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 الثانية ليسانسللسنة  التحليلية برنامج احملاسبة

 

إلى  وأهدافها باإلضافة التحليلية يهدف البرنامج إلى تعريف الطالب بالمحاسبة: أهداف البرنامج -1

من  ية كيفية توفير المعلومة المحاسبإلى تدريبه على كيفيات حساب مختلف التكاليف وأسعار التكلفة و

هذا من جهة،  ومن جهة أخرى تكييف المحاسبة التحليلية مع متطلبات  القراري لمتخذ الزاوية التكاليفية

 هداف الرئيسية للمادة.أل، وذلك بالحفاظ على ا 2007النظام المحاسبي والمالي لسنة 

 :ييل تتحدد الكفاءة المتوخاة من البرنامج  بالنسبة للطالب من خالل ما :الكفاءة -2

حساب مختلف في  وطرقها المختلفة المعتمدةوأهدافها  القدرة على فهم طبيعة المحاسبة التحليلية -

 .التكاليف وأسعار التكلفة

 .المعالجة التكاليفة حسب كل حالة من الحاالتالتحكم في آليات  -

 .تحليل كل تكلفة األساسية فيتوفير للطالب المهارات  -

 .نسبة ممكنة بأكبرالطالب إلى إتقان هذه الكفاءة  أن يصل :داء المطلوباألمستوى  -3

 :الوسائل المساعدة على تحقيق الكفاءة -4

 تمارين -

 واجبات منزلية  -

 والطلبة  األساتذةحلقات نقاش بين  -

 بيداغوجيتهدف المطبوعة إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها ما هو : أهداف المطبوعة -5

 ما يلى: فيسنوردها  والتيي ومنها ما هو علم

 ما يلى:  فينوجزها  والتي :األهداف البيداغوجية 

الطالب المهارات والكفاءات الالزمة التي تمكنه من حساب مختلف التكاليف وأسعار التكلفة  سابتاك -1

لمراقبة  ةدأو  االقتصاديةفعلة لتسيير المؤسسة  آداهالطرق المختلفة كون أن محاسبة التكاليف تعد  باستخدام

 التسيير.

 وضع هذا الجهد العلمي في متناول الطلبة إلثراء أفكارهم ومعارفهم العلمية. -2
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إثراء مكتبة الكلية، عن طريق تقديم مرجع علمي إضافي محكم )من طرف مجموعة من الخبراء( لطلبة  -3

 الكلية.

مع تدعيمها  فيةتقديم عرض وشرح واضح وشامل للمفاهيم والطرق المحاسبية المعتمدة من الزاوية التكالي -4

 بتطبيقات عملية.

لطالب، وذلك بوضع مطبوعة تحتوي على دروس وتمارين تحت اتقريب مادة المحاسبة التحليلية من  -5

 تصرفه.

 األهداف العلمية: 

يمكن  والتيألهداف العلمية االمحاسبة التحليلية إلى تحقيق مجموعة من تهدف 

 : االتي تلخيصها على النحو

لتعرف على االمرتبطة بمحاسبة التكاليف و األساسيةمفاهيم الطلبة لل اكتساب -1

 ة.يوتعميق مكتسباتهم القبل المحاسبة التحليلية األساسية فيالمصطلحات 

تدريبهم على كيفية حساب مختلف التكاليف وأسعار التكلفة وذلك بتمكينهم من إعداد  -2

لكل جدول  األساسيةر الجداول المتعلقة بتكاليف المراحل بما يسمح لهم بتحديد العناص

 ومكونات كل تكلفة.

 القرار واتخاذفي التحليل  استعمالهامعرفة مجاالت وكيفيات  -3

 .اتخاذ القرارات المناسبة بقدر كبير من الصحة والدقةبغرض استخالص النتائج  -4

 

 

 

. 
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 املؤسسة واحملاسبة التحليلية: الفصل األول

       

 :تمهيد

 

 

القرارات وتوصيلها  التخاذت والمعلومات الوقتية والصالحة اوليد البيانتهدف المحاسبة عموما إلى ت

بالطريقة المطلوبة وبالصورة المرغوبة، غير أن المحاسبة المالية قد تخلفت كثيرا عن  إلى ذوى الحاجة إليها

على مر الزمن بقيود القبول العرفي وما جرت عليه العادة والتقليد  اللتزامهاإمكانية تحقيق هذا الهدف، وذلك 

مع احتياجات العصر، ومقومات  يتالءمبما جعل التطور في أساليبها ووسائلها والبيانات الناتجة عنها ال 

 بإمكانية المالئمة. االحتفاظ، ودواعي االستمرار

لقد ظهرت المحاسبة التحليلية كوسيلة لترتيب وتنظيم المعلومات المالية، االقتصادية والقانونية            

المؤثرة على الذمة المالية للفرد أو المؤسسة، إذا تركز هذه األخيرة على تقنية لمراقبة عمليات المشاريع 

والعمليات التجارية والمالية التي تقوم بها المؤسسة، وعلى مواجهة المنافسة، وتعتبر المحاسبة التحليلية تقنية 

، ابروزها لمساعدة التسيير وتحديد التكاليف وحسابه من التقنيات التي كان التطور االقتصادي سببا رئيسيا في

وعليه فمن خالل ، لمراقبتها وبعد أن أصبح التحكم في هذه األخيرة صعب وبالتالي يستوجب أدوات علمية 

هذا الفصل سنحاول تقديم صورة موجزة عن المؤسسة ودورها من خالل نشاطاتها إلى جانب إعطاء نظرة 

ية من حيث نشأتها وأهدافها، والنظام المحاسبي المتبع في مختلف المؤسسات، عامة عن المحاسبة التحليل

  .وكذلك مدخل للتكاليف والتكلفة النهائية
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 أنواعها -خصائصها -ملؤسسة: مفهومهاا: املبحث األول
 

لعب دورا هاما في والسياسية، فهي ت واالجتماعية االقتصاديةإن للمؤسسة أهمية ودور في الحياة 

على تقدمه وتطوره، فنجد في كل بلد عدد كبير من  الرئيسياقتصاد المجتمع، بحيث أنها تعتبر المؤشر 

، االقتصاديةوالحجم وطبيعة النشاط ، فمنها المؤسسات  القانونيتختلف من حيث الشكل  التيالمؤسسات 

تلعب دورا  التي االقتصاديةز ينصب على المؤسسة ، السياسية، الثقافية والتربوية، غير أن التركياالجتماعية

فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات  االقتصاديالقرار  التخاذاقتصاد السوق بحيث أنها تعتبر مركز  فيهاما 

 اإلنتاجية.العملية  فيوأسعارها وكذلك بكمية ونوعية  المواد األولية المستعملة 

تعود ملكيتها للفرد أو  التيشكال متعددة، فمنها المؤسسات الخاصة لها أ االقتصاديةإن المؤسسات         

 تعود ملكيتها للدولة. والتيمجموعة من األفراد، وإما مؤسسات عامة أو عمومية 

البيئة  اتساعاليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مصدرها أساسا  االقتصاديةتواجه المؤسسات            

تمتاز بالتعقد والتداخل، حيث  التيرها نشاطها وسط العديد من المتغيرات إطا فيتمارس  التيالخارجية 

المجتمع على مستوى كل األصعدة،  فيتعمل هذه المتغيرات على تحديد مكانة ومستوى وقيمة المؤسسة 

 باالعتمادتعتمد على إدارة جيدة تمكنها من مواجهة المشاكل والصعوبات وذلك  التيمؤسسات الناجحة هي لوا

والتوجيه والرقابة، حيث أن هذه العناصر  مى مجموعة من الوظائف والعمليات اإلدارية كالتخطيط والتنظيعل

وفاعليتها وضمان قدرتها على  أدائهاوضمان بقائها واستمرارها وتحسين  تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة

 تتعرض لها. التيالتكيف ومواجهة المنافسة الحادة 

 

 .ةاملؤسس مفهوم :املطلب األول

 
ومنهم من عرفها من  االقتصاديةهناك تعاريف متعددة أعطيت للمؤسسة فمنهم من عرفها من الناحية 

 االقتصادي، ومنهم من عرفها من الناحية اإلدارية ، غير أنه  سيتم التركيز على البعد  االجتماعيةالناحية 

 للمؤسسة.

ف منه هو أيجاد قيمة سوقية من خالل جمع معين ، الهد إنتاجي: " المؤسسة هي تنظيم  01تعريف  -1

 ."[1]عوامل إنتاجية معينة، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح 

نتاج سلع معينة بغرض تحقيق الربح إبقيمة المؤسسة السوقية كتنظيم يهدف إلى  اهتمهذا التعريف 

تكون من العالقات الم االجتماعيبناءا على قانون العرض والطلب دون أن يتطرق  إلى دورها 

 تحقق هذه األهداف. التيالفردية 

والنشاطات المتعلقة من  اإلنتاجيتمارس النشاط  التي االقتصادية: " المؤسسة هي الوحدة 02تعريف  -2

 [2] ."وجدت المؤسسة من أجلها التي األهدافتخزين، شراء، بيع ، من أجل تحقيق 

عة شبكات مرتبطة بالعناصر الداخلية والخارجية وللقيام تبين الدراسات الحالية أن المؤسسة أصبحت مجمو  

 بالتسيير المحكم يجب على المؤسسة أن تتعرف على مدى تدخل كل عنصر من عناصر اإلنتاج، وتنظم

رها على أساس المعرفة الدقيقة لمساهمة هذه العناصر في تكلفة الوحدة المنتجة، وعلى هذا يقواعد تسي
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أساسية للتسيير العلمي للمؤسسة، بعدما كانت مجرد محاسبة تكاليف  حليلية أداة المحاسبة الت راألساس تعتب

خاصة بالحسابات، تطورت فأصبحت محاسبة تحليلية تهتم بإبراز ومعرفة مراكز التكلفة  في بداية القرن تهتم

ية التي لتوجه التسيير إلى نمو مراكز الربح، حيث أن معرفة مراكز التكلفة تهدف إلي تقوية المر دود

أصبحت ضرورة ممكنة في آن واحد بواسطة المحاسبة التحليلية التي تكون حاليا فرعا من فروع علوم 

 .التسيير 

 

 [3]االقتصادية: خصائص املؤسسة املطلب الثاني

 : كالتالي تتصف بها وهي التيمجموعة من الصفات والخصائص  االقتصاديةللمؤسسة 

 وجدت من أجلها التيفة الوظي أداءالقدرة على اإلنتاج أو  -1

 للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من امتالكها لحقوق وصالحيات من حيث واجباتها ومسؤولياتها -2

أن تكون قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية وقادرة على  -3

 تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة

امج واساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهدافا تسعى لتحقيقها )أهداف التحديد الواضح لألهداف والبر -4

 كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاج، تحقيق رقم أعمال معين...إلخ(

، وإما عن طريق االعتماداتضمان الموارد المالية كي تستمر عملياتها، يبكون ذلك إما عن طريق  -5

ذه العناصر كلها، أو بعضها حسب اإليرادات الكلية، أو عن طريق القروض، أو الجمع بين ه

 الظروف.

وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة، فالمؤسسة ال توجد  التيال بد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة  -6

مهامها في أحسن الظروف، أما إذا كانت  أداءمنعزلة ، فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع 

 الموجودة وتفسر أهدافها. معاكسة ، فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها

، فباإلضافة إلى مساهمتها في اإلنتاج ونمو االقتصاديأساسية في المجتمع  اقتصاديةالمؤسسة وحدة  -7

 الدخل الوطني، فهي مصدر رزق الكثير من األفراد

مؤسسة بالضرورة فكرة زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو  اصطالحيجب أن يشمل  -8

 اءلت كفاءتها.ضت

 

 

 .االقتصادية: أنواع املؤسسات 03طلبامل

 يمكن تصنيف المؤسسات حسب معايير مختلفة، نذكر منها : قطاع النشاط، طبيعة الملكية، الحجم...إلخ

 :قطاع النشاط  حسبتصنيف أوال ـ 
 

الكلى، حيث يمثل القطاع عندما نقوم بالتحليل  االقتصادأو  الوطني االقتصادهذا التصنيف مفيد على مستوى 

تمارس نفس النشاط األساسي، وتصنف  عادة  التيمجموعة من المؤسسات  الوطنيلى المستوى ع

 ، القطاع الثالث.الثانويالقطاع األولى، القطاع  المؤسسات إلى ثالث قطاعات:

 القطاع األولى  Secteur Primaire : بعالقة متينة مع يتميز نشاطها  التييشمل المؤسسات

)المناجم(، المؤسسات الزراعية،  االستخراجيةا الصنف المؤسسات الطبيعة . إذ نجد ضمن هذ

 .البحريمؤسسات الصيد 

 القطاع الثانوي Secteur Secondaire : يتضمن هذا القطاع المؤسسات التحويلية للقطاع

 الصناعي، باإلضافة إلى مؤسسات  البناء واألشغال العمومية.
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 القطاع الثالثSecteur Tertiaire  هذا األخير مؤسسات التوزيع  لخدمات يتضمنقطاع ا: أي

 والتسويق، مؤسسات النقل، مؤسسات التأمين، البوك ....إلخ

 الملكية ثانيا ـ حسب طبيعة 

ويتجلى تصنيف ، الملكية هي المحدد لنمط القوانين واألنظمة التي تحكم إجراءات قواعد تسييرها طبيعةن إ

 :على النحو التاليالمؤسسة وفق هذا المعيار في ثالثة أنواع، 

هي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من األشخاص،  :ـ المؤسسة الخاصة     1

 ....كالمشاريع الفردية وشركات األشخاص والشركات ذات المسؤولية وشركات التضامن وشركات المساهمة

 .تسييرها   دد طرق وإجراءاتعلى أن كل نوع من هذه الشركات يحكمه نمط قانوني معين، يح

تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص، وهي تلك المؤسسات التي :المؤسسة المختلطةـ      2

مع العلم أن تنظيم هذا النوع من المؤسسات يخضع كذلك لعدة  ، أي تشترك فيها الدولة والقطاع الخاص

  .ضوابط تحددها تشريعات وأحكام خاصة

تعود ملكيتها للدولة ، وتهدف هذه المؤسسات من خالل نشاطها  التيوهي المؤسسات  المؤسسات العمومية: -3

إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح، فهي تعمل من تحقيق أقصي ما يمكن  االقتصادي

 الوطنية. الخطةمن األهداف العامة بمعنى تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدد في 

تتصف هذه المؤسسات بالضخامة والتمركز، بحيث نجد في الصناعة الواحدة مؤسسة عامة واحدة تسيطر على 

 .الرأسماليعنها في النظام  االشتراكيمرافق هذه الصناعة، كما تختلف هذه المؤسسات العامة في النظام 

لمؤسسات حسب الحجم، وقد يختلف تستعمل عدة معايير لتصنيف ا تصنيف المؤسسات حسب الحجم:-4

التصنيف حسب موضوع التحليل أو البحث، ويمكن تصنيف المؤسسات حسب حجمها تبعا لمعيار من 

 يير التالية:االمع

 مؤسسات صغيرة ويتراوح  حجم وسائل اإلنتاج: ويتم التصنيف في هذه الحالة على اساس عدد العمال (

عامل، مؤسسات  500- 10و كبيرة وتستخدم ما بين مؤسسات صغيرة  ،10إلى  01عدد عمالها من 

 (.أو قيمة رأس المالكبيرة  

 حجم اإليرادات حسب هذا المعيار تستعمل األرباح أو القيمة المضافة...إلخ 
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    ة مفاهيم احملاسبة التحليلي: ملبحث الثانيا

نها سواء كان ذلك في القطاع العام أو إن التسيير الجيد و العقالني للمؤسسات وبالخصوص اإلنتاجية م        

الخاص يتوقف بالدرجة األولي علي التحكم في استعمال عوامل اإلنتاج بكيفية رشيدة وبالتالي في النفقات 

بذلك االستعمال وتكمن تلك القدرة في كفاءة مسيري المؤسسات في استخدام األدوات  والمصاريف الخاصة 

 .الالزمة استخداما ناجعا

ك األدوات هي المحاسبة التحليلية التي تمكن من تحليل ومراقبة التكاليف بكيفية مفصلة و دقيقة تل ىحدإ

  .ونافعة

 

     تعريف احملاسبة التحليلية : لاملطلب األو

 

 : وتطورها  نظرة حول نشأة المحاسبة التحليلية     -1

اد حاجات المؤسسات واصحابها إلى إن ظهور المحاسبة التحليلية كان مواكبا للثورة الصناعية نتيجة ازدي

إلى عدة مراحل  الحقيقي ليفياالتكيمكن تقسيم مسيرة نشوء وتطور الفكر و [4] :الصناعيمعرفة تكلفة إنتاجهم 

 : التالينوردها على النحو 

والمحاوالت المتفرقة" لغرض  االجتهادات" مرحلة  باسم: ويمكن تسمية هذه المرحلة مجازا المرحلة األولى

نظام معلومات محاسبية جديد يكون قادرا عمليا على توفير وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بتكلفة  كارابت

. تعد 17وحتى بدايات القرن  14، وتحدد هذه المرحلة تاريخيا بالفترة ما بين بدايات القرن والمنتجةالوحدات 

التطور  فيأخذت فيما بعد  التيالمقبولة هذه المرحلة بشكل عام النواة لظهور بعض المعالم التكاليفية 

 على السنوات الالحقة. واالنتشار

لفكرية، تحدد هذه الفترة اوالبلورة  العلمي التأصيل: ويمكن وصفها بأنها مرحلة السعي نحو المرحلة الثانية

 فيالرائدة . لقد اتسمت هذه الفترة بظهور الكتابات النظرية 19وحتى مطلع القرن  17ما بين بدايات القرن 

المشروعات الصناعية والتجارية، كما بلورت  فيطالبت بالتمييز بين المحاسبة  والتيمجال محاسبة التكاليف 

إلى حد كبير النظم المحاسبية والتكاليفية لقياس تكلفة عنصر األجور والرقابة عليها وتحليلها وتحميلها على 

 فيحديد األسعار لغرض مواجهة تقلبات السوق سواء ت فياإلنتاج، كما تعرضت إلى دراسة أثر التكاليف 

 .حالة الركود أو حالة احتدام المنافسة

 

 أساسيلمحاسبة التكاليف واعتمادها كمصدر  الحقيقي االنطالق: ويمكن إطالق عليها مرحلة المرحلة الثالثة

 فيالمتاحة  قتصاديةاالتخدم اإلدارة كي تزيد من فاعلية استخدامها للموارد  التيمن مصادر المعلومات 

أعقاب الثورة الصناعية ، إن ما  فيالمشروع وتحقيق أفضل النتائج المتوخاة . هذه المرحلة بدأت عمليا 

المرحلتين األولى والثانية،  فيبقيت عالقة  التيتميزت به هذه المرحلة هو استكمال حسم الكثير من القضايا 
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كانت قضية التكاليف الصناعية غير المباشرة وخطوات  حسمت فيها التيبيد أن القضية األكثر أهمية 

 معالجتها، 

ما يمكن القول أن مسيرة محاسبة التكاليف لم تتوقف عند هذه المراحل الثالث، بل ال تزال مستمرة وهذا ما 

 يضمن إمكانية إيجاد الحلول لكل المسائل العالقة وكذا تسهيل كل العمليات المعقدة وتبسيطها.

