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INTITULES DE COMPTES     BEBITS       CREDITS 
Ventes et produits annexes   2 906 394 333,09 

Variation stocks P.F et en cours    10 781 905,89 

Achats consommés 2 123 018 719,10   

Services ext et autres consommation 256 458 135,14   

III VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION   537 699 384,74 

Charges de personnel 88 330 689,01   

Impôts, taxes et versements assimil 30 844 402,81   

IV EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION   418 524 292,92 

Autres produits opérationnels   22 000 349,68 

Autres charges opérationnelles 63 601 031,32   

Dot aux amort,prov et pertes de val 216 301 069,06   

Reprise sur pertes de val et pro   33 601,02 

V-RESULTAT OPERATIONNEL   160 656 143,24 

Produits financiers   4 322 917,90 

Charges financières 74 400 716,09   

VI RESULTAT FINANCIER 70 077 798,19   

VII RESULTAT ORDINAIRE AVANT 
IMPOTS   90 578 345,05 

Impôts exigibles sur résultats ordi     

Impôts différés Var résultats ordin   173 794,42 

TOTAL DES PROD DES ACTIV ORDINAIRES   2 943 533 107,59 

TOTAL DES PROD DES CHARG ORDINAIRES 2 852 780 968,12   

VIII RSLT NET DES ACTIV ORDINAIRES   90 752 139,47 

Eléments extraordinaires (charges))     

Eléments extra (produits)     

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE     

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE   90 752 139,47 

T C R 30 SEBTEMBER 2011 



 
 
 
 
 
 

         BILAN                                                                       ACTIF 

             DESIGNNATION MONTANTE BRUTS AMORT/PROVI MONTANTE NETE 
Ecart d'acquisition (ou goodwill)       

Immobilisations incorporelles 1 555 480 746,85 2 433 191,03 1 553 047 555,82 

Immobilisations corporelles 2 749 385 321,39 
1 009 741 

985,46 1 739 643 335,93 

Immobilisations en cours 337 362 349,21 0,00 337 362 349,21 

Titres mis en équivalence - entass       

Autres participations et créances r       

Autres titres immobilisées       

Prêts et autres actifs financiers n 1 547 764,27 0,00 1 547 764,27 

Impôts différés actif 1 490 097,33 0,00 1 490 097,33 

Stocks en cours 330 024 520,44 0,00 330 024 520,44 

Clients 226 152 245,91 2 550 133,08 223 602 112,84 

Autres débiteurs 942 982 337,52 0,00 942 982 337,52 

Impôts 21 914 422,08 0,00 21 914 422,08 

Autres actifs courants       

Placement et autres actifs financie       

Trésoreries 22 678 288,68 0,00 22 678 288,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN COMPTABLE 01 AU 30 SEPTEMBRE 2011 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

       BILAN                                           PASSIF 
             DESIGNNATION             MONTANTE  
Capital émis (ou compte de l'expl) 2 652 972 200,00 

Capital non appelé   

Primes et réserves (réserves cons) 81 241 170,63 

Ecart de réévaluation   

Ecart d'équivalence (1)   

Résultat net (réslt net par grpe) 90 752 139,47 

Autres capitaux propres - R à N   

PART DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE (1)   

PART DES MINORITAIRES (1)   

Emprunts et dettes financières 283 298 834,27 

Impôts (différés et provisionnés)   

Autres dettes non courantes   

Provisions et produits comptabilisé   

Fournisseurs et comptes rattachés 203 220 758,16 

Impôts 115 336 604,29 

Autres dettes 952 221 231,44 

Trésorerie passif 795 249 845,87 

BILAN COMPTABLE 01 AU 30 SEPTEMBRE 
2011 
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: تمهيد
 

    تعتبر المحاسبة العامة أحد التقنيات المستعممة في المؤسسة ككنيا تقـك بتقديـ صكرة شاممة لمنتائج 
المحققة  مع التفرقة بيف السمع كاألعباء األخرل حسب نكعيتيا لكف رغـ أىميتيا فالمعمكمات المحتكاة فييا 
ليست كافية لتحميؿ النشاط مما أدل بظيكر نقص دفع بالمسيريف بالبحث عف كسيمة أك تقنية أخرل تكضح 

االستغبلؿ األمثؿ فجاءت المحاسبة التحميمية لتدارؾ ىذا النقص باعتبارىا أداة فعالة في تفسير النشاط 
كعناصره خصكصا كأف التسيير االقتصادم كالمالي يفرض عمى المؤسسة دراسة محيطيا االقتصادم كمعرفة 

التقدـ التكنكلكجي ألنو يترتب عمى ىذا التطكر أىداؼ كعبلقات جديدة لممحاسبة التحميمية تجعؿ ليا  ميزة 
. تختمؼ عف المحاسبات األخرل

 
                                           األساسية لممحاسبة     كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ إبراز المفاىيـ 
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  المؤسسةماهية و المحاسبة في :المبحث األول
      نتعرض في ىذا المبحث إلى مفيـك المؤسسة، مف عدة جكانب ككذلؾ إلى النظريات المفسرة لممؤسسة، 

  .كأخيرا نتطرؽ ألىـ أنكاع المؤسسات، مع تكضيح الخصائص التي تميز كؿ نكع عف غيره
  تعريف المؤسسة و تصنيفاتها :المطمب األول

 :تعريفها  -1

          ىناؾ تعاريؼ متعددة أعطيت لممؤسسة، ككؿ منيا يركز عمى جانب مف الجكانب، كاالختيار بيف   
 .تمؾ التعاريؼ المختمفة يتكقؼ عمى الغرض مف استعماليا، كاألىمية التي تعطى لكؿ جانب مف الجكانب

 .المؤسسة عبارة عف تنظيـ اجتماعي مستقؿ مؤقت كالتي يمكف ىدفيا في تأميف حياتيا كتطكرىا- 
تعتبر المؤسسة في نظر القانكف شخص معنكم ليا نفس كاجبات كحقكؽ اشخص الطبيعي؛فكجكدىا يعتبر 

  كليا دكر أساسي في النشاط االقتصادم كذلؾ حسب طبيعة مياميا مف حيث 1 حقيقة  ليا اسـ كعنكاف
 2. تصنيع منتكج، تقديـ  خدمات أك تسكيؽ سمع

المؤسسة ىي عبارة عف فاعؿ اقتصادم، تتمثؿ أىدافيا في تعظيـ الربح، أما متطمباتيا كاحتياجاتيا  -  
 .(الفنية)فتتمثؿ في القدرات التكنكلكجية 

 .المؤسسة ىي عبارة عف مفيـك كطبيعة جد معقدة، حيث تعبر عف كاقع اقتصادم، كبشرم كاجتماعي- 
المؤسسة ىي عبارة عف مجمكعة مف العكامؿ المنظمة بكيفية تسمح بإنتاج كتبادؿ السمع كالخدمات مع - 

 .األعكاف االقتصادية األخرل
المؤسسة ىي عبارة عف خمية اقتصادية، كالتي تشكؿ عبلقات، كركابط مع أعكاف اقتصادية أخرل، تتداخؿ - 

 .3 معيا في مختمؼ األسكاؽ
 :تصنيفاتها  -2

 :تختمؼ أنكاع المؤسسات بحسب اختبلؼ المعايير التي تسند إلييا في تحديد أنكاعيا فيناؾ
 
 
 
 
 

                                                 

                                A.BECHKIR, N.MERZOUK, comptabilité génrale approfondie, pages bleus Algérie 2006, p12.1  
 2 ص 1991 إبزاهُن األعوش ، أسس الوحاسبت العاهت ،دَىاى الوطبىعاث الجاهعُت، الجشائز 

2
  

                PIERRE CONSO, LA GESTION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE, 8EME EDITION, DUNOD, P64, 3 
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 معيار نوع النشاط:الفرع األول
 المؤسسة الصناعية-1

كجدت ىذه المؤسسة مف أجؿ نشاطات أساسية تكمف في تحكيؿ المكاد الصناعية المشتراة إلى مكاد 
 (لمخصصة لبلستعماؿ كإلنتاج مكاد أخر)أكالى مكاد نصؼ تامة  (جاىزة لبلستعماؿ أك لبلستيبلؾ)تامة
 

 تحكيؿ+تخزيف

 
 المؤسسة التجارية-2

 .ليا كمياـ أساسي شراء البضاعة كبيعيا عمى حاليا أم دكف أم تحكيؿ
 
 
 
 :المؤسسة الخدماتية-3

 ...تتكلى ىذه المؤسسة مياـ تقديـ الخدمات مثؿ البنكؾ ؛النقؿ؛التأميف

 
 
 
 : المؤسسة الفبلحية-4

 1.    يقكـ ىذا النكع مف المؤسسات بإستغبلؿ األراضي كبيع المحاصيؿ كالثركات الحيكانية
 

  معيار الشكل القانوني :الفرع الثاني
 :المؤسسة الخاصة-1 

 . لبلستغبلؿ تعكد ممكيتيا إلى فرد كاحد أك أكثر كمنو نبلحظ كجكدةفي ىذه المؤسسة األمكاؿ الضركرم
 الخ                          ....ةتعكد ممكيتيا إلى فرد كاحد تتمثؿ في التجارة؛ الفبلح: المؤسسة الفردية- أ 

 :                       تعكد ممكيات إلى أكثر مف شخصيف مشتركيف فيما بينيـ كتتمثؿ في: الشركات-  ب
في ىذا النكع مف الشركات الشركاء ليـ صفة تجارية كليـ مسؤكلية كبيرة في حالة :شركة األشخاص   *

 .إفبلس الشركة

                                                 
 Ahmed sadon ,comtabilité , généréle berti édition , algérie 2005,p 3 p4 

1
  

 الزبائن       المكردكف

 ذخسٍَ         انًىردوٌ   
 انستائٍ      

 انستائٍ          يؤسسح خذياذُح      
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في ىده الشركات ،الشركاء ليسكا مسؤكليف في حالة إفبلس مثؿ شركة األسيـ، : شركات األمكاؿ    *
 SARL...... شركات المساىمة

 شركات أخرل مثؿ الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة *

 
                                         المؤسسة الفردية                                  

                                          شركة األمكاؿ                     المؤسسة الخاصة
                 شركة األشخاص الشركات 
                      شركات األخرل 
 
 : المؤسسة المختمطة -2

 .ىي المؤسسة التي تعكد ممكيتيا بصكرة مشتركة لمقطاع العاـ ك الخاص
 :المؤسسة العامة - 3 

 في ىذا النكع مف المؤسسات األمكاؿ تككف ممؾ لمدكلة 
  من حيث معيار الحجم :الفرع الثالث

ليس مف السيؿ أف تعطي تصنيفا لممؤسسات حسب الحجـ كلكف نستطيع التركيز عمى رقـ األعماؿ أم 
 : الخ كنميز ....المبيعات ، عدد العماؿ ، رأسماؿ الخاص ، حجـ اإلنتاج 

 . المؤسسة الصغير كالتالي تقـك بالبناء* 
 .المؤسسة المتكسطة* 
 ..... المؤسسة الكبيرة كالمؤسسات البتركلية، المنجمية ،االستغبللية * 
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  المحاسبة العامة في المؤسسة :لمطمب الثانيا

 نشأة وتعريف المحاسبة -1
 1:نشأتها   

     إىتـ اإلنساف منذ القدـ لبلحتفاظ بسجبلت المحاسبية  نظرا لفكائدىا العديدة مثؿ السجبلت التي تبيف 
كميات المحاصيؿ التي كانت ترد إلى مخازف الدكلة، كالكميات التي كانت تصرؼ منيا، كبالرغـ مف أف ىذه 
السجبلت لـ  تكف تمثؿ نظاـ محاسبي متكامؿ بالمعنى الذم نعرفو اليـك إال أنيا كانت تفي بحاجياتيـ في 

 .ذلؾ الكقت
    احتفظ الرـك كاإلغريؽ بالسجبلت المحاسبية منتظمة نكعا ما، كمف ىنا نستسنتج أف المحاسبة قد نشأة 
منذ فجر التاريخ كأخذت تتطكر تبعا لمتطكرات االقتصادية كحاجات المجتمع، ثـ ظير التعامؿ اآلجؿ في 

الحياة التجارية فأصبح الحاجة ممحة إلى المحاسبة، كاضطر التاجر إلى إلى تسجيؿ المعامبلت التي تتـ بينو 
 .ك بيف الغير، ككاف إستعماؿ نظاـ القيد المزدكج نظاماف دقة تسجيؿ العمميات المالية

    كفي العصر الحديث لـ يقتصر استخداـ المحاسبة عمى المنشاة التجارية كالصناعية  كالمالية فحسب بؿ 
 .إمتد إلى ىيأة أخرل متعددة كالمؤسسات الحككمية كالنكادم كالجمعيات كالمنظمات اإلجتماعية

 2تعريف  

    ىي تقنية كعمـ تشمؿ مجمكعة مبادئ كأسس كمناىج كقكانيف تستعمؿ لتحميؿ كضبط العمميات المالية، 
فيي كسيمة لمعرفة نتيجة أعماؿ المؤسسة اعتمادا عمى المستندات مبررة ليا، كتطبيقيا تيدؼ المحاسبة إلى 

 .جمع كتقييـ كتقييد كاحتساب كتنظيـ الحركات معبرا عنيا بمصطمح نقدم
كتطبؽ المحاسبة عمى مختمؼ المشركعات سكاءا كانت إنتاجية، زراعية أك تجارية ميما اختمفت أحجاميا ك 

 .أنكاعيا كرأس ماليا

    إذا كاف مجاؿ استخداـ المحاسبة بالمشاريع الفردية كالشركات كبيرا فإف أىميتيا لدل الييآت الحككمية 
كاإلدارية كالمؤسسة العامة ال تقؿ شأنا كىذا ما أكده المخطط الكطني المحاسبي الصادر بمكجب القانكف 

  .1975 أفريؿ 29 بتاريخ 3975
 أهدافها -2
 الخ.......تسجيؿ العمميات المنجزة بالتسمسؿ، عمميات شراء، بيع، تسديد ديكف 

 تمخيص المعمكمات في السنة المالية قصد أعداد الميزانية كقائمة النتائج كالجداكؿ المحقة األخرل. 

  تزكيد مستعممي المحاسبي بالمعمكمات التي تساعدىـ بتكزيع الغنيمة المضافة عمى مختمؼ العكامؿ 
 .اإلقتصادية كأصحاب األجكر كالمؤسسة المالي كمصالح الضرائب كالشركات األخرل

                                                 
11، ص 1998 هحوذ بىتُي، الوحاسبت العاهت، دَىاى الوطبىعاث الجاهعُت،  

1
  

                                  BOU HGABAB Abdellah ,comptabilité analytique, 2eme édition , bertiéditions,1994, p9  2 



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 11 ~ 
 

 القياـ بالتحميؿ المالي الذم يحصر الميزانية في أصناؼ تجدد رأس الماؿ كعناصر التحميؿ األخرل . 

 قياس مردكدية المؤسسة كالبحث عمى الكسائؿ كالعكامؿ المساعدة عمى تحسيف كضعيتو 

 معرفة ما لمتاجر مف ديكف عميو لممكرديف. 
  يراداتو كتصنيفيا في جدكؿ حسابات النتائج  .حصر جميع أعبائو كا 
  معرفة المركز المالي لممؤسسة كتقدير رأس ماؿ الشركة في نياية المدة. 
 تحديد مقدار الضرائب المستحقة عمى المؤسسة. 
 معرفة نتيجة أعمالو مف ربح كخسارة. 
  التي تممكيا المؤسسة كااللتزامات التي ترتبت  (المكجكدات)تزكيد المعمكمات المالية عف األصكؿ

  .معيفلممؤسسة في تاريخ  (الميزانية  ) بياف المركز المالي ، أمعمييا
  تزكيد المعمكمات المالية المتعمقة بالتدفقات النقدية لممؤسسة كمدل قدرتيا عمى تسديد التزاماتيا

كحقكؽ الغير كما تزكد المعمكمات المالية التي تساعد في التحميؿ المالي كتقدير إمكانية حصكؿ 
  . المؤسسة عمى اإليرادات في المستقبؿ

  الكشؼ بقدر اإلمكاف عف المعمكمات المتعمقة ببنكد القكائـ المالية كالتي يحتاجيا ذكك العبلقة( 
 .  (األطراؼ التي ليا مصمحة في أمكر المؤسسة

  المساعدة في عممية الرقابة عمى عمميات المؤسسة بتزكيد القائميف عمى إدارتيا بالكضعية
عداد التقارير كالبيانات  كاإلجراءات التي تمكنيـ مف تأدية جميع العمميات المالية بطريقة سميمة كا 

   المالية المختمفة التي تستخدـ كأساس لرفع اإلنتاجية كتحديد المسؤكلية

  1أنواع المحاسبة -3
: المحاسبة العامة ( أ

إف ىذا النكع مف المحاسبة العامة يعرؼ بالمحاسبة التجارية أك المالية كفييا يقـك المحاسب بجمع تقييـ،     
 .تحميؿ، تسجيؿ كتفسير عمميات النشاط الممكف كالتعبير عنيا بالنقكد

 :   التقديريةالمحاسبة  ( ب
تعتمد ىذه المحاسبة عمى تقدير ما سكؼ يحدث في الفترات المستقبمية حيث تقارف التقديرات بما أنجز     

 .فعبل كتستخرج الفركؽ

   :المحاسبة الكطنية ( ت

                                                 

                                                                             14،ص1998 يعقكب عبد الكريـ، أصكؿ المحاسبة العامة ديكاف المطبكعات الجامعية،
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يخص ىذا النكع مف المحاسبة لقياس الناتج الكطني ك الدخؿ الكطني كمدل مساىمة كؿ قطاع مف     
 .القطاعات االقتصادية الكطنية في ىذا الناتج

: المحاسبة العمكمية ( ث
تقـك بدراسة التدفقات المالية ك الحقيقية بتصميـ النظـ المحاسبية الخاصة بالكحدات العمكمية التي تحكـ     

نما تسعى لخدمة المكاطنيف كتعمؿ عمى صرؼ أمكاؿ الدكلة كفقا لمقكانيف  الدكرة كالتي ال تيدؼ إلى الربح كا 
 .كاألنظمة كالتعميمات المالية التي تصدرىا

: المحاسبة التحميمية ( ج
مف الناحية القانكنية فإف المؤسسة غير ممزمة بإعداد محاسبة تحميمية كلكنيا ضركرية مف الناحية النقدية     

 اإلنتاج كتكمفتو كتكزيعو كالمصارؼ المباشرة كغير المباشرة كالتكاليؼ الثابتة كالمتغيرة التي مككناتلمعرفة 
ساىمت في إعداد ىذا المنتكج ليذا الغرض سميت بالمحاسبة  التكاليؼ ألنيا تحدد تكمفة المنتكج كتخدـ 
محاسبة التكاليؼ بالدرجة األكلى إدارة المشركع بتزكيدىا بالمعمكمات المبلئمة لغرض التخطيط كاتخاذ 

 .القرارات كالرقابة
  المحاسبة التحميمية في المؤسسة:الثالثالمطمب 

 ظهور المحاسبة التحميمية -1

  1المحاسبة التحميمية التقميدية :الفرع األول
 كانت الغالبية العظمى  في المؤسسات ذات الحجـ 19 ك حتى أكاخر القرف 18في منتصؼ القرف     

الصغير كالسكؽ ىك المرشد لمقرارات اإلقتصادية كالنظاـ المحاسبة العامة ىك المتبعة الذم يتمثؿ في تسجيؿ 
. كافة العمميات التي تقـك بيا المؤسسة في سجبلت محاسبية 

ثـ أصبحت المحاسبة العامة قاصرة كعاجزة عف تمبية حاجيات كمتطمبات المؤسسة كخاصة بعد الذائقة 
، كقد ترتب عمى حدكث ىذا التطكر عدـ معرفة المؤسسة لتكاليفيا كنكاتجيا الخاصة لكؿ 1929الكبرل سنة 

. منتكج
المحاسبة التحميمية المعاصرة  :  الثانيالفرع
 تقدـ الصناعة في السنكات األخيرة أدل إلى 1945المرحمة الثانية لممحاسبة التحميمية ظيرت بعد سنة      

ظيكر كاشتداد المنافسة بيف المنتجيف كلكي تتمكف المؤسسة االستمرار في حياتيا كجب عمييا أف تخفض مف 
. تكاليفيا إلى الحد األدنى كالحصكؿ عمى أكبر فائدة ممكنة مع دراسة التكاليؼ بأنكاعيا

                                                 
  7 بىَعقىب عبذ الكزَن، هزجع سابق الذكز، ص 
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تكاليؼ تاريخية، تكاليؼ اقتصادية كأخرل تقديرية معيارية، تكاليؼ ثابتة، تكاليؼ متغيرة الستخداميا في      
 تعتبر كالدة المحاسبة التحميمية تطكر طبيعي امرد كديتوإعداد الميزانيات المالية المتغيرة ك معرفة عتبة 
.  كر المحاسبيؼلممحاسبة العامة كمرحمة متقدمة في تطكر اؿ

تعريف المحاسبة التحميمية  -2
. فيما يمي مجمكعة مف التعاريؼ الشاممة لمفيـك المحاسبة التحميمية لمختمؼ الباحثيف االقتصادييف     

  1التعريف: 

ىي محاسبة التكاليؼ تطبيقا لمبادئ المحاسبة العامة في مجاؿ التسجيؿ كالتحميؿ كتفسير تكمفة المكارد     
كاألجكر كالمصاريؼ لكؿ الكظائؼ المختمفة كالقطاعات كاألقساـ كالعمميات ككحدات اإلنتاج كخطكطيا 

 .البيعكمناطؽ 
 

  2التعريف:  
إف محاسبة التكاليؼ فرع مف فركع المحاسبة تيتـ بتقدير كتجميع كتسجيؿ كتكزيع كتحميؿ كتفسير لمبيانات    

الخاصة لمتكمفة الصناعية كالبيعة كاإلدارية كىي أداة ىادفة  لكؿ إجراء مف إجراءاتيا ييدؼ إلى تغطية 
حاجة مف حاجيات اإلدارة ، فيي تعمؿ عمى مد اإلدارة بالبيانات التي تعتمد عمييا في إشراؼ عمى تنفيذ 

المياـ كما أنيا ضركرية كأداة إدارية تستخدـ في حؿ المشاكؿ المختمفة التي تتعرض ليا إدارة المشركع يكما 
 .بعد يـك 

 

  3التعريف: 
تشمؿ محاسبة التكاليؼ مجمكعة اإلجراءات التي تتخذ في سبيؿ تحديد تكمفة منتج معيف كتكمفة النشاط     

المتعدد إلى جانب تخطيط كفاية التنفيذ كتختمؼ محاسبة التكاليؼ عمى المحاسبة المالية  بأف األكلى تكعي 
 أك األقساـ المختمفة التي تتككف منيا المنشأة بينما تكلي اإلنتاجاىتماما بنكاحي نشاط صغير الحجـ ككحدات 

 . الثانية اىتماما بالقكائـ المالية اإلجمالية لممشركع ككحدة 
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  :التعريف الشامل لممحاسبة التحميمية 
تعتبر المحاسبة التحميمية عمى كجو العمـك فرع مف فركع المحاسبة العامة كتككف ميمتيا تجميع كتحميؿ     

 التكاليؼ كتكزيع المصركفات مف أجؿ تحديد ثمف تكمفة المنتجات أك الخدمات كتقديـ معمكمات ,البيانات
 كتقـك بتسجيؿ كؿ العمميات النسبية الخاصة لنشاط المؤسسة دقيقة إلى إدارة المؤسسة

 
 1 مع المحاسبة العامةاالختبلؼ أكجو يبيف: 1الجدكؿ 

 
  المحاسبة التحميمية  المحاسبة العامة  العناصر 

مف الناحية القانكنية   -
 األىداؼ  -

 التكجو  -

 المعالجة  -

 المستفيدكف  -

 المعمكمات  -

 الزمف  -

 تصنيؼ  -

  إجبارية 
مالية 
 الخارج  نحك 

جمالية   شمكلية كا 
المديرية  
سريعة  

الماضي كالحاضر  
 طبيعة 

 اختيارية 
اقتصادية  

نحك الداخؿ  
تحميمية مفصمة  

  المسيركف
دقيقة كقاطعة  

  المستقبؿالماضي الحاضر 
 الغاية 
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1
  



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 15 ~ 
 

 1ة العامة ب العالقة بين المحاسبة التحميمية والمحاس -3
ىناؾ عبلقة كطيدة بيف المحاسبتيف نظرا ألف المحاسبة العامة تعتبر مصر ميـ لمعمكمات التي تحتاجيا     

 إال أف ىناؾ بعض العممية، كىناؾ بعض الممييف الذيف يعتبركف النكعيف كفرعيف لنفس التحميمية،المحاسبة 
االختبلفات بينيما  

 :يميكالتي يمكف أف نمخصيا فيما 
: تيفبؼ بيف المحاسد الو3-1

لقد رأينا أف المحاسبة العامة تيدؼ أساسا إلى تحديد النتائج العامة لمسنة المالية بصفة إجمالية لمجمكع     
المؤسسة كما تساىـ في تحديد الميزانية العامة لآلخر السنة بعد تقييـ التحكالت التي تحدث لعناصرىا خبلؿ 
السنة المالية، أما المحاسبة التحميمية فيي بالعكس تحاكؿ الحصكؿ نتيجة المؤسسة السنكية أك الفصمية أك 

كنبلحظ أف المحاسبة التحميمية تيتـ بدكرة االستغبلؿ فقط . الشيرية بصفة منفصمة لكؿ منتكج عمى حدل
. بينما المحاسبة العامة فتيتـ في نفس الكقت بدكرة االستغبلؿ كالكضعية المالية العامة لممؤسسة 

 :الزمنية المدة 3-2
تيتـ المحاسبة العامة بنشاط المؤسسة كحركة ممتمكاتيا خبلؿ السنة المالية كتعمؿ عمى تسييؿ ىذه     

العمميات طكؿ فترة االستغبلؿ، كقد تحدد ميزانيات كنتائج استغبلؿ شيرية أك فصمية أك سنكية حسب 
اختبلؼ نكع النشاط كنكعية تسيير المؤسسة، أما في المحاسبة التحميمية فالفترة التي تككف مقياس لمتحميؿ ىي 

 .شير عاديا، إال في الحاالت الخاصة فيستعمؿ الفصؿ أك السنة كمدة لمتحميؿ 

:  مصدر المعمكمات 3-3
المعمكمات التي تشغميا المحاسبة العامة تخضع كميا لممخطط الكطني المحاسبي الذم يحدد كيفية     

التسجيؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات كاألعماؿ التي يقـك بيا المحاسب كأشياء أخرل، بينما المحاسبة التحميمية 
تستعمؿ باإلضافة إلى المعمكمات التي نحصؿ عمييا مف المحاسبة العامة معمكمات أخرل تخرج عف ىذه 
األخيرة، كما نستعمؿ أدكات تحميؿ خاصة ال تشبو المعمكمات األدكات المستعممة في المحاسبة العامة مثؿ 

