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 في الدول إلیھ وصلت الذي التطور نسبة بمدى عادة یقاس ولوجي التكن الركب مسایرة    
 على االقتصادي للمجال البالغة األھمیة وتظھر واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة المجاالت

 أن إذ. یحققھا التي البارزة والنتائج وفعالیتھ لحیویتھ نظرا وذلك األخرى المجاالت غرار
 المؤسسات جمیع یشمل األمر بل معینة مؤسسة أو مختصة جھة على یقتصر ال المجال ھذا

 المؤسسات تعمل بالمقابل فإنھ خدماتي، أو تجاري أو إنتاجي ھدفھا كان مھما االقتصادیة
 في خاصة ومعقدة صعبة العملیة ھذه أن إال التكالیف في التحكم على الوسائل بشتى

 والتداخل ورشاتھا و أقسامھا بین تتم التي كالتبادالت عوامل لعدة نتیجة الكبرى المؤسسات
 من النشاطات جمیع لمراقبة وسیلة إلى بحاجة فإننا وبذلك والوظائف المسؤولیات بین

  .وتوزیع وصیانة وإنتاج استھالك

 العملیة الحیاة في فعاال دورا تؤدي التي التحلیلیة المحاسبة نجد الوسائل ھذه أھم بین من
  .أخرى جھة من وللتخطیط للتسییر وأداة جھة من القرار واتخاذ للمراقبة كوسیلة للمؤسسة

 القتصاد االعتبار إعادة إلى أدت الجزائر عرفتھا التي والسیاسیة االقتصادیة للظروف نظرا
 الخارجیة األسواق على منفتحا محیطا تواجھ الجزائریة المؤسسة أصبحت إذ السوق

 في والتحكم المستجدات مع التكیف الجزائریة المؤسسة على لذلك. الشدیدة والمنافسة
 المحاسبة في التحكم خالل من فیھا التحكم یمكن التي التكالیف خاصة الداخلي محیطھا
  . التسییر ومراقبة القرار اتخاذ في دورا التحلیلیة للمحاسبة إن یتضح وھكذا التحلیلیة

  :التالیة اإلشكالیة طرح یمكن سابقا ذكرناه ومما

  المؤسسة؟مراقبة تسیر و  القرار اتخاذفي  التحلیلیة لمحاسبةا ما ھو دور  -

  :بحثنا خالل من عنھا سنجیب التي التساؤالت من مجموعة نطرح اإلشكالیة ھذه خالل ومن

  أھدافھا؟ ھي وما التحلیلیة المحاسبة ھي ما -    

  التكلفة؟ وسعر التكالیف حساب یمكن كیف -    

  :الفرضیات من مجموعة نضع السابقة التساؤالت على لإلجابة

 أداة و للمراقبة وسیلة باعتبارھا المؤسسة في ملحة ضرورة التحلیلیة المحاسبة تطبیق -    
  القرار؛ التخاذ

  .التكالیف في التحكم في أھمیة ذات وسیلة التحلیلیة المحاسبة تعتبر -    

   :یلي ما الموضوع ھذا اختیار إلى بنا أدت التي األسباب أھم من: الموضوع اختیار أسباب
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 بالغة أھمیة من لھ لما الموضوع ھذا في للبحث شخصي اھتمام -    

  التحلیلیة؛ المحاسبة استعمال عن المؤسسات بعض تخلي -    

 ودقیقة واضحة صورة تعطینا التي التقنیات أھم من تعتبر التحلیلیة المحاسبة تقنیة الن -    
  المؤسسة؛ عن

  .المؤسسات في استغالل أحسن استغاللھا عدم ھو الرئیسي السبب -    

  :البحث أھداف

  الوطنیة؛ المؤسسات معظم منھا تعاني التي المشاكل لمعظم الحلول إیجاد -

 في منھا الھدف عن والكشف التحلیلیة المحاسبة میدان في الجدیدة الطرق على االطالع -
  القرار؛ واتخاذ التسییر تحسین

 القوى ونقاط الضعف نقاط بكشف للمسیرین یسمح كنظام التحلیلیة المحاسبة أھمیة إظھار -
  .التكالیف لحساب طریقة مجرد ولیس التسییر ومراقبة القرار اتخاذ على ویساعدھم

  :المستخدم المنھج

 إلى ظھورھا منذ التحلیلیة المحاسبة أصول لسرد الوصفي المنھج على دراستنا في اعتمدنا
 المحاسبة بمفھوم للتعریف و المجال ھذا في المكتشفة الطرق أحدث إلى توصلت أن

  .القرار اتخاذ على المسیرین تساعد وأداة كنظام التحلیلیة

  :وتبویبھ البحث تقسیم

 مختلف ودراسة التحلیلیة والمحاسبة المؤسسة عن الحدیث فیھ تناولنا: األول الفصل-
  التحلیلیة؛ النتیجة باستخراج وختمناه التكلفة وسعر التكالیف

 اعتبار مدى وعن القرار واتخاذ التسییر مراقبة موضوع عن فیھ تحدثنا: الثاني الفصل-
  التسییر؛ ومراقبة القرار التخاذ كأداة التحلیلیة المحاسبة

 تطبیقھا وكیفیة -وھران– ALFON لمؤسسة میدانیة دراسة إلى فیھ تطرقنا: الثالث  الفصل
  . التحلیلیة للمحاسبة
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  :السابقة الدراسات

 متطلبات من رسالة التكالیف، تقلیص في وفعالیتھ التسییر محاسبة نظام حنیفة، ربیع بن -
  .الجزائر جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم في الماجستیر شھادة نیل

 طریقة وھما الطرق من غیرھا دون فقط التكالیف لحساب بطریقتین الدراسة ھذه اھتمت
 لھا الجزئیة التكالیف طرق ان مع األنشطة أساس على التكالیف وطریقة المتجانسة األقسام
  القرار؛ واتخاذ التسییر تحسین في بالغة أھمیة

-FAYEZ AL TABBA،A.:L’évolution de l’ organisation industrielle remet-
elle en cause la méthode des standards en comptabilité analytique ? 

thèse de doctorat،  

université de rennes I.  

 التكالیف لحساب كأساس المعیاریة التكالیف طریقة اخذ على الدراسة ھذه في الباحث اھتم
 دون عامة بصفة اإلنتاج نظام یعرفھا التي التغیرات مع تأقلمھا إمكانیة دراسة مع ستقبلیةالم
  .التكالیف لحساب األخرى الطرق راسة د

 وعالقتھا التحلیلیة المحاسبة في المحاسبي المعلومات نظام جمال، موالي لطالب رسالة-
  سنة التسییر، ومراقبة القرار باتخاذ

 ثم لھا، تعریف وتقدیم التحلیلیة للمحاسبة التاریخي الجانب إلى خاللھا من تطرق ،2000
 ھذا بین الربط حاول أین المحاسبي المعلومات لنظام األساسیة المفاھیم إبراز إلى انتقل

  .بالمؤسسة التسییر ومراقبة القرار اتخاذ وعملیة النظام

 ما منھا نذكر وجھ أكمل في العمل ھذا إكمال دون حالت صعوبات ھناك :البحث صعوبات
  :یلي

 في الموجودة الكتب فاغلب النظریة، الناحیة من الموضوع ھذا تعالج التي المراجع قلة -1
  فقط؛ الحساب تقنیات تتضمن والجامعیة الوطنیة المكتبات

  الجزائر؛ في المجال ھذا في المتخصصة الجامعیة والرسائل األطروحات ندرة -2

 بالتطرق لنا یسمح لم مما التحلیلیة المحاسبة أنظمة على تعتمد التي المؤسسات ندرة -3
 .التطبیقي للجانب



 التحلیلیة والمحاسبة المؤسسة حول مفاھیم                                األول الفصل
 

2 
 

 تمھید 

 نظام بوجود إال یتحقق ال ذلك و ) التوسع و النمو ( الربح ھدف تحقیق إلى تسعى تجاریة إنتاجیة مؤسسة كل
 ناجعة وسیلة تعتبر القرار اتخاذ و للتسییر أداة باعتبارھا التحلیلیة المحاسبة و. المؤسسة داخل فعال تسییر

 و صدفة التقنیة ھذه ظھور یكن لم.للمؤسسة االقتصادیة و ةالمحاسبی المعلومات تنظیم و لترتیب الحدیثة لإلدارة
 أدى الذي الرئیسي األمر المطلوب بالمستوى تسییرھا صعوبة و تطورھا و المؤسسات حجم كبر بسبب كان إنما
 و ظھور إلى أدى مما توسعھا مع المؤسسة نشاطات تداخلت و تنوعت و التكالیف زادت حیث بروزھا إلى

 .حسابھا و التكالیف تحدید و المؤسسة لتسیر بھا االستعانة و التحلیلیة المحاسبة استخدام

 أیضا و أساسیتھا و التحلیلیة المحاسبة موضوع إلى باإلضافة أنواعھا و المؤسسة تقدیم الفصل ھذا في سنتناول
 .التكلفة سعر و التكالیف

 المؤسسة حول مفاھیم: األول المبحث

 ھذا في األھداف و الوظائف األشكال، المفھوم، حیث من المؤسسة موضوع إلى المبحث ھذا في سنتعرض
 .المؤسسات أنواع نذكر األخیر

 أشكالھا و المؤسسة تعریف: األول المطلب

 .اشكالھا و المؤسسة تعریف الى المطلب ھذا في سنتطرق

 :منھا نذكر االقتصادیة للمؤسسة تعاریف عدة ھناك: المؤسسة تعریف: أوال

 بالموجودات المزودین فیھا للعاملین الجماعي العمل أساس على تقوم التي اإلنتاجیة الوحدة يھ: )  1( تعریف
 1.)  المالیة األصول ( المالیة بالموجودات  و ) المادیة األصول(  المادیة

 .لھا المخصصة المھمة انجاز على تعمل و الوطني االقتصاد في األساسیة الوحدة تكون المؤسسة

 ألداء محدد قانوني إطار ضمن مالیا المستقلة االقتصادیة المنظمات أشكال جمیع ھي المؤسسة: )  2(  تعریف
 و المھام فیھا توزع بكیفیة مجھزة و منظمة ھي و األرباح تحقیق ھدف و التسویق لغرض اإلنتاج عملیة

 غرض ألداء الالزمة یةالبشر الموارد فیھا تتجمع اقتصادیة وحدة بأنھا نقول أو نعرف أن یمكن و المسؤولیات
 2اإلنتاج ھو اقتصادي

 مع خدمات و سلع تبادل و إنتاج بھدف عوامل عدة اندماج أنھا على المؤسسة تعریف یمكن: )  3(  تعریف
 تختلف و اقتصادیة شروط ضمن معین اجتماعي و مالي و قانوني إطار في ھذا و آخرین اقتصادیین أعوان
 بھ تقوم الذي النشاط نوع و حجم و المؤسسة دوجو لمكان تبعا مكانیا و زمنیا

                                                            
 6 ص ، 1982 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"املؤسسة اقتصاد" عبود، صمويل 1

 1 ص اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"املؤسسة اقتصاد" إمساعيل، عرابجي: 2
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 بین الجمع خالل من ثم معینة سوقیة قیمة إیجاد منھ الھدف معین إنتاجي تنظیم ھي المؤسسة: )  4(  تعریف
 سعر ضرب من الناتج الكلي اإلیراد من المتحصل الربح لتحقیق السوق في بیعھا تتولى ثم معینة إنتاجیة عوامل
 منھا المباعة الكمیة في التكلفة

 المؤسسة أشكال: ثانیا

 الحصول بغیة)  اإلنتاج وسائل مع العمل(  اإلنتاج عناصر جمع یتم ضمنھا: االقتصادي الشكل ذات المؤسسة
 بشكل اإلنتاج عناصر استخدام ینبغي كما المواطنین، طرف من لالستھالك تخصص خدمات أو سلع على

 .المجتمع داخل مالئم ونح على الفائض الناتج یوظف أن أو عقالني

 بھدف أدوات و تجھیزات من المادیة، التقنیة الوسائل من مجموعة من تتكون: التقني الشكل ذات المؤسسة. 1
 من العدید كذا و المواد، و الوسائل ھذه بین التنسیق و بالجمع خدمات و منتوجات تحقیق و اإلنتاج استعمال

 .محدد قانوني و ولوجيتكن إطار في غیرھا، و التقنیة المعلومات

 اإلنتاج مواصفات حتى و رد الموا تنسیق كیفیة و ككل النشاط و اإلنتاج كیفیة إلى موجھ ھو التكنولوجي الجانب
 1التقنیة

 ممیزاتھا لھا مستقال اسما تحمل و مستقلة اعتباریة صفة لھا المؤسسة أن أي: القانوني الشكل ذات المؤسسة. 2
 .المؤسسة واجبات و حقوق لتحدید ھام و ضروري القانوني الكیان ھذا إن .بھا اصالخ نظامھا و المستقلة

 إما مختلفة ألسباب االجتماعیة الصفة ھذه االقتصادیة المؤسسة اكتسبت لقد :اجتماعي شكل ذات المؤسسة. 3
 بمؤسسات طمرتب إنتاجھا یكون أو األفراد من واحدة مجموعة إنما و وحدا فردا لیس فیھا یعمل من أن بسبب
 . المواطنین من كبیرة لمجموعة معدة ألنھا أو عدیدة أخرى

 وأھدافھا المؤسسة وظائف: الثاني المطلب

 التي الوظائف مجموعة في منظمة و مدرجة تكون نشاطھا و المؤسسة أعمال أجل إن: المؤسسة وظائف: أوال
 المفكر قدم لقد .طردیة عالقة المؤسسة حجم و الوظائف عدد بین العالقة أن حیث المؤسسة ھذه حجم عن تعبر

  :أساسیة وظائف ستة إلى یقسمھا و أنواعھا، باختالف االقتصادیة للمؤسسة الوظائف من عدد فایول

 التحویل؛ و التصنیع اإلنتاج، بین تجمع: التقنیة الوظیفة )1
 التبادل؛ و الشراء البیع، تشمل: التجاریة الوظیفة )2
 تسییرھا؛ و االموال عن البحث أي: المالیة الوظیفة  )3
 األشخاص؛ و الممتلكات حمایة: األمن وظیفة  )4
 غیرھا؛ و إحصائیات التكلفة، سعر میزانیة، جرد: المحاسبة وظیفة )5
 2.مراقبة و تنسیق قیادة، تنظیم، تنبؤ،: اإلداریة الوظیفة )6

 تسییر و اإلدارة المج في األبحاث كذا و االقتصادیة، المؤسسات شاھدتھ الذي الكبیر التطور و التوسع مع
 المؤسسة، في بالوظائف یتعلق فیما اقتراحات عدة ظھرت فقد المختلفة جوانبھا بمعالجة یتعلق فیما أو المؤسسة،

                                                            
 59 ص ذكره، سبق مرجع عبود، صمويل 1
نفس المرجع السابق  2  
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 في ازدادت التي الحاجات حسب ذلك و أخرى یضیف ما منھا الوظیفة، نفس في منھا بعضا یجمع ما منھا
 .الوظائف من آخر عدد إلى لمؤسسة

 أخرى جوانب إلى الیوم اتجھت التحویل و التصنیع اإلنتاج، عملیات تجمع فایول لدى كانت التي یةالتقن فالوظیفة
 التي المؤسسة أرباح من نصف إلى تصل قد الیوم مرتفعة جد مالیة موارد توفر و المؤسسات في أھمیة تقل ال

 تسییر وظیفة ظھور إلى ضافةباإل الكبیرة، أو المتوسطة الصغیرة، سواء منتجاتھا تطور إستراتیجیة تختار
 في تغییر ناحیة من الجانب بھذا نجاحاتھا في المرتبطة و المتنافسة بالمنتوجات تمتاز التي المؤسسات في الجودة
 وظیفة أیضا فیھا تتجمع حیث الوقت نفس في المحاسبیة الوظیفة تشمل ما عادة المالیة فالوظیفة الوظائف، تجمیع
 أیضا یرتبط ما ھو و حجما أقل المؤسسة كذلك و التقدیریة الموازنات أو لتقدیرا وظیفة ھي و جدیدة فرعیة

 عادة یدخل المؤسسة في المالي الجانب مراقبة حیث اإلدارة، وظیفة من جزءا الواقع في تمثل التي بالمراقبة
 مراقبة عىوید بھ، خاص قسما لھ یخصص أحیانا أو التقدیریة المیزانیات مصلحة مع المالیة الوظیفة ضمن

 1التسییر

 في االعتبار بعین تؤخذ ال و المؤسسات، في بھا خاصا ھیكال أو قسما تتخذ تصبح لم األمن بوظیفة یتعلق فیما
 كذا و التسییر، مراقبة في العامل دور و النقابات تنظیمات لتدخل نظرا االستقرار، توفر في الحاالت، بعض

 تدخل مع خاصة منفصلة، وظیفة یمثل ال و عملھ في العامل كبیر حد ىإل یعیق ال مما التكنولوجیا، في التحسن
 ھاما جزءا تتحمل و الیوم، تطورت التي الھیئات من غیرھا و االجتماعي والضمان بالتامین المرتبطة المؤسسات

 التي و المختلفة، االقتطاعات في األخیرة ھذه بمشاركة المؤسسة، في األمن نقص عن تنجم قد التي المشاكل من
 سبق لما ظھورا اقل أصبحت فھي المؤسسة في ضروریة ھي إن و األمن فمھمة لھذه و عادة، للقانون تخضع

 .الحاالت بعض في تختفي لتكاد ذكره

 لم حیث اإلدارة وظیفة من تتفرع التي خاصة الوظائف، معاني في توسیع األسباب فباختالف أخر جانب من
 التسییر االستراتیجي، التخطیط مفاھیم دخول مثل فایول، دىل جاءت كما المحتوى نفس تأخذ تصبح

 حسب المسؤولیات توزیع و المؤسسة ھیكل لتنظیم مختلفة طرق ظھور و باألھداف، التسییر االستراتیجي،
 تفرعاتھا و جھة من اإلدارة وظیفة حجم و أداء كیفیة و محتوى على یؤثر كلھا غیرھا و المناطق أو البرامج
 .القرار اتخاذ و اإلدارة وظائف ضمن االتصال إدخال مثل لھا، تعطى أن یمكن يالت الجدیدة

 ونستطیع الخاصة أو منھا العمومیة سواء االقتصادیة للمؤسسة األھداف من العدید ھناك :المؤسسة أھداف: ثانیا
 :التالیة األساسیة األھداف في تلخیصھا

 :یلي كما النوع ھذا في تدخل التي فاألھدا من عدد جمع یمكن :االقتصادیة األھداف ) 1

 ادني مستوى تحقق أن استطاعت إذا إال یتم أن یمكن ال الوجود، في المؤسسة استمرار إن :الربح تحقیق 1 1 -
 نفس في األخرى المؤسسات أمام للصمود نشاطھا توسیع بالتالي و رأسمالھا، رفع إمكانیة لھا یضمن الربح من

 نظرا نشاطھا، من معین مستوى على للحفاظ أو النمو، طور في كانت إذا خاصة ،االقتصادي القطاع أو الفرع
 لتسدید المحقق الربح استعمال قبل ولوجي، التكن للتطور باستمرار، أسعارھا غالبا تتزاید اإلنتاج وسائل الن

 أو محتملة غیر أعباء أو خسائر لتغطیة مئونات تكوین األقل على أو الشركاء، على أرباح توزیع الدیون،
 لصحة األساسیة المعاییر من الربح یعتبر لذا مفاجئة،
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 لتحقیق ضرورة الربح أن على بھا والمشتغلین المؤسسة مالكي بین یتحقق الذي التفھم بقدر و اقتصادیا المؤسسة
 .ذلك یتحقق ما بقدر الوجود، و العمل في استمرارھم و استمرارھا

 إنتاجھا منتجاتھا بیع أو تصریف عملیة عبر یمر لنتائجھا المؤسسة قیقتح إن: المجتمع متطلبات تحقیق 1 2 -
 على سواء بھ الموجودة المجتمع طلبات تغطي فھي البیع، بعملیة القیام عند تكالیفھا، تغطیة و المعنوي المادي

 .الدولي و الجھوي أو الوطني، المحلي، المستوى

 و الجید التخطیط بواسطة إنتاجیاتھا، رفع و اإلنتاج لعوامل دالرشی باالستعمال ذلك یتم: اإلنتاج عقلنة 1 3 -
 .البرامج أو الخطط ھذه تنفیذ عملیة مراقبة إلى باإلضافة التوزیع، و لإلنتاج الدقیق

 من للمجتمع و جھة من ألصحابھا المالیة و االقتصادیة المشاكل في الوقوع اجتناب إلى تسعى المؤسسة فان بذلك
 سوء عن أو اإلنتاج عوامل استعمال سوء عن الناتج اإلفالس في المؤسسة وقوع الةح في إذ أخرى، جھة

 عمومیة، مؤسسة كانت إذا الدولة طرف من تمویلھا إعادة حتى رغباتھ، تلبیة عدم المجتمع تكلف فھي تخطیطھا
  التكلفة ھذه یتحمل المجتمع فان

 عمالھا على باإلشراف لممتلكاتھا، الرشید و لجیدا االستعمال بواسطة أرباحا تحقق أن المؤسسة على بالتالي
 المختلفة المجتمع رغبات بتلبیة الوقت نفس في یسمح بشكل

 :یلي فیما االجتماعیة األھداف تتمثل: االجتماعیة األھداف) 2

 نشاطھا، من األوائل المستفیدین بین من المؤسسة في العمال یعتبر: األجور من مقبول مستوى ضمان 2 1 -
 العمال یعتبر إذ عرفا، و شرعا قانونا، مضمونا حقا المقابل ھذا یعتبر و بھا، عملھم مقابل أجور یتقاضون حیث

 .بالمؤسسة الحي و الحیوي العنصر

 ولوجي التكن المیدان في المجتمعات تشھده الذي السریع التطور بسبب: العمال معیشة مستوى تحسین 2 2 -
 فأكثر أكثر مادیة و مالیة إمكانیات توفیر و اإلنتاج، تحسین و بتنویع یكون ذلك االستھالك، عقلنة و تحسین یجب

 1.أخرى جھة من للمؤسسة و جھة، من للعامل

 االستھالكیة العادات في بالتصرف عادت االقتصادیة المؤسسات تقوم: معینة استھالكیة أنماط إقامة 2 3 -
 الدعایة، و اإلشھار طریق عن أذواقھم في التأثیر بواسطة وأ جدیدة منتوجات بتقدیم ذلك المجتمع طبقات لمختلف

 عادات یكتسب المجتمع یجعل ما ھذا و السابق من موجودة غیر جدیدة لمنتوجات أو قدیمة لمنتوجات سواء
 .المؤسسات صالح في تكون ما غالبا انھ إال أحیانا، صالحة غیر تكون قد استھالكیة

 قد أشخاص بین اجتماعیة و مھنیة عالقات المؤسسة داخل تتوفر: عمالال وتماسك تنظیم إلى الدعوة 2 4 -
 الوسیلة ھو التفاھم و التماسك إلى دعوتھم أن إال السیاسیة، و االجتماعیة انتمائھم و العلمیة مستویاتھم تختلف
 مختصة أجھزة و وسائل المؤسسة في عادة نجد. أھدافھا تحقیق و للمؤسسة المستمرة الحركة لضمان الوحیدة

 .ھؤالء بین الرسمیة غیر العالقات إلى باإلضافة العمال مجلس بذلك تقوم
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 الصحي، التامین مثل التأمینات بعض توفیر على المؤسسات تعمل: للعمال مرافق و تأمینات توفیر 2 5 -
 أو عمالھا،ل العادیة أو منھا الوظیفیة سواء مساكن تخصص أنھا كما التقاعد، كذلك و العمل حوادث ضد التامین

 تعاونیات: مثل العامة المرافق إلى باإلضافة ،( العمومیة المؤسسات في أكثر ھذا یظھر ) منھم المحتاجین
 المطاعم و االستھالك

 :أیضا الترفیھي و التكویني الجانب نجد للعمال المؤسسة تقدمھ ما إطار في :الریاضیة و الثقافیة األھداف ) 3

 و الترفیھ وسائل من االستفادة على عمالھا اعتیاد على المؤسسات تعمل: ثقافیة و ترفیھیة وسائل توفیر 1 - 3
 الفكري المستوى تحسین اجل من ذلك رحالت، و مكتبات و مسرح من ألوالدھم و لھم توفرھا التي الثقافة
 المؤسسة داخل لعملھ أدائھ درجة أیضا المؤسسة، داخل و خارج المجتمع أفراد مع معامالتھ كذلك و للعامل
 .األخیرة ھذه ونتائج

 زیادة و اإلنتاج وسائل تشھده الذي السریع التطور مع: القدامى رسكلة و المبتدئین العمال تدریب 2 - 3
 ھذه استعمال إمكانیات بإعطائھم كفیال تدریبا الجدد عمالھا تدریب على مجبرة نفسھا تجد المؤسسة فإن تعقیدھا،
 یعرفون ال آالت أمام أنفسھم یجدون قد القدامى عمالھا أن كما عقالنیا استغالال باستغاللھا یسمح بشكل الوسائل
 و التوزیع، أو اإلنتاج في الحدیثة الطرق على أو علیھا، تدریبھم إعادة إلى المؤسسة یضطر مما. أحیانا تحریكھا

 .امةع الوطني الدخل على و خاصة المؤسسة مردود على یؤثر ھذا كل و بالرسكلة یدعى ما ھو

 

 للعمال تسمح العمل في طریقة إنتاج على منھا الحدیثة خاصة المؤسسات تعمل :للریاضة أوقات تخصیص 3 -3
 مما العمالیة، للریاضة مھرجانات إقامة إلى باإلضافة ھذا الغذاء بعد: مثال محدد زمن في ریاضي نشاط بمزاولة

 1اإلنتاج في كامال ورهد یؤدي و الملل من یتخلص و جیدة بصحة یحتفظ العامل یجعل

 .التكنولوجي المیدان في ھاما دورا االقتصادیة المؤسسة تؤدى سبق ما إلى باإلضافة: التكنولوجیة األھداف) 4

 الوسائل تطویر بعملیة خاصة مصلحة أو إدارة توفیر على عملت المؤسسات تطور مع :التنمیة و البحث 4 1 -
 ھذا و األرباح من عالیة نسبة إلى لتصل أھمیة تزداد قد مبالغ العملیة ھذه ترصد و علمیا اإلنتاجیة الطرق و

 في الوطني الدخل من عالیة نسبا البحث من النوع ھذا یمثل و معھا طردیا یتناسب الذي المؤسسة حجم حسب
 طریقة أحسن إلى الوصول على بینھا فیما المؤسسات تتنافس إذ األخیرة السنوات في خاصة المتقدمة الدول

 ھذا خمسینیات منذ. فیھا اإلنتاجیة المردودیة رفع و اإلنتاج على التأثیر إلى یؤدي مما وسیلة، أحسن و إنتاجیة
 األمریكیة المتحدة الوالیات في مصارفھ بلغت"  حیث التنمیة و البحث الدولنحو ھذه في السیاسات اتجھت القرن

 كانت أن بعد اإلجمالي الناتج من%  1

 20 خالل اإلجمالي الوطني الناتج تضاعف البلد ھذا في م، 1966 سنة% 3 إلى وصلت مث ذلك، قبل%  0,2
 ففي قوي بشكل الباحثین عدد تضاعف فقد اإلطار ھذا في و. مرة 15 ب التنمیة و البحث فیھ تضاعف سنة،

 ألمانیا في 10 بریطانیا، في 11 األمریكیة، المتحدة الوالیات في ساكن 10000 بین من باحث 25 وجد م 1964
 "فرنسا في 7 و

                                                            
 29،28 ص ذكره، سبق مرجع ،"املؤسسة اقتصاد" عبود، صمويل 1
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 المؤسسة تصنیفات: الثالث المطلب

 طبیعة حسب: ھي معاییر أربعة حسب تصنیفھا یتم عموما لكن المؤسسات، أنواع في كبیر تنوع یوجد

 .الممارس األساسي النشاط حسب و القانوني الشكل حسب األھمیة، حسب النشاط،

 األول النوع یضطلع أساسیین نوعین إلى نشاطھا طبیعة بحسب المؤسسات تصنف :النشاط طبیعة حسب: أوال
(  الخدمات تقدیم أو بأداء الثاني النوع یضطلع و الخیارات أو ) production des biens ( السلع بإنتاج منھا

production des services ( التالي النحو على 

 حاجیات تلبیة بغیة سلعال إنتاج بمھمة تقوم التي المؤسسات تلك ھي :اإلنتاجیة المؤسسة – 1
 بواسطة أو عبر معینین تحویل أو لتغییر األولیة المواد أنواع تخضعبعض إذن فھي المجتمع
 بمعنى و الطبیعة معطیات ظل في ھذا  البشریة القوى إدارة و بإشراف المتاحة التشغیل وسائل

 عن المادیة السلع اجبإنت تقوم التي اإلنتاجیة الوحدة تلك عن عبارة(  المؤسسة أي)  فھي آخر
)  الطبیعیة للمواد الكیمیائیة أو الفیزیائیة الخصائص تحویل طریق عن أو االستخراج طریق
 بالتالي و الشوائب عن عزلھا و المواد ھذه لتنقیة التصفیة أو التكریر طریق عن أو(  األولیة
  الخ... لالستعمال صالحة جعلھا

 حاجیات تلبیة بغیة الخدمات تقدیم مھمة بأداء تقوم التي المؤسسة تلك ھي :الخدماتیة المؤسسة-2
 المھمة بھذه تضطلع فھي غیرھا و الصرف و التأمین مؤسسات و التجاریة كالمؤسسة المستھلك
 (.  البشریة)  العاملة القوى تنفیذ و بإشراف و  مختلفة تشغیل وسائل بواسطة

 باستعمال و مختلفة بطرق یقاس أن كنیم المؤسسة حجم(: la dimension) األھمیة حسب: ثانیا
 قیمة و المحققة األرباح و المضافة القیمة و السنوي األعمال رقم و العمال عدد: أھمھا معاییر عدة

 .المضافة القیمة و األعمال رقم في تتمثل استخداما أكثر المعاییر لكن و الخ،...اإلنتاجیة التجھیزات
1

 

 500و 10 بین ما توظف التي  الصغیرة المؤسسات بین لتمییزبا المعیار ھذا یسمح: العمال عدد
 . عامل 500 من أكثر توظف التي الكبرى المؤسسات و عامل

 مع المجموعة أو للمؤسسة التجاریة العملیات أھمیة عن فكرة المعیار ھذا یعطینا: األعمال رقم
 . زبائنھا

 المعیار ھذا یعد و المؤسسة طرف من لقھاخ تم التي للقیمة الحقیقي المقیاس تشكل: المضافة القیمة
 . النظریة الناحیة من األعمال رقم معیار من داللة أكثر

                                                            
 13ص اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"املؤسسة يف العامة احملاسبة تقنيات" طرطار، امحد 1
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 التقني المال رئس من كل انتقاص قبل المؤسسة طرف من المحقق الفائض ھو: االستغالل نتیجة
 . التمویل و

  1األنواع نم مجموعة إلى یقسمھا للمؤسسة القانوني النظام: القانوني الشكل حسب: ثالثا

 مجموعة أو شخص على تشتمل المستغلة األموال رؤوس النوع ھذا في: الخاصة المؤسسات 
 إلى تقسم و أشخاص

 أعمال و الزراعة و التجارة مجال في تكون و واحد شخص ملك ھي: الشخصیة المؤسسات -
 . التصلیح

 :  منھا نمیز و بینھم فیما شركاء األشخاص من مجموعة ملك ھي :الشركات -

 حالة في المسؤولیة نفس لھم و تجاري طابع لھم الشركاء النوع ھذا في: األشخاص شركات -
 . التضامن شركات: مثل إفالس

 شركات: مثل إفالس حالة في مسؤولین لیسوا الشركاء النوع ھذا في: األموال رؤوس شركات -
 . األسھم

 أو األفراد مع ھیئاتھا حدىإ أو الدولة تشترك التي المؤسسات تلك ھي: المختلطة المؤسسات •
 لعدة كذلك یخضع المؤسسات من النوع ھذا تنظیم أن العلم مع ملكیتھا، في األخرى المؤسسات

 . خاصة أحكام و تشریعات تحددھا ضوابط

: مثل المجتمع، باسم الدولة إلى ملكیتھا تؤول التي المؤسسات تلك ھي: العمومیة المؤسسات •
 قواعد تحدد متمیزة إجراءات و قوانین وفق تدار و البلدیة و الوالئیة و  الوطنیة المؤسسات

 .      تسییرھا

 لنشاطھا تبعا إلیھ تنتمي الذي القطاع بحسب المؤسسات تصنف: الممارس النشاط حسب: رابعا
  1.المالیة و الصناعیة المؤسسات بین التمییز یتم بالتالي و األساسي

 مجموع یمثل أول أو أولي قطاع إلى ساسياأل نشاطھا بحسب المؤسسات یصنف من ھناك
 استخراج و الصید و كالزراعة الطبیعة عوامل أحد أساسي كعنصر  تستخدم التي المؤسسات

 ثالث قطاع و السلع إنتاج و تحویل میدان في تعمل التي المؤسسات یشمل ثاني قطاع و الخدمات
 التامین و التوزیع و كالنقل الخدمات قطاع یمثل

 اني: موضوع المحاسبة التحلیلیة المبحث الث

                                                            
1AZAN BechkirMerzouk, « comptabilité générale et approfondi », 2004, n.cBelaid, p13, 14 
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المحاسبة التحلیلیة أداة تسییر و وسیلة لإلعالم تساعد و تمد المسیرین بعدة معلومات تنقد و تحلل النظام المتبعو 
 النتائج المحصل علیھا و ذلك بالتفرقة بین مختلف المنتجات من السلع و الخدمات

 حاسبي المطلب األول: نشأة المحاسبة و تطور الفكر الم

 سنتطرق في ھذا المطلب إلى نشأة المحاسبة و تطور الفكر المحاسبي. 