 : محاسبة التحليليةتعريف ال -2

 لقد تعددت التعريفات الواردة بشأن المحاسبة التحليلية، وعليه نورد منها على وجه الخصوص ما يلى:

" عملية المحاسبة على التكلفة بدءا من نقطة حدوث النفقة أو للتكاليف لندن المحاسبيتعريف المعهد -أ

ز ووحدات التكلفة، وفى معناها األوسع تتضمن إعداد بها وصوال إلى تحديد عالقتها النهائية بمراك االلتزام

البيانات اإلحصائية وتطبيق طرق الرقابة على التكاليف وتحديد ربحية األنشطة سواء المنفذة أو 

 [5]المخططة".

المبادئ واألساليب والنظم التي تطبقها المنشأة لتخطيط  " تعبر محاسبة التكاليف عن": 02تعريف -ب

 [6]"ها من قبل المنشأةبالمضحي ومراقبة الموارد 

 وأيا كانت التعريفات فإنها غالبا ما تؤكد أن:

من النظريات والمبادئ األساليب والنظم واإلجراءات والقواعد  مجموعةالتكاليف علم تحكمه محاسبة  -

 المتخصصة.

غايات أنها، أي محاسبة التكاليف وسيلة لتحقيق غايات وأهداف محددة، ولكي تحقق هذه الوسيلة ال -

 المرجوة منها عليها أن تؤدى مجموعة من الوظائف التي تؤدي إلى إنجاز هذه األهداف على نحو أمثل.

األدبيات المحاسبية لوجدنا أنها وإن كانت إذا ما رجعنا إلى الكم الهائل من التعريفات والذي تعرفه 

ناتها وفقا لنظريتين أساسيتين، تحديد مكو فيمعظمها ال تهمل النقاط السابقة،  إال أنها ال تختلف  في

تعتبر محاسبة التكاليف مجرد جزء مكمل للمحاسبة المالية،  والتييطلق على األولى النظرية التقليدية 

تعتبر محاسبة التكاليف واحدة من أهم مصادر  والتيويطلق على الثانية النظرية المعاصرة، 

 البيانات.

عبارة عن مجموعة المبادئ والمفاهيم والطرق  مما سبق ، يمكن القول أن محاسبة التكاليف

تبحث في متابعة عناصر اإلنفاق في أي مشروع بغرض قياس تكلفة  التيواألساليب والنظريات 

ت اإلدارة بشأنها، ويكون ذلك من خالل القيام بعملية تسجيل االنشاط والرقابة غليها وترشيد قرار

فية بالمشروع ككل والمعبر عنها في صورة وحدات وتبويب وتحليل وتفسير لمغزى األحداث التكالي

 نقدية.
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 أهداف احملاسبة التحليلية :املطلب الثاني 

 ما يلى:  فييمكن إجمالها  والتيعملية لتحقيق غايات وأهداف محددة  أداةتعد محاسبة التكاليف 

ة للتعبير عن مجموع costيطلق على هذا الهدف لفظ  cost computation التكلفة قياس  - أ

تحديد  مبباسلتحديد التكاليف بعد وقوعها فعال، ويسميه البعض األخر  الالزمةاألساليب والخطوات 

، والهدف من قياس التكلفة السعي نحو تحديد تكلفة األنشطة المختلفة  cost-findingثمن التكلفة 

لفة الخدمات داخل المشروع  الواحد من العمليات الصناعية أو المراحل الداخلية لإلنتاج أو تك

 الداخلية أو تكلفة أوامر التشغيل ككل ....إلخ.

 منها:  إن السعي نحو تحقيق هذا الهدف يساعد على تحقيق العديد من األهداف الفرعية

 المساهمة في تحديد سعر بيع الوحدة. 

  يتحقق عندها أفضل ربحية ممكنة التيتحديد كمية اإلنتاج والمبيعات. 

  ضبطها وبالتاليالتكاليف  اتاتجاهدراسة  فيالمساعدة. 

  السلعيإعداد قوائم نتائج األعمال وتقييم المخزون  في الماليمساعدة المحاسب. 

 التيوهي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات واألساليب : cost control الرقابة على التكاليف - ب

حددت لها  التيورات تكفل إلدارة المشروع من أن عملية اإلنفاق تسير وفقا للحدود واألهداف والتص

 .للمشروع للتطابق مع األداء المنشود الفعليباألداء  االرتقاءتؤدي أيضا إلى محاولة  والتيسالفا، 

 باعتبارهيسعى إلى تحقيقها ،  التيأصبح يمثل أولى المهام إن هدف الرقابة بالنسبة لمحاسب التكاليف  

المحاسب ينصب  اهتماماس إلى الرقابة، حيث أصبح أهداف المحاسبة من القي فيمركز الثقل  انتقالعملية 

 ينبغيكم (: الرقابيظل الهدف  في)  االتيعن السؤال  األساس على محاولة التوصل إلي إجابة صحيحة في

ظل هدف  فيبعد أن كان السؤال المطروح عليه )أن ينفق المشروع لغرض خلق سلعة أو منتوج ما؟، 

 لق سلعة ما أو منتوج ما ؟.(: كم أنفق المشروع لغرض خ القياس

 décision rationalization and policiesرسم السياسات  فيترشيد قرارات اإلدارة والمساعدة  -ج

 يتعين التي  على مستوى عملية اتخاذ القرار : تواجه اإلدارة العديد من القضايا والمشاكل

ة البدائل المتاحة لمواجهة ا واتخاذ القرار بشأنها سواء من حيث التطلع نحو معرفعليها حله

هذه القضايا والمشاكل، أو من خالل تقييم تلك البدائل والمفاضلة بينها، وهي في هذا أو ذاك 

تحتاج إلى بيانات تفصيلية التخاذ القرار المناسب، ال يقوى على تقديمها بالصورة المالئمة 

 .سوى نظام معلومات التكاليف

 هامة بل شريكا هاما لإلدارة، فهي تخدم  آذاهتكاليف على مستوى التخطيط، فإن محاسبة ال

عملية التخطيط والرقابة وكذا رسم السياسات واتخاذ القرارات وتلك سمة من سمات 

ن المحاسبة التحليلية تدرس أالمعاصرة لمسايرة تطور محاسبة التكاليف، كما  االتجاهات

ى ضوء النتائج المحاسبية، وكذلك عل، الخ....ستثماراالمردودية على مستويات مختلفة 
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أو التخفيض منه، أو توقيف هذا   المؤسسات تتخذ قرارات مناسبة مثل الزيادة في اإلنتاج

 .مراقبة ظروف النشاط الداخلية وتحليل االنحرافاتباإلضافة إلى ، [7].النوع من اإلنتاج تماما

 

 ملخص أهداف احملاسبة التحليلية: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 والتحليلية املالية أوجه الشبه واالختالف بني احملاسبة  :املطلب الثالث

إن العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية هي عالقة تكامل وليست عالق تنافس، وكالهما نظام 

 فرعي للمعلومات ضمن نظام المعلومات المتكامل الذي تعتمد عليه اإلدارة للقيام بوظائفها.

تعد المحاسبة المالية  بنك للمعلومات وأهم مصادر المحاسبة التحليلية إال أنه هناك بعض                 

 [8] :ينهما نبينها فيما يـــــــــــــلي ب الفوارق

ـ تهتم المحاسبة المالية بنشاط المؤسسة خالل السنة المالية ألنها ال تبالي بالوضعية العامة للمؤسسة إلي 1

أما المحاسبة التحليلية  على تسهيل العمليات المتعلقة بحركة ممتلكاتها طول فترة االستغالل جانب عملها

  .قاعدة الزمنية المستعملة هي الشهر عادة إال في حاالت خاصة فستعمل الفصل أو السنة كمقياس للتحليل 

ة وهذا لكل منتوج على ـ المحاسبة التحليلية تهدف إلى الحصول على نتيجة المؤسسة السنوية أو الشهري2

حدي، أما الهدف األساسي للمحاسبة المالية هو تحديد نتائج أعمال السنة المالية للمؤسسة إما ربح أو خسارة 

 .إلى جانب إعداد الميزانية 

 

 تحديد التكاليف ومراقبتها -                                                                                  

 

 تحديد األسعار  -                                                                                 

 التخطيط والتقدير -    

 التكاليف                                                   

 و تحليلدراسة المردودية  -                                                                                           

 االنحرافات                                                                                             

 

 

 

 : مخطط تلخيص أهداف المحاسبة التحليلية01شكل 

معلومات من 

 حاسبةمال

 العامة

 عملية تصفية

 وتحليل

 معلومات 

 أخرى

 

 

 

 نظام 

 المحاسبة

 التحليلية
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ـ المحاسبة التحليلية ترتب التكاليف المتعلقة بالتموين، اإلنتاج والتوزيع أما المحاسبة المالية ترتب العالقات 3

 .ع الغير كالزبائن والموردينم

مصدرها األعمال التي يقوم بها المحاسب بينما المحاسبة  الماليةالمعلومات التي تستخدم في المحاسبة  -4

  .التحليلية تستخدم المعلومات التي تتحصل عليها من المحاسبة المالية وأدوات أخري كعتبة المردودية

 النقاط التالية: في  بين المحاسبتين االختالفيمكن حصر أوجه 

 المحاسبة التحليلية المالية المحاسبة الطبيعة
 من جهة نص القانون 

 من جهة نص المؤسسة

 األفاق 

 األهداف

 طبيعة التدفقات 

 الوسائل األساسية 

 ترتيب المصاريف 

 المستعملون

 األنظمة 

 البيانات 

 القواعد 

                     

 إجبارية التطبيق 

 شاملة

 ضيالما

 مالية

 (المساهمين  ، الجباية) خارجية

 خارجية

 (...)ديون أعباءاهطبيعتحسب 

 اإلدارة +الغير

 دقيقة 

 نقدية 

 محددة و جامدة 

 

 اختيارية

 تفصيلية

 الحاضر و المستقبل

 اقتصادية

 (المسيرون) داخلية

 داخلية و خارجية 

 ...(نشاط ،زبون)حسب النشاط 

 مسيرو المؤسسة 

 سريعة ومالئمة

 ية و حجميةنقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Source : Guy Raimbault ; Comptabilité Analytique prévisionnelle ; Outils de 

gestion ; Alger Chihab – Ey Rolles p08 
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 النظام احملاسيب :املبحث الثالث

نشاطها وتنوع منتجاتها األمر الذي ترتب تتميز المشروعات الحديثة بكبر حجم عملياتها واتساع 

وزادت الحاجة إلى  عليه تعقد عملية المراقبة مما استلزم تقسيم المشروع إلى مجموعة من مراكز المسؤولة 

تدفق البيانات الالزمة لمختلف المستويات اإلدارية في المشروع واعتمدت اإلدارة على نظام المحاسبي 

  .في المشروع  باعتباره أداة الرقابة األولى

 : تطور النظام احملاسيب :املطلب األول
 

ظهرت المحاسبة المالية مع ابتكار طريقة لكتابة األعداد واستخدام وحدة معينة للقيمة 

للمبادلة وتطورت المحاسبة بتطور الوحدات المنظمة سواء كانت هذه الوحدات اقتصادية أو  كأساس 

روعات الفردية إلى مساهمة، زادت أعمال المشروع وتضخمت اجتماعية أو سياسية، فلما تطورت المش

أمواله وزادت مسؤوليته تجاه الغير من األفراد والهيئات فزادت أهمية المحاسبة باعتبارها لغة عالمية للمال 

التي صاحبت التوسع التجاري والمالي ولم   بعد ثورة الصناعية الحديثة وقيام المشروعات الصناعية الضخمة

اإليطالي   Lucca Pacioliعندما وضع  1494لمحاسبة المالية علما له أهمية واستقالله إال في سنة تصبح ا

نظرية علمية للقيد وطريقة عملية لتسجيل العمليات التي يمكن التعبير عنها ماليا  الجنسية، مؤلفا شرح فيه 

المراجعة وإعداد حسابات ختامية من في دفتر األستاذ واستخالص نتائجها في ميزان  بقيود اليومية وتبويبها 

 .تشغيل ومتاجرة وأرباح وخسائر وأخيرا إظهار المركز المالي أو الميزانية 

مع كبر حجم المشروعات وتعقد عملياتها اشتدت حاجة أصحاب المشروعات إلى مزيد من                 

اسبة التكاليف كأحد فروع المحاسبة والذي البيانات التحليلية عن أنشطتها المختلفة وقد أدى ذلك إلى ظهور مح

يعمل على تطبيق المبادئ واألسس والقواعد المحاسبية في تحليل وتسجيل بيانات التكاليف بغرض تحديد 

المشروعات واستخدمت محاسبة  الوحدة المنتجة واالستفادة من هذه البيانات في زيادة الكفاية اإلنتاجية في

 .ة حتى أطلق على محاسبة التكاليف في تطورها المحاسبة اإلداريةالتكاليف كأداة فعالة لإلدار

وبعد تطور مشاكل اإلدارة بزيادة حجم المشروعات الصناعية وعجز نظرية التكاليف التاريخية عن 

  .حل مشاكل الجديدة وتحقيق دورة الرقابة بدأ اتجاه إلى استخدام التكاليف

حليل االقتصادي وظهور االقتصاد الرياضي اشتدت الحاجة إلى وبعد تطور التحليل الهندسي مقارنة مع الت

دراسة تحليل العملية في األجل القصير على أساس إحصائي من غير تقيد بشكل دفتر المحاسبي ويطلق عليها 

 .نظام المحاسبة اإلحصائية

نطاق وقد زادت حاجة اإلنسان ألرقام بتقدم الحضارة وتعدد أنواع العمليات المحاسبية واتساع 

األعمال والحاجة لرسم سياسات إدارية مختلفة في مجاالت البيع اإلنتاج، التوزيع، الشراء مما استلزم 

    .بةضرورة استعمال الوسائل اآللية واإللكترونية فأصبحت المحاسبة اآللية فرعا جديدا من فروع المحاس
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 تعريف النظام احملاسيب : املطلب الثاني

 

تساعد على تحقيق األهداف والنظام في المشروع عبارة عن  ن الترتيبات النظام هو مجموعة م

الوسائل العلمية التي تساعد على تنسيق العمالة وتدفق الخدمات وتوفير اآلالت وتنظيم األنشطة المختلفة في 

سيط المشروع لتحقيق األهداف المرجوة من قيام المشروع وبذلك فإن النظام في المشروع يعتبر وسيلة أو و

 .لترجمة القرارات اإلدارية إلى نتائج هادفة 

 :ويمكن تعريف النظام المحاسبي بأنه األداة التي يمكن عن طريقها تحقيق ما يلي 

 ـ تساعد اإلدارة على ممارسة مهامها األساسية في الرقابة وإصدار القرارات الرشيدة 1

املين بالمشروع ومستهلكين إلنتاجه من ـ يمكن أصحاب المصالح في المشروع من مساهمين ومقرضين وع2

  .تحديد موافقتهم تجاهه

ـ ترشيد الدولة في توجيه سياستها المالية واالقتصادية الوجهة الصحيحة للمحافظة على التوازن بين اإلنتاج 3

 .والتوزيع وتوفير الرخاء ألفراد الشعب 

 :وخالصة القول

ة واإلجراءات والسياسات والمفاهيم التي تحكم كل فإن النظام المحاسبي هو اإلطار الذي يجمع الخط

  .المعالجات ذات الطبيعة المالية في المشروع

 

 :وظائف التنظيم احملاسيب: املطلب الثالث

أصبحت عملية التنظيم المحاسبي في العصر الحديث عملية هامة ذات أغراض معينة ويفيد النظام المحاسبي 

  :فيما يلي

مالية دقيقة وتحديد نتيجة عمليات المشروع من ربح أو الخسارة أثناء فترة  ـ استخراج وعرض بيانات1

 .معينة 

ـ تحديد مركز أو عالقة المشروع بأصحاب المصالح وذلك بتحديد قيمة حقوق أصحاب المشروع 2

 .وحصة العمال في األرباح  نينوالمديوالمقرضين والدائنين 

 .جميع أجهزة المشروع وذلك لحماية أموال المشروع  ـ تتبع حركة نشاط وتحقيق دورة الرقابة على3

ـ المساهمة في تشخيص المشكالت الحالية و التنبؤ بالمشكالت المستقبلة وإصدار القرارات الرشيدة في 4

  .عالجها

ـ تنفيذ القوانين والقرارات الحكومية بإمساك سجالت معينة أو إصدار تقارير معينة ألن النظام المحاسبي 5

  .يوفر هذه السجالت ويزيد الثقة فيما تحويه من البياناتالسليم 

ـ توجيه التنمية االقتصادية في الدولة وحماية االدخار القومي وتنظيم سياسة التوزيع واالستهالك واالدخار 6

 .واالستثمار بين أفراد الشعب
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 الشروط الواجب توافرها يف النظام احملاسيب : املطلب الرابع

 

ظام المحاسبي أن يحقق األغراض المتعددة الذي يصمم من أجله فإنه يشترط في النظام حتى يمكن للن

 :المحاسبي ما يلي

يجب أن يكون النظام متناسبا مع احتياجات المشروع من حيث طبيعته  :ـ التناسب مع احتياجات اإلدارة1

  .ونشاطه وحجم وكفاية أفراده والظروف المحيطة به

ب أن يكون النظام واضحا ويسهل تنفيذه وخاليا من التعقيد ولذا يجب التبسيط في يج :ـ الوضوح والسهولة2

  .التعبير مع عدم اإلخالل بالمعاني

يجب أن يكون النظام مفيدا ومحقق لألغراض التي يتم تحديدها قبل إعداد النظام ويجب : ـ تحقيق األعراض3

  .اسبأن يحقق النظام توفير البيانات المطلوبة في الوقت المن

للتعديل بسهولة مع توسع واالنكماش أو التعديالت التي تطرأ  يجب أن يكون النظام مرنا وقابال  :ـ المرونة4

  .على نشاط المشروع والتطور العالمي للفن المحاسبي

  .وعرض البيانات  يجب أن يكون النظام دقيقا ويتصف باالنتظام والسرعة في تبويب :ـ الدقة مع السرعة5

ال يمكن أن يكون النظام سليما إال إذا كان اقتصاديا قليل التكاليف بالقياس إلى الفائدة :  قتصاد في النفقةـ اال6

  .التي تعود من استخدامه

إن التفصيل أمر مرغوب فيه في أعراض التكلفة كما أن اإلجمال مستحب في إصدار  :ـ التفصيل واإلجمال7

 .حاسبي يجب أن يوفق بين النقيضين القرارات اإلدارية العاجلة فالنظام الم

ال تكون نتائج األعمال مؤكدة إال إذا كانت النتائج الظاهرة يمكن تسويتها وتوفيقها مع ::ـ التسوية والتوفيق8

بعضها مثل تسوية كشف الحسابات والتوفيق بين صافي الربح الطاهر في دفاتر التكاليف ويجب أن يكون 