نقطة الصفر كالعناصر اإلضافية كاألعباء غير المعتبرة  
:   مستعممي النكعيف 3-4

نظرا لطبيعة المحاسبة العامة التي تشمؿ الناحية المالية كالقانكنية كاالقتصادية لممؤسسة فيي تستعمؿ مف     
عدة أطراؼ ليا عبلقة بالمؤسسة إبتداءا مف مديرىا إلى العماؿ، إلى المتعامميف معيا باختبلؼ كضعية تيـ 

القانكنية كالمالية، أما المحاسبة التحميمية فمستعمميا األساسي ىك مسيركا المؤسسة، إذ تفيدىـ في تحديد 
. مسؤكلياتيا داخؿ المؤسسة كفي اتخاذ نتائجيا كأساس لبلتخاذ القرارات التي تيتـ نشاطيا المستقبمي 

 :تستعمميا الحسابات التي 3-5
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تستعمؿ المحاسبة العامة حسابات خاصة بيا كالتي تككف حسب طبيعة المصاريؼ كالرادات كتختمؼ     
، أما المحاسبة التحميمية فتستعمؿ حسابات خاصة بيا PCNباختبلؼ الببلد كالنظاـ، فمثبل في الجزائر، 

كتيتـ  (les compter réfléchi)تختمؼ عف حسابات المحاسبة العامة كىي تسمى الحسابات المنعكسة 
. في المخطط المحاسبي العاـ - 09-بالتكاليؼ كسعر التكمفة كتشمؿ الصنؼ

أساليب المحاسبة التحميمية   تقنيات : المبحث الثاني
 التكاليف و سعر التكمفة : األولمطمب ال

     إف دراسة ك تحميؿ كؿ التكاليؼ الخاصة بالعممية اإلنتاجية يؤدم بالمؤسسة إلى تحديد سعر البيع 
المعقكؿ لمنتجاتيا ليذا أردنا في ىذا المبحث تكضيح مفيـك التكاليؼ ك سعر التكمفة مع اإلشارة إلى مككنات 

ك تصنيؼ عناصر التكاليؼ ك لكف قبؿ الكصكؿ إلى التكاليؼ ك سعر التكمفة يجب إلقاء نظرة عمى 
الخ . . . المصاريؼ، األعباء، التكاليؼ : العناصر التالية 

 1تعاريف و تصنيف التكاليف -1
  تعاريف

: المصاريؼ ( 1
المصركؼ ىك عممية خركج حقيقي لقيـ جاىزة مباشرة أك بعبارة أخرل خركج النقكد، ك المصركؼ يقابمو 

. اإليراد الذم يعتبر تحصيؿ عمى النقكد
:  العبء ( 2

العبء يتقابؿ مع الناتج المذاف يعمبلف عمى تحديد نتيجة الدكرة ك مف بيف األعباء استيبلؾ البضائع، المكاد، 
، مخصصات اإلىبلؾ الخ  ... ك المكاـز

 مصاريؼ األعباء
 .تجريدم- 
. نتيجة تتعمؽ بدكرة االستغبلؿ- 
 .ليست سيمة - 

 .مادم- 
. نتيجة ال تتعمؽ بدكرة االستغبلؿ- 
 .سيمة الحساب- 

: التكاليؼ ( 3
: تعريؼ التكمفة عما أكرده المخطط المحاسبي الكطني ىك 

التكمفة ىي جميع األعباء المحممة ك التي تطابؽ حساب يتعمؽ بكظيفة أك بجزء مف المؤسسة أك حساب 
: يتعمؽ بسمعة أك تكريد الخدمة ك لمتكاليؼ أنكاع ىي
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: حسب المرحمة 
.  تكاليؼ الشراء، تكاليؼ اإلنتاج، تكاليؼ التكزيع

: حسب حقؿ النشاط 
 . التقسيـ حسب الكظائؼ أك حسب أقساـ المسؤكليات أك طمبيات 

 :حسب محتكاىا 
 .  كاممة أك جزئية
 :حسب الزمف 
 . فعمية، تقديرية

 1:سعر التكمفة  (4
ىي عبارة عف تكمفة إنتاج المنتجات المباعة مضافا إليو مصاريؼ التكزيع فيي إذف تعبر عف انتياء عمميتي 
اإلنتاج  ك البيع لممنتكج النيائي حيث يضـ كؿ المصاريؼ مف شراء مكاد أكلية إلى حيف إعداد المنتكج ك 

 :بيعو ، ك يمكف حساب التكاليؼ ك سعر التكمفة في المؤسسة حسب النشاط كما يمي 
 :مؤسسة تجارية (أ

 [غير المباشرة + المباشرة  ]مصاريؼ الشراء + ثمف الشراء = تكمفة الشراء 
 [المباشرة غير المباشرة ]مصاريؼ التكزيع + تكمفة الشراء = سعر التكمفة 

 
 
 
 

                       تكمفة الشراء                                       تكمفة التكزيع    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 44 ص 1998 رشُذ هحوذ بىكساًٍ، الوحاسبت التحلُلُت كأداة التخاد القزار، هذكزة هاجُستز، تخظض علىم التسُُز، الوذرست العلُا،

1
  

 شزاء  السلعت بُع  السلع هخشوى  البضائع



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 18 ~ 
 

 :مؤسسة صناعية (ب
 [غير المباشرة+ المباشرة  ]مصاريؼ الشراء + ثمف الشراء =  تكمفة الشراء 
 [غير المباشرة+ المباشرة  ]مصاريؼ اإلنتاج + تكمفة الشراء = تكمفة اإلنتاج 
 [غير المباشرة+ المباشرة  ]مصاريؼ التكزيع + تكمفة اإلنتاج = سعر التكمفة 

 
 
 
 

 
 تكمفة التكزيع    تكمفة اإلنتاج          تكمفة الشراء

  
 :مؤسسة خدمية (ج

 مجمكع  التكاليؼ المنفقة عمى تقديـ الخدـ= سعر التكمفة 
    تصنيف التكاليف 

  يعرؼ التصنيؼ بصكرة عامة عممية تجميع حقائؽ متشابية تحت عناكيف عامة تجمع صفات كخصائص 
متشابية فالتصنيؼ إذف ىك تجميع التكاليؼ كفقا ليا مف خصائص معينة كلتحقيؽ أغراض معينة حيث 

 معايير كىي مبنية في 4تساعد في تحديد تكمفة المنتجات النيائية لمكحدة االقتصادية كيمكف تصنيفيا حسب 
 :الجدكؿ التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شراء

 مواد
 خمزون

 مواد
 حتويل

 املادة
 خمزون

 منتوج تام
 بيع املنتوج

 التام
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  تصنيػػػػػػػػػػؼ التكاليػػػػػػػػػػؼ

 
 حسب
 الكظيفة

 تكمفة تمكيف .شراء مكاد أكلية: تتعمؽ بعممية الشراء كالتخزيف مثؿ
 تكمفة التصنيع .تتعمؽ بعممية اإلنتاج مثؿ أدكات كمعدات اإلنتاج، أجكر عماؿ نظافة

 تكمفة تسكيؽ الخ...التكزيع، اإلعبلف: تتعمؽ بعممية نقؿ المنتجات إلى نقاط البيع مثؿ
كؿ النفقات التي تتعمؽ بسير اإلدارة مثؿ مرتبات المكظفيف، مصاريؼ 

 .القضائية
 تكمفة إدارة عامة

كؿ ما يتعمؽ بإنتاج نكع معيف دكف سكاء مثؿ أبحاث عممية، رسـك 
 .ىندسة

حسب  تكاليؼ مباشرة
التأثير 
عمى 
 المتكج

 تكاليؼ غير مباشرة .كؿ ما يتعمؽ بإنتاج أكثر مف منتكج في آف كاحد مثؿ مصاريؼ الكيرباء

 حسب قسـ اإلنتاج "إنتاج الكيرباء"ىي التي تجرم في عممية اإلنتاج مثؿ شركة سكنمغاز 
 قسـ الخدمات .ىك الذم ال يقكـ مباشرة بأعماؿ اإلنتاج مثؿ خطكط الجكية الجزائرية األقساـ

حسب  تكمفة الفرصة البديمة .ىي كؿ ما يضحى بو نتيجة رفض االستعماالت البديمة لممكارد
أغراض 
البرمجة 
كاتخاذ 
 القرارات

ىي الفرؽ في التكمفة الكمية عمى مستكل معيف مف اإلنتاج كالتكمفة الكمية 
 .لئلنتاج عند مستكل آخر

 تكاليؼ تفاصمية

 تكاليؼ ضمنية .ىي تكمفة تحسب ضمف التكمفة الفعمية
 تكاليؼ معيارية .ىي مقارنة ما يجب أف يككف كما ىك كائف

أقساط خاصة باإلىتبلؾ، الضرائب عمى العقارات كالتي تتغير : مثؿ
 .بتغير حجـ النشاط مثؿ المكاد األكلية

حسب  ثابتة متغيرة
 حجـ

 النشاط
 

 
 
 
 
 
 



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 20 ~ 
 

  العناصر المكونة لمتكاليف -2
     سعر التكمفة لمنتكج أك خدمة معينة يتمثؿ في مجمكع التكاليؼ التي يتكفميا حتى يصؿ إلى مرحمة 
نيائية حتى تسميميا لممشترم كىذا التعريؼ يدؿ أف سعر التكمفة في مؤسسة يشمؿ كؿ األعباء العادية 

لبلستغبلؿ كالمتعمقة بالمنتكجات المنتجة كالمباعة كحساب سعر التكمفة يتطمب تصنيؼ التكاليؼ إلى مباشرة 
 .كغير مباشرة

 1:تكاليؼ مباشرة- أ
    ىي تكاليؼ تصرؼ خصكصا مف أجؿ كحدة المنتكج كىي تحسب أكال كتسجؿ في حساب التكاليؼ دكف 

 :طرح أم مشكؿ كفيما يمي أنكاع ىذه التكاليؼ
 تكمفة مكاد أكلية. 
 تكمفة مكاد مستيمكة. 
 تكمفة يد عاممة مباشرة. 
 تكمفة خدمات مباشرة. 

 2:تكاليؼ غير مباشرة- ب
     كىي التي ال يمكف أف تككف محسكبة مباشرة في التكاليؼ كسعر التكمفة ألنيا تنفؽ عمى النشاط 

اإلنتاجي كمو كليس عمى كحدات إنتاج معينة بصفة خاصة كتتكاجد ىذه التكاليؼ في جميع أقساـ المؤسسة 
 :فيما يمي
 تكمفة إنتاج غير مباشرة: 

اليدؼ مف تحميميا ىك تسيير النشاط في ىذه األقساـ دكف أف ترتبط ارتباطا مباشرا بكحدات اإلنتاج مثؿ 
 .إىبلؾ المباني كاآلالت الصيانة كالقكل المحركة

 تكمفة التسكيؽ: 
مثؿ مكاد التعبئة كالتغميؼ كاألجكر كالمرتبات كالمصركفات المترتبة بتخزيف البضائع كمصاريؼ نقؿ 

 المبيعات كاإلشيار
 تكمفة إدارة كمالية: 

 .المستخدميف كالعبلقات العامة كاألمف كأقساـ الشؤكف المالية مثؿ المحاسبة كاإلحصاء كالبرمجة
 :كيمكف إنجاز العناصر األساسية لحساب التكاليؼ كسعر التكمفة بالمخطط التالي

 
 

                                                 
 31 ًاطز دادٌ عذوى، هزجع سابق الذكز، ص 

1
  

48 رشُذ بىكساًٍ، هزجع سابق الذكز، ص 
2
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  1 تكمفة الشراء والعناصر المكونة لها 
       ىي كؿ ما تتحممو المؤسسة مف بداية عميمة الشراء لمسمع أك المكاد األكلية إلى غاية دخكليا إلى 

 .(الماء، الكيرباء، الغاز)المخازف أك استيبلكيا  إذا كانت غير قابمة لمتخزيف مثؿ 
 : مككنات تكمفة الشراء

 .مصاريؼ غير المباشرة+ مصاريؼ الشراء المباشرة+ ثمف الشراء = تكمفة الشراء 
 : ثمف الشراء* 

 .يعرؼ بأنو سعر السمع أك المكاد األكلية الكاردة في فكاتير المكرديف مع مراعاة التخفيضات التجارية كالرسكـ
 .(النقؿ، العقكد األتعاب)مصاريؼ + رسـك مسترجعة - تخفيضات تجارية- سعر البيع= ثمف الشراء

 :مصاريؼ الشراء المباشرة* 
 ىي مصاريؼ تدفع بصفة عامة لمغير قيؿ كصكؿ المشتريات إلى المؤسسة مثؿ النقؿ، الجمركة، السمسرة 

كيمكف ليذه المصاريؼ أف تضـ سعر الشراء أك تسجؿ في حسابات أخرل لؤلعباء حيث تعتبر أعباء 
 .مباشرة

 :مصاريؼ غير مباشرة* 
 :كىي مصاريؼ تجمع في مراكز أك عدة مراكز كالتي تمخص في

 االستبلـ كتفريغ البضائع. 
 مراجعة كمراقبة النكعية كالكمية. 
  (ترتيب، صيانة، دراسة)التخزيف. 

                                                 
 Ferdj allah, mohamed, source, précédent p 15 

1
  

 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توجه                               توزع
 

                       حسب
 

                      التأثري على
                     املنتوج                                توجه                               حتمل

                                                                                             
                                                                                            على أساس نوع وحدة القياس 

                                                                   

 

 تكاليف
 احملاسبة 

 التحليلية

 تكاليف مباشرة

تكاليف غري 
 مباشرة

 تعيني أو حتديد 

 جدول التوزيع

 

 التكاليف 
 و سعر 
 التكلفة
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  (مسؾ ممؼ المكرديف، مراجعة الفكاتير)محاسبة التمكينات 
ىذه المراكز تثبت قبؿ مراكز ثانكية أخرل مثؿ تسيير المستخدميف، تسيير المبالغ، كتحمؿ تكمفة مركز 

 .التمكيف لتكمفة الشراء تبعا لعدة كحدات العمؿ
 تكمفة الشراء

 :طريقة حساب تكمفة الشراء* 
 :مثاؿ

  مكاد أكلية السكر، الحميب، 3باستعماؿ  (س،ص)مؤسسة صناعية تنتج نكعيف مف الياككت الصناعي 
 :1987ممكف صناعي ككانت المعمكمات الخاصة بشير ديسمبر 

 :المشتريات* 
 . لمتر الكاحد1,5 ؿ مف الحميب ب 5000
 . لمكغ الكاحد3,5 كغ مف السكر ب 1100
 . دج لمكغ8,25  كغ مف الممكف ب 240
 :مصاريؼ الشراء* 

 . كغ تكزع بيف السكر كالممكف الصناعي حسب الكزف1072 دج لمحميب ك 500
 :طريقة الحساب

 
 البياف الحميب السكر الممكف

 
 
 

1980 
192 

 
 

3850 
 

880 

 
7500 

 
 

500 

 ثمف الشراء
5000 ×1,5 
1100 ×3,5 
240 ×8,25 

مصاريؼ الشراء 
 المباشرة

 تكمفة شراء إجمالية 8000 4730 2172
 عدد الكحدات المشتراة 5000 1100 240
 تكمفة الكحدة 1,6 4,3 9,05
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 :قمنا بحساب مصاريؼ الشراء عمى أساس التناسب التالي
 1072   = الممكف الصناعي =السكر
1100        240               1340  

 
  تقييم المخزونات       -3

     يقصد بالمخزكنات بصفة عامة جميع العناصر المادية التي إشترتيا المؤسسة أك أنتجتيا كتقـك 
باالحتفاظ بيا في المخازف كذلؾ بغرض إستعماليا فيما بعد في الصنع أك البيع إلى الغير كىذه المخزكنات 
تمر بمتابعة كمراقبة تحمؿ في تسجيؿ جميع اإلدخاالت كاإلخراجات منيا كىذا ما يسمى بحركة المخزكف 

 :كيمكف التمييز بيف حركتيف لممخزكف
 :حركة المخزكف مف حيث المخزكف- أ

     إف مسؤكلية العناصر المادية المخزنة ترجع إلى رئيس المخازف حيث يقكـ بمراقبة عممية الشراء أك 
 .التمكيف كعممية االستيبلؾ كىذه العمميات تحتاج إلى بطاقات كدفاتر تسجؿ فييا حركة المخزكنات بالكمية

 :حركة المخزكف مف حيث القيمة- ب
    بعكس دكر أقساـ المخازف الذم يتمثؿ في مراقبة المخزكف مف حيث كمية فقط إذ تقـك أقساـ المحاسبة 
بمراقبة الحركة مف حيث الكمية كالسعر في آف كاحد كتتبع المؤسسات في مراقبة المخزكف ما يسمى بأسمكب 

 .الجرد المستمر حيث تقيـ كؿ اإلدخاالت كاإلخراجات عمى أساسو
 :تقييـ اإلدخاالت*  

    يتـ تقييميا عمى أساس تكمفة شراء لممكاد األكلية كالبضائع أك تكمفة اإلنتاج لممنتجات التامة كالنصؼ 
 .التامة كغيرىا

 :تقييـ اإلخراجات* 
   إذا كاف تقييـ اإلدخاالت تتـ بدكف صعكبة تذكر فإف تقييـ اإلخراجات يتـ بمعالجة خاصة كذلؾ ألسباب 

 .الخ...اختبلؼ األسعار كىذا راجع إلى اختبلؼ المكرديف كاألسكاؽ ككسائؿ النقؿ: منيا
 :كلتقييميا نستعمؿ طريقتيف

 .طريقة التكاليؼ الحقيقية- 1
 .طريقة نفاذ المخزكف- 2
 :طريقة التكاليؼ الحقيقية- 3

 : حاالت كىي3     كتنقسـ إلى 
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  :1الحالة 
 التكمفة الكسطية المرجحة بعد كؿ دخكؿ

 تكمفة الكمية الكاردة+ تكمفة الكمية المخزنة =  تكمفة الكسطية المرجحة 
 الكمية الكاردة  +                                          الكمية المخزنة 

 
 :2الحالة 

 التكمفة الكسطية المرجحة لمجمكع اإلدخاالت
 مجمكع تكمفة الكمية الكاردة= تكمفة الكسطية المرجحة 
     مجمكع الكمية الكاردة  لمجمكع اإلدخاالت    

 
 :3الحالة 

 التكمفة الكسطية المرجحة لمجمكع اإلدخاالت مع مخزكف أكؿ مدة 
 تكمفة الكميات الكاردة+ تكمفة الكمية األكلية = تكمفة الكسطية المرجحة 

 الكمية الكاردة+                                   الكمية األكلية 
 

 :لديؾ حركات المكاد التالية
 . دج لمكغ80 كغ ب 380 مخزكف أكلي 2/1
 . كغ220 خركج 6/1

 . كغ80 خركج 11/1
 . دج82 ب 250 دخكؿ 16/1
 . كغ160 خركج 19/1

 .أحسب تكمفة الكسطية المرجحة لمكحدة حسب الحاالت الثبلثة
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 تكمفة الكسطية المرجحة لكؿ إدخاؿ :1الحالة 
 

 التاريخ البياف إدخاؿ إخراج المخزكف
 ؾ ك.ت مبمغ ؾ ك.ت مبمغ ؾ ك.ت مبمغ

30400 
12800 
6400 

26900 
40772 

80 
80 
80 

81,51 
81,51 

380 
160 
80 

330 
170 

 ػػ
17600 
6400 

 ػػ
81,51 

 ػػ
80 
80 
 ػػ

160 

 ػػ
220 
80 
 ػػ

160 

30400 
 ػػ
 ػػ

20500 
 ػػ

80 
 ػػ
 ػػ

82 
 ػػ

380 
 ػػ
 ػػ

250 
 ػػ

أكؿ 
 شير
 إخراج
 إخراج
 دخكؿ
 خركج

2/1 
6/1 

11/1 
16/1 
19/1 

 
  دج80 تقييـ اإلخراجات ب 15/2 إلى 2/1مف 

 81,51 = (82 × 250( + )80 × 80)=  تكمفة الكسطية المرجحة  
                                      80 + 250 

 
 تكمفة الكسطية المرجحة ؿ مجمكع اإلدخاالت:2الحالة 

 التاريخ البياف إدخاؿ إخراج  المخزكف 
 ؾ ك.ت ؽ ؾ ك.ت ؽ ؾ ؽ

30400 
12360 
5800 

26135 
13015 

380 
160 
80 

330 
170 

 ػػ
18040 
6560 

 ػػ
13120 

 ػػ
82 
82 
 ػػ

82 

 ػػ
220 
80 
 ػػ

160 

30400 
 ػػ
 ػػ

20500 
 ػػ

80 
 ػػ
 ػػ

82 
 ػػ

380 
 ػػ
 ػػ

250 
 ػػ

أكؿ 
 شير
 إخراج
 إخراج
 دخكؿ
 خركج

2/1 
6/1 

11/1 
16/1 
19/1 

 
 . كىي تكمفة اإلدخاؿ الكحيد82= مجمكع ت كمية الكاردة = ة لمجمكع اإلدخاالت جحتكمفة الكسطية المر
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 :1مخ+ تكمفة الكسطية المرجحة لمجمكع اإلدخاالت :3الحالة 

 
                                     80,79 = (82 × 250( + )80 × 380)= تكمفة الكمية الكاردة  + 1تكمفة مخ= التكمفة الكسطية المرجحة

 250 + 380كمية الكاردة                    + 1كمية مخ
 :طريقة نفاد المخزكف- 4
 :FIFOطريقة ما دخؿ أك ال خرج أك ال * 

    يقصد بيا ما يدخؿ أك ال مف المخزكف يخرج مف المخزكف أكال فعندما تككف عدة مشتريات يككف الخركج 
بالتسمسؿ الزمني فالتي تدخؿ األكلى تخرج أكال كفي عدـ كفاية الكمية األكلى نأخذ البقية مف الكمية التي 

 .دخمت بعدىا
 :LIFO طريقة ما دخؿ أكال خرج آخرا* 

      في ىذه الحالة فإف المخزكنات تخرج كفؽ ترتيب عكسي مف دخكليا، أم األحدث دخكال ىك الذم 
يخرج أكال إلى أف يصؿ إلى األكؿ دخكؿ كمنو ينتج أف سعر التكمفة تحسب بتكمفة المكاد التي اشتريت  حديثا 

 .كالمخزف النيائي يبقى بتكمفة المكاد التي تحصمت عمييا المؤسسة أكال
 : مثػػػػػػاؿ

 نفس معطيات المثاؿ السابؽ
 :المطمكب

 إعداد بطاقتو المخزكف حسب طريقة نفاذ المخزكف
 
 

 التاريخ البياف إدخاؿ إخراج  المخزكف 
 ؾ ك.ت ؽ ؾ ك.ت ؽ ؾ ؽ

30400 
48173,8 
41710,6 
62210,6 
49284,2 

380 
160 
80 

330 
170 

 ػػ
17773,8 
6463,2 

 ػػ
12926,4 

 ػػ
80,79 
80,79 

 ػػ
80,79 

 ػػ
220 
80 
 ػػ

160 

3040
0 
 ػػ
 ػػ

2050
0 
 ػػ

80 
 ػػ
 ػػ

82 
 ػػ

380 
 ػػ
 ػػ

250 
 ػػ

 أكؿ شير
 إخراج
 إخراج
 دخكؿ
 خركج

2/1 
6/1 

11/1 
16/1 
19/1 
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  :FIFOطريقة * 
  إدخاؿ إخراج مخزكف

 البياف
 

 ؾ ك.ت ؽ ؾ ك.ت ؽ ؾ ك.ت ؽ التاريخ
30400 
12800 
6400 

20500 
13940 

80 
80 
80 
82 
82 

380 
160 
80 

250 
170 

/ 
35200 
6400 

/ 
6400 
6566 

/ 
80 
80 
/ 
 80 

82 

/ 
220 
80 
/ 

160   80     
        80 

 

30400 
/ 
/ 

20500 
/ 

80 
/ 
/ 

82 
/ 

380 
 
/  
/ 

250 
/ 

أكؿ 
 الشير
 إخراج
 إخراج
 إدخاؿ
 إخراج

2/1 
6/1 

11/1 
16/1 
19/1 

 :LIFO طريقة* 
 

  إدخاؿ إخراج مخزكف
 البياف

 
 ؾ ك.ت ؽ ؾ ك.ت ؽ ؾ ك.ت ؽ التاريخ

30400 
12800 
6400 

20500 
13940 

80 
80 
80 
82 
82 

380 
160 
80 

250 
170 

/ 
35200 
6400 

/ 
6566 
6400 

/ 
80 
80 
/ 
 82 
 80     

/ 
220 
80 
/ 
  80 
  80 

30400 
/ 
/ 

20500 
/ 

80 
/ 
/ 

82 
/ 

380 
/ 
/ 

250 
/ 

أكؿ 
 الشير
 إخراج
 إخراج
 إدخاؿ
 إخراج

2/1 
6/1 

11/1 
16/1 
19/1 
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 1تكمفة اإلنتاج و العناصر المكونة لها   
 تكمفة اإلنتاج : الفرع األول

 :تعريؼ 
 ىي التكمفة المحصؿ عمييا بعد عمميات تحكيؿ المكاد األكلية حسب طريقة اإلنتاج

 :عناصر تكمفة اإلنتاج 
 

 مصاريؼ إنتاج غير مباشرة+ مصاريؼ مباشرة + تكمفة المكاد المستيمكة = تكمفة اإلنتاج 
 

 :المصاريؼ المباشرة * 
 : تكمفة المكاد المستيمكة - 

 في عممية اإلنتاج بشكؿ مساعد لممكاد األكلية مثؿ الغراء كالمسامير ةكتمثؿ قيمة المكاد المساعدة المستعمؿ
 .في النجارة

 :تكمفة اليد العاممة- 
كتحدد بقيمة العمؿ اإلنساني المبذكؿ لتحكيؿ المكاد كالمكاـز إلى منتجات كتتضمف األجكر اإلجمالية بما فييا 

 .المنح كاألعباء اإلجمالية التي تتحمميا المؤسسة
 :مصاريؼ إنتاج غير المباشرة* 
 .(مكاتب الطرؽ، ترتيب كدراسة الكسائؿ)إعداد كتحضير العمؿ - 
 .(كرشات البناء، مراكز الخدمات)صناعة المنتجات كتنفيذ الخدمات - 
 كرشات كمراكز التجارب)المراقبة كالتجارب - 

 :مبلحظػػػػة
 إذا لـ يكف ىناؾ مخزكف أكؿ مدة كال مخزكف آخر مدة لممنتجات 

 
  مصاريؼ البيع –سعر التكمفة = تكمفة اإلنتاج 
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 ممحق عن تكاليف اإلنتاج: الفرع الثاني
 :اإلنتاج الجارم- 1

 .كىك قيمة المنتجات في طكر التككيف أك التحكيؿ في نياية الفترة عند حساب تكمفة اإلنتاج
 

 
 :المعالجة المحاسبية

 :       تسجؿ المنتجات الجارية
 . منتجات كأشغاؿ قيد التنفيذ34/ ح: في أصكؿ الميزانية ضمف المخزكنات- 
  .944/ح: في المحاسبة التحميمية لبلستغبلؿ- 
 " إنتاج مخزكف72/ح: "لقكاعد الحسابات: في جدكؿ حسابات النتائج- 