: عندما نعرف المحاسبة على أنھا إثبات منظم لنشاط مؤسسات اقتصادیة نجدھا قدیمة قدم أوال: نشأة المحاسبة
ة كوسیلة اختراع الكتابة نفسھا، فقد كانت عند ظھورھا مرادفة للعد و القیاس و اقتصرت على كشوف محاسبی

لضبط خزائن   و ممتلكات القیاصرة و الملوك و الكھنة، و لمراقبة إثبات دفع األجور فقد عثر على بعض 
 قبل المیالد  .  3600السجالت في زمن البابلیین تشیر إلى دفع األجور حوالي 

دارة أموال المنشآت ق م من قبل الكھنة السومریین، قدمت لإل 2900كان اختراع الكتابة المسماریة حوالي سنة 
)  فقد اخترع ھؤالء الكھنة نظاما سداسیا لألعداد  Messemerاالقتصادیة التابعة للمعابد الدینیة. حسب مسمر( 

یتفوق بشكل كبیر على نظام األعداد الرومانیة، ما طور علم الحساب و جعل اإلثبات الحاسبي ممكنا فكان 
 1اإلثبات على محاسبة بسیطة للمخازن. اإلثبات على ألواح من فخار و اقتصر حینھا 

أما في االقتصاد الحر لدى اإلغریق الرومان فقد كان تسجیلھم یقتصر على إثبات دیون الحرفیین و التجار كما 
  نظام األعداد الروماني قد أعاق تطور علم المحاسبة لمدة طویلة.

مراتھا، فقد ظھرت عند الرومان وظیفة مراجع نظرا لتوسع اإلمبراطوریة الرومانیة و جبایة الضرائب من مستع
من صحة الجبایة في المستعمرات الرومانیة . في العصر الوسیط و في أوروبا  للتأكد" AUDITEUR الحسابات "

 حیث ساد نظام إقطاعي اقتصر على اإلثبات المحاسبي على سجالت من

ي من رجال الكنیسة و اإلقطاعیین " تمسك لدى كبار مالك األراضPERGEMENTرقائق جلود الحیوانات" 
 لمراقبة استالم       و تسلیم محاصیل الفالحین لسیدھم اإلقطاعي

أما في المدن فقد ساد بین الحرفیین نظام طائفة الحرفة الذي یتسم بالجمود في طرق اإلنتاج التقلیدیة و تحدید عدد 
ي و اإلنتاجي، إضافة إلى انتشار الجھل و ارتفاع ( و عدم الفصل بین العمل المنزل 4 - 2الصناع ) الحد األعلى 

 . 2أسعار األدوات الكتابیة األمر الذي أعاق تطور المحاسبة

في قرب نھایة العصر الوسیط انتشرت بین كبار الحرفیین طریقة إثبات ألھم األحداث االقتصادیة و الشخصیة 
  .فیسجلواحد وفق تسلسل زمني دون وجود أي نظام واضح للتسجیل

 

 : لقد مر تطور الفكر المحاسبي عبر ثالث مراحل و ھي: ثانیا: تطور الفكر المحاسبي
                                                            

 18،1 ص ذكره، سبق مرجع طرطار، امحد 1
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 اختراع القید المزدوج في عصر النھضة : المرحلة األولى

إن بدایات مسك الدفاتر و فق القید المزدوج ظھرت في المدینة االیطالیة فلورنسا قرب نھایة القرن الثالث عشر 
 م  1305-1296فة تعود إلى األعوام ،فأقدم السجالت المعرو

أما نظام اإلثبات المحاسبي المتكامل وفق القید المزدوج فقد وجد في السجالت التجاریة في مدینة "جنوة" عام 
، لكن ھذه السجالت لم تتناول إقفال الحسابات و أول السجالت التجاریة التي تظھر أقفاال شكلیا فقد  1م1340

، 2األرباح و الخسائر و حساب رأس المال حیث أقفلت الحسابات بتوسیط حساب 1434-1406كانت في الفترة 
 3لم یكن یطبق أسلوب الجرد الفعلي لمخزون آخر الفترة

لتحدید النتیجة عند األقفال فلم یكن ضروریا الن نتیجة البیع لكل صفقة تسجل مباشرة في حساب األرباح و 
المال ،بالتالي لم یكن یتم إقفال السجالت في فترات دوریة بل عند انتھاء   الخسائر أو مباشرة في حساب رأس

 كل صفقة. 

أدى انتشار مدارس تعلیم المحاسبة و اكتمال عناصر نظام مسك الدفاتر وفق القید المزدوج إلى تحدید مفاھیم 
 محاسبیة مثل مفھوم رأس المال ،اإلیراد، الربح و الخسارة و الفائدة. 

ي أدبیات المحاسبة یتضمن عرضا كامال لمسك دفاتر وفق القید المزدوج و الذي اعتمد مراجعا علمیا أول كتاب ف
  4م1494و تعلیمیا ھو كتاب الراھب و العالم في الریاضیات "لوكا باسیولي" و نشر في البندقیة سنة 

ذا یطبق تحت اسم "الطریقة اإلیطالیة" لقد انتقل نظام القید المزدوج إلى بقیة بلدان العالم وال یزال إلى وقتنا ھ
فمسك الدفاتر وفق نظام القید المزدوج و تسجیل الحسابات أیضا وفق ھذا النظام یعطي أساسا علمیا و ریاضیا 

 للمحاسبة      و یقدم معلومات أفضل. 

  المرحلة الثانیة: تطور الفكر المحاسبي في الرأسمالیة التجاریة

حالیا: محاسبة التكالیف)  المحاسبة التحلیلیة ( قد وضعت و طبقت في زمن  إن فروع الحاسبة المعروفة
 الرأسمالیة

                                                            
 15ص ،1998"المحاسبي، الفكر تطور" حنان، حلوة رضوان:  1

 في" الملح صفقة" الحساب على تحمل الصفقة بتلك المتعلقة والمصاریف الشراء ثمن فان الملح من طن 5 شراء تم إذا: مثال:  2
" الملح صفقة" طرفي بین الفرق یمثل الحالة ھذه في بكاملھا، الصفقة إتعاب إلى لمبیعاتا بثمن دائن الحساب ویجعل المدین الجانب
 المحاسبة ھذه وتسمى المال، راس حساب في مباشرة او األرباح حساب في اما الحساب ھذا ویقفل خسارة او ربح من النتیجة

 . الصفقات بمحاسبة

 

 
 

 



 التحلیلیة والمحاسبة المؤسسة حول مفاھیم                                األول الفصل
 

11 
 

التجاریة ثم أن التطبیق العملي للمحاسبة كان مسایرا و متالئما مع تغیرات الصندوق االقتصادیة و االجتماعیة  و 
 القانونیة، أي أن الحیاة العملیة ھي التي أملت تطور الفكر المحاسبي

 في الفعلیة البیانات اعتماد كذا و الربح لتحدید بالنفقة اإلیراد مقابلة و البیع عند اإلیراد قتحق إن
 الضرورة تستدعي ال و آنذاك المحاسبیة المبادئ أھم كانت النتیجة تحدید و المحاسبي اإلثبات
 نع مستقلة كشخصیة للمشروع المعنویة الشخصیة فرض كذا و النتیجة تحدید في الدوریة فرض

 المشروع صاحب

 و الدیون حراسة و الرقابة على یقوم األساسي غرضھا فكان الحراسة بمحاسبة سمیت علیھ بناء و
 .السرقة لمنع المخزون رقابة كذلك و الغیر إلى بھا المعھود األموال

  المرحلة الثالثة: تطور المحاسبة بعد الثورة الصناعیة

طویلة من الزمن أداة لتسجیل العملیات و إعداد التقاریر عن الوقائع لقد ظلت المحاسبة و الفكر المحاسبي حقبة 
التاریخیة التي كانت تجھز سنویا للعرض عن اإلدارة أو أصحاب المشروع و كانت قواعد المحاسبیة التي ولدت 

ه نتیجة تكرار االستخدام و القت قبوال عاما في المزاولة موجھة باستمرار نحو خدمة ھذا الھدف و ظلت ھذ
خدمت تطورھا و إخراجھا من عزتھا و من أھم ھذه  مختلفة المحاسبة جامدة في حركتھا حتى ظھرت ظروف

 العوامل: 

 التطور التكنولوجي في طرق اإلنتاج و وسائل تمویلھ .  -

نتیجة ازدیاد حجم اإلنتاج و ظھور ممتلكات تصریف اإلنتاج الكبیر ازدادت حدة المنافسة بین المشاریع  -
ي أدى باإلدارة إلى ضرورة مراقبة العملیات اإلنتاجیة داخل المشروع للوقوف في وجھ منافسة األمر الذ

 المشاریع اإلنتاجیة المماثلة بالبیع بأسعار منخفضة. 

تواجھ اإلدارة العلیا باستمرار مواقف متجددة تستدعي اتخاذ قرارات سریعة في شتى المجالت ھكذا بدت -
ر األسالیب المحاسبیة حتى تكون في خدمة اإلدارة وأخذت تلك األسالیب واضحة ضرورة العمل على تطوی

تالحق في تطورھا السریع األسالیب اإلداریة ذاتھا فظھرت المھمة اإلداریة للمحاسبة و التي انعكست نتائجھا في 
 1تطویر أنظمة محاسبة التكالیف التاریخیة إلى نظام التكالیف المعیاریة

 عة المحاسبة التحلیلیةالمطلب الثاني: طبی
 أوال: نشأة المحاسبة التحلیلیة

 لحیاتھ تنظیما وضع القدم منذ اإلنسان الن ھذا بعیدة عصور عبر یمتد التحلیلیة المحاسبة بان نرى
 .معماریة أو كانت زراعیة سواء نشاطاتھ جمیع في حساباتھ یحلل تجعلھ قوانین و صیغ سن حیث

  ھي مراحل ثالث التحلیلیة للمحاسبة

                                                            
 ، 31 ص ذكره، سبق مرجع حنان، حلوة رضوان : 1
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 الوحید القید ھو المعتمد األسلوب المرحلة ھذه في نجد: التكالیف محاسبة: األولى المرحلة •
 في المزدوج القید ظھور حتى تطورت ثم بابل عصر في المسلمین مال مركز إلعداد المحاسبة في

 الصناعة بنظام المرحلة ھذه تمیزت باسیوني لیك اإلیطالي ید على م1494سنة15 القرن أواخر
 المواد حركة إثبات ألجل الرئیسیة  التكالیف حسابات مجموعة فتح على اقتصرت حیث المنزلیة
 الفترة ھذه خالل تحددت حیث المستمر الجرد نظریة ظھرت كما الرصید و الصادرة و الواردة

 تطلبا  لتنفیذ أو لالستھالك إما موجھ كان اإلنتاج ألن التكالیف وحدة باختیار المحاسبیة المشاكل
 . للعمالء معینة

 إنجلترا في كتب ظھرت( 1800-1600) فترة في: الصناعیة المحاسبة: الثانیة المرحلة •
 حسابات بین االختالف فیھ یبین الذي" كولنز جون" كتاب منھا األخرى الدول في انتشرت ثم

 طنشا كل محاسبة بطریقة فیھ اھتم حیث" نورت روجر" كتاب كذا و التجار حسابات و المصانع
 :  بـ المرحلة ھذه تمیزت و سنة كل أسبوعي ملخص مع

  للرقابة؛ كأداة التكالیف أھمیة إبراز -

  متغیرة؛ و ثابتة إلى التكالیف تحلیل مع مطلوبة المشاریع في األسعار دراسة -

 الحسابات إعداد مھمة تسھیل بالتالي و البضاعة تكلفة في تتمثل مالیة ألغراض استخدامھا -
  الختامیة؛

 ھذه في ولكن اإلنتاج لوحدات اإلجمالیة التكلفة وحساب التكالیف قوائم للتطویر دامھااستخ -
 لعناصر تحلیل أساس اختیار و عناصر وتبویب الوحدة تكلفة اختیار في مشاكل ظھرت المرحلة
1. التكلفة حدات و إلى فیھا المباشرة غیر التكالیف

 

 لتصبح اإلداري القطاع شملت و توسعت أنھا إذ :الللالستغ التحلیلیة المحاسبة: الثالثة المرحلة
 أھمھا اجتماعیة و اقتصادیة عوامل نتیجة اإلداریة الكفایة تحقیق بغیة األخیر ھذا لخدمة وسیلة

 ترتب فقد المؤسسات على حكرا تصبح لم بحیث مفھومھا تغیر لقد و م 1929 االقتصادیة األزمة2
 3المالیة للمحاسبة التقلیدیة األھداف عن تختلف دةجدی أھداف تحددت أن التطور ھذا عن

  مفھومھا: ثانیا

                                                            
 1999 االقتصادية، العلوم كلية اجلزائر، جامعة ،"التحليلية احملاسبة يف حماضرات" بركات، امحد 1
 9،8 ص ، 2004 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان الثالثة، الطبعة ،"التحليلية احملاسبة" الكرمي، عبد بويعقوب 2
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 و العامة المحاسبة فروع من متخصصا فرعا العموم على التحلیلیة المحاسبة تعتبر: التعریف-1
 تكلفة ثمن تحدید اجل من المصروفات توزیع و التكالیف بیانات وتحلیل تجمیع مھمتھا تكون

 العملیات كل بتسجیل تقوم و المؤسسة إدارة إلى دقیقة معلومات تقیم و الخدمات أو المنتجات
  المؤسسة؛ وظائف و تكالیف معرفة : اجل من ذلك و المؤسسة لنشاط الخاصة النسبیة

  المختلفة؛ اإلنتاج مراحل كلفة و الخدمات و المنتجات تكلفة سعر تحدید •
  ؛(یلیةتحل نتیجة) حدا على النشاط من جذع كل نتیجة عن البحث •
  األصول؛ عناصر بعض تقییم ألسس المؤسسة إدارة إمداد •
  المؤسسة؛ میزانیة مراكز بعض تطویر •
  بیعھا؛ أسعار مع مقارنتھا مع الخدمات و المنتجات تكالیف وحساب تحلیلھا و النتائج شرح •
)  الفروق وتحلیل(  النمطیة)  المعیاریة للتكالیف(  الحقیقیة)  الفعلیة التكالیف مقارنة •

   التقدیریة؛ الموازنات إعداد و(  االنحرافات

 .  القرارات باتخاذ للمؤسسة السماح •

  :منھا الباحثین كتابات في وردت التي التعاریف من مجموعة أیضا ھناك
 من الوحدات بیع أو بتكلفة اإلدارة تمد المالیة للمحاسبة امتداد التكالیف محاسبة إن: "األول التعریف
 ". للغیر تقدمھا التي دماتالخ أو اإلنتاج

 و التحلیل و التسجیل مجال في العامة المحاسبة لمبادئ تطبیق التكالیف محاسبة: "الثاني التعریف
 و القطاعات و المختلفة الوظائف من لكل المصاریف و األجور و المواد تكلفة تفسیر و التحدید
 ." لبیعا مناطق و خطوطھا و  اإلنتاج وحدات و العملیات و األقسام

 و تسجیل و تجمیع و بتقدیر تھتم المحاسبة فروع من فرع التكالیف محاسبة إن: "الثالث التعریف
 ھادفة أداة ھي و اإلداریة و الطبیعیة و الصناعیة بالتكلفة الخاصة البیانات تفسیر و تحلیل و توزیع

 رة اإلدا مد على لتعم فھي اإلدارة حاجات من حاجة تغطیة إلى یھدف إجراءاتھا من إجراء فكل
 إداریة كأداة ضروریة أداة أنھا كما المھام، تنفیذ على اإلشراف في علیھا تعتمد التي بالبیانات
 ." یوم بعد یوما المشاریع إدارة لھا تتعرض التي المختلفة المشاكل حل في تستخدم

 إنما و التكالیف مختلف حساب و للتسییر وسیلة مجرد لیست التحلیلیة المحاسبة إن: األھداف- 2 
 یلي فیما تتمثل أھدافھا أھم و الموضوعیة و الدقة أساسھا تقیة ھي

: أي تقوم بقیاس التكالیف الفعلیة لكل عنصر من عناصر اإلنتاج و ذلك حساب التكالیف وسعر التكلفة (1
 بغرض تحدید التكلفة اإلجمالیة أو الحدیة لوحدات النشاط وكذا: 

 ات النشاط الرئیسیة و الفرعیة؛ تحدید نتائج األعمال لوحد •

 تقییم المخزون السلعي من المنتجات الجاھزة أو التي ھي قید التنفیذ؛  •
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 تستخدم ألغراض بناء سیاسة التسعیر المناسبة للمنتجات؛  •

 تساعد على تحدید قیمة المخزون باستعمال الجرد الدائم؛  •

 ا. تساھم في تحدید سعر البیع و مراقبة التكالیف بعد تحلیلھ •

: أي تھدف إلى خفض تكلفة اإلنتاج مع الحفاظ على المواصفات الخاصة ضبط ورقابة عناصر التكالیف (2
بالمنتج لتحقیق الجودة المطلوبة لنجاح تسویقھ وتتحقق ھذه المھمة من تصمیم اإلجراءات و النظم و الدورات 

 الخاصة لكل عنصر من عناصر التكلیف. 

تعتبر التكالیف التي تتحقق في أقسام اإلدارة المساعدة بمثابة  (1) :ات الخدمیةالرقابة على تكلفة النشاط (3
تكالیف لتقدیم الخدمات بحیث یتم ردھا بصورة أو بأخرى إلى تكلفة منتج لذلك من الضروري ربط تكالیف ھذه 

ئدة في السوق فیما لو األقسام بالخدمات التي تقدمھا و متابعة ومراقبة ھذه التكالیف ومقارنتھا مع األسعار السا
 لجأت المؤسسة إلى الحصول علیھا من السوق 

تعتبر المحاسبة التحلیلیة التقنیة التي تنتج المعلومات إلعداد نظام  عداد التقاریر لمستویات اإلدارة المختلفة:إ  4
رامج و تقاریر االتصال الذي یربط بین المستویات الدنیا إلى المستویات األعلى لتستخدم في بناء الخطط و ب

أخرى تتدفق من المستویات اإلداریة األدنى معبرة عن الخطط و البرامج التفصیلیة لغرض التنفیذ و مقارنة 
F19Fاألداء الفعلي لھذه النشاطات بما ھو مخطط تنفیذه و التعرف على أسباب و مبررات أي تفاوت بین األداءین. 

1 

  :ل االنحرافاتمقارنة النتائج الفعلیة بالتقدیرات و تحلی   5

تكیف في اتخاذ اإلجراءات و الطرق و الوسائل التي تكفل إمكانیة تحلیل كل من البیانات المعبرة عن  -
 الخطط  و البیانات الممثلة للتنفیذ الفعلي و المقارنة بینھما. 

حیة تحدید االنحرافات الناتجة مسندة إلى أسباب و تحدید المسؤولیة عنھا و اتخاذ اإلجراءات التصحی -
 المناسبة.

 خالل من ذلك تحقیق و البیانات توفیر: الممكنة البدیلة للقرارات المقارنة البیانات تفسیر 6
 مالئمة تقاریر إعداد لھا یمكن بحیث معینة طرق و لمفاھیم وفقا التكالیف بیانات تحلیل

 . منھا بدیل كل عن المترتبة العائدات و البدیلة القرارات تكلفة عن مقارنة بیانات تتضمن

7 )
 

 بتسجیل ذلك التوزیع و االستثمار و اإلنتاج سیاسة بمراقبة تسمح: المردودیة دراسة
 . التوزیع و اإلنتاج و التموین تكالیف مراقبة و اتجاھاتھا حسب المصاریف

8 8)
 

 بتحلیل بالسماح ذلك و المسؤولیة مراكز تحدید على تعتمد بحیث: التسییر مراقبة
 . اتھتطور مالحظة و االستغالل

9 9)
 

 تجري التي المرحلة في ذلك و المالئمة البدائل و الممكنة الحلول تقدیم :القرارات اتخاذ
  .المستقبلیة و المالیة القرارات اتخاذ في التكالیف أھمیة دراسة فیھا

                                                            
 13:00 الساعة على com.www.arabsatsr » 04 / 04 / 2015 " موقع على منشور مقال ،" التحليلية احملاسبة " علي سليمان دمحم 1
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10 10)
 

 بتطورات المتعلقة المعلومات بكل تزویدھا طریق عن ھذا :العامة المحاسبة إكمال
 التوضیح تمولھا، التي االستثمارات و ،المنتجات السلع محزوناتك  األصول عناصر بعض
 : تطبیقي بمثال یكون سوف

 1معینة كما یلي: في دورة  ب  و أ یظھر جدول حسابات النتائج لمؤسسة معینة تنتج منتجین مثال تطبیقي:

 النتائج حسابات جدول) : 01( رقم جدول

 رقم  الحساب اسم  مدین  دائن
  الحساب

 90000 

 20000 

  
  

 18000  
12000 

 مباع إنتاج
 مخزن إنتاج

 ولوازم مواد
 خدم مستھلكة
 ات

71 

72 

61  
62 

 81  المضافة القیمة 80000   

 80000   
 15000 

 8000 

 5000 

 3000 

 15000 

 المضافة القیمة

 مصاریف
 المستخدمین

 ضرائب
 ورسوم
 مالیة مصاریف

 مصاریف
 متنوعة

 مخصصات
 اإلھالك

81 

63 

64 

65 

66  
68 

 83   االستغالل نتیجة   34000 

  الطالب اعداد من: المصدر

 2یلي كما ب و أ منتوجین على الجدول ھذا عناصر توزعت قد

  النتائج حسابات جدول عناصر توزیع): 2( رقم جدول

( ب) ( أ)   رقم  الحساب اسم 
  الحساب

                                                            
 .ذكره سبق مرجع علي سليمان دمحم 1
 .ذكره سبق مرجع علي، سليمان دمحم 2
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 30000 

  
 6000 

 8000 

 8000 

 4000 

 2000 

 3000  
9000 

 60000 

 20000 

 12000 

 4000 

 7000 

 4000 

 3000 

  
 6000 

 مباع إنتاج
 مخزن إنتاج

 ولوازم مواد
 مستھلكة
 خدمات

 مصاریف
 المستخدمین

 ضرائب
 ورسوم

 مصاریف
 مالیة

 مصاریف
 متنوعة

 مخصصات
 اإلھتالك

 71 

 72 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66  
68 

 اعداد من: المصدر

منتوج كل نتیجة حساب:المطلوب الطالب  

 احلل :

 ] 6000+  3000+  4000+  7000+  4000+  12000 [  –] 20000 +  60000[  = )أ( نتيجة

 ] 9000+  3000+  2000+  4000+  8000+  8000+  6000[  - 30000=  ( ب ) نتيجة 

 

 : خالصة

 و ب أ المنتوجین نتیجة بین الموجود االختالف تظھر لم العامة المحاسبة نتیجة أن نالحظ
  في سلبا یؤثر ب المنتوج أن على تدل التي النتائج ھذه التحلیلیة النتیجة حسابات في یظھر لكن و

44000النتيجة أ = +   

ب ة نتیج   =- 10000 3400=   التكلفة اإلجمالیة   
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 طریقة أحسن تعتبر إیراداتھا و المنتجات لتكالیف الفصل عملیة إن لذا للمؤسسة النھائیة النتیجة
1. المؤسسة استغالل لمراقبة

 

 :التحلیلیة المحاسبة أھداف ملخص

 التحلیلیة المحاسبة أھداف تلخیص مخطط(: 01) رقم شكل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 ص ذكره، سبق مرجع الكریم، عبد بویعقب :المصدر

                                          
  األخرى بالمحاسبات التحلیلیة المحاسبة عالقة: الثالث المطلب

   المقارنة عملیة خالل من عالقتھما تظھر: العام بالمحاسبة التحلیلیة المحاسبة عالقة: أوال

                                                            
 65 ص ذكره، سبق مرجع الكرمي، عبد بويعقب 1

معلومات من 
 المحاسبة العامة

 عملة تصفي

و تحلیل   

 معلومات
 أخرى

   
 
 

 نظام
 احملاسبة
 التحليلية

 

 التكاليف

التكالیفتحدید   

و مراقبتھا    

 

 

 

 تحدید االسعار 

 

 

 

 اتخاذ القرارات 

 

 

 

 

 التخطیط و التفدیر

   
 
 

 نظام
 احملاسبة
 التحليلية
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 متعددة أمور في األخرى على تعتمد منھما واحدة كل حیث بینھما وطیدة عالقة ھناك: الشبھ أوجھ
  1:منھا نذكر

 قیاس طریق عن النتیجة حسابات إظھار في العامة المحاسبة بإعانة التحلیلیة المحاسبة تقوم-
   التكالیف

1. التفصیلیة بالبیانات تدعمھا حیث العامة لمحاسبةل مكملة تعتبر -
 

 المحاسبة و إجمالیة بصفة المؤسسة األعمال رقم نتیجة العامة المحاسبة حسابات تظھر -
 . تحلیلیة بصفة البیانات ھذه تقدم التحلیلیة

  .الختامیة المیزانیة إلعداد تمھیدا المطالب و بالموجودات المتعلقة البیانات تعد -
 .  للقیاس زمنیة فترة تحدد اكالھم -

:االختالف أوجھ 2 

  العامة بالمحاسبة التحلیلیة المحاسبة عالقة :01 الجدول

  معاییر  تحلیلیة محاسبة  عامة محاسبة

 العامة النتائج تحدید إلى أساسا تھدف
 في تساھم كما  إجمالیة بصفة المالیة للسنة

 المالیة والوضعیة المیزانیة تحدید
. ةللمؤسس  

 المؤسسة نتیجة على الحصول تحاول
 لكل( والیومیة الشھریة) بالتفصیل

. حدي على منتج  

 حیث من
  الھدف

. بسنة محددة تكون االستغالل دورة عادة  

 عادة التحلیل مقیاس تكون التي الفترة
 فیستعمل خاصة حالة في إال شھر

. السنة أو الفصل  

  حیث من

 المدة
 الزمنیة

 العامة المحاسبة ستعملھات التي المعلومات
المالي المحاسبي للنظام كلیة تخضع scf 

 على والحصول التسجیل كیفیة یحدد الذي
. المعلومات  

 كمصدر العامة المحاسبة على تعتمد
. كیفیة اختالفات على االعتماد مع  

 حیث من
 مصدر

  المعلومات

 

 العامة المحاسبة تستعملھا التي المعلومات
المالي لمحاسبيا للنظام كلیة تخضع scf 

 على والحصول التسجیل كیفیة یحدد الذي
. المعلومات  

 كمصدر العامة المحاسبة على تعتمد
. كیفیة اختالفات على االعتماد مع  

 حیث من
 مصدر

  المعلومات

                                                            
 . 16 ص ،"التسيري مراقبة تقنيات " عدون، دادي �صر: 1
 1 ص ، 2001 األوىل الطبعة التوزيع، و للنشر األمر دار ،"التكاليف حماسبة "كراجة، احلكيم عبد 2
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 القانونیة الناحیة تشمل التي لتبیعتھا نظرا
 عدة من تستعمل فھي للمؤسسة والمالیة
 من بدءا سسةبالمؤ لھا عالقة ال أطراف
 على المتعاملین إلى العمال إلى مدیرھا

. المالیة و القانونیة وضعیتھم اختالف  

 للمؤسسة مسیر ھو األساسي مستعملھا
 و المسؤولیات تحدید في تفیده إذ

 اتخاذ في كأساس  نتائجھا استعمال
. القرارات  

 ناحیة من
  مستعملیھا

 الطبعة التوزیع، و للنشر األمر                                         دار ،"التكالیف محاسبة" ،كراجة                      الحكیم عبد: 1  
15ص ،2001 األولى  

 ال التي و بھا خاصة حسابات تستعمل
 و واإلیرادات المصاریف حسب تكون

.البالد نظام باختالف تختلف  

 والتي الخاصة الحسابات تستعمل
 تھتم و المنعكسة بالحسابات تدعى

. التكلفة سعر و بالتكلفة  

 ناحیة من
 الحسابات
  المستعملة

 المؤسسات الجزائري القانون أوجب
 والسجالت الدفاتر استخدام بضرورة

 ألزم أصولیة بصورة المنتظمة المحاسبیة
. صحیحة بصورة الدفاتر بمسك  

 استخدام یتوقف و إلزامیة تعتبر ال
 و الجالت و المحاسبیة الدفاتر

 التصنیع و التكالیف قسم في ناتالبیا
 الحصول بھدف اإلدارة رغبة على

. لھا الضروریة المعلومات على  

  حیث من

  اإللزامیة

 .16 ص ،"التسییر مراقبة تقنیات"  عدون، دادي ناصر :المصدر

 1المالیة بالمحاسبة التحلیلیة المحاسبة عالقة :ثانیا
 :الشبھ أوجھ

 . التحلیلیة المحاسبة بیانات خالل من یتم المالیة المحاسبة معطیات من التأكد -

 . الزمنیة الفترة تحدید مبدأ على تسیر كالھما -

 . الجرد ومبدأ المزدوج القید تطبقان كالھما -

 الختامیة المیزانیة و النتیجة حساب في المالیة المحاسبة تستخدمھا التحلیلیة المحاسبة بیانات

 

 االختالف أوجھ

 املالية احلاسبة و التحليلية احملاسبة بني الختالفا أوجه : 02 الجدول

                                                            
 1 ص ذكره، سبق مرجع "التسيري مراقبة تقنيات" عدون، دادي �صر 1
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  مالیة محاسبة  تحلیلیة محاسبة

 . والمستقبل بالحاضر تھتم -

 . اإلدارة تخدم -

 و المشروع بدراسة المحاسب یھتم -
 . المستعملة التكالیف تحدید

 تكلفة لتحدید التكالیف قائمة تستخدم -
 . الوحدة

 . األصول حركة على تركیز -

 . تاریخیة -

 . اإلدارة تخدم ال -

 التي العملیات بكافة یھتم المالي المحاسب -
 . الغیر و المشروع بین تنشأ

 أو الربح لتحدید النتائج قائمة تستخدم -
 . الخسارة

 . الخصوم حركة على تركیز -

 ص ،"التسییر مراقبة تقنیات"  عدون، دادي ناصر: المصدر

1 میةالحكو بالمحاسبة التحلیلیة المحاسبة عالقة: ثالثا
 

 ،ھذه غیرھا و وصحة تعلیم من للمواطنین المختلفة الخدمات تقدیم على الحكومة محاسبة تقوم
 كما الخدمات

 نتائج مستوى معرفة أجل من التحلیلیة المحاسبة استعمال یجب لھذا كبیرة، نفقات إلى تحتاج نعرف
 .  للمواطنین خدمات و منافع من یتحقق بما ومقارنتھا النفقات تلك