 .التسويات والتوفيق والمراجعة النظام المحاسبي قابال لإلجراء

يراعي أن يكون النظام المحاسبي قادرا على إصدار التقارير الداخلية والخارجية وموافاة :تدفق البياناتـ 9

  .المسئولين بالبيانات المطلوبة والتقارير الخاصة باعتبارها المنتج الرئيسي للنظام

م المحاسبي أن يطابق احتياجات الهيكل التنظيمي في ينبغي في تقيم النظا: ـ المسؤوليات واالختصاصات10

المعلومات المطلوبة ويجب االهتمام بالعوامل والعالقات اإلنسانية والمسؤوليات واالختصاصات ومدى كفاية 

 .وتدريب األفراد الذين سيقومون بتنفيذ النظام

 

  : مشاكل التنظيم احملاسيب: املطلب اخلامس

اكل ومن المشاكل التي تظهر عادة عند إعداد نظام محاسبي جديد أو تعديل نظام إن كل عملية جديدة لها مش 

 :محاسبي قائم ما يـلي 

إن عملية تجميع البيانات عن طريق المستندات وتسجيل هذه البيانات باستخدام السجالت : مشاكل االتصالـ 1

عن طريق تصنيف هذه البيانات  ثم تشغيل هذه البيانات وتحويلها من بيانات أولية إلى معلومات إدارية

وإجراء عمليات الحسابية عليها والمقارنات الزمة لها ثم عرض هذه البيانات بصورة علمية سليمة وتفسير 
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النتائج التي أمكن استخالصها كل هذه األمور تحتاج إلى اتصاالت مستمرة بين إدارات واألقسام مما يؤدي 

وتكرار بعض األعمال  لمشروع ووجود تداخل بين األقسام إلي اضطراب نظام المواصالت بين أجهزة ا

بين رغبات أجهزة  وارتفاع نفقات التسجيل وزيادة األخطاء فإنه يجب على منظم الحسابات مراعاة التنسيق 

  .المشروع 

ذه ن تكلفة النظام تعوق اإلدارة في االستفادة بخبراء التنظيم الخارجين ويجب توزيع هإ : ـ زيادة النفقات 2

 .النفقات على عدة فترات مالية ، حسب المدة المتوقعة لالستفادة من النظام الجديد

إن إعداد نظام جديد أو تعديل نظام قائم يؤدي إلى نفور بعض العاملين لشعورهم : ـ صعوبة تقبل نظام جديد3

عود العاملين إتباعه حيث أن الوضع القديم قد ت بأن النظام الجديد سيزيد الجهد المبذول منهم في تطبيقه 

 .ويجب إعداد دراسات تدريبية على النظام الجديد، ومنح حوافز معنوية ومادية للعاملين عند نجاح النظام
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 املبحث الرابع ماهية التكلفة وترتيب األعباء

 

   ةمفاهيم أساسي:  املطلب األول

 

  :فةمفهوم التكلفة وسعر التكل

 

اين في التعاريف المختلفة لكل تعتمد المحاسبة التحليلية بصفة أساسية على تحليل التكاليف ولقد وجد هناك تب

 نم

يوجد بعض الخلط بين المفاهيم لهذا ارتأينا  والمحاسبين حيث نياالقتصاديبين  التكاليف، األعباء، المصاريف

  .لفة إلى إبراز الفرق بين هذه المفاهيم الثالثةقبل التطرق إلى دراسة وتحليل التكاليف وسعر التك

 : LES  COUTSالتكاليف  ـ 1

صرفت على المنتوج أو الخدمة خالل مرحلة من مراحل اإلنتاج ، كما عرفت  التيهي مجموعة األعباء 

على أنها مجموعة األعباء المتعلقة بمرحلة معينة أو منتوج مادى معين أو مجموعة منتجات أو خدمة أو 

 جموعة خدمات مقدمة في مرحلة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها  إلى البيع. م

  .من خالل التعريفين يمكن إعطاء تعريف شامل للتكلفة

والمقدمة في مرحلة معينة قبل ( منتوج ـ الخدمة )التكاليف هي مجموع األعباء المتعلقة بنشاط المؤسسة 

  .رحلة البيع واألداءالمرحلة النهائية أي قبل وصولها إلي م

 :LES FRAIS[9]المصاريف ـ2

المصاريف هي عملية خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة، أو بعبارة أخرى خروج النقود، والمصروف يقابله 

اإليراد الذي يعتبر تحصيل على النقود، ومن الوهلة األولى يتبادر إلى الذهن أنه بإمكان المؤسسة الحصول 

ين المصاريف واإليرادات السائلة، إال أن هذا ليس ممكنا إال في حاالت مدة طويلة من على نتائجها بالفرق ب

المدى الطويل نظرا ألن المصاريف واإليرادات ال تتزامن مع النشاط االستغاللي  حياة المؤسسة أو على 

  .تلإليرادا بالنسبة للمؤسسة، أي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد دفعها نقدا أو العكس 

 :LES CHARGES   [10]األعباء ـ 3

استهالك البضائع والمواد  :العبء يتقابل مع الناتج اللذان يعمالن على تحديد نتيجة الدورة ومن بين األعباء 

الخ، ففي حين نجد أن المصاريف تتميز بالصفة المادية وهي سهلة  ...واللوازم ومخصصات اإلهتالك

يه، فإن األعباء لها الصيغة غير المادية أو بصفة أخرى فهي تجريدية الحساب وتحديد الزمن الذي تصرف ف

  .وقابلة للتقييم

إذن فإن العبء هو نظام لتقسيم المصاريف على الفترات والناتج عن أن حساب النتيجة يتم على أساس الدورة 

ريف وتاريخ وليس على أساس العمليات أو مدة حياة المؤسسة، فهناك إذن فرق في تاريخ تحقيق المصا

تسجيل أو تحمل األعباء، ويفيدنا التاريخ األول في تحديد مستوى الخزينة، بينما ال يتعلق بنتيجة الدورة عكس 

وليس على أساس صرفها، حيث هذه  تسجيل لألعباء إذا تحدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل األعباء نظريا

 (.األعباء) حمل للدورة التي تسجل فيها العملية قد تكون قبل أو بعد تسجيل األعباء بينما ت

 



- 17 - 
 

  :مفهوم  سعر التكلفة

هي مجموع األعباء التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطالق عمليات إعدادها إلى مرحلة "

   ."النهائيةوصولها إلى المرحلة 

 ." اج المباع ومصاريف التوزيعهي مجموع األعباء المتعلقة بالمنتجات المباعة التي تشمل تكلفة اإلنت"

 

  :تصنيف األعباء:  الثانياملطلب  

 

حسب ما جاء في تعريف التكاليف فإن هذه األخيرة هي كل ما ينفق من أجل عملية إنتاجية معينة ولهذا فإننا 

  :نجد عدة تصنيفات  لألعباء هي كالتالي

ظيمي للمؤسسة نالحظ أنها مقسمة إلى أقسام إذا نظرنا إلى الجانب التن : تصنيف األعباء حسب األقسامـ 1

رئيسية تهتم باإلنتاج وبالتالي فإن تحميل األعباء الخاصة بها يكون على السلع التي أنتجت فيها وأقسام 

 (.األساسية) مساعدة تعمل على تقديم خدمات لألولى وفي هذه الحالة فأعبائها  توزع على األقسام الرئيسية 

  .تصنف األعباء إلى ثابتة ومتغيرة : حجم النشاط تصنيف األعباء حسب ـ2

وظيفة اإلنتاج، التسويق  :الوظائف الرئيسية في معظم المؤسسات هي:  حسب وظيفتها في المؤسسةـ 3

  :واإلدارة وحسب هذه الوظائف لدينا التصنيفات التالية 

نيع سواء كانت مواد مباشرة أو عمل وهي كل األعباء الناجمة عن عملية التص(: اإلنتاج )أ ـ تكاليف التصنيع 

  .مباشر باإلضافة إلى مصاريف قسم أو أقسام اإلنتاج

  .كل عملية ترويج لتصريف المنتجات تنجم عنها أعباء مثل أعباء التوزيع:ب ـ تكاليف التسويق 

 .ج ـ تكاليف اإلدارة العامة وتتمثل في األعباء التي تواجه لتسيير اإلدارة

 

التي  تصنف األعباء إلى أعباء مباشرة وأعباء غير مباشرة هي الطريقة : اء حسب السلعةتصنيف األعبـ  4

يعتمد عليها محاسب التكاليف في تبويب عناصر التكاليف من أجل تحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتوجد طريقة 

  .أخرى في هذا المجال وهي ترتيب األعباء إلى متغيرة وثابتة

ب األعباء حسب الهدف من إنفاقها عكس المحاسبة المالية التي ترتبها حسب طبيعتها المحاسبة التحليلية ترت

  :من الترتيب لدينا

هي األعباء التي تدخل مباشرة في إنتاج منتوج معين وبالتالي يمكن تحديدها وتحميلها : :األعباء المباشرةـ 1

  .بسهولة كالمواد األولية ، أجرة اليد العاملة

وهي األعباء المشتركة بين منتجين وأكثر أو بين عدة وظائف وأقسام ال يمكن : المباشرة األعباء غيرـ  2

تحميل هذه األعباء إال  بعد معالجة أولية ومن أمثلة هذه األعباء أجور الوظيفة اإلدارية وكذا أعباء التسويق 

 الخ....

ة بأي نشاط  وال تتأثر بزيادة اإلنتاج أو هي األعباء التي تدفع حتى ولو لم تقم المؤسس : األعباء الثابتةـ  3

  :انخفاضه فباإلضافة على أنها ثابتة فهي تتميز بما يـــــلي 

  .ـــ تتناقص التكلفة الثابتة للوحدة بزيادة اإلنتاج والعكس صحيح  أي أنها تتناسب عكسيا وحجم النشاط

 .ـــ يجري توزيعها على األقسام بواسطة قرارات إدارية
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  .عن قرارات إداريةـــ تنتج 

ي األعباء المرتبطة بحجم اإلنتاج، إذا زاد حجم اإلنتاج زادت وإذا انخفض انخفضت ه :األعباء المتغيرةـ  4

  :ومن خصائصها ما يـــــــــــلي

  .أي أنها متغيرة بالنسبة للمجموع وثابتة بالنسبة للوحدة(اإلنتاج ) ـــ تتغير مع حجم النشاط

 .بسهولة وبدرجة معقولة من الدقة إلى أقسام إنتاجـــ يمكن تحميلها 

  .ـــ يمكن مراقبة صرفها واستهالكها

  :طبيعة األعباء اليت تعاجلها احملاسبة التحليلية: املطلب الرابع

بما أن مصدر المعلومات المحاسبة التحليلية ليست المحاسبة المالية فقط فإننا نستطيع تصنيف األعباء التي 

  :حاسبة التحليلية إلىتدرس في الم

 :األعباء غير المحملةـ 1

وهي مجموع العناصر التي يرى صاحب المؤسسة أن تحميلها أو إدخالها في التكاليف ليس له معنى وتعتبر 

كفوارق تحمل على أعباء أخرى وهذه األعباء قد تكون استثنائية أو عادية وتحميلها يجرد التكاليف من معناها 

 يلى: كماويمكن ترتيبها 

وهي أن تكون مصاريف مسجلة  والمالي المحاسبيمن حسابات النظام 6منها ما ليس محددا في الصنف -أ 

 .مباشرة في إحدى حسابات األصول

 :المحاسبة المالية وتتمثل في العناصر التالية من  (6)األعباء التي توجد في الصنف  -ب

ولكن ليس لها ميزة عادية في النشاط والتي يجب أن األعباء التي تدخل ضمن النشاط الطبيعي للمؤسسة  -ج

مصاريف إعداد الالفتات أو المنح غير العادية التي قد تكون  ، تعتبر كأعباء مثل خسائر القيمة  عن التثبيتات

 .في سنة أو في أخرى

  :(العناصر اإلضافية )األعباء اإلضافية ـ 2

بة العامة أو المصاريف المدفوعة وال تدخل ضمن تقديم هي األعباء ال تتعلق باألعباء المسجلة في المحاس

  :عناصر األصول في الميزانية وتتمثل فيما يلي

  .وهي تكلفة رأس المال الموظف الخاص  :الخاص أ ـ مبلغ الفائدة المحسوبة على رأسمال الموظف 

  .في المؤسسةوهي أجور بعض األعمال اإلدارية يقوم بها اإلطارات  :ب ـ الدفع لصاحب المشروع 

 (المحملة ) األعباء المعتبرة ـ  3

وهذه  والمالي المحاسبيمن النظام  06وهي كل األعباء العادية في الدورة االستغاللية والتي نجدها في القسم 

 :األعباء يمكن حصرها في ما يلي 

 المشتريات المستهلكة  60حـ/ ـــ

 رجية األخرىالخدمات الخارجية والخدمات الخا 61وحـ/ 61حـ/ـــ 

 مصاريف المستخدمين 63حـ/ـــ 

 الضرائب والرسوم 64حـ/ـــ 

 األعباء العملياتية األخرى 65حـ ـــ

 األعباء المالية  66حـ/ ـــ

 وخسائر القيمة والمؤونات اإلهتالكاتمخصصات   68حـ/ـــ 
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 : خالصة الفصل األول 

 

 

لي تقديم لمحة عن المحاسبة التحليلية، وهي من أهم المحاسبات التي تتبعها تمحور الفصل األول ع

المؤسسة، حتى وإن هي غير ملزمة قانونيا إال أن األخذ بها يساعد المؤسسة علي تحسين وضعيتها المالية أو 

في السوقية، فكان موضوعها ينصب حول تحديد التكاليف وأسعار التكلفة هذه األخيرة تعتبر أهم نقطة 

 .المحاسبة التحليلية ،بحيث تساعد المؤسسة في اتخاذ القرارات الناجعة ورسم السياسات
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 لتحليلية اوحتليل العناصر األساسية للمحاسبة  طرق تقييم املخزون :الفصل الثاني 

 

 :تمهيد

الخ هو الهدف ...ة إنتاج إن تحليل التكاليف األساسية للمحاسبة التحليلية من تكلفة الشراء و تكلف

 .الرئيسي لهذه التقنية ألن بتحليلنا لهذه التكاليف نتمكن من التحكم في تسير مؤسستنا

وسنحاول عن طريق هذا الفصل  التطرق إلي طرق تقيم المخزونات التي تدخل ضمن التكاليف 

 .وسعر التكلفة دراسة وتحليل مختلف التكاليف األساسية للمحاسبة التحليلية

 

 (حماسبة املواد )طرق تقيم املخزون : املبحث األول

عباء والتكاليف التي تدخل في حساب سعر التكلفة للمنتجات أو الطلبيات، يجب أن يمر األإن حساب 

بعملية ترتيب ومراقبة المخزونات التي تدخل في تكوين المنتجات أو الطلبيات، والمتابعة أو مراقبة 

، أو ما يسمي بحركة المخزون بالكميات واخراجاتهادخاالت من هذه األخيرة المخزونات تكون تسجيل كل اإل

يزيد حسابها، ويمكن أن  وبالقيم، بشكل يسمح بحساب الجزء الذي يدخل ضمن التكاليف وسعر التكلفة التي 

لفة تخرج مختلف المخزونات إما إلى االستعمال في اإلنتاج أو إلى البيع، وفي كلتا الحالتين يجب حساب تك

وهناك مجموعة من المخزونات تختلف استخداماتها أساسا بين   المخزونات عند خروجها من المخزن

 .اإلنتاج والبيع  :نوعين

 تعريف املخزونات: املطلب األول

جميع العناصر المادية التي تشتريها  والمالي المحاسبيمن النظام  03 يقصد بالمخزونات الصنف

ة وتقوم باالحتفاظ بها في المخازن وذلك بغرض استعمالها المباشر أو غير الشركة أو المؤسسة اإلنتاجي

  .رالمباشر في الصنع أو في البيع إلى الغي

  :من أنواع المخزونات يمكن أن نميز ما يلي حسب المخطط المحاسبي الوطني

  كما هي ، هي مجموعة السلع التي ينتجها المشروع أو يشتريها بهدف إعادة بيعها : 30حـ/البضائع

  .أي دون إحداث أي تغيير عليها 

 هي المواد األولية والوسائل التي تدخل أو تساعد في عملية اإلنتاج وتدعي :31حـ/ المواد واللوازم

 التالفة باعتبارها مصنفة ضمن المخزون في هذا الحساب الفاتغالبالمواد االستهالكية وكذلك 

 اد التنظيفمثل مو لالستهالكمواد أولية قابلة  321/حـ •

 البالستيكية  األواني مثل لالستهالكلوازم قابلة  322 حـ/ •

 تالتغليفا 326حـ/ •

  هي سلع ومنتجات وصلت إلى مرحلة معينة من الصنع وتستلزم جانب من 33/سلع قيد اإلنجاز حـ

 .العمل مماثال للذي مرت به 
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  أو التحويل بمستوى معين ، هي األعمال التي مازالت قيد التكوين 34/إنجازها حـ الجاريالخدمات

  .في نهاية الدورة الحسابية

  م الحسابات الفرعية التاليةضي(  والذى 35/حـ)المخزونات من المنتجات: 

 الوسيطيةالمنتجات 351حـ/ •

 المنتجات المصنعة 355حـ/ •

 (الفضالت والمهمالت)متبقية ومواد مسترجعة  منتجات358حـ/ •

  اأو البقاييتات مثل المحركات المفككة في شكل قطع غيار المخزونات المتأتية من التثب/ 36/حـ 

  .والرواسب من أية طبيعة كانت والتي نتجت أثناء عملية الصنع

  31/12فييعتبر هذا الحساب من حسابات التسوية حيث يظهر 37حـ/مخزونات خارج المؤسسة/...  

  .المؤسسة ولم تصل بعد وقد يقصد به  أيضا تلك المواد والسلع التي في طريقها إلى المخازن

إن األسلوب المتبع عادة من طرف المؤسسات في مراقبة المخزون هو أسلوب الجرد المحاسبي المستمر،     

وهو عبارة عن تنظيم لحركة المخزون الذي يمكن من معرفة كمية المخزونات وقيمتها بصفة دائمة وخالل 

ا األسلوب يتضمن أساسا اختيار القيم أو األسعار وذلك الدورة االستغاللية المسك أو االعتماد على مثل هذ

 ..واإلخراجاتبغرض استعمالها في تقيم كل من اإلدخاالت 

 

  تقيم اإلدخاالت : املطلب الثاني

تبلغ نسبتها  ذالتكاليف. إأهم عنصر من عناصر  الصناعياإلنتاج في  المستخدمة األوليةتعتبر المواد 

وقد ترتفع أحيانا لتزيد عن ثلثي هذه  ،1]1[معظم الصناعات في  فة اإلجماليةمن التكل % 55الوسطية حوالى 

 التكلفة، كما هي الحال في صناعة الحديد والصلب وصناعة اآلالت.