 :كيككف حسب الرصيد
 اإلنتاج الجارم ألكؿ مرة     >   دائف إذا كاف اإلنتاج الجارم آلخر مدة 

   اإلنتاج الجارم ألكؿ مرة <مديف إذا كاف اإلنتاج الجارم آلخر مدة  
 
 :المنتجات النصؼ مصنعة ك المنتجات التامة الصنع  / 2

 :تعريؼ 
المنتكج نصؼ مصنع ىك ذلؾ المنتكج الذم كصؿ إلى مرحمة تحكيؿ محددة ك ىك جاىز لتحكيبلت أخرل " 

 "في كرشة الحقة 
 :شكؿ أك مخطط اإلنتاج 

  (أ )كرشتاف تشاركاف في إنتاج منتكج تاـ 
 "س"لمحصكؿ عمى المنتكج نصؼ المصنع " 1ـ" تعالج المادة األكلية 1الكرثة - 
 "أ"لمحصكؿ عمى المنتكج التاـ الصنع" س"مصنع ½ مع المنتكج " ف" تدمج ك تمزج المادة األكلية 2الكرثة - 
 
 
 
 
 
 

  إنتاج جارم آلخر مدة–أعباء إنتاج + اإلنتاج الجارم أكؿ مدة = تكمفة إنتاج المنتجات التامة 
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 :المعالجة المحاسبية لممنتجات نصؼ المصنعة 

 :بعد كؿ مرحمة مف التصنيع أك التحكيؿ، نحسب تكمفة اإلنتاج المناسبة
  (1لحظة خركجيا مف الكرثة  )" س"تكمفة إنتاج المنتجات نصؼ مصنعة - 
 .مضافا إلييا تكمفة إنتاج نصؼ مصنع  ( 2لحظة خركجيا مف الكرثة  )" أ"تكمفة إنتاج المنتجات التامة - 

 مف المحاسبة العامة الجرد الدائـ لممنتجات 33/ يكتب في ح" س"الجرد الدائـ لممنتجات نصؼ مصنعة 
 مف المحاسبة العامة، المنتجات نصؼ المصنعة تظير في أصكؿ الميزانية ح 35/يكتب في ح" أ"التامة 

/33     
 . إنتاج مخزف الذم يككف رصيده دائف أك مديف72/ في جدكؿ حسابات النتائج حسب القكاعد ح 

 1:البقايا - 3
 :تعريؼ 

 ".البقايا ىي بكاقي المكاد األكلية مف أم طبيعة ك الناتجة عف التحكيؿ أك اإلنتاج  " 
 :أمثمة 
 .بقايا الخشب ، النجارة ، قطع الخشب في صناعة األثاث- 
 .قطع القماش في كرشة صناعة األلبسة - 

                                                 

                                                                                                                          104 ، ص مرجع سابؽ الذكر ًاطز دادٌ عذوى،
1
  

                          أعباءالتوزيع 02                          أعباء الورشة 01أعباء الورشة 
 (اإلمتام أو اإلهناء)    الرتكيب                               

  
    اإلنتاج اجلاري                           اإلنتاج اجلاري 

       الرتكيب                                   اإلمتام
 

                           منتجات                                      منتجات 
                           نصف                                        تامة 

                           منطقة                                        الصنع 
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 بقايا الصفائح المعدنية في إنتاج اإلقفاؿ لغمؽ األبكاب ك النكافذ - 
 : المحاسبية ةالمعالج

 : يمكف أف تككف البقايا 
 .ضائعة إذف ليست ليا قيمة - 
 قابمة لمبيع             - 
 قابمة لبلسترجاع  - 

في كؿ مف الحاالت إف إخراجات المكاد األكلية يتـ تحديدىا بالكزف اإلجمالي  في حيف أف اإلدخاالت 
 .لممنتجات المصنعة يتـ تحديدىا بالكزف الصافي

 :بقايا ضائعة- أ
       ليس ليا قيمة شرائية، لكف التخمص منيا يتطمب مصاريؼ التطيير كالنقؿ كبذلؾ يجب إضافة ىذه 

 .التي نتجت عنيا ىذه البقايا الضائعة (نصؼ مصنعة أك التامة)المصاريؼ لتكمفة إنتاج المنتجات 
 

 .مصاريؼ التخمص مف بقايا الضائعة+ أعباء اإلنتاج  = (أ أك س )تكمفة إنتاج المنتكجات 
 
 :البقايا المباعة-  ب

 .      ليا قيمة شرائية تؤثر بالنقصاف عمى تكمفة إنتاج المنتجات المناسبة
 

 . قيمة الفضبلت المباعة المحصؿ عمييا–أعباء إنتاج  = (أ أك س)تكمفة إنتاج المنتجات 
 
 1:بقايا مسترجعة-  ج

     كىي التي يعاد استعماليا مف طرؼ المؤسسة  كمكاد أكلية في إنتاج المنتجات إذف فيي تحؿ محؿ جزء 
مف المكاد األكلية لذلؾ فإف قيمتيا ستؤثر بالنقصاف عمى تكمفة إنتاج المنتجات المناسبة مثميا مثؿ الفضبلت 

 .المباعة
 

 . قيمة الفضبلت المسترجعة المنتجة–أعباء اإلنتاج  = (س أك أ)  تكمفة  إنتاج المنتجات المحصؿ عمييا 
 :بقايا مسترجعة دكف معالجة* 
 

                                                 

  
        106-105 ، صمرجع سابؽ الذكرناصر دادم عدكف،    1-2

 هلا قيمة بيعية
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 تكمفة شراء المكاد األكلية المعركضة= تكمفة إنتاج البقايا المسترجعة 
 :بقايا مسترجعة بعد المعالجة* 

 
 :النفايا- 4

 : تعريؼ
النفايا ىي منتجات نصؼ مصنعة أك تامة الصنع غير صالحة لبلستعماؿ أك تصريؼ كبيع عادم بسبب " 

 ".عيكب اإلنتاج
 :أمثمة
 .أكاني فييا خدش- 
 .ألبسة فييا إصابات- 
 .بطاريات ال تحافظ عمى الشحنات الكيربائية- 

 :كيتـ التعرؼ كتحديد النفايا بعد عممية المراقبة عند إتماـ اإلنتاج حيث يمكف أف تككف
 .ضائعة بدكف قيمة شرائية- 
 .ليا قيمة شرائية: قابمة لبلسترجاع كالبيع- 

 :المعالجة المحاسبية
 :نفايا ضائعة- أ

مثميا مثؿ البقايا الضائعة، حيث تؤثر بالزيادة عمى تكمفة إنتاج الكحدة غير المعيبة ألف عدد الكحدات 
 .المنتجة ينخفض أك يتناقص بعدد الكحدات الميممة

 :نفايا مباعة- ب
  تكمفة إنتاج النفايا المباعة المحصؿ عمييا –أعباء اإلنتاج = تكمفة إنتاج المنتجات الصالحة     

  
قيمة ىذه النفايا المباعة يؤثر بالنقصاف عمى أعباء اإلنتاج الحصكؿ عمى تكمفة إنتاج المنتجات الصالحة 

 .(غير المعيبة)
 :نفايا مسترجعة- ج

 :ىذه  النفايا قابمة لمتصميح قبؿ عرضيا لمبيع
 .إما عمى شكؿ منتكج مصنفا مف الدرجة الثانية أك بسعر منخفض* 
 .إما عمى شكؿ منتكج مف الدرجة األكلى* 

 . مصاريؼ المعالجة–تكمفة شراء المكاد األكلية المعكضة = تكمفة  إنتاج الفضبلت المسترجعة بعد المعالجة 



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 33 ~ 
 

إف التعديبلت ليذه النفايا تؤدم عمى زيادة في المصاريؼ اإلضافية التي تحمؿ أك تدخؿ في تكمؼ إنتاج 
 :النفايا

 
  
 

 :أمثمة تطبيقية حكؿ تكاليؼ اإلنتاج
 :عممية إنتاج المنتكج أ تتـ عمى مرحمتيف

  ". 1ـ" باستعماؿ المادة " س" مصنعة 2/1 تعطى منتكجات1في الكرشة 
 "س"باإلضافة إلى منتجات نصؼ مصنعة " أ "  تعطى منتكجات تامة 2في الكرشة 

 :مصاريؼ اإلنتاج لخصت كما يمي
 ".س"  كحدة مف 250 أنتجت 1الكرشة 
 ".س"  كحدة مف   200 أنتج 2الكرشة 
 :المطمكب

 .         مصنع2/1حساب تكمفة إنتاج  - 
 .حساب تكمفة إنتاج التاـ

 
 البياف س أ
 

7600 
 
 

8100 
 

8500 

8300 
 

4500 
 

3200 

 1المادة األكلية ـ
 2المادة األكلية ـ

 اليد العاممة المباشرة
 1الكرشة 

 1اليد العاممة لكرشة 
 2قسـ الدراسة 
 3قسـ الدراسة 

 
 

 
 
 

 .مصاريؼ التصميح+ تكمفة إنتاج النفايا غير مسترجعة =  تكمفة إنتاج النفايا المسترجعة 
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 :الحؿ
    مصنع                                               تكمفة إنتاج تاـ 1تكمفة إنتاج             

                        2 
 البياف س  البياف أ

7600 
20800 

 
8100 
8500 

 تكمفة مكاد أكلية مستعممة
     مصنع1تكمفة إنتاج 
            2 

 200 × 104  
 مصاريؼ إنتاج مباشرة 

 قسـ دراسة 

8300 
4500 
3200 

 مكاد أكلية 
 مصاريؼ إنتاج مباشرة

 قسـ دراسة

 تكمفة اإلنتاج 45000
 

26000 
 

  مصنعة1تكمفة إنتاج   
              2 

 عدد الكحدات 250 عدد الكحدات المنتجة 200
   مصنع 1  تكمفة إنتاج  104 تكمفة إنتاج الكحدة 225

 2لمكحدة         
 (البقايا) :مثاؿ

 :بمغت مصاريؼ اإلنتاج منتكج أ كما يمي
 كغ مف البقايا 100 كقد تحصمنا عمى 3400، مصاريؼ قسـ اإلنتاج 6500، اليد العاممة 8500مكاد أكلية 

 .تمثؿ مصاريؼ البيع كالربح% 20 دج مع األخذ بعيف االعتبار مقدار 12القابمة لمبيع ب 
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 :المطمكب
    (أ)تكمفة إنتاج البقايا القابمة لمبيع                                          تكمفة إنتاج المنتكج 

 
 البياف س  البياف أ

8500 
6500 

23400 

 تكمفة مكاد مستعممة
 يد عاممة مباشرة

 مصاريؼ غير مباشرة

1200 
 
(240) 

 سعر البيع المحتمؿ
100×12 

 مصاريؼ الربح كالتكزيع
 تكمفة إنتاج كمية 38400 0,2×1200

 تكمفة إنتاج البقايا القابمة لمبيع (960)
 تكمفة إنتاج البقايا 960 تكمفة إنتاج تاـ 37440

 (النفايا)  :مثاؿ
  قطعة الفحص 1500 دج كمصاريؼ إنتاجية لحصكؿ عمى 180000خصصت المؤسسة 

  قطعة الباقية أعيد 250 قطعة بدكف قيمة ك50 قطعة غير صالحة منيا 300كالمراقبة لئلنتاج تبيف أف 
 .8500إصبلحيا حيث بمغت المصاريؼ 

 :المطمكب
 .حساب تكمفة المنتجات التامة- 
 .حساب تكمفة المنتجات الميممة المصمحة- 

 :الحؿ
  دج120 = 180000= نتاج الكحدة ÷تكمفة 

                        1500 
 . دج150000 = 1200( ×50 + 1200)= تكمفة إنتاج التاـ 

 . دج38500 = 8500( +120×250)= تكمفة الميمبلت القابمة لبلسترجاع 
  دراسة النتيجة التحميمية من خالل سعر التكمفة:المطمب الثاني

 : لدراسة النتيجة التحميمية البد عمينا أكال أف ندرس سعر التكمفة كالعناصر المككنة ليا
 سعر التكمفة والعناصر المكونة لها -1
 :تعريف

     سعر التكمفة لممنتكجات أك الخدمات يمثؿ كؿ ما كمؼ المؤسسة خبلؿ الدكرة االستغبللية عندما تصؿ 
 .المرحمة النيائية أم بما فييا التكزيع كتحسب لممنتكج فقط كالذم تحمؿ لو كؿ أعباء الدكرة
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 :مكوناتها
 :يتككف سعر التكمفة مف

تكمفة اإلنتاج المباع في حالة مؤسسة صناعية كتقيـ إما بالتكمفة الكسطية المرجحة أك بطريقة نفاد - 
 .المخزكف

 .تكمفة شراء البضاعة المباعة في حالة مؤسسة تجارية-  
 .تكاليؼ التكزيع مباشرة كغير مباشرة- 

 :تكمفة تكزيع
 :      ىي تمؾ التكاليؼ التي ال يمكف تحميميا إال لسعر تكمفة المنتكج المباع كتنقسـ إلى

 :مصاريؼ تكزيع مباشرة- أ
ىي تمؾ األعباء التي ال يمكف ربطيا بمنتكج معيف مثؿ دراسة السكؽ الخاص بالمنتكج، إشيار خاص 

 .بالمنتكج، بعض مصاريؼ النقؿ إذف ىي أساسيا أعباء المستخدميف كالخدمات المقدمة
 :مصاريؼ تكزيع غير مباشرة- ب

ىي تمؾ األعباء التي ال تخص منتكج معيف كتجمع في مراكز التكزيع كتككف أكبر مف األكلى كتكزع بيف 
 .أسعار التكمفة

 :أىمية تكاليؼ التكزيع
     بما أف المنتجات أنتجت لتباع فإف عرضيا في السكؽ يؤدم بالمؤسسة إلى تحمؿ مصاريؼ بيف نياية 

 اإلنتاج ككصكؿ المنتكج لممستيمؾ كىذه التكاليؼ يطمؽ عمييا اسـ تكاليؼ تكزيع كتعكد أىميتيا إلى 
 .االىتماـ المتزايد لتركيج المنتكج في السكؽ

 : نستخمص مف الدراسة السابقة لسعر التكمفة ما يمي
 

 :في حالة مؤسسة صناعية* 
 

 مصاريؼ التكزيع المباشرة كغير المباشرة+ تكمفة إنتاج المباع = سعر التكمفة 
 

 :في حالة مؤسسة تجارية* 
 

 تكاليؼ التكزيع المباشرة كغير المباشرة+ تكمفة شراء البضاعة المباعة = سعر التكمفة 
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 إدماج نماذج تقييم اإلخراجات في تكمفة اإلنتاج المباع وسعر التكمفة -2
 .      ذكرنا سابقا أف اإلنتاج المباع يقيـ إما بطريقة التكمفة الكسطية المرجحة أك بطريقة نفاد المخزكف

 .نكضح بمثاؿ بسيط كيؼ يتـ تقييـ اإلنتاج المباع بطريقة نفاد المخزكف
 :مثبل

  30 ب 2100 دج لمكحدة اإلنتاج المباع مف ىذا المنتكج 33,2ب  (أ) مف المنتكج 2000: مخزكف أكؿ مدة
 .دج

     حساب سعر التكمفة:المطمكب
 

 :الحؿ
 

               LIFO                                                                  طريقة FIFOطريقة 
أم أننا نحسب تكمفة الشراء  البياف أ

ثـ تكمفة اإلنتاج أكال حسب 
الطريقة التي سبؽ ذكرىا 

كىذا مف أجؿ استخراج تكمفة 
 (ت ك ـ)الكحدة الكاحدة 

 البياف أ
 
 ػػ
 ػػ
 
 ػػ

 تكمفة اإلنتاج المباع
2000×33,2 
 ت ك ـ×100
+ 

 ـ التكزيع

 
 ػػ
 
 ػػ

 تكمفة اإلنتاج المباع
 ت ك ـ×2100

+ 
 ـ التكزيع ـ كغ ـ 

 
 طريقة حساب النتيجة التحميمية -3

 .كسعر التكمفة (رقـ األعماؿ)     النتيجة التحميمية ىي عبارة عف الفرؽ بيف المبيعات 
 كيعرؼ رقـ األعماؿ بأنو سعر البيع

 :كالنتيجة نكعاف ىما
 .نتيجة  تحميمية- 
 .نتيجة تحميمية صافية- 
 :ؿلفرع األوا

 .(الخ...األقساـ، الجرد)   في حالة عدـ كجكد العناصر اإلضافية كاألعباء غير المعتبرة كالفكارؽ 
 :فإف

 .نتيجة المحاسبة العامة= النتيجة التحميمية الصافية = النتيجة التحميمية 
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 :الفرع الثاني
 :    في حالة كجكد أعباء المحاسبة التحميمية فإف

 ال يساكم  النتيجة التحميمية [نتيجة المحاسبة العامة = النتيجة التحميمية الصافية  ]
 :ألف
 . سعر التكمفة–رع = النتيجة التحميمية * 
الجرد ) أعباء غير معتبرة    فكارؽ –عناصر إضافية + نتيجة تحميمية = النتيجة التحميمية الصافية * 

 . (كاألقساـ
 :فرؽ الجرد

      الجرد في المحاسبة التحميمية ىك جرد محاسبي يتمثؿ في بطاقات المخزكف التي تعطينا تكاليؼ 
المخزكنات كىذا الجرد نظرم يمكف أف يختمؼ عف الجرد المادم الفعمي كالذم يتـ دكريا في المحاسبة 

 .العامة
 :فرؽ األقساـ

     يحسب عند إعداد جدكؿ تكزيع األعباء الغير مباشرة في حالة كجكد تكمفة الكحدة الغير المباشرة تأخذ 
 .بعدة أرقاـ بعد الفاصؿ

 . تكمفة القسـ– (عدد كحدات القياس× تكمفة الكحدة الغير المباشرة )= في ىذه الحالة فرؽ األقساـ 
 . المخزكف النيائي بالتحميؿ العقبلني–المخزكف النيائي الحقيقي = فكارؽ المخزكف * 

 . رقـ األعماؿ المحمؿ–رقـ األعماؿ الحقيقي = فرؽ رقـ األعماؿ
 .كيحسب فرؽ رع في حالة حساب رع بيامش عمى سعر التكمفة فقط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
_ 
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 :    الفرع الثالث
 :    طريقة بحساب النتيجة المحاسبة العامة

 دائف مديف البياف رح
71 
72 
61 
62 

 إنتاج مباع
 إنتاج مخزف

 مكاد كلكاـز مستيمكة
 خدمػػػػػػػات

 
 
 ػػ
 ػػ

 ػػ
 ػػ

 ػػ ػػ المجمكع 
  ػػ القيمة المضافة 81
 ػػ  القيمة المضافة 81
  ػػ مصاريؼ أخرل 63-68
 ػػ ػػ نتيجة االستغبلؿ 83

 
 
 .رقـ األعماؿ=  إنتاج مباع 71/ح
 . تكمفة إنتاج المباع–تكمفة إنتاج لمفترة =  إنتاج مخزف 72/ح
 .مجمكع المكاد المستيمكة = 61/ح
 (62/ح) خدمات –أعباء المحاسبة العامة  = 68/                  ح63/ح

 .عناصر غير معتبرة+  عناصر إضافية –أعباء المحاسبة التحميمية =  أعباء المحاسبة العامة 
 .مصاريؼ التكزيع+ مصاريؼ اإلنتاج + مصاريؼ الشراء = أعباء المحاسبة التحميمية 
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     (األقسام المتجانسة)التحميل بواسطة األعباء الكمية : المطمب الثالث
   1  تعريف و مراكز التحميل -1

  تعريف:الفرع األول
يستحدث في سبيؿ البحث عف أسمكب منطقي لتكزيع األعباء الغير :يعبر التجانس عف مفيـك محاسبي بحث

 .المباشرة
 فالقسـ الذم تتاح إمكانية قياس نشاطو بكحدة عمؿ معينة يعتبر قسـ متجانس

 :يمكف تحديد ترتيبات العمؿ في ظؿ ىذا األسمكب كما يمي 
 ( ثانكية ؼالكظائؼ أساسية، كظائ)إعداد ترتيب الكظائؼ - 
كظائؼ مكردة لمخدمات ك أخرل )تحديد العبلقة العممية بيف جممة كظائؼ في سياؽ الترتيب الجديد - 

 (مستفيدة  منيا
  في تجميع  األعباء الغير المباشرة ؿاالستناد إلى مفيكـ مراكز التحمي- 

 مراكز التحميل : الفرع الثاني
 :تعرؼ بعض المخططات المحاسبية لمراكز التحميؿ بأنو 

 " تقسيـ خاص بمحاسبة المؤسسة يسمح بتحميؿ عناصر األعباء الغير المباشرة قبؿ تحميميا لمكمؼ المعنية" 
 :كتقدـ ىذه المخططات التشكيمية النمكذجية لمراكز التحميؿ ممثمة في 

 مراكز اإلدارة- 1
 مراكز التمكيؿ-2
 مراكز تسيير األفراد -3
 مراكز تسيير الكسائؿ ك التجييزات - 4
 مراكز الخدمات الممحقة - 5
 مراكز التمكيف -6
 مراكز الدراسة التقنية ك البحث -7
 مراكز اإلنتاج -8
 مراكز التكزيع - 9

 مراكز األعباء األخرل- 10
 إلخ........إف قرار ىذه التشكيمية يسمح بالقكؿ أف مراكز التحميؿ يمكف أف تككف افتراضية كالتمكيؿ ك اإلدارة
 .كما يمكف أف تككف فعمية أم عبارة عف مراكز نشاط مممكس مثؿ التمكيف ، الكرشات ، التكزيع

 
                                                 

                                                                            76، ص297 عُسً جزادٌ،هحاسبت التكالُف، دار الشهاب، باتٌت، الجشائز، رقن اإلَذاع 
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  مخطط حساب التكاليف بطريقة األقسام المتجانسة -2
 

 1مخطط حساب التكاليؼ بطريقة األقساـ المتجانسة: 5الشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 تقسيمات الوظائف   -3
 :يمكف ترتيب األقساـ حسب الكظائؼ الكبرل لممؤسسة ك تقسيميا إلى نكعيف 

 : ىي التي تقـك بتكريد المكارد كتصنيع المنتجات ك تكزيعيا كتتمثؿ في : األقساـ األساسية  (1
 قسـ التمكيف           - 
 قسـ التصنيع          - 
 قسـ التكزيع          - 

 (: الفرعية )األقساـ المساعدة  (2
 : ىي األقساـ التي تستفيد مف نشاطاتيا أقساـ أخرل 

 الصيانة         - 
 النقؿ          - 
 اإلدارة          - 
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 انًحاسثح 

 

 انعايح   

 أعثاء   

 غُر   

 يذيجح  

 

 أعثاء   

 

 يذيجح  

 

 أعثاء   

 

 انًحاسثح 

 

 انرحهُهُح 

 

 عُاصر 

 اَضافُح 

 

 أعثاء  

 

 يثاشرج  

 

 أعثاء  

 

 غُر   

 

 يراكس انرحهُم   

 

 

 

 

 

 

 

 انركانُف  
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   1 التوزيع األولي: الفرع األول 
يحدد المصاريؼ التي تعكد إلى كؿ قسـ في المرحمة األكلى ، كيمكف تخصيص المصاريؼ الغير المباشرة 

 إلى قسـ معيف
 :كما يمي " س" يظير جدكؿ تكزيع األعباء الغير المباشرة في مؤسسة :مثاؿ 

 تكزيع األعباء الغير المباشرة: 2الجدكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الحؿ
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  رقى 

 انحساب 

 

 ذىزَع    ذركُة  ذحضُر  ذًىٍَ  صُاَح  إدارج يثهغ إجًانٍ اسى انحساب    

61    

 

62    

 

63    

 

  65    

 

66    

 

  

هىاد أولُت هستهلكت 

   

 خذهاث     

 

 هستخذهُي   

 

 هظارَف هالُت 

 

 هظارَف أخزي 
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20% 

 

30% 

30% 

 

-  

 

15% 

 

30% 

 

-  

-  

 

40% 

 

20% 

 

10% 

 

30% 

 انًجًىع        

53.000 

 رقى 

  انحساب

61    

 

62    

 

63    

 

65   

 

66   

 

  

 إسى انحساب   

 يىاد أونُح يسرههكح 

 

 خذياخ        

 

 يسرخذيٍُ      

 

 يصارَف انًانُح  

 

   يصارَف األخري

 انًجًىع     

 

 

يثهغ     

 اإلجًانٍ 
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8000  

 

18000 
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 1 (التكزيع أكلي  )إعداد جدكؿ كتكزيع األعباء الغير المباشرة * 
 

 2تكزيع األعباء الغير المباشرة: 3الجدول 
 
 
 
 
 

 التوزيع الثانوي  : الفرع الثاني
ىك تكزيع المصاريؼ الغير المباشرة مف األقساـ الفرعية إلى األقساـ الرئيسية ، كتحميؿ نصيب كؿ قسـ 

 رئيسي مف ىذه الخدمات المقدمة مف طرؼ أقساـ فرعية مساعدة 
  3(كحدات قياس  ): كحدات العمؿ- 1

تستخدـ كحدات قياس عمى مستكل مراكز التحميؿ األساسية لمتمكف مف تحميؿ أعباء ىذه المراكز لممنتجات 
ك الطمبيات ، كىذا ما يفترض أف تككف أدكات مكضكعية لقياس نشاط ىذه المراكز، ككذلؾ كجكد عبلقات 
متشابكة بيف ىذه الكحدات فيما بينيا ك نشاط القسـ فمثبل ساعات عمؿ اآللة بالكحدات المنتجة ، ككؿ ىذه 

 الكحدات ليا عبلقة بحجـ نشاط القسـ الذم يمكف أف يقاس بأحد ىذه الكحدات 
 :  تحديد كمفة كحدة العمؿ * 

 :تعطي كمفة كحدة العمؿ عمى مستكل أم مركز بالصيغة اآلتية 
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86، ص هزجع سابق الذكز عُسً جزادٌ،   
 2
  

                                                                                                                                   85 ،ص  هزجع سابق الذكزعُسً جزادٌ، 
3
 

 

 

 يثهغ أعثاء انًراكس          

= كهفح وحذج انعًم   

 عذد وحذاخ انعًم            

 انًصارَف  

  

  ذىزَع  إَراج  ذًىٍَ  إدارج  َقم    صُاَح   انًجًىع  

 أقساو أساسُح     أقساو فرعُح             
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    1:مفاتيح التكزيع * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  تقسيمات التكزيع* 
تستخدـ المؤسسة طرقا متعددة لتكزيع مصاريؼ األقساـ الفرعية عمى األقساـ الرئيسية كتختمؼ عممية التكزيع 

 باختبلؼ ظركؼ العمؿ حجـ مصاريؼ غير مباشرة الخاضعة لمتكزيع ،كفيما يمي عدة طرؽ 
 :الطريقة المباشرة-1

تقـك عمى أساس تكزيع إجمالي لممصاريؼ الغير المباشرة التابعة لؤلقساـ الفرعية؛ كفؽ أسس متناسبة مع 
 .أقساـ رئيسية كىناؾ تكزيع إجمالي كتكزيع انفرادم