 الصناعیة المشروعات بعض تقوم: الضریبیة بالمحاسبة التحلیلیة المحاسبة عالقة: رابعا
 الضرائب و الرسوم علیھا تدفع و اإلنتاج عملیات في تستخدمھا و الخارج من خام مواد باستیراد

 و الرواتب على المستحقة الضریبة حساب یتم كما البضائع، تكلفة إلى تضاف حیث المفروضة،
 المواد تكلفة قوائم یراجع أن الضریبي المقدر على إن ثم المصنع، في العاملین تخص التي األجور

2. الضریبي ون القان مع مطابقتھا و التكالیف قسم بھا یتمتع التي اإلعفاءات من للتأكد
 

 ةللمحاسب امتداد ھي التقدیریة المحاسبة: التقدیریة بالمحاسبة التحلیلیة المحاسبة عالقة: خامسا
 إلدارة تفصیلیة مالیة ومعلومات بیانات من األخیرة ھذه تقدمھ ما طریق عن ذلك و التحلیلیة

 السیاسات رسم في كذلك و التنظیم و الرقابة و  التخطیط مجال في استخدامھا و المشروع
 .المشروع في المختلفة األقسام أداء ضبط و المستقبلیة

                                                            
 لتجارية،ا العلوم يف الليسانس شهادة نيل متطلبات ضمن خترج مذكرة ،"اإلنتاج ومراقبة للتخطيط كأداة التحليلية احملاسبة " الوهاب، عبد وبوزيد هشام ضيفلي : 1
 09 ص ، 2008 اجلزائر، املسيلة، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 120 ص األوىل، الطبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"التحليلية واحملاسبة التكلفة سعر" رحال، علي2
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1 التحلیلیة للمحاسبة العام النظام: الرابع المطلب 
 

 بھا العمل أثناء التحلیلیة المحاسبة تتطلب: التحلیلیة المحاسبة لنظام الجید السیر شروط: أوال
 : التالیة النقاط عام بشكل لتسییر كأداة وإدخالھا

 . المخزن ألمین المخزن سیر إسناد و تخزینھا شروط توفر و المخازن في المواد توضع أن •

 . بانتظام المواد حركات كل فیھا تسجل محاسبیة وثائق وجود •

 . المخزن في دوریا الموجودات كل فحص و مراقبة •

 . اإلمكان قدر تخفیضھا على العمل و اإلنتاجیة العملیات على بدقة األعباء صرف •

 أو المنتجات مختلف على توزیعھا و الیومي التنقیط على اعتمادا العاملة الید مراقبة •
 . المتطلبات

 المنتجات و السلع دخول و بخروج المتعلقة خاصة المعلومات من مجموعة توفیر یةإلزام إلى إضافة

 یمكن ال و جید تنظیم كذا و األجور توزیع و اإلنتاجیة عملیاتھا مراحل في و مصنعة نصف أو التامة

 تخص التي المعلومات كل تصلنا لم ما نشاطھا و المؤسسة ھیكلة یالءم علمي تنظیم بناء و تحقیق

 .نفسھا

 اقتصادي نشاط أو عملیة كل إن: التحلیلیة المحاسبة نجاح وشروط النظام تطبیق مجال: ثانیا
 في التي و مصاریف عن عبارة إال ھي ما المالیة التدفقات ھذه و لتحقیقھ مالیة تدفقات یستوجب
 فإنھا بالتالي و منتوج أو خدمیة كانت سواء نوعھا، كان مھما اإلنتاج عملیة تكلفة تشمل مجملھا

 . التكالیف محاسبة نظام تحت الدخول تستوجب

 : إلى تبوب فإنھا النشاط ألنواع تبعا التكالیف محاسبة و التكالیف ھذه تحلیل و دراسة یمكن حتى

 . الزراعیة التكالیف محاسبة •

 . الصناعیة التكالیف محاسبة •

 . الخدمات تكالیف محاسبة •

 . التأمین وشركات البنوك تكالیف محاسبة •

 . الحكومیة والمصالح الوزارات تكالیف سبةمحا •

 : نذكر أھمھا من لنجاحھ شروط عدة تتوفر أن یجب مھمتھ یؤدي أن النظام ھذا یمكن حتى

                                                            
 121 ص ذكره، سبق مرجع رحال، علي 1
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 صحیح التنظیم ھذا یكون أن یجب إذ المؤسسة داخل المحاسبة ھیكل في یتمثل الذي التنظیم •
 من كذلك و المسطرة األھداف لىإ الوصول الالزمة التدفقات تحدید الممكن من یكون حتى ومنسق
 . المسؤولیات مراكز كل تحدید و المؤسسة إدارة في محكم التنظیم یكون أن یجب النجاح شروط

 المحاسبة نجاح عوامل أھم من كذلك یعتبر العامل ھذا أن حیث للمعلوماتیة نظام وجود •
 شأنھا من المؤسسات في استعمالھا و اآللي اإلعالم وسائل أن بحیث الحالي عصرنا في التحلیلیة

 . بسرعة قرارات اتخاذ في ذلك و لھا الموكلة العملیة التحلیلیة المحاسبة نظام على تسھل أن

 شكل في النظام لھذا المختلفة المراحل تجسید یمكن: التحلیلیة للمحاسبة العام النظام مراحل: ثالثا

 حالتین بین نمیز الھذ و تطبیقھا وأسالیب التكالیف حساب مراحل لمعرفة تخطیطي

1:  واحد منتوج حالة 1
 

 ھذه تكلفة سعر ولمعرفة تحویل دون وبیعھ واحد منتوج شراء حالة في: تجاریة مؤسسة حالة( 1-1
 ( 1):التالي بالمخطط القول ھذا ویبین إنتاج تكلفة توجد ال المباعةوبالتالي البضاعة

 -تجاریةال المؤسسة- التكالیف حساب مراحل مخطط :02 الشكل 
 

 .121 ص ذكره، سبق ،مرجع رحال على: المصدر
.  

 

 

 

 

 

 

 منتوج على للحصول تحویلھا إلعادة( م) أولیة مواد شراء حالة في: صناعیة مؤسسة حالة( 1-2
  1.لنا یبین التالي والمخطط البیع أجل من( ج) واحد

                                                            
 121 ص ذكره، سبق مرجع رحال، علي 1

 أعباء قابلة
 للتحلیل

 مباشرة غیر أعباء

 التكلفة سعر الشراء تكلفة مباشرة أعباء

 توزیع توزیع تكلفة
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  -صناعیة مؤسسة– التكالیف حساب مراحل مخطط: 03 شكل
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: في حالة إنتاج نوعین من المنتجات )أ( و)ب( باستعمال المادة األولیة )م( إلنتاج المنتوج )م( حالة إنتاج متعدد (
 والمادتین )م( و)س( إلنتاج المنتوج )ب( والرسم یوضح ذلك: 

 1: الرسم البیاني للمحاسبة التحلیلیة في حالة إنتاج متعدد(04شكل رقم)

 

 

 
                                                            

 122 ص ذكره، سبق مرجع رحال، يعل 1
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   التكلفة وسعر التكالیف: الثالث المبحث

 البیع سعر تحدید إلى بالمؤسسة یؤدي اإلنتاجیة بالعملیة الخاصة التكالیف كل تحلیل و دراسة إن
 المعقول

 إلى اإلشارة مع التكلفة سعر و التكالیف مفھوم توضیح المبحث ھذا في أردنا لھذا لمنتجاتھا
 إلقاء یجب التكلفة سعر و التكالیف إلى الوصول قبل كنل و التكالیف عناصر تصنیف و مكونات

  التكالیف و  األعباء المصاریف،: التالیة العناصر على نظرة

 : التكالیف تصنیف و التكلفة سعر و التكالیف مفھوم: األول المطلب

1 التكلفة سعر و التكالیف مفھوم: أوال
 

 غایة إلى البدایة من انطالقا خدمة أو منتوج ایتحملھ التي األعباء مجموعة ھي: التكالیف تعریف 
 .  إنتاجھ أو لصنعھ المراحل أو العملیات جمیع نھایة

1)
 
 بین من و الدورة نتیجة تحدید على یعمالن فھما الناتج مع العبء یتقابل: العبء تعریف 

F32F. االستھالك مخصصات و اللوازم و المواد و البضائع استھالك األعباء

2
 

2)
 
  خدمات أو سلع مقابل المؤسسة صندوق من تخرج مالیة حقیقیة نفقات ھي: المصاریف مفھوم 

3)
 
 حیث النھائي للمنتوج والبیع اإلنتاج عملیتي انتھاء عن التكلفة سعر یعبر: التكلفة سعر مفھوم 
: أنھ على تعریفھ یمكن كما المنتوج، إعداد إلى وصوال الشراء من بدایة المصاریف كل یضم

 البیع عملیة نھایة إلى الشراء عملیة بدایة من المنفقة المصاریف حجم عن تعبر تصادياق مفھوم
 واحدة تكلفة سعر لھ ولكن( التوزیع تكلفة اإلنتاج، تكلفة الشراء، تكلفة) تكالیف عدد منتوج ولكل

 : لحساب سعر التكلفة یجب األخذ بعین االعتبار نوع نشاط المؤسسة صناعیة،مكونات سعر التكلفة
 3 تجاریة أو خدماتیة

 : یضم سعر التكلفة: بالنسبة للمؤسسة الجاریة .1

 تكلفة الشراء للوحدات المباعة؛  -

 مصاریف التوزیع للمصاریف المباعة

 )مباشرة وغیر المباشرة( الشراء مصاریف + الشراء ثمن = الشراء تكلفة
                                                            

 . 200 ص ، 1999 اجلزائر، أالفا، دار ،"التكاليف حماسبة أساسيات " دبيان، املقصود عبد 1
 193 ص ذكره، سبق مرجع بركات، أمحد2
 193 ص ذكره، سبق مرجع بركات، أمحد3
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 )مباشرة وغیر رةالمباش( التوزیع وأعباء مصاریف + الشراء تكلفة = التكلفة سعر

 التجاریة للمؤسسة بالنسبة التكلفة سعر مكونات : 05 الشكل

 

 

 

 

 التوزيع تكلفة الشراء تكلفة                                       

 3 ص ذكره، سبق مرجع الكرمي، عبد بويعقب :المصدر

 : یضم سعر التكلفة ما یلي:بالنسبة للمؤسسة الصناعیة

 - -اء المواد األولیة المستعملة؛ تكلفة اإلنتاج للمواد المباعة. تكلفة شر

 تكلفة الشراء = ثمن الشراء + مصاریف الشراء المباشرة و الغیر المباشرة

 تكلفة اإلنتاج = تكلفة الشراء + مصاریف اإلنتاج المباشرة و الغیر المباشرة

 سعر التكلفة = تكلفة اإلنتاج + مصاریف التوزیع

 

 1الصناعیة للمؤسسة بالنسبة التكلفة سعر مكونات : 06 الشكل

 

 

 

 

 البيع تكلفة                اإلنتاج تكلفة                                  الشراء تكلفة                             

 33 ص ذكره، سبق مرجع الكریم، عبد بویعقب :المصدر
                                                            

 33 ص ذكره، سبق مرجع الكرمي، عبد بويعقب 1

 مخزون البضائع بیع السلع  شراء السلعة

 شراء

 المواد

 بیع 

 المنتوج

 التامة

مخزون 
 منتوج

 تام 

 تحویل 

 المادة

مخزون 
 المواد
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 .الخدمة مصاریف كل التكلفة سعر یضم :خدماتیةال للمؤسسة بالنسبة

 .الخدمة تقدیم على المنفقة التكالیف مجموع = التكلفة سعر

 11 :التكلفة سعر حساب من الھدف

 - .المبیعات قیمة و التكلفة سعر بین المقارنة من النشاط مردودیة مراقبة

 وصولھا لحظة البضاعة أو المنتوج تكلفة اصرعن معرفة یفید بما المؤسسة تتحملھا التي األعباء مجموع حصر
 - .للعمیل

 :كالتالي ھي و منھا بعضا نبین و نتعرض سوف للتكالیف تبویبات و تصنیفات عدة ھناك :التكالیف تصنیف :ثانیا

 :التكالیف عنصر وظیفة حسب التبویب 1(

 المنشأ داخل الوظیفة لطبیعة مخطط : 07 الشكل

 

 وظسفة تسویقیة                                   وظیفة اداریة                                وظیفة صناعیة      

 

 

 

 

 مواد مواد  إنتاجیة خدمات 

 اجور اجور  مواد مواد 

 مصاریف مصاریف  أجور أجور 

 تقدم مصاریف مصاریف                         
 المركز إلى خدماتھا                             اإلنتاجیة     

 
  

 

 اإلداریة الكلفة              التسویقیة الكلفة                          اإلنتاجیة الكلفة 

                                                            
 09 ص ره،ذك سبق مرجع الكرمي، عبد بويعقب م 1

متخصصة في عملیات 
 فقط اإلنتاج

 و تنسیق في متخصصة

 اإلدارات بین العملیات تخطیط

 المواد یفتصر في متخصصة

 الصناعیة الوظیفة في المنتجة
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 9ص ذكره، سبق مرجع الكریم، عبد بویعقب: المصدر

 

 تحول التي األولیة المواد أو الخدمات في متمثلة مواد من التكالیف تلك ھي: اإلنتاجیة التكلفة-أ
 ضمن و اإلنتاجیة بالعملیة یقومون الذین العمال أجور في متمثلة أجور و تام منتج لتصبح وتصنع
 ھذه و...  األولیة المواد شراء مصاریف مثل اإلنتاج مصاریف إلى باإلضافة الصناعیة، الوظیفة
 مراكز بھا تقوم األخیرة ھذه. رةمباش غیر أو اإلنتاجیة العملیة في مباشرة تكون قد التكالیف

. اإلنتاجیة بالعملیة مباشرة عالقة لھا یكون أن دون اإلنتاجیة الخدمات 1
 

.  الصناعیة بـالتكالیف تسمى اإلنتاجیة العملیة ضمن تنفق والتي الذكر السابقة التكالیف مجموع  

 مواد من منتجاتھا لتصریف المؤسسة تقدمھا التي المصاریف تلك ھي :التسویقیة التكلفة-ب
 أما. الحزم و اللف و التغلیف و التعبئة مواد: التسویقیة المواد تشمل و       ، مصاریف و وأجور
 المصاریف و المبیعات عمال عموالت و           المبیعات إدارة مرتبات في فتتمثل األجور

 نفقات البیع عمال نتقالا مصاریف العینات، تكلفة اإلعالنات، و اإلشھار مصاریف ھي التسویقیة
. التسویقیة التكالیف تمثل التكالیف ھذه إجمالي...  للخارج الشحن  

 مواد تستخدم فھي ھذا مع و التنسیق و اإلشراف في یكمن اإلدارة دور إن :اإلداریة التكلفة-ج
 و ظیفةالو ھذه داخل الموظفین رواتب و العلیا اإلدارة رواتب في متمثلة أجور إلى تحتاج و مكتبیة
 و برید و ضیافة مصاریف من اإلدارة تتحملھا التي المصاریف كافة ھي و مصاریف لھا كذلك

 اإلداریة التكالیف تمثل العناصر ھذه محصلة.المطبوعات الثانویة، اإلدارة نفقات ھاتف،
 

2  بحجم عالقتھا حسب التكالیف عناصر تسلك: النشاط بحجم العنصر عالقة حسب التبویب -
 أقل مع متغیرة تكون أن إما النشاط، مستوى تغیر مھما ثابتة تكون أن فإما مختلف، لوكس النشاط

. ھذا نشرح سوف) ثابتة شبھ( متغیرة شبھ تكون قد كما النشاط، حجم في تغیر  

 اإلنتاج، حجم في الحاصلة التغیرات مع مجموعھا في تتغیر ال تكالیف ھي :الثابتة التكالیف - أ
 الوحدة نصیب فیزداد عكسیة، عالقة فق و التكالیف ھذه من الواحدة ةالوحد نصیب یتغیر بینما

  لزیادتھ وینخفض اإلنتاج حجم بانخفاض
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 الثابتة التكاليف : 04 الجدول
 
 

 

 

 

 

 

 9ص ذكره، سبق جعمر  الكرمي، عبد بويعقب :المصدر

 .مستقیم خط ھي :اإلنتاج بحجم الثابتة التكالیف عالقة یبین الرسم

 الثابتة التكالیف منحنى : 08 الشكل

  Q1 

 

 

 30 

 Q1 

                                       10           20        30        40       50        

 1 0ص ذكره، سبق مرجع الكرمي، عبد بويعقب :المصدر

إن عدم اإلنتاج ال یمنع وجود ھذه التكالیف التي تتمثل عموما في إیجار مبنى المؤسسة، مرتب مشرف المصنع، 
 1تكلفة زمنیة أقساط التأمین، فھي 

ھي تكالیف متغیرة في مجموعھا مع التغیرات الحاصلة في حجوم اإلنتاج، في حین یكون  التكالیف المتغیرة:-ب
المنتجة من ھذه التكالیف ثابتا. و تربط ھذه التكالیف عالقة طردیة و حجوم اإلنتاج )مستوى  نصیب الوحدة

  1النشاط(، إذ تزداد بازدیاد اإلنتاج و تنخفض بانخفاضھ. كما ھو مبین في الشكل التالي و الجدول:

  

                                                            
 10 ص ذكره، سبق مرجع الكرمي، عبد بويعقب 1

 الثابتة التكالیف اإلنتاج حجم الوحدة نصیب

 3 

 ینخفض 1.5

1 

 10 

 یزید 20

30 

 30 

30 

30 



 التحلیلیة والمحاسبة المؤسسة حول مفاھیم                                األول الفصل
 

30 
 

 1: التكالیف المتغیرة05الجدول 

 مجموع الكلف  ات( حجم اإلنتاج )عدد الوحد نصیب الوحدة الواحدة 

 0 

 6 

 6  6 

 0 

 10 

 20  30 

 0 

 60 

 120  180 

 10بویعقب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

 تكلفة الوحدة الواحدة = مواد + أجور + مصاریف  

  6=3+2+1مثال: 

 الرسم یبین عالقة التكالیف المتغیرة = حجم اإلنتاج 

  

 ريةاملتغ التكاليف منحىن : 09 الشكل

   حمموع الكلف الطردي                        

 

  الواحدة الوحدة نصيب 

 

 )الوحدات عدد( 

 10ص ذكره، سبق مرجع الكرمي، عبد ويعقب ب :المصدر

 

 

ال تظھر ھذه التكالیف إال بظھور اإلنتاج و تتمثل عموما في المواد األولیة، أجور عمال الوظیفة الصناعیة، 
  تكلفة اإلنتاج.ھي كلف غیر زمنیة بل متعلقة باإلنتاج، أي عمولة المبیعات ف

                                                            
 مرجع سبق دكره 1
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ھي التي تجمع بین خصائص النوعین السابقین معا، فتجدھا أحیانا : -شبھ المتغیرة –التكالیف شبھ الثابتة -ج
ثابتة، ثم تسلك سلوك الكلف المتغیرة. و مثال ذلك مصاریف الصیانة حیث أن الصیانة الدوریة ھي تكالیف ثابتة 

 ثم تبدأ ھذه التكالیف بالزیادة عند بدء العملیات اإلنتاجیة و زیادة الوحدات المنتجة فتصبح متغیرة. 

نفس الشيء بالنسبة لمصاریف الكھرباء فھي تكون حتى إن لم یوجد إنتاج، فاإلدارة تحتاج إلى  كھرباء لكن عند 
 فة متغیرة. الشكل التالي یوضح أكثر. بدایة اإلنتاج یصبح استھالك الكھرباء أكبر و بالتالي تصبح تكل

 الرسم یبین عالقة التكالیف شبھ الثابتة )شبھ المتغیرة( باإلنتاج في الغالب ال تأخذ ھذه التكالیف دالة خطیة

  : منحنى التكالیف شبھ الثابتة )شبھ متغیرة( 10الشكل

 C اثبتة شبه تكاليف 

 

 

 

  

 12عبد المقصود دبیان، ص المصدر: 

 

 

تسلك عناصر التكالیف حسب عالقة عناصرھا بوحدة اإلنتاج تبویب حسب عالقة العنصر بوحدة اإلنتاج: ال-3
F39Fسلوكین فإما أن تكون مباشرة بوحدة اإلنتاج أو غیر مباشرة. 

1 

: ھي كافة التكالیف التي ال تصرف إال خصیصا لوحدة اإلنتاج مواد  كانت ،أجور أو التكالیف المباشرة -
 مصاریف. 

 : ھي المواد األولیة الالزمة إلنتاج المنتج و التي یمكن ردھا مباشرة إلى المنتج النھائي. واد المباشرةالم -

: ھي األجور الخاصة بكافة العاملین ضمن الوظیفة الصناعیة داخل األقسام و الورش األجور المباشرة -
 اإلنتاجیة فقط. 

ي یجب إنفاقھا إلتمام وإكمال العملیات : ھي مجموع المصاریف التالمصروفات الصناعیة المباشرة -
 اإلنتاجیة مثل الطاقة الحراریة الالزمة في أفران صناعة الحدید. 

                                                            
 12 ص ذكره، سبق دبیان، المقصود عبد 1
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: ھي تلك المصاریف التي تصرف على الوحدة اإلنتاجیة بطریقة غیر مباشرة و التكالیف غیر المباشرة -
 باشرة تتمثل في المواد غیر المباشرة، األجور غیر المباشرة، المصاریف غیر الم

: ھي مواد ضروریة في العملیات اإلنتاجیة لكنھا ال تظھر في المنتج النھائي مثل الزیوت، المواد غیر المباشرة
 لتشحیم اآلالت، مواد التنظیف . 

: ھي األجور الخاصة بالمالحظین و عمال الحراسة والمفتشین، عمال النظافة، األجور غیر المباشرة -
 ات إدارة المبیعات. مرتبات اإلدارة العامة، مرتب

تشمل اإلیجار، التأمینات، الضریبة العقاریة، اإلضاءة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة األخرى:  -
 والتدفئة، اإلعالن     و تكلفة العینات. 

 المطلب الثاني: العناصر المكونة للتكالیف 

  1تتكون التكالیف اإلجمالیة للسلع من عنصریین:

تكالیف تصرف خصوصا من أجل وحدة المنتوج و ھي تحسب أوال وتسجل في حساب ھي  تكالیف مباشرة:-1
  1التكالیف دون طرح أي مشكل و فیما یلي أنواع ھذه التكالیف:

 تكلفة ید عاملة مباشرة. -تكلفة مواد أولیة. -

 تكلفة خدمات مباشرة. -تكلفة مواد مستھلكة.-

محسوبة مباشرة في التكالیف و سعر التكلفة ألنھا تنفق على  ھي التي ال یمكن أن تكونتكالیف غیر مباشرة: -2
النشاط اإلنتاجي كلھ و لیس على وحدات إنتاج معینة بصفة خاصة و تتواجد ھذه التكالیف في جمیع أقسام 

 المؤسسة. 

: الھدف من تحمیلھا ھو تسییر النشاط في ھذه األقسام دون أن ترتبط ارتباطا تكلفة إنتاج غیر مباشرة •
 شرا بوحدات اإلنتاج مثل إھالك المباني و اآلالت الصیانة و القوى المحركة. مبا

: مثل مواد التعبئة، التغلیف، األجور، المرتبات والمصروفات المترتبة بتخزین البضائع و تكلفة التسویق •
 مصاریف نقل المبیعات و اإلشھار. 

و أقسام الشؤون المالیة مثل المحاسبة و  المستخدمین و العالقات العامة و األمنتكلفة إدارة ومالیة:  •
 اإلحصاء        و البرمجة. 

 

 

 
                                                            

 17 ، 16 ص ، 1988 قسنطينة، البحث، دار ،"التسيري مراقبة وتقنيات التحليلية احملاسبة " عدون، دادي �صر 1
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 یمكن إنجاز العناصر األساسیة لحساب التكالیف و سعر التكلفة بالمخطط التالي: 

 : مخطط العناصر األساسیة لحساب التكالیف و سعر التكلفة   تكالیف مباشرة     11الشكل 

 توزع                            توجھ                                                            

  

 حسب التاثیر   

 تحمل توجھ على المنتوج حسب 

 

 

 17ص قسنطينة، البحث، دار ،"التسيري مراقبة وتقنيات احملاسبة " عدون، دادي �صر :المصدر

  .شرة+ مصاریف غیر المباشرةتكلفة الشراء = ثمن الشراء + مصاریف الشراء المبا

یعرف بأنھ سعر السلع أو المواد األولیة الواردة في فواتیر الموردین مع مراعاة التخفیضات ثمن الشراء: *
 1التجاریة و الرسوم. 

 رسوم مسترجعة + مصاریف )النقل، العقود األتعاب.( -تخفیضات تجاریة-ثمن الشراء= سعر البیع

ھي مصاریف تدفع بصفة عامة للغیر قیل وصول المشتریات إلى المؤسسة : مصاریف الشراء المباشرة *
مثل النقل ،الجمركة، السمسرة ویمكن لھذه المصاریف أن تضم سعر الشراء أو تسجل في حسابات أخرى 

 لألعباء حیث تعتبر أعباء مباشرة. 

 : ھي مصاریف تجمع في مراكز أو عدة مراكز والتي تلخص في: مصاریف غیر مباشرة *

 االستالم و تفریغ البضائع.  •

 مراجعة و مراقبة النوعیة و الكمیة.  •

 التخزین )ترتیب، صیانة، دراسة.(  •

 محاسبة التموینات )مسك ملف الموردین، مراجعة الفواتیر(  •
1 

                                                            
 19 ص عدون، دادي ناصر 1

 تكاليف
 احملاسبة
 التحليلية

 التكالیف

سعر و  

 التكلفة

مباشرة تكالیف  

مباشرة غیر تكالیف التوزیع جدول   

تحدید أو تعیین  
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  :طریقة حساب تكلفة الشراء *

ة السكر، الحلیب ، مواد أولی 3مؤسسة صناعیة تنتج نوعین من الیاوورت الصناعي )س، ص( باستعمال مثال: 
 : 1987ملون صناعي و كانت المعلومات الخاصة بشھر دیسمبر 

 للكلغ الواحد.  5,3كغ من السكر ب   1100للتر الواحد،  5,1ل من الحلیب ب  5000:المشتریات *

 دج للكلغ.  25,8كغ من الملون ب   240

 الصناعي حسب الوزن. كغ توزع بین السكر والملون   1072دج للحلیب و 500مصاریف الشراء:* 

 : طریقة الحساب

 (: طریقة حساب تكلفة الشراء 07جدول رقم) 

 البیان  الحلیب  السكر  الملون 

  

  

  

 1980 

 192 

  

  

 3850 

  

 880 

  

 7500 

  

  

 500 

 ثمن الشراء 

 1,5 ×5000 

 3,5 ×1100 

 8,25 ×240 

مصاریف الشراء 
 المباشرة 

 إجمالیة  تكلفة شراء 8000  4730  2172 

عدد الوحدات  5000  1100  240 
 المشترات 

 تكلفة الوحدة  1,6  4,3  9,05 

قمنا بحساب مصاریف الشراء على أساس التناسب  29المرجع: بوعیقب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص 
  التالي: 

 1072 الصناعيالملون السكر 

  

                                                                                                                                                                                                        
 19 ص عدون، دادي ناصر 1
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عامة جمیع العناصر المادیة التي اشترتھا المؤسسة أو  یقصد بالمخزونات بصفة 1ثانیا: تقییم المخزونات:
أنتجتھا و تقوم باالحتفاظ بھا في المخازن و ذلك بغرض استعمالھا فیما بعد في الصنع أو البیع إلى الغیر و ھذه 

المخزونات تمر بمتابعة      و مراقبة تحمل في تسجیل جمیع اإلدخاالت و اإلخراجات منھا و ھذا ما یسمى 
 المخزون و یمكن التمییز بین حركتین للمخزون:  بحركة

 . 30بویعقوب                     عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص                                          1 

: إن مسؤولیة العناصر المادیة المخزنة ترجع إلى رئیس المخازن حیث حركة المخزون من حیث المخزون-أ
ملیة الشراء أو التموین و عملیة االستھالك و ھذه العملیات تحتاج إلى بطاقات و دفاتر تسجل فیھا یقوم بمراقبة ع

 حركة المخزونات بالكمیة. 

بعكس دور أقسام المخازن الذي یتمثل في مراقبة المخزون من حیث كمیة حركة المخزون من حیث القیمة: -ب
یث الكمیة و السعر في آن واحد وتتبع المؤسسات في مراقبة فقط إذ تقوم أقسام المحاسبة بمراقبة الحركة من ح

 المخزون ما یسمى بأسلوب الجرد المستمر حیث تقیم كل اإلدخاالت و اإلخراجات على أساسھ. 

یتم تقییمھا على أساس تكلفة شراء للمواد األولیة و البضائع أو تكلفة اإلنتاج للمنتجات التامة  تقییم اإلدخاالت:-1
 تامة و غیرھا. و النصف ال

: إذا كان تقییم اإلدخاالت تتم بدون صعوبة تذكر فإن تقییم اإلخراجات یتم بمعالجة خاصة و اإلخراجات تقییم-2
 ذلك ألسباب منھا: اختالف األسعار و ھذا راجع إلى اختالف الموردین و األسواق و وسائل النقل. 

 لتقییمھا نستعمل طریقتین: 

 حاالت و ھي:  3و تنقسم إلى  ة:طریقة التكالیف الحقیقی 

 :التكلفة الوسطیة المرجحة بعد كل دخول 1الحالة 

 الوسطیة التكلفة الواردةالكمیة تكلفة + المخزونة الكمیة تكلفة 
 التكلفة الوسطیة المرجحة لمجموع اإلدخاالت : 2الحالة الواردة الكمیة + المخزونة الكمیة=  المرجحة

 مجموع=  االدخاالت لمجموع المرجحة الوسطیة التكلفة دةالوار الكمیة تكلفة مجموع
 الواردة الكمیة

  1:التكلفة الوسطیة المرجحة لمجموع االدخاالت مع مخزون أول مدة3الحالة 

 الوسطیة التكلفة الواردةالكمیات تكلفة + االولیة الكمیة تكلفة 
 حركات المواد التالیة: : لدیك مث ـالالواردة الكمیة + االولیة الكمیة=  المرجحة

 دج للكلغ.  80كغ ب   380مخزون أولي  2/1

 كغ.   220خروج  6/1

                                                            
 دروس نظریة وتطبیقیة في المحاسبة التحلیلیة، مرجع سبق ذكره.  1
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 كغ.   80خروج  11/1

 دج.  82ب  250دخول  16/1

 كغ.   160خروج  19/1

 أحسب تكلفة الوسطیة المرجحة للوحدة حسب الحاالت الثالثة. 