المواد األولية عليها أهمية خاصة، ألن أي وفر  استخدامالمؤسسات موضوع ترشيد  ةارإدلذلك تولى 

 فيإلى تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة  وبالتاليتكلفة اإلجمالية، ال فياستخدام المواد يؤدى إلى خفض  في

تعقيد العملية اإلنتاجية وإلى ابتعاد اإلدارة  إلىالصناعي أدى  التكنولوجيضف إلى ذلك ، فإن التقدم االسوق. 

ب استخدامها وأوجفي  عن اإلشراف المباشر على استخدام المواد، األمر الذى سهل حدوث الهدر واإلسراف

 اإلنتاج.في  إيجاد نظام فعال للرقابة على تخزين المواد وصرفها واستخدامها يبالتال–

 

يستوجب إعطاء عناية كبيرة  ياآلمر الذتشكل المادة األولية في تركيبة سعر التكلفة عنصرا أساسيا، 

  ."I.C.Pالجرد الحسابي  الدائم "وقيمة ( بطاقة التخزين)لمعرفة حركة المادة األولية كما 

 تقوم المؤسسة الصناعية بشراء المادة األولية واالحتياجات األخرى، كيف يتم ذلك؟

 :التنظيم اإلداري للتموين -1

تختلف عملية التنظيم اإلداري للتموين من مؤسسة إلى أخرى وذلك حسب حجم اإلنتاج من خالل 

  :المصالح المعنية
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  :وتتمثل مهامها في: مصلحة الشراء-أ

  .الختيار أقل سعر شراء ممكن وأحسن نوعية للمادة األولية .ن الممونين وذلكالبحث عن أحس -

 تقديم الطلبية -

 :وتتمثل مهامها في :Service Stockage مصلحة التخزين -ب

  .إعطاء أمر لمصلحة الشراء بتنفيذ عملية الشراء*

  .ةالمشترااستقبال ومراقبة المواد األولية *

  .تخزين المشتريات*

 .]الدخول والخروج من المخازن[حركات المادة األولية كميا بالمخزون تسجيل 

 .تسجيل هذه الحركات المالحظة يتم عن  طريق بطاقات التخزين : مالحظة

  :مهامها في ويتمثلService comptableمصلحة المحاسبة-ج

  .تسجيل وتسديد الفواتير*

  .تعمل هذه األخيرة الجرد الحسابي الدائمتسجيل حركات المادة األولية بالقيمة، لهذا الغرض تس*

 :يمكن أن نميز بين عدة إدخاالت وهي: ـ اإلدخاالت المشتراة 2

 اإلدخاالت من البضائع أو المواد األولية - أ

 مصاريف  الشراء +ثمن الشراء =تكلفة الشراء                

خل المخزن بتكلفة الشراء أي أن ، تدمن البضائع أو المواد األوليةال إشكال يطرح بالنسبة لإلدخاالت 

 .المصاريف المترتبة عن تنفيذ العمليات المذكورة هي مصاريف الشراء

 

 .قيم هذه اإلدخاالت عادة بتكلفة صنعهات: المنتجات الجاهزة- ب

 قيم بنفس قيمتها عند اإلخراجت: المردوداتج ـ 

 .اع البضائع أو العناصر المادية األخرىإن المبدأ القائم هو أن توضع تكلفة شراء واحدة لكل نوع من أنو

 

 تقيم االخراجات :املطلب الثالث

من سعر التكلفة  %60-40تشكل المادة األولية في تركيبة سعر التكلفة عنصرا أساسيا، حيث أنها تمثل 

بطاقة ) يستوجب إعطاء عناية كبيرة لمعرفة حركة المادة األولية كما يآلمر الذ(، اإجمالي األعباء)

 I.C.Pالجرد الحسابي  الدائم "وقيمة (لتخزينا
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يحتاج إلى معالجة خاصة وذلك ألن  راجاتخاإلإذا كان تقيم اإلدخاالت يتم بدون صعوبة تذكر، فإن تقيم 

المشتريات ال تتم حتميا وفقا لسعر واحد فأسعارها تختلف باختالف الموردين أو األسواق ، أوقات التموين 

 .الخ .....ووسائل النقل 

علي إحدى الطرق المختلفة  راجاتهاخإو نظرا لكل هذا ،فإن المؤسسات الصناعية خاصة تعتمد في تقيم 

 :التاليــــــــة

      طريقة التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة. 

      طريقة نفاذ المخزون. 

      النظرية "طريقة التكلفة التقريبية" 

      (لمعياريةا) طريقة التكلفة النموذجية 

      طريقة سعر التعويض. 

 

 المرجحة التكلفة متوسط طريقة 

 تضم هذه الطريقة ما يلى: 

 1مخ  مع المرجحة المتوسطة التكلفة طريقة •

الدائم الذي يقدم على  الحسابيتعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق تداوال واستعماال، وتحسب باستخدام الجرد 

  :التاليالشكل 

 المبلغ السعر الكمية انــــــــــــــــــــــــــالبي المبلغ السعر الكمية انـــــــــــــــــــــالبي

 المدة أول مخزون

 اإلدخاالت

q1 

q2 

qn 

X1 

X2 

X 

T1 

T2 

Tn 

 اإلخراجات

 
 

 آخر المدة مخزون

q1 

qn-1 

qn 

X 

X 

X 

Z1 

Zn-1 

Zn 

 Q X T المجموع Q X T المجموع

 T/Q= متوسط التكلفة المرجحة للوحدة 

 راجاتخاإل  + 2مخ = اإلدخاالت +1مخ: لدينا

 

 2015من بطاقة المخزون المقدمة من مؤسسة  الصناعات النسيجية خالل شهر مار س  :01مثال

 دج للقنطار   9800قنطار بـ  100 أول المدة  نمخزو:  01/03

 قنطار  30ورشات لإلى ا لاارس: 07/03

 ارللقنط دج9510 بـ قنطار 50  شراء:  10/03

 قنطار 45 الورشات إلى إرسال: 15/03
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 للقنطار دج 10010 بـ قنطار 50 شراء: 20/03

 قنطار 35 الورشاتإلى  إرسال:  28/03

 .I.C.Pإعداد الجرد الدائم لمادة القطن  :المطلوب

 :الحل

 الدائم  الحسابيبطاقة الجرد 

 Q Pu T البيان Q Pu T البيان

 1مخ

 

 اإلدخاالت

 

100 

 

50 

50 

9800 

 

9510 

10010 

980000 

 

475500 

500500 

 

 اإلخراجات

 
 

 

 2 مخ

30 

45 

35 

90 

9780 

9780 

9780 

9780 

293400 

440100 

342300 

880200 

 1.956.000 9780 200 المجموع 1.956.000 9780 200 المجموع

 

 طريقة متوسط التكلفة المرجحة بعد كل دخول: 

مرة يكون فيها إدخال جديد، ويحسب  وفقا لهذه الطريقة يتم حساب تكلفة الوحدة في كل 

 متوسط التكلفة المرجحة بعد كل دخول كما يلى: 

 + تكلفة اإلدخال الجديد المتبقيتكلفة المخزون = متوسط التكلفة المرجحة بعد كل دخول

 + كمية اإلدخال الجديد المتبقي كمية المخزون                                                   

 :كالتالي  Mكانت حركة المخزون للمادة  2013ماي شهر خالل:  02ثالم

 للكلغ دج  40كلغ بـ  300أول المدة  مخزون 01/05

 غلك 240 الورشاتإرسال إلى   05/05 

 غلللكدج  50بـ  غلك 140 شراء 10/05

 غلك 160 الورشاتإرسال إلى  15/05

 غلللكدج  48.4بـ  غلك 100 شراء  20/05

 غلك120 ل إلي الورشات سارإ   25/05

 متوسط التكلفة المرجحة للوحدة بعد كل دخول باستخدامالحسابي الدائم  الجرد بطاقة أنجز: المطلوب
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 :لحلا

 

 طريقة متوسط التكلفة المرجحة لمجموع اإلدخاالت 

 كما يلى: وتحسب 

 تكلفة مجموع اإلدخاالت / كمية مجموع اإلدخاالت=  متوسط التكلفة المرجحة لمجموع اإلدخاالت

نهاية  الفترة الحسابية لمعرفة المشتريات هذا من جهة ومن  انتظارحسب هذه الطريقة يستوجب 

 الحسبان مخزون أول المدة. فيجهة أخرى ال تأخذ 

 

 : االستنفاذأسلوب  -2

) لم تعد معتمدة من طرف النظام  LIFOو طريقة   FIFOطريقةألسلوب يتضمن هذا ا

 (2007المحاسبي والمالي لسنة 

إلى  تعنى هذه الطريقة أن المواد تصرف على أساس أقدمية دخولها إلى المخازن: FIFOطريقة  - أ

الطريقة  هذهثل تليها وهكذا. تتم التيالكمية  تأخذاألول،  فيأن تنفذ، حيث أنه عند نفاذ الكمية الواردة 

فهي تخرج حسب ترتيب  وبالتاليفي تقديم المادة األولية إلى الورشات حسب دخولها إلى المخازن 

 .دخولها من القديم إلى الجديد

تكلفة المواد المستعملة في اإلنتاج سوف تدخل في تكلفة هذا األخير بالسعر األقدم للمواد ولهذا فيتأثر 

مع تغيرات أسعار المواد المستعملة، فيرتفع سعر التكلفة عند انخفاض أسعار سعر التكلفة للمنتوجات عكسيا 

كما أن  .وينخفض بارتفاعها بالمقارنة مع األسعار المواد الموجودة في المخازن المواد األولية في السوق،

 المجموع السعر الكمية البيــــــــــان المجموع السعر الكمية البيـــــــــان

 1مخ

 المتبقي المخزون

 10/05 إدخال بعد

 المجموع

 المتبقي المخزون

 20/05 إدخال عدب

 

 المجموع

300 

60 

401 

200 

40 

100 

 

140 

 

40 

40 

50 

47 

47 

48.4 

 

48 

12000 

2400 

7000 

9400 

1880 

4840 

 

6720 

 05/05 خروج

 

 

 15/05 خروج

 

 

 25/05 خروج

240 

 

 

160 
 
 
 

120 

40 

 

 

47 
 
 
 

48 

9600 

 

 

7520 
 
 
 

5760 
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وجات المتبقية هذه الطريقة تؤثر في الميزانية، إذ يتحدد مخزون آخر مدة بأحدث سعر أو تكلفة للمواد أو المنت

ن وبالتالي التأثير يكون إيجابيا علي والمخز في المخزن في آخر الفترة، فإذا ارتفعت األسعار ترتفع قيمة هذا

 .النتيجة أما العكس يكون بالعكس 

 .يعبر عنه بأسعار قريبة من سعر السوق  النهائيتقييم الخروج في وقته، المخزون : ميزاتها

المادة األولية إلى الورشات وهذا في وقت واحد باإلضافة إلى أن عملية التقييم تقديم  فيتتمثل : امساوؤه

 تتم بأسعار قديمة.

 لمخزون، أنجز بطاقة ا FIFOطريقة  باستخدام 01نفس معطيات المثال : 03مثال

 المخزون بطاقة

 النهائي المخزون اإلخراجات اإلدخاالت التاريخ

q Pu Total q Pu Total q Pu Total 

01/03 100 9800 98000    100 9800 980000 
07/03    30 9800 294000 70 9800 686000 

10/03 50 9510 475500    70 
50 

9800 
9510 

686000 
475500 

15/03    45 9800 441000 25 
50 

9800 
9510 

245000 
475500 

20/03 50 10010 500500    25 
50 
50 

9800 
9510 

10010 

245000 
475500 
500500 

28/03    25 
10 

9800 
9510 

245000 
95100 

40 
50 

9510 
10010 

 

380400 
500500 

  :الواردأخيرا،الصادرأوال  LIFOطريقة - ب

لم يعتمد هذه الطريقة واقتصر فقط على التكلفة المتوسطة  SCFإن النظام المحاسبي والمالي 

حسب هذه الطريقة تخرج أنه إرتيأنا التطرق إليها علي سبيل اإلعالم، و، إال FIFOوطريقة 

م أي حسب ما يلى: أخر دخول ، المواد حسب ترتيب دخولها إلى المخزن من الجديد إلى القدي

أول خروج ومن مساوئ هذه الطريقة الحصول على مخزون نهائى من نفس المادة ولكن 

 بأسعار مختلفة.

 ، أنجز بطاقة المخزون LIFOبإستخدام طريقة  01: نفس معطيات المثال 04مثال
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 :الحل

 المخزونالنهائي اإلخراجات اإلدخاالت التاريخ

q Pu Total q Pu Total q Pu Total 

03/01 100 9800 980000    100 9800 980000 

03/07    30 9800  70 9800 686000 

03/10 50 9510 475500    70 

50 

9800 

9510 

686000 

475500 

03/15    45 9510 427950 70 

5 

9800 

9510 

686000 

47550 

03/20 50 10010 500500    70 

5 

50 

9800 

9510 

10010 

686000 

47550 

500500 

03/28    35 10010 350350 70 

5 

15 

9800 

9510 

10010 

686000 

47550 

150150 

 

  :Cout théoriqueالنظرية التقريبية التكلفة -3

بداية الفترة الحسابية أي أنها تكلفة وحيدة محددة مسبقا على ضوء  فييتم اعتماد التكلفة التقريبية 

" بتكلفة واحدة، وفى المرحلة الالحقة  االستهالكات"معطيات السوق، ويتم التقييم بالنسبة لإلخراجات

ة  المعتمدة في بداية الفترة مع التكلفة الحقيقية المحسوبة في نهاية يتم مقارنة التكلفة التقريبي

  " الفترة الحسابية بغرض استخراج ما يسمى "فرق التحميل"

 االستهالكات مجموعx  تقريبية( تكلفة – حقيقية تكلفةالتحميل  = ) فرق

  Différence d’imputation .وهذا األخير إما أن يكون موجبا أو سالبا 

يتم تقييمه بالتكلفة الحقيقية   SFالنهائيةأما المخزون اإلخراجات تتم على أساس التكلفة التقريبية  :ظةمالح

 .األصغرأي متوسط التكلفة المرجحة للوحدة كونه يتوافق ونهاية الفترة، يوضع فرق التحميل في الجانب 
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ر لحساب التكلفة المتوسطة المؤسسة عدم انتظار أخر الشه مسؤولومن المثال السابق قرر :  05مثال

 دج للقنطار. 9785للخروج يقدر بـ   تقريبيالمرجحة وتم اعتماد سعر 

  :المطلوب

 أحسب فرق التحميل  -1

 الدائم يأنجز بطاقة الجرد الحساب -2

 :الحل

 الدائمي الحساب الجرد بطاقة

 Q PU TOTAL البـــــيـان Q PU TOTAL البيـــــــان

 1مخ 

 اإلدخاالت

100 

50 

50 

9800 

9510 

10010 

980.000 

475.500 

500.500 

 جاتااإلخر

 2مخ 

110 

90 

9785 

9780 

1.076.350 

880.200 

 

 التحميل فرق

200 9780 1.956.000 

550 

 1.956.550  200 المجموع 1.956.550   المجموع

 

فاظ مما سبق  يمكن اعتبار الطريقتين لنفاذ المخزون لها نفس الهدف في المؤسسة وهو االحت

ففي حالة تغيرات سعر المواد المحصل  .بالمخزون آلخر الشهر بأقل تكلفة وتحميل أكثر تكلفة على اإلنتاج

عليها أو التي تدخل إلى المخزون نحو االرتفاع، فمن األحسن أن نستعمل طريقة ما دخل آخر خرج أوال، 

حصل دائما على مخزون آخر مدة وتستعمل الطريقة األخرى في حالة تغير األسعار نحو االنخفاض، لكي ن

  .بقيمة أقل، وفي نفس الوقت سعر التكلفة يكون أقرب إلى األسعار الحقيقية الموجودة في السوق

 

 (المعيارية)التكلفة النموذجية      -4

هي طريقة يعتمد عليها في محاسبة التكاليف باستعمال برامج تقديرية معدة مسبقا حسب الظروف 

وماليا ومن ضمن العناصر المحددة في هذه التقديرات تكلفة الوحدة للمواد المستعملة في  المتوقعة اقتصاديا

اإلنتاج وبعد تنفيذ البرامج تقوم المؤسسة بتحديد التكاليف الحقيقية، وبعد ذلك تحسب الفرو قات بينها وبين 

  .التكاليف المعيارية أو النظرية وتحدد إثر ذلك األسباب والمسؤوليات عنها
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 :طريقة سعر التعويض    -5

تعتمد هذه الطريقة على حساب تكلفة المواد المستعملة والتي تؤخر من المخزن ليس على أساس 

عملية تعويض هذه المخزونات المستهلكة، وبعبارة أخرى  تتكلفهاقيمتها الحقيقية بل على أساس القيمة التي 

ريخ استعمالها حتى تكون تكلفة اإلنتاج فعلية وتتطابق بالتكلفة السوقية لنفس الكمية والنوع من المواد في تا

  .مع مستويات األسعار في السوق

وهناك من يعتبر هذه الطريقة أحسن طريقة موضوعية يجب استعمالها في تقيم إخراجات 

 المخزونات بما لها من تأثر على األرباح، وباستعمالها فإن األرباح المحصل عليها تكون اقتصاديا حقيقية إال

أنه يمكن المالحظة بأن المواد قد تتأثر وخاصة في المؤسسات التي تخضع للمنافسة في إنتاج منتوج معين 

 .بالزمن وتتغير نوعيتها سلبيا أو إيجابيا، وبالتالي ال تنفصل تكلفتها عن حالتها عند استعمالها

 فارق الجرد -6

أغلب  فيهي قيمة حسابية جبرية، قد ال تتطابق اإلخراجات   + 2مخ= اإلدخاالت + 1مخ :إن العالقة التالية

المخازن، حيث يمكن أن تظهر  لوالذى أعتمد من طرف مسؤو (المادي) الفعلياألحيان مع كمية وقيمة الجرد 

 .إما عجزا أو فائضا ويكون تأثير ذلك على النتيجة التحليلية الصافية الماديعملية الجرد 

 .لحقيقيةق الجرد على أساس التكلفة اريقيم فا

 المخزون النهائي المحاسبي –الحقيقي  النهائيالمخزون = فارق الجرد 

 أسباب فارق الجرد إلى ما يلى عودت: أسباب فوارق الجرد: 

 الحساب عند الشحن والتفريغفي  أخطاء •

 السرقة أثناء النقل أو داخل المؤسسة •

 التبخر بالنسبة لبعض المنتجات السائلة •

 :كما يلى 2015خالل شهر مارس   M للمادة األولية خزونمكانت حركة ال: مثال

 غللكلدج  50كغ بـ   4000مخزون أول الشهر   01/05

 غللكلدج  54كغ بـ  3500شراء  05/05 

  كغ  5000  استهالك 10/05

 غللكلدج  60ـ  كغ ب 2500شراء  15/05

 كلغ  3800 استهالك  25/05

 غك 1195هي المخزن  فيتبين أن الكمية الموجودة  31/05فى

 

 أنجز بطاقة الجرد الدائم للمادة وأستخرج فارق الجرد: المطلوب
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 :الحل

 الدائم الحسابيبطاقة الجرد 

 Q PU TOTAL البيـــــــــــان Q PU TOTAL البيـــــــان

 1مخ 

 اإلدخاالت

4000 

3500 

2500 

50 

54 

60 

200000 

189000 

150000 

 جاتااإلخر

 

 2مخ 

 عجز

5000 

3800 

1195 

5 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

269500 

204820 

64410.5 

269.5 

 539000 53.9 10000 المجموع 539000 53.9 10000 المجموع

 

 5-= 1200- 1195= = المخزون النهائي المحاسبي –المخزون النهائى الحقيقي = فارق الجرد 

 العناصر األساسية للمحاسبة التحليليةحتليل :  الثاني املبحث

 
 تسلسل التكاليف من خالل تحليل تكلفة الشراء، تكلفة اإلنتاج، سعر التكلفة استعراضث سيتم المبح هذا فى

 حتليل تكلفة الشراء : املطلب األول

حتى نحلل تكلفة الشراء يجب التطرق إلى وظيفة التموين ألنها تجمع بين ثالث مصالح رئيسية ال يمكن 

تتمحور وظيفة التموين حول .ن، مصلحة المحاسبةالتفريق بينهما وهي مصلحة الشراء، مصلحة الزبائ

 :                                                                                                                            العمليات التاليـــــــــــــــــة 

 تقديم الطلبيات إلى الممونين          -

 قبال المشتريات داخل المؤسسةاست         -.