 :طريقة التكزيع التنازلي-2
تقـك عمى تكزيع المصاريؼ الغير المباشرة لؤلقساـ الفرعية عمى األقساـ الرئيسية في اتجاه كاحد كال تراعي 
تبادؿ الخدمات عمى األقساـ الفرعية بمعنى أف القسـ الفرعي الذم تكزع مصاريفو ليعاد تحميمو إلى األقساـ 

 الفرعية األخرل
 : 2مثاؿ

 2، أ1 باستعماؿ مادتيف أ3، ص2، ص1ص : تصنع المؤسسة المنتجات التالية
 :كحدات العمؿ في األقساـ الرئيسية ىي

 لتر مف مكاد أكلية:تمكيف-
 ساعات يد عاممة مباشرة :إنتاج-

 دج مف رقـ األعماؿ1:تكزيع
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 كًُح أو قًُح انًىاد انًسرههكح أو انًشرراج   انرًىٍَ                                                           

                                                                       

                                         اإلَراج 

 

 

 

 كًُح أو قًُح انًىاد انًسرههكح 

 وقد َذ عايهح 

 وقد اِنح 

ساعح طىل. حجى .وزٌ . عذد: وحذج يُرىج   

 

 

 عهً أساش كهفح اإلَراج  ذىزَع واإلدارج 

 عهً أساش رقى األعًال 

 انىحذاخ انًُرجح 
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 :التكزيع األكلي أعطى النتائج التالية
 
 
 
 
 

 :التكزيع الثانكم أعطى النتائج التالية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :المطمكب
 إتماـ جدكؿ تكزيع األعباء الغير المباشرة 

 حساب كمفة كحدة العمؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انركانُف

  

402000 

 األقساو انفرعُح 

 إدارج  

30000 

 انُقم  انصُاَح 

20000 42000 

 األقساو األساسُح 

 ذًىٍَ 

 
 ذىزَع  إَراج 

80000  170000 

 

60000  

 انركانُف 

 انرىزَع

 

 إدارج 

 

 صُاَح 

 

 انُقم 

 األقساو انفرعُح

 َقم    صُاَح   إدارج

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

30% 

 األقساو األساسُح

 ذىزَع   إَراج    ذًىٍَ  

 

 

20% 

 

10%  

 

1/3  

 

 

 

50% 

 

40% 

 

 

 

 

20% 

 

20% 

 

2/3 
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 :الحؿ
    الجدكؿ تكزيع األعباء الغير المباشرة               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1:طريقة التكزيع التبادلي

تقكـ طريقة التكزيع التبادلي عمى مبدأ تبادؿ الخدمات ك المنافع، فقد يستفيد قسـ ما مف خدمات األقساـ 
 .الفرعية األخرل كقد يقدـ ىذا القسـ بالمقابؿ خدمات لتمؾ األقساـ

 :تنقسـ ىذه الطريقة إلى قسميف
 :الطريقة الجبرية-1

تعتمد ىذه الطريقة باعتبار مجيكؿ ىك مجمكع مصاريؼ كؿ قسـ بحيث يتضمف خدمات متبادلة،كعند إجراء 
ىما قيـ تكمفة كحدة عمؿ في قسميف يتبادالف " ص"،" س"العمميات الحسابية المتعمقة بيا يعتمد عمى افتراض 

 .الخدمات فييا بينيما
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 انًصارَف 

 انرىزَع األونٍ

 انرىزَع   

 

 انثاَىٌ   

يجًىع ذىزَع 

 ثاَىٌ    

 األقساو انفرعُح              

 انُقم    انصُاَح  اإلدارج

30000 20000 42000 

-(30000) 3000  

 

6900 

 

-(48900) 

0 0 0 

 َىع وحذاخ انعًم 

 عذد وحذاخ انعًم 

 كهفح وحذج انعًم 

 األقساو األساسُح 

 انرًىٍَ 

80000 

 اإلَراج 

170000 

 انرىزَع 

60000 

6000      

 

2300      

 

16300   

15000  

 

9200   

  

- 

6000   

 

4600   

 

32600   

 

104600   194200  103200 

104600  

َذ عايهح /سا دج يٍ رقى 1   

 األعًال

 نرر يشرراخ

5700     500.000 

11،62  34،07 0،2 
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 :التكزيع األكلي لمتكاليؼ الغير المباشرة أعطي المجاميع التالية: مثاؿ
 
 
 
 

 :التكزيع الثانكم يخصص باستعماؿ المفاتيح التالية 
 : اإلدارة10%20: الصيانة%60: التمكيف%10: اإلنتاج%التكزيع
 : الصيانة5%: اإلدارة15%: التمكيف80%اإلنتاج

 :كحدات العمؿ
 كمغ مف مكاد أكلية مشترات:قسـ التمكيف
 ساعة يد عاممة مباشرة :قسـ اإلنتاج
 دج مف رقـ األعماؿ 1:قسـ التكزيع

 كمغ 16000:المشتريات*
 ساعة مخصصة لئلنتاج 13.000*
 كمغ852400:رقـ األعماؿ*

 إعداد جدكؿ تكزيع المصاريؼ الغير المباشرة مع تحديد كمفة كحدة العمؿ:المطمكب
 :الحؿ

 تمثؿ اإلدارة" س:"نفترض أف
 تمثؿ الصيانة" ص                "

 (1)............ص0.05+32316=س
 (2)...............س0.1+6400=ص
 ( س0.1+6400)0.05+32316=س
 س0.005+320+32316=س
 32636= س0.005-س

 323636/0.995=س= 32636= س0،995
 اإلدارة= 32800=س

 :نجد (2)في المعادلة" س"تعكيض 
 (0.1×32800+)6400=ص
 الصيانة = 9680=ص

 وظائف  

 

 ذكانُف 

 ذىزَع أونٍ 

 األقساو انفرعُح يجًىع 

 انصُاَح اإلدارج 

 األقساو األساسُح 

 انرىزَع  اإلَراج انرًىٍَ

324560 32316 6400 30388 156976 98480 
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  جدكؿ تكزيع المصاريؼ الغير المباشرة  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 1الطريقة النظرية (2

ىذه الطريقة تحدد قيمة نظرية قريبة مف الحقيقة يمكف أف تحدد بكاسطة حساب جبرم ك المبلحظ أف 
استعماؿ ىذه الطريقة تعطي فكارؽ يمكف نقميا إلى حساب النتيجة مباشرة أك حسابيا في تكاليؼ أقساـ في 

 فترة مقبمة 
 :مثاؿ

 نأخذ نفس المثاؿ السابؽ
 :الحؿ

 تكمفة قسـ اإلدارة
 32316.................................................................التكزيع األكلي

 320...................................تكمفة كحدة العمؿ القادمة مف قسـ الصيانة 
%6400×5 

 32636.................................................................التكمفة الكمية
 326.36..................................................................كمفة الكحدة

 
 

                                                 
                                                                                                                            45، ص هزجع سابق الذكز  ًاطز دادٌ عذوى، 
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 انىظائف

 ذكانُف 

 انًجًىع 

 إدارج 

 األقساو انفرعُح

 صُاَح 

 األقساو األساسُح

 ذىزَع  إَراج  ذًىٍَ

 انرىزَع األونٍ 

 انرىزَع انثاَىٌ 

   اإلدارج 

 

   انصُاَح 

 انًجًىع 

 َىع وحذاخ انعًم 

 عذد وحذاخ انعًم 

 كهفح وحذج انعًم 

324560 

- 

32316 

 

(-32800)  

 

484 

 

0 

6400 

 

3280 

 

(9680)  

0 

30388 

 

6560 

 

1452 

38400 

 كهغ 

 يشررَاخ 

156979 

 

19680 

 

7744 

184400 

َذ /ش

عايهح 

 يثاشرج

1600 

24 

13000 

14،18 

98480 

 

3280 

 

- 

101760 

دج ي1ٍ  

 رقى أعًال

852400 

0،11 
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 تكمفة قسـ الصيانة
 6400..............................................................التكزيع األكلي

  3263.6...............كمفة كحدة العمؿ القادمة مف قسـ اإلدارة
%32636×10 

 96.63.........................................التكمفة الكمية 
 كمفة كحدة قسـ اإلدارة

 32316...........................كمفة بداية الفترة 
 483.18...............................+كمفة الصيانة

%9663.6×5 
 32799.18.............................الكمفة الكمية 
 327.99..............................كمفة الكحدة

 32700 تقريبا32799.18اإلدارة -
 9600 تقريبا 9663.6:الصيانة
 :مبلحظة

 نبلحظ أف ىذه الطريقة فييا التقريب بصفة كبيرة جدا كال تحمؿ األعباء الحقيقية
 :مزايا طريقة الخدمات المتبادلة (3

تعتبر طريقة الخدمات المتبادلة أدؽ الطرؽ المستخدمة في تكزيع األقساـ الفرعية عمى األقساـ الرئيسية ألنيا 
 تحقؽ
 :ما يمي

 .التخصص العادؿ لمتكاليؼ الثانكية عمى جميع المراكز المستفيدة -
 تحديد الكمفة الحقيقية لكؿ قسـ-
 .يمكف لممؤسسة إقامة نظاـ سميـ لممراقبة-
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 تقنيات المحاسبة التحميمية كأداة لمراقبة التسيير و إتخاذ القرار: المبحث الثالث
 مراقبة التسيير و نظام التكاليف: المطمب األول

 ماهية مراقبة التسيير -1
 لمحة تاريخية لمراقبة التسيير:الفرع األول

أ ك قد ارتبط ك جكدىا . ـ.إف ظيكر كظيفة مراقبة التسيير كانت في الفترة ما بيف الحربيف العالميتيف في الك
 تـ دخمت إلى أكربا بعد 1931أ سنة .ـ.بصفة مباشرة بمعيد مراقبي التسيير الذم نشأ في ىذا البمد أم الك

 نظرا لتطكرىا المذىؿ دكف أف ننسى أف كظيفة المراقب في البداية كانت تتمثؿ في كظيفة الخبير 2.ع.ح
 سنة مف الممارسة تتمثؿ 20أ ك بعد مركر حكالي .ـ.المحاسبي داخؿ البنكؾ ك اإلدارة العمكمية في الك

 كظائؼ ك أنشطة أخرل غير المحاسبية 
 تعريف مراقبة التسيير: الفرع الثاني

مراقبة التسيير تعتبر كنظاـ لممعمكمات يفيد ك يساعد عمى قيادة المؤسسة ألنو يراقب فاعمية ك فعالية النشاط 
 :ك الكسائؿ لبمكغ األىداؼ أم مف ىذا التعريؼ نستنتج أف مراقبة التسيير تقـك عمى ثبلثة مفاىيـ أساسية 

 :الفعالية
 1.ك نقصد بيا مقارنة النتائج النيائية باألىداؼ المرسكمة 

 :الفاعمية
  .ك نقصد بيا مقارنة النتائج النيائية بالكسائؿ ك اإلمكانيات

 :المالئمة
 .ك نقصد بيا مقارنة اإلمكانيات المكجكدة داخؿ المؤسسة مع األىداؼ المرسكمة مسبقا

 2أهداف مراقبة التسيير:الفرع الثالث
 :ك مف جممة األىداؼ التي ترمي إلييا مراقبة التسيير ما يمي

 .تكفير المعمكمات الضركرية لئلدارة ك مختمؼ مراكز المسؤكلية - 
 .صيانة النظاـ المحاسبي ك التحكـ في المعمكمات ك إعداد لكحات القيادة - 
 .محاكلة التقميؿ مف درجة عدـ التأكد ك تعييف الفرص ك استغبلليا- 
تككيف مقياس لمنتائج ك المؤثرات حكؿ فاعمية التسيير مف خبلؿ التطرؽ إلى مختمؼ مستكيات مراكز - 

  ةالمسؤكلي
قيادة المسؤكليف إلى التعاكف مف أجؿ إيجاد ىيكؿ مكيؼ ك محدد بيف قكاعد العمؿ ك المسؤكلية ك العمؿ  - 

 .عمى التنسيؽ في إطار الصبلحيات المخكلة لمراقبة التسيير 
                                                 

 Abde latif khemakhem ,la dynamique de control de gestion, edition dunod , paris 1977 p 3
1
  

      Mechel gervais , control gestion edition septembre 2000, p 20 
2
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 . لممؤسسة مف خبلؿ تحديد األىداؼ بكضكح ةتطبيؽ السياسة العاـ- 
 .يسمح باتخاذ القرارات ك اإلجراءات الصحيحة لمحد مف االنحرافات - 

  مراقبة التسيير و أنواع الرقابةف وظائ -2
 مراقبة التسيير تعتبر كأداة ضركرية داخؿ المؤسسة ك ذلؾ لشمكليتيا لجميع الكظائؼ داخؿ المؤسسة 
المتمثمة بالتخطيط ك كضع الميزانيات التقديرية ك تتخذ مف التنظيـ سبيبل لبمكغ ىدؼ الرقابة ك بالرقابة 

 .كأسمكب لضماف تحقيؽ الخطط المرسكمة ك المسطرة
 وظائف مراقبة التسيير: الفرع األول

 .تحديد األىداؼ أم تكضيح التكجييات المعتمدة لتحقيؽ األىداؼ المحددة- 
إعطاء بناء ىيكمي يساعد عمى تحقيؽ ىذه األرباح ك تكزيع العمؿ بيف األفراد المجمكعة مف جية ك كضع - 

 .ك تحديد العبلقات األساسية لمعمؿ مف جية أخرل
العمؿ عمى بحث الحيكية في ىذا الييكؿ ك تنشيطو عف طريؽ تنشيط األفراد ك حثيـ عمى بذؿ أقصى - 

 .مجيكداتيـ
إذا كانت مراقبة التسيير تسعى إلى ىدؼ أساسي ك المتمثؿ في احتراـ بعض المعايير ك تكافقيا مع - 

المخطط فإف جميع المجيكدات المبذكلة تككف متآزرة لتحقيؽ اليدؼ فإف المراقبة ليست مجرد نشاط الذم 
تقـك بو مف خبللو بالمراجعة ك التدقيؽ بيدؼ تصحيحي ك ال مراجعة األصكؿ بالرجكع إلى ما حدث سابقا ك 

 .إنما ىي كسيمة تساعد المنظميف ك المسيريف عمى اتخاذ اإلجراءات ك التدابير المناسبة في الكقت المناسب
 أنواع الرقابة: الفرع الثاني

  (طرؽ  )ىناؾ أنكاع مختمفة لمرقابة حسب الزمف ك حسب المسائؿ 
 : حسب الزمن – 1

 .تتطمب كظيفة الرقابة قياس األداء الفعمي سكاء قبؿ التنفيذ العمميات أك إتماميا أك بعدىا 
 :الرقابة القبمية- 

 ".الرقابة الكقائية"ك تككف مف خبلؿ التنبأ بما سيككف عميو الكاقع الفعمي ك يمكف أف نسمييا كذلؾ 
 :الرقابة الحالية- 

 .ك ىي رقابة أثناء التنفيذ العمميات ك ليا تأثير في تجاكز االنحرافات قبؿ كقكعيا
 :الرقابة البعدية- 

 ك تككف في نياية العمميات أم بعد اإلنجاز الفعمي ك تسمى بالرقابة العبلجية
  :(الطرق)حسب الوسائل -2
 :مراقبة الحمقات المغمقة- 



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 52 ~ 
 

ك ىي عبارة عف مخطط لمرقابة قائمة عمى أساس المبلحظة المباشرة في حالة المعايير ثـ المقارنة بيف ىذه 
 .المبلحظة باألىداؼ

 :الرقابة بالحكاجز- 
 المتحصؿ عمييا ك المستخمصة مف نظاـ المراقب تىك عبارة عف رقابة قائمة عمى أساس استعماؿ المعمكما

 .ك لكف ال تعطي المعمكمات حكؿ حالة المعايير
 :مثال

 شيريا % 5نفترض أف نظاـ تجارم يقيـ معيار نسبة تغير رقـ األعماؿ اليدؼ ىك رفع رقـ األعماؿ 
 :في حالة مخطط الرقابة لمحمقات المغمقة 

 .ينبغي الكصكؿ إلى رقـ األعماؿ في نياية كؿ شير ك ىذا قد يككف طكيؿ أك فيو خطكرة لممؤسسة
 :في حالة الرقابة بالحكاجز 

يمكف استعماؿ ىذه الرقابة ك ذلؾ بالمبلحظة المبيعات األسبكعية ك مف خبلؿ مبلحظتنا نعطي االحتماؿ أك 
 .االفتراض ما قد يككف عميو الشير مف ربح

  مسار و أدوات مراقبة التسيير -3
  مسار مراقبة التسيير:الفرع األول

حتى تقـك كظيفة مراقبة التسيير بأداء مياميا عمى أحسف صكرة يتعيف عمى المؤسسة إتباع مسار معيف كفؽ 
 1:المراحؿ التالية

 : البرمجة–أ 
أم كضع برنامج نشاط المؤسسة مف خبلؿ إستراتيجية محدد ك تككف مف خطط مفصمة ك أىداؼ محددة 

 .بدقة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
125 ص 1997 ًىر الذَي خبابت ، اإلدارة الوالُت، دار الٌهضت العزبُت، بُزوث لبٌاى، 

1
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 :مثال
النتيجة  الوسائل الالزمة

 المحصل عميها
المسؤول  التاريخ

 عمى العمل
 العمميات

 بداية نهاية طبيعة تكمفة
 

  دج2000
  دج3000

. 

. 

. 

 وحدة 100 سيد عمي    وحدة90 مواد أولية
 X آلة

Y 
Z 

 
تنفيذ ىذه البرامج يرتكز عمى كحدات عممية تككف مراكز مسؤكلة مستقمة أم تعييف كحدة أك ىيئة بالمؤسسة 

 .عمى رأسيا يكجد مسؤكؿ إدارم ك يمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي لممؤسسة
 :إعداد الموازنات- ب

ىي التعبير النقدم إلنجاز مشركع معيف ك يككف ىذا التعبير قبؿ أم تنبأ بعد االنتياء مف عممية البرمجة ، 
يربط كؿ مكازنة بمركز  )يمكف تحديد المياـ المسطرة لكؿ المراكز المسؤكلة في إطار نظاـ المكازنات 

 .الذم يغطي النشاط العادم لممؤسسة (مسؤكلياتيا 
 :تقييم األداء- ج

تقكـ ىيئة مراقبة التسيير بالحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ األعماؿ المنجزة ك تحقؽ مف تنفيذ المعايير ك 
 .تنسيؽ بيف المراكز المسؤكلة

 :البحث عن سياسة التحسين- د
أم البحث عف االنحرافات بيف األىداؼ كالمعايير كاألىداؼ المسطرة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة، حيث إذا 

 :كاف ىناؾ انحراؼ كبير فالتحسيف يككف كفؽ مبدأ االستثنائية التي نجد فيو حالتيف
 :1حالة 

 .إذا كانت درجة االنحراؼ لـ تتجاكز المقاييس المسمكح بيا فبل اعتبار لذلؾ
 :2حالة 

 .إذا كانت درجة االنحراؼ تجاكزت ذلؾ فيذا يقتضي القياـ ببحكث بغية معرفة أسباب ذلؾ
 :كيمكف تمخيص المسار عمى الشكؿ التالي
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 1سياسة التحسيف: 6الشكؿ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
   أدوات مراقبة التسيير:الفرع الثاني

     تستعمؿ المؤسسة أربع أدكات أساسية لتحقيؽ أىدافيا بأكبر قدر ممكف مف الفعالية كالربحية 
 :االقتصاديتيف كىي فيما يمي

 .المكازنات التقديرية، لكحة القيادة، التحميؿ المالي، المحاسبة التحميمية
 :كيفية استعمال المحاسبة التحميمية في مراقبة التسيير* 

     لكي تتـ االستفادة مف المحاسبة التحميمية ينبغي معرفة استعماالت كؿ طريقة ككيفية االنتفاع منيا في 
 :مراقبة التسيير كأىـ طرؽ في حساب التكاليؼ ىي

 :طريقة التكاليف الحقيقية-أ
اليدؼ منيا ىك معرفة تكمفة العائد اإلجمالي كالنتائج المختمفة لممنتجات كالخدمات المباعة مف طرؼ 

 .المؤسسة
 2:طريقة التحميل العقالني-ب
 .تسمح بتحديد التكمفة بطريقة عقبلنية- 
 .تساعد اإلدارة عمى اتخاذ القرارات البلزمة في الكقت المناسب- 
 .تفيد في استخراج أرباح كخسائر تغيير الفعالية انطبلقا مف استعماؿ معدؿ التحميؿ العقبلني- 

                                                 
115 ًاطز دادٌ عذوى ،هزجع سابق الذكز ،ص 

1
  

 ًاطز دادٌ عذوى،تقٌُاث هزاقبت 
2
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط مسار مراقبة التسيير : 7شكل 

 اإلستراتيجية

 البرمجة 

 تقييـ األداء

 المكازنات سياسات تحسينية
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 :طريقة التكاليف المتغيرة-ج
تظير كاضحة لظيكر إنجاز نشاطات المؤسسة مف حيث األىداؼ المسطرة كىي طريقة جيدة لتحضير 

 .العماؿ كالمصمحة التجارية كتأخذ بعيف االعتبار المتغيرات في مستكل النشاط عمى الربح
 :طريقة التكمفة النموذجية-د

تسمح بتقييـ إمكانيات المؤسسة ككذلؾ بحساب الفركقات مف التكاليؼ النمكذجية كالحقيقية لمختمؼ عناصر 
 .التكمفة ثـ تحديد المسؤكليات عمى أسباب التي أدت إلى حدكث ىذه الفركقات

 ماهية اتخاذ القرار: المطمب الثاني
  مفهوم القرار -1

  تعريف القرار:الفرع األول
     القرار يتطمب نكعيف مف البيانات، بيانات مكضكعية كأخرل شخصية كعمى متخذ القرار أف يربط بينيا 

 .كيراعى جميعا عند اتخاذه لمقرار اإلدارم
كالكثير مف القرارات اإلدارية المعقدة يمكف أف تبسط لدرجة كبيرة عف طريؽ استخداـ النماذج الرياضية 

الحديثة أك المتقدمة في معالجتيا كالقرارات اإلدارية تعتمد عمى البيانات كالمعمكمات المحاسبية يككف مف 
شأنيا زيادة معرفة متخذة القرار كتنكيره كترشيده فضبل عف تخفيض درجة عدـ التأكد كالمخاطر المترتبة كمنو 

 .نستخمص أف القرار ىك عمـ كفف مف الفنكف
  أهداف القرار اإلداري:الفرع الثاني

     إف اإلدارة تحتاج إلى معايير كقكاعد يتـ بكاسطتيا اختيار البدائؿ األفضؿ كمف األىداؼ التي تسعى 
المؤسسة اليادفة إلى تحقيقيا ىي تعظيـ الربح كيتحقؽ ىذا اليدؼ في حالة عدـ قيكد عمى استخداـ عناصر 

 .اإلنتاج فالمؤسسة تحقؽ زيادة في الطاقة اإلنتاجية كبالتالي أقصى حد مف الربحية
أما في حالة كجكد قيكد فإف تعظيـ الربح يككف مف خبلؿ تعظيـ المردكدية أك الربحية عمى كؿ كحدة كمف 
كحدات عناصر اإلنتاج النادر كأحيانا يككف تركيز اإلدارة عمى سيكلة النقدية فتككف م حالة تعظيـ صافي 

 .التدفقات النقدية داخمية أك خارجية
كالقرارات اإلدارية ال تككف كميا محصكرة في الربحية كالسيكلة فيناؾ قرارات تتعمؽ بالتكاليؼ كقرار اختيار 

 .بيف طرؽ اإلنتاج المختمفة لمنتكج معيف كالقرار يككف باختيار طريقة محققة ألقؿ تكمفة
كىناؾ ىدؼ آخر كىك تعظيـ القيمة المتكقعة لمبديؿ كذلؾ عند تكفر نتائج مختمفة لمبديؿ كالقيمة المتكقعة ليذا 

 :األخير تحدد بكاسطة المعادلة التالية
 .المجمكع= حيث مج 

 .القيمة المتكقعة لمبديؿ= العائد 
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 مراحل اتخاذ القرار:الثالث الفرع
 :تحديد المشكمة-أ

      أىـ مرحمة التخاذ القرارات ىك التعرؼ عمى المشكمة اإلدارية كتحديدىا فمثبل لك أف المدير فيـ كحدد 
المشكمة بشكؿ خاطئ فإنو سيبذؿ جيدا ككقتا كماال كثيرا في تحديد البدائؿ حؿ ىذه المشكمة الخاطئة كجمع 
المعمكمات ال عبلقة بيا بحؿ المشكمة األصمية كفي النياية اتخاذ قرار خاطئ كمف ىنا تتضح جميا أىمية 

كضركرة االىتماـ بمرحمة خطكة تحديد المشكمة الخاصة بالنسبة المشاكؿ اإلدارية المعقدة ذات األثر الخطير 
 .عمى حياة كمصير المنشأة

 :تحديد بدائل المشكمة-ب
     بعد تحديد المشكمة تحديدا دقيقا كسميما يبدأ التفكير في حؿ ىذه المشكمة كعادة ما تككف ىناؾ أكثر مف 

 حؿ كمع خبرة المدير تؤدم إلى الحد مف البدائؿ أم مف بدائؿ حؿ المشكمة كيبلحظ أف ىذه المرحمة ال 
تتطمب الكثير مف الحذر كالدقة ألنيا تقكـ بمجرد حصر كتحديد البدائؿ أما تقييـ البدائؿ فيككف في المرحمة 

 .الثالثة
 :جمع المعمومات المناسبة-ج

     يتطمب اتخاذ القرار تكافد المعمكمات كالبيانات البلزمة كالكافية كقد تككف معمكمات مكضكعية أك 
شخصية داخمية أك خارجية عف التكاليؼ أك األحداث الماضية أك مجرد التكقعات كىذه المعمكمات يجب أف 
تككف مف نسبة أم اختيارىا كجمعيا يجب أف يككف لو عبلقة كتأثير عمى اتخاذ القرار كعدـ االلتفات إلى ما 

 .دكف ذلؾ
 . مراحؿ تتخذ القرارات3كبارتباط 

 1:اتخاذ القرارات-د
    بمجرد تحديد المشكمة تحديدا دقيقا كتحديد بدائؿ حميا ثـ جمع المعمكمات المناسبة الكافية فإف اتخاذ   

القرار يككف أمرا بسيطا ممكنا كبدييي، المشكمة اإلدارية تتأثر بمجمكعة مف العكامؿ كالمتغيرات المتداخمة 
كبالتالي فحؿ المشكمة يتطمب استخداـ نمكذج ما يراعي كيأخذ ىذه العكامؿ كالمتغيرات كالمؤثرات كالمجمعة 

في آف كاحد كنمكذج القرار ما ىك إلى كصؼ طريقة القرار كىذه النماذج متفاكتة في درجة المكضكعية كالدقة 
 .كالتعقيد
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  ظروف وأساليب اتخاذ القرار -2
  ظروف اتخاذ القرار:الفرع األول

 :ظروف التأكد* 
 .   بمعنى تكافر المعمكمات التي تمكف مف التنبأ بنتائج مسبقا كقبؿ التنفيذ 