  تكلفة الوسطیة المرجحة لكل ادخال (:08تكلفة الوسطیة المرجحة لكل إدخال جدول رقم)  :1الحالة 

  إدخال   إخراج    المخزون 
 التاریخ  البیان 

 ك  ت.و  مبلغ  ك  ت.و  مبلغ  ك  ت.و  مبلغ 

 30400 

 12800  
6400 

 26900 
40772 

 80 

 80 

 80 

 81,51  
81,51 

 380 

 160  
80 

 330 

 170  

  

 17600 

 6400 

  

81,51 

  

 80 

 80 

  

 160 

  

 220 

 80 

  

 160 

 30400 

  

  

 20500 

  

 80 

  

  

 82 

  

 380 

  

  

 250 

  

أول شھر 
إخراج 
إخراج 
دخول 
 خروج 

 1/2 

 1/6 

 1/11 

 1/16  
1/19 

 المرجع: دروس نظریة وتطبیقیة في المحاسبة التحلیلیة 

المرجحة  الوسطیة دج  التكلفة 80تقییم اإلخراجات ب  15/2إلى  2/1من 

 

  1لوسطیة المرجحة لمجموع اإلدخاالتتكلفة ا :2الحالة  

 (: تكلفة الوسطیة المرجحة لمجموع اإلدخاالت 09جدول رقم) 

  إدخال   إخراج   المخزون 
 التاریخ  البیان 

 ك  ت.و  ق  ك  ت.و  ق  ك  ق 

                                                            
 دروس نظریة وتطبیقیة في المحاسبة التحلیلیة ،مرجع سبق ذكره.  1
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 30400 

 12360  
5800 

 26135  
13015 

 380 

 160  80 

 330  170 

  

 18040 

 6560 

  

 13120 

  

 82 

 82 

  

 82 

  

 220 

 80 

  

 160 

 30400 

  

  

 20500 

  

 80 

  

  

 82 

  

 380 

  

  

 250 

  

أول شھر 
إخراج 
إخراج 
دخول 
 خروج 

 1/2 

 1/6 

 1/11 

 1/16  
1/19 

  دروس نظریة وتطبیقیة في المحاسبة التحلیلیةالمصدر: 

 تكلفة اإلدخال الوحید.  ھي 82تكلفة الوسطیة الم رجحة لمجموع اإلدخاالت = مجموع ت كمیة الواردة 

 1: 1تكلفة الوسطیة المرجحة لمجموع اإلدخاالت + مخ :3الحالة 

  1(: تكلفة الوسطیة المرجحة لمجموع اإلدخاالت + مخ10جدول رقم )

  إدخال   إخراج  المخزون 
 التاریخ  البیان 

 ك  ت.و  ق  ك  ت.و  ق  ك  ق 

 30400 

48173,8 

41710,6 

62210,6 

49284,2  

 380 

 160  
80 

 330 
170 

  

 17773,8 

 6463,2 

  

12926,4 

  

 80,79 

 80,79 

  

 80,79 

  

 220 

 80 

  

 160 

 30400 

  

  

 20500 

  

 80 

  

  

 82 

  

 380 

  

  

 250 

  

أول شھر 
إخراج 
إخراج 
دخول 
 خروج 

 1/2 

 1/6 

 1/11 

 1/16  
1/19 

 لیةدروس نظریة وتطبیقیة في المحاسبة التحلی المصدر: 

 الواردةالكمیةتكلفة + 𝟏𝟏مختكلفة

 د ج الواردة الكمیة + 𝟏𝟏مخ كمیة = المرجحة الوسطیة التكلفة  

  

 

  
                                                            

 .ذكره سبق مرجع التحلیلیة، المحاسبة في وتطبیقیة نظریة دروس 1
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  1ثالثا: تكلفة اإلنتاج والعناصر المكونة لھا:

 :  تكلفة اإلنتاج- 1

 : ھي التكلفة المحصل علیھا بعد عملیات تحویل المواد األولیة حسب طریقة اإلنتاج. تعریف

 : عناصر تكلفة اإلنتاج

 تكلفة اإلنتاج = تكلفة المواد المستھلكة + مصاریف مباشرة + مصاریف إنتاج غیر مباشرة 

 : المصاریف المباشرة* 

: تمثل قیمة المواد المساعدة المستعملة في عملیة اإلنتاج بشكل مساعد للمواد تكلفة المواد المستھلكة -
 نجارة. األولیة مثل الغراء و المسامیر في ال

: تحدد بقیمة العمل اإلنساني المبذول لتحویل المواد و اللوازم إلى منتجات و تتضمن تكلفة الید العاملة -
 األجور اإلجمالیة بما فیھا المنح و األعباء اإلجمالیة التي تتحملھا المؤسسة. 

 : مصاریف إنتاج غیر المباشرة* 

 الوسائل.(  إعداد و تحضیر العمل )مكاتب الطرق، ترتیب ودراسة -

 صناعة المنتجات وتنفیذ الخدمات )ورشات البناء، مراكز الخدمات.(  -

 المراقبة والتجارب )ورشات ومراكز التجارب(.  -

 –تكلفة اإلنتاج = سعر التكلفة :إذا لم یكن ھناك مخزون أول مدة وال مخزون آخر مدة للمنتجات  مالحظ ة
 مصاریف البیع 

  محاسبة التحلیلیة:المطلب الثالث: تحدید أعباء ال

 إن حساب التكالیف و سعر التكلفة في المحاسبة التحلیلیة بأخذ اغلب عناصر التكالیف المسجلة في المحاسبة 

  1العامة و بنفس المبلغ و التي تدعى باألعباء المعتبرة.

محاسبة التحلیلیة تأخذ إما باقي األعباء فیتم االستغناء عنھا و تسمى باألعباء غیر المعتبرة باإلضافة إلى إن ال
المصاریف غیر المسجلة في المحاسبة العامة و تدعى بالعناصر اإلضافیة و بالتالي فالغایة من تحدید التكالیف 

ھو تحدید دقیق للنتیجة التحلیلیة للمؤسسة حسب المنتوج، القسم و ال یمكن الوصول إلیھا بإھمال األعباء المعت 
إن یكون ھناك عملیة تحلیل و فصل بین األعباء و إلغاء بعضھا و إضافة عناصر برة و غیر المعتبرة لذا یستلزم 

 أخرى للتعبیر عن الشروط العادیة التي تساھم في تسییر أحسن لنشاط المؤسسة االقتصادیة. 

                                                            
 . 90، ص 2000بة التحلیلیة، سنة رابح حمودي، " دروس و تطبیقات في المحاس 1
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: وتمثل جمیع األعباء التي تدخل ضمن عملیة االستغالل العادي وبذلك تحسب أوال: تعریف األعباء المعتبرة
 لتكالیف وسعر التكلفة. ضمن ا

: ھي األعباء المسجلة ھي المحاسبة العامة و التي ال تأخذ بعین االعتبار في ثانیا: تعریف األعباء غیر المعتبرة
  حساب التكلفة و سعرھا ألنھا أعباء یرى رئیس المؤسسة إن تحمیلھا لیس عقالنیا و یجرد التكالیف من معناھا.

 و نمیز فیھا مجموعتین:  

 تتمثل أساسیا في تكالیف خارج االستغالل، تكالیف استثنائیة حصص استثنائیة.  جموعة األولى:الم *

ھي األعباء غیر المسجلة في المحاسبة العامة مثل: التكالیف المتعلقة بالحصول على  المجموعة الثانیة: *
 االستثمارات و تخفیضات تجاریة ممنوحة للزبائن. 

ألعباء الوھمیة المعوضة للتكالیف الحقیقیة التي كان من المفروض إن تكون قد : ھي اثالثا: العناصر اإلضافیة
 . تحملتھا المؤسسة لو كانت بعض ظروف االستغالل متوفرة

ھي أعباء ال تدخل في المحاسبة العامة أثناء حساب سعر التكلفة لذا فھي تضاف إلى أعباء المحاسبة التحلیلیة 
ألعباء اإلضافیة و تسمح بالموازنة الخارجیة للتكالیف و سعر التكلفة لعدة لحساب سعر التكلفة و لذا سمیت با

 مؤسسات خالل السنة المالیة الواحدة و نجد منھا:  

مبلغ الفائدة المحسوب على المال الخاص: إن حساب ھذا المبلغ یسمح بإجراء مقارنة بین التكالیف المحصل 
 روض. علیھا        و تكالیف مؤسسات أخرى ممولة بق

ناصر دادي                     عدون، " المحاسبة التحلیلیة                                         وتقنیات  1 
  18مراقبة التسییر"، مرجع سبق ذكره، ص 

الدفع ألعمال حساب المشروع )أجرة عمل المشغل(: الھدف من إضافة ھذه النفقة ھو الحصول على تكالیف 
 مقارنة في مؤسسات ذات شكل قانوني آخر. تسمح بإجراء 

 أعباء غیر معتبرة.  –أعباء المحاسبة التحلیلیة = أعباء المحاسبة العامة + عناصر إضافیة 

أخیرا أعباء المحاسبة التحلیلیة تختلف عن أعباء المحاسبة العامة ألنھ یضاف إلى ھذه األخیرة عناصر إضافیة و 
 تطرح منھا أعباء غیر معتبرة. 

 أعباء غیر معتبرة.  –عباء المحاسبة التحلیلیة = أعباء المحاسبة العامة + عناصر إضافیة أ

أي إن الفروق الموجودة في النتیجتین التحلیلیتین و العامة ھي الفروق في التكالیف و األعباء و لكي نتحصل 
 على نفس النتیجة یجب إدخال الفوارق الموجودة بین النوعین من األعباء حیث:  

أعباء غیر  –النتیجة الصافیة للمحاسبة التحلیلیة = نتیجة المحاسبة التحلیلیة اإلجمالیة + عناصر إضافیة
  1معتبرة.

                                                            
 . 19ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 1: مخطط تحدید أعباء المحاسبة التحلیلیة 12شكل 

 محاسبة عامة            محاسبة تحلیلیة                         

 

في  سعر التكلفة 
المحاسبة 

 یلیةالتحل
 

 

مصاریف  
 الشراء

مصاریف 
اإلنتاج 

مصاریف 
 التوزیع

 

 

أعباء غیر  
 مباشرة

 أعباء معتبرة 

 عناصرإضافیة 
 

 

 أعباء معتبرة 

أعباء غیر   
 معتبرة

 

 أعباء  

 العامة  المحاسبة 

 . 19ناصر دادي عدون، "المحاسبة التحلیلیة وتقنیات مراقبة التسییر"، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

 

 

 

 

                                                            
 .ذكره سبق مرجع التحلیلیة، المحاسبة في وتطبیقیة نظریة دروس : 1
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  المطلب الرابع: دراسة النتیجة التحلیلیة من خالل سعر التكلفة

أوال: سعر التكلفة 1لدراسة النتیجة التحلیلیة یجب أوال التذكیر بسعر التكلفة والعناصر المكونة لھا.
  والعناصر المكونة لھا:

الدورة االستغاللیة عندما  : سعر التكلفة للمنتوجات أو الخدمات یمثل كل ما كلف المؤسسة خاللالتعریف
 تصل المرحلة النھائیة أي بما فیھا التوزیع و تحسب للمنتوج فقط و الذي تحمل لھ كل أعباء الدورة. 

 1یتكون سعر التكلفة من: مكوناتھا: 

تكلفة اإلنتاج المباع في حالة مؤسسة صناعیة و تقیم إما بالتكلفة الوسطیة المرجحة أو بطریقة  -
 . نفاد المخزون

 تكلفة شراء البضاعة المباعة في حالة مؤسسة تجاریة.  -

 تكالیف التوزیع مباشرة و غیر مباشرة.  -

 ھي تلك التكالیف التي ال یمكن تحمیلھا إال لسعر تكلفة المنتوج المباع و تنقسم إلى: تكلفة توزیع: 

دراسة السوق  ھي تلك األعباء التي ال یمكن ربطھا بمنتوج معین مثل مصاریف توزیع مباشرة:-أ
الخاص بالمنتوج، إشھار خاص بالمنتوج، بعض مصاریف النقل إذن ھي أساسھا أعباء المستخدمین و 

 الخدمات المقدمة. 

: ھي تلك األعباء التي ال تخص منتوج معین و تجمع في مراكز مصاریف توزیع غیر مباشرة-ب
 التوزیع و تكون أكبر من األولى و توزع بین أسعار التكلفة. 

بما أن المنتجات أنتجت لتباع فإن عرضھا في السوق یؤدي بالمؤسسة إلى تحمل ھمیة تكالیف التوزیع: أ
مصاریف بین نھایة اإلنتاج و وصول المنتوج للمستھلك و ھذه التكالیف یطلق علیھا اسم تكالیف توزیع 

 و تعود أھمیتھا إلى االھتمام المتزاید لترویج المنتوج في السوق. 

 الدراسة السابقة لسعر التكلفة ما یلي: نستخلص من 

سعر التكلفة = تكلفة إنتاج المباع + مصاریف التوزیع المباشرة و في حالة مؤسسة صناعیة: *
  غیر المباشرة

سعر التكلفة = تكلفة شراء البضاعة المباعة + تكالیف التوزیع في حالة مؤسسة تجاریة: *
  المباشرة وغیر المباشرة

                        

                                                            
 . 90 ص ، 2000 سنة التحلیلیة، المحاسبة في تطبیقات و دروس " حمودي، رابح 1
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النتیجة التحلیلیة ھي عبارة عن الفرق بین المبیعات )رقم  ثانیا: طریقة حساب النتیجة التحلیلیة:
 األعمال( و سعر التكلفة. 

  بأنھ سعر البیع یعرف رقم األعمال

 نتیجة تحلیلیة؛   -: ھما:النتیجة نوعان

 نتیجة تحلیلیة صافیة.  -

ة و األعباء غیر المعتبرة و الفوارق )األقسام، : في حالة عدم و جود العناصر اإلضافی1فرع 
 النتیجة التحلیلیة = النتیجة التحلیلیة الصافیة = نتیجة المحاسبة العامة. الجرد...الخ.( فإن: 

 في حالة وجود أعباء المحاسبة التحلیلیة   :2فرع 

 ألن:  التحلیلیة]النتیجة التحلیلیة الصافیة = نتیجة المحاسبة العامة[ ال یساوي النتیجة فإن:

 سعر التكلفة.  –النتیجة التحلیلیة =  رقم األعمال  *

فوارق ±  أعباء غیر معتبرة   –النتیجة التحلیلیة الصافیة = نتیجة تحلیلیة + عناصر إضافیة  *
 )الجرد واألقسام( . 

ینا الجرد في المحاسبة التحلیلیة ھو جرد محاسبي یتمثل في بطاقات المخزون التي تعطفرق الجرد: 
تكالیف المخزونات وھذا الجرد نظري یمكن أن یختلف عن الجرد المادي الفعلي و الذي یتم دوریا في 

 1المحاسبة العامة. 

: یحسب عند إعداد جدول توزیع األعباء الغیر مباشرة في حالة وجود تكلفة الوحدة الغیر فرق األقسام
  1المباشرة تأخذ بعدة أرقام بعد الفاصل.

 تكلفة القسم.  –عدد وحدات القیاس( × حالة فرق األقسام = )تكلفة الوحدة الغیر المباشرة في ھذه ال

 المخزون النھائي بالتحمیل العقالني.  –فوارق المخزون = المخزون النھائي الحقیقي  *

 رقم األعمال المحمل.  –فرق رقم األعمال= رقم األعمال الحقیقي 

 امش على سعر التكلفة فقط. و یحسب فرق ر ع في حالة حساب ر ع بھ

 : طریقة حساب نتیجة المحاسبة العامة: 3فرع  

 

 

 
                                                            

 18 ص ذكره، سبق مرجع ،"التسيري بةمراق وتقنيات التحليلية احملاسبة " عدون، دادي �صر 1
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 (: طریقة حساب النتیجة المحاسبة العامة11جدول رقم) 

 

 .203مرجع سبق ذكره، ص ، المصدر: سفیان بن بلقاسم، حسني لبیھي

 إنتاج مباع = رقم األعمال.  71ح/

 تكلفة إنتاج المباع.  –ة إنتاج مخزن = تكلفة إنتاج للفتر 72ح/

 = مجموع المواد المستھلكة.  61ح/

( أعباء المحاسبة العامة = أعباء المحاسبة 62خدمات )ح/ –= أعباء المحاسبة العامة  68ح/      63ح/
 عناصر إضافیة + عناصر غیر معتبرة.  –التحلیلیة 

 مصاریف التوزیعأعباء المحاسبة التحلیلیة = مصاریف الشراء + مصاریف اإلنتاج + 
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 1خالصة الفصل األول: 

كان ھذا الفصل عبارة عن نظرة عن المؤسسة، أشكالھا، أنواعھا، أھدافھا و وظائفھا و كذلك عن  
 المحاسبة التحلیلیة و كیف كان التعامل لھا و تطرقنا إلى تصنیف و ترتیب األعباء. 

قییم المخزون و كذا تكلفة اإلنتاج و الحاالت الخاصة كما تناولنا مختلف التكالیف، تكلفة الشراء و كیفیة ت
 و منھ استخلصنا بان المحاسبة التحلیلیة قائمة على تكلفة الشراء، تكلفة اإلنتاج، سعر التكلفة. 

 و ختمنا باستخالص طریقة حساب النتیجة التحلیلیة و ھذا من خالل دراسة سعر التكلفة

                                                            
 19 ص ذكره، سبق مرجع عدون، دادي ناصر 1
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 تمھید 

إن حساب التكالیف و سعر التكلفة للمنتوجات المادیة أو الخدامات في المؤسسة یمكن أن یتم بعدة 
 طرق: 

طریقة التكلفة الحقیقیة، طریقة التحمیل العقالني في التكالیف الثابتة، طریقة التكالیف المتغیرة، 
طریقة التكالیف النموذجیة و الھامشیة أو ما یمكن تسمیتھا تقنیات المحاسبة التحلیلیة التي تسمح 

 صلة بالقرارات اإلداریة. للمسیر أن یتخذھا كأداة لمراقبة التسییر و وسیلة الكتشاف الحقائق التي لھا 

سنتناول في ھذا الفصل ماھیة مراقبة التسییر و أدواتھا و كذلك عملیة اتخاذ القرار باإلضافة إلى 
 موضوع المحاسبة كمنھاج مسھل التخاذ القرار . 
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 المبحث األول: مراقبة التسییر ونظام التكالیف  

نتعرض في ھذا المبحث إلى ماھیة مراقبة التسییر، و ظائفھا، أنواعھا و كذلك مسارھا و 
 أدواتھا. 

 المطلب األول: ماھیة مراقبة التسییر 
سنتطرق في ھذا المطلب الى لمحة تارخیة عن مراقبة التسییر و مفھوم  

  مراقبة التسییر
ة مراقبة التسییر كانت في الفترة ما بین أوال: لمحة تاریخیة عن مراقبة التسییر: إن ظھور وظیف

الحربین العالمیتین في الوالاتت المتحدة األمریكیة، و قد ارتبط وجودھا بصفة مباشرة بمعھد مراقبي 
. ثم دخلت إلى أوربا بعد الحرب العالمیة 1931التسییر الذي نشأ في الوالاتت المتحدة األمریكیة سن 

أن ننسى أن وظیفة المراقبة في البدایة  كانت تتمثل في وظیفة  الثانیة نظرا لتطورھا المذھل دون
الخبیر المحاسبي داخل البنك و اإلدارة العمومیة في الوالاتت المتحدة األمریكیة و بعد مرور حوالي 

 1سنة من الممارسة تتمثل في وظائف و أنشطة أخرى غیر المحاسبة.  20
 ثانیا: مفھوم مراقبة التسییر:  

تعریف مراقبة التسییر:إن المقصود بمراقبة تسییر المؤسسة ھو التحكم في قیادتھا و ذلك عن  .1
طریق بذل مجھودات لتقدیر األحداث و االستعداد لمسایرة تطور حالي، ال یمكن أن توجد مراقبة 

لھا  تسییر دون غایة ینتظر بلوغھا. بمعنى أنھ ال یمكن فھم المقصود من ھذه الوظیفة إال في مؤسسة
أھداف ترید أن تبلغھا و ال یتم ذلك إال بوضع مسار یحدد ھذه األھداف على مستوى كل فرد من 
أفراد المؤسسة، لیس من المفید لمؤسسة مصغرة)  أو مؤسسة فردیة ( التمتع بھیكل خاص بمراقبة 

غني بإحدى التسییر نظرا لقدرة ھذه المؤسسة في التحكم الجید لما یحدث داخل مؤسستھ و لكن أن یست
أدواتھ كالمحاسبة التحلیلیة، أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و الكبیرة فوجود ھذه الھیئة یبدو أكثر 

 من ضروري. 

م و الذي 1965في عام  RN. ANTHONYأ ول من اقترح تعریف عام لمراقبة التسییر ھو المنظر 
: "مراقبة التسییر ھو عبارة عن مسار مازال معناه سائر المفعول إلى یومنا ھذا حیث یعرفھ  كالتالي 

 مخصص لتحفیز المسؤولین و تحریضھم لتنفیذ نشاطات تساھم في بلوغ أھداف المنظمة" 

                                         
 20 دفعة التسيري، فرع ،" التسيري ملراقبة كأداة التحليلية احملاسبة " ليسانس، مذكرة : 1
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رغم تقارب األھداف المنتظرة من مراقبة التسییر والمراجعة الداخلیة إال أن ھنالك فرق في المھام 
 الموكلة لكل وظیفة. 

المساعدة  –التحكم –لمراجعة أما مراقب التسییر فیھتم بالمراقبة ا–فالمراجع الداخلي یقوم بالمراقبة 
و كالھما یعتمد على وضع مدار معلومات و یھتم بفعالیتھ لكن المراجع الداخلي یعطي األولویة 
لمحافظة و حمایة ممتلكات المؤسسة، أما مراقب التسییر فیعطي األولویة لقیاس النتائج و تحفیز 

 العمال. 
 
مھام مراقبة التسییر:إن أول من یھتم بمراقبة التسییر المدیرین و المراقبین أنفسھم. یھتم   .2

المراقبین بالجانب التقني لعملھم بینما المدیرین و باالستناد إلى الجانب التقني یھتمون أساسا بدور 
مراقبة التسییر فیما یتعلق باإلرشاد و المساعدة على اتخاذ القرار و قد اقترح 

EVECHAPELLO  ثمانیة أدوار لمراقبة التسییر حسب ما جاء في مجلة«EOLANGES »
Fو آخرون و ھي:  H-loningنقال عن  90رقم 

1 
 اإلرشاد و المساعدة على اتخاذ القرار لدى المدیریة العامة؛  -
 ؛ Les opérationnellesاإلرشاد و النصیحة لدى الممارسین )القاعدة(  -
 ستقبل المؤسسة؛ تحریض العمال للتفكیر في م -
 المساعدة في تقییم الكفاءات الفردیة؛  -
 اإلشراف التقني على حسن استعمال األدوات؛  -
 تحسین محتوى و صدق المعطیات؛  -
 تحلیل التكالیف و النتائج؛  -

 تشخیص االحتیاجات و خلق األدوات الالزمة لذلك. 
 أھداف مراقبة التسییر:من بین األھداف التي ترمي إلیھا مراقبة التسییر ما یلي: 

 توفیر المعلومات الضروریة لإلدارة و مختلف مراكز المسؤولیة؛  -
 صیانة النظام المحاسبي و التحكم في المعلومات و إعداد لوحات القیادة؛  -
 غاللھا؛ محاولة التقلیل من درجة عدم التأكد و تعیین الفرص و است -
تكوین مقیاس للنتائج و المؤشرات حول فعلیة التسییر من خالل التطرق إلى مختلف  -

 مستواتت مراكز المسؤولیة؛ 
قیادة المسؤولین إلى التعاون من أجل إیجاد ھیكل مكیف و محدد بین قواعد العمل و  -

 ؛ المسؤولیة و العمل على التنسیق في إطار الصالحیات المخولة لمراقبة التسییر

                                         
1

 الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن أطروحة "االقتصادية املؤسسة يف القرار اختاذ على ومساعد للتسيري معلومات نظام :التحليلية احملاسبة " هالل، درمحون 

 119 ص ، 2005 - 2004 اجلزائر، خدة، بن يوسف جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم يف
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 تطبیق السیاسة العامة للمؤسسة من خالل تحدید األھداف بوضوح؛  -
 یسمح باتخاذ القرارات و اإلجراءات الصحیحة للحد من االنحراف  .  -
 
 
 
 

 
  المطلب الثاني: وظائف مراقبة التسییر و أنواع الرقابة

الوظائف مراقبة التسییر تعتبر كأداة ضروریة داخل المؤسسة و ذلك لشمولیتھا لجمیع 
داخل المؤسسة المتمثلة بالتخطیط و وضع المیزانیات التقدیریة و تتخذ من التنظیم سبیال لبلوغ ھدف 

 1الرقابة و بالرقابة كأسلوب لضمان تحقیق الخطط المرسومة و المسطرة.

 أوال: وظائف مراقبة التسییر:  

 دة؛ تحدید األھداف أي توضیح التوجھات المعتمدة لتحقیق األھداف المحد -

إعطاء بناء ھیكلي یساعد على تحقیق ھذه األرباح و توزیع العمل بین أفراد المجموعة من  -
 جھة و وضع و تحدید العالقات األساسیة للعمل من جھة أخرى؛ 

العمل على بعث الحیویة في ھذا الھیكل و تنشیطھ عن طریق تنشیط األفراد و حثھم على بذل  -
 أقصى مجھوداتھم. 

ة التسییر تسعى إلى ھدف أساسي و المتمثل في احترام بعض المعاییر و إذا  كانت مراقب -
توافقھا مع المخطط فان جمیع المجھودات المبذولة تكون موجھة لتحقیق الھدف فان المراقبة لیست 

مجرد النشاط الذي تقوم من خاللھ بالمراجعة و التدقیق بھدف تصحیحي و ال مراجعة لألصول 
قا و انما ھي وسیلة تساعد المنظمین و المسیرین على اتخاذ اإلجراءات و بالرجوع إلى ما حدث ساب

 التدابیر المناسبة في الوقت المناسب. 

 ثانیا: أنواع الرقابة: ھناك أنواع مختلفة للرقابة حسب الزمن و حسب الوسائل )الطرق.( 

یات أو إتمامھا أو حسب الزمن: تتطلب وظیفة الرقابة قیاس األداء الفعلي سواء قبل تنفیذ العمل .1
 یعدھا. 

                                         
 . 9 ، 8 ص ، 2006 - 2005 اجلزائر، جامعة ماجيستري، مذكرة ،"التسيري ملراقبة كأداة التحليلية احملاسبة أمهية " نوال، مرابطي 1
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الرقابة القبلیة: تكون من خالل التنبؤ بما سیكون علیھ الواقع الفعلي، نسمیھا كذلك 
"الرقابة الوقائیة." الرقابة الحالیة: ھي رقابة أثناء تنفیذ العملیات و لھا تأثیر في 

 تجاوز االنحرافات قبل وقوعھا. 
 الرقابة البعدیة: تكون في نھایة العملیات أي بعد اإلنجاز الفعلي و تسمى بالرقابة العالجیة. 

 
 
 

 )الطرق(حسب الوسائل  .2

مراقبة الحلقات المغلقة: عبارة عن مخطط للرقابة قائمة على أساس المالحظة المباشرة في حالة 
 المعاییر ثم المقا ربة بینھاو بین المالحظة باألھداف. 

الرقابة بالحواجز: ھي عبارة عن رقابة قائمة على أساس استعمال المعلومات المتحصل علیھا و 
 المستخلصة من نظام المراقب و لكن ال تعطي المعلومات حول حالة المعاییر. 

% 5مثال: نفرض أن نظام تجاري یقیم معیار نسبة تغیر رقم األعمال الھدف ھو رفع رقم األعمال 
 شھرات. 

مخطط الرقابة للحلقات المغلقة: ینبغي الوصول إلى رقم األعمال في نھایة كل شھر وھذا قد  في حالة
 یكون طویل أو فیھ خطورة للمؤسسة. 

في حالة الرقابة بالحواجز: یمكن استعمال ھذه ال رقابة و ذلك بمالحظة المبیعات األسبوعیة و من 

 1لیھ الشھر من ربح.خالل خطتھا نعطي االحتمال أو االفتراض ما قد یكون ع

 المطلب الثالث: مسار و أدوات مراقبة التسییر   

أوال: مسار مراقبة التسییر: حتى تقوم وظیفة مراقبة التسییر بأداء مھامھا على أحسن صورة یتعین 
 2على المؤسسة إتباع مسار معین وفق المراحل التالیة: 

البرمجة: أي وضع برنامج نشاط المؤسسة من خالل استراتیجیة محددة وتكون من خطط  .1
 مفصلة و اھداف حددة بدقة. 

                                         
 09 ص ذكره، سبق مرجع نوال، مرابطي 1
 

2
�صر   - – اجلزائر، العامة، احملمدية دار ،" اجلزائر يف العمومية املؤسسة االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري مراقبة " الواحد، قويدر هللا عبد عدون، دادي 

 . 45 ، 44 ص



        عالقة المحاسبة التحلیلیة بعملیة مراقبة التسییر واتخاذ القرار                       :الفصل الثاني
 

51 
 

إعداد الموازنات: ھي التعبیر النقدي إلنجاز مشروع معین و یكون ھذا التعبیر قبل أي تنبؤ  .2
ؤولة في إطار نظام بعد االنتھاء من عملیة البرمجة، یمكن تحدید المھام المسطرة لكل المركز المس

 الموازنات )یربط كل موازنة بمركز مسؤولیاتھا( الذي یغطي النشاط العادي للمؤسسة. 
تقییم األداء: تقوم ھیئة مراقبة التسییر بالحصول على المعلومات حول األعمال المنجزة و  .3

 تحقق من تنفیذ المعاییر و تنسیق بین مراكز المسؤولیة. 
أي البحث عن االنحرافات بین األھداف و المعاییر و األھداف البحث عن سیاسة التحسین:  .4

المسطرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة حیث إذا  كان ھناك انحراف كبیر فالتحسین یكون وفق مبدأ 
 االستثنائیة التي نجد فیھ حالتین: 

 : إذا  كانت درجة االنحراف لم تتجاوز المقاییس المسموح بھا فال اعتبار لذلك. 1حالة

 : إذا  كانت درجة االنحراف تجاوزت ذلك فھذا یقتضي القیام ببحوث بغیة معرفة أسباب ذلك.  2حالة

 

 : مخطط مسار مراقبة التسییر 13الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تستعمل المؤسسة أربع أدوات أساسیة لتحقیق أھدافھا بأكثر قدر ممكن 1ثانیا: أدوات مراقبة التسییر: 
من الفعالیة     و الربحیة االقتصادیتین و ھي فیما یلي: الموازنات التقدیریة، لوحة القیادة، التحلیل 

 المالي و المحاسبة التحلیلیة. 

 : )الطریقة الكالسیكیة(طریقة التكالیف الكلیة   .1

تعریف الطریقة: تقوم ھذه الطریقة على تقسیم األعباء المحملة إلى أعباء مباشرة و أخرى غیر 
مباشرة ،فاألولى ھي التي تحمل مباشرة لتكلف المنتوج بدون غموض، في حین أن الثانیة توزع في 

 مراكز التحلیل لتحمل بعد ذلك عن طریق وحدات العمل بصفة متجانسة. 

                                         
 . 197-196 ص ،1988، البحث دار األول، الجزء ،" التسییر مراقبة تقنیات"  عدون، دادي ناصر:    1

 االستراتیجیة

 الموازنات  سیاسة تحسیسیة البرمجة

 تقییم االراء
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قبة التسییر: إن معرفة التكلفة الكلیة للمنتوجات المشترات المنتجة و المباعة أھمیة الطریقة في مرا
یعد عنصر معلومات ال یمكن تجاھلھ عندما یتعلق األمر بقیادة المؤسسة و مراقبة تسییرھا بحیث 

 تسمح: 

 بتقییم المخزونات في مختلف مراحل الدورة اإلنتاجیة و البیعیة؛  -

 ج عبر مختلف مراحل مسار اإلنتاج و البیع؛ دراسة تطور التكالیف أي منتو -

 القیام بتحلیل التكالیف لكل مركز مسؤولیة مما یسمح بمعرفة مساھمة كل منھا في النتیجة؛  -

إجراء مقارنة لھیكل سعر التكلفة الخاص بكل المؤسسات)  في مختلف مراحل اإلنتاج حسب  -
شطة متعددة و تحدید نقاط القوة و الضعف وسائل االستغالل المستخدمة وحسب الزبائن ( التي لھا أن

في ظل المنافسة و ھذا بھدف تسطیر خیارات استراتیجیة)  تخفیض التكالیف في بعض المراحل، 
  )إعادة تنظیم المسار...

 إعداد سعر تجاري لسلعة أو خدمة ال یكون محدد أو مفروض من طرف المنافسة؛ -

 مركزیة المسؤولیات و بالتالي في مراقبة تساھم في التسییر العقالني للمؤسسة و في ال -
 التسییر؛ 

تحدید التكلفة التي یمكن للمؤسسة تحقیقھا و ھذا لمقارنتھا فیما یعد بالتكلفة التي یجب أن ال  -
 تتجاوزھا إذا أرادت أن تكون تنافسیة في سوق تنافسي؛ 

اتخاذ القرارات فیما یخص صنع أو معالجة المنتوجات، في المقابل تطرح طریقة التكلفة  -
 الكلیة مساوئ ال یمكن تجاھلھا ،منھا:  

یتطلب الحصول على المعلومات و االنتظار حتى نھایة الدورة للقیام بحساب كل األعباء و ھذا  •
 التخاذ القرار في الوقت المناسب؛ ال یتناسب مع حاجة المسیر للمعلومة السریعة و المالئمة ل

ال تأخذ في الحسبان تغیرات مستوى النشاط و بالتالي عدم معرفة مدى استغالل الطاقة اإلنتاجیة  •
 و ما یقابلھا من المستوى الذي تم استغاللھ و الذي لم یتم استغاللھ؛ 

مصاریف التي قد قصورھا في مجال مراقة التسییر نظرا لعدم دقة التحمیل و ھذا لوجود بعض ال •
ال یتوافق تسجیلھا مع حساب التكالیف و سعر التكلفة كأقساط التأمین التي قد تدفع كل ثالثي أو 
كل سداسي، مخططات اإلھالك التي ال تسجل إال في نھایة  كل سنة، ھذا ما یجعل تحمیل بعض 

 النفقات تقریبا؛ 
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صعوبة تحدید الجھة المسؤولة عن  إن تحمیل التكالیف غیر المباشرة على المنتوجات ینجر عنھ •
النفقة فقد یتأثر سعر التكلفة بعوامل أخرى خارجیة مستقلة عن حجم النشاط كمعدل التضخم، 

  1سعر الصرف
 الطریقة الجزائیة:   .2
 طریقة التحمیل العقالني:  -1 .2

-Hحاث تعریف الطریقة: ان طریقة التحمیل العقالني للتكالیف الثابتة ھي نتائج مجموعة أب
GANTT  یقوم على أساس تحمیل 1915المنتسب للتیار الفكري للتنظیم العلمي للعمل و ھذا سنة .