 تخزين المشتريات    -

 سيير محالت التخزينت. -

   تسديد ثمن الشراء-       

 .تسليم المشتريات إلى الورشات المنتجة   -

المصاريف المترتبة عن تنفيذ العمليات المذكورة هي إذن مصاريف الشراء والتي يجب توزيعها إن 

المصاريف إلى سعر الشراء المدفوع إلى الممون نحصل على تكلفة   هده اأضفنمجمل المشتريات، إذا  علي 

والتجارية أيضاال تدفع فقط ثمن  الشراء من جراء القيام بعمليات التموين، نستخلص أن المؤسسة الصناعية

 :كلفة إجمالية تسمى تكلفة الشراء حيث تالشراء وإنما تتحمل أيضا مصاريف الشراء أي 

 ة(المباشرة وغير المباشر)مصاريف الشراء +ثمن الشراء  =   تكلفة الشراء
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 مثن الشراء                              
 
 

 الشراء تكلفة                                                                                            أعباء مباشرة
 
 
 
 

 
 
 
 

 : العناصر المكونة لتكلفة الشراء 2شكل 
 

 حتليل تكلفة اإلنتاج:  الثاني املطلب

 تستلزمها العملية اإلنتاجية ، وتتألف بصفة عامة من العناصر التالية: التي  يقصد بتكلفة الصنع كل األعباء 

 .تهلكةتكلفة المواد األولية المستهلكة  واللوازم المس    - 

 .تكلفة اليد العاملة المباشرة       -    

 .المصاريف غير المباشرة لقسم أو أقسام اإلنتاج  الواجب تحميلها على المنتوج المصنع       -

 أعباء اإلنتاج غير المباشرة +أعباء اإلنتاج المباشرة  =تكلفة اإلنتاج للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 مصاريف الشراء 

 املباشرة

     

 مصاريف غري

 مباشرة  

 

 

  

% 
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 نتاج الفرتةإلتكلفة إ                                                               ستهلكةتكلفة شراء املواد امل
 تكلفة اليد العاملة املباشرة

 
 مصاريف أخرى مباشرة

 
 

 مصاريف غري مباشرة التصنيع
 : العناصر املكونة لتكلفة اإلنتاج 3شكل 

 
 : :حتليل سعر التكلفة: املطلب الثالث

يعبر سعر التكلفة على انتهاء عمليتي اإلنتاج والبيع للمنتوج النهائي،حيث يضم كل المصاريف من 

تختلف مكونات سعر التكلفة . .شراء المادة األولية والمواد الضرورية األخرى إلي حين إعداد المنتوج و بيعه

 [12].من المؤسسات الصناعية إلى المؤسسات التجارية

      المؤسسة الصناعية فيمكونات سعر التكلفة 

 تكلفة الشراء للمواد المستعملة          -

 دات المباعة تكلفة اإلنتاج للوح         -

 مصاريف التوزيع للوحدات المباعة         -

 التجاريةالمؤسسة  فيمكونات سعر التكلفة: 

 .تكلفة الشراء للوحدات المباعة         -

 .مصاريف التوزيع للوحدات المباعة         -

     يحسب سعر التكلفة: 

 على مستوى المؤسسة ككل          -

 وظائف الرئيسية والثانوية منهاعلى مستوى ال         -

 بالنسبة لكل منتوج          -

 ]31[بالنسبة لكل طلبية يعتمد كمقياس لتحديد سعر البيع -         

% 
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قة على اإلنتاج وتوزيع منتوج معين ال يعبر بصدق على مدى إن تحديد سعر التكلفة للمصاريف المنف

 .االستعمال الرشيد لمواد المؤسسة ،من هنا تصبح محاولة تخفيض أعباء االستغالل احد االهتمامات الرئيسية

إن نتيجة االستغالل مرتبطة بسعر التكلفة فكلما انخفض هذا األخير ارتفعت النتيجة ،وهذا يمثل قدرة  

 .ى توسيع الدائرة اإلنتاجية من فترة إلى أخرى المؤسسة عل

 (المباشرة وغير المباشرة)مصاريف التوزيع  +تكلفة اإلنتاج المباع =  سعر التكلفة.

 

   مصاريف التوزيع: املطلب الرابع

    من استالم المنتوج من ابتداءامصاريف التوزيع هي المصاريف التي تتحملها المؤسسة : تعريف

 الورشات

    .[14]ث بيعه، وقد تمتد إلى مصاريف ما بعد البيعإلى حي

 يف التوزيع تحتل مكانة هامة أصبحت مصار : مكونات مصاريف التوزيع وكيفية معالجتها

 :في سعر التكلفة حي تتساوى في بعض األحيان مع مصاريف اإلنتاج

إن دراسة وتحليل مصاريف التوزيع تأخذ أهميتها من ضرورة معرفة مكونات سعر التكلفة وبالتالي 

 توفير إمكانية تخفيضه غالبا ما تتكون عملية وظيفة التوزيع من العمليات التاليــة

، في حالة البيع بالمراسلة رسالها القيام بتغليفه، ين المنتوج النهائي بعد استعماله من الورشات،تخز   -

          .نقله وتسليمه إلي الزبائن

 .اإلشهار التجاري و تحضير الفواتير دراسة السوق، البيع بالتجزئة والجملة،   -

 تقديم خدمات ما بعد البيع من تركيب، تصليح، صيانة....إلخ  -

توزيع المصاريف تتم بواسطة وحدات العمل، حيث تستعمل في أغلب األحيان عدد الوحدات إن عملية  

المباعة أو دج من رقم األعمال  خارج الرسم  كوحدة قياس، يجب اإلشارة إلى إمكانية تحميل 

 .[15]:تحمل على سبيل المثــــــــــــال مصاريف عمليات التوزيع بوحدات خاصة بكل عملية،

 حسب عدد الكيلومترات المقطوعة أو الحمولة المسلمة :مصاريف النقل -

 .األعمال ، الوحدات المباعة جلة ، رقمحسب عدد الفواتير المس :مصاريف البيع . -

 حسب عدد ساعات العمل:ما بعد البيع  مصاريف -

ياوورت بالفواكه " نوعين من الياوورت 2015أبريلملبنة األوراس خالل شهر  أنتجت :01مثال  -

 أعطيت لك المعلومات التاليةجويلية خالل الفترة المعتبرة لشهر ."وياوورت معطر

 رمخزونات أول الشه-1 

 دج للوحدة 15.9وحدة  بـ   2000اوورت بالفواكه ي -

 دج للوحدة 9.25وحدة بـ   1000ياوورت معطر  -

 :تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة كانت كالتالى

 دج للوحدة 18ياوورت بالفواكه  -

 دج للوحدة 10.8ياوورت معطر  -
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 : إنتاج الشهر •

 وحدة40000ياوورت بالفواكه  •

 وحدة 30000 ياوورت معطر •

 دج وتوزع حسب الكمية المباعة من النوعين 131000يف التوزيع اإلجمالية ما قيمته بلغت مصار •

 :مبيعات الشهر •

 دج للوحدة 22وحدة  بـ  36000ياوورت بالفواكه  •

 دج للوحدة 15وحدة بـ   29500ياوورت معطر   •

  :المطلوب

 أنجز حساب الجرد الدائم لكل نوع من الياوورت •

عدد  :من الياوورت وتحميلها بواسطة وحدة القياس التاليةأحسب مصاريف التوزيع لكل نوع  •

 الوحدات المباعة

 حساب سعر التكلفة لكل نوع من الياوورت •

 :الحل

 الجرد الدائمللياوورت بالفواكه

 المبلغ السعر  الكمية  البيـــــــــان المبلغ السعر  الكمية  البيـــــــــان

 مخزون أول المدة

 إنتاج الشهر

2000 

40000 

15.9 

18 

31800 

720000 

 المبيعات

 مخزون أخر المدة

36000 

6000 

17.9 

17.9 

644600 

107400 

 751800 17.9 42000 المجموع 751800 17.9 42000 المجموع

 

 المعطر تلليا وورالجرد الدائم 

 المبلغ السعر  الكمية  البيـــــــــان المبلغ السعر  الكمية  البيـــــــــان

 1مخ

 لشهرإنتاج ا

1000 

30000 

9.25 

10.8 

9250 

324000 

 المبيعات

 2مخ

29500 

1500 

10.75 

10.75 

317125 

16125 

 333250 10.75 31000 المجموع 333250 10.75 31000 المجموع

 

 حساب مصاريف التوزيع •

 دجx  36000=              131000=        72000بالفواكه  تلليا وورمصاريف التوزيع  •

                                                             29500 +36000 

 

 دج    x  29500 =     131000       = 59000المعطر  تلليا وورمصاريف التوزيع  •

                          36000+29500  
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 :سعر التكلفة

 ياوورت معطر ياوورت بالفواكه البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 تكلفة اإلنتاج المباع

 مصاريف التوزيع

644600 

72000 

317125 

59000 

 376125 716600 سعر التكلفة

 29500 36000 عدد الوحدات المباعة

 دج  12.75 دج 19.9 سعر تكلفة الوحدة

 

 02 :مثال 

 :كما يلى  2016األول من دورة   الثالثيمصاريف النقل التالية خالل  CEVITALتحملت مؤسسة  

 الكيلومتراتالمقطوعة (طن)الحمولةالمسلمة مبلغ المصاريف  الفترة

 جانفي

 فيفري

 مارس

2000 

4000 

3000 

240 

400 

260 

4000 

8200 

7200 

 

 

 تم بواسطتها تحميل المصاريف التيوحدة القياس  إختر  :المطلوب

 الحل: 

بين مصاريف النقل والحمولة المسلمة من جهة،  طاالرتبامعامل  استعمالوحدة القياس المناسبة يتم  الختيار

 rاالرتباطمعامل  باستعمالوبين مصاريف النقل والكيلومترات المقطوعة من جهة أخرى وذلك 

 

 "y" المسلمة والحمولة "x" بين مبلغ المصاريف  " r " االرتباطحساب معامل  -أ

y2 x2 xy y X 

57.600 

160.000 

67.600 

4.000.000 

16.000.000 

9.000.000 

480.000 

1600.000 

780.000 

240 

400 

260 

2000 

4000 

3000 

285.200 29.000.000 2.860.000 900 9000 
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 "y" المقطوعة والكيلومتراتبين مبلغ المصاريف  " r " االرتباطحساب معامل  - ب

y2 x2 xy y X 

16.000.000 

64.000.000 

36.000.000 

4.000.000 

16.000.000 

9.000.000 

8.000.000 

32.000.000 

18.000.000 

4000 

8000 

6000 

 

2000 

4000 

3000 

116.000.000 29.000.000 58.000.000 18.000 9000 

 

بالنسبة  االرتباط معاملالحمولة المحملة والكيلومترات المقطوعة تبين  بين  االرتباطبعد حساب معامل 

وعليه يتم اختياره    0.997سبة للكيلومترات المقطوعة = بالن االرتباطمعامل  أما 0.994 للحمولة المحملة = 

 .لمقطوعةا  الكيلومتراتكوحدة القياس 
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 :خالصة الفصل الثاني 
 

 

من خالل الفصل السابق نستخلص أن للتكاليف معايير عدة ومختلفة منها ما تهم المحاسب أكثر من 

ما تهم االقتصاد وتمكنه من تحديد عدة أهداف اقتصاديا وهي التكلفة  غيرها وهي التكلفة الفعلية، ومنها

الحقيقية ولتحليل التكاليف ارتأينا تصنيفها وذلك حسب عالقتها مع الوظيفة إلى مباشرة وغير مباشرة وحسب 

  . وكذلك طرق تقيم المخزون .عالقتها مع األقسام إلى ثابتة ومتغيرة
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 .طرق حساب التكاليف و أسعار التكلفة:  ثالثالفصل ال

 

 تمهيد 

 

أخذ السعي الدائم من طرف المؤسسات إلي تحقيق القدر األكبر من الربح إلي البحث عن الطريق 

األنجع لذلك، والتي ال تكتمل إال من خالل تخفيض التكاليف إلي أدنى حد وال يتم هذا التخفيض إال بالتوصل 

علي أسس علمية تحدد عن طريقها كيفية الوصول إلى سعر التكلفة للمنتوج وفقا  إلي حسابها بطرق مبينة

 .لألهداف المؤسسة

و تشمل المحاسبة التحليلية علي مختلف الطرق المستعملة في مراقبة وحساب التكاليف لذلك تسمي بمحاسبة   

  .التكاليف وسنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف طرق حساب سعر التكلفة

 

 طريقة التكاليف الكلية  :01املبحث

 ومبادؤهامفهوم طريقة التكاليف الكلية:  املطلب األول

 مفهوم طريقة التكاليف الكلية •

ظهرت هذه الطريقة خالل الثالثينات بفرنسا وسميت فيما بعد بمراكز التحليل أو األقسام المتجانسة، وقد كان 

حاسبة المطابقة لسير المؤسسة من حيث تقسيمها إلى على أنها الم اعتبرتالتطبيق  بحيث  فيلها مجال واسع 

أساسا وكذلك بالنسبة إلى سير حساب التكاليف حسب المراحل  التنظيميوظائف وأقسام حسب الهيكل 

، بحيث يتم تحميل األعباء على المنتجات بصفة (التموين، اإلنتاج ، التوزيع)يقطعها المنتوج  التيالمختلفة 

 .كاملة

، لى أعباء مباشرة  وأعباء غير مباشرة إ: تقوم هذه الطريقة على تقسيم األعباء المحملة [16]01تعريف

مباشرة لتكلفة المنتوجات بسهولة، في حين أن الثانية أي األعباء غير المباشرة تعالج  تحملالتي  فاألولى هي

 في مراكز التحليل ، لتحمل بعد ذلك عن طريقة وحدة العمل " القياس" بصفة متجانسة.

في هذا التعريف يتضح امكانية تقسيم المؤسسة إلى عدد معين من الوظائف ، منها ما يكون مشترك لمجموع 

سسة ومنها ما يكون مشترك بين بعض األنشطة، ومنها ما يتعلق بنشاط واحد، وكل مركز تحليل  يمكن المؤ

 أن يتصل بوظيفة معينة في المؤسسة ، بما يسمح تقسيم المؤسسة إلى مجموعة من األقسام المتجانسة.

مليها على تجمع فيه عناصر األعباء بغرض تح محاسبيقسم المتجانس عبارة عن نظام لا:[0217تعريف

 ".ما يسمى وحدة القياس أو العمل باستعمالمختلف التكاليف وأسعار التكلفة 

إن الوظائف األساسية للمؤسسة تموين ـ إنتاج ـ توزيع ـ إدارة هي عموما مقسمة بين خاليا االستغالل   

  :ةإلنجاز عمل معين، وكل خلية تحتوي على مركز نشاط والذي يتميز بالخصائص التاليــــــــ

  .ـ المركز يحتوى على مجموعة من الوسائل المادية التي تساهم لتحقيق نفس الهدف

  .ـ المركز موضوع تحت مراقبة مسؤول 
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  .ـ نشاطه يمكن قياسه إما بإنتاج ، إما بحجم المبيعات أو خاصة بمدة العمل

من الوسائل المادية التي  ومما سبق يتضح أن القسم المتجانس تقسيم حقيقي للمؤسسة، متكون من مجموعة   

كما يمكن .تهدف إلى تحقيق هدف مشترك تحدده المؤسسة، حيث أن النشاط يقاس بوحدة تسمى وحدة عمل

القول أن القسم المتجانس هو عبارة عن مركز عمل حقيقي من مراكز المؤسسة يتكون من مجموعة من 

المتجانس هو قسم ذو نظام محاسبي يمكننا الوسائل تعمل بتجانس لتحقيق هدف مشترك وبعبارة أخرى القسم 

  .من تجميع أو حصر األعباء التي يمكن تحميلها مباشرة على المنتجات

تعتمد طريقة األقسام المتجانسة على تحديد مختلف الوظائف التي تتكون منها المؤسسة ثم محاولة حصر 

بالتناسب مع عدد وحدات العمل  األعباء التي تعود إلى كل قسم ثم تحميل هذه األعباء على المنتجات

  .المستعملة والمستهلكة

وللقسم هدف حساب التكاليف وسعر التكلفة بصفة دقيقة للمنتجات، وتلعب األقسام المتجانسة دور في    

 .مراقبة التسيير فيما يخص األقسام الحقيقية

 مبادئ طريقة األقسام المتجانسة  •

 :ها عند تطبيقها والمتمثلة في:تعتمد هذه الطريقة على أسس يتطلب مراعات

 األقسام تحديد - أ

تحديد األقسام بالقيام بدراسة دراسة ميدانية لكل المصالح داخل المؤسسة بنشاطاتها  تنطلق عملية

 المحاسبيوهذا ليتسنى تقسيم المؤسسة بشكل يناسب العمل  التنظيميوعملياتها معتمدة على الهيكل 

ل كل قسم لتسهيل عملية حصر وتحميل األعباء غير ويتم الحرص على تجانس العمليات داخ

 .المباشرة، فتحدد األقسام الرئيسية واألقسام المساعدة.