 :ظروف الخطر أو المخاطرة* 
   بمعنى نقص التأكد التاـ فيما يتعمؽ بنتائج البدائؿ المختمفة كلكف مع كجكد احتماالت لكؿ حدث مف 

 .األحداث
 :ظرف عدم التأكد* 
  تكجد حالة عدـ التأكد عندما ال يستطيع المدير إعطاء احتماالت النتائج المرتبطة بالبدائؿ المختمفة لكؿ   

 .مشكمة
 أساليب اتخاذ القرار: الفرع الثاني

 :األساليب التقميدية* 
 :كاألساليب التقميدية تتمثؿ في

 .الحكـ الشخصي سكاء باالعتماد عمى الخبرة السابقة أك بدكنيا- 
 التحقيؽ- 
المحاكلة أك إتباع القادة كطبقا ليذا األسمكب يقـك المديركف بتقميد المؤسسات الكبيرة في مجاؿ النشاط - 

 .ككيفية تحديد مستكيات األجكر، طرؽ كأشكاؿ التغميؼ، قنكات تكزيع المنتجات كعرضيا
أسمكب العصؼ الذىني عبارة عف ىجكـ خاطؼ كسريع عمى مشكمة معينة كيقـك المشتركيف في حؿ - 

 .المشكمة كمناقشة سريعة ليذه البدائؿ حتى يمكف الكصكؿ إلى أفضؿ حؿ
العالـ اليكناني كيعتمد ىذا األسمكب تحديد كمناقشة البدائؿ " دلفى"أسمكب دلفي ىذا األسمكب مف اسـ - 

 .غيابيا
 :كتتمثؿ خطكات ىذا األسمكب فيما يمي

 .تحديد المشكمة كالتي تككف محددة مسبقا- 
 . الرأمكتحديد أعضاء االجتماع مف خبراء ذ- 
 .تحضير أسئمة حكؿ بدائؿ حؿ المشكمة كمدل تأثير ىذه الحمكؿ عمى المشكمة- 
 .تحميؿ اإلجابات كاقتصارىا كتجمعيا في مجمكعات متشابية ككتابة تقرير مصغر- 
 .إرساؿ التقرير إلى خبراء طمب المعرفة كرد فعميـ- 
 .تجميع اآلراء النيائية ككضعيا في تشكيؿ تقرير نيائي- 
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كىذه الطريقة كرغـ طكؿ الفترة لمقياـ بيا إال أنيا مناسبة جدا لممشاكؿ المعقدة التي تتحمؿ االنتظار كالتي 
 .يككف التخطيط القياـ بيا طكيؿ أجؿ

 :األساليب الحديثة* 
تتميز ىذه األساليب في اتخاذ القرارات أك حؿ المشكبلت بالمقارنة باألساليب التقميدية ككنيا تقمؿ أثر    

 .التحيز نتيجة األحكاـ الشخصية كالعاطفية
 :كمف بيف ىذه األساليب الحديثة ما يمي

 :  أسموب تحميل التعادل -
      ىذا األسمكب يقـك عمى أساس تحميؿ العبلقة بيف اإليرادات كالتكاليؼ الخاصة بكؿ بديؿ مف البدائؿ 

كالتكاليؼ ىنا تشمؿ التكاليؼ الثابتة كىي التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة سكاء أنتجت أك لـ تنتج كالتكاليؼ 
 .الخ...المتغيرة كىي التي ترتبط باإلنتاج مثؿ تكمفة الخامات، اإلضاءة، الكقكد

 :كيستخدـ ىذا األسمكب في اتخاذ عدة قرارات مثؿ
 .قرارات تحديد الطاقة اإلنتاجية أك حجـ اإلنتاج كمف ثـ تحديد كمية المدخبلت البلزمة لتحقيؽ ىذا الحجـ- 
 .قرارات التسعير- 
 .قرارات تحديد حجـ القكل العاممة المطمكبة- 
 .قرارات تخطيط األرباح- 

 .كاتخاذ ىذه القرارات مف خبلؿ تحميؿ التعادؿ فإنو يجب حساب ما يسمى بحجـ التعادؿ
 :أسموب القيمة المتوقعة -

 .     كيستخدـ ىذا األسمكب في ظؿ الخطر
 :أسموب أو نموذج المراجعة بالقوائم -

    يعتمد ىذا األسمكب عمى الحكـ الشخصي كلكف الحكـ يككف في ضكء بعض المعايير أك المؤشرات 
 .المكضكعية

  معايير تصنيف القرار اإلداري -3
     ليس ىناؾ تصنيؼ مكحد لكافة أنكاع القرارات ذات األثر المالي عمى المنشأة كلتبسيط سنذكر بعض 

 .األسس الشائعة لتصنيؼ القرارات
 :حسب النشاط المتعمق في القرار* 

 .    ىناؾ ثبلثة نشاطات رئيسية كىي التخطيط اإلستراتيجي، الرقابة اإلدارية كالرقابة التشغيمية
 :حسب ضوء المعمومات*

 :    تصنؼ كذلؾ ىذه القرارات مف حيث درجة التأكد مف نتائجيا فيناؾ
 .قرارات مبنية عمى معمكمات غير مؤكدة ككاممة- 
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 .قرارات مبنية عمى معمكمات غير مؤكدة- 
 .قرارات مبنية عمى معمكمات غر مستقرة- 
 :حسب مدى قابميتها لمبرمجة*  

عادة االستخداـ في المستقبؿ أكثر مف غيرىا فقرات الرقابة التشغيمية ذات       بعض القرارات قابمة لمبرمجة كا 
معمكمات تاريخية المفصمة يسيؿ برمجتيا كتكرارىا كمما دعت الحاجة لذلؾ لكف القرارات اإلستراتيجية 

 .فمعمكماتيا خارجية كغير مفصمة يصعب برمجتيا ألنيا ليست متشابية أك متكررة
 :حسب المدة التي يعطيها القرار*  
 (أعماؿ اليكمية )قرارات قصيرة األجؿ - 
 (قرارات استراتيجية)قرارات طكيمة األجؿ - 
 :حسب طبيعة الطرق المقابل لمقرار* 
 .قرارات المقابؿ فييا طبيعة كحفر منجـ معادف أك بئر- 
 .قرارات المقابؿ فييا إنساف مفكر المنافس مثبل- 

 1  طريقة التحميل العقالني لمتكاليف الثابتة:الثالثالمطمب 
:     إف حساب التكاليؼ كسعر التكمفة لممنتكجات المادية أك الخدمات في المؤسسة يمكف أف يتـ بعدة طرؽ

 .طريقة التكمفة الكمية، التحميؿ العقبلني، التكاليؼ المتغيرة كالنمكذجية
كفي ىذا المبحث عف طريقة التحميؿ العقبلني لمتكاليؼ الثابتة كلكف في كؿ الحاالت أك الطرؽ فإف عممية 

 :الحساب تسبقيا عممية التحميؿ التالية
 .تحديد اإلستيبلكات كتكاليؼ المكاد األكلية- (1
 .تحديد الزمف المستغرؽ في العمؿ كالتكاليؼ المتعمقة بو- (2
 .الفصؿ بيف التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة- (3
 .تحديد األعباء الغير مباشرة كتحميميا عمى أساس معيف كفيما يمي طرؽ تحميؿ األعباء الغير المباشرة- (4
 : طرق التحميل التقريبية4-1

عدد ساعات : بمعنى إدخاؿ في كؿ تكمفة جزء مف ىذه األعباء المشتركة النسبية إلى أحد المؤشرات التالية
 .العمؿ، قيمة ساعات العمؿ المباشر، كمية أك قيمة المكاد المستعممة

 : طريقة مراكز اإلنتاج4-2
        في ىذه الحالة عكض أف تحمؿ مباشرة أعباء اإلنتاج غير المباشرة عمى التكاليؼ نستطيع التمييز 

 .بيف األعباء التي تتعمؽ بكؿ مصمحة أك كرشة إنتاجية
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 : طريقة األقسام المتجانسة4-3
       كتسمى بمراكز التحميؿ حيث ىذه األخيرة تسمح بتقسيـ المؤسسة إلى عدة أقساـ متجانسة كيمكف 

 تسمية القسـ المتجانس بمركز عمؿ إذا كاف يتعمؽ بجزء مف ىيكؿ المؤسسة كالقسـ المتجانس يستعمؿ في 
تحميؿ األعباء التي ال تحسب مباشرة في التكاليؼ أم األعباء غير المباشرة كمنو نستنتج أف طريقة األقساـ 

 :المتجانسة ىي
 .طريقة لتحميؿ األعباء غير المباشرة أكثر تطكرا مف الطرؽ األخرل السابقة* 
طريقة لمراقبة التسيير أم تطبيؽ المحاسبة التحميمية في التسيير العقبلني لممؤسسة كفي المركزية * 

 .المسؤكليات
مف أجؿ إعداد ىذا الجدكؿ نقـك بتكزيع مجمكع األعباء غير المباشرة بيف مختمؼ األقساـ كىنا نميز بيف 

 :نكعيف مف النفقات
 . التابعة لياـنفقات خاصة باألقساـ التي تحمؿ مباشرة عمى األقسا* 
نفقات مشتركة التي تكزع عمى األقساـ باإلسناد إلى مقاييس معينة أك ما يسمى بكحدات القياس أك * 

 .المفتاح
 :كيمكف ترتيب األقساـ حسب الكظائؼ الكبرل لممؤسسة كتقسيميا إلى نكعيف

 :أقسام مساعدة* 
 .الخ... تتمثؿ في قسـ اإلدارة، قسـ الصيانة

 :أقسام أساسية* 
  تتمثؿ في قسـ التمكيف، اإلنتاج، التكزيع

 :نبلحظ أنو يكجد تكزيعيف
 :توزيع أولي* 

يتـ ىذا التكزيع عمى أساس مؤشر يحدد مسبقا يسمى مفتاح التكزيع الذم يختمؼ حسب حجـ المؤسسة 
 .كحسب طبيعة األعباء

 :توزيع ثانوي* 
تجد أف األقساـ المساعدة تساىـ في تحقيؽ نشاط األقساـ األساسية كذلؾ حسب نسبة استفادتيا مف خدمات 

 :التي تقاس بكاسطة كحدات متجانسة أك نسبة مئكية كالحساب نستعمؿ المعادلة التالية
  ع1x + 0,05=    س
  س2x + 0,1=    ع 
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 إدارة: حيث س
 صيانة :       ع

 :كمف عيكب ىذه الطريقة ما يمي
 .صعكبة تقييـ المؤسسة إلى أقساـ متجانسة* 
تعتبر ىذه الطريقة طكيمة الحسابات عند تكزيع كتحميؿ غير المباشرة بينما غالبا ما يتطمب مسيرم * 

المؤسسات التعرؼ عمى سعر التكمفة لمنتجاتيـ مف أجؿ اتخاذ القرارات فيما يخص المبيعات كاألسعار قبؿ 
 .حساب مجمكع التكاليؼ

 .كمما كاف عدد المراكز كبير كمما تعقدت طريقة معالجة المعمكمات كصعكبة تحديد كحدة العمؿ* 
ال تأخذ بعيف االعتبار تغيرات حجـ النشاط لثبات التكاليؼ الثابتة أم أف ىذه األخيرة تكزع بدكف مراعاة * 

حجـ النشاط ليذا ظيرت طريقة التحميؿ العقبلني لتحؿ مشكمة تكزيع التكاليؼ الثابتة كالتي نحف بصدد 
 .دراستيا

 مفاهيم ومبادئ الطريقة-  1
 .     إف إعادة تكزيع األعباء حسب حجـ اإلنتاج يؤدم إلى التمييز بيف األعباء الثابتة كاألعباء المتغيرة

  األعباء الثابتة أو األعباء الهيكمية:الفرع األول
     كىي تمؾ األعباء التي ال تتغير بتغير حجـ اإلنتاج في حدكد سقؼ اإلنتاج أك القدرة اإلنتاجية لكف 

 .ممكف أف تتغير بتغير ىيكؿ المؤسسة
 :إذا ىي أعباء مستقمة عف مستكل النشاط مف أمثمة ذلؾ

 .الخ...اإلىتبلؾ، اإليجار، تأميف الحريؽ، نقؿ العماؿ، الضرائب المالية
 1التمثيل البياني

حالة عدـ تغير ىيكؿ المؤسسة  : 8شكؿ                                غير ىيكؿ المؤسسةتحالة : 7شكؿ 
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 مبادئ الطريق : الفرع الثاني
 :معامل التحميل العقالني(أ

 = معامؿ التحميؿ العقبلني 
 

 :مفهوم النشاط الحقيقي
     ىك المستكل الذم تبمغو المؤسسة فعميا مف اإلنتاج أم أف قياس ىذا الحجـ يأخذ بعيف االعتبار 

اإلمكانيات الكاقعية كالتي تتدخؿ في سعر اآلالت كالكسائؿ التقنية في حالة استعماليا بالنظر إلى التكقعات 
 :الخ...في النشاط العادم مثؿ حكادث الغابات، التأخرات

 .   كما تأخذ باإلضافة إلى ىذا كجكد آالت قديمة ذات مردكد بسيط أك التكنكلكجية قديمة
 :مفهوم النشاط العادي

     لتحديد ىذا الحجـ نأخذ بالطاقة النظرية لئلنتاج كالتي تحدد عمى أساس إمكانية اآلالت كالتجييزات 
  العادية التي تحدث ؼكالكسائؿ التقنية في حالة استعماليا عاديا بدكف تكقؼ أك تعطؿ أم دكف اخذ بالظرك

عدد الساعات الممكنة لقياس حجـ النشاط العادم بدكف تكقفات : في عممية اإلنتاج كمنو يمكف حساب مثبل
 .في النشاط

 :األعباء الثابتة الواجبة التحميل(ب
 . معامؿ التحميؿ العقبلنياألعباء الثابتة اإلجمالية الحقيقية = األعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ 

 : الفرق عمى األعباء الثابتة المحممة (ج
 . األعباء الثابتة الحقيقية–أعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ =       الفرؽ عمى األعباء الثابتة المحممة 

 ربح فعالية  الفرؽ مكجب  1< إذا كاف معامؿ التحميؿ العقبلني 
        تكمفة بطالة  الفرؽ سالب  1> إذا كاف معامؿ التحميؿ العقبلني 
 األعباء الثابتة=  األعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ  الفرؽ معدـك  1= إذا كاف معامؿ التحميؿ العقبلني 

 .  الحقيقية
 تحميل المصاريف الثابتة لألقسام المتجانسة 

بعد تحميؿ النشاط اإلجمالي لممؤسسة يأتي دكر تحميؿ كدراسة نشاط كؿ فرع نشاط أك كؿ قسـ كمف أجؿ 
 .ذلؾ سنجد تكزيع األعباء الغير مباشرة مع األخذ بعيف اإلعتبار التحميؿ العقبلني لؤلعباء الثابتة

 
 تغير النشاط المتماثل لكل األقسام: الفرع  األول

 : معناه معامؿ التحميؿ كحيد كمبادئ ىذه الطريقة ما يمي
 .تقسيـ األعباء حسب طبيعتيا إلى أعباء ثابتة كأخرل متغيرة- 

 النشاط حقيقي
 النشاط العادي

 قيقي
 النشاط العادي
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 .حساب بمغ األعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ كذلؾ بضرب معامؿ التحميؿ في األعباء الثابتة الحقيقية- 
 "مجمكع األعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ" إضافة األعباء المتغيرة بطريقة تسمح بحساب - 

 .مبمغ التكزيع= أعباء المتغيرة +          أعباء الثابتة 
 .مجمكع المبالغ المحممة= أعباء ثابتة محممة +          أعباء متغيرة 

 .األخذ بعيف االعتبار كالفركقات عمى األعباء الثابتة المحممة- 
 . أعباء ثابتة حقيقية–أعباء ثابتة كاجبة التحميؿ = فرؽ أعباء ثابتة : أم

 .تكمفة بطالة (-)إذا كاف 
    .ربح فعالية (+)إذا كاف 

مجمكع األعباء الكاجبة التحميؿ تكزع عمى مختمؼ األقساـ مع األخذ في الحسباف مفاتيح التكزيع مف أجؿ - 
 .الحصكؿ عمى مجمكع التكزيع األكلي بعد التحميؿ العقبلني

 .تـ إجراء التكزيع الثانكم- 
 تغير النشاط غير المتماثل لكل األقسام: الفرع  الثاني

 إف جدكؿ تكزيع األعباء سكؼ يتغير بالنسبة لمحالة األكلى ألف األعباء الثابتة سكؼ تضرب بمعامؿ تحميؿ 
 :عقبلني مختمؼ مف قسـ آلخر كىناؾ طريقتيف في ىذه الحالة

 :كمبادئيا كما يمي جدكؿ تكزيع بأعمدة مزدكجة لكؿ قسـ :(1)طريقة* 
 .قسيـ األعباء حسب طبيعتيا إلى أعباء ثابتة كأخرل متغيرة- 
يتـ التكزيع األكلى بنفس مفاتيح التكزيع لؤلعباء الثابتة كاألعباء المتغيرة لكؿ قسـ لمحصكؿ عمى التكزيع - 

 .األكلى قبؿ التحميؿ العقبلني
األعباء " يضرب كؿ مجمكع األعباء الثابتة بمعامؿ التحميؿ العقبلني لمقسـ المناسب كالنتائج يمثؿ مبمغ - 

في  (+)في عمكد األعباء الثابتة كيسبؽ بإشارة  (-)حيث يسجؿ مرتيف يسبؽ بإشارة " الثابتة الكاجبة التحميؿ
 .عمكد األعباء المتغيرة

الفرؽ بيف األعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ كاألعباء الثابتة الحقيقية يمثؿ الفرؽ عمى األعباء الثابتة المحممة - 
 .حيث يتـ جمعيا أفقيا تبعا إلشارتيا

 .ننجز التكزيع الثانكم انطبلقا مف التكزيع األكلي- 
 :كمبادئيا كما يمي جدكؿ التكزيع البسيط مع حسابات ممحقة :2طريقة * 

 :نحسب في جداكؿ ممحقة، تكزيع كؿ عبء أك مصاريؼ حسب طبيعتو بيف مختمؼ األقساـ
 .يجب إعداد جدكال لكؿ عبء

 :في ىذه الحالة الجداكؿ تحسب
 .األعباء الثابتة الحقيقية* 

 أو
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 .األعباء المتغيرة* 
 .األعباء الثابتة الكاجبة التحميؿ* 
 .الفركقات عمى األعباء الثابتة المحممة* 
 .المجاميع الكاجبة التحميؿ لكؿ قسـ* 

إذف نتائج ىذه الجداكؿ تجمع في جدكؿ تكزيع األعباء كىك الجدكؿ البسيط حيث يتـ بعد ذلؾ التكزيع الثانكم 
 .بصفة عادية
 فروق التحميل  :الفرع  الثالث

 نجد في المحاسبة العامة أف التكاليؼ الحقيقية تسجؿ بكامميا سكاء الثابتة أك المتغيرة لذا فنتيجتي 
المحاسبتيف في ىذه الحالة تصبح مختمفتيف كلتكازنيما يجب األخذ بعيف اإلعتبار فكارؽ التحميؿ التي 

 1فكارؽ التحميؿ: 5الجدكؿ:                                       نمخصيا في الجدكؿ التالي
 

 ف ـ ع ف ت ص النتائج العبلقة المبلحظات البياف
فرؽ تحميؿ 
التكاليؼ 

 الثابتة

 
/ 

 تكاليؼ ثابتة محممة
 تكاليؼ ثابتة حقيقية

 سالبة
  مكجبة

 مديف 
 دائف

 68/   ح62/ تضاؼ ح
 68/     ح62/تطرح ح

فرؽ 
 المحزكنات

 مكاد أكلية- أ
- ب

 منتكجات 

 
/ 

 1 مخ– حقيقي 2مخ
 محمؿ

-  حقيقي72/ح
  محمؿ72/ح

 سالبة
 مكجبة
 سالبة
 مكجبة

 مديف
 دائف 
 مديف
 دائف

 61/تضاؼ ح
 61/تطرح ح
 72/تطرح ح
 72/تضاؼ ح

 فرؽ رقـ
  األعماؿ

يحسب في حالة 
كجكد رع بيا ىامش 

 عمى سعر التكمفة

 ر ع –ر ع ح 
 محمؿ

 سالب
 مكجب

 مديف
 دائف

 71/تطرح ح
 71/تضاؼ ح

 :1مالحظـــة 
 :  يمثؿ فرؽ تحميؿ التكاليؼ الثابتة كيسجؿ969/ح

 .           في جانب المديف إذا كانت تكمفة بطالة
 .           في جانب الدائف إذا كانت ربح فعالية
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 :2مالحظـــة 
 . تكمفة بطالة يستعمؿ في حالة عدـ تطبيؽ طريقة التحميؿ العقبلني بصفة دائمة969/ح

 
 مقارنة التكاليف الحقيقية مع تكاليف التحميل العقالني. 
 كحدة في الشير كاألعباء الثابتة اإلجمالية المكافقة 3600 مؤسسة نشاطيا العادم لئلنتاج كالبيع يبمغ :مثــال

 .72000كصمت إلى 
 :إف األنشطة كأسعار التكمفة اإلجمالية لؤلشير الثبلث األخيرة لخصت كما يمي

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر 
 األنشطة

أسعار التكمفة 
 اإلجمالية

3000 
102000 

3600 
111600 

4000 
126000 

 
 إجراء المقارنة بيف أسعار التكمفة الحقيقية كالعقبلنية لكؿ شير كماذا نستخمص؟:المطموب

 :الحل
 5    =3000= معامؿ التحميؿ العقبلني : شير أكتكبر

                                         3600      6 
  دج60000 = 5 × 72000=                 أعباء ثابتة المحممة 

                                                  6 
 12000 = 72000 – 60000=                 فرؽ التحميؿ لؤلعباء الثابتة المحممة 

 1 =  36000 معامؿ التحميؿ العقبلني :شير نكفمبر
                                      36000 
 72000= أعباء الثابتة الحقيقية =                 أعباء الثابتة المحممة 

 0=                 فرؽ التحميؿ عمى التكاليؼ الثابتة 
 10 = 4000 معامؿ التحميؿ العقبلني :شير ديسمبر

                                       3600    9 
  دج80000 = 10 × 72000=                  أعباء ثابتة محممة 

                                                   9 
  

 8000 = 72000 – 80000=             فرؽ التحميؿ عمى التكاليؼ الثابتة 



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 66 ~ 
 

 :إعداد جدول المقارنة
 تكاليؼ حقيقية: ت ح

 تكاليؼ التحميؿ العقبلني: ت ت ع
 1المقارنة بيف التكاليؼ: 6الجدول

 
 ديسمبػػر  نكفمبػػر  أكتكبػػػر 

تكاليؼ 
 حقيقية

 ت ت ع ت ح ت ت ع ت ح تكاليؼ ت ع

 أعباء ثابتة إجمالية
 أعباء متغيرة إجمالية

72000 
30000 

60000 
30000 

72000 
396000 

72000 
396000 

72000 
54000 

80000 
54000 

 سعر التكمفة إجمالية
 الكميات المنتجة

102000 
3000 

90000 
3000 

111600 
3000 

111600 
3000 

126000 
4000 

13400
0 

4000 
سعر التكمفة الكحدة 

 منو
 تكمفة الثابتة لمكحدة
 تكمفة المتغيرة لمكحدة

 
 

34 
24 
 

 تكمفة بطالة

 
 

30 
 
 20 
 

 - =12000 

 
 

31 
20 
 

 فرؽ تحميؿ

 
 

31 
20 
 

 =0 

 
 

31,5 
18 
 

 ربح فعالية

 
 

33,5 
20 
 

 =
+8000 

 
 :نستخمص مف خبلؿ المقارنة ما يمي

 :في طريقة التكاليف الحقيقية* 
األعباء الثابتة اإلجمالية تبقى ثابتة ميما كاف مستكل نشاط التكمفة الثابتة لمكحدة تتغير كىي تناسب عكسي 

 .مع مستكل نشاط المؤسسة
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التكاليف الثابتة = التكمفة الثابتة لموحدة 
 اإلجمالية

                                   النشاط 
 الحقيقي

 
 :في طريقة التكاليف العقالنية* 
 .األعباء الثابتة اإلجمالية تتغير مع مستكل النشاط- 
 

معامل × أعباء ثابتة حقيقية = األعباء الثابتة الواجبة التحميل 
 التحميل

 
 .األعباء الثابتة لمكحدة تبقى ثابتة ميما كاف مستكل نشاط المؤسسة ميما يكف مستكل أك حجـ النشاط- 
 

 أعباء ثابتة إجمالية= األعباء الثابتة لمكحدة 
                            النشاط العادم

 
 :إذف نستطيع أف نقكؿ طريقة التحميؿ العقبلني لؤلعباء الثابتة ىي تقنية لمراقبة التسيير ألنيا

 .تسمح بالمراقبة المباشرة لتحميؿ األعباء الثابتة كىذا باستخداـ كتطبيؽ معامؿ التحميؿ العقبلني المناسب- 
تسمح بالمراقبة المباشرة لتخصيص األعباء المتغيرة اإلجمالية لمكحدة حيث أف كؿ تغير في سعر تكمفة - 

 .الكحدة العقبلني ناتج عف األعباء المتغيرة لمكحدة ألف األعباء الثابتة لمكحدة ىي ثابتة
تسمح بمراقبة أسعار التكمفة كالنتائج التحميمية العقبلنية يجب البحث أف أسباب تكمفة البطالة كربح الفعالية، - 

 .شركط التشغيؿ كاالستغبلؿ إما تعمؿ المؤسسة عمى تحسينيا أك المحافظة عمييا
 1طريقة التكاليف المتغير- 2

 باإلضافة إلى طريقة التحميؿ العقبلني التي تقـك بتحميؿ كتقييـ استغبلؿ المؤسسة ىناؾ طريقة أخرل ليا 
عبلقة بحجـ النشاط المؤسسة فقياس حجـ نشاط المؤسسة يتـ بعدة مؤشرات مثؿ رقـ األعماؿ، كمية اإلنتاج، 

 .عدد العماؿ غير أننا نبلحظ أف كؿ ىذه العناصر ليا عبلقة بالتكاليؼ
 :يمكف أف نميز ثبلثة أنكاع مف التكاليؼ كىي
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 :تكاليف ثابتة- أ
كىي تمؾ األعباء التي ال تتغير بتغير حجـ اإلنتاج في حدكد سقؼ اإلنتاج أك القدرة اإلنتاجية لكف ممكف أف 

 .تتغير بتغير ىيكؿ المؤسسة
 :تكاليف متغيرة- ب
كىي تكاليؼ ال ثابتة كال متغيرة كميا فيذه التكاليؼ جزء منيا ثابت كاآلخر متغير مثؿ مصاريؼ الصيانة  

فالجزء الثابت لمصيانة المستمرة كالجزء المتغير لمصيانة اإلصبلحية عند كقكع عطب في اآلالت كأيضا 
مصاريؼ الياتؼ فالجزء الثابت خاص باالشتراكات كصيانة الخطكط كعدد معيف مف المكالمات كالجزء 