 2الوحدات المنتجة بالقدر المالئم لھا من التكالیف الثابتة وفقا لمعامل التحمیل الذي یحدد  كما یلي:
 معامل التحمیل=النشاط الحقیقي / النشاط العادي 

 و یكون سعر التكلفة وفقا لذلك مستقال عن حجم النشاط. 

في مراقبة التسییر: لقد وصلت ھذه الطریقة إلى حد ما إلى معالجة القصور الذي تمیز بھ طریقة 
 التكالیف

الكلیة خاصة فیما یخص المعلومات التي تخص اثر تغیر مستواتت النشاط على أداء المؤسسة. لذلك 
 یتھا في مراقبة تسییر المؤسسة من خالل: فھي تساھم من خالل أھم

مراقبة فعالیة التسییر عن طریق تقییم األداء بناءا على مالحظة التغییرات التي تحدث في  -
مستواتت النشاط من خالل الفروق التي تحققھا معامالت التحمیل العقالني التي تعتبر مؤشرات 
رقابة فعالة ھذا ما یساعد في البحث عن أسباب الفروق و اتخاذ إجراءات تشغیل الطاقة غیر 

 غلة و تحسینھا والعمل على تحدید عوامل  زاتدة الفاعلیة من اجل دراستھا و تعمیمھا. المست

كما تساعد على تقییم الفرص الضائعة من جراء نقص النشاط و الخسارة الناتجة عن ذلك و في 
الحالة المعاكسة فان زاتدة النشاط یوفر لإلدارة معلومات یمكن استخدامھا في التخطیط و اتخاذ 

رات و الرقابة على استغالل الطاقة و كذا اعداد الموازنات و العمل على تحسین دقة المعاییر القرا
 المتعلقة بالنشاط و الطاقة اإلنتاجیة و استخدام ذلك في حساب التكالیف المتوقعة )التقدیریة(؛ 

الثبات النسبي لتكلفة الوحدة في ظل مستواتت النشاط المختلفة و ھذا یساعد على سھولة  -
 3تحدید سعر البیع مع استقراره؛ 

                                         
 .197ص ذكره، سبق مرجع عدون، دادي ناصر:  1
 ،2002/2003، االقتصادیة العلوم في ماجستیر مذكرة"، اإلنتاج ومراقبة للتخطیط كأداة التحلیلیة المحاسبة"  أحمد، طرایبیة:  2

 104ص الجزائر،
3

 - – اجلزائر، العامة، احملمدية دار ،" اجلزائر يف العمومية املؤسسة االقتصادية املؤسسة يف واألداء التسيري مراقبة " الواحد، قويدر هللا عبد عدون، دادي �صر 
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تعد أكثر واقعیة في تناولھا للتكالیف الثابتة و تحمیلھا بالقدر المالئم و تبرر الطاقة العاطلة؛ و  -

 مع ھذا فھي ال تخلوا من بعض العیوب: 

عند انخفاض حجم الوحدات المباعة ترتفع أسعار تكلفتھا)  من جراء تحمیل التكالیف ( ھذا  -
 تھا التنافسیة؛ ما یفقدھا میز

إشكالیة تقییم المخزونات النھائیة التي یجب أن تقیم بقیمتھا الحقیقیة و ھذا ما أغفلت عنھ الطریقة و 
 بالتالي فانھ سیكون ھناك: 

مقدار بالزاتدة: في حالة معامل التحمیل أكثر من الواحد ألنھ یحتوي على تكالیف ثابتة  -1
 أكثر من نصیبھا؛ 

الة معامل التحمیل اقل من الواحد و ذلك إلھمالھ لجزء من التكالیف مقدار بالنقصان: في ح -2
 الثابتة. 

طریقة التكالیف المتغیرة: لقد قامت ھذه الطریقة على فكرة عدم تحمیل الوحدات المنتجة -2.2
للتكالیف الثابتة نظرا لكون ھذه األخیرة غیر مرتبطة بالعملیة اإلنتاجیة و بالتالي صعوبة إیجاد وحدة 

اسبة لقیاسھا و توزیعھا. و تعد مناسبة أكثر من الطریقة الكلیة و ھذا من حیث فائدتھا في التحمیل، من
التسییر االقتصادي للمؤسسة و كذا من حیث إیجاد المؤشرات المناسبة الستغاللھا في میدان التسییر 

 عامة و التخطیط و الرقابة على وجھ الخصوص  . 
التسییر: تظھر أھمیة حساب التكالیف و تبویب عناصرھا وفق طریقة و استعماالتھا في مراقبة 

 التكالیف
 المعتبرة من خالل استخداماتھا المختلفة في مراقبة التسییر:

تسمح التكالیف المتغیرة بمراقبة التسییر الداخلي للمؤسسة حیث تمكن من متابعة تطور  -
مدى القصیر و مقارنتھا باألرقام المثالیة و التكالیف التي لھا عالقة مباشرة بسیاسة المؤسسة في ال

 السھر على التخفیض من مبالغھا؛ 

تستعمل كقاعدة لتحدید القرارات المستقبلیة فیما یخص عناصر التكالیف المتغیرة و الثابتة و  -
كذا سعر البیع أو ھامش الربح الذي سیتحقق في عملیة البیع سواء لكل منتوج على حدى أو للنشاط 

ؤسسة أیضا د راسة التكالیف     و تحدید أثرھا و دراسة مختلف التغیرات المتوقعة فیھا و العام للم
في رقم األعمال بالرجوع إلى المعطیات الحالیة لسوق و لظروف المؤسسة و كل التنبؤات المتعلقة 

عطیات بالزاتدة أو االنخفاض في أسعار البیع، الوحدات المباعة، أسعار المواد األولیة و باقي الم

                                                                                                                                     
 . 45 ، 44 ص
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اإلستراتیجیة التي تؤثر سلبا أو إیجابا على سلوك التكالیف و نشاط المؤسسة؛ أما فیما یخص العیوب 
 فنجد ما یلي: 

صعوبة الفصل بین عناصر التكالیف المتغیرة و العناصر الثابتة نتیجة للربط بین عناصر  -
 التكالیف و حجم اإلنتاج  و المبیعات؛ 

 دقیقة ألنھا تدخل ضمن عملیة التقییم ألعباء التكالیف الثابتة؛ طریقة تقییم المخزونات لیست  -

ھذه الطریقة ال تساعد إدارة المؤسسة في تسعیر المنتجات في األجل الطویل الن اتخاذ  -

التكالیف المتغیرة كأساس في تحدید أسعار البیع على المدى الطویل یؤدي إلى عدم المحافظة على 

 األصول المستثمرة في المشروع.

 1طریقة التكالیف المعیاریة  .3 

تعریف الطریقة: ھي التكالیف المقدرة مسبقا ذات میزة معیاریة تسمح بتقییم األداء داخل المؤسسة 
لفترة معینة و قد عرفھا المعھد المحاسبي للتكالیف بلندن في نشرة المصطلحات الصادرة عام 

التي  م بأنھا: "تكلفة یتم حسابھا قبل البدء في اإلنتاج على أساس مواصفات لجمیع العوامل1966
 تؤثر على التكلفة ثم مقارنتھا بالفعلیة و تحلیل االنحرافات وفقا لمسبباتھا." 

یعرف المعیار على أنھ "الفرق بین التكلفة المعیاریة و الفعلیة" قد یكون سالبا یؤدي النخفاض 
 األرباح أو موجبا یؤدي إلى ارتفاعھا. 

الطریقة في مراقبة التسییر:لقد أثبتت التكالیف المعیاریة فعالیة كبیرة في المیدان فیما یخص  أھمیة
مراقبة تسییر المؤسسة وكل مراكزھا و على اختالف مستواتتھا من خالل متابعة األداء و تقویمھ 

اب ثم اتخاذ بعد تحلیل النتائج الفعلیة و مقارنتھا بالمعیاریة و تحدید االنحرافات و تشخیص األسب
 2اإلجراءات التصحیحیة المناسبة التي تحول دون تكرار االنحرافات مستقبال 

  )الطریقة الحدیثة(طریقة التكالیف على أساس األنشطة  .4

                                         
 197 - 196 ص ، 1988 البحث، دار األول، اجلزء ،" التسيري مراقبة تقنيات " عدون، دادي �صر 1
 ص ، 2011 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الرابعة، الطبعة ،"واثبات رقابة املعيارية التكاليف حماسبة" حنان، حلوة رضوان جوزف، جربائيل 2
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تعریف الطریقة: ینصب مضمون ھذه الطریقة على انھ لیست منتوجات المؤسسة ھي التي تستھلك 
خیرة تستعملھا المنتوجات. بالتالي یظھر انھ من األفضل الموارد ولكن تستھلكھا األنشطة وھذه األ

تقسیم المؤسسة إلى أنشطة ولیس إلى وظائف أو منتوجات مع تعویض وحدات العمل بما یسمى 
"مسببات التكالیف" التي لیست فقط معاییر كمیة بل ھي العناصر التي تسبب األنشطة وبالتالي تنشأ 

 التكالیف. 
التسییر:لقد أظھرت ھذه الطریقة إمكانیات ھائلة في المیدان الصناعي الذي  أھمیة الطریقة في مراقبة

یتمیز بتكنولوجیا عالیة في التسییر والتصنیع، حیث توفر نموذج للمعلومات المحاسبیة الدقیقة التي 
تساعد في مھام التخطیط والرقابة وكذا اتخاذ القرارات خاصة تلك التي تخص التشكیلة اإلنتاجیة 

المنتجات. وفي ھذا الصدد فإنھا توفر فوائد عدیدة لخدمة المسیر وممارسة الرقابة، وھذا  وتسعیر
 ألنھا: 

توضح ضرورة متابعة دورة الموارد عبر مختلف األنشطة وأھداف التكلفة الخاصة  -
 بالمؤسسة؛ 

في إطار تقسیم األنشطة، نجد أن الطریقة یمكن أن توفر تخطیط جید ومفصل لعمل المؤسسة  -
 ا یتعلق بطرق العمل وأسالیب التكالیف من البدایة وحتى بعد بیع المنتجات؛  فیم

على الصعید االستراتیجي، النظام یسمح بقیاس كل الحوادث التي تقع على أنشطة المؤسسة  -
المتعلقة بأي قرار قد یمس منتوج معین. فانطالقا من ھیكل تكالیف أسعار التكلفة توجد إمكانیة لتقییم 

 كز المسؤولیة؛ مختلف مرا
 استخدام الطریقة یسمح باستعمال معتدل لإلعداد الفواتیر الداخلیة.  -

                                                              
بفھم مصادر التكالیف فان مالئمة وترابط  ABC: " إذا سمحت طریقة C. LESAGE1لقد صرح

النموذج ترتفع أماالعدد المرتفع من األنشطة یقلل من ھذا الترابط ألن القیاسات الواجب تنفیذھا 
تكون كثیرة، ھذا ما قد یرفع من الخطأ اإلجمالي. أما إذا سمحت الطریقة بفھم وتحدید أفضل 

 قة التقییم  . ألسباب التكالیف فإنھا ال تحسن بالضرورة من د

 المبحث الثاني: عملیة اتخاذ القرار 

سنتعرض في ھذا المبحث الى ماھیة مراقبة التسییر، مراحلھا، تصنیفھا وكذلك ظروف         
 وأسالیب اتخذ القرار وایضا طبیعة عملیة اتخاذ القرار وبنوده. 

  المطلب األول: مفھوم عملیة اتخاذ القرار، مراحلھا و تصنیفھا
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 1مراحلھا و تصنیفاتھا. رق في ھذا المطلب الى مفھوم عملیة اتخاذ القرار،سنتط
 أوال: مفھوم القرار وأھدافھ  

تعریف القرار: القرار یتطلب نوعین من البیانات، بیانات موضوعیة وأخرى شخصیة وعلى متخذ  1
 القرار ان یربط بینھا عند اتخاذ القرار اإلداري. 

المعقدة یمكن إن تبسط لدرجة كبیرة عن طریق استخدام النماذج  الكثیر من القرارات اإلداریة
الراتضیة الحدیثة او المتقدمة في معالجتھا والقرارات اإلداریة تعتمد على البیانات والمعلومات 
المحاسبیة یكون من شانھا زاتدة معرفة متخذ القرار وترشیده فضال عن تخفیض درجة عدم التأكد 

 نستخلص ان القرار ھو علم وفن من الفنون.  والمخاطر المترتبة ومنھ

أھدافھ: ان اإلدارة تحتاج الى معاییر وقواعد یتم بواسطتھا اختیار البدائل األفضل ومن األھداف  2
التي تسعى المؤسسة الھادفة الى تحقیقھا ھي تعظیم الربح ویتحقق ھذا الھدف في حالة عدم وجود 

ة تحقق زاتدة في الطاقة اإلنتاجیة وبالتالي اقصى قیود على استخدام عناصر اإلنتاج فالمؤسس
 أقصى حد من الربحیة. 

اما في حالة وجود قیود فان تعظیم الربح یكون من خالل تعظیم المردودیة او الربحیة على كل 
وحدة من وحدات عناصر اإلنتاج وأحیانا یكون تركیز اإلدارة على سیولة النقدیة فتكون في حالة 

 التدفقات النقدیة داخلیة او خارجیة .تعظیم صافي 
والقرارات اإلداریة ال تكون كلھا محصورة في الربحیة والسیولة فھناك قرارات تتعلق بالتكالیف 
كقرار اختیار بین طرق اإلنتاج المختلفة لمنتوج معین والقرار یكون باختیار طریقة محققة ألقل 

 تكلفة. 

قعة للبدیل وذلك عند توفر نتائج مختلفة للبدیل والقیمة وھناك ھدف آخر وھو تعظیم القیمة المتو
 المتوقعة لھذا األخیر تحدد بواسطة المعادلة التالیة: 

 )احتمال xالعائد المتوقع للبدیل (القیمة المتوقعة = مجموع        

 .للبدیل المتوقعة القیمة = العائد :حیث

 2تعریف اتخاذ القرار : 

                                         
1

 املريخ دار السعودية، العربية "اإلدارية القرارات الختاذ احملاسبية املعلومات نظم" سعيد، الدين كمال ترمجة سيمنك، جون مارك اموسكوف، ستيفن 
 . 19 ص ، 1989 للنشر،

 12 ص ، 2008 بريوت، اللبناين، املنهل دار الثانية، الطبعة ،"املديرين وحتداتت اإلدارة يف احلديثة االجتاهات" كامل، بربر 2
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عبارة عن التصرف أو مجموعة من التصرفات یتم اختیارھا من بین عدد من  -
 البدائل الممكنة. 

عملیة اتخاذ القرار ھي نظام یتم من خاللھا المفاضلة واالختیار بین العدید من  -
المسارات والبدائل المعقولة لحل المشكلة المحددة سابقا وذلك عن طریق جمع البیانات 

وف واالمكانیات من أجل تنفیذ البدائل الذي تم اختیاره ومتابعتھ وتحلیلھا وتھیئة الظر
 لتحقیق األھداف المرغوبة على أفضل وجھ ممكن. 

 أمثلة على اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة: 

اتخاذ قرار بشأن استخدام تقنیة إنتاجیة جدیدة تزید في انتاج العمل والتجھیزات  •
 المستخدمة؛ 

 اتخاذ قرار بشأن تحدید سعر مناسب لسلعة جدیدة.  •
 أسباب اتخاذ القرار: إن السبب الرئیسي وراء الحاجة إلى اتخاذ القرارات یكمن فیما یلي:  1 

ندرة الموارد وعدم كفایتھا للوفاء بمختلف االحتیاجات والرغبات بدرجات مختلفة ومتفاوتة، األمر  -
البدائل واختیار البدیل الذي یحقق أفضل او أحسن عائد لھذه الذي یتطلب ضرورة المفاضلة بین 

 المشكلة. 

 

كما تتخذ القرارات لتدنیة النتائج او التكالیف غیر المرغوب فیھا ویتم اتخاذ القرارات بھذا 
 1الشأن كما یلي:

 لتحدید سعر السلعة الجدیدة؛  

 التفضیل بین المشروعات االستثماریة؛  •
 ستثماریة جدیدة؛ من اجل إقامة مشاریع ا •
 اختیار البدیل الذي یحقق أحسن عائد او أحسن حل للمشكلة.  •

 

 

 

  ثالثا: مراحل عملیة اتخاذ القرار

                                         
 1 ص ذكره، سبق مرجع اموسكوف، ستيفن: 1
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 1بالشكل االتي تتم عملیة اتخاذ القرار بسلسلة الخطوات المتتابعة والتي یمكن توضیحھا 

 القرار اتخاذ عملیة مراحل : 14 الشكل

 

 

 

 متابعة عملیة التنفیذ 

المصدر: حضیر كاظم محمود، "مبادئ إدارة االعمال"، اثراء للنشر والتوزیع، عمان، 
 171، ص2008األردن ،

مرحلة تحدید وتشخیص المشكلة: من األمور المھمة التي ینبغي على متخذ القرار وھو بصدد -
التعرف على المشكلة األساسیة وابعادھا ھي تحدید طبیعة الموقف الذي خلق المشكلة ودرجة 
أھمیة المشكلة وعدم الخلط بین اعراضھا واسبابھا والوقت المالئم لحلھا واتخاذ القرار الفعال 

 ناسب بشأنھا. والم

مرحلة جمع البینات والمعلومات:ان فھم المشكلة فھما حقیقیا وتحدید ابعادھا واقتراح بدائل مناسبة -
لحلھا یتطلب جمع المعلومات والبیانات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار الفعال یعتمد على قدرة 

ئمة لتحلیلھا القائمین بھ في الحصول على أكبر قدر ممكن من البیانات الدقیقة والمعلومات المال
 تحلیال دقیقا 

 

 

 مرحلة اختیار البدائل: أي اختیار البدیل األفضل في ضل ظروف إمكانیة متخذ القرار. -

مرحلة اتخاذ القرار: بعد المفاضلة بین البدائل واختیار البدیل األفضل أي البدیل الذي یحقق -
الن عن ذلك البدیل ویجب ان تتبع المعیار او الھدف المطلوب إنجازه التخاذ القرار الذي یعد كإع

 عملیة اتخاذ القرار نوع من الرقابة للتأكد من فعالیة القرار الذي تم اتخاذه. 

 

 
                                         

 17 ص ، 2008 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر اثراء ،"االعمال إدارة مبادئ" حممود، كاظم حضري 1

 المشكلة وتحدید تحلیل

 القرار اتخاذ

 البدائل بین المفاضلة
 االمثل البدیل واختیار

 وتدوینھا البیانات جمع البدائل اختیار
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  رابعا: معاییر تصنیف القرار اإلداري

لیس ھناك تصنیف موحد لكافة أنواع القرارات ذات األثر المالي على المنشأة ولتبسیط سنذكر  
 1لقرارات بعض األسس الشائعة لتصنیف ا

حسب النشاط المتعلق بالقرار: ھناك ثالثة نشاطات رئیسیة وھي التخطیط االستراتیجي،  1
 الرقابة اإلداریة والرقابة التشغیلیة. 

 حسب ضوء المعلومات: تصنف كذلك من حیث درجة التأكد من نتائجھا فھناك:  2

 قرارات مبنیة على معلومات غیر مؤكدة وكاملة؛  -

 قرارات مبنیة على معلومات غیر مؤكدة؛  -

 قرارات مبنیة على معلومات غیر مستقرة.  -

حسب مدى قابلیتھا للبرمجة:بعض القرارات قابلة للبرمجة وإعادة االستخدام في المستقبل  3
أكث رمن غیرھا فقرارات الرقابة التشغیلیة ذات معلومات تاریخیة مفصلة یسھل برمجتھا 

اجة لذلك لذ لك لكن القرارات االستراتیجیة معلوماتھا خارجیة وغیر وتكرارھا كلما دعت الح
 مفصلة یصعب برمجتھا ألنھا لیست متشابھة او متكررة . 

 حسب المدة التي یعطیھا القرار:   4

 قرارات قصیرة االجل )اعمال یومیة(؛  -

 قرارات طویلة االجل )قرارات استراتیجیة.(  -

 حسب طبیعة الطرق المقابلة للقرار:   5

 قرارات المقابل فیھا طبیعة كحفر منجم، معادن او بئر؛  -

 قرارات المقابل فیھا انسان مفكر المنافس مثال .  -

 
  المطلب الثاني: ظروف وأسالیب اتخاذ القرار أوال: ظروف اتخاذ القرار

 بالنتائج مسبقا وقبل التنفیذ. ظروف التأكد: بمعنى توفر المعلومات التي تمكن من التنبؤ  1

                                         
 16 ص ، 1997 األردن، عمان، للنشر، املستقبل دار ،"احلديثة اإلدارة " عبيدات، إبراهيم وحممود الزغيب فايز 1
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ظروف الخطر او المخاطرة: بمعنى نقص التأكد التام فیما یتعلق بنتائج البدائل المختلفة ولكن  2
 مع وجود احتماالت لكل حدث من االحداث. 

ظروف عدم التأكد: توجد حالة عدم التأكد عندما ال یستطیع المدیر إعطاء احتماالت النتائج  3
  1المختلفة لكل مشكلة. المرتبطة بالبدائل

 ثانیا: أسالیب اتخاذ القرار 
 األسالیب التقلیدیة: تتمثل في:  1   
 الحكم الشخصي سواء االعتماد على الخبرة السابقة او بدونھا؛  -
 التحقیق؛  -
المحاولة او اتباع القادة وطبقا لھذا األسلوب یقوم المدیرون بتقلید المؤسسات الكبیرة في  -

مجال النشاط وكیفیة تحدید مستواتت األجور، طرق واشكال التغلیف، قنوات توزیع المنتجات 
 وعرضھا. 

األسالیب الحدیثة: تتمیز ھذه األسالیب في اتخاذ القرارات او جل المشكالت بالمقارنة  2
 باألسالیب التقلیدیة كونھا تقلل أثر التحیز نتیجة االحكام الشخصیة، ومن بینھا ما یلي: 

أسلوب تحلیل التعادل: ھذا األسلوب یقوم على أساس تحلیل العالقة بین اإلیرادات والتكالیف  -2-1
تحملھا الخاصة بكل بدیل من البدائل والتكالیف ھنا تشمل التكالیف الثابتة وھي التكالیف التي ت

المؤسسة سواء انتجت او لم تنتج التكالیف المتغیرة وھي التي ترتبط باإلنتاج مثل تكلفة اإلضاءة، 
 الوقود. 

  ویستخدم في اتخاذ عدة قرارات:
 قرارات التسعیر؛  -
 قرارات تخطیط األرباح؛  -

 لتخاذ ھذه القرارات من خالل تحلیل نقطة التعادل فانھ یجب حساب ما یسمى بحجم التعادل . 
 أسلوب القیمة المتوقعة: ویستخدم في ظل الخطر.  -2.2
أسلوب او نموذج المراجعة بالقوائم: یعتمد على الحكم الشخصي ولكن الحكم یكون في ضوء  -2.3

 بعض المعاییر او المؤشرات الموضوعیة. 
 الث : طبیعة اتخاذ القرار و قیودھا المطلب الث

  أوال: طبیعة عملیة اتخاذ القرار

تھدف إدارة المؤسسة إلى تحقیق االستغالل األمثل للموارد، ولھذا تسعى دائما إلى اتخاذ القرارات 
في مجال التسویق واإلنتاج والتموین بالطریقة التي تحقق الھدف العام لھا ودون أن یكون ھناك 

                                         
 195،19 ص ، 2008 األردن، عمان، زيع، والتو للنشر العلمية البازوري دار ،"اإلدارة" النعيمي، القادر صالح 1
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أي منھما بطریقة تحد من تحقیق الھدف العام، ویؤثر في عملیة اتخاذ القرار عدة تعارض بین 
اعتبارات أو عوامل نوعیة وكمیة، وتتضمن االعتبارات النوعیة تلك العوامل غیر قابلة للقیاس أو 
التي یصعب قیاسھا أو أن نتائج قیاسھا ستكون تقریبیة وغیر دقیقة، مثال ذلك رد الفعل المحتمل 

فسین بقرارات التسویق، التغیرات المحتملة في قانون الضرائب، القوانین المختلفة بصفة للمنا
عامة، العوامل الكمیة ھي التي یمكن قیاسھا وتحدید قیمتھا بدقة في شكل وحدات نقدیة، ویمكن 

لة، االعتماد علیھا بدرجة كبیرة في اتخاذ القرارات مثال: تكالیف البدیل المفتوح من المواد والعما
التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وطالما أن العوامل غیر القابلة للقیاس كثیرة ومتعددة وقد تأثر 
بدرجة كبیرة على بعض القرارات ینبغي بذل جھد لحصل العوامل الكمیة المالئمة وتقییمھا بدقة 

امل على وذلك حتى تضمن اختیار القرارات اإلداریة المناسبة وال تختصر مھمة حصر ھذه العو
 1المحاسب وانما یشاركھ في ھذه المھمة االحصائي والمھندس مدیر اإلنتاج وغیرھم.

 ثانیا: قیود عملیة اتخاذ القرار   

ھناك قیود تعتبر كجزء من المشكلة أو مرتبطة بالوسائل المستخدمة للبحث عن الحل وتتخذ القیود 
 والمحددات األشكال التالیة: 

العاملة: بصفة عامة البد من توفر عدد معین من األفراد للعمل في المؤسسة القیود الخاصة بالید  .1
 وھذا یعني أن البرنامج المصمم یعكس القیود المفروضة الخاصة بعدد االفراد. 

القیود الخاصة بالحیز والمكان: غالبا ما یأخذ متخذ القرار في الحساب القیود المادیة الخاصة  -2
بالمكان أي ما یتعلق بالمساحة المتاحة من األرضیة أو المكان الخاص بالتخزین أو ارتفاعالسقف 

ك یسأل فھي من العوامل المحددة للقرار بحیث ال یرتبط بتخزین مواد أكثر من طاقة المخازن لذل
مدیر االستالم عن المساحة المتاحة من الرضیة التي یمكن استخدامھاوكذلك حیز الفراغ حتى 

 السقف من خالل معرفة األبعاد المادیة فھو یقرر ما یمكن تخزینھ في اإلمكانیات. 
القیود المالیة: تعتبر من القیود الحرجة في اتخاذ القرار فنوع البرنامج المختار لترویج  -3

منتوج جدید یتوقف في جزء منھ على حجم الموال المتاحة المخصصة لإلنفاق االستثماري  مبیعات
في مجال ترویج فكلھا تتوقف على النواحي المالیة باعتبارھا عوامل محددة لما یقرر .لذلك یتطلب 

 األمر معرفة تكلفة وحجم ما یمكن انفاقھ. 
م تأجیل القرار بسبب القیود الخاصة القیود الخاصة باألجھزة والمعدات: من الممكن أن یت -4

باألجھزة والمعدات المتاحة فھدة القیود قد تتعلق بالطاقة، السرعة، في أداء العملیات، نظام التغذیة 
یدوي أو آلي، متطلبات الصیانة أو أي جوانب آخري، فاذا ما أمكن استخدام اآلالت كجزء من 

                                         
1

 االقتصادية العلوم كلية مالية، الليسانس شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"القرار اختاذ يف ودورها التحليلية احملاسبة" زمور، وزدام سعاد الدين بدر: 

 90ص ، 2005 - 2004 اجلامعية السنة اجلزائر، اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم
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ص بعنصر التجھیز الرأسمالي یعتبر قیدا على الوسائل لحل المشكلة أو لتحقیق ھدف فان الخصائ
 الحل لذلك یجب على متخذ القرار أخذ ذلك بعین االعتبار عندما یتوجھ لحل المشكلة. 

القیود أو الجوانب الخاصة بالسمات الشخصیة: أي الخصائص والسمات الشخصیة  -5
كلة أو المتأثرین بحلھا واالتجاھات والمیول والقدرة على التقدیر والحكم لألشخاص المتصلین بالمش

فھذه الجوانب لھا تأثیر على المدیر الذي یتعامل مع ھذه المشكلة فقد یتخذ المدیر موقفا أو قرارا 
 مختلفا إذا كان المسؤولین من ذوي الدوافع القویة والرغبة في المشاركة في الحل. 

 القیود الخاصة بالوقت: ما ھو الوقت المطلوب إلنجاز العمل؟  -6

ن المرؤوس بصدد إعطاء رئیسھ تقریرا حول األوضاع على أن یعده خالل دقائق فان ھذا فإذا كا
النوع من التقاریر یكون غیر دقیق عنھ في حالة ما إذا أعطي لھ وقت كافي لتجمیع المعلومات 

 والحقائق عن األوضاع الخاصة بالمؤسسة 

  

 
 التخاذ القرار المبحث الثالث: ممارسات المحاسبة التحلیلیة كمنھاج مسھل 

إن المؤسسة في إطار اھتمامھا المستمر بمراقبة نشاطھا ونتائج استغاللھا وذلك حرصا على بقائھا 
وتحسین مردودیتھا ملزمة بالدراسة والتحكم في مختلف تكالیفھا ولذلك فھي تعمد إلى دراسة 

قیقیة، طریقة مختلف الطرق التي تسمح لھا باتخاذ قرارات صائبة وھي: طریقة التكالیف الح
 التكالیف المتغیرة، طریقة التحمیل العقالني للتكالیف الثابتة ،التكالیف المعیاریة. 

  المطلب األول: طریقة التكالیف الحقیقیة

ان حساب التكالیف وسعر التكلفة للمنتوجات المادیة او الخدمات في المؤسسة یمكن ان یتم         
بعدة طرق: طریقة التكلفة الحقیقیة، طریقة التكلفة المعیاریة، طریقة التحمیل العقالني، طریقة 

  1قیة.التكلفة المتغیرة، طریقة التكلفة المعیاریة، وھذه الطرق ھي طریقة التكالیف الحقی

أوال: تقدیم الطریقة: "تعتبر ھذه التقنیة أقدم طریقة لحساب التكالیف حیث تعود أصولھا الى الفترة 
في » Raimaillino«م ألعمال العقید الفرنسي 1928ما بین الحربین العالمیتین بالتحدید سنة 

التكالیف وھذا  الجنة العامة للتنظیم العلمي الذي قام بدراسة عقالنیة لحساب التكالیف لحساب
باقتراح طریقة جدیدة تسمى طریقة األقسام المتجانسة ثم بعد الحرب العالمیة الثانیة اللجنة الوطنیة 
للتنظیم ) الفرنسیة( حیث تم المصادقة علیھا من طرف لجنة التطبیق وبعد ذلك اعتبرتھا المخطط 

 م كطریقة أساسیة للمحاسبة التحلیلیة". 1947المحاسبي العام سنة 
                                         

 234 ص ، 2002 للنشر، املسرية دار الردن، ،"لصناعية التكاليف حماسبة" شريف، وعليان نور الناصر عبد 1
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 وفي كل الحالت أو الطرق فان عملیة الحساب تسبقھا عملیة التحلیل التالیة: 

تحدید االستھالك وتكالیف المواد األولیة حیث یجب المعرفة الدقیقة لحركة دخول وخروج  -
 المخزونات بخالف المحاسبة العامة التي تسجل تكالیف شراء فقط؛ 

تعملة بھ عكس المحاسبة العامة التي تسجل تحدید الزمن المستغرق في العمل والتكالیف المس -

فقط أعباء اإلنتاج في المؤسسة بقیمة عمل العمال الذین تختلف نشاطاتھم وتخصصاتھم ویجب 

 -خاصة  تحدید كمیة العمل أو عدد الساعات المنفقة في وظیفة معینة أو انتاج أو خدمة معینة؛ 

 عین. تحدید األعباء الغیر المباشرة وتحمیلھا على أساس م

كما تھتم المحاسبة التحلیلیة قبل تحدید سعر التكلفة بالفصل بین مجموع المصاریف المحملة  -
أو المعتبرة المباشرة وغیر مباشرة التي تستعمل طریقة معینة في حسابھا على منتوجاتھا فحسب 

قسام ھذه الطریقة یكون التحمیل سھال بحیث یجب في البدایة التفریق بین مختلف الوظائف واأل
 التي تتكون منھا المؤسسة أي الفصل بین التكالیف المباشرة وغیر المباشرة 

بحیث یتم معالجة التكالیف الغیر المباشرة في األقسام المتجانسة قبل تحمیلھا على المنتوجات بحیث 
 یجب اختیار األقسام المتجانسة وفقا للمبادئ التالیة: 

 الفصل بین األعباء المباشرة والغیر المباشرة؛  •
 معالجة العباء الغیر المباشرة في مراكز التحلیل )اقسام ثانویة ورئیسیة(؛  •
تحمیل العباء الغیر المباشرة على عناصر التكالیف بواسطة وحدات العمل قبل تحمیل العباء  •

الغیر المباشرة على أساس وحدات العمل )ینبغي تحدید طبیعة وحدة العمل بشكل عقالني 
 وواقعي یتماشى مع طبیعة النفقة(؛ 

فة اإلنتاج في حالة تعددھا اختیار األقسام الرئیسیة على أساس انھا القسام التي تضاف الى تكل •

 1مثل نفقات اإلدارة المختلفة والمتمثلة في المصاریف االجتماعیة واألجور المباشرة.