يتم ذلك حسب طبيعة األعباء وعالقاتها باألقسام، مفاتيح التوزيع وطبيعة وحدة العمل :   تحديد -ب

 .وتختلف من حالة إلى أخرى

معايير النسبية التي تفسر توزيع األعباء الغير المباشرة سمي مفاتيح التوزيع تلك الن: مفاتيح التوزيع •

المرتبة حسب طبيعتها بين مختلف المراكز وكذلك لتوزيع المراكز الثانوية على المراكز األساسية،  

 ]18[ويمكن التمييز بين نوعين من مفاتيح التوزيع

هي تحدد بداللة طبيعة األعباء التي سوف توزع، وتستعمل لتوزيع األعباء و: مفاتيح التوزيع األولى •

فمثال يمكن استعمال المساحات المستعملة لتوزيع أعباء (، التوزيع األولى)على مختلف المراكز 

  .المباني، كذلك قوة المصابيح المستعملة في المراكز لتوزيع أعباء الكهرباء

  .وتستعمل لتوزيع المراكز الثانوية على المراكز األساسية: التوزيع الثانوي مفاتيح •

تتم عملية اإلنتاج عادة في أماكن مخصصة ومجهزة بالمعدات واآلالت تسمى  : وحدات القياس •

 :مراحل هي 3بالورشات، و كما هو معلوم يتكون النشاط االقتصادي داخل المؤسسات الصناعية من 

 :ج، التوزيع، حيث على مستوى كل مرحلة يتم حساب تكلفة معينةالتموين، اإلنتا

 تكلفة الشراء = ثمن الشراء + مصاريف الشراء  حيث، في مرحلة الشراء يتم حساب تكلفة الشراء -
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تكلفة اإلنتاج = أعباء اإلنتاج المباشرة + أعباء  في مرحلة اإلنتاج يتم حساب تكلفة اإلنتاج، حيث -

 اإلنتاج غسر المباشرة

 :في مرحلة التوزيع يتم حساب سعر التكلفة، حيث -

 سعر التكلفة = تكلفة اإلنتاج المباع + مصاريف التوزيع

وتستعمل على مستوى مراكز التحليل  تستعمل وحدة القياس بغرض تحميل األعباء غير المباشرة

تيار وحدة القياس الرئيسية والمتمثلة في قسم التموين، قسم أو أقسام اإلنتاج ، قسم التوزيع، يتم اخ

 المالئمة مع نشاط المركز أو القسم.

  :و تعرف بأنها وحدة قياس مستوى نشاط مراكز التحليل األساسي فمثال نجد كأساس قياس     

  .ـ ساعة يد عاملة مباشرة في الورشات التي ليس لها طابع آلي

  .ـ ساعة دوران اآلالت

  .(األولية)ـ حجم أو وزن المادة المعالجة 

  .ـ عدد الوحدات المنتجة

إن وحدة القياس المختارة لمراكز التحليل األساسي يجب أن تتوفر على شروط : اختيار وحدة القياس •

  :التاليـــــــــــــة

  .ـ أن تكون مالئمة لنشاط المراكز

 .ـ تسمح بمراقبة المر دودية اإلنتاجية

 ـ أن يكون لها معنى بالنسبة للمسيرين 

  :قياس مناسبة يجبولتحديد وحدة 

 .ـ اختيار وحدات القياس التي يمكن أن تكون مالئمة لمركز التحليل

 .ـ األخذ برأي األخصائيين فيما يخص وحدة القياس المختارة

ـ مقارنة رأي األخصائيين مع النتائج التي يمكن أن نحصل عليها من المعالجة اإلحصائية الختيار أفضل 

 ]91[وحدة قياس للمركز

 وحدة القياس المالئمة لقسم معين، منها على وجه الخصوص:  الختياروتوجد عدة طرق 

 وحدة القياس لألقسام الرئيسية تعطى.  طبيعة: األولى الطريقة •

 بطة من التكلفة نفسها.نلألقسام الرئيسية مست إن وحدة القياس:  العادية الطريقة •

 ثمن الشراء دج من  1 ،الكمية  المشتراة :: قسم التموين مثال

 عدد ساعات اليد العاملة المباشرة، الكمية المنتجة ....إلخ المستعملة، األولية المواد كمية:  اإلنتاج قسم

 دج من رقم األعمال  1قسم التوزيع : كمية مباعة ، 

 .ويتعلق األمر بقسمي التموين والتوزيع:   يالمنطقطريقة التعويض  •
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 :المعطيات المستخرجة من الدفاتر التكاليفية لمؤسسة صناعية كانت 2014خالل شهر أكتوبر : مثال

 مشتريات المواد -1

 دج للكلغ 40كغ بـ   M :5900 المادة

 دج للكلغ 15كغ بـــ   N    6500المادة 

 دج N    107250المادة دج ،  M   =259600 : المادة تكلفة الشراء للفترة -2

  :المطلوب

 ينحدد أعباء غير المباشرة قسم التمو-1

 .N و M علىبواسطتها تحميل األعباء غير المباشرة التي  حدد وحدة القياس-2

 

 :الحل

 أعباء غير المباشرة قسم التموينتحديد  -1

 جدول تكلفة الشراء

 M N البيان

Q PU T Q PU T 

 ثمن الشراء 

 مصاريف الشراء المباشرة 

 م.غ.م قسم التموين

5900 40 236000 

/ 

23600 

6500 15 97500 

/ 

9750 

 107250 16.5 6500 259600 44 5900 تكلفة الشراء للفترة 

 

 (M+N)  الشراءثمن    - تكلفة الشراء للفترة  = لتموينمصاريف غير مباشرة قسم  ا

 دج 33350( = 97500+  236000)   -(  107250+  259600) =                                    

 N وM وهي مشتركة بين 

 التي تم بواسطتها تحميل األعباء غير المباشرة  "القياس وحدة" ساساأل تحديد -2

 دج من ثمن الشراء  01 الكمية المشتراة انـــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 التوزيع  الثانوي

 ق.و.ط

 

 ق.و.ع

33350   

 مشتراة مادة كغ

(M + N) 

12400 

33350 

(M + N) 

 

333500 

 0.1 2.70 تكلفة وحدة القياس 

 

 في جدول تكلفة الشراء يالحظ:  بالتعويض :مالحظة

 

 23600=   2.7*    5900  المشتراةعدم  تطابق النتائج على أساس  الكمية  -1 •

• 6500   *2.7  ≠  9750 
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 التطابق التام على أساس ثمن الشراء -2 •

236000    *0.1   =23600 

 97500  *0.1  =9750 

 المالئمة لقسم التموين تمثل طريقة ثمن الشراء وحدة القياس

 

، حيث يتم إختيار معامل " r "وتقوم هذه الريقة على أساس حساب معامل اإلرتباط:  اإلحصائية الطريقة

 األقرب إلى الواحد الصحيح. االرتباط

 

 تصنيفات األعباء و مضمون طريقة األقسام املتجانسة: املطلب الثاني 

 :سةتصنيف األعباء حسب طريقة األقسام المتجان •

 حساب التكاليف الحقيقية يتم تصنيف األعباء إلى :  بغرض

 مباشرةواليد العاملة ال مستهلكة،ال وليةمواد األال مضوت: مباشرة أعباء -

 " الورشات أعباءوتشمل " غير مباشرة أعباء -

ن تحديدها يمك والتيتدخل مباشرة في تكلفة إنتاج المنتجات التي  وهي تلك األعباء: المباشرة األعباء- أ

 تخصيصها. يبسهولة وبالتال

تصرف من التي  هي األعباء المشتركة بين عدة منتجات أي أنها تمثل المبالغو: غير المباشرة األعباء -ب

أجل صنع منتجات وبالتلى فهي تدخل بطريقة غير مباشرة في تكلفة المنتجات األمر الذي يستوجب تحليلها 

 من ثم تحميلها عن طريق ما يسمى وحدات العمل أو القياس.و ".مومعالجتها في مراكز التحليل "أقسا

 المراحل المتبعة لمعالجة وتحليل األعباء غير المباشرة-2

تختلف باختالف المؤسسات وتنظيمها، وال يمكن بأي حال من األحوال تحديد : ةالمتجانستصنيف األقسام   -أ

 .ط بنشاط المؤسسة وبحجمها وكذلك تنظيمهاللمراكز أو األقسام ، ألن ذلك مرتب المثاليالعدد 

 :غير أنه يمكن تقسيمها وتصنيفها بصفة عامة إلي نوعين و هي كالتالي 

وهي األقسام المخولة بإنجاز وظائف تشغيلية رئيسية للمؤسسة ، إما للتموين كمكتب  : األقسام الرئيسيةـ 

 .[20]صناعية أو للتوزيع كمصلحة اإلشهار كورشة لإلنتاجشراء أو 

ثل قسم تستعملها المؤسسة مالتي  يكون دورها هو تسيير عوامل اإلنتاج التيوهي األقسام  :األقسام الثانويةـ 

 .[21]الصيانة ، قسم الكهرباء ، قسم نقل العمال، وهذه األقسام تستفيد من فعاليتها بقية األقسام األخرى 

تعتمد طريقة األقسام المتجانسة في توزيع األعباء على مفاتيح التوزيع والتي تحدد بعدة طرق بسبب    

صعوبة تحميل األعباء غير المباشرة وكذلك على وحدات قياس لتحميل األعباء الغير المباشرة على 

  .راسة وتحليل كل منها، و حتى نتعرف على طبيعة هذه المفاتيح ووحدات العمل سنقوم بدالتكاليف

 :األقسام   على  توزيع األعباء- ب

إن توزيع األعباء العائدة لكل قسم يتطلب مسبقا تحديد األعباء العائدة لكل فترة زمنية محددة عادة بمدة    

 .شهر
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 :تحديد أعباء المدة  •

ناك نفقات أخرى ال يتم وه( ، أو كل سنة أقساط التأمين إيجار)هناك بعض األعباء تدفع كل ثالثة أشهر    

، ولمعرفة نفقات التي يجب تحميلها على األقسام كل شهر البد من  (اإلهتالكات) تسجيلها إال في نهاية السنة 

  .إعادة النظر في النفقات المسجلة في المحاسبة أي االعتماد عليها 

ة ثم توزيعها إلى ثابتة ومتغيرة والطريقة المستعملة بالنسبة لمثل هذه النفقات هي تحديد قيمتها السنوي   

منها سعر التكلفة 1/12وبالنسبة للنفقات المتغيرة يتم تعديلها باالستناد إلى تقديرات السنوات السابقة ثم يحمل 

 .الشهري 

 :التوزيع األولى لألعباء غير المباشرة  •

ب اتجاهها أي حسب في هذه الحالة بإعادة ترتيب األعباء والتي تكون مرتبة حسب طبيعتها ، حس يتم 

 .الوظائف وذلك باستعمال مفاتيح توزيع مناسبة 

 :تختلف عملية توزيع األعباء غير المباشرة  باختالف

 العمل ظروف *     

 غير المباشرة األعباء حجم *    

  :التوزيع الثانوي لألعباء غير المباشرة •

دة يؤدي إلى مساهمة األقسام المساعدة في إن تقسيم األقسام المتجانسة إلى أقسام أساسية وأقسام مساع   

تحقيق نشاط األقسام األساسية ، وبالتالي تحمل كل األعباء األقسام المساعدة على األقسام األساسية وذلك 

  :من خدماتها والتي تقاس بواسطة بنسبة مئوية  أو أعداد وهذا التوزيع يتخذ نوعان  استقادهاحسب نسب 

 :التوزيع التنازلي •

وهو توزيع األعباء غير المباشرة لألقسام الثانوية من قسم إلى قسم موالي دون أن يقدم هذا األخير           

  .خدمات للقسم األول

يطبق هذا التوزيع في حالة وجود خدمات متبادلة بين األقسام المساعدة ، حيث أن هذه الطريقة تقوم على 

لرئيسية في اتجاه واحد ويكون ذلك في شكل نسب مئوية أو أساس توزيع األعباء غير المباشرة على األقسام ا

 أعداد.

 لدينا جدول توزيع األعباء غير المباشرة لمؤسسة الشروق الصناعية: مثال

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

 توزيع إنتاج تموين صيانة إدارة

 التوزيع األولى ∑   

 إدارة-نوىالثاالتوزيع 

 صيانة-                     

 

20000 

100% 

 -ــــــــــــــ

30000 

 ــــــــــــــ

100% 

10000 

40% 

30% 

18000 

40% 

40% 

8000 

20% 

30% 

كغ مادة  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ط و ق

 مشتراة
وحدة 

 منتجة
وحدة 

 مباعة

 800 1000 2000 ـــــــــ ـــــــــــــــ ع و ق
 

 زيع األعباء غير المباشرة وأحسب تكلفة وحدة القياس لألقسام الرئيسية.: أتمم جدول توالمطلوب
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 :الحل

 جدول األعباء غير المباشرة

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

 توزيع إنتاج تموين صيانة إدارة

 Iت ∑    

 دارةإ-    ت.ث

 صيانة-

20000 

(20000) 

 -ــــــــــــــ

30000 

 ــــــــــــــ

(30000) 

10000 

8000 

9000 

18000 

8000 

12000 

8000 

4000 

9000 

 

 II 0 0 27000 38000 21000ت ∑

كغ مادة  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ط و ق

 مشتراة

وحدة 

 منتجة

وحدات 

 مباعة

 800 1000 2000 ـــــــــ ـــــــــــــــ ع و ق

 26.25 38 13.5 ـــــــــ ـــــــــــــــ ق.و.ت
 

 : التوزيع مع تبادل الخدمات بين األقسام •

ويكون هذا التوزيع نتيجة تبادل الخدمات بين األقسام ، فمثال قسم اإلدارة في المؤسسة معينة يساهم في   

ادل متناظر بين األقسام، ولكي النشاط قسم الصيانة وفي نفس الوقت قسم الصيانة يفيد اإلدارة، أي أن هناك تب

نعرف مجموع القسم األول يجب معرفة مجموع القسم الثاني والعكس صحيح ولحل هذه اإلشكالية تستعمل 

  :طرق عديدة من بينـــــــها

 

  :طريقة التكاليف النظرية •

تعدل دوريا هذه الطريقة تحدد قيمة نظرية قريبة من الحقيقة ، يمكن أن نحدد بواسطة حساب جبري ، و   

بداللة التغيرات للعناصر المكونة للتكلفة األولية للقسم والمالحظ أن استعمال هذه الطريقة تعطي فوارق يمكن 

  .نقلها إلى حساب النتيجة مباشرة أو حسابها في التكاليف األقسام لفترة مقبلة

  :الطريقة الجبرية لحساب الخدمات المتبادلة •

مجهولة ، ثم  دأ أساسي ، وهو تحديد تكلفة وحدة العمل لألقسام المتبادلة بمتغيرة تعتمد هذه الطريقة على مب   

تعيين لكل من القسمين مجموع أعبائها بداللة المبالغ األولية لألقسام من جدول التوزيع وبالمتغيرات للمبالغ 

معادالت الجبرية ذات المتبادلة الخدمات نحصل على ـ ن ـ من ال األقسامالمحولة بينها ، ولعدد ـ ن ـ من 

الدرجة األولى ، ويكفي حلها جبريا للحصول على تكلفة الوحدة بصفة دقيقة لكل قسم ، وبالتالي توزيع 

  .أعبائها على األقسام األخرى 

وهناك طريقة أخرى طريقة المصفوفات وهي تستعمل في حالة ما إذا كان التبادل بين أكثر من قسمين أين 

  .غير مالئمة تصبح الطريقة الجبرية
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 :لدينا جدول توزيع األعباء غ م لمؤسسة الرياض كما يلي :مثال

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة البيــــــــــــان

 توزيع إنتاج تموين نقل إدارة

 Iت  ∑    

      IIت 

 إدارة  -     

 نقل         -     

14000 

 

(%100) 

10% 

7000 

 

20% 

(%100) 

7000 

 

40% 

30% 

18500 

 

30% 

40% 

4500 

 

10% 

20% 

مادة كغ  ــــــــــــ ــــــــــــ ط و ق

 مشتراة

ساعة يد عمل 

 مباشر

دج  100

 رع من 

 4000 1000 2000 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ع و ق

 أتمم الجدول أعاله :المطلوب

 إتمام جدول األعباء غير المباشرة :الحل •

  Xلنرمز لإلدارة بـ   

 Yة بـ  لنرمز للصيان

X= 14000+0.1 Y.................(1) 

Y= 7000  +  0.2 X.................(2) 

 

=    15000                                                                 14700=    14000+ 0.1( 7000)X=   

1- (0.2x0.1)              0.98                                                                                   

                               = Y =  7000 + 0.2 ( 15000)                                  10.000نجد  2في  بالتعويض 

              

                                 

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة البيــــــــــــان

 توزيع إنتاج تموين نقل إدارة

 Iت   ∑      

      IIت 

 إدارة  -

 نقل -    

14000 

 

(15000) 

(1000) 

7000 

 

3000 

(10000) 

7000 

 

6000 

3000 

18500 

 

4500 

4000 

4500 

 

1500 

2000 

    ∑ II 0 0 16000 26000 8000 

مادة  Kg ــــــــــــ ــــــــــــ ط و ق
 مشتراة

 ساعة

 ي ع م

Da 100 

 من رع

 4000 1000 2000 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ع و ق

 2 26 8 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ق.و.ت

 

     التوزيع مع تبادل الخدمات بين األقسام األساسية •

إن تبادل الخدمات بين األقسام ال يقتصر على األقسام الثانوية فقط بل يمكن هناك تبادل بين األقسام 

ية ، ولحل مشكلة هذا التبادل نلجأ إلى نفس الطرق المستعملة في حساب التبادل بين األقسام األساس

  .الثانوية
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  :مالحظـــــــــــة 

ال يتم حساب تكلفة هذه الخدمات إال بعد التوزيع الثانوي البسيط أو التبادل الذي يتم بين األقسام الثانوية    

  .واألساسية

 التوزيع الثانوىمجموع :ع األولى = مجموع التوزي: مالحظة

 0المجموع الجبري لألقسام المساعدة بعد التوزيع الثانوى =  

بعد الوصول إلى التوزيع النهائي بين األقسام التي رأينا ممكن أن بعضها حقيقيا أو جزء من هيكل    

ها، ثم تحميلها على المؤسسة، وبعضها قد يكون نظريا، وكلها تعتبر عن مراكز تجميع األعباء وتحليل

هذا التحليل الذي يكون باستعمال وحدة قياس إذا يجب حساب تكلفة هذه الوحدة المختارة في كل  .التكاليف

قسم بقسمة أعباء القسم على عدد الوحدات، وبضرب تكلفة وحدة القياس في عدد الوحدات التي يستفيد منها 

  .يتحمله هذا المنتوج أو الطلبية من أعباء القسم المنتوج أو الطلبية، نحصل على الجزء الذي يجب أن

 

 تقييم طريقة األقسام املتجانسة:  03املطلب 

تلت ظهورها ي لقد لعبت هذه الطريقة دورا بارزا في النشاط االقتصادي للمؤسسات خاصة  خالل الفترة الت

 ةستطوير تنظيم المؤسوتطبيقها، حيث زاد االهتمام بتطويرها وبرزت أهميتها من خالل مساهمتها في 

ال أنها تعرضت إلى انتقادات أدت إووضع قاعدة جيدة للعمل المحاسبي استفادت منه حتى الطرق األخرى

 .[22]بمفكري المحاسبة  االهتمام بطرق أخرى أو العمل على تجاوز نقائص هذه الطريقة

 المزايا 

تعتبر هذه الطريقة أحسن الطرق لحساب مختلف التكاليف وأسعار التكلفة من حيث إدخال  •

لف سعر التكلفة ومن خاللها إمكانية تحليل تطور أسعار التكلفة عبر مختفي  مجموع األعباء

