي       ر وحشاس ب  حي ك     يس فحس ر علع.16

 68ص ر 2009 حلجزحئسر إيسأر ،ب ب  ر حي سن   حيابي  ر حي        حشاس ب  إ   ،اخل ر با حح حلج  ل عبا.17

 ر حإل دبنافي  حلجس،ي  ر حياحف حإل حفي ر يال  خاح،سرل(ABC)حينصسط  كسي ف ، س ب  عا  ر  الح أحصا.18

ل70 ص ر 2006 ،رسر

 ص ر 2005 ،ردسر حإل دبنافي ر حلجس،ي د ر حيداحف حي كدسي فر ، س دب  أ دا ل وآخدسوار ، دس  ، صدا طيندسر.19

394 
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ل190 ص ر 2002 حلف ار عصسار ي نصسر وحئل  حف حإل حفي ر حشاس ب  ظس سر حسن أحصا ل.20

 ر حإل حفيد  وحشاس دب  حي كدسي ف و، س دب  حاسي د  حشاس دب  ادع  فح دسر فبد،ر عبدا ، صدا عا د ر أحصدا  سشدم.21

 28ص2000 ،رسر حلجس،ي  ر حياحف

 حلجس،يد  حلنصدا ر  كدسي ف نظدس  ي اب د  حيالط،د  حل س د   حاقا،دسر  دافس ،دا  ،دس سر  فغدس  ،اسدى .22

ل700ص ر 2007 ف سابار غز ر حإل ال،  

ل208ص ر2003رل1حلف ارلط عصسار وحي اط نر ي نصس حانس    حف حإل حفي ر حشاس ب  عرس ر حييسب ا فها.23

 212 ص ر 2002 حلف ار عصسار ي نصسر وحئل  حف حإل حفي ر حشاس ب  ظس سر حسن أحصا.24ل

ل213 ص ر 2002 حلف ار عصسار ي نصسر وحئل  حف حإل حفي ر حشاس ب  ظس سر حسن أحصا.25

 475ص ر 2006 ،رسر حإل بنافي ر ر حلجس،ي   حياحف حيسب   ر و    ل حي ك    إ حف  ر حيقبسنت علع ثنسع.26

 ،نصاف ر غبا ،سجس با ،ذكس  حي كسي فر  خ  ا اع حيق ص  و    ل حاستهاف  حي ك     وفل عاادر فحض  .27

ل37 ص ر 2008 ر بس ن  جس،ي 

 بقددددسلي صيددددس،بالحياوي دددد رلحلجددددزعلحلو رل،ب بدددد لحيصددددسك لحلجزحئسيدددد لبددددا حو لشددددي ملشناار، س ددددب لحاؤ سدددد ل.28

للل.14رلص:ل2009-حلجزحئسل-ي نصسلولحيابسع 

رل حفلحلادددا،للي ب دددسالي ابسعددد لولحينصدددسلولSCF،ردددا ول ايدددلرلحينظدددس لحشاس دددملحلولحادددس علحلجزحئدددسدلحلجا،دددال.29

ل.9-8-7حلجزحئسرلصلل-حي اط ن

 : تمذكرا

شدددصسلحيدددا،نرلب دددا،تل، صدددالحا،دددبارل،بدددس  لحشاس دددب لحي      ددد لادددعلحينظدددس لحشاس دددملحلحادددس علعبدددالحيسحصدددسالحصدددز ل

حلجا،دارل،دداكس ل خدس لين ددللشدهس  ليكسددسنسرلا  د لحيي ددا لحاي ردس ، لولحي رسفيدد لولع دا لحيتسدد بارلجس،يد لعبددال

لل34.لص:ل2013/2014حلاص الحبنلبس يسرل،س غسنمرل

حينظس لحشاس ملحلحاس علحلجا،ارل،ذكس ل خس لين للشهس  ليكسسنسرل خرصللفالحعليايز رل،يسلج لحييص  سرلوف 

ل-ا  دددددد لحيي ددددددا لحاي رددددددس ، لولحي رسفيدددددد لولع ددددددا لحيتسدددددد بال-،سي دددددد لول، س ددددددب رلجس،يدددددد لعبددددددالحلاص ددددددالحبددددددنلبددددددس يس