 .المتغير ارتفاع لممكالمات حسب ارتفاع  نشاط المؤسسة
 

 1إجماليةك التكاليؼ المتغيرة : 9شكؿ 
 
 , 
 
 
 
 
 
 

 
 مبـــادئ الطريقــة 

 طريقة التكاليؼ المتغيرة ىي طريقة تعتمد أساسا عمى الفصؿ بيف التكاليؼ الثابتة كالمتغيرة كحساب سعر 
التكمفة فقط بالتكاليؼ المتغيرة ألغراض التسيير، كطرح إجمالي التكمفة المتغيرة مف رقـ األعماؿ تحصؿ عمى 

ىامش عمى التكمفة المتغيرة الذم يستعمؿ في اتخاذ القرارات الدكرية في المؤسسة، كبطرح التكاليؼ الثابتة 
اإلجمالية مف ىذا اليامش تحصؿ عمى النتيجة كاليدؼ مف استعماؿ ىذه الطريقة ليس حساب النتيجة في 

 :حد ذاتيا بؿ ىك غرض اقتصادم كتحميمي
 :كمف ىنا نستنتج أف مبادئيا ىي كما يمي

 .التكمفة المتغيرة ال تحتكل إاّل عمى األعباء المتغيرة* 
 .اليامش عمى التكمفة المتغيرة الذم يمثؿ الفرؽ بيف سعر البيع أم رقـ األعماؿ الصافي كالتكمفة المتغيرة* 
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 .التكاليؼ الثابتة* 
 .النتيجة الصافية المساكية إلى اليامش عمى التكمفة المتغيرة مطركحا منو األعباء الثابتة* 

 .كىذه العناصر الثبلثة تشكؿ ما يسمى بجدكؿ االستغبلؿ التفاضمي
 

  جدول االستغالل التفاضمي:الفرع األول
 :حالة مؤسسة تجارية - أ

 1االستغبلؿ التفاضمي: 7الجدكؿ
 % مجمكع جزئي المبالغ البيػػػػػػػػػاف 
(1) 
(2) 
 
 

  مرقـ األعماؿ الصاؼ
 التكاليؼ المتغيرة

 البضاعة المستيمكة* 
 تكاليؼ متغيرة أخرل* 
 إيرادات مختمفة أخرل (-)* 

 
 

× × 
× × 
)××( 

× × 
× × 

100% 
× × 

(3) 
 
(4) 

ىامش التكمفة المتغيرة أك الربح 
 (دج)اإلجمالي 

 تكاليؼ ثابتة الصافية
 أعباء ثابتة* 
 إيرادات مالية: (-)* 

 
 
 

× × 
)××( 

× × 
 

× × 
 
  

× × 
 

× × 

 × × × ×  نتيجة االستغبلؿ (5)
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 :حالة مؤسسة صناعية- ب
 

 % مجمكع جزئي المبالغ البيػػػػػػػػػاف 
(1) 
(2) 
 
 

  مرقـ األعماؿ الصاؼ
 التكاليؼ المتغيرة لئلنتاج المباع

 مكاد أكلية مستيمكة* 
 مصاريؼ أخرل متغيرة* 
 إيرادات مختمفة أخرل (-)* 

 
 

× × 
× × 
)××( 

× × 
× × 

× × 
× × 

(3) 
 

  التكمفة المتغيرة لمفترة 
 التكمفة المتغيرة إلنتاج المخزكف

× × 
× × 

  

(4) 
 
(5) 

اليامش عمى تكمفة المتغيرة لئلنتاج 
 المباع

 التكاليؼ الثابتة
 تكاليؼ ثابتة أخرل* 
 إيرادات مالية : (-)* 

 
 
 

× × 
)××( 

× × 
 

× × 
  

× × 
 

× × 

 × × × ×  نتيجة االستغبلؿ (6)
 

 :مالحظــــــة
 .اعتبرنا أف النكاتج المالية ألجؿ طكيؿ، لذلؾ فيي ثابتة تطرح مف األعباء الثابتة

 :إذف جدكؿ االستغبلؿ التفاضمي بصفة عامة ىك
 

 النتيجة=  مجمكع التكاليؼ الثابتة –ـ .ت/ق=  مجمكع التكاليؼ المتغيرة –رع 
 

 استعماالت طريقة التكاليف المتغيرة 
. تحميؿ النتيجة كىك المركر إلى حساب ىامش التكمفة المتغيرة كنقطة الصفر-  1
. تسمح بتحديد عتبة المرد كدية لكؿ منتج أك لكؿ كظيفة في المؤسسة عمى حدل- 2
الفصؿ بيف التكاليؼ الثابتة كالمتغيرة لسعر تكمفة الكحدة يسيؿ عممية حساب حدكد رقـ أعماؿ نقطة - 3

. التعادؿ التي تراعي في تسيير المؤسسة
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. تسمح بحساب ىامش األماف كمعدؿ أك مؤشر األماف لممؤسسة- 4
  عتبة المر دودية:األولفرع ال
 1:تعريفيا- (1

    نقطة التعادؿ كىي النقطة التي عندىا ال تحقؽ المؤسسة ربح أك خسارة أم النتيجة معدكمة كيطمؽ عمييا 
البعض عتبة المردكدية باعتبار أف األرباح الصافية تبدأ مف ىذه العتبة كبعبارة أخرل ىي النقطة التي 

أم أف ىامش  (تكاليؼ ثابتة+ تكاليؼ متغيرة )مع التكاليؼ الكمية  (رقـ األعماؿ)يتساكل عندىا اإليراد الكمي 
. عمى التكاليؼ المتغيرة يعطي التكاليؼ الثابتة

: حساب عتبة المردكدية- (2
مجمكع التكاليؼ – مجمكع اإليرادات = النتيجة 
 [ت الثابتة+ ت المتغيرة  ]– مجمكع اإليرادات = النتيجة 
التكاليؼ الثابتة – الربح اإلجمالي = النتيجة 
  0= ف : بما أف
تكاليؼ الثابتة – الربح اإلجمالي  = 0:  فإف
: كمنو

تكاليؼ الثابتة = الربح اإلجمالي 
كىذا يعني أف نقطة التعادؿ تتحقؽ عندما يصؿ رقـ األعماؿ إلى تغطية مجمكع التكاليؼ كبالتالي الربح 

. اإلجمالي عند ىذه القيمة مف رقـ األعماؿ يغطي التكاليؼ الثابتة أم يساكييا
: يمكف أف تحقؽ المؤسسة رقـ أعماؿ نقطة التعادؿ حسب الحاالت التالية

. الربح اإلجمالي مجمكع التكاليؼ الثابتة- (1
. مجمكع التكاليؼ= رقـ األعماؿ - (2
 0= النتيجة - (3
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:  حساب رقـ األعماؿ نقطة التعادؿ جبريا2-1
 ر ع ص× ت ثا = ر ع ف 

ت ـ /              ىػ 
 % = ت ثا                 ىامش التكمفة المتغيرة =  ر ع ف 

% ت ـ/ ىػ            
 
:  حساب رقـ أعماؿ نقطة التعادؿ بيانيا2- 2
 

التكاليؼ = ر ع ص :2الحالة ث ت                                    =    ىػ ت ـ 1الحالة 
 
 
 
  
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

                                           
                                                         (هـ ت م)أس                       ع=            هـ ت م 
                ربح

  ت ت             ت ت                         
                                                  خسارة

 رع ن                       (رع ص)س

 رع   ع =س = 1                   الربح          ع
 ب+أس=2               ع

 
 اخلسارة                                            

                رع ن                   س                 

  هـ ت م
 رع ص
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  0=ف : 3الحالة 
ت تا – ىػ ت ـ = ف : أم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  حساب نقطة الصفر2-3

نقطة الصفر كىي تاريخ بمكغ عتبة المردكدية 
 360× ت ثا =   أك س 360× ر ع ف =  س : تحديد نقطة الصفر باألياـ - (1

ت ـ / ىػ              ر ع ف                                                            
 12× ر ع ف = س : تحديد نقطة الصفر باألشير - (2

    ر ع ص                                                  
: أىمية عتبة المردكدية- 3

      عتبة المردكدية تقـك بيا المؤسسة لمعرفة المستكل الذم تبدأ في تحقيؽ األرباح حيث يجب عمى 
. المسؤكليف البحث عف الفترة التي يتحقؽ فييا رقـ األعماؿ نقطة الصفر كمف ىنا يجب تحديد ىامش األماف

:  ىامش األماف3-1
فإذا كانت  (ركاج ، كساد ، استقرار)     مف المعركؼ أف  األحكاؿ االقتصادية تتصؼ بصفة عدـ التأكد 

التغيرات االقتصادية في غير صالح المؤسسة فإنيا تؤدم بالضركرة إلى انخفاض في قيمة المبيعات فإذا  
كانت قيمة المبيعات المؤسسة تزيد عف قيمة مبيعات نقطة التعادؿ بدرجة كبيرة يساعد ذلؾ المؤسسة عمى 

.  مكاجية االنخفاض في قيمة المبيعات كيطمؽ عمى ىذه المبيعات بيامش األماف
 
 

                                                    
          

 ب                      ع -أس=                  ع
                 

  ربح   
      س                                    خسارة                                    

 ر ع ن
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ر ع ف – ر ع = ىامش األماف * 
 ت ـ/ ىػ     =   النتيجة    * 

 ىامش األماف         ر ع ص 
 

 100×  ىامش األماف = معدؿ ىامش األماف * 
                             ر ع ص 

:  مبلحػػػػػػظات3-2
ىامش األماف ىك عبارة عف رقـ األعماؿ تتحصؿ عميو المؤسسة بعد نقطة التعادؿ كىك الذم يمكنيا مف - 

. تحقيؽ الربح
. معدؿ ىامش األماف يبيف لنا أىمية ىامش األماف بالنسبة لرقـ األعماؿ الصافي- 
 

  حدود رقم أعمال نقطة التعادل :الثانيفرع ال
مجمكع التكاليؼ – رقـ األعماؿ = النتيجة 
ت ثا – ت ـ – ر ع = النتيجة 
ت ثا – ؾ × ت ـ ك– ؾ × س ب ك= النتيجة 
ت ثا –  (ت ـ ك– س ب ك )ؾ = النتيجة 
: حيث
 0= ف * 
سعر بيع الكحدة = س ب ك * 
التكمفة المتغيرة لمكحدة = ت ـ ك * 
حجـ المبيعات = ؾ * 
تكاليؼ ثابتة = ت ثا * 

. المعادلة السابقة تمكننا مف استخراج أحد عناصرىا إذا كانت العناصر األخرل معمكمة
 عددي تقيم الطريقة مع تطبيق 

   مثال تطبيقي حول عتبة المردودية: األولفرع ال
 :الحظنا في إحدل المؤسسات ما يمي

 800000رقـ األعماؿ السنكم     
 600000تكمفة المتغيرة              
 150000تكمفة الثابتة               
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 :المطمكب
. حساب عتبة المردكدية بعد إعداد جدكؿ االستغبلؿ التفاضمي -
 .حساب نقطة الصفر -
. حساب ىامش األماف كمعدؿ ىامش األماف -
 :الحؿ

: جدكؿ االستغبلؿ التفاضمي (1
% مبػػػػػػالغ البيػػػػػػػػاف رقـ 
(1 )
(2 )

ر ع ص 
تكمفة المتغيرة 

800000 
600000 

100 %
75 %

(3 )
(4 )

ت ـ  / ق 
تكمفة الثابتة 

200000 
150000 

25 %
18,75 %

% 6,25 50000 النتيجة( 5)
: حساب عتبة المردكدية * 

 800000 × 150000 = ر ع ص× ت ثا = ر ع ف 
 200000ت ـ                /                ق 

 600000= ر ع ف 
 600000 = 150000  =   ت ثا      = ر ع ف : أك 

% ت ـ/                 ق 
 

 :حساب نقطة الصفر* 
: باأليػػاـ (1

 360× ر ع ف =  يكـ                  س 360                         صر ع 
  ص                           س                                   ر عفر ع 

 
  

 يـك 270 = 360 × 600000=                                             س 
                                                       800000 
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 :باألشيػػر (2
 12× ر ع ف =  شير                  س 12                      صر ع 

  صر ع ف                      س                                    ر ع
 
 

.  أشير9 =  12 × 600000=                                          س 
                                                   800000  

. ف / 9 / 1إذف تاريخ بمكغ عتبة المردكدية ىك 
. ف / 10 / 1ىذا باعتبار أف المؤسسة بدأت نشاطيا ؼ 

 :حساب ىامش األماف* 
ر ع ف – صع ر= ىامش األماف 
 600000 – 800000= ىامش األماف 
 200000= ىامش األماف 

 :معدؿ ىامش األماف* 
 100 × ىامش األماف= معدؿ 

            ر ع ص 
 100 × 200000= معدؿ 

         800000 
 %25=  معػػدؿ 

 
  مثال تطبيقي حول حدود رقم األعمال: الثانيفرع ال

 دج لمكحدة كقد بمغت التكاليؼ المتغيرة لمكحدة 21 كحدة ب 100    في مؤسسة صناعية قدر سعر البيع 
.  دج3600 دج كالتكاليؼ الثابتة ب 15ب 

: المطمكب
.  حساب سعر البيع األدنى*
.  حساب التكمفة المتغيرة القصكل*
.  حساب الكمية األدنى*
. حساب التكاليؼ الثابتة القصكل *
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: الحػػؿ
. ت ثا– ؾ  (ت ـ ك– س ب ك ) = 0= لدينا ف 

: حساب سعر البيع األدنى- 1
ت ثا – ؾ  (ت ـ ك– س ب ك ) = 0
 3600 – 900( 15– س ) = 0
 3600 – 13500–  س 900 = 0

 17100=  س 900
 17100= س 

         900 
  دج19= س 

 
: حساب تكمفة المتغيرة القصكل- 2
 3600 – 900 (س – 21 = )0
 3600–  س 900 – 18900 = 0

 15300=  س 900
 15300= س 
        900 

 دج 17= س 
 
 :حساب الكمية األدنى- 3
 3600– ؾ  (15 – 21 = )0
 3600–  ؾ 6 = 0
  كحدة600= ؾ 
 
 :حساب التكاليؼ الثابتة القصكل- 4
س  – 900( 15 – 21 = )0
 س – 5400 = 0

 5400= س 
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 1طريقة التكاليف المعيارية-  3
      في إطار اىتماـ المؤسسة المستمر بمراقبة نشاط االستغبلؿ، تسعى إدارة المؤسسة إلى المجكء بعدة 

طرؽ لتحقيؽ ىذه المراقبة، كىذه الطرؽ تسمح بمراقبة التكاليؼ المختمفة كسعر التكمفة كقد رأينا البعض منيا 
حيث تيتـ باإلضافة إلى أىداؼ أخرل بتحميؿ التكاليؼ كسعر التكمفة إال أف ىذا التحميؿ يعد غير كاؼ 

إلتحاد القرارات في جميع الحاالت كعميو فيجب أف يككف ىذا التحميؿ عقبلنيا كذلؾ بتحديد معايير باستعماؿ 
كقياس مختمؼ عناصر التكاليؼ كىذه المعايير تدعى بالنمكذج حيث يرجع إليو عند تحميؿ عناصر التكاليؼ 
الحقيقية الفعمية في المؤسسة كتحديد الفركقات التي يمكف أف تنتج بيف النكعيف مف التكاليؼ أم المعدة مسبقا 

. كالمحققة فعميا كتفسير معنى ىذه الفركقات كتحديد المسؤكليات عنيا
  2مبادئ الطريقة  

       التكاليؼ المعيارية ىي التكاليؼ المحددة مسبقا كتتميز بصفة معيارية بيدؼ مراقبة نشاط المؤسسة 
في فترة معينة كقياس قدراتيا أك إمكانياتيا في تحقيؽ برامجيا كىذا بإجراء مقارنة بيف ما يحقؽ فعبل مف كمية 

. كقيمة عناصر التكاليؼ كما يحدد مف قبؿ فيي إذف طريقة مكجية لممستقبؿ
 :كتقكـ ىذه الطريقة عمى

*  .تقييـ عناصر التكمفة بشكؿ تقديرم أم قبؿ الحصكؿ عمى المعطيات الفعمية
. مقارنة التكاليؼ النمكذجية بالتكاليؼ الحقيقية بعد انتياء الفترة اإلنتاجية* 
. كتحميميا مف أجؿ معرفة أسباب كجكدىا ككيفية معالجتيا (انحرافات)استخراج الفركقات * 
  تحديد التكاليف التقديرية : األولفرع ال

     التكاليؼ التقديرية ىي تكاليؼ خاصة باإلنتاج كتعتمد عمى تحديد الكمي كالتقييمي لممادة األكلية ، اليد 
 3.العاممة ، كالمصاريؼ غير المباشرة

: التكاليؼ التقديرية لممكاد األكلية- 1
.      ىي كمية المكاد األكلية المستعممة كالمقدرة إلنتاج فعمي مضركبة في تكمفة الشراء المعيارية لمكحدة

 :كتتجمى أىميتيا في
يمكف قسـ التككيف مف خبلؿ معرفة كميات المكاد الضركرية إلنجاز برنامج اإلنتاج كىذا شيء ضركرم * 

. حتى يتمكف قسـ التمكيف مف إعداد برنامج التمكيف كالتخزيف
يمكف الكرشة المستخدمة لممكاد مف معرفة الكميات المكضكعة تحت تصرفيا لتحقيؽ البرنامج الذم سطرتو * 

. ليا اإلدارة العامة

                                                 

                                                                                                                      161ص ، هزجع سابق الذكز  ، ناصر دادم عدكف 
1  

                                                                                                                              188ص  ،هزجع سابق الذكز ، عيسى جرادم 
2
  

 206 ص 1987 هحوذ عطُت و عبذ هللا باغشُي، هظطلحاث فٍ هحاسبت التكالُف، هٌشأة الوظارَف اإلسكٌذرَت، 
3
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يمكف قسـ مراقبة التسيير كمنو اإلدارة العامة مف مراقبة الكرشة في كيفية استخداـ المكاد األكلية، كىكذا * 
فإف حسف استخداـ المكاد يمكف أف يؤدم إلى مكافآت كما أف تبذير المكاد يجب أف تتخذ بشأنو اإلجراءات 

. المناسبة لمعالجة األمر
: التكاليؼ التقديرية لميد العاممة- 2

.     ىي عدد الساعات المقدرة إلنتاج فعمي مضركبة في التكمفة المعيارية لمساعة
 :كتتمثؿ أىميتيا في

مف العماؿ إلنجاز برنامج اإلنتاج  (كحدة  )يمكف قسـ المستخدميف مف معرفة حاجيات كؿ كرشة أك * 
. المعتبر كىذا ضركرم حتى يقكـ قسـ المستخدميف بإعداد برنامج التكظيؼ كالتككيف

يمكف الكحدة المستخدمة لميد العاممة مف المعرفة المسبقة لئلمكانيات المكضكعة تحت تصرفيا لتحقيؽ * 
. برنامج اإلنتاج الذم سطرتو األداة العامة

 1:التكاليؼ التقديرية لؤلعباء غير المباشرة- 3
.      ىي عدد الكحدات القياس المعيارية المقابمة إلنتاج فعمي في التكمفة المعيارية لكحدة القياس

: كأىميتيا تكمف فيما يمي
 يمكف اإلدارة العامة مف متابعة تطكر التكاليؼ غير المباشرة لمكحدة أك القسـ مف دكرة إلى أخرل كتحديد* 

المسؤكلية عف أم انحراؼ أك فرؽ بيف التكاليؼ الفعمية كالمقدرة، كاتخاذ القرار المناسب لمعالجة األمر إذا 
. دعت الحاجة إلى ذلؾ

مف إعداد برامجيا لتمبية حاجة الكرشة القائمة بعممية  (تمكيف المستخدميف  )يمكف المصالح األخرل * 
اإلنتاج مف تحقيؽ أىدافيا كحتى تككف ميزانية التكاليؼ غير المباشرة أكثر قابمية لمتطبيؽ فإف مف الضركرم 

: بإتباع حافزيف (تطبيقيا)تشجيع كؿ المستخدميف عمى تبنييا أك 
لذا  (مما ليـ الكفاءة كالدراسة)التشجيع المعنكم  حيث تعمؿ إدارة المؤسسة عمى مشاركة المستخدميف - 1

. الخ...كضعت تقديرات أك كضع أساليب اإلنتاج
. تشجيع مالي كىذا بتكزيع جزء مف األرباح الناتجة-  2
عمى  (الخ ... ارتفاع اإلنتاج، اقتصاد في استخداـ المكاد عف الكميات المقدرة  )تقميص لمتكاليؼ * 
 .لمستخدميفا

 
 
 
 

                                                 
6 ص 1975 خُزاث ضُف، الوىاساًاث التقذَزَت، دار الٌهضت العزبُت، بُزوث،

1
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  نموذج بطاقة التكاليف المعيارية لموحدة الواحدة :  الثانيفرعال
 1.بطاقة التكاليؼ المعيارية: 8الجدكؿ

 
 2تحديد الفروقات وتحميمها 

    عند تحديد اإلنحرافات كحساب الفركقات يككف مف خبلؿ المقارنة بيف التكاليؼ المعيارية كالتكاليؼ 
: الفعمية أم حساب الفرؽ بينيما كذلؾ مف خبلؿ العبلقة التالية

 (ؾ ح× ت ح )–  (ؾ ع× ت ع )= ؼ 
: حيث نرمز ؿ

.  الفرؽ اإلجماليؼ 
.  تكمفة معياريةت ع 
.  كمية معياريةؾ ع 
.  كمية حقيقيةؾ ح 

 
 
 

                                                 
133 ًاطز دادٌ عذوى، هزجع سابق الذكز، ص 

1
  

200 عُسً جزادٌ، هزجع سابق الذكز،ص 
2
  

طبيعة كحدة  الكمية التقديرية السعر التقديرم التكمفة التقديرية
 القياس

 البيػػػاف

 
ػػ 
ػػ 
ػػ 
 
ػػ 
 ػػ

 
ػػ 
ػػ 
ػػ 
 
ػػ 
 ػػ

 
ػػ 
ػػ 
ػػ 
 
 ػػ
ػػ 

 

 
 كغ
كغ 

ساعة عمؿ 
 

سا عمؿ مباشرة 
 سا عمؿ اآللة

مصاريؼ مباشرة 
 1المكاد األكلية ـ
 2المكاد األكلية ـ

ساعات العمؿ المباشرة 
مصاريؼ غير مباشرة 

 1كرشة 
 2كرشة 

 تكمفة الكحدة المعيارية    ػػ
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: نستنتج لنا حالتيف
. إذا كاف الفرؽ إيجابيا فنقكؿ أنو يكجد تكفير- 1
. ذا كاف الفرؽ سمبيا فنقكؿ أنو يكجد إسراؼ- 2

. إف تحميؿ ىذا الفرؽ يستدعي دراسة الفرؽ لكؿ مف عناصر التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة
  تحميل الفروق عمى التكاليف المباشرة:األولفرع ال
تتككف ىذه التكاليؼ مف مكاد أكلية كيد عاممة مباشرة فتحديدىا يستدعي معرفة األسباب التي أدت إلى - 1

.     المشترؾ بينيما التغيرات في مككناتيا أم في الكمية كالسعر ككذلؾ معرفة التغير
   :بحيث

. الكمية الحقيقية– الكمية المعيارية = التغير في ؾ 
ؾ ح – ؾ ع =        ؾ 

 :كمنو
 ؾ                          –        ؾ ع = ؾ ح 

 
تكمفة الكحدة الحقيقية – تكمفة الكحدة المعيارية = التغيير في السعر 

ت ح – ت ع =    ت 
:     ك منو
  –     ت ع = ت ح 
ت 

. ت ىك التغيير في السعر :      حيث 
:  نحصؿ عمى 1 في 3 ك 2بتعكيض 

 [ (ؾ –      ؾ ع  ) (ت –      ت ع  ) ]–  (ؾ ع × ت ع  )= الفرؽ اإلجمالي 
–   (ؾ ×       ؾ ع  )–  (ؾ ع × ت ع  )–  (ؾ ع × ت ع  )= الفرؽ اإلجمالي 

 (ؾ ×      ت      ) +(ؾ ع × ت        )
( ؾ ×      ت )      – ( ت×      ؾ ع  + ) ( ؾ   ×   ت ع  )= الفرؽ اإلجمالي 

 
: إف تحميؿ ىذا الفرؽ يؤدم إلى إيجاد العبلقات الثبلثة

ت ع ×  (ؾ ح – ؾ ع  )= ت ع × ؾ =      الفرؽ في الكمية - 
ؾ ع ×  (ت ح – ت ع  )= ؾ ع × ت =      الفرؽ في السعر - 

(  .  .  .2) 
 

 . . .(3)  
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 (ؾ ح × ؾ ع  ) (ت ح – ت ع  )= ؾ ×      ت =      الفرؽ المشترؾ - 
 

: ك منو التحميؿ الحسابي يككف حسب الجدكؿ التالي
الفرؽ البياف 

 + 
 (دالت ت × ؾ ع  )فرؽ السعر 
 (دالت ؾ × ت ع  )فرؽ الكمية 
 (دالت ؾ × دالت ت  )– فرؽ مشترؾ 

  

  الفرؽ اإلجمالي 
: ك التحميؿ البياني ىك

 1 تمثيؿ بياني لمتكاليؼ المعيارية:10الشكل
 

                                                                تكمفة 
 
 

فرؽ مشترؾ  

 
 

فرؽ السعر     
 

                 
 

فرؽ الكمية 
 

الكمية المعيارية اإلجمالي 

         كمية
 
 

 
 
 
 

                                                 
98 ًاطز دادٌ عذوى، هزجع سابق الذكز، ص 

1
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 :مثاؿ تطبيقي عمى الفرؽ في المكاد األكلية- 2

 دج لمكحدة بينيما 12 كغ مف المكاد األكلية بتكمفة 10000 باستعماؿ 8000إذا إفترضنا أف مؤسسة أنتجت 
:  لمكحدة فمحساب الفركؽ لدينا المعادلة12,5 كبتكمفة 1,24قدرة المكاد لكؿ منتج 

 
 الفرؽ اإلجمالي= التكاليؼ الفعمية - التكاليؼ المعيارية 

: أم
   ( ت حؾ ح )–  ( ت عؾ ع )=       الفرؽ اإلجمالي 

 
 

 . كغ9920 = 1,24 × 8000= ؾ ع = إذف الكمية المعيارية المتعمقة باإلنتاج الحقيقي 
.  كغ10000= الكمية الحقيقية ؾ ح 
.  دج1000 = - 12,5( × 10000 – 9920)= ؾ ×      الفرؽ في الكمية ت ع 

.  دج4960 = 9920( × 12 – 12,5)= الفرؽ في التكمفة ؾ ع      ؾ 
.  دج40( = - 10000 – 9920( )12 – 12,5) = (ؾ×      ت      )الفرؽ المشترؾ 
. الفرؽ المشترؾ– فرؽ التكمفة + فرؽ الكمية = الفرؽ اإلجمالي 
(. 40 – )-4960 + 1000= - الفرؽ اإلجمالي 
. 4000= الفرؽ اإلجمالي 