 .مراحل اإلنتاج والتوزيع

 القرار باألعباء اإلجمالية لكل قسم متخذي تزويد •

 تحديد مفهوم وحدة العمل وكيفية حسابها •

 األقسام فيتسمح بمراقبة تطور التكاليف  •

 المؤسسة فيتعتبر إحدى أدوات مراقبة التسيير  •

 المسؤولين عن األقسام أداءتمكن من تقييم  •

القرارات  اتخاذأو سعر التكلفة بأسعار البيع السوقية بهدف  تسمح بمقارنة تكلفة اإلنتاج •

 .هذا المجالفي  الصائبة
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 سلبيات الطريقة 

 انتهاءغلى سعر التكلفة إال بعد  باالطالعهذه الطريقة هو أنها ال تسمح  فيإن اهم عيب  •

خالل  فيحين يحتاج مسيرو المؤسسة معرفة سعر تكلفة منتجاتهم  في، االستغاللدورة 

 .القرارات المتعلقة بحجم وأسعار المبيعات التخاذلفترة المعتبرة ، وهذا ا

 استراتيجيةتتبع  التيصعوبة تقسيم المؤسسة على مراكز العمل وخاصة بالنسبة للمؤسسات  •

 اإلنتاج المتنوع

ـ تعتمد هذه الطريقة على حسابية تقريبية فيما يخص التوزيع والتحميل إن هذه الطريقة ال  •

التكاليف الثابتة والمتغيرة فهي تأخذها كلها دون مراعاة تغيير مستوى النشاط  تفرق بين

   .وهذه ما قد يؤثر على التكاليف والتكلفة النهائية 

 إلخ......كثرة الحسابات من توزيع اولى ، مفاتيح التوزيع •

تعتبر هذه الطريقة طويلة الحسابات، وتستغرق وقت كبير حتى توزع وتحمل كل األعباء  •

إلى التعرف على سعر التكلفة لمنتجاتهم  يئنالمباشرة وغير المباشرة، بينما يحتاج المسير 

 .قبل حساب مجموع التكاليف وذلك التخاذ القرارات 

 تعتمد على التقريب وخاصة عند التوزيع والتحميل •

حميلها مستوى النشاط لثبات التكاليف الثابتة ، أي يتم ت فيالتغير  االعتبارعدم األخذ بعين  •

دون مراعاة حجم النشاط، وهذا ما ينعكس على بعض الدورات باإليجاب والبعض األخر 

تؤدي إلى مغالطة المسيرين ومنه  وبالتاليبالسلب أي حسب زيادة أو نقص حجم النشاط 

 .قرارات خاطئة اتخاذ

 التييوب الع نطريقة التكاليف الكلية تهتم وتهدف إلى قياس تكلفة المنتجات الفعلية ، غير أ •

 .التكاليفدى إلى ظهور الطرق الجزئية لمحاسبة أ عانت منها

 

 2Mو   1Mمادتين  باستخدام   2P و  1Pمنتوجين   الصومامتصنع مؤسسة   :01 تمرين    

 :عطيت لكم المعلومات التاليةأ  2015للفترة المعتبرة الخاصة بشهر ماي 

 واالستهالكاتوضعية المخزونات  •

 االستهالكات اإلنتاج/المشتريات 05/01ونات فيالمخز البيــــان

 ــــــــــــ دج للكغ  150كغ بـ 1200 دج للكغ 245كغ بـ  M1 300 المادة 

 ــــــــــــــ دج  للكغ 200كغ بـ  800 للكغدج  330 كغ بـ  M2 200المادة  

 M2كغ من  400 و  M1كغ من  600 وحدة 400 ال  شيء P1المنتوج  

 M2كغ من  360و  M1كغ من  720 وحدة  360 ال  شيء   P2المنتوج   

 

 دج وتوزع على أساس الكمية المشتراة 80000 على الشراء  :األعباء المباشرة •
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  ساعة للمنتوج  160دج للساعة منها  1060ساعة بـ  280على اإلنتاجP1 

  : وحدة من  350المبيعاتP1   وحدة من  300لوحدة و لدج  2000بـP2   دج للوحدة 2250ـ ب 

 :لخصت األعباء غير المباشرة في الجدول التالي •

 التوزيع اإلنتاج التموين البيــــــــــــــــــــان

 192500 285000 ؟؟؟؟؟؟؟ التوزيع الثانوي ∑

دج من رقم  100 وحدات منتجة دج من ثمن الشراء 1 ق.و.ط

 األعمال
  دج 290و   M1دج للمادة  225ول المدة هي التكلفة الوسطية المرجحة مع مخزون أ :مالحظة

 M2لـلمادة 

 التوزيع الثانوي لقسم التموين ∑أحسب  •

 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة •

 M2و   M1أحسب تكلفة الشراء لـ   •

 P1أحسب تكلفة اإلنتاج للمنتوج   •

 P1أحسب سعر التكلفة للمنتوج  •

 P1أحسب النتيجة التحليلية للمنتوج  •

 :الحل

 التوزيع الثانوي لقسم التموين ∑حساب  1-

 يمكن حسابه إما بداللة جدول تكلفة الشراء أو بداللة التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة

 بداللة التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة •

 + تكلفة المشتريات 1تكلفة مخ م.ت.ت.م  للوحدة =  

 يات كمية المشتر + 1مخ كمية                            

 M1  ( +1200*150 ( + )1200 *40)( + م.غ.م  قسم التموين  300*  245) =   225

    300 +1200 

 دجM1    =36000م لقسم التموين  للمادة .غ.م

 M2 ( +800*200 ( + )800 *40)( + م.غ.م  قسم التموين   330*  200) =   290

200 +800 

 M2    =32000 م لقسم التموين للمادة.غ.م

 68000 32000 + 36.000 =التوزيع الثانوي لقسم التموين   ∑ه ومن
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 بداللة جدول تكلفة الشراء •

 M2المادة   M1المادة  البيـــــــــــــــان

Q PU T Q PU T 

 ثمن الشراء

مصاريف الشراء 

 المباشرة

 م قسم التموين.غ.م

1200 

1200 

150 

40 

180000 

48000 

 ؟؟؟؟؟؟؟

800 

800 

200 

40 

160000 

32000 

 ؟؟؟؟؟؟

 تكلفة الشراء للفترة

+ 

 مخزون أول المدة

1200 

 

300 

 

 

245 

264000 

 

73500 

800 

 

200 

 

 

330 

224000 

 

66000 

 290000 290 1000 337.500 225 1500 ت.م.م.و

 

 68000=  32000+36000=   م لقسم التموين.غ.من الجدول يتضح أن م

 إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة-2

 التوزيع اإلنتاج التموين يــــــــــــــــــــانالب

 192500 285000 68000 التوزيع الثانوي ∑

دج من رقم  100 وحدات منتجة دج من ثمن الشراء 1 ق.و.ط

 األعمال

 13750 760 340.000 ق.و.ع

 14 375 0.2 ق.و.ت
 

 P1حساب تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام  -3

 Q P.U T ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــ

 المستعملة  M1تكلفة شراء المادة األولية 

 المستعملةM2 تكلفة شراء المادة األولية 

 تكلفة اليد العاملة المباشرة

 مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج

600 

400 

160 

400 

225 

290 

1060 

375 

135000 

116000 

169600 

150000 

 570600 1426.5 400 الشراء للفترةتكلفة 

                                P1سعر التكلفة للمنتوج -4

 Q P.U T البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 تكلفة اإلنتاج للمنتجات المباعة

 مصاريف غير مباشرة قسم التوزيع

350 

7000 

1426.5 

14 

499250 

98000 

 597250   1706.42 350 سعر التكلفة
 

 سعر التكلفة  -رقم األعمال  =    P1النتيجة التحليلية  لـ--5

 دج P1 (  =350 x2000 )– 597250 + =102750النتيجة التحليلية  لـ 



- 50 - 
 

مادتين  باستخدامورشة واحدة في  "ع"و  "س"وتبيع منتوجين  الذهبيتصنع مؤسسة النجم  : 02تمرين 

 ،2كغ من المادة م 120و 1كغ من المادة م 40تستخدم  "س"إلنتاج وحدة واحدة من المنتوج  2وم1ين مأوليت

 .2كغ من المادة م 140و1كغ من المادة م 20تستخدم  "ع"وإلنتاج وحدة واحدة من المنتوج  

 :كما يلى 2015كانت حركة المخزونات  لشهر ماي  •

مخزونات أخر  إنتاج /مشتريات ل المدة مخزونات أو البيـــــــــــــــــــــــان

 المدة

 ؟؟ دج للكغ 6كغ بـ  20000 دج للكغ 8.1كغ بـ  4000 1المادة م

 ؟؟ دج للكغ 11كغ بـ 70000 دج للكغ 12.5كغ بـ  6000 2المادة م

دج  2565وحدة بـ  100 "س"المنتوج التام 

 للوحدة

 وحدة 50 وحدة 250

دج  3488وحدة بـ  50 "ع"المنتوج التام 

 للوحدة

 وحدة 50 وحدة 300

 

 :اليد العاملة المباشرة •

حين بلغت في  دج للساعة ، 25ساعة بـ  3000 "س"بلغت ساعات اليد العاملة المباشرة للمنتوج 

 .دج للساعة 26.75ساعة بـ  4000 "ع"عدد ساعات اليد العاملة المباشرة للمنتوج 

 :ىكان كالتال المباشرةجدول توزيع األعباء غير  •

 توزيع اإلنتاج تموين صيانة إدارة البيــــــــــــــــــــــان 

 67000 121000 118000 44000 50000 التوزيع األولى ∑

 إدارة •

 صيانة •

(100%) 

20% 

10% 

(100%) 

20% 

10% 

40% 

60% 

30% 

10% 

كغ مادة    ق.و.ط

 أولية مشتراة

يد  ةساع

عاملة 

 مباشرة

دج من  1

رقم 

 األعمال

 

 دج  "  3200س"سعر بيع الوحدة من : المبيعات •

 دج 2800  "ع"سعر بيع الوحدة من              

 :المطلوب

 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة •

 2و م 1للمواد مأحسب تكلفة شراء  •

 "ع"و  "س"أحسب تكلفة إنتاج  •

 أحسب النتيجة التحليلية لكل منتوجو   أحسب سعر التكلفة لكل منتوج •
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 2وم 1خزون أخر المدة للمواد األولية مأحسب تكلفة م •

 

  :الحل

 

 :إتمام جدول األعباء غير المباشرة  •

X= 50000+0.2 Y.................(1) 

Y= 44000  +  0.1 X.................(2) 

 

      =    15000                                                           58800=    50000+ 0.2( 44000)X=   

1- (0.2x0.1)              0.98                                                                                   

   Y   =    50000نجد     (2)بالتعويض فى 

 جدول األعباء غير المباشرة -1

 توزيع اإلنتاج تموين صيانة إدارة البيــــــــــــــــــــــان 

 67000 121000 118000 44000 50000 يع األولىالتوز ∑

 إدارة •

 صيانة •

(60000) 

10000 

6000 

(50000) 

12000 

5000 

24000 

30000 

18000 

5000 

 90000 175000 135000 0 0 التوزيع الثانوى ∑

كغ مادة    ق.و.ط

أولية 

 مشتراة

ساعات اليد 

العاملة 

 المباشرة

دج من  1

 رقم األعمال

 1800000 7000 90000   ق.و.ع

 0.05 25 1.5   ق.و.ت

 

 2و م 1م تكلفة الشراء لـ -2

 

 2مالمادة  1مالمادة  البيـــــــــــــــان

Q PU T Q PU T 

 ثمن الشراء

 م قسم التموين.غ.م

20000 

20000 

6 

1.5 

120000 

30000 

 

70000 

70000 

11 

1.5 

770000 

105000 

 

 تكلفة الشراء للفترة

+ 

 مخزون أول المدة

20000 

 

4000 

 

 

8.1 

150000 

 

32400 

70000 

 

6000 

 

 

12.5 

875000 

 

75000 

التكلفة المتوسطة 

 المرججة للوحدة

24000 7.6 182400 76000 12.5 950000 
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 حساب تكلفة اإلنتاج  لـ  "س" و "ع" -3

 

 تحديد اإلستعماالت من المواد األولية

 

 2المادة م 1المادة م البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

 كغ  x 250    =30000  120 كغx 250    =10000  40 س
 كغ x 300   =42000   140 كغ x 300    =6000 20 ع

 

 

 البـــــــــــــــــــــيان س ع

T PU Q T PU Q 
45600 

525000 

107.000 

100.000 

7.6 

12.5 

26.75 

25 

6.000 

42.000 

4.000 

4.000 

76000 

375000 

75.000 

75.000 

7.6 

12.5 

25 

25 

10.000 

30.000 

3.000 

3.000 

 المستعملة 1تكلفة شراء  م

 المستعملة 2تكلفة شراء  م

 تكلفة اليد العاملة المباشرة
مصاريف غير مباشرة قسم 

 اإلنتاج 
 

 تكلفة اإلنتاج للفترة 250  601000 300  777600

  تكلفة مخزون أول المدة  + 100 2560 256500 50 3488 174400

 المرجحة الوسطية التكلفة 350 2450 857500 350 2720 952000

 

 "ع "و "س "لـ سعرالتكلفة -4

 وحدة 300=  50-250+100=  س " من المباعة الوحدات عدد*

 وحدة 300=  50- 300+50=  ع " من المباعة الوحدات عدد*

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان س ع

T PU Q T PU Q  

816000 

42000 

2720 

0.05 

300 

840000 

735000 

48000 

2450 

0.05 

300 

960000 

 تكلفة اإلنتاج المباع 

 مصاريف غير مباشرة للتوزيع

 سعر التكلفة 300 2610 783000 300 2860 858000

 

 النتيجة التحليلية -5

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان س ع

T PU Q T PU Q 
840000 

(858000) 

2800 300 

300 

960000 

(783000) 

3200 300 

300 

 األعمال رقم 

 سعر التكلفة -

 النتيجة التحليلية   177000 +   18000-
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 حساب تكلفة مخزون اخر المدة -6

 استهالكات + 2مخ =مشتريات  + 1مخ :لدينا العالقة الجردية التالية

 تااالستهالكتكلفة  -  1تكلفة المشتريات  +  تكلفة مخ  =2تكلفة مخ

 دج  150000  -   (76000  +45600   =  )60800(  +   X8.1   4000=  ) 1للمادة م 2مخ

 دج 875000  -   (375000  +525000   =  )50000(  +   X12.5  6000) =  2للمادة م  2مخ

 

 2Mو  1Mن مادتي ستعمالبا 2P و P1تقوم إحدى المؤسسات الصناعية بإنتاج منتوجين : 03التمرين 

 .ورشة واحدةفي  وذلك

 :كانت البطاقة الفنية إلنتاج وحدة واحدة كما يلى

 Fدج كلوازم  10 قيمتهوما  M1 كغ من المادة   0.18تستعمل P1 من إلنتاج وحدة واحدة    •

  Fدج كلوازم  12قيمته   M2كغ من المادة  0.16 تستعملP2  إلنتاج وحدة واحدة من   •

 :كما يلى 2016بشهر مارس  ةالمتعلقكانت المعطيات 

 دج 50كغ بـ  M1  1200لمادة ا :مشتريات الشهر -1

 غللكلدج  40؟؟؟؟؟؟؟كغ بـ M2المادة 

 دج F 20000اللوازم المختلفة 

 لكل كغ مشترىدج  5 مصاريف الشراء المباشرة 

 وحدة  P1   :5000 المنتوج  :إنتاج الشهر -2

 ةوحد P2 :4000المنتوج                  

 

دج للساعة ،  20دقيقة عمل مباشر بـ  45من تستعمل  P1إلنتاج وحدة واحدة : العاملة المباشرة اليد -3

 دج للساعة 25دقيقة عمل مباشر بـ  30تستعمل  من P2 و  إلنتاج وحدة واحدة 
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  :ان جدول توزيع األعباء غير المباشرة كما يلىك -4

 توزيع اإلنتاج تموين صيانة إدارة البيــــــــــان

 ............ I 7800 5100 35300 57100.ت ∑

 II.ت

 إدارة-

 صيانة-

 

(100%) 

20 

 

10 

(100%) 

 

 

30 

40 

 

30 

30 

 

30 

10 

كغ مادة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ق.و.ط

 مشتراة

كغ مادة 

 مستعملة 

 وحدة مباعة

 ......... ......... ........ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ق.و.ع

 ........ 40 20 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ق.و.ت

 

 سعر بيع الوحدة الواحدة رقم األعمال  المبيعات -5

 دج50 دجP1 225000المنتوج  

 دج 46 دجP2  174800  المنتوج

  :المطلوب

 M2و M1 أحسب الكميات المستهلكة من المادتين  -1

 غير المباشرة أتمم جدول توزيع األعباء-2

 وأنجز حساب الجرد الدائم  M2و M1 أحسب تكلفة شراء  -3

 P2و P1 أحسب تكلفة اإلنتاج لـ  -4

 P2و P1 أحسب النتيجة التحليلية  -5

 دج 4500 أحسب النتيجة التحليلية الصافية إذا علمت أن األعباء غير المحملة تقدر ب -6

 

 احلاالت اخلاصة لإلنتاج : 04 املطلب

تكون تكلفة اإلنتاج في العناصر السالفة الذكر، إال أنه  التي يمكن حصر العناصر العبئية في الحاالت العادية

قد تظهر حاالت خاصة تستدعى معالجة إضافية على مستوى المنتوج التام أو النصف المصنع، وهذه 

  :الحاالت يمكن حصرها في ما يلى

 المنتجات نصف المصنعة •

 المنتجات الجارية أو قيد التنفيذ •

 فضالت والمهمالت ال •

 اإلنتاج حسب الطلب •
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لمنتوج نصف المصنع هو منتوج وصلت به عملية التصنيع إلي : ا المنتجات نصف المصنعةأوال: 

و من خصوصياته أنه يدخل في إنجاز أو تركيب ، درجة معينة قد تكون نهائية كما قد تكون جزئية

كن أن تنتقل مباشرة من ورشة ألخرى دون يمكن أن تخضع إلى عملية تخزين كما يم .المنتوج النهائي

، بل يحتمل أن تكون  % 50تخزين، إن مصطلح نصف مصنع ال يعنى أن المنتجات قد أنجزت بنسبة 

 .أقل أو أكبر من هذه النسبة اإلنجازنسبة 

التي ترتبت عن إنتاجه من مادة حساب تكلفة اإلنتاج للمنتوج النصف مصنع تتم بجمع كل المصاريف 

 .أولية إلي مصاريف العمال، صيانة، نقل ،طاقة، إلي غير ذلك

 :و في هذه الحالة يتم حساب تكلفة اإلنتاج النصف المصنع بالعالقة التالية

 للفترة اإلنتاجمجموع أعباء =  تكلفة اإلنتاج للمنتوج النصف المصنع

 

المستهلكة،  األوليةعناصر التكاليفية المذكورة آنفا والمتمثلة في المواد يقصد بمجموع أعباء اإلنتاج للفترة ال

 .اللوازم المستهلكة إن وجدت، اليد العاملة المباشرة، مصاريف اإلنتاج غير المباشرة

 