  ثانیا: عالقتھا باتخاذ القرار  •

إذا اعتمدت المؤسسة طریقة التكالیف الحقیقیة فإن التكلفة الثابتة للوحدة ترتفع )بینما التكلفة 
ھذا ما یؤدي الى ارتفاع سعر التكلفة للوحدة المنتجة وھو ما قد یدفع المعتبرة للوحدة تبقى ثابتة( و

بالمؤسسة إلى رفع السعر لتعویض الخسارة ولكن ھذا القرار سیضاعف من خسارتھا ألنھ سوف 
یؤدي بالضرورة إلى تراجع أكبر للمبیعات خصوصا إذا كانت المنافسة شدیدة في القطاع السوقي 

                                         
 2 ص ذكره، سبق مرجع شريف، وعليان نور الناصر عبد 1
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إن سعر منتوج المؤسسة یصبح أعلى من سعر السوق نتیجة الرتفاع الذي تنتمي إلیھ المؤسسة ف
 1سعر التكلفة. 

ان النقد الموجھ لھذه الطریقة في اتخاذ القرارات انھا غیر كافیة ومضللة في الكثیر من  -
األحیان ألنھا تحدد سعر بیع المنتوجات على أساس اجمالي التكالیف مما یجعل سعر البیع مرتفعا 

لتكلفة في ھذه الطریقةمنفصل عن تأثیرات التغییرات في حجم اإلنتاج والزالت ھذا كذلك ان سعر ا
المشكل یجب الفصل بین التكالیف المتغیرة والثابتة حیث یظھر اثر كل منھما في سعر التكلفة 
وأیضا تحدید حجم النشاط الذي یؤثر في ھذه التكالیف وطریقة التحمیل العقالني للتكالیف الثابتة 

  معرفة كل ھذا.تسمح ب
  المطلب الثاني: طریقة التحمیل العقالني للتكالیف الثابتة

  2كما تطرقنا في الطریقة السابقة فان كل عملیة حساب تسبقھا عملیة التحلیل التالیة:

 تحدید االستھالكات وتكالیف المواد األولیة؛  -1
 تحدید الزمن المستغرق في العمل  والتكالیف المتعلقة بھ؛  -2
 الفصل بین التكالیف المباشرة  وغیر المباشرة؛  -3
تحدید األعباء غیر المباشرة وتحمیلھا عل أساس معین وفیما یلي طرق تحمیل األعباء غیر  -4

 المباشرة. 
طرق التحمیل التقریبیة: بمعنى ادخال في كل تكلفة جزء من ھذه المشتركة النسبیة الى أحد  -1

 المؤشرات التالیة: 
 قیمة ساعات العمل المباشر، كمیة أو قیمة المواد المستعملة. عدد ساعات العمل، 

طریقة مراكز اإلنتاج: في ھذه الحالة عوض ان تحمل مباشرة أعباء اإلنتاج غیر المباشرة  -2
 على التكالیف نستطیع التمیز بین األعباء التي تتعلق بكل مصلحة او ورشة إنتاجیة . 

لتحلیل حیث ھذه األخیرة تسمح بتقسیم المؤسسة طریقة األقسام المتجانسة: تسمى بمراكز ا -3
الى عدة اقسام متجانسة ویمكن تسمیة القسم المتجانس بمركز عمل إذا  كان یتعلق بجزء من ھیكل 
المؤسسة والقسم المتجانس یستعمل في تحلیل األعباء التي ال تحسب مباشرة في التكالیف أي 

 ألقسام المتجانسة ھي: األعباء غیر المباشرة ومنھ نستنتج ان طریقة ا
 طریقة لتحمیل األعباء غیر المباشرة أكثر تطورا من الطرق األخرى السابقة؛  •
طریقة مراقبة التسییر أي تطبیق المحاسبة التحلیلیة في التسییر العقالني للمؤسسة وفي  •

 المركزیة المسؤولیات. 
                                         

  ص ت، ب اجلزائر، االفاق، دار ،" التكلفة سعر حساب منهجية التحليلية احملاسبة" لبيهي، وحسني بلقاسم بن سفيان 1
 219ص ، 1976 سورات، ،"النموذجية التكاليف حماسبة" قداح، سليمان 2
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 توزیع األعباء غیر المباشرة حسب طریقة األقسام المتجانسة: 

 ): توزیع األعباء غیر المباشرة حسب طریقة األقسام المتجانسة 21الجدول رقم (
مبلغ  أقسام مساعدة  أقسام أساسیة 

 األعباء حسب طبیعتھا  التوزیع 
 إدارة  صیانة  تموین  إنتاج  توزیع 

           XX 61 مواد ولوازم : 
           XX 62 خدمات : 
           XX 63 مصاریف المستخدمین : 
           XX 64 ضرائب ورسوم : 
           XX 65 مصاریف مالیة : 
           XX 66 مصاریف مختلفة : 
           XX 68 مخصصات االھالكات والمؤونات : 

 X 4  X 4  X 3  X 2 X 1   Y  مجموع التوزیع األولي 
  
 30%  
25% 

  
 22%  
30% 

  
 18%  
15% 

  
 10% 
-  
 100% 

  
- 
 100% 
 5% 

 Y  توزیع
ثانوي 
 إدارة 
 صیانة 

 C  B  A  O  O  Y  مجموع التوزیع الثانوي 
 . 219، ص1976المصدر:سلیمان قداح، "محاسبة التكالیف النموذجیة ،"سورات ،

نقوم بتوزیع مجموع األعباء غیر المباشرة بین مختلف األقسام من اجل إعداد ھذا الجدول 
 24وھنا نمیز بین نوعین من النفقات:

 نفقات خاصة باألقسام التي تحمل مباشرة على األقسام التابعة لھا؛  -

نفقات مشتركة التي توزع على األقسام باإلسناد إلى مقاییس معینة أو ما یسمى بوحدات  -
 القیاس أو المفتاح. 

  

  

                                         
 21 ص ذكره، سبق مرجع قداح، سليمان 24
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 25 یمكن ترتیب األقسام حسب الوظائف الكبرى للمؤسسة وتقسم الى نوعین:

 اقسام مساعدة: تتمثل في قسم اإلدارة، قسم الصیانة.  •
 اقسام أساسیة: تتمثل في قسم التموین ،اإلنتاج والتوزیع. نالحظ وجود نوعین:  •

توزیع أولي: یتم على أساس مؤشر یحدد مسبقا یسمى مفتاح التوزیع الذي یختلف  -
 حسب حجم المؤسسة وحسب طبیعة األعباء. 

توزیع ثانوي: نجد أن األقسام المساعدة تساھم في تحقیق نشاط األقسام األساسیة وذلك  -
مئویة  حسب نسبة استفادتھا من الخدمات التي تقاس بواسطة وحدات متجانسة أو نسبة

 وللحساب نستعمل المعادلة التالیة:  

S= 1X + 0,05Z     إدارة :X 

Z=2X + 0,1X   صیانة 
:Z 

عالقتھا باتخاذ القرار:تعتمد ھذه الطریقة بعرض عدم تأثیر سیاسة المؤسسة العامة بالتغیرات 
 الظرفیة للمحیط التي قد تؤدي إلى بعض القرارات غیر العقالنیة نتیجة عدم اخذ مستوى

النشاط الذي یتحدد بالتكالیف الثابتة بعین االعتبار ،ففي األزمة مثال )تراجع مبیعات 
المؤسسة( ومن ثم تنخفض عدد الوحدات المنتجة )تراجع مستوى استخدام الطاقة 

  26اإلنتاجیة.(

تصلح الطریقة في اتخاذ القرارات طویلة األجل وذلك راجع لعدم تأثر التكالیف لثبات 
 بتة ،أما النشاط العادي فقد یحدد مستوى واحد للمؤسسة أو مستوى نشاط لكل قسم. األعباء الثا

 مقارنة التكالیف الحقیقیة مع تكالیف التحمیل العقالني: 
بالنسبة لطریقة التكالیف الحقیقیة:األعباء الثابتة اإلجمالیة تبقى ثابتة مھما كان مستوى نشاط 

 ب عكسي مع مستوى نشاط المؤسسة التكلفة الثابتة للوحدة تتغیر وھي تناس
                                  التكالیف الثابتة اإلجمالیةالتكلفة الثابتة للوحدة = 

   النشاط الحقیقي                              
                                         

 22 ص ذكره، سبق مرجع ، قداح سليمان 25
 ،1997، عمان زھران، دار والعملي، النظري اإلطار التكالیف، محاسبة مبادئ وراد، بن خلیل هللا عطا الزرق، صالح:  26
 . 120ص
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 بالنسبة لطریقة التكالیف العقالنیة: 
 األعباء الثابتة اإلجمالیة تتغیر مع مستوى النشاط.  -

 معامل التحمیل × األعباء الثابتة الواجبة التحمیل = أعباء ثابتة حقیقیة 
األعباء الثابتة للوحدة تبقى ثابتة مھما كان مستوى نشاط المؤسسة مھما یكن مستوى  -

 أو حجم النشاط. 
أعباء  األعباء الثابتة للوحدة= 

                            ثابتة إجمالیة 
 النشاط العادي 

 ستطیع أن نقول طریقة التحمیل العقالني لألعباء الثابتة ھي تقنیة لمراقبة التسییر ألنھا: إذن ن
تسمح بالمراقبة المباشرة لتحمیل األعباء الثابتة وھذا باستخدام وتطبیق معامل  -

 التحمیل العقالني المناسب. 
أن كل تسمح بالمراقبة المباشرة لتخصیص األعباء المتغیرة اإلجمالیة للوحدة حیث  -

تغیر في سعر تكلفة الوحدة العقالني ناتج عن األعباء المتغیرة للوحدة ألن األعباء الثابتة 
 للوحدة ھي ثابتة. 

تسمح بمراقبة أسعار التكلفة والنتائج التحلیلیة العقالنیة یجب البحث أن أسباب تكلفة  -
لى تحسینھا أو البطالة وربح الفعالیة، شروط التشغیل واالستغالل إما تعمل المؤسسة ع

 المحافظة علیھا. 
  المطلب الثالث: طریقة التكلفة المتغیرة

إن تحدید تكلفة الوحدة المنتجة وفقا لطریقة التكلیف الكلیة والتي تتكون من المواد           
المباشرة والعمل المباشر والمصاریف الغیر المباشرة ھي ذات فوائد عدیدة ولكن ھذه 
الطریقة ال تقوم بتزوید اإلدارة بالمعلومات الكافیة من أجل التسییر الحسن وأخذ القرارات 

ة األسباب التي تؤدي الى وجود خلل ما في النشاط االقتصادي ولذلك تم استعمال ومعرف
أسلوب التكلفة المتغیرة وذلك من أجل المساعدة في دراسة نشاط المؤسسة وكذا من أجل 

  27التخفیض من التكالیف والرفع من الكمیات المباعة.

                                         
 4 ص ، 1989 للكتاب، الوطنية املؤسسة حزوريل، مسرية ترمجة ،"التكلفة وسعر التكاليف " وآخرون، روسنيول .أ 27



عالقة المحاسبة التحلیلیة بعملیة مراقبة التسییر                        :الفصل الثاني
        واتخاذ القرار

 

70 
 

كما أن ھذا األسلوب یقوم بتحمیل التكالیف المتغیرة على األقسام والمنتجات وفقا لطریقة 
األقسام المتجانسة أما الثابتة فتأخذ كلیا أو اجمالیا وھي تطرح من ھامش التكلفة المتغیرة 
وبالتالي فان ھذه الطریقة مبنیة على الفصل بین التكالیف المتغیرة والثابتة حیث تحمل 

ات بالتكالیف التي تتأثر بالكمیة المنتجة )تكالیف متغیرة( بینما التكلیف األخرى تبقى المتوج
على حالھا رغم تغیر حجم اإلنتاج وبالتالي ال تدخل ضمن تكالیف التي تم تحمیلھا وتعتمد 

 ھذه الطریقة على عدة مبادئ نذكر منھا: 

 ة ھي التكالیف الحقیقیة إلنتاج؛ الفصل بین التكالیف الثابتة والمتغیرة، التكالیف المتغیر -

التكالیف الثابتة ھي تكالیف دوریة لھا عالقة بالفترة التي وقعت فیھا وتحمل على  -
النتیجة، حساب الھامش على التكلفة المتغیرة لكل منتوج، النتیجة التحلیلیة تحسب بطرح 

 العباء الثابتة من الھامش على التكلفة المتغیرة. 
  بادئ راتضیا كما یلي:ویمكن ترجمة ھذه الم

 التكالیف الكلیة = التكالیف المتغیرة + التكالیف الثابتة 

عدد × التكالیف المتغیرة = التكلفة المتغیرة للوحدة 

الوحدات المنتجة الھامش على التكلفة المتغیرة = رقم 

التكالیف المتغیرة رقم االعمال = سعر  –االعمال 

باعة وبالتالي فان عدد الوحدات المنتجة والم× البیع 

 نتیجة المؤسسة: 

 التكالیف الثابتة  –النتیجة التحلیلیة = الھامش على التكلفة المتغیرة            

یساعد ھذا األسلوب في دراسة عتبة المردودیة ة بالتالي المساھمة في اخذ القرارات وتعتبر 
اج الذي یسمح بتغطیة عتبة المردودیة أو رقم االعمال الحرج ھو ذلك المستوى من اإلنت

التكالیف الثابتة برقم االعمال أي ھي المستوى الذي ال تحقق فیھ المؤسسة ال ربح وال خسارة 
 وتسمى أیضا بنقطة الصفر أو نقطة التعادل ویمكن حسابھا كما یلي:  

كمیا: عتبة المردودیة = التكالیف الثابتة / الھامش على 

التكلفة المتغیرة نقدات: عتبة المردودیة = التكالیف الثابتة / 

 نسبة الھامش على التكلفة المتغیرة  
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 نسبة الھامش على التكلفة المتغیرة = الھامش على التكلفة المتغیرة / رقم االعمال       

التكالیف الثابتة / الھامش على التكلفة × دودیة = رقم االعمال وبالتالي تصبح: عتبة المر
 المتغیرة. 

أھمیة الطریقة:تظھر أھمیة حساب التكالیف وتبویب عناصرھا وفق ھذه الطریقة في عدة 
أوجھ من االستخدامات في التسییر بحیث یتم تحمیل التكالیف المتغیرة على المنتجات والتي 

باشرة حسب ھذه الطریقة ،وتحدید الھامش اإلجمالي على التكلفة تعد التكالیف الحقیقیة الم
 المتغیرة ومدى مساھمتھ في تغطیة التكالیف اإلجمالیة التي تنقل جزءا من تكالیف 
)الثابتة( ھذه الدورة إلى دورة قادمة في حالة وجود مخزون آخر معھ، وبالتالي 

   28تضخم األرباح للدورة الحالیة.

 مفھوم وسیر ھذه الطریقة وفق المعادلة التالیة:  یمكن تلخیص وصیاغة

التكالیف الثابتة  –عدد الوحدات × التكلفة المتغیرة للوحدة(  –النتیجة = )سعر بیع الوحدة 
 اإلجمالیة. 

وتعتمد ھذه الطریقة على شكل رئیسي في تحلیالتھا على مفھوم التعادل الذي تترجمھ عتبة 
 ق المؤسسة من خاللھا النتیجة المساویة للصفر. المردودیة وھي الوضعیة التي تحق

                                                             
المعھد التربوي الوطني، وزارة التربیة الوطنیة، "محاسبة تحلیل االستغالل والتكالیف، 

  .  128الجزائر، ب ت، ص
 التكالیفالثابتة(/ الھامش اإلجمالي على التكالیف المتغیرة.  Xعتبة المردودیة = )رقم األعمال

 ھامش األمان =رقم األعمال الصافي = رقم أعمال نقطة التعامل. 

 ( / رقم األعمال الصافي. 100× معامل المردودیة = )ھامش المردودیة

عادل من خالل تلك المعادلة )معادلة النتیجة( المشتملة على حدود رقم أعمال نقطة الت 
یتضح مدى أھمیة ھذه الطریقة في التخطیط المستقبلي والرقابة على التكالیف ،وكیف یتم 
معالجة أو التعامل مع تلك الوضعیات في أسوأ الحاالت وقدرة المؤسسة على تحملھا وتحدید 
متىوأین تحقق المؤسسة نقطة التعامل وما مدى مساھمة كل منتج في تحقیق ذلك حتى یمكن 

                                         
 128 ص ت، ب اجلزائر، والتكاليف، االستغالل حتليل حماسبة" الوطنية، الرتبية وزارة الوطين، الرتبوي املعهد 28
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ل من االستراتیجیات والتأثیر على مختلف العناصر التي تشكل عامل سلبي لھا التعدی
 وتقویتھا في حدود اإلمكانیات المتوفرة للمؤسسة . 

یتم البحث عن أفضل نقطة تعادل ودراسة مختلف عناصر المعادلة وذلك یجعل النتیجة 
أدنى سعر تساوي الصفر والبحث عن عنصر مجھول من المعادلة في كل مرة وذلك بتحدید 

بیع یمكن للمؤسسة أن تحقق بھ نقطة التعادل أكبر تكلفة متغیرة للوحدة، أدنى حم للمبیعات، 
 أقصى مبلغ للتكالیف الثابتة  . 

عالقتھا باتخاذ القرار:ان متخذي القرار یرغبون بتجریب القرارات قبل اتخاذھا ولیتمكنوا 
آثار ھذه القرارات المراد اتخاذھا من ذلك یحتاجون الى نماذج محاكات تسمح لھم بمعرفة 

والمفاضلة بینھما في ھذا المجال یعتبر نموذج عتبة المردودیة ھو من أھم تطبیقات طریقة 
التكالیف المتغیرة اذ انھ یسمح بمعرفة سریعة لألثر على النتیجة فیما یتعلق بقرار التسییر 

  29المراد اتخاذه.

 ا یلي: نستطیع حصر بعض استعماالت ھذا نموذج فیم

تحدید المنتوجات ذات المردودیة وغیر ذات المردودیة واتخاذ القرار بإنتاجھا او  -
 التوفق في انتاجھا او استبدالھا بمنتوج اخر. 

تستطیع اإلدارة بواسطة ھذا النموذج معرفة ھامش األمان الذي ال یمكن الوصول الیھ  -
 دون ان تدخل المؤسسة في منطقة الخسائر. 

 ویمكن حساب ھامش األمان عن طریق العالقة التالیة: 

 رقم اعمال نقطة التعادل  –ھامش األمان = رقم االعمال          

اتخاذ بعض قرارات االستثمار عند تغیر ھیكلة المؤسسة والرفع من طاقتھا اإلنتاجیة  -
 ودراسة ذلك على المردودیة. 

                                                             
المعھد التربوي الوطني، وزارة التربیة الوطنیة، "محاسبة تحلیل االستغالل والتكالیف، 

  .129مرجع سبق ذكره، ص 
یسمح نموذج عتبة المردودیة في اتخاذ قرار اختیار أسالیب إلنتاج البدیلة وذلك  -

رار على مقارنة المساھمة بالمفاضلة بین انتاج السلعة یدوات او میكانیكیا ویسند ھذا الق
                                         

 12 ص ذكره، سبق مرجع والتكاليف، االستغالل حتليل حماسبة" الوطنية، الرتبية وزارة الوطين، الرتبوي املعهد 29
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الناتجة عن كل أسلوب مع االخذ بعین االعتبار التكالیف الثابتة اإلضافیة والمرتبطة مباشرة 
 بأحد األسالیب. 

یستوجب في بعض الحاالت على اإلدارة ان تتخذ قرار بإنتاج سلعة جدیدة كما انھا  -
واحالل محلھا السلع التي تساھم في ملزمة بإبعاد السلع التي تؤدي الى االنخفاض في الربح 

  الحصول على أك برعائد.

-  

  المطلب الرابع: طریقة التكلفة المعیاریة

تعد ھذه الطریقة استمراریة لطریقة التكالیف التقدیریة وھي ال تختلف علیھا إال من 
حیث أسس وضع المعاییر بالنسبة للطریقة الحدیثة واعتمادھا على الدراسات التقنیة 

ارب العملیة، فھي تنطلق من حساب التكالیف مسبقا وفق معاییر محددة بدقة وتمتد إلى والتج
كل العملیات الحسابیة المطبقة والتي على أساسھا تحسب وتحلل الفروق لكل من المواد 
األولیة، الید العاملة، األعباء غیر المباشرة التي تركز على السعر والكمیة والطاقة اإلنتاجیة 

 30 الخاص باألقسام أو مراكز التكلفة.أو النشاط 

 أوال: أسس وأنواع التكالیف المعیاریة: 

 أسس الطریقة: 

ت معیاریة مسبقا لمستوى النشاط والعناصر المكونة لھ من حیث یاالعمل على وضع مستو-1
 الكمیة والسعر والطاقة اإلنتاجیةوالموازنات المناسبة لھ. 

العمل على مقارنة التكالیف المعیاریة بالتكالیف الحقیقیة )الفعلیة( وحساب النحرافات مع  -2
 إبراز األسباب ومصادر المسؤولیة. 

العمل على تعدیل المعاییر الموضوعیة باستمرار حسب المعطیات الجدیدة المتعلقة بھیاكل -3
 المؤسسة، ظروف السوق ،تطور تقنیات ومعاییر الجودة...إلخ. 

                                         
30
 08 جامعة اجلزائر، يف االقتصادية املؤسسات طرف من استخدامها ومدى القرارات اختاذ يف التحليلية احملاسبة دور" بوردمية، وسعيدة طبايبية سليمة 
 ماي

 . 232 ص اجلزائر، قاملة، ، 1945
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ویجب أن تتصف ھذه المعاییر بالعملیة الواقعیة وبعیدة عن التقدیرات العشوائیة وأن تكون 
 مرنة تراعي التغیرات الحاصلة المتعلقة بالنشاط اإلنتاجي. 

 
 
 
 
 
 

 31 أنواع التكالیف المعیاریة:

: یتم تحدیدھا بافتراض أحسن استعمال ممكن لعوامل اإلنتاج )المثالیة((التكلفة النظریة -1
وتعمل اإلدارة على تحقیقھا إال أنھا تعد غیر صالحة لقیاس األداء لعدم واقعیتھا ویمكن أن 

 تؤثر على استعمال الموازنات وعلى معنواتت العاملین. 

بقة مقیمة بالقیمة : متوسط التكالیف لفترات سا)لمتوسطة(التكلفة المعیاریة التاریخیة -2
الحالیة، یمكن تحقیقھا بمستوى أداء عالي إال أنھا قد تتضمن األخطاء والضعف المسجل في 

 الفترات السابقة. 

التكلفة المعیاریة المقارنة: تتحدد في ظل المتغیرات وتأخذ بعین االعتبار ظر وف السوق -3
 یة خاصة في حالة ضعف المنافسة. والمنافسة إال أنھا ال تعد ممثلة لمعاییر اإلنتاج الحقیق

التكلفة المعیاریة المتوقعة: تتحدد في إطار الظروف التشغیلیة المتوقعة خالل الفترة وغالبا -4
 ما تتحدد وفق أو بناء على الموازنات المعدة في المؤسسة. 

التكلفة المعیاریة الجاریة: تتم وفق ظروف التشغیل السائدة، تتصف بالمرونة لمراعاتھا -5
 للتغیرات الحاصلة خالل الفترة. 

التكلفة المعیاریة التقنیة: یتم تحدیدھا حسب قواعد تقنیة ودراسات دقیقة لمتطلبات اإلنتاج -6
 الضروریة في إطار النشاط العادي. 

بعدما قمنا في الفصل الثاني بحساب االنحرافات في التكالیف )المواد  عالقتھا باتخاذ القرار:
 األولیة، الید العاملة المباشرة والمصاریف غیر المباشرة( وتحلیلھا حسب طبیعتھا. 

                                         
 4 ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، روسنيول .أ 31
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 نجدھا تنقسم الى قسمین: 

 ؛ )مفضلة(مالئمة -

  )غیر مفضلة.(غیر مالئمة  -

 

 

 
 :الثاني الفصل خالصة

 
 من كل عن للحدیث تطرقنا بالتالي التحلیلیة المحاسبة تقنیات على الفصل ھذا في تعرفنا لقد

 طریقة
 وطریقة المتغیرة التكلفة طریقة الثابتة، للتكالیف العقالني التحمیل طریقة الحقیقیة، التكلفة
 من استخلصنا .المعیاریة التكلفة
 :یلي ما منھا نذكر المالحظات بعض الطرق ھذه من طریقة لكل دراستنا خالل

 - النشاط؛ لجم وثابتة للوحدة متغیرة تكالیف ھي الثابتة للتكالیف العقالني التحمیل
 - النشاط؛ لحجم ومتغیرة للوحدة ثابتة تكالیف ھي المتغیرة التكالیف
 .وعملي علمي أساس على ومقدمة محددة تكالیف تعتبر المعیاریة التكالیف
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  المؤسسة تقدیم: األول لمبحثا

 المنتوجات أصناف و تاریخیة ونبذة تعریف بطاقة: االول المطلب

 :  تعریف بطاقة: أوال 

  FONDAL  الصناعي للمجمع فرعیة مؤسسة ALFON -وھران -  للمسابك الجزائریة :التسمیة
)  الحدیدیة غیر المعادن الفوالذ، الزھر، بحدید مصنوعة مقبولة قطع تسویق و إنتاج: النشاط

1. المرجلیة منتوجات و( البرونز و االلومنیوم
 

 . أسھم ذات شركة: الحالة

 . وھران المنور، ،1020 ب ص قامبیطا، طیب، بن دمحم شارع 01: العنوان

 المنبثق FONDAL الصناعي للمجمع فرعیة مؤسسة وھران للمسابك الجزائریة: تارخیة نبذة: ثانیا
 C ید علي تأسست التي»  unité de fonderie d’ORAN ( UFO)" » وھران مرجل وحدة من

–DACROS و BRUSTLEIN مرجل و ورشات: تسمیة تحت 1921 عام (AFCD)  CELESTIN  
DVROS .الى لتصل االنتاجیة أسالیبھ تطورت السنین مر مع صغیرة حدادة قطع بانتاج المصنع بدأ 

 ،coulée ( 1926 – 1940)  الصب أسلوب طریق عن الجرارات و الحربیة االالت قطع تصنیع
 و المسبكة في المتمثلة أنشطتھا لتطویر أھلتھا ھیاكل و عالیة كفاءة ذات عاملة ید على AFCD تحوز

 . المرجلیة الصناعات

 واصلت وبعدھا الجزائر استقالل قبل"  BERLIET"  قطع لتصنیع تجاریا عقدا AFCD أمضت
 و تامیمھا تم این 1974نوفمبر غایة الى la Société nouvelle des AFCDبتسمیة نشاطھا

 . SONACOM شركة لواء تحت انتاجیة وحدة أصبحت

 تجھیزات وتجدید االستثمارات حجم بزیادة الوحدة لھذه االنتاجیة القدراتSONACOM  طورت
 . الورشات كل العملیتین ھذه وشملت وعصرنتھا االنتاج

  ENF للمسبكة الوطنیة المؤسسة إلى االنتاجیة الوحدة تحویل تم الوطنیة المؤسسات ھیكلة اعادة بعد
  SN-METAL و  SONACOME شركتي ھیكلة إلعادة كنتیجة

 في مصغر نشاط الزھر، وحدید الفوالذ تسبیك في المتمثلة نشاطاتھا جمیع على الوحدة حافظت
 . والمرجلة المیكانیكي التصنیع األدوات، ،تصنیع والبرونز األلمنیوم تسبیك

                                         
 مرجع من معطیات المؤسسة  1
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 الصناعي للمجمع فرعیة مؤسسة إلى لتتحول األساسي نظامھا تغییر تم 2000 عام في
FONDAL     (Fondris Algériennes)  نشاطاتھا جمیع على بالمحافظة . 