: مثاؿ تطبيقي عمى الفرؽ في اليد العاممة- 3
 د لمساعة الكاحدة كبمغ اإلنتاج الحقيقي 60 ساعة سعر 480 كحدة تطمب 1000إذا افترضنا أنو إلنتاج 

.  دج62 ساعة تكمفة الساعة الكاحدة 440 كحدة ب 900
: نبدأ في حساب الفرؽ الكمي

 
.  سا432=  900 × 480= نبدأ بحساب المدة المعيارية المتعمقة باإلنتاج الحقيقي 

     1000 
. ت ح× ؾ ع – ت ع ؾ ع = إذف الفرؽ الكمي 

 دج 1360 = 27280 – 25920( = 62 × 440( – )60 × 432)= الفرؽ الكمي 
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: ثـ نحمؿ الفركقات
.  دج8( = - 440 – 432)= ؾ  ت ع :      فرؽ المدة

.  دج864 = - 432( × 62 – 60)= ت  ؾ ع :      فرؽ الساعة
.  دج16( = - 62 – 60( × )440 – 432)= ت     ؾ :      فرؽ المشترؾ

 1:تحميل الفروق عمى التكاليف غير المباشرة:الثانيفرع ال
:      إف تحميؿ الفركؽ عمى التكاليؼ غير المباشرة تنتج عنو ثبلثة أنكاع مف الفركقات

. الفرؽ في الميزانية- 1
. الفرؽ في النشاط- 2
. الفرؽ في المردكدية- 3

: الفرؽ في الميزانية
.     ىي عبارة عف الفرؽ بيف األعباء الحقيقية كأعباء الميزانية المعدلة حسب النشاط الفعمي أك الحقيقي

: الفرؽ في النشاط
يعرؼ فرؽ النشاط عمى أنو الفرؽ بيف األعباء الثابتة المعيارية كالتكمفة الثابتة المعيارية المعدلة حسب النشاط 

. الحقيقي
: الفرؽ في المردكدية

ىك عبارة عف ناتج تكمفة الكحدة المعيارية في الفرؽ بيف النشاط الحقيقي أك الفعمي كالنشاط المعيارم المعدؿ 
حسب اإلنتاج الفعمي أك الحقيقي كلمكصكؿ ليذا الفرؽ تعتمد عمى الميزانية التي ىي تقديرات مختمفة لمتكاليؼ 
كعدد كحدات قياس معينة كلفترات متتالية كالتكاليؼ المتغيرة، كما تسمى أيضا بالميزانية المرنة كىذا مف أجؿ 

: استخراج قيمة التكمفة المرنة لمكحدة كالتي تحسب كما يمي
 تكمفة ثابتة× ساعة التكمفة المتغيرة المتكقعة لمساعة = التكمفة المرنة 

                                                          المدة الحقيقية 
كمنو يحسب الفرؽ التي تحسب بيا عمى التكاليؼ المباشرة  كيمكف تحميؿ الفرؽ اإلجمالي عمى التكاليؼ غير 

: المباشرة كما يمي
 (ؾ       ت     )–  (ت ؾ ع     )  +  (ت ؾ ع     )= الفرؽ اإلجمالي : لدينا 

دخاؿ التكمفة المرنة التي يرمز ليا بالرمز : في الفرؽ عمى السعر نحصؿ عمى (ت ر): كا 
. (ؾ      ت     )–  (ؾ، ت ع     )+ ؾ ع  (تر– تر – ت ح – ت ع )= الفرؽ اإلجمالي 
 (ؾ      ت     )–      (ؾ  ت ع     )+ ؾ ع (ت ح– ت ر )+ ؾ ع (ت ر– ت ع )=الفرؽ اإلجمالي 

                                                 

                                                                                                                         165ص  ،مرجع سابؽ الذكر، ناصر دادم عدكف 
1
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فرؽ المشترؾ         فرؽ في المردكدية        فرؽ في النشاط                      فرؽ في الميزانية       
: أم نستنتج أف تكزيع الفرؽ اإلجمالي يككف كما يمي

. فرؽ السعر جزء إلى جزئيف فرؽ النشاط كفرؽ الميزانية كذلؾ بإدخاؿ ما يسمى تكمفة المرنة- 
. فرؽ الكمية ىك عبارة عف فرؽ عدد الساعات المصركفة في عممية اإلنتاج- 
.   الفرؽ المشترؾ- 

: كمنو التحميؿ الحسابي يككف حسب الجدكؿ التالي
 

 التكمفة الثابتة المعيارية+  التكمفة المتغيرة لمكحدة المعيارية = التكمفة المرنة لمساعة 
                                                            عدد ساعات الحقيقية 

 
الفرؽ اإلجمالي البيػػػػػػػاف 

 + -
فرؽ الميزانية 

ؾ ع  (ت ر– ت ع )
فرؽ النشاط 

ؾ ع  (ت ح– ت ر )
فرؽ الردكدية 

ت ع × دالت ؾ 
فرؽ المشترؾ 

دالت ؾ × دالت ت 

  

× × × ×  الفرؽ اإلجمالي 
 

  دور التكمفة المعيارية في اتخاذ القرار
:      تتمثؿ أىداؼ محاسبة التكاليؼ في المنشآت في العصر الحديث في ىدفيف رئيسييف ىما

. تكفير احتياجات إدارة االحتياجات االقتصادية مف معمكمات التكاليؼ- 1
: إنتاج ىذه المعمكمات في حدكد اقتصاديات المعمكمات كنظاـ التكاليؼ ثبلثة استخدامات رئيسية ىي- 2
. قياس التكاليؼ الفعمية لممنتجات كالخدمات- أ
. تحقيؽ الرقابة عمى استخداـ عناصر التكاليؼ- ب



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 86 ~ 
 

: مساعدة اإلدارة في تخطيط عمميات الكحدة االقتصادية كاتخاذ القرار كأىـ ىذه القرارات ىي- ج
 قرار تسعير المنتجات. 
 قرار تكفير الطاقة اإلنتاجية. 
 قرار التكسيع في حجـ النشاط. 
 قرارات اختيار طرؽ البيع كأساليب الصنع. 

: كتمكف أىمية استخداـ التكاليؼ المعيارية في 
 تحديد تكمفة اإلنتاج مقدما عمى أساس عممي. 
 تحديد سعر البيع لممنتجات. 
 دراسة دقائؽ العمؿ كظركفو كاحتياجاتو. 
 تعتبر كسيمة فعالة لتحقيؽ ىدؼ الرقابة عمى التكاليؼ. 
 تبسيط اإلجراءات التكالفية كالظركؼ المحيطة بالتشغيؿ . 
 زيادة كفاءة اإلنتاج نتيجة لممفاضمة المستمرة بيف النتائج الفعمية كالمقاييس المعيارية. 
  زيادة التعاكف بيف األقساـ المتجانسة مما يساعد عمى إدخاؿ التحسينات في طرؽ اإلنتاج لمحصكؿ عمى

 .أكثر قدر مف اإلنتاج بأقؿ التكاليؼ
 تمد اإلدارة بتقارير تكضح االنحرافات الناتجة عف المعايير المحددة مقدما. 
  تكفير معمكمات عف األسعار ككميات اإلنتاج كالطاقة اإلنتاجية كتكمفة الطاقة العاطمة كالتكاليؼ المتكقعة

 .كمعدالت التكاليؼ في الفترات المختمفة كاتجاىاتيا مما يساعد اإلدارة عمى اتخاذ قرارات رشيدة
  التكاليؼ المعيارية تؤدم إلى معرفة أفضؿ الطرؽ في احتساب التكاليؼ المعيارية لكحدة المنتج بتحديد

 .كؿ مف معيار تكمفة المكاد، معيار تكمفة األجكر، معيار التكمفة الغير مباشرة
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: الصةخ

    لقد تعرفنا في ىذا الفصؿ عمى تقنيات المحاسبة التحميمية كبالتالي تطرقنا لمحديث عف كؿ مف طريقة 
التحميؿ العقبلني كطريقة التكمفة المتغيرة كطريقة التكمفة المعيارية كاستخمصنا مف خبلؿ دراستنا لكؿ طريقة 

: مف ىذه الطرؽ ما يمي
. التحميؿ العقبلني لمتكاليؼ الثابتة ىي تكاليؼ متغيرة لمكحدة كثابتة لجـ النشاط - ( 1

 .التكاليؼ المتغيرة ىي تكاليؼ ثابتة لمكحدة كمتغيرة لحجـ النشاط -    
 .أما التكاليؼ المعيارية فتعتبر تكاليؼ محددة كمقدمة عمى أساس عممي كعممي -    
 كما ال يخفى عمينا أنو لكؿ طريقة مف الطرؽ التي درسناىا ليا مزايا كعيكب نمخصيا في الجدكؿ -( 2

 التالي
 
 
 
العيػػػػػػكب المزايػػػػػػػػا  



  الفصؿ األكؿ                                      المفاىيـ األساسية لممحاسبة   
 

~ 88 ~ 
 

 
التحميؿ العقبلني 
لمتكاليؼ الثابتة 

كؿ تغير في التكمفة العقبلنية لمكحدة - 
ناتج عف األعباء المتغيرة ألف التكمفة 

. الثابتة لمكحدة تبقى ثابتة
تسمح بتقييـ جميع تغيرات النشاط - 

.  الستخداـ تكمفة البطالة أك ربح الفعالية

التفرقة بيف األعباء الثابتة كالمتغيرة - 
. في بعض الحاالت تصبح صعبة

ال تقيـ المخزكنات بتكمفتيا الحقيقية - 
ألف تـ تحميؿ األعباء الثابتة عمى 

. أساس معامؿ التحميؿ العقبلني
يصعب تحديد النشاط لمعادم لكؿ - 
. قسـ

 
 
 

التكاليؼ المتغيرة 

. تبسيط الحسابات- 
. مقارنة التكاليؼ- 
. حساب عتبة المردكدية- 
. مراقبة األعباء- 

صعكبة التمييز بيف األعباء الثابتة - 
. كالمتغيرة

. تقييـ غير دقيؽ لممخزكف- 
. صعكبة تحديد سعر البيع- 

 
 
 

التكاليؼ المعيارية 

يمكف أف تمكؿ قاعدة لتحديد سعر - 
. البيع
. تقييـ تحركات المنتكج- 
إمكانية تقدير تكاليؼ أم حجـ دكف - 

 . االنتظار لنياية الدكرة

ف تـ عمى أساس -  أف كضع معيار كا 
صحيح فإنيا في الكاقع تشكؿ 

. مستكيات مف النتائج صعبة التحقيؽ
بعد أف تقـك بتحديد التكمفة المعيارية - 

كتبدأ في التطبيؽ ال يمكف التدخؿ أك 
التأثير فييا بالرغـ مف حدكث تغيرات 

. التي تقتضي ذلؾ
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:التمثيل البياني لمعتبة  

 األعباء

  120م س                           = 2ع

ب+ ا س= 1ع  100  

 80  

 ربح   60 

    40 

 الخسارة               20      

 رقم األعمال 

 30      60 90     120     150 

 

م س=2ع  

            530450531،67                هامش التكمفة المتغيرة

=م       =  =   

2906394333،09                           رقم األعمال  

  س                    رقم األعمال0،18 =  2ع

األعباء     

( م– 1=أ : حيث)ب           + أس  =1ع   



 
 

 

:أهدي هذا العمل المتواضع، عصارة جهدي إلى  

الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما و متعهما بالصحة و العافية، و المذين كانا بعد اهلل 
عز وجل سببا في إمدادي بالقوة و العزيمة المعنوية و المادية و بدعواتهما الخالصة، ألكمل 

.هذا المشوار الدراسي و أصل إلى ما أنا فيه اآلن و هلل الحمد و المنة  

محمد ياسين، فتيحة، إيمان، خديجة،بالل، مريم، : دون أن أنسى األصدقاء و أخص بالذكر
.زكية، حطاب ندير، نصيرة، وهيبة  

و إلى كل من رفع من معنوياتي في ساعة الضيق و العسرة بالكممة الطيبة و شجعني إلى 
.مضي قدما بكل صدق  

 



 
 

بداية و قبل كل شيء، أتوجه بشكري الخالص لرب السموات و األرض، رب كل شيء و 
مميكه، ولي الدنيا و اآلخرة عمى توفيقه ليإلنجاز هذا العمل المتواضع، راجية أن يتقبمه 

.خالصا لوجهه الكريم و أن يفتح لي به طريقا إلى الجنة  

كما أوجه تشكراتي الصادقة إلى أستاذتيالمحترمة حجار أسية عمى إشرافها و مالحظاتها 
.القيمة أثناء إعدادي المذكرة، شكال و مضمونا  

كما أشكر كل من ساعدني في مؤسسة المطاحن الكبرى لمظهرة و منهم موسى مهدي  
.لمحصول عمى بعض الوثائق لمقيام بالدراسة التطبيقية  

زوجي العزيز ، : و إلى كل الزميالت و الزمالء المذين شجعونا و لو بكممة طيبة وخاصة
.حطاب ندير، موسى مهدي، بمخضر مريم   



:الخاتمة  

   ما يمكن استخالصو من ىذه المذكرة أن المحاسبة التحميمية تعد جزءا ىاما في المؤسسة، إذ 
تساىم في تطوير و نمو اقتصادىا نظرا لما تعطيو من حسابات دقيقة و قاطعة يمكن من خالليا 

.إتخاد قرار مناسب سواء تعمق األمر بزيادة حجم نشاطيا أو الخفض منيا و إقصاء منتوج معين  

   من خالل دراستنا ليدا الموضوع الحظنا أن لممحاسبة عدة طرق تستعمل لتحميل التكاليف 
فنأخذ عمى سبيل المثال طريقة التكمفة المتغيرة تمكننا من حساب مرد ودية كل منتوج عمى حدى، 
و لكن ىناك سمبيات ليده الطريقة و ىدا راجع لصعوبة الفصل بين األعباء الثابتة و المتغيرة و 
كدا طريقة التحميل العقالني لمتكاليف الثابتة فميا نفس سمبيات الطريقة األولى، لكن إيجابياتيا 

.أنيا تحدد سعر تكمفة ثابت و دلك ميما تغير حجم النشاط  

  أما أحسن طريقة في تحميل التكاليف ارتأينا أن تكون طريقة األقسام المتجانسة لما فييا من 
.سيولة تحديد تكاليف كل فرع من فروع المؤسسة  

  لعدم تزويدنا بالمعمومات الكافية لم نستطع تطبيق طريقتين من طرق تحميل التكاليف أال و ىما 
، فبالنسبة لمطريقة (المعيارية)و طريقة التكاليف النموذجية  (اليامشية)طريقة التكمفة الحدية 

األولى فإنيا تمكننا من قبول أو رفض طمبيات جديدة و بالتالي تحديد أقصى إنتاج الذي يعطي 
أكبر ربح، أما بالنسبة لمثانية فتمكننا من مراقبة نشاط المؤسسة لفترة معينة و إمكانيتيا في تحقيق 

.برامجيا المستقبمية  

   من خالل دراستنا الميدانية الحظنا غياب استعمال المحاسبة التحميمية رغم وجودىا في الييكل 
التنظيمي لممؤسسة لدا نقترح عمى مسيري ىده المؤسسة تطبيق ىدا النوع من المحاسبة 

.   مستقبال لما تكتسيو من فائدة و تحقيق نتائج مرضية في المستقبل (المحاسبة التحميمية)  
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نشأة مؤسسة المطاحن الكبرى لمظهرة : المبحث األول

 تعريف مؤسسة المطاحن الكبرى لمظهرة : المطمب األول
 

ىي منشأة ذات طابع خاص وليا نشاط صناعي وتجاري وفرت كل اإلمكانيات البشرية و التقنية البلزمة التي 
جعمتيا من أىم المركبات الصناعية في تحويل الحبوب ومشتقاتيا بالغرب الجزائري 

وفي المجال التجاري تقوم بشراء حبوب القمح والذرة و إعادة بيعيا عمى حاليا إلى الزبائن و المؤسسات 
. األخرى دون إدخال عمييا أي تغيير

تستعمل المؤسسة حبوب القمح كمادة أولية ذات جودة عالية تخضع لمراقبة مستمرة أثناء عممية اإلنتاج 
وذالك لتمبية طمبات المستيمكين وتوفير ليم مختمف أنواع الدقيق ذات جودة عالية 

 
 نشأة المؤسسة :المطمب الثاني

تاريخ شركة متيجي * 
إذولج ميدان صناعة الحبوب " متيجي "المجموعة الصناعية التي تحمل إسمو " حسين متيجي " أسس السيد 

. في التسعينات بإنشاء شركة لمتعامبلت التجارية في مجال الصناعات الغذائية تحت إسم الوكالة المغاربية
وقد أصبح ىذه المؤسسة في ظرف قصير شريكا ال يمكن اإلستغناء عنو في مجال المنتوجات الزراعية في 

. الجزائر وحتى في الخارج بفضل إدارة رشيدة وتتبع دقيق لؤلسواق العالمية
ثم تدعمت مجموعة متيجي بصفة أكثر باإلستثمار في مجال تكنولوجيا تحويل الحبوب و إنشاء مؤسسة 

جديدة 
. 2002في شير فبراير من سنة " السفينة "المشيورة بإسم " المطاحن الكبرى لمظيرة " بمستغانم ىي 

ىذا المجمع الضخم الذي يضم مطحنة و مصنع لمسميد من أحداث طراز يتمتع بقدرة عالية مع تكمفة إنتاج 
. تنافسية تجعمو من أىم و أكبر المجمعات لمصناعة الغذائية في الببلد

 
موقع مؤسسة المطاحن الكبرى لمظهرة * 

بالقرب من السكة " صبلمندر "يتمركز موقع شركة المطاحن الكبرى لمظيرة في ساحل مستغانم بالتحديد  في 
 3م5000 منيا 3م5500 في المنطقة الصناعية وىي تشغل مساحة تقدر ب 11الحديدية مقابل الطريق رقم 

 :عبارة عن مباني تتضمن
 (المخازن -المطاحن– المديرية العامة  )
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 (و مساحة البنايات المستعممة-المساحات الخضراء–المأرب  ):  تشمل3 م5000و
 

 منتوجات المؤسسة :المطمب الثالث
: الفرينة بنوعيها  – 1
كمغ وىي مطموبة 25كمغ و 50ىي موجية لتحضير الخبز متوفرة في أكياس ذات ":الفرينة "القمح المين (أ

. كثيرا وبكمية كبيرة
. مخصصة لصنع الحمويات وىذا بفضل جودتيا وبياض الناصع : الفرينة الممتازة  (ب
.  قنطار في اليوم من السميد 405 تنتج المؤسسة حوالي :السميد باألنواعه- 2
. كمغ5كمغ م 10كمغ و25متوفر في أكياس ذات : السميد الممتاز الرقيق (أ

. كمغ 10كمغ و 25موجود في أكياس بوزن :السميد الممتاز الغميظ  (ب
. كمغ 25متوفر في أكياس : السميد الممتاز المتوسط  (ج
. كمغ 25كمغ و50 ىي المخصصة ألكل المواشي ومتوفرة في أكياس بوزن :النخالة - 3

 و تزايد ىذا العدد إلى 2002 عامل في أكتوبر 85أما فيما يخص عدد عماليا فإنيا كانت تشغل حوالي 
 عامل في الوقت الحالي مأطرين 300 ووصل العدد إلى غاية 2004  عامل خبلل شير مارس 150غاية 

. من طرف مسيرين ذات كفاءة معتبرة وىذا ما يساىم في إنخفاض معدل البطالة بمدينتنا 
تعد المطاحن الكبرى لمظيرة بمستغانم قطب ذات أىمية كبيرة في القطاع الصناعي لممؤسسات الغذائية ،وليا 

بسيدي بمعباس – فرعين سابقين لمجموعة الرياض 
 إقتحمت مجموعة متيجي ميدانا جديدا في توسعيا بالحصول عمى فرعين سابقين 2005ومع بداية سنة 

وذالك في . مصنع النشاء و مطاحن سيق: لمجموعة الرياض سيدي بمعباس بعد مفاوضات طويمة وىما 
. إطار الخصوصة التامة لممؤسسات اإلقتصادية العمومية التي قررتيا الحكومة 

يعد مصنع النشاء لمغنية المختص في تحويل الذرة و مشتقاتيا األساسية مجمعا صناعيا فريدا من نوعو في 
الجزائر 

كما تمثل مطاحن سيق و التي تحتوي عمى مطحنة و مصنع  السميد ومجموعة من صوامع الحبوب ذات 
التي تطمح إلى تغطية جميع حاجيات  (يوما بعد يوم  )قدرة تخزين ىائمة مكسبا ىاما لمجموعة متيجي 

. الغرب الجزائري من الحبوب و مشتقاتيا في أقرب اآلجال 
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أتبثت مجموعة متيجي يوما بعد يوم مكانتيا الرائدة في مجال تحويل الحبوب في الجزائر بفضل عمل دؤوب 
. لعدة سنين  باإلضافة إلى استثمارات ىائمة من حيث أجيزة اإلنتاج و الموارد البشرية 

. 2006كما أنيا تحصمت عمى شيادة الجودة و النوعية من طرف الدولة في سنة 
ونظرا ألىمية ىذه المؤسسة من حيث طاقة اإلنتاج فإنيا تمبي حاجيات ومتطمبات معتبرة من السوق لمجية 

الغربية   من الوطن وتطمح في المستقبل أن تكون في المستقبل أن تكون في صدارة المتعاممين االقتصاديين 
عمى المستوى نسبة كبيرة من متطمبات السوق الوطني 
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 الهيكل التنظيمي لممؤسسة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انًذيريت انعايت   

يصهحت 

 انعبىر

يصهحت 

 انُساعاث
األياَت     

     انعايت

يصهحت األرشيف 

 و انثىتيك

تًُيت اإلَتاج و .و

 يرالبت انُىعيت  

اإلعالو األني و .و

 انبريجت      

 يطؤول انًخبر تحهيم انًخبري
يهُذش انبريجت 

 و اإلعالو األني

 انًخبر

يكهفت بانذراضاث لاَىَيت 

تطيير انُىعيت  و انُساعاث

   

يطاعذ تطيير انُىعيت 

  

انًانيت  . و

  وانًحاضبت
انتجاريت .و

 و انتطىيك

اإلضتغالل. و انًىارد .و 

 انبشريت

انتًىيٍ و .و

 انًشترياث
انتجهيس.و انُظافت .و 

  
شراء  انًىاد .و

 األونيت     

دائرة انًحاضبت 

 و انًانيت      

انيساَيت و يرالبت .و

انتطيير و انًحاضبت 

 انتحهيهيت      

 يحاضب انًىاد

انًحاضبت .و

 انعايت     

يحاضب 

 انرئيطي 

 يصهحت انًانيت

 أييٍ انصُذوق

دائرة 

 انتطىيك

انذائرة 

 انتجاريت

يصهحت   

 انتطهيى  

يصهحت 

 انبيع   

 انفىترة

دائرة تطيير 

 انًخازٌ   

 دائرة انصياَت

انًصهحت 

 انًيكاَكيت

يصهحت 

 انكهرباء

 دائرة اإلَتاج

 رئيص انطحٍ

 رئيص فىج انتعهيب رئيص انفىج  

دائرة 

انًىارد 

 انبشريت

دائرة انتًىيٍ 

يصهحت انُظافت  و انًشترياث 

 و األيٍ    

 عىٌ األيٍ

 عىٌ انُظافت

انتًىيٍ و     .و

 تطيير انًخسوٌ

أييٍ 

 انًخسٌ

 انًشتري

 انذائرة انًتعهمت بانًيُاء

 دائرة انتجهيس

 يصهحت انُمم

يصهحت انصياَت 

 و انتصهيح    

تطيير .و

انًطتخذييٍ 

 و انتكىيٍ

انىضائم .و

انعايت و 

 انرواتب

يحاضب    
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شرح الهيكل التنظيمي لممؤسسة * 
ىي مصمحة مكمفة بضمان التنظيم و تسيير إدارة المديرية العامة، و تسير عمى تطبيق :األمانة العامة

: العمميات  التالية
. تسجيل المراسبلت الداخمية و الخارجية - 
. توزيع المراسبلت الداخمية عمى حسب تعميمات المدير العام- 
. تسجيل المواعيد و تذكيرىا في الوقت المناسب - 
. السير عمى تسيير الممفات و الوثائق - 

ىي مصمحة خاصة بالنقل لممواد المشتراة من الخارج و ليا مكتب تابع ليا في الميناء يقوم : مصمحة العبور
. بإستقبال البضاعة و القيام بئلجراءات البلزمة 

. ىي مصمحة تيتم بمشاكل العمال و الزبائن و الموردين: مصمحة المنازعات
تابع لمصمحة المنازاعات و ىو المحامي الخاص بالشركة و المكمف بمتابعة و : مكمف بالدراسات القانونية

. حبللقضايا المؤسسة 
 خاصة بأجيزة اإلعبلم اآللي التي تكون تحت تصرف المؤسسة و منيا :مصمحة اإلعالم اآللي و البرمجة

. تتفرع جميع الشبكات
 تابع لمصمحة اإلعبلم اآللي و تثمثل في صيانة و تصميح أجيزة اإلعبلم :مهندس البرمجة و اإلعالم اآللي

. في حالة تعطميا
 ىي مصمحة تعمل عمى تطوير و تحسين نوعية اإلنتاج و المراقبة :مديرية تنمية اإلنتاج و مراقبة النوعية

. قسم المخبزة ،التحميل المخبري ،مسؤول المخبر : المستمرة لمنتوجات المؤسسة و ليا أقسام تابعة ليا ىي 
يختص بتجربة مختمف منتوجات الؤسسة و تحويميا الى خبز و حمويات لمتأكد من جودة : قسم المخبزة

. منتوجاتيا
ييتم عمال ىدا الفرع بإجراء تحاليل مخبرية عمى عينة من المواد األولية قبل دخوليا الى : التحميل المخبري

. المصنع لمعرفة إدا كانت ىده المواد صالحة و قابمة لمصنع أو فاسدة أو بيا سموم 
. ىو الذي يستمم و يراقب التحاليل من المخبر و تحديد النتيجة النيائية لمتحاليل : مسؤول المخبر
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 3 خاصة بحفظ الوثائق و المستندات القديمة التي تمر عمييا مدة أكثر من :مصمحة األرشيف و التوثيق
 .سنوات

 ىي مكمفة بمتابعة و مراقبة العمميات المحاسبة و المالية داخل المؤسسة و من :مديرية المالية و المحاسبة
 مياميا   

. صيانة المحاسبة و حسن إستخداميا في المؤسسة- 
. تسيير الخزينة المالية لممؤسسة- 

و طريقة " شراء ،بيع"  مكمفة بكيفية القيام بالعمميات التجارية لممنتوجات :المديرية التجارية و التسويق
. عرضيا في األسواق

: ىي ليدف :التجارية1-
. مراقبة الحالة اليومية لمفواتير - 
. تجميع األعمال المرتبطة بتوصيل المنتوج الى الزبائن و العممية التي تتبع في مرحمة البيع- 
. بيع المنتوجات الى مختمف الزبائن - 
. تنمية السياسة التجارية المؤسسة - 
: ىي من أجل: التسويق2-
. يكون الدراسات لمسوق و وضع مكان اإلستراتيجية لمحصول عمى أغمب الحصص في السوق - 
. اتباع استراتيجية تحديد الطمب لممنتوجات داخل السوق- 
. وضع و توفير اإلمكانيات البلزمة التي تساعدىا عمى عرض منتوجاتيا داخل السوق- 