ل35.لص:ل2012/2013،س غسنمرل

 القوانين و املراسيم:

حا ضصنلحينظس لحشاس ملحلل1428 ولحيقيا لل15حااحف ل لل2007نافصبال25حاؤفخلاعلل07/11،نليسناالل03حاس  ل

ل74حاس عرلحلجسيا لحيس ص  لحييا ل

 2007نافصبال25رلحاؤفخلاعل11-07رليسناال3حاس  ل

ل.2007نافصبال25رلحاؤفخلاعل11-07،نلحيقسناالل4حاس  ل

 11ل-07،نلحيقسناالل5حاس  ل
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 .156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل10حاس  ل

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل11حاس  ل

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل12حاس  ل

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل13حاس  ل

ل156.-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل14حاس  ل

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل15حاس  ل

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل16حاس  ل

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل17حاس  

ل.156-08،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل18حاس  ل

ل.08/156،نلحاس ا لحي ن  ذدلفيملل32حاس  ل

 



 ملخص البحث                                                                                                           
 

   املتعلقة الجديدة والظروف واملعطيات (IAS/IFRS)الدولية، املحاسبية املعايير لعوملة الحالي التوجه ظل في       

 املحاسبي النظام إعداد خالل من الدولية املحاسبة معايير تبني إلى - ضمنيا – الجزائر سعت الوطني باالقتصاد

 ابتداء املفعول  ساري  أصبح (والذي  2007 نوفمبر  25 بتاريخ الصادر 11/ 07 رقم ،) القانون   (SCF)الجديد املالي

 النظام لتطبيق واالستعداد التحضير قصد اإلطارات بتكوين املؤسسات معظم قامت ولذلك ،2010جانفي  من

 مختلف على يؤثر أن يتوقع الدولية املحاسبية املعايير من املستمدة مكوناته ولطبيعة نظرا الذي املالي املحاسبي

 اإلشكال يبقى األنظمة هذه من نظام تعتبر التحليلية املحاسبة وباعتبار املؤسسة مستوى  على املوجودة األنظمة

 .؟ التحليلية املحاسبة نظام على يؤثر سوف املالي املحاسبي النظام تطبيق هل هو املطروح

تطبيق  من املتوقعة اآلثار أهم معرفة محاولة إلى البحث هذا في سعينا الجزائر تبنته الذي للنظام ونظرا

 التحليلية املحاسبة نظام على املالي املحاسبي النظام تطبيق من آثار توجد أنه إلى البحث توصل وقد هذاالنظام

 .الدولية املحاسبة معايير تبني جراء

 الدولية، املحاسبة معايير، الجزائري  املالي املحاسبي النظام التحليلية، املحاسبة نظام  :  املفتاح الكلمات

 الوطني. املحاسبي املخطط

Résumé : 

À la lumière de la tendance actuelle de la mondialisation des normes comptables  internationales 

(IAS/IFRS), et des données et de nouvelles circonstances liées à l'économie nationale élargi Algérie   

-implicitement - à l'adoption des normes comptables internationales à travers la préparation de la 

comptabilité financière du nouveau système (EFC), (loi n ° 11/07 en date du 25 novembre 2007), 

qui est devenue effective à partir du premier Janvier 2010, a donc la plupart des institutions de 

configurer Windows afin de se préparer et être prêt pour l'application du système de comptabilité 

financière qui, en raison de la nature des composants dérivés de normes comptables 

internationales devrait affecter les différents systèmes au niveau de l'institution et que la 

comptabilité analytique est un système de ces systèmes reste problématique est de savoir si 

l'application du système de comptabilité financière affectera le système comptable?. 

Parce que le système adopté par l'Algérie cherché dans cette recherche pour essayer de trouver les 

points de vue des personnes intéressées par les professeurs de comptabilité et de professionnels 

afin d'identifier les principaux effets attendus de l'application de ce système a de recherche a 

constaté qu'il ya des traces de l'application du système de comptabilité système de comptabilité 

financière par l'adoption des normes comptables internationales. 

Mots clés : système de comptabilité   analytique,  le système comptable financier algérien ,  normes                                                                                        

comptables internationales, le régime de la comptabilité nationale . 