 
 

  
1: المؤسسة وإمكانات الزبائن المنتوجات، أصناف: ثالثا

 

 التسویقیة القطاعات حسب مصنفة المنتوجات: المنتوجات أصناف  
  العمرانیین؛ والتزیین التأثیث -
  العمرانیین؛ التطھیر و الصیانة -
  الفالحیة؛ اآللیة -
  الحدیدة؛ السكك -
 . األجر ومصانع المحاجر -

 . المصنعة النماذج حسب أصنافھا جمیع في المنتوجات تختلف

  تقترح: العمراني التزیین متوجات ALFON من كثیرة واع ان العمومیة اإلضاءة میدان في 
 . األحجام و األشكال حسب منتوجاتھا

  المنازل؛ وبراق شمعدان -
  العمومیة؛ اإلنارة شمعدان -
 . العمومیة الساحات شمعدان -

  طورت: العمراني التأثیث منتوجات ALFON وبرعت العمراني التأثیث مجال في خبرتھا 
 : التالیة المنتوجات صناعة في

  والمزدوجیة؛ الوحدویة العمومیة المقاعید -
  الفني؛ التسییج -
  الفنیة؛ والنوافذ واألبواب البوابات -
  المعدنیة؛ والمنحدرات الشرفات -
  المزخرفة؛ األعمدة -
  الدرابزین؛ -
 . السیارات مواقف معالق -

                                         
 نفس  المرجع السابق  11



 دراسة حالة                       الفصل الثالث                                               
 

79 
 

 القطع من كثیرة أنواع زبائنھا على ALFON تقترح: العامة المیكابیك و الصیانة قطع •
 . المیكانیكیة

 . الحدیدیة بالسكة المتعلقة المعدنیة القطع كل  ALFON تصنع: الحدیدیة السكك قطع •

 مجال في خبرة سنة 50 من أكثر على ALFON تحوز: المحاجر الى الموجھة المنتوجات •
 التي التسویقیة القطاعات حسب ALFON  زبائن ینقسم: الزبائن . الصناعیة المرجلة
 . یمثلونھا

 
 

 

ALFON 1 زبائن(: 15)  رقم جدول
 

  القطاع  الزبائن

 التزیین و التأثیث   العمومیة اإلنارة مؤسسات -البناء  مقاوالت – المحلیة الجماعات
   العمرانیین

   ) CMA – PMA( الفالحي العتاد صناعة مؤسسات

  الفالحیة اآللیة
   الحمراء المواد و األجر مصانع – التكسیر محاجر

   الغیار قطع

   ) SNTF( الحدیدیة بالسكة للنقل الوطنیة الشركة

  الحدیدیة السكك
 التطھیر و الصیانة  العمومیة األشغال و البناء مقاوالت – المحلیة الجماعات

  العمرانیین
  المیكانیكي القطاع مؤسسات

  العامة المیكانیك قطع
 « Métal et métier » , revue d’ ALFON N° 7 :المرجع 

 طورت: اإلمكانات ALFON االستثمار في أوال تمثلت مزدوجة عملیة حققت أن بعد قدراتھا 
 المرجلة و التصنیع ورشات أدوات و آالت تجدید في وثانیا المسبكة، كل تجھیزات تأھیل إعادة و

 منھا ، 2م18000 لألراضي اإلجمالیة المساحة)  ھامة قاعدیة بنیة على تحوز كما. الصناعیة
 دفتر تحترم رفیعة نوعیة ذات منتوجات إلنتاج تسییریة إمكانات إنتاج، تجھیزات( مبنیة 2م4120

 . الشروط

 : التكوین و المستخدمین: ثالثا

                                         
 نفس المرجع السابق  1
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 استخدمت: المستخدمین ALFON 47 تشغیل نھایة سجلت حیث موظفا 284 ،2004 عام 
 معدل بلغ الشھر، في ترقیات 4 بمعدل ترقیة 53 تسجیل تم كما جدیدا موظفا 44 توظیف و موظفا
  %. 2.80 الغیاب

 في حادث من أقل بمعدل أي العام طوال حاالت 10 تسجیل تم فقد العمل بحوادث یتعلق فیما أما
 . الشھر

 
 
 
 
 
 
 

1 2004 في المسخدمین( : 16) رقم جدول
 

  الشھر 01  02  03  04  05  06  07  09  10  11  12  المجموع

 الموظفین 282  283  286  285  291  292  250  281  274  284  280    

 الدخول  1  1  4  1  6  6  0  0  10  13  2  44 

  الخروج 2  0  1  2  0  5  2  11  18  3  3  47 

  الترقیة 2  5  8  6  4  4  7  12  4  1  0  53 

 الغیابات 2.41 2.02 2.98 2.69 3.20 3.51 3.41 3.71 2.34 2.01 2.62 / 

 العقوبات 2  3  5  1  4  3  14  4  8  0  8  52 

 10  0  0  1  0  0  6  0  1  2  0  0 
  حوادث
  العمل

 « Métal et métier » , revue d’ ALFON N° 5 :المرجع 
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 20 وتوظیف موظفا، 20 تشغیل نھایة تسجیل تم موظفا،277:2005 في المستخدمین عدد بلغ
 . جدیدا موظفا

  2004/2005:في المسجلین المستخدمین(: 17) رقم جدول
 الموظفین
  في المسجلین

 2005/12/31 

 الموظفین
  في المسجلین

 2004/12/31 
  

  االطارات 28  32 

  المتمكنین 28  27 

  المنفذین 224  218 

  المجموع 280  277 

 .5 و4 رقم  ALFON مجلة « MéTAL ET MéTIER »  :المرجع 
 خصصت: التكوینALFONیعادل یعادل ما اي اعمالھا رقم من%2 عن یقل ماال 2004 عام 

 . للتكوین دینار ملیون 5,869

 في المھني التكوین مركز و الخورزمي ثانویة في التكوین من شباب أكثریتھم مستخدمین استفاد
 الرسم المسبكة، تكنولوجیا البیاني، التعبیر الصناعي، الرسم ،التصنیع، التكنولوجیا تخصصات
 . المیكانیك و الكھرباء المرجلة، بالحاسوب،

 المعارف تلقین الورشات داخل العام مدار على یتم حیث كبیرة أھمیة المتواصل للتكوین یول كما
 خبراء على أیضا االعتماد یتم و الشباب للمستخدمین الخبرة ذوي القدماء المستخدمین طرف من

 . المصنع داخل منظمة تكوین دورات خالل دولیین

 المحاضرات و التكوینیة الدورات و التوصیات مختلف في المشاركة لمستخدمیھا المؤسسة تضمن
 . الوطن خارج

   
  األعمال ورقم اإلنتاج: الثاني المطلب

 للرقم بالنسبة%08 زیادة اي دینار ملیون  326,8ب 2005 في المحقق االنتاج قدر: االنتاج: أوال
 (. 2004 في 303,6)2004 في المحقق

  بالطن الفیزیائي اإلنتاج(: 18) جدول
  العام 2004  2005 

  الفوالذ مسبكة 350  373 
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  الزھر حدید مسبكة 1325  1320 

 غیر المعادن مسبكة 32  18 
  الحدیدیة

 . 9 و5 رقم  ALFON مجلة « MéTAL ET MéTIER »  :المرجع 
 للرقم% 14 زیادة أي دینار ملیون 393,3 بـ 2005 في المحقق األعمال رقم قدر:األعمال رقم: ثانیا

 .( دینار ملیون 298,3)  2004 في المحقق

 مھمة مكانة الصیانة منتوجات و العمومي األثاث و التزین مجال في المحقق المبیعات حجم یحتل
 %. 75 یعادل ما المحقق األعمال رقم من

 

  النشاط قطاع حسب االعمال رقم توزیع(: 19) رقم الجدول
 2005  2004   

M(DA)  %  M(DA)  % النشاط قطاع  

 تطھیر و صیانة تزیین، و تأثیث 74%  219.85  75%  254.48 
  عمراني

  الحدیدي السكة 07%  19.92  07%  23.75 

  المیكانیكیة القطع مختلف 12%  35.18  12%  40.71 

  التكسیر محجرة 01%  04.12  05%  03.39 

  الري و الفالحة 06%  19.23  05%  16.97 

  المجموع 100%  298.03  100%  339.3 

  « Métal et métier » , revue d’ ALFON N° 5 et 9 :المرجع 
  

 (%  ب)  النشاط قطاع حسب االعمال رقم توزیع(: 20)  رقم الجدول

  النشاط 2004  2005 

  الحدیدیة غیر المعادن 02%  02% 

  خدمات و مالحق 13%  16% 

  الفالذ 24%  16% 

  المرجلة و التصنیع 29%  23% 

  الزھر حدید 30%  43% 

 Métal et métier » , revue d’ ALFON N° 5 et 9: المرجع
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  الشركة تنظیم ھیكل: أوال العمل تنظیم: الثالث المطلب«  

  الشركة تنظیم ھیكل(: 17:)رقم الشكل

 

 manual qualité, document d’ALFON, 13/07/2005:المصدر 
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 : التقنیة الدائرة

  مكتبین الى تنقسم: الطرق الدراساتو مصلحة -

 للقطعة البیاني الرسم بتقیید یقوم( المنتوج)  المشروع دراسة في دوره یتمثل:الدراسات مكتب  - أ
 . الزبون طرف من المطلوبة

 و التصنیع مدة تحدید المختارة، التصنیع طرق التقنیة، المراقبة مواد مختلف یعرف: الطرق مكتب -ب 
 . الدراسات لمكتب جدیدة نماذج اقتراح

 مختلف عبر المنتوج تسلسل و التصنیع برنامج و مخطط تنفیذ على تسھر: العامة الجدولة مصلحة -
 . الورشات

 :  إلى مھامھا تنقسم و اإلنتاج أجھزة سالمة و بصیانة تھتم:الصیانة مصلحة -

 . اآلالت عطل حالة في التدخل:  الصیانة و التصلیح -1

 شھر – السنویة العطلة في عادة یتم)  جدیدة تجھیزات وضع و لآلالت الدوریة المراقبة: الوقایة -2
 ( أوت

  المسبكة دائرة : 

 لكن متكافئ الورشتین ھاتین في اإلنتاج مسار: الفوالذ مسبكة ورشة و الزھر حدید مسبكة ورشة -
 أو المیكانیكي بالحدید األمر تعلق سواء إدماج جھاز في الزھر حدید تصنیع یتم مختلفة المستعملة المواد

 شكلھ یأخذ حتى قالب في الزھري الحدید یصب. كھربائي فرن في الفوالذ تصنیع یتم بینما الفوسفوري
 . النھائي

 تضاف اساسیة كمادة السلسیة االتربة باستعمال النواة تصنیع في مھمتھا تتمثل: النواة  تصنیع ورشة -
 . المصنعة القطعة داخل الغرانات ملء الى أساسا العملیة ھذه تھدف مختلفة مواد الیھا

 نشوه التي الصغیر االجزاء نزع و تعدیلھا یتم القوالب من القطع اخراج بعد: الحواف تھذیب ورشة -
 . الحواف على النھائي شكلھا

 للقیام التصنیع ورشة الى المصنعة القطع توجھ الحواف حذف بعد: المیكانیكي التصنیع دائرة -
 . التقطیع و التثقیب بعملیات

 . دھنھا یتم ثم بینھا فیما تلتئم حتى القطع تسبیك و تجمیع یتم الورشة ھذه في: المرجلة ورشة -
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  للتصنیع العام البیان 
  للتصنیع العام البیان(: 19) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عامة جدولة

 النوعیة مراقبة مصلحة

 منتوجات حدید الزھر
 و المعادن غیر الحدیدیة

 التصنیع ورشة

 المرجلة ورشة

 ورشة تھذیب
 الحواف

 ورشة تصنیع
 النواة

 ورشة تسبیك
 حدید الزھر

 ورشة تسبیك
 الفوالذ

 الفوالذ منتوجات
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Source : conception personnelle à partir des données de l’entreprise   شرح 
 الحدیدیة غیر المعادن و الزھر حدید الفوالذ، نواة الى تحتاج القطعة كانتصناعة اذا: للتصنیع العام البیان

 غیر المعادن و الحدیدیة القطع تصنیع یتم ثانیة كمرحة النواة تصنیع ورشة من االولى المرحلة في تمر
 القطع جل تمر أخیرة وكمرحلة الفوالذ ورشة في الفوالذیة القطع و الزھر حدید ورشة في الحدیدیة
 و الحواف حذف التصنیع،: ورشات عبر حدیدیة غیر أو حدیدیة أو فوالذیة كانت سواء المصنعة
 . المرجلة

 . قطعة كل نوعیة مراقبة یتم للتسویق تھیئتھا و الصنع التامة المواد تخزین قبل

  النوعیة تسییر و ALFON: الرابع المطلب

 لتطبیقات المطلق االحترام ایطار في المستمر و الدائم التطویر تحقیق الى ALFON تتطلع :الطریقة: أوال
 : التالیة القواعد بتطبیق وذلك النوعیة التصنیع

  متخصص؛ مكتب بمساعدة 2001 أفریل في 9001-2000 ب )SMQ( النوعیة تسییر نظام إطالق -
    المؤسسة؛ داخل المتمكنین األعوان و ایطارات توعیة و تكوین -

  النوعیة؛ أعوان تكوین -
  اإلرشادات؛ تقدیم و النوعیة تحلیل -
 . مھامھ تحدید و النوعیة لتسییر مسؤول تعیین -

 تقدیم خالل من زبائنھا رضا لتحقیق السھر على للمؤسسة النوعیة السیاسة تعتمد: النوعیة السیاسة: ثانیا
 : خالل من النوعیة أھدافھا تحقیق العامة االدارة وتعتزم متطورة و عالیة جودة ذات منتوجات

  لمستخدمیھا؛ التقنیة المؤھالت تطویر على یساعد عمل خلق -
 جمیع في للمستخدمین أحسن لمشاركة نوعیة أدوات و معارف حول متمحور تكوین ضمان -

  العملیات؛
  المؤسسة؛ داخل التطور دینامیكیة ترسیخ على السھر -
  وتتبعھ؛ الزبائن رضا مؤشر تقییم -
 . المؤسسة داخل النوعیة ثقافة ترشیح -

  األھداف: ثالثا

  المؤھالت؛ تقییم على مبنیة تكوین  إستراتیجیة اعتماد -
  الزبائن؛ و المؤسسة الحتیاجات المناسب الدائم التطور على العمل -
  المحیط؛ احترام -
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 . المحددة اآلجال في االختراع براءات تسجیل -

 (  ALFON) التحلیلیة المحاسبة: الثاني المبحث

  المعلومات نظام: االول المطلب
 الشبكات أكبر أحد یمثل ALFON  في بالمحاسبة الخاصة المعلومات نظام أن أوال التوضیح یجب 

 : أھداف ثالثة على الشبكة ھذه تتمحور و المؤسسة علیھا تعتمد التي المعلوماتیة

 نشاطات مراقبة و تخطیط من لتمكینھا داخلیة تقاریر بواسطة المؤسسة بحاجة العامة المدیریة إشعار -
  المؤسسة؛

  الكبرى؛ المشاریع و السیاسات تھیئة و القرارات ألخذ الضروریة المعلومات إعطاء -
 . بالتسییر المختلفة التقاریر و المالیة بالحالة الدولة مؤسسات و المساھمین إشعار -

 الى توجھ العامة المحاسبة فمعلومات التحلیلیة المحاسبة أھداف عن العامة المحاسبة أھداف وتختلف
 . المالي بالتحلیل للقیام للمعومة عمادا تمثل ،كما المؤسسة خارج المھتمین

 تحقیق التحلیلیة المحاسبة فعلى المؤسسات تسییر إلى موجھة بصفتھا: التحلیلیة المحاسبة أھداف -
 . األھداف مختلف

 على تحدد ما عادة البیع أسعار السوق اقتصاد في: البیع سعر و اإلنتاج تكلفة تحدید على القدرة •
 .( الطلب و العرض)  السوق إمكانات

 سعر و اإلنتاج تكلفة بین الفرق یمثل و خسارة نسجل دونھ من الذي للبیع أدنى كسعر اإلنتاج تكلفة تكون
 . لالستغالل عادیة حالة في النتیجة البیع

 على یجب الحاالت بعض في: المباعة الخدمات و المنتجات وترة لف التبریریة العناصر تقدیم •
 : مثال بیعھا أسعار تبریر المؤسسة

 الكھرباء، الغاز، الماء،)  خدمة أو منتوج تسویق في الحصریة حق من المستفادة المؤسسات -
 (... الھاتف

 . االسعار مراقبة لمصالح تبریر -

 االصول حسابات بعض في التبریریة القاعدة أو العناصر تقدیم : 

  للمخزون؛ الدائم الجرد -
 الستعماالتھا المؤسسة انتاج)  االستثمارات تكلفة و المؤسسة طرف من المصنعة المنتجات تقییم -

 .( الخاصة
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 من المؤسسة داخل تقام التي العملیات و النشاطات ایطار في: لالستغالل الداخلیة االحوال مراقبة تمكین 
 : التحلیلیة المحاسبة تحدد. المصالح مختلف طرف

  استغالل؛ وسیلة و نشاط وضیفة، مصلحة، كل مستوى على التكالیف -
 . نشاط كل مستوى على النتیجة و االنتاج و التسییر تكلفة -

 : المسؤولیات مراقبة مستوى على جدا ھامة التطبیقیة النتائج تكون و

  العواقب؛ تحمل من التھرب یتم ال حتى التسییریة حدتھ و على مسؤول مصلحة رئیس كل -
 . حدى على نشاط كل مردودیة تحدید -

 . المتوقعة التكالیف و الحقیقیة التكالیف بین المقارنة على أساسا الداخلیة االستغالل أحوال مراقبة تعتمد

 . التوقعیة المیزانیة تسییر و تحدید في ھاما دورا التحلیلیة المحاسبة تلعب

 . العقالنیة القرارات أخذ و المردودیة تحدید -

 الطلبیات، االستثمارات، الورشات،)  المستویات مختلف على المردودیة بدراسة التحلیلیة المحاسبة لنا تسمح
 .( االنتاج شعب أو و قطاعات

 . عقالنیة قرارات أخذ على یساعد المؤسسة مراكز في المردودیة درجات لمختلف المعمقة المعرفة عامة

 شرط التحلیلیة المحاسبة ذ.جدیدة نشطات عن البحث أو ایقافھ أو النشاط وتیرة ایطغاء أو تسریع -
 . العقالني للتسییر مبدئي

  التحلیلیة المحاسبة نظام: الثاني المطلب
 . التحلیلیة و العامة المحاسبة بین الموجودة العالقات حسب التحلیلیة للمحاسبة نظامین یوجد

 بالمحاسبة مباشرة ملحقة التحلیلیة المحاسبة تكون النظام ھذا في :الملحقة التحلیلیة المحاسبة نظام •
 . العامة للمحاسبة التوقع االیطار في االنتاج و التكالیف تحلیلي من النظام ھذا یمكننا. العامة

 في التدقیق نوعیة حیث من النتائج أحسن و حریة أكثر النظام ھذا یعطي: المستقلة المحاسبة نظام •
 . الحسابات

  التحلیلیة المحاسبة الى العامة المحاسبة من التحول
 . المحاسبتین بین التوازن بمراقبة تسمح التي 90 الرقم حسابات طریق عن یتم

 و التحلیلیة للمحاسبة مصلحة المالیة و للمحاسبة دائرتھا في ALFON تحوز: التكالیف تحدید طریقة -1
 تستعمل المؤسسة، طرف من المصنعة المتجات تكالیف حساب في االساسیة مھامھا تتمثل و االستغالل
 . االنتاج تكالیف حساب في الكاملة التكالیف طریقة المؤسسة

 . المؤسسة ھیاكل مختلف لتطور أفضل معرفة الى الطریقة ھذه تھدف: التحلیل مراكز طریقة -2
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 تغییر وتم لھ مشابھ قسم االقل على یكافئ نشاط كل أقسام الى المؤسسة قسمت: التحلیل مراكز اختیار 
 . المراكز من صنفین ھناك و التحلیلي مركز تسمیة الى المشابھ القسم تسمیة

 الیھا تضاف ثم مباشرة، التكالیف احسان یتم المسوقة للمنتوجات المباشر باالنتاج تقوم: األساسیة المراكز -أ 
 نشاط من قربھا حسب االساسیة المراكز اختیار تم ملحقة مراكز من مرورھا بعد مباشرة غیر تكالیف
 :  في المراكز ھذه تتمثل و االنتاج

  التموین؛ مركز -
 : اإلنتاج بنشاط المتعلقة المراكز -

  الزھر؛ حدید مسبكة مراكز -
   النواة؛ تصنیع مراكز -

  الفوالذ؛ مسبكة مراكز -
  تھذیبالحواف؛ مراكز -
  البرونز؛/ االلمنیوم مراكز -
  التصنیع؛ مراكز -
 . البیع مراكز المرجلة؛ مراكز -

 . البیع مراكز -

 االنتاجیة العملیة في مباشرة غیر بطریقة تشارك لكنھا للبیع موجھة منتوجات تنتج ال: الملحقة المراكز - ب
 : في وتتمثل للمؤسسة التنظیمي الھیكل على باالعتماد الملحقة المراكز اختیار یتم

  الصیانة؛ مراكز •
  العامة؛ المدیریة مراكز •
  المالیة؛ و المحاسبة مدریة مراكز •
  البشریة؛ الموارد مركز •
  المراقبة؛ مركز •
 . الدراسات مكتب مركز •

 مفاتیح نستعمل المراكز مختلف على المباشرة غیر االنتاج تكالیف لتوزیع: التوزیع مفاتیح اختیار 
 صحة مبدأ في الطریقة ھذه في صعوبة تتمثل و% 100 ل مساویا مجموعھا یكون مئویة نسب شكل على
 عناصر على الممكن حدود في مفتاح كل قیمة تستند أن یجب المختلفة المراكز لمسؤولي المفاتیح ھذه

 (... المعنیة للمساحات نسبوي التنضیف ، المسخنة لألحجام نسبوي التسخین)  عقالنیة
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 ( المنتوج)  االنتاج موضوع الى التحلیل لمركز المكونة التكالیف مجموع توجد: العمل وحدات اختیار
 من االخیرة ھذه تمكننا حیث النقدیة أو الملموسة الفزیائیة بالوحدة عنھا المعبر العمل وحدة طریق عن

  . التكالیف من نصیبھ منتوج كل یستقبل و العمل وحدة تكلفة حساب

  
  التحلیلیة المحاسبة مخطط: الثالث المطلب
 یحتوي بھا خاص تحلیلیة محاسبة مخطط على ALFON تحوز: التحلیلیة المحاسبة مخطط تحدید  :أوال
 اعادة ایطار في ضروریا المخطط ھذا یعتبر تنتجھا التي النتوجات أصناف لكثرة نظرا كثیرة  حسابات على

 . النشاط حسب العامة المحاسبة في التكالیف ترتیب

 : وھي 6 القسم في العامة المحاسبة في التكالیف تصنیف

  مستھلكة؛ بضاعة 60 -
  مستھلكة؛ لوازم و مواد 61 -
  خدمات؛ 62 -
  المستخدمین؛ مصاریف 63 -
  رسوم؛ و ضرائب 64 -
  مالیة؛ أعباء 65 -
  آخرى؛ أعباء 66 -
  المؤونات؛ و االھتالكات مخصصات 68 -
 . االستغالل خارج اعباء 69 -

 : المؤسسة داخل توجیھھا مراكز حسب التكالیف ھذه ترتیب یعاد و

  النشاط؛ حسب -
  منتوجات؛ مجموعة أو المنتوج حسب -
 . الورشة حسب -

 المباعة المنتوجات تكالیف المخزونات، المنتوجات، الملحقة، االقسام الرئیسیة، االقسام المخطط ھذا یحدد
 . العامة المحاسبة تكالیف حساب فیھا یتم التي

 كقسم تحدیده لذلك یكفي المخطط في مسبقا عنھ معلن غیر جدید منتوج أو لقسم تحلیلي حساب منح یمكن كما
 ... منتوج أو أساسي ملحق
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 . على أساسا یسیر المعتمد التحلیلي المخطط

  الوحدة؛ تنظیم ھیكل/ 1

  التكنولوجیا؛ السیرورة/ 2
 . التحلیلیة للحسابات المستعملین الترمیز و الھیكلة/ 3

  أرقام 10 من التحلیلیة الحسابات لكل المستعمل الترمیز یتكون: التحلیلیة الحسابات ھیكلة: ثانیا
  1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 

   9 دائما یساوي للحساب( التحلیل) القسم على یدل: 1الموقع

 للموقع" 9" التحلیلي القسم الحساب صنف الى یرمز رقم كل: 2الموقع
 : االول

   90............................................ جاریة  حساب -

  91.............................................الثانویة االقسام -
   92.............................................الرئسیة االقسام -

   93..................................................المنتوجات -

   94.................................................ونات المخز -

   95...........................) الربح عائد( مباعة منتوجات -

   96.................................................االنحرفات -

   97..................................محاسبیةال المعالجة فرق -

 98...................................................النتائج -

 

 

 

 

 



 دراسة حالة                       الفصل الثالث                                               
 

93 
 

 : السابقة االقتطاعات من نوع كل تركیب حسب: 7 إلى 3 الموقع  

 : PCN حسابات قاعدة على بناءا(: 90) جاریة حسابات  -أ 

  9061000.....................................االستھالكات -
  9062000......................................... الخدمات  -
  9063000................................. المستخدمین اعباء  -
  9064000................................... رسوم و ضرائب -
  9065000................. .......................مالیة أعباء -
  9066000....................................... مختلفة أعباء -
  9068000...................التموینات و االھتالكات االیعانات -
  9069000..............................االستغالل خارج أعباء -
  9070000....................................البضائع مبیعات -
  9071000 .....................................مباعة منتجات -
  9072000......................................مخزنة منتجات  -
  9073000............................لنفسھا المؤسسة منتجات -
  9074000.............. ......................مقدمة خدمات -
  9075000.............................المنتجات أعباء تحویالت -
  9076000....................................... المالیة العوائد -
  9077000.................................. المختلفة المنتجات -
  9078000...........................االستغالل أعباء تحویالت -
 9079000 ...........................االستغالل خارج منتجات -

 

 : ) 91( الثانویة األقسام-ب -

  العامة المدیریة: 3 الموقع

 للمدیریات مخصص: 4 الموقع

 للدوائر مخصص: 5 الموقع 

  للمصالح مخصص:6 الموقع 



 دراسة حالة                       الفصل الثالث                                               
 

94 
 

  لالقسام مخصص:  7الموقع

 )94(المخزونات و )93(المنتوجات ،) 92( الرئیسیة االقسام -ج

 . ) 98(النتائج ،)95( المباعة المنتوجات تكلفة سعر -د 

 )97(الحاسبیة المعالجة فرق: االدخاالت فرق -و

 لتوجیھ معین برقم مشروع لكل فیرمز مختلفة مشاریع إلى مشروع تفرع حالة في: 10 إلى 8 الموقع
  االنتاج تكلفة حساب: الثالث المبحث. إلیھ التكالیف

 . المصنعة المنتوجات انتاج تكلفة حساب طریقة الستبیان"( LILIA" شمعذان)  المنتوج على اختیارنا وقع
 

 "  LILIA" شمعذان لمنتوج التقنیة الخصوصیات: االول المطلب

 یتم التي العمراني التزیین و للتأثیث الموجھة المنتوجات أكثر بین من" LILIA شمعذان"  المنتوج یعتبر
 :  یلي بما تتمیز و الشركة طرف من تصنیعھا

  الزھر؛ حدید :االولیة المواد -
  كلغ؛  698,50 :االجمالي الوزن -
 موصولة(   RO6, F42, F36, F23, F14, B6) قطع 6 :القطع عدد - متر؛ 67,7 :االرتفاع -

  معدنیة؛ سبخان بواسطة االرض في مثبتة - بالبراغي؛
  ؛ سودي میكانو و االلیمنیوم من ایطالیا ماركة من" RIVERA" نوع علب 02 -
-  .RIVERA شعالین 

 شمعذان – بصناعة الخاصة االستغالل معطیات LILIA-: فیفري بشھر الخاصة المبالغ یلي فیما 
 . الجزائري بالدینار 2005

  FM الزھر حدید :االولیة المواد -
  FM الفوالذ من كلغ  340 تستلزم B6 قطعة -
  FM الفوالذ من كلغ  168 تستلزم F15 قطعة -
  FM الفوالذ من كلغ81  تستلزم F23 قطعة -
  FM الفوالذ من كلغ  53 تستلزم F36 قطعة -
  FM الفوالذ من كلغ  51 تستلزم F42 قطعة -
  FM الفوالذ من كلغ  5.5 تستلزم RP6 الكریة -
-  
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  المباشرة العاملة الید تكالیف(: 21) رقم جدول  المباشرة العاملة الید تكالیف -
 او ساعة/دج)العمل وحدات تكلفة

 ( كلغ

  االقسام  تكالیف  كلغ او ساعة

 98,28  
2,97 

 10,08 
 0,99  
3,70 

 247,5H 
 87116,94KG 
 34235,8KG 
 174732KG 
 51603KG 

 24325,16 
 258985,96  
344940,26 
 172734,74  
190891,85 

 حدید یدویة قولبة
 آلیة قولبة الزھر

 قولبة الزھر حدید
  ترمیل فوالذ آلیة

 D7MF 

 

 الورشة ھذه في" LILIA شمعذان" للمنتوج المكونة القطع مختلف تصنیع یستغرق: النواة تصنیع ورشة -
 : التالیة االوقات

- B6 : 2.60 ساعات 
- F15 : 3 ساعات 
- F23 : 5.25  ساعات 
- F42  :3.5  ساعات 
- RP6  :0.41 ساعات 

 الورشة ھذه في"LILIAشمعذان" للمنتوج المكونة القطع مختلف تصنیع یستغرق: الحواف حذف ورشة -
 : التالیة االوقات

- B6   :5.3  ساعات 

- F15   :4.18  ساعات 

- F23  :1.54 ساعات 

- F36  :1.70 ساعات 

- F42   :1.90  ساعات 

- RP6  :0.08  ساعات 

 

 االوقات الورشة ھذه في" LILIA شمعذان" للمنتوج المكونة القطع مختلف تصنیع یستغرق: التصنیع ورشة :
 : التالیة
- B6   :10  ساعات 

- F15   :12  ساعات 

- F23  :9 ساعات 
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- F36  :13.5 ساعات 

- F42   :9  ساعات 

- RP6  :0.5  ساعات 

 

 الى الورشة ھذه في" LILIA شمعذان" للمنتوج المكونة القطع مختلف تصنیع یستغرق: المرجلة ورشة
 :  التالیة االوقات

- B6   :0.5  ساعات 

- F15   :0.75  ساعات 

- F23  :0.5 ساعات 

- F36  :0.75 ساعات 

- F42   :0.5  ساعات 

- RP6  :0.25  ساعات 

 : ھي تحلیل وحدة كل في العلمیة الوحدة تكلفة طبیعة

  الزھر؛ من كلغ: الزھر حدید مسبكة -
  المباشر؛ العمل ساعات: النواة تصنیع -
  ؛Acier من كلغ: الفوالذ مسبكة -
  المباشر؛ العمل ساعات: الحواف حذف -
  االلومینیوم؛/ البرونز من كغ: االلمونیوم و البرونز -
  المباشر؛ العمل ساعات: التصنیع -
  المباشر؛ العمل ساعات: المرجلة -
  المشترات؛ المادة من دینار 1 ):التزوید( التموین -
  . االعمال رقم من دینار 100: البیع -

  LILIA لشمعذان االنتاج تكلفة تحدید: الثاني المطلب

  المباشرة غیر األعباء توزیع جدول: أوال
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  المباشرة غیر األعباء توزیع:  (22) رقم جدول
       الثانویة المراكز 

 المواد ادارة  مراقبة  الدراسات مكتب
  البشریة

 المالیة ادارة
  المحاسبیة

)  التكالیف حسابات  صیانة  عامة ادارة
 ( االعباء

 5672.73 
 00 

 262299.84 
 3859.99 

 00 
 22257.53 

 3821.67   

 31019.44 
 00 

 270217.01 
 3979.50 

 00 
 17042.24 
251834.01 

 40816.89 
 219092.50 
 995142.78 

 8692.07 
 00 

 131728.69  
127909.14 

 6870.81 
 00 

 316308.52  
4627.97 

 189845.84 
 43507.83  
18986.84 

 24955.91 
 00 

 389997.88 
 5715.09 

 00 
 67485.70  
68416.29 

 18802.72 
 27700.00 

 542634.69 
 8062.57 

 00 
 48171.40 
159831.36 

 لوازم و مواد
  خدمات مستھلكة

 اعباء
 المستخدمین

 و ضرائب
 رسوم
 مصاریف

 اعباء مالیة
  مختلفة

  

 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
68 

  االولي التوزیع بعد المجموع 805202.74 87 075655.  390301.97  1713227.91  574092.20  297911.76 

 

  التالیة الصفحة في التوزیع أنضر

 ( 1) صیانة  

 ب إم+  مالیة مح+  ع م
+  الدراسات مكتب( 2)

 ( 3) مراقبة
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 تكلم
 
 

    االساسیة المراكز  

  تصنیع  مرجلة  تموین  بیع  المجموع
 البرونز

  االلمونیوم/
 حذف
  الحواف

 مسبكة
  الفوالذ

 تصنیع
  النواة

 حدید مسبكة
    الزھر

 4161877.21 
 586292.50  

7659301 
 456359.29 
 189845.84 
 964661.91 

 1390081.60 

 19191.36 
 75500.00 

 347637.62 
 5110.38 

 00 
 53746.12  
15014.34 

 28724.49 
 00 

 246191.47 
 3632.81 

 00 
 22336.51  
43825.15 

 264778.15  
44000.00 

 836271.08 
 156413.85  

00 
 110925.68  
109520.57 

 124786.65  
44000.00 

 815262.20 
 27125.19  

00 
 87963.61 

 136412.02 

 359611.40  
00 

 108508.68 
 6045.87  00 

 8802.88  
3775.08 

 459040.44  
00 

 569087.11 
 8338.07 

 00 
 53216.63 

 157202.68 

 996566.56  
88000.00 

 470996.92 
 144641.71  

00 
 103916.62  
181107.98 

 183727.81  
00 

 332336.26 
 4896.87 

 88 
 32327.89 
 7485.98 

 1597311.85  
88000.00 

 1156409.32 
 65217.36 

 00 
 161232.64  
104938.49 

 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66  68 

 مجموع 3173109.66  560774.81  1985229.79  1246884.93  486743.90  1235549.66  1521909.32  344710.43  516199.82  15408419.78 

 805202.74 
 2660100.75 
 872003.96 

 - 
  - 

 - 
  - 

 120021.67 
 396508.52  
129978.91 

 97438.62 
 321902.21  
105522.32 

 38385.87 
 126813.14 
 41570.44 

 98332.55 
 324855.43  
106490.41 

 156560.32 
 517219.07  
234512.93 

 44224.14 
 146100.68 
 47893.06 

 250239.57 
 826701.70  
270999.94 

 (1) 
 (2) 
 (3) 
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   516199.82  344710.43  2168418.43  1760412.80  693513.36  1776563.31  2893522.11  798992.70  4521050.88 
 )4( 
  مجموع