تقوم بتحضير سياسة التموين و المشتريات المختمفة لممؤسسة من بين : مديرية التموين و المشتريات
: خدماتيا مايمي 

. تبحث في السوق الوطنية والدولية وتقيم الموردين وعروضيم - 
. تشارك في تجييز مصاريف المؤسسة - 
. إلقاء النظريات والمناقصات وتحضير الجداول  المقارنة وترتيب المناقصات وعرضيا عمى المديرية - 
. التأكد من صحة السمع المتفق عمييا - 
. متابعة التسيير اليومي وممفات الموردين - 
. إنجاز العقود المبرمة من طرف المؤسسة - 
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 توضح سياسة الشركة في مجال نمو الموارد البشرية و تحرص عمى تطبيقييا مع :مديرية الموارد البشرية
. النصوص المسطرة 

: مهامها
... تفصيل سياسة الشركة في مجال نمو الموارد البشرية فيما يختص التشغيل ، تقييم الكفاءات ، التكوين -

. تحرص عمى متابعة المسار الميني لمعمال - 
. المشاركة في تكوين المصاريف المؤسسة- 
. تحميل حالة العمال و إعداد التقارير الخاصة - 
. تشرح لممديرية العامة كل المشاكل المتعمقة بمينة الموارد البشرية- 
 .تحرص عمى أفضل تقسيم لمقدرات العامة لممؤسسة و متابعة أجور العمال- 

" المواد األولية  والموازم , المنتجات  التامة " ىو مكمف بتوفير األمن لمخزونات المؤسسة :أمين المخزن
. وحسن التسيير لممخزون  ونذكر من بين ميامو 

. مراقبة واستبلم المواد المشتراة - 
" خروج ,دخول " متابعة حركة المخزون داخل المخزن - 
. تحرير ادن االستبلم عند استبلمو لممشتريات - 
. إشرافو عمى خروج المنتوجات من المخزن عند عممية البيع - 

.  ىو الشخص مكمف بشراء مختمف احتياجات المؤسسة واالنتقال بين الختيار السمعة الجيدة :المشتري
. قسم مكمف بإعداد وتحرير الفواتير الخاصة بعممية البيع : الفوترة

 تيتم بنقل المشتريات منتوجات المؤسسة مسؤولة عن كل  وسائل النقل التي  تخرج من :مصمحة النقل 
. المؤسسة محممة  بالبضائع وىي مصمحة تابعة لمديرية التجييز

مكمفة بصيانة و تصميح مختمف األجيزة الكيربائية و الميكانيكية التي تكون : مصمحة الصيانة و التصميح
 .خاصة بالمؤسسة
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.  ىي خاصة بتحضير المقاييس المتعمقة بالنظافة و األمن في قمب المؤسسة:مديرية النظافة و األمن
: وظائفها

. القيام بدورات زمنية لممراقبة داخل المؤسسة- 
. مراقبة المنشآت الثابتة و المتحركة و شروط العمل- 
. تنظيم و متابعة النشاطات التكوينية في مجال األمن- 
. الحرص عمى حماية العمال و األجيزة الصناعية لممؤسسة- 
. تقترح الوسائل المادية و البشرية الميمة و األمكنة المناسبة لمتجييزات اإلستعجالية- 
. دراسة و إقتراح الطرق الوقائية لتجنب األخطار و حوادث العمل أو األمراض المينية- 

.  ىي مكمفة بتجييز و تنفيذ سياسة المؤسسة في ميدان التجييز:مديرية التجهيز
 :دورها

. تسيير و مراقبة المصاريف التشغيمية لموسائل التجييزية- 
. توفير و ضمان األجيزة التي تقوم بتنزيل السمع من الباخرة و رفعيا و نقميا- 
. تقوم بتقييم  العمال الموجودين تحت مسؤوليتيا- 
. تحضير التقارير الشيرية لنشاطاتيا- 

.  ىي مكمفة بتفصيل و تشريع سياسة شراء المواد األولية في إطار المؤسسة:مديرية شراء المواد األولية
: خدماتها

. تسيير و إنجاز الدفاتر التقييمية لممواد األولية- 
. التعرف عمى الموردين و التعامل معيم- 
. تقييم قيمة األسعار و تقديم لوحة إختيار أفضل الموردين- 
. التأكد من صحة المادة األولية المشتراة مع صحة العقد- 
. ينمي المناىج وقوانين الشراء و التأكد من تطبيقيا- 

  ىي مكمفة بالتنظيم و تنسيق النشاطات المتعمقة بتحويل الحبوب و صيانة اآلالت ة :مديرية االستغالل
. التجييزات عمى مستوى المؤسسة
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 :خدماتها
. المشاركة في تحضير ميزانية المؤسسة- 
. متابعة و مراقبة تسيير المادة األولية- 
. السير عمى حسن المردودية لآلالت و اإلنتاج- 
. تحضير التقارير الشيرية و السنوية لبلستغبلل- 
. القيام بالدراسات التعديمية و تجديد التجييزات- 
 
 

 الهيكل التنظيمي لممصمحة المحاسبة و المالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 يذيريت انًانيت و انًحاضبت     

رئيص دائرة انًحاضبت 

 وانًانيت           

 األياَت     

رئيص يصهحت انًيساَيت 

 ويرالبت انتطيير انًحاضبت

رئيص انًصهحت 

 انًانيت

رئيص يصهحت يحاضبت 

 انًىاد          

رئيص يصهحت 

 انًحاضبت انعايت

1أييٍ انصُذوق  يحاضب رئيطي   
 يحاضب رئيطي يحاضب رئيطي
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 :المصمحة الموجودين فيها
 ىي مديرية تضم مجموعة من العمال و تختمف مياميم من عامل إلى أخر :مديرية المالية و المحاسبة

: حيث أن كل واحد منيم دور خاص بو و نذكر من بينيم
:  يتمثل دوره في:مدير المالية و المحاسبة

. إتباع و مراقبة الحسابات البنكية لمشركة- 
. دراسة و ضبط المصاريف المدفوعة- 
. يسير عمى إحرام القوانين و المراقبة الصفقات المالية و الحسابية- 
. تسيير و المتابعة مديونية المؤسسة- 
. تحضير المصاريف السنوية لممؤسسة و القيام بتنفيذىا- 
. يمثل المؤسسة لدى األنظمة المالية و الجبائية- 
 

:  تقوم بمايمي:األمانة
. إستقبال الفواتير القادمة من مختمف الييئات الخارجية- 
. تحضر مستندات الدفع و تضمن إتباعيا- 
. (.....أشغال، حجز المعمومات، النسخ)تقوم بأمانة الييئة - 
. تسير عمى ترتيب وثائق الييئات- 

:  يختص ميامو في:رئيس دائرة المحاسبة و المالية
. السير عمى تنفيذ كل العمميات المحاسبية و المالية لممؤسسة- 
. العمل عمى تطبيق و احترام المبادئ األساسية  لممحاسبة- 
. الحرص عمى تنفيذ التشريعات و القوانين في مجال الحساب- 
". الضرائب و الرسم المدفوع "مراقبة الصفقات الحسابية - 
. يدرس كل الخبلفات التي تختمف مع اإلدارة الجبائية- 
. يسير عمى متابعة المشتريات المعفاة من الرسوم- 
. مكمف بتسيير و مراقبة النشاطات المتعمقة بمصمحتو- 
. يشارك في تحضير المخطط المحاسبي لممؤسسة- 
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: ينحصر دوره في: رئيس المصمحة المالية
. مراقبة المستندات اإلثباتية و التأكد من العنوان،  المبمغ، التاريخ، طبيعة العمميات- 
. يشارك في أشغال ميزانية المحاسبة و ترتيب الوثائق المحاسبية- 
. يسير عمى متابعة أرصدة الزبائن- 
. متابعة حركة المخزون لمستودع البيع- 
. يقوم بتحميل الحسابات- 
. يقوم بحسابات االستثمارات المنجزة- 

: بمايمي:محاسب المواد
. (القمح،المين و الصمب)متابعة ممفات االستيراد لممواد األولية - 
. يدير يوميا وثائق المخزونات لممواد األولية-  
 (الزيادة و النقصان )تحضير جداول تحرك المواد - 
. إقامة الجداول الشيرية الستيبلك المواد األولية- 
. ضمان العبلقات المتبعة مع البنوك- 
. دفع فواتير الياتف و الغاز و الكيرباء- 

:  خدماتو ىي:المحاسب الرئيسي
. تنفيذ كل العمميات المحاسبية لممؤسسة- 
. إذن الطبمية، إذن االستبلم، و سندات الدفع مع الفواتير: مراقبة و التأكد من المستندات-  
. يقوم بإسناد محاسبي- 
. يسير عمى ترتيب الفواتير- 
. يشارك في أشغال ميزانية المؤسسة- 
. إنشاء جداول ترتيبية لمحسابات البنكية- 
. متابعة صندوق المصمحة العامة- 
. (...العبور، النقل، المستودع، المؤونة)متابعة النفقات الداخمية - 
. يقوم بإسترجاع الرسم عمى القيمة المضافة الجبائية-  
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 ىو المسؤول الرئيسي عمى خزينة المؤسسة و المشرف عمى عممية خروج األموال من :أمين الصندوق
الصندوق و دخوليا إليو 

TCR   أعباء المحاسبة التحميمية تم إسترجاعها من جدول حسابات النتائج :المبحث الثاني

األعباء الغير المدمجة : المطمب األول  

69و حساب 60 فتتمثل في حساب  TCR تم إسترجاع من 

األعباء المدمجة : المطمب الثاني  

 تتمثل في باقي حساب جدول حسابات النتائج TCR .68إلى61من حساب 
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طريقة التحميل العقالني: المطلب الثاني  
 حساب معامل التحميل

النشاط الفعمي=معامل التحميل  
 النشاط العادي

 
3720= معامل التحميل  

                 6200  
0.6= معامل التحميل  

 
:جدول توزيع األعباء غير المباشرة بمعامل التحميل  

:نرمز  
 لإلدارة ب س
 الصيانة ب ع

 
(1)............... ع0.2+31007372.8311=س  
(2).............. س0.2+27110291.2081= ع  

(2)في  (1)نعوض   
( س0.2+27110291.2081)0.2+31007372.8311=س  
  س0.04+5422058.24162+31007372.8311=س
37947324.033=س  
34699756.014=ع  
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 األقساو اإلدارة انصيانت

 يتغيرة ثابتت يتغيرة ثابتت

 يح انتىزيع األوني

34 756 783,6001 36 055 084,6874 

19 116 230,9801 15 640 552,6201 12 619 279,6406 23 435 805,0468 

 يعايم انتحًيم   0,6000   0,6000

 األعباء انثابتت انًحًهت 567,7844 571 7 (568 571 7) 738,5880 469 11 (739 469 11)

 فرق انتحًيم   711,8562 047 5   492,3920 646 7

 يح األعباء بعذ انتحًيم  372,8311 007 31 291,2081 110 27

 :انتىزيع انثانىي    

 اإلدارة    

 انصيانت    

 يح انتىزيع انثانىي بعذ انتحًيم 0,0000 0,0000

 طبيعت وحذة انعًم     

 عذد وحذاث انعًم    

 كهفت وحذة انعًم    

 األقسام الفرعية
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 التموين الطحن التغليف التوزيع

                

14 964 728,38 26 893 914,82 31 523 015,37 45 702 929,24 

         يتغيرة       ثابتت     يتغيرة       ثابتت      يتغيرة       ثابتت         يتغيرة             ثابتت

8 978 837,03 5 985 891,35 5 378 782,96 21 515 131,85 6 304 603,07 25 218 412,30 9 140 585,85 36 562 343,39 

0,60   0,60   0,60   0,60   

-5 387 302,22 5 387 302,22 -3 227 269,78 3 227 269,78 -3 782 761,84 3 782 761,84 -5 484 351,51 5 484 351,51 

3 591 534,81   2 151 513,19   2 521 841,23   3 656 234,34   

11 373 193,57 24 742 401,63 29 001 174,14 42 046 694,90 

        

              

              

              

          

   كغ يستههك  وقج اآلنت نتر ينتىج               رقى األعًال

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 األقسام الرئيسية
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رقم     اسم الحساب مجموع األعباء أعباء ثابتة أعباء متغيرة
 الحساب

2 123 018 719,10 
 

 60 بضاعت يستههكت 719,10 018 123 2

143 360 987,18 
 

 61 يىاد ونىازو يستههكت 987,18 360 143

 62 خذياث 147,96 097 113 178,43 456 106 969,53 640 6

 63 يصاريف انًستخذيين 689,01 330 88 275,60 332 35 413,41 998 52

30 844 402,81 
 

 64 ضرائب ورسىو 402,81 844 30

 65 يصاريف يتنىعت 031,32 601 63 721,92 520 44 309,40 080 19

 
 66 يصاريف انًانيت 716,09 400 74 716,09 400 74

 
 68 حصص اإلهتالك 069,06 301 216 069,06 301 216

2 375 943 801,43 

477 010 961,11 

 

    انًجًىع

 

 

جدول اإلستغالل  
:التفاضمي  

:حسب المعطيات الواردة من المصمحة المحاسبة  
:رقم األعمال اإلجمالي  

  دج  2906394333.09=71/ح=رقم األعمال
:رقم األعمال كل منتوج  

  دج1918220259.84=رقم األعمال:منتوج الفرينة
  دج988174073.25=رقم األعمال:منتوج السميد

 
 
 
 
 

 جدول توزيع األعباء التابثة والمتغيرة
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 البيانات النتائج فرينة سميد

 رقم األعمال 333,09 394 906 2 259,84 220 918 1 073,25 174 988

 أعباء متغيرة 801,43 943 375 2 908,94 122 568 1 892,48 820 807

 الهامش على التكلفة المتغيرة 531,67 450 530 350,90 097 350 180,77 353 180

  
 أعباء ثابتة 961,11 010 477

  

             النتيجة 570,56 439 53

 
:عتبة المردودية  
477010961.11 * 2906394333.09 = أعباء ثابثة*  رقم األعمال =عتبة المردودية  

530450531.67                   هامش التكمفة المتغيرة                         
  2613593297.45= عتبة المردودية

  12* عتبة المردودية= تاريخ تحقيق العتبة
                       رقم األعمال

 =                 2613593297.45 *12  
                     2906394333.09  

 =                10.79107512  
  يوم  17+  أشهر 8= تاريخ تحقيق عتبة المردودية

 
 
 
 
 

 

 جدول اإلستغالل التفاضمي
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 :المقدمة
 

أدى اقتران األلفية الثالثة و اختراع اإلعالم اآللي بالعالم إلى السير نحو  التقدم و االزدهار في مختمف المجاالت 
كما دعمت مفاهيم جديدة كالعولمة و اقتصاد السوق و التقدم . و هذا بأقل جهد و وقت أوفر هذا من جهة 

. التكنولوجي الذي يعد عنصرا أساسيا لزيادة مرونة االقتصاد من جهة أخرى 
كما أن الظروف االقتصادية و السياسية التي عرفتها الجزائر أدت إلى إعادة االعتبار القتصاد السوق و ظمت 

هذه الظروف تبين مدى دور المؤسسة داخل السوق و المتمثل في تكوين ثروة و تحقيق الربح أي المؤسسة تعتبر 
ة األساسية إلنعاش االقتصاد الوطني و هذا األخير ال يتحقق إال باستحداث تقنية تسييرية لها دور في بعث يالبن

أداء قرارات التسيير سواء عمى المستوى الكمي أو الجزئي إضافة إلى تحديد المسؤوليات من أجل عقمنتها و 
ترشيدها و ليس االعتماد عمى العممة الصعبة و رؤوس األموال و التجهيزات الجديدة و من بين هذه التقنيات نجد 

المحاسبة التحميمية هذه األخيرة تقوم عمى جمع المعمومات و فرزها و كذا إعداد مختمف التكاليف من أجل 
الوصول إلى النتيجة التحميمية اإلجمالية و التي بفضمها تسهل لممسير تقييم النتائج الخاصة بالمنتجات و اتخاذ 

القرارات المتعمقة بنشاط المؤسسة و بذلك فإنها تسمح بدراسة المردودية التي تعتبر العنصر األساسي إلنعاش 
االقتصاد الوطني  

 
 :لخص إشكالية المذكرة بالتساؤل التاليتهأمما ذكر

 

كيف تساهم المحاسبة التحميمية في دعم مراقبة التسيير؟  -1
 

: طرح بعض الفرضيات و هيي بناءا عمى اإلشكالية يمكنن
. المحاسبة التحميمية هي أداة لمراقبة التسيير و اتخاذ القرار *
. مراقبة التسيير داخل المؤسسة تعتمد عمى المحاسبة التحميمية *
. دراسة المردودية ال يكون إال بمعطيات المحاسبة التحميمية *
اتخاذ القرارات الرشيدة من طرف المسيرين ال يكون إال عن طريق معطيات المحاسبة التحميمية  *
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  األعباء توزيع جدول 

  

 أعببء مدمجت النسبت المئويت         

 إسم الحسبة مجموع األعببء أعببء غير مدمجت
رقى 

 انحساب

غير 

 المجموع مببشرة غير مببشرة مببشرة مببشرة
 60 تضاعح يستههكح 088,87 312 142 2 088,87 312 142 2          

 61 يىاد ونىازو يستههكح 993,60 667 144   993,60 667 144 394,88 734 115 598,72 933 28 80% 20%

 62 خذياخ 413,37 075 114   413,37 075 114 330,69 260 91 082,67 815 22 80% 20%

 63 يصاريف انًستخذيين 234,61 134 89   234,61 134 89 964,23 393 62 270,38 740 26 70% 30%

 64 ضرائة ورسىو 994,81 124 31   994,81 124 31 495,33 012 28 499,48 112 3 90% 10%

 65 يصاريف انًانيح 762,24 312 62   762,24 312 62 552,45 462 12 209,79 850 49 20% 80%

 66 يصاريف يتنىعح 892,40 191 75   892,40 191 75 513,92 153 60 378,48 038 15 80% 20%

 68 حصص اإلهتالك 546,95 283 218   546,95 283 218 837,56 626 174 709,39 656 43 80% 20%

    190 146 748,92 544 644 089,05 
 

   انًجًىع 926,83 102 877 2 088,87 312 142 2

 
            

 
  

              
 

  

         

مصمحة المحاسبة والتسيير:المصدر           
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مصمحة المحاسبة والتسيير:المصدر  

 

 

  (مفاتيح التوزيع)جدول التوزيع األعباء غير مباشرة 
   

        

        

 األقساو األقساو انفرعيح األقساو انرئيسيح        

   انًجاييع االدارج انصيانح تًىين طحن تغهيف تىزيع

 يىاد ونىازو يستههكح 598,72 933 28 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 25,00% 10,00%

 خذياخ 082,67 815 22 25,00% 40,00% 35,00%      

 يصاريف يستخذيين 270,38 740 26 30,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 5,00%

 رسىو وضرائة 499,48 112 3 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

 يصاريف يانيح 209,79 850 49 15,00% 16,00% 30,00% 25,00% 10,00% 4,00%

 يصاريف يختهفح 378,48 038 15 25,00% 15,00% 18,00% 15,00% 15,00% 12,00%

 اهتالكاخ 709,39 656 43 15,00% 15,00% 22,00% 18,00% 15,00% 15,00%

        
            190 146 748,92 

يجًىع انتىزيع 

 األوني
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 األقساو األقساو انفرعيح األقساو انرئيسيح

 انًجاييع االدارج انصيانح تًىين طحن تغهيف تىزيع
  

 يىاد ونىازو يستههكح 598,72 933 28 039,81 340 4 719,74 786 5 719,74 786 5 359,87 893 2 399,68 233 7 359,87 893 2

 خذياخ 082,67 815 22 770,67 703 5 033,07 126 9 278,94 985 7 0,00 0,00 0,00

 يصاريف يستخذيين 270,38 740 26 081,11 022 8 027,04 674 2 040,56 011 4 054,08 348 5 054,08 348 5 013,52 337 1

 رسىو وضرائة 499,48 112 3 249,95 311 874,92 466 499,90 622 499,90 622 499,90 622 874,92 466

1 994 008,39 4 985 020,98 
12 462 
552,45 

14 955 
 يصاريف يانيح 209,79 850 49 531,47 477 7 033,57 976 7 062,94

 يصاريف يختهفح 378,48 038 15 594,62 759 3 756,77 255 2 908,13 706 2 756,77 255 2 756,77 255 2 605,42 804 1

 اهتالكاخ 709,39 656 43 506,41 548 6 506,41 548 6 476,07 604 9 207,69 858 7 506,41 548 6 506,41 548 6

 أعثاء اضافيح  -             -               -             -            -             -            -            
15 044 
368,53 

26 993 
237,81 

31 440 
430,75 

45 671 
 يجًىع انتىزيع األوني   774,04 162 36 951,52 833 34 986,26

 

مصمحة المحاسبة والتسيير:المصدر  

 

 (مفاتيح التوزيع )جدول التوزيع األعباء غير مباشرة 
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 األقساو انفرعيح األقساو انرئيسيح

 االدارج انصيانح تًىين طحن تغهيف تىزيع
  انًراكس              

2867220 7168049 2867220 5734439  5734439  4300830  يجًىع انتىزيع األوني 

 اإلدارج )-%100(  20%  30% 10% 20% 20%

 انصيانح   20%  )-%100( 10% 10% 20% 40%

    
           0            0  يجًىع ثانىي 

 طثيعح وحذج انعًم - - كغًشتراج وقتاألنح وقتاألنح 100DA/رقًاألعًال

      
 عذد وحذاخ انعًم

      
 كهفح وحذج انعًم

 

مصمحة المحاسبة والتسيير:المصدر  

(مفاتيح التوزيع  )جدول التوزيع الثانوي  
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 االدارج انصيانح تًىين طحن تغهيف تىزيع
  انًراكس              

 يجًىع انتىزيع األوني 4300830 5734439 5734439 2867220 7168049 2867220

1 373 876 1 373 876 686 938 2 060 814 
 1134941  5674706-  اإلدارج 

2 269 882 1 134 941 567 471 567 471 
 انصيانح 1373876      6869381- 

6 510 978 9 676 867 4 121 628 8 362 724 
            0             0  يجًىع ثانىي 

 طثيعح وحذج انعًم - - كغًشتراج وقتاألنح وقتاألنح 100DA/رقًاألعًال

290 639 2 800 5 600 967 200 

  
 عذد وحذاخ انعًم

22,4023 3 456,02 736,01 8,65 

  
 كهفح وحذج انعًم

  

مصمحة المحاسبة والتسيير:المصدر  

 األقساو انفرعيح األقساو انرئيسيح

  (الثانويالتوزيع )األعباء غير المباشرة جدول التوزيع 
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 وسائل المؤسسة :1شكل
 مخطط تحديد أعباء المحاسبة التحميمية : 2شكل
 العناصر المكونة لتكمفة الشراء : 3شكل
 العناصر المكونة لتكمفة اإلنتاج : 4شكل
 مخطط  حساب التكاليف بطريقة األقسام المتجانسة : 5شكل
 سياسة التحسين  : 6شكل

 حالة تغير هيكل المؤسسة: 7شكل
 حالة عدم تغير هيكل المؤسسة: 8شكل
 التكاليف المتغيرة و إجمالية: 9شكل
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 توزيع األعباء الغير المباشرة : 3جدول
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 المتجانسة 
 فوارق التحميل:5جدول
 مقارنة بين التكاليف: 6جدول
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  طرق تحميل التكاليف :الثالثالمبحث

(الكمفة الكمية) طريقة األقسام المتجانسة :األولالمطمب  

  كمفة الشراء محسوبة من قبل المؤسسة بالنسبة لكل المواد :مالحظة

منتوج الفرينة-1  

 

 

 

     

  اإلنتاج كمفة  

      

     

     

     
 

 البياواث الكميت السعر الىحذوي المبلغ اإلجمالي

 
        

 
 :المىاد األوليت المستهلكت      

 
 القمح الليه                            200,00 967 300,00 1 000,00 360 257 1

 
65 654 850,89 292,19 224 702,00 produits de panification  

 
 :مصاريف مباشرة      

 
 :مصاريف غير مباشرة      

 
 تمىيه 200,00 967 8,65 724,25 362 8

 
 طحه 600,00 5 736,01 628,38 121 4

 
 تغليف 800,00 2 456,02 3 866,63 676 9

 
 كلفت الىسطيت المرجحت 744,00 744 806,23 1 070,16 176 345 1

 
 مخسون بذايت المذة 000,00 15 795,00 1 000,00 925 26

 
 كلفت اإلوتاج 744,00 759 806,00 1 070,16 101 372 1

  

 

  
     

    

 

 

 

 
            البياواث الكميت السعر الىحذوي المبلغ اإلجمالي

 
 الكميت المباعت 744,00 759 806,00 1 070,16 101 372 1

 
 مصاريف التىزيع المباشرة     000,00 500 1

 
 مصاريف غير مباشرة 639,43 290 22,40 978,17 510 6

 
          كلفت البيع 744,00 759 816,55 1 048,33 112 380 1

 كمفة البيع   
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منتوج السميد-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  اإلنتاج كلفة 

    

    

    
 البياواث الكميت السعر الىحذوي المبلغ اإلجمالي    

 
  

 :المىاد األوليت المستهلكت        
  القمح الصلب                         200,00 967 500,00 2 000,00 000 418 2

        

 :مصاريف مباشرة      
 :مصاريف غير مباشرة      

 تمىيه 200,00 967 8,65 724,25 362 8

 طحه 600,00 5 736,01 628,38 121 4

 تغليف 800,00 2 456,02 3 866,63 676 9

 كلفت اإلوتاج 744,00 759 247,26 3 219,27 086 467 2

 

 

  

    

   

 

 

 البياواث الكميت السعر الىحذوي المبمغ اإلجمالي
 الكميت المباعت 744,00 759 247,26 3 219,27 086 467 2

 مصاريف التىزيع المباشرة     000,00 500 2
 مصاريف غير مباشرة 639,43 290 22,40 978,17 510 6

          كلفت البيع 744,00 759 259,12 3 197,44 097 476 2

 جدول حساب النتيجة التحميمية

 

 كمفة البيع   
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 البياواث رقم األعمال تكلفة البيع النتيجة التحليلية 

1379821408.9 –  

247806558.01-  

1 380 112 048,33 
2 476 097 197,44 

290 639,43 

290 639,43 
 الفرينة
 السميد

 المجاميع 581278.86 3856209245.77  -1627627966.91

 النتيجة التحميمية نتيجة التحليلية
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 نرمز لإلدار ب س و الصيانة ب ع

 (1)....................ع%20+4300830= س
( 2).................... س%20+5734439= ع 
 

( 1)في  (2)نعوض 
 (س0.2+5734439)0.2+4300830= س
س 0.04+ 1146887.8+4300830=س

  5447717.8= س0.96
 

                           5674706= س
 
 6869381=ع