  
 250392.93 

 2.06 
 4978978.8 

 0.07 
 3830 

 566.17 
 3528 

 498.98 
 1582.10  
438.35 

 200900.20  
416.28 

 34449 
 83.99 

 1217.75  
656.12 

 112892.7 
 40.04 

 (5) 
 (6) 

  الثانوي التوزیع بعد المجموع: )4(                                                                                                     الصیانة قسم توزیع: )1(
  االنجاز وحدات عدد:  )5(                                                                   )بشریة موارد+  مح/ م+  ع م( مراكز توزیع: )2(

  االنجاز الوحدویة التكلفة: )6(                                                                       المراقبة+  الدراسات مكتب مراكز توزیع: )3(
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 :  المباشرة غیر التكالیف توزیع جدول شرح

 إلى زیادتھا و المراكز مختلف في المباشرة غیر التكالیف بتوزیع التحلیل مراكز طریقة تسمح -
 . التكالیف مختلف

 المراكز مختلف على( 68 إلى 61) العامة المحاسبة تكالیف تقسیم في األول التوزیع یتمثل -
 . الثانویة و األساسیة

 مفاتیح حسب المنتوجات تكالیف مختلف إلى التوزیع من الثانیة المرحلة بعد التكالیف قیمة تضاف -
  ." العمل وحدة تكلفة"  تسمیة تحت توزیع
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بیان نظام تحدید التكالیف) : 20(الشكل رقم   
 

 
 
 ممالمنر
 

 مباشرة غیر أعباء

 بیع
516199.82 

 الزھر حدید مسبكة
4521050.8

8 

112892.7 
 حدید كلغ

 الزھر

 النواة تصنیع
798992.70 

1217.75 
 عاملة ید ساعات

 مباشرة

34449 
 ف كلغ

 والذ

 الفوالذ مسبكة
2893522.11 

200900.2 
 عمل ید ساعات

 مباشرة

 الحواف حذف
177656.31 

 /برونز
 المونیوم

1582,1 
 

 /برونز
 المونیوم
693513,36 

3528 
 تصنیع
 النواة

 تصنیع
1760412.8 

3830 
 ساعات
 آلیة

 مرجلة
21684184.3 

4978978 
 مادة كغ

 تمرین
344710.43 

250392.93 
 رقم ج د

 االعمال

 مباشرة غیر تكالیف

 مباشرة تكالیف

 عاملة ید أولیة مواد
 مباشرة
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 من المیكانیكي الزھر حدید یتكون :(المباشرة الشراء تكالیف)  االولیة المادة شراء ثمن: ثانیا
 یبینھ كما أولیة مادة كل شراء أثمان مجموع تساوي شرائھ تكلفة أن یعني ما أولیة مواد سبعة

 : التالي الجدول

  االولیة المادة شراء ثمن( :23)رقم الجدول
   المیكانیكي الزھر حدید

  
  الكمیة  الوحدة سعر  المجوع

 399863.1  
45673.46 

 874169.99 
 46.11  
164.4 

 582.68 
 65.49 

 07 
 43.54 
 44.17 
 46.11 
 1.37 

 145.67 
 65.49 

 57123.3 
 1049 

 19791.03 
 01 

 120 
 04  
01 

- Ferraille  
- Briquette  
- Coke  
- Flux  
- Castine  
- Innoculan  
- Aluminium  

  الشراء سعر 80822.4  16.34  1320565.23 

 حدید من( للشراء المباشرة غیر التكالیف احتساب بدون)  وحدة شراء تكلفة دج 34,16 قیمة تمثل  
( 1320565,23)  االولیة المواد شراء أثمان مجموع بتقسیم حسابھا تم التي  FM المیكانیكي الزھر
 . كلغ/دج34,16=  80822,4/  1320565,23: علیھ المتحصل الزھر حدید كمیة على

 الیھ تضاف شرائھ تكلفة مجموع ھو: المستھلك FM المیكانیكي الزھر حدید شراء تكلفة: ثالثا
 . المباشرة غیر الشراء تكالیف

"  منتوج من قطعة كل النتاج المستعمل FM المیكانیكي الزھر حدید شراء تكلفة بحساب سنقوم
 : االتیة الجداول في" LILIA شمعدان

 انتجت و FM المیكانیكي الزھر حدید من كلغ  340 استعمال تستلزم B6 قطعة كل فان للتذكیر
 . 2×  كلغ340  أي كلغ  680 تساوي FM الزھر حدید من المستعملة ،الكمیة قطعتین المؤسسة

  B6مصطنعتین قطعتین لكل  

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 11111,2  
777,78 

 16,34  
0,07 

 680 
 11111,2 

(  كلغ  340×2) المیكانیكي الزھر حدید
  المباشرة غیر الشراء أعباء

  الشراء تكلفة 680  17,48  11888,98 



 دراسة حالة                       الفصل الثالث                                               
 

103 
 

  
 وحدة تكلفة و( 11111,2)  المشترات المادة من دج 1=  التموین مركز في العمل وحدة طبیعة
 . 07,0× 11111,2 أي دج777,78=  القطعة لھذه المباشرة غیر االعباء مبلغ 07,0 تساوي العمل

 = FM الزھر حدید من كلغ أي كلغ  680/  دج FM  = 11888,98 الزھر حدید شراء تكلفة
 . دج48,17

  F15مصنعة قطعة لكل  

 سعر  المجموع
  الوحدة

     الكمیة

 8235,36  
576,48 

 16,34 
 0.07 

 504 
 8235,36 

( كلغ  168×  3)  المیكانیكي الزھر حدید
  المباشرة غیر الشراء أعباء

  الشراء تكلفة 504  17,48  8811,84 

  FM الزھر حدید من كلغ  81 تستعمل F23 واحدة قطعة
  F23 مصنعة قطع 7 لكل  

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 9264,78  
648,53 

 16,34  
0,07 

 567 
 9264,78 

( كلغ  81× 7)  المیكانیكي الزھر حدید
  المباشرة غیر الشراء أعباء

  الشراء تكلفة 567  17,48  9913,31 

  FM الزھر حدید من كلغ  35 تستعمل F36 واحدة قطعة
  F36 مصنعة قطع 7 لكل  

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 6062.14  
424.35 

 16.34 
 0.07 

 371 
 6062.14 

( كلغ  53× 7)  المیكانیكي الزھر حدید
  المباشرة غیر الشراء أعباء

  الشراء تكلفة 371  17.48  6486.49 

  FM الزھر حدید من كلغ  51 تستعمل F42 واحدة قطعة
  F42 مصنعة قطع 7 لكل  

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 5833.38  
408.34 

 16.34 
 0.07 

 357 
 5833.38 

( كلغ  51× 7)  المیكانیكي الزھر حدید
  المباشرة غیر الشراء أعباء
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  الشراء تكلفة 357  17.48  6241.72 

  

  
  FM الزھر حدید من كلغ  5.5 تستعمل RP6 واحدة كریة

  مصنعة كریة 01 لكل RP6 كریة  

 سعر  المجموع
  الوحدة

    الكمیة

 89.87 
 6.29 

 16.34 
 0.07 

 5.5  
89.87 

MAIF ) 1 ×5,5  كلغ )
 غیر الشراء أعباء

  المباشرة
  الشراء تكلفة 5.5  17.48  96.16 

 إلیھا تضاف( FM) المستعملة األولیة المادة شراء تكلفة: الحواف حذف قبل اإلنتاج تكلفة  :رابعا
 ورشة)  لإلنتاج المباشرة غیر األعباء إلیھا تضاف(  7M الترمیل قسم)  لإلنتاج المباشرة األعباء
  الحواف حذف قبل B6 قطعة إنتاج تكلفة -أ(  النواة تصنیع و الزھر حدید مسبكة

  B6 )2 قطعة )  

 سعر  المجموع
  الوحدة

     الكمیة

 11886.4 
  

 673.2 
 2516 

  
 27234 

 1705.91 

 17.48 
  

 0.99 
 3.7 

  
 40.05 

 656.12 

 680 
  

 680 
 680 

  
 680 
 2.6 

 مستھلكة مواد 
  :مباشرة أعباء

  ترمیل
 7M 

 : مباشرة غیر أعباء

 الزھر حدید مسبكة
  النواة تصنیع

  الحواف حذف فبل االنتاج تكلفة  0.2  22007.76  44015.51 

 باستعمال المصنعة القطع بقولبة تقوم التي و الترمیل ورشة في العاملة الید أعباء تمثل
 . لالنتاج المباشرة االعباء ،7M الطاولة

 أعباء تحتسب المستھلك، الزھر حدید من كلغ ھي الزھر حدید مسبكة مركز في العمل وحدة طبیعة
 : یلي كما المركز ھذا
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 .  B6 من قطعتین لتصنیع 27234( = العمل وحدة تكلفة)  05,40 في FM من كلغ  680 ضرب

 : النواة تصنیع لمركز الطریقة نفس

=  العمل وحدة تكلفة یمثل الذي دج B6 ) 64,2( × 656,12 لتصنیع الالزمة العمل ساعات

 أو للقطعة دج22007,67 یساوي الحواف حذف قبل: الوحدة إنتاج تكلفة دج1705,91

 . للقطعتین 44015,51
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 :الحواف حذف قبل F15 إنتاج -  ب
  F15 )3 

 (  قطعة
  

      الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 8809.92 
  

 498.96 
 1864.8 

  
 20185.2  
1968.36 

 17.48 
  

 0.99  
3.7 

  
 40.05 

 656.12 

 504 
  

 504 
 504 

  
 504 
 03 

 مستھلكة مواد  
  :مباشرة أعباء

  ترمیل
 7M 

 : مباشرة غیر أعباء

 الزھر حدید مسبكة
  النواة تصنیع

  الحواف حذف فبل اإلنتاج تكلفة   03  11109.08  33327.24 

   إنتاج تكلفة

 : الحواف حذف قبل F23 إنتاج تكلفة -  ت

  23F )7 
 ( قطعة

 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 9911.16 
  

 561.33 
 2097.9 

  
 22708.35 
 3444.63 
 (567) 

 17.48 
  

 0.99  
3.7 

  
 40.05 

 656.12 
 07 

 567 
  

 567 
 567 

  
 567 
 5.25 
 81 

 مستھلكة مواد 
  :مباشرة أعباء

  ترمیل
 7M 

 : مباشرة غیر أعباء

 الزھر حدید مسبكة
  النواة تصنیع

 Rebut(01×81kg) 

  الحواف حذف فبل اإلنتاج تكلفة  06  6359.40  38156.37 

   مراقبة غیر قطعة  04  6359.40  25437.6 

  جیدة قطع  02  6359.40  12718.8 
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 ویتم مراقبتھا قبل لإلنتاج الثانیة المرحلة إلى تمر أن یمكن ال و المراقبة غیر القطع كزن
 : الحواف حذف قبل  F36إنتاج تكلفة -د. استعمالھا حالة في مراقبتھا

  36F )7 
 ( قطعة

  

      الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 6485.08 
  

 367.29 
 1372.7 

  
 14858.55 
 2296.42 

 17.48 
  

 0.99  
3.7 

  
 40.05 

 656.12 

 371 
  

 371 
 371 

  
 371 

 3.50 

 مستھلكة مواد  
  :مباشرة أعباء

  ترمیل
 7M 

 : مباشرة غیر أعباء

 الزھر حدید مسبكة
  النواة تصنیع

  الحواف حذف فبل اإلنتاج تكلفة   07  3625.72  25380.04 

   مراقبة غیر قطعة   04  3625.72  14502.88 

  جیدة قطع   03  3625.72  10877.16 

 : الحواف حذف قبل F42 إنتاج تكلفة -  ث

  F42 )7 
 ( قطعة

 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 6240.36 
  

 .35343 
 1095.99 

  
 14297.85 
 2296.42 
 (357) 

 17.48 
  

 0.99 
 3.7 

  
 40.05 

 656.12 
 07 

 357 
  

 357 
 357 

  
 357 
 3.50 
 51 

 مستھلكة مواد 
  :مباشرة أعباء

  ترمیل
 7M 

 : مباشرة غیر أعباء

 الزھر حدید مسبكة
  النواة تصنیع

 Rebut(01×81kg) 

  الحواف حذف فبل اإلنتاج تكلفة  06  3987.84  23927.05 

   مراقبة غیر قطعة  04  3987.84  15951.36 
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  جیدة قطع  02  3987.84  7975.68 

  

  
     RP6الحواف حذف قبل كریة انتاج

 RP6 )1 كریة  
 ( قطعة

 

 سعر  المجموع
  الوحدة

     الكمیة

 96.14 
  

 5.45 
 20.35 

  
 220.28  
269.01 

 17.48 
  

 0.99  
3.7 

  
 40.05 

 656.12 

 5.5 
  

 5.5 
 5.5 

  
 5.5 

 0.41 

 مستھلكة مواد 
  :مباشرة أعباء

  ترمیل
 7M 

 : مباشرة غیر أعباء

 الزھر حدید مسبكة
  النواة تصنیع

  الحواف حذف فبل اإلنتاج تكلفة  01  611.23  611.23 

 : الحواف حذف بعد إنتاج تكلفة: خامسا

 لورشة المباشرة غیر األعباء+  الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة=  الحواف حذف بعد إنتاج تكلفة
 . الحواف حذف

 في(  ساعة 3,5) العمل ساعات عدد بضرب الحواف حذف لمركز المباشرة غیر األعباء حساب یتم
 .  دج 2206,28=  3,5×  416,28: أي المركز في العمل وحدة تكلفة

 :  B6 الحواف حذف بعد الوحدة إنتاج تكلفة  -أ 

   B 6 

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 44015.51 

  
 2206.28 

 22007.76 
  

 416.28 

 02 
  

 5.3 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة
  :مباشرة أعباء

  الحواف حذف

  الحواف حذف بعد اإلنتاج تكلفة 02  23110.90  46221.79 
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 . 02/دج26221,79 تصبح القطعة دج 23110,90 ھي الحواف حذف بعد الوحدة إنتاج تكلفة

  

 الحواف حذف بعد الوحدة إنتاج -  ب
F15 : 

    F 15 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 33327.24 
  

 1740.05 

 11109.08 
  

 416.28 

 03 
  

 4.18 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء

  الحواف حذف

  الحواف حذف بعد اإلنتاج تكلفة  03  11689.10  35067.29 

 الحواف حذف بعد الوحدة إنتاج تكلفة -  ت
F23 : 

    F 23 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 12718.8 
  

 641.07 

 6359.40 
  

 416.28 

 02 
  

 1.54 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء

  الحواف حذف

  الحواف حذف بعد اإلنتاج تكلفة  02  6679.94  13359.87 

 :  F36 الحواف حذف بعد الوحدة إنتاج تكلفة -د

     F 36 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 10877.16 
  

 707.68 

 3625.72 
  

 416.28 

 03 
  

 1.7 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء

  الحواف حذف

  الحواف حذف بعد اإلنتاج تكلفة  03  3861.61  11584.84 
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 الحواف حذف بعد الوحدة إنتاج تكلفة - ث
F42  : 

    F42 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 7975.68 
  

 453.75 

 3987.84 
  

 416.28 

 02 
  

 1.09 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء

  الحواف حذف

  الحواف حذف بعد اإلنتاج تكلفة  02  4214.72  8429.43 

  
 : RP6 الحواف حذف بعد كریة انتاج

  RP6  كریة   

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 611.23 
  

 33.30 

 611.23 
  

 416.28 

 01 
  

 0.08 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء

  الحواف حذف

  الحواف حذف بعد اإلنتاج تكلفة  01  644.53  644.53 

 االعباء الیھ تضاف الحواف حذف بعد االنتاج تكلفة مجموع ھو: التصنیع بعد االنتاج تكلفة: سادسا
 (  المرجلة و التصنیع ورشة)  لالنتاج المباشرة غیر

 وحدة تكلفة)  498,98×  عمل ساعات 10=  دج4989,80 للتصنیع مباشرة غیر اعباء

)  566,17×  عمل ساعات 5,0=  دج51494,68 للمرجلة مباشرة غي أعباء.( العمل

 (. لعملا وحدة تكلفة

 

 

 :  B6 التصنیع بعد الوحدة انتاج تكلفة  -أ 
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   B 6 

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 46221.79 

  
 4989.8  
283.09 

 23110.90 
  

 498.98  
566.17 

 02 
  

 10 
 0.5 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة
  :مباشرة أعباء
 تصنیع
  مرجلة

  التصنیع بعد اإلنتاج تكلفة 02  25747.34  51494.68 

 طریقة نفس)  2/ دج 51494,68: أي للقطعة دج 25747,34 التصنیع بعد الوحدة إنتاج تكلفة
   .( القطع لبقیة الحساب

 التصنیع بعد الوحدة إنتاج -  ب
F15 : 

    F 15 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 35067.29 
  

 5987.76 
 424.63 

 11689.10 
  

 498.98  
566.17 

 03 
  

 12 
 0.75 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء
 تصنیع
  مرجلة

  التصنیع بعد اإلنتاج تكلفة  03  13826.56  41479.68 

  التصنیع بعد الوحدة إنتاج تكلفة -  ت
 

F23 : 
 

    F 23 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
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 13359.87 
  

 4490.82 
 283.09 

 6679.94 
  

 498.89  
566.17 

 02 
  

 09 
 0.5 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة 
  :مباشرة أعباء
 تصنیع
  مرجلة

  التصنیع بعد اإلنتاج تكلفة  02  9066.89  18133.78 

 التصنیع بعد الوحدة انتاج تكلفة -  ث
F36  

    F36  

      الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 11584.84 
  

 6736.23 
 424.63 

 3861.61 
  

 498.98  
566.17 

 03 
  

 13.5 
 0.75 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة  
  :مباشرة أعباء
 تصنیع
  مرجلة

  التصنیع بعد اإلنتاج تكلفة   03  6248.57  18745.7 

  

      F42التصنیع بعد الوحدة انتاج   

   F42   

      الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 8429.43 
  

 4490.82 
 283.09 

 4214.72 
  

 498.98  
566.17 

 02 
  

 09 
 0.5 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة  
  :مباشرة أعباء
 تصنیع
  مرجلة

  التصنیع بعد اإلنتاج تكلفة   02  6601.67  13203.34 

     RP6التصنیع بعد كریة إنتاج تكلفة  - ح

   R P6 

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
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 644.53 
  

 249.49  
141.54 

 644.53 
  

 498.98  
566.17 

 01 
  

 0.5 
 0.25 

 الحواف حذف قبل إنتاج تكلفة
  :مباشرة أعباء
 تصنیع
  مرجلة

  التصنیع بعد اإلنتاج تكلفة 01  1035.56  1035.56 

 :  الوسطیة الوحدة تكلفة حساب:  سابعا

 . الوسطیة الوحدة تكلفة بحساب المؤسسة تقوم مخزوناتھا لتقییم

+  البدائي المخزون كمیة/  الجدید المخزون+ اللبدائي المخزون قیمة=  وسطیة وحدة تكلفة
 : كاالتي المخزون بطاقة تكون الجدید المخزون كمیة

 
 : B6 للوحدة المخزون بطاقة  -أ 

    B 6 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 51494.68 
 243913.7 

 25747.34 
 24391.37 

 02 
 10 

  إنتاج تكلفة 
  بدائي مخزون 

  المجموع  12  24617.37  295408.38 

  المستخرجات  10  24617.37  246173.7 

  نھائي مخزون  2  24617.37  49234.74 
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 سجلت 12/  دج295408,38=24617,37: الوسطیة الوحدة تكلفة حساب طریقة بتطبیق
 من وحدات 10 الى تحتاج أنھا یعني ما LILIA شمعذانات 10 من طلبیة فیفري شھر خالل المؤسسة

  قطعة كل
 . الشھر مخزونات یمثل ما  )RP6, F42, F36,F23, F15, B6 (  

 المخزون+  المنتجة القطع)  الشھر نھایة في المصفة القطع باقي یساوي النھائي المخزون
 : F15 للوحدة المخزون بطاقة - ب المستخرج المخزون – النھائي

    F 15 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 41479.68 
 212038.2 

 13826.56 
 17669.85 

 03 
 12 

  إنتاج تكلفة 
  بدائي مخزون 

  المجموع  15  16901.19  253517.88 

  المستخرجات  10  16901.19  2535178.8 

  نھائي مخزون  5  16901.19  84505.95 

  F23 للوحدة المخزون بطاقة - ت
    F 23 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 18133.78 
 145265.68 

 9066.89 
 8545.04 

 02 
 17 

  إنتاج تكلفة 
  بدائي مخزون 

  المجموع  19  8599.97  163399.46 

  المستخرجات  10  8599.97  85999.7 

  نھائي مخزون  9  8599.97  77399.73 

  F36 للوحدة المخزون بطاقة  - خ 
    F 36 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 18745.7 
 73226.23 

 6248.57 
 6656.93 

 03 
 11 

  إنتاج تكلفة 
  بدائي مخزون 
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  المجموع  14  6569.42  91971.93 

  المستخرجات  10  6569.42  65694.2 

  نھائي مخزون  4  6569.42  26277.68 

  
  F42 للوحدة المخزون بطاقة -ه

   F42  

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 13203.34 
 76764.72 

 6601.67 
 6397.06 

 02 
 12 

  إنتاج تكلفة 
  بدائي مخزون 

  المجموع  14  6426.29  89968.06 

  المستخرجات  10  6426.29  64262.9 

  نھائي مخزون  4  6426.29  25705.16 

  RP6 للكریة المخزون بطاقة  - د
   RP6 كریة  

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 1035.56 
 7316.12 

 1035.56  
522.58 

 01 
 14 

  إنتاج تكلفة 
  بدائي مخزون 

  المجموع  15  556.78  8351.68 

  المستخرجات  10  556.78  5567.8 

  نھائي مخزون  5  556.78  2783.9 
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 لشمعذان التحلیلیة النتیجة و انتاج تكلفة حساب: الثالث المطلب
LILIA  

    F 36 

     الكمیة  الوحدة سعر  المجموع

 24617.37 
 16901.19 
 8599.97 
 6569.42 
 6426.29 
 556.78 
 99.96 
 2000  
1000 

 24617.37 
 16901.19 
 8599.97 
 6569.42 
 6426.29 
 556.78 
 498.98 

  
  

 01 
 01 
 01 
 01 
 01 
 01 

 02 h 
  
  

  B6 
 F15 
 F23 
 F36 
 F4 

  RP6 كریة
 التركیب
  البرعي

  معدني ساق

  انتاج تكلفة  01  67668.98  67668.98 

  
 أعباء( + RP6, F42, F36, F23, F15, F6)  القطع انتاج تكلفة=  LILIA شمعذان إنتاج تكلفة

 . الحدیدیة السیقان و البرغي شراء تكلفة+  القطع تركیب

 ،(RP6, F42, F36, F23, F15, F6)  القطع من LILIA شمعذان یتكون: اإلنتاج تكلفة : أوال
 ALFON إنتاج من لیستا األخیرتین ھتان RIVIERA ألمنیوم قطعتین و RIVIERA شعال من قطعتین

 . دج10500= االلمنیوم وقطعة دج18000= الشعال شراء ثمن. ربح ھامش أي لھا لیس و

 : التالي الجدول في محسوبة الشمعذان إنتاج تكلفة

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 67668.98  
2495.18 

 67668.98 
 2.06 

 1 
 1211.25 

 اإلنتاج تكلفة
 مباشرة غیر أعباء

  للبیع
   اإلنتاج تكلفة 01  70164.16  70164.16 

   أعمال رقم دج100=  البیع مركز في العمل وحدة طبیعة
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 تكلفة)  06,2( × 100 أعمال رقم)  1211,25=  للبیع المباشرة غیر األعباء

 :  التحلیلیة النتیجة- :ثانیا.( العمل وحدة

 ب( االلمنیوم قطعة و الشعال بدون)  LILIA الشمعذان ALFON تبیع
 : التالي الجدول في كما ھو النتیجة حساب  دج121125

    الكمیة  الوحدة سعر  المجموع
 121125 

 70164.16 
 121125 

 70164.16 
 01 

 01 
  األعمال رقم

  اإلنتاج تكلفة

   النتیجة 01  50960.84  50960.84 

 % 42:  ب مقدر ربح ھامش یعني ما دج،50960,84=  ھي الشمعذان بیع بعد النتیجة

 .} 100/)121125/50960,84({ 
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 : الخاتمة

 تنتج التي المؤسسة تكالیف لحساب التقلیدیة اإلشكالیة نجد ALFON مؤسسة حالة دراسة عند -
 . مراحل عدة على تمر أولیة، مواد من انطالقا نھائیة مواد

 . متتالیة بتكالیف تتصل متالحقة مراحل بعدة تمر للمؤسسة االستغالل  دورة -

 بجمعنا( االستغالل سیر لمراح نتبع)  أخرى الى تكلفة حساب من نمر أننا في األھمیة تكمن -
 . تكالیفھا

 تخزنھا شمعذان تصنیع في تستعمل(  RP6, F42, F36, F23, F15, B6)  المنتجة القطع -
 . الزبون من تصل الذي الشراء طلب ترتیب حسب تركبھا ثم تصنیعھا بعد

 األولیة المواد تخزین على المؤسسة یجبر األسعار انخفاض و بارتفاع األسواق تضارب -
 . النھائیة المنتوجات و اإلنتاج دورة في االنقطاع لتفادي

 مخرجات قیمة من تزید و  المتوسطة الوحدویة التكلفة حساب من المخزون بطاقات تسمح -
 . المخزونات

 إمكانیة لدیھا منتجاتھا، تكالیف لحساب ALFON تستعملھا التي الكلیة التكالیف طریقة -
 یمكن األخیرة ھذه تفسیر. المؤسسة ألعباء إجمالي الشبھ بالحساب الخاصة التحلیلیة للنتائج الوصول

 . مكملة لتحلیالت الضروریة الشروط ظل في دقة بجد یظھر أن ذلك مع

 LILIA )42 الشمعذان من مریح جد ھامش تحققALFON( دج121125) ھذا البیع بسعر -
 .)% 

 : التالي السؤال لطرح یدفعنا ما ھذا عالي، جد یعتبر الھامش ھذا عملیا -

 تقدیر سوء ذات المؤسسات منتجاتھا، لتكالیف تقدیر حسن أو تقدیر سوء یمكن مؤسسة كل -
 . بخسارة منتوجات بیع خطر في منتجاتھا بیع لتكالیفھا،

 . بغالء منتجاتھا لبیع السوق في حصص فقدان خطر في تكالیفھا تقدیر سوء ذات المؤسسات -

 یمكن المباشرة األعباء الن للمنتوج، المباشرة التكلفة حصة في الثقة لدینا الحالتین كلتا في -
 مباشرة غي موارد حصة بدقة تقیس المحاسبة أن متؤكدین لسنا بالعكس،. صعوبات دون تصنیع

  . مباشرة غیر األعباء توزیع طریقة تطویر المھم من ،إذن منتوج كل من لمستھلك



 التسییر ومراقبة القرار التخاذ كأداة التحلیلیة المحاسبة                          العامة الخاتمة
  

 

 الخاتمة 

 علیھا یرتكز التي التقنیات من تقنیة باعتبارھا القرار، اتخاذ مجال في ھامة مكانة التحلیلیة المحاسبة تحتل
 الطرق مختلف على باالعتماد وذلك .التكالیف تحلل أنھا حیث من بالمعلومات المؤسسات تمدّ  فھي التسییر،

 على التكالیف توزیع على تعمل التي الكلیة التكالیف طریقة إلى تطرقنا حیث المذكرة، في درسناھا التي
 إلى منتجة، وحدة كل نصیب لتحدید التحمیل معامل طریق عن العقالني التحمیل وطریقة األقسام، مختلف
 محاسبة طریقة إلى باإلضافة الثابتة التكالیف وطریقة المعیاریة والتكالیف المتغیرة التكالیف طریقة جانب

 ودقة وضوحا أكثر قرارات التخاذ المؤسسات في عنصر أھم التحلیلیة المحاسبة تعتبر كما ABC األنشطة
 .التسییر لمراقبة ھامة أداة وكذا مسطرة، أھداف لتحقیق وتسعى

 التعادل، نقطة أو التعادل حجم تحلیل نجد القرارات توجیھ في دور لھا والتي درسناھا التي األدوات من
 البدائل بین االختیار إلى للوصول القصیر المدى على یصلح الذي المتغیرة التكالیف مستوى على التحلیل

 خالل من الحادثة لالختالفات دراسة من یتبعھا وما المعیاریة التكالیف نظم أیضا نجد ذلك إلى باإلضافة
 المعطیات فكل األداء، مستویات وتقییم إلیھا، المتوصل النتائج أسباب بإظھار تسمح التي االنحرافات تحلیل

 الصائب القرار التخاذ األساسیة الركیزة تكون معلومات إلى وتحویلھا المؤسسة مراكز مختلف من المتأتیة
 .المؤسسة لصالح خدمة الرشید التسییر إلى والوصول

 :یلي فیما تتمثل والتي النتائج بعض إلى ھذه دراستنا ھذه خالل من توصلنا لقد :البحث نتائج

 التكالیف لحساب علیھا والمتعارف الموضوعة الطرق كل خالل من تظھر التحلیلیة المحاسبة أھمیة - إن
 ال لمؤسسة اإلیجابیة النتائج القرار؛تحقیق ومتخذي المسیر لخدمة تقدمھا التي االمتیازات وكذا وتحلیلھا

 - مادیة؛ أو بشریة سواء اإلنتاج لعناصر األمثل باالستغالل إال تتحقق

 المتعلقة القرارات التخاذ للمسیرین الكافیة المعلومات یوفر أن لوحده التحلیلیة المحاسبة نظامل یمكن - ال
 تكمن التحلیلیة المحاسبة نظام أھمیة لكن التسییر، تحسین في دوره یلھ فرع نظام فكل . المؤسسة بمستقبل

 . األخرى الفرعیة األنظمة من علیھا یحصل التي المعطیات یخص فیما التحالیل أعمق إلى یذھب أنھ في
 لھا؛ مكمال یعتبر أنھ بل العامة المحاسبة :مثل األخرى اآللیات عن یستغني أن لھ یمكن ال لذلك

 مبادئھ بتحقیق لھ تسمح أسس على یبنى أن إلى التحلیلیة المحاسبة نظام یحتاج األنظمة من - یره كغ
 قد التي التحوالت كل مع بالتأقلم لھ تسمح كما والمخرجات، ،المعالجة المدخالت في المتمثلة األساسیة

 كما األنشطة، أنواع العمل، مسارات االستراتیجیة، التكنولوجي، التطور كالمنافسة، المؤسسة على تفرض
 إلى الضرورة دعت ما كل التعدیل على القدرة وإلى تأسیسھ، في الجمیع مساھمة إلى النظام ھذا یحتاج
 التشغیل طریقة وبساطة االستغالل في المرونة وإلى ذلك،

 وآفاقھا الدراسة توصیات

 وذلك التسییر ومراقبة األداء لتقویم كأداة التحلیلیة المحاسبة بتبني وذلك المستجدات مواكبة على العمل
 األفراد بتوعیة
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 صحیح؛ المیدان في التطبیق یكون حتى المجال ھذا في ورسكلتھم تكوینھم خالل من بأھمیتھا وتحسسیھم

 على الحاصلة التطورات بكل اإللمام ومحاولة المعلومات میدان في والجامعات المؤسسات بین التنسیق -
 المحاسبة تعتبر والتي أدواتھا فعالیة على تتوقف المؤسسة، في التسییر مراقبة نظام فعالیة إن المستویین؛

 . المناسب الوقت وفي مالئمة سریعة، دقیقة، تنتجھا التي المعلومات تكون أن یجب لذا أھمھا، التحلیلیة

 � فالكمال والتحسین، للتصویب ویحتاج النقص یالزمھ إنساني وجھد بشري اجتھاد ھذا نقول األخیر وفي
 فمن أخطأنا وإن وحده هللا فمن أصبنا فإن ،)..علیم علم ذي كل فوق و ...( :عاله في جل ولقولھ تعالى
 ...أنفسنا

 " العَالَِمین َربِ  � الَحمدُ  و المُرَسِلین َعلى َسالمُ  و یَِصفٌون َعَما الِعَزةِ  َربِ  َربِكَ  ُسبحانَ  "
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