 01تمرين  

 .ورشتين فيP تنتج مؤسسة الوردة الذهبية وتبيع المنتوج التام 

  Kيالوسيطيتم الحصول على المنتوج  M1 المادة األولية وباستعمال 01فى الورشة*

 Pيتم الحصول على المنتوج التام  M2 والمادة األوليةK  يالوسيطالمنتوج  وباستعمال02 الورشة في  *

 :كما يلى2016كانت المعلومات المتعلقة بالفترة التكاليفية لشهر مارس 

 :مخزونات أول مارس -1 •

 دج 90270بمبلغ بـقيمة إجمالية تقدر  كغ M1  :500المادة  •

 دج 68940كغ بـقيمة إجمالية تقدر بمبلغ  M2 :620المادة  •

 لإلجماليدج  150360بـقيمة K وحدة  210 :يالمنتوج الوسيط •

 لإلجماليدج  110390بـقيمة  Pوحدة  175: المنتوج التام •

 2015مشتريات شهر مارس    -2 •

 غللكلدج  162بـ  كغ   M1  : 1300المادة        

 غللكلدج  90بـ   كغ  M2     :620المادة 

 :اإلنتاج واإلستعماالت -3 •

 M1كغ من المادة  1320باستعمال Kيوحدة من المنتوج الوسيط630تم إنتاج *

و  Kيوحدة من المنتوج الوسيط 560باستعمالوذلك Pوحدة من المنتوج التام 560 تم إنتاج  *

 M2كغ من المادة   1120
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 :األعباء المباشرة  -4

 من ثمن الشراء لكل مادة % 5 للشراء*

 110ساعة بـساعة بـ  980: 02 دج للساعة وفى الورشةدج  70ساعة بـ  1040:  01الورشة  في :لإلنتاج *

 .دج للساعة

 من رقم األعمال % 2 للتوزيع *

 األعباء غير المباشرة -5

عباء غير المحملة بقيمة دج واأل4500األعباء اإلضافية بقيمة  االعتبارالجدول مع أخذ بعين في  ملخصة

 دج 4550

 التوزيع 02الورشة  01الورشة  التموين صيانة إدارة البيــــــــــــــان

 66050 163000 100250 23575 34400 35225 التوزيع األولى ∑

 إدارة •

 صيانة •

 ؟

1.5 

1 

 ؟

2 

2.5 

1.5 

2 

2.5 

3 

3 

1 

كغ مادة  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ق.و.ط

 ةمشترا

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 

 :المبيعات •

 دج للوحدة 1800بـ  Pوحدة تامة الصنع من  625باعت المؤسسة 

  :المطلوب

 أتمم جدول األعباء غير المباشرة •

 M2و M1أحسب تكلفة الشراء للمادتين  •

 Kيأحسب تكلفة اإلنتاج للمنتوج الوسيط •

 Pوج التام أحسب تكلفة اإلنتاج للمنت •

 Pللمنتوج التام  التكلفةأحسب سعر  •

 والنتيجة التحليلية الصافية Pأحسب النتيجة التحليلية لـ  •

 :الحل

 :إتمام جدول األعباء غير المباشرة  •

X= 35225+1.5/10 Y.................(1) 

Y= 34400 +  1/10  X.................(2) 

 

41000  = 40385=    35225  + 0.15 ( 34400)X=   

                      1-(0.15 x 0.1)       0.985  

Y =  34400 + 0.15 ( 41000)  = 38.500                                                             
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 التوزيع 02الورشة  01الورشة  التموين صيانة إدارة البيــــــــــــــان

 66050 163000 100250 23575 34400 35225 التوزيع األولى ∑

 إدارة •

 صيانة •

(41000) 

5775 

4100 

(38500) 

8200 

9625 

6150 

7700 

10250 

11550 

12300 

3850 

 82200 184800 114100 41400 0 0 الثانويالتوزيع  ∑

كغ مادة    ق.و.ط

 مشتراة

   

    2300   ق.و.ع

    18   ق.و.ت

 2وم1تكلفة الشراء لـ م-2

 

 M2المادة M1المادة ـــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــ

Q PU T Q PU T 

 ثمن  الشراء

 مصاريف الشراء المباشرة 

 م.غ.م  قسم التموين

1300 

2106
00 

1300 

162 

0.05 

18 

210600 

10530 

23400 

1000 

90000 

1000 

90 

0.05 

18 

90000 

4500 

18000 

 تكلفة الشراء للفترة

+ 

 مخزون أول المدة 

1300 

 

500 

 244530 

 

90270 

1000 

 

620 

 112500 

 

68940 

 181440 112 1620 334800 186 1800 للوحدة ةحالمرج المتوسطة التكلفة

 

 Kيتكلفة المنتوج الوسيط-3

 K انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
Q PU T 

 المستعملة 1M   المادة شراء تكلفة
 المستعملة العاملة اليد تكلفة
 01اريف غير مباشرة ورشة مص

 

1320 
1040 

 ـــ
 

186 
70 
 ـــ
 

245520 
72800 

114100 

 تكلفة اإلنتاج للفترة 
 مخزون أول المدة  تكلفة+

630 
210 

 
 

432420 
153060 

 
 585480 697 840 للوحدة المرجحة المتوسطة التكلفة
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  Pتكلفة المنتوج التام  -4 •

 P البيــــــــــــــــان
Q PU T 

 المستعملةM2   المادة شراء تكلفة
 المستعمل يالوسيط Kتكلفة
 المستعملة العاملة اليد تكلفة

 02مصاريف غير مباشرة ورشة 
 

1120 
560 
980 
 ـــ
 

112 
697 
110 
 ـــــــــ

125440 
390320 
107800 
184800 

 تكلفة اإلنتاج للفترة
 ن أول المدة زومخ تكلفة +

560 
175 

 
 

808360 
110390 

 
 918750 1250 735 للوحدة المرجحة المتوسطة لتكلفةا

 

  Pلـ سعرالتكلفة -5 •

P البيــــــــــــــــــــــــــان 

T PU Q 

781250 

22500 

82200 

1250 

0.025 

625 

1125000 

 تكلفة اإلنتاج المباع

 مصاريف التوزيع المباشرة

 قسم التوزيع .غ. م م.

 سعر التكلفة  625 1417.52 885950
 

 التحليلية والنتيجة الصافية -6

 تحليليةال النتيجة 

P البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان 

T PU Q 

1125000 

(885950) 

1800 

1417.52 

625 

625 

 رقم األعمال

 سعر التكلفة

        
239050+ 

 النتيجة التحليلية 625 

 

 الصافية التحليلية النتيجة •

 المبالغ ـــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــ

 التحليلية  النتيجة

 إضافية  أعباء +

 محملة  غير  أعباء-

239050 

+4500 

-4550 

 239000+ الصافية  التحليلية النتيجة
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 هي المنتجات التي تظهر أثناء أو خالل مرحلة اإلنتاج" :قيد التنفيذ "المنتجات الجارية ثانيا: 

المنتجات الجارية هي المنتجات التي لم تأخذ الشكل المميز لها ولهذا نقول أن (، عملية التصنيع )

بمعني أن المنتجات .أثناء مرحلة التصنيع وتظهر بصفة مستمرة و دائمة خالل دورة اإلنتاج ،

الجارية هي المنتجات التي وصلت عملية إنتاجها إلي نسبة مئوية معينة، و إذا أصبحت هذه النسبة 

و لهذا يجب حساب تكلفة اإلنتاج التام و تكلفة اإلنتاج الجاري لحساب تصبح منتوج تام  %100إلي 

 .تكلفة الدورة الكاملة

 :تتميز هذه المنتجات بما يلى: مميزات المنتجات الجارية-1

 الالحقة إال في الفترة التكاليفية النهائيال تأخذ شكلها  •

 غير محدد تصنيعهانسبة  •

 ية كما يمكن أن توجد في نهايتهايمكن أن توجد في بداية الفترة التكاليف •

 المعالجة التكاليفية للمنتجات الجارية-2

 :تعطى المنتجات الجارية غالبا على شكل أرقام تقريبية  وعليه ولحساب تكلفتها يستعمل ما يسمى 

 لدورة معينة الحقيقياإلنتاج  في إجمالياإلنتاج المكافئ والذي يتمثل 

في  لى حدى كما يختلف حسابه في حالة وجود منتجات جاريةيتميز أنه يحسب لكل عنصر تكلفة ع

 .نهاية المدة فيبداية المدة ومنتجات جارية 

أخر في  منتجات جارية محولة إلى منتجات تامة +اإلنتاج التام فعليا  =اإلنتاج المكافئ لكل عنصر تكلفة 

 بداية المدة فيمنتجات جارية محولة إلى منتجات تامة  -المدة 

 

نسبة اإلنجاز لكل عنصر تكلفة xة بداية المد فيعدد الوحدات الجارية  =اإلنتاج الجاري لبداية المدة  تكلفة

xتكلفة الوحدة لكل عنصر تكلفة للفترة السابقة 

 

 مجموع تكلفة كل عنصر=حيث تكلفة الوحدة لكل عنصر تكلفة

 اإلنتاج المكافئ لكل عنصر تكلفة                           

نسبة اإلنجاز لكل عنصر تكلفة xنهاية المدة في  عدد الوحدات الجارية =اإلنتاج الجاري لنهاية المدة  تكلفة

xتكلفة الوحدة لكل عنصر تكلفة 
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اإلنتاج الجاري في   - أعباء اإلنتاج للدورة+  تكلفة اإلنتاج الجاري في بداية الدورة=  تكلفة اإلنتاج التام

 نهاية الدورة

 :ـــــةمالحظـــــــ

 "34"المنتجات الجارية غير قابلة للبيع ، إال أنه في آخر كل فترة حسابية تسجل قيمتها في حساب 

 .منتوجات و أعمال تحت التنفيــــــــذ

 

، كانت المعلومات Nو   Mمادتين  باستعمالتقوم مؤسسة صناعية بصناعة منتوج وحيد وذلك :  01مثال

 :كالتالي "التنفيذ قيد  "الخاصة بالمنتجات الجارية 

 نهاية المدةفي  منتجات جارية بداية المدةفي  منتجات جارية العناصر التكاليفيـة

 M 25% 35%المادة األولية 

 N 40% 30%المادة األولية 

 %20 %30 اليد العاملة المباشرة

 %30 %40 مصاريف غير مباشرة لإلنتاج

 وحدة 400 وحدة 200 عدد الوحدات الجارية

 وحدة 1500الوحدات المنتجة التامة الصنع  عدد •

 :كالتاليتكلفة الوحدة للفترة السابقة كانت  •

 دج  M   =65المادة األولية 

 دج N   =80المادة األولية 

 دج 42=  اليد العاملة المباشرة 

 دج  6= تكلفة الوحدة لقسم اإلنتاج 

 :أثناء عملية اإلنتاج تحملت المؤسسة األعباء التالية •

 دج104940=المستعملة   Mالمادة األولية  تكلفة •

 دج123200المستعملة  Nتكلفة المادة األولية  •

 دج 68400تكلفة اليد العاملة المباشرة  •

 دج 103180= مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج  •

 :المطلوب

 أحسب اإلنتاج المكافئ لكل عنصر تكلفة •

 بداية المدة فيأحسب تكلفة المنتجات الجارية  •

 فة الوحدة لكل عنصر تكلفةأحسب تكل •

 مدةال نهاية فيأحسب تكلفة المنتجات الجارية  •

 أحسب تكلفة إنتاج المنتجات التامة للفترة •
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 :الحل

 حساب اإلنتاج المكافئ لكل عنصر تكلفة -1

 اإلنتاج المكافئ للمادة M   =1500 (  +400x 0.35 )–(200x0.25 = )1590 وحدة 

 اإلنتاج المكافئ للمادة  N  =1500 (  +400x 0.3 )–(200x0.4 = )1540 وحدة 

 1500لليد العاملة =  اإلنتاج المكافئ  ( +400 x 0.2  )- (200 x  0.3  = )1520 وحدة 

 1500=  اإلنتاج المكافئ للمصاريف غير المباشرة لإلنتاج (  +400 x 0.3 )–(200x 0.4 = )

 وحدة 1540

 بداية المدةفي  حساب تكلفة المنتجات الجارية -2 •

 دج M  ( =200 x  0.25 )65  =3250المادة  •

 دج N   (  =200  x  0.4 )80 =6400المادة •

 دج 42 =2520( x  0.3 200) =اليد العاملة المباشرة •

 دج 61   =4880(  x 0.4 200=  ) المصاريف غير المباشرة لإلنتاج •

 دج 17050   4880 +2520 + 6400 +3250 =بداية المدة في  تكلفة المنتجات الجارية

 تكلفة الوحدة لكل عنصر تكلفة- -3 •

 دج  M  =104940/1590  =66تكلفة الوحدة للمادة •

 دج N  =123200/1540   =80تكلفة الوحدة للمادة  •

 جد 45=  68400/1520=  تكلفة الوحدة لليد العاملة المباشرة  •

 دج  67=  103180/1540=  تكلفة الوحدة لقسم اإلنتاج  •

 نهاية المدةفي  الجارية حساب تكلفة المنتجات -4 •

   66 =  M ( x 0.35 400 )=9240المادة •

 N =         9600  = ( 400 x 0.30 ) 80المادة  •

 دج 45= 3600  ( x 0.20 400 )=اليد العاملة المباشرة  •

 دج  67=  8040  ( x 0.30 400 ) =المصاريف غير المباشرة لإلنتاج  •

 دج  30480  = 8040 +3600 +9600 +9240 =نهاية المدة  فيتكلفة المنتجات الجارية 

تكلفة  -أعباء اإلنتاج للفترة  +بداية المدة في  تكلفة المنتجات الجارية= تكلفة إنتاج المنتجات التامة للفترة-5

 نهاية المدة فيالمنتجات الجارية 

  30480- 103180+68400+123200+104940+  17050=  تكلفة إنتاج المنتجات التامة للفترة

   =386290  
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 وذلك 2Mو   1Mمادتين  لاستعمبإ  2P و  1Pالصناعية بإنتاج منتوجين  ة المنارتقوم مؤسس :02مثال 

 .ورشة واحدةفي 

 :كانت البطاقة الفنية إلنتاج وحدة واحدة كما يلى

 M2كغ من  3و M1 كغ من المادة   2تستعمل P1 من إلنتاج وحدة واحدة    •

   M2كغ من المادة  3 تستعملP2  إلنتاج وحدة واحدة من   •

 ، أعطيت لكم المعلومات التالية:  2016للفترة المعتبرة الخاصة بشهر مارس 

 وضعية المخزونات واإلستهالكات  -1

 المخزونات اإلنتاج/المشتريات 01/03في المخزونات البيـــان

 31/03فى

 كغ  100 دج للكغ  40 ـكغ ب 800 دج للكغ 50كغ بـ   M1 300   المادة

دج  50كغ بـ  2600 دج للكغ 60كغ بـ  M2 400  المادة

 للكغ

 كغ 300

 وحدة   200 ؟؟؟؟؟؟؟؟ دج للوحدة 673 وحدة بـ  P1  100  المنتوج

 ال شيء ؟؟؟؟؟؟؟؟ دج للوحدة 555 وحدة بـ  P2   50 المنتوج

 دج 600 ـــــــــ دج P1 1800إنتاج جاري 

 

 وتوزع بين المنتوجين حسب عدد الوحداتدج للساعة  80ـ ة بساع 2700:   المباشرة األعباء -2

 المنتجة 

 دج P2 600 منفي حين سعر بيع الوحدة  دج، P1  700  منسعر بيع الوحدة : المبيعات -3

 :االعتبارفي الجدول مع أخذ بعين  : لخصتاألعباء غير المباشرة -4

لإلدارة والبقي يوزع  2/5ى:  توزع بين األقسام كما يل التيودج  10000األعباء اإلضافية بقيمة  •

 بالتساوي بين الصيانة والتموين واإلنتاج.

 %20 للتموين، %30 لإلدارة، %50 :: كالتاليدج وتوزع  6000األعباء غير المعتبرة بقيمة  •

 للتوزيع
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 توزيع إنتاج تموين صيانة إدارة البيــــــــــــــــــــان

 من األعباء ∑

602........608. 

66600 52000 3600 50300 34.000 

      إلضافيةا األعباء+

      المعتبرة غير األعباء-

 ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ األولى التوزيع ∑

 توزيع  ثانوي 

 إدارة •

 صيانة •

 

(100%) 

20% 

 

10% 

(100%) 

 

30% 

10% 

 

 

40% 

60% 

 

20% 

10% 

 

ــــــــــــــــــــــ ق.و.ط

 ـ

ــــــــــــــــــ

 ــــــ

كغ مادة 

 مشتراة

ساعة يد 

 عمل مباشر 

دج من رقم  01

 لاألعما

 تطبق المؤسسة طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة مع مخزون أول المدة. : مالحظة

 M2 و M1 أحسب اإلستهالكات من المواد  -1

 أحسب عدد الوحدات المنتجة بداللة اإلستهالكات -2

 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة  -3

  M1   للمادتينحسب تكلفة الشراء أ -4

 فقط. P1 أحسب تكلفة اإلنتاج وسعر التكلفة للمنتوج  -5

 :لحلا

 حساب عدد الوحدات المنتجة بداللة اإلستهالكات -1

 استهالكات  M1   =300+800-100  =1000 كغ 

 استهالكات  M2  =400+2600-300 =2700 كغ 
 
 الوحدات المنتجةعدد  حساب -2

     1000=  P1 x  2             (1)                       P1 =  1000/2  =  500 Unités 

2700  =  P1 x 3   +   P2 x3      (2)                                       P2 =  400 Unités 

 

 إتمام جدول األعباء غير المباشرة-3

X=  67600   +  0.2  Y          (1)                        X =80000                                                     
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  Y=  54000   +  0.1 X             (2)                      Y=  62.000 

 توزيع إنتاج تموين صيانة إدارة البيــــــــــــــــــان
 34000 50300 3600 52000 66600 التوزيع األولى   ∑

 ـــــــــــــــــــــ 2000 2000 2000 4000 اإلضافية  األعباء+

 (1200) ــــــــــــــــــــــــــــ (1800) ــــــــــــ (3000) األعباءغيرالمعتبرة-

 32.800 52.300 3800 54000 67.600 التوزيع األولى   ∑
 التوزيع األولى

 إدارة •
 صيانة •

 
(80.00) 
12400 

 
8000 

(62.000) 

 
24000 
6200 

 

 
32000 
37200 

 
16000 
6200 

 

 55000 121500 34000 0 0 التوزيع الثانوى  ∑

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ق.و.ط

 ــ
دج من رقم  1 ساعة يد عمل مباشر كغ مادة مشتراة

 ألعمالا
ـــــــــــــــــــ ق.و.ع

 ـ
 550.000 2700 3400 ـــــــــــــ

 0.1 45 10 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ق.و.ت
 

 حساب تكلفة شراء المواد األولية -4

  M2  المادة M1  المادة البيــــــــــــــــان

Q PU T Q PU T 
 ثمن الشراء 

 م  قسم التموين .غ.م
800 
800 

40 
10 

32000 
8000 

2600 
2600 

50 
10 

130000 
26000 

 تكلفة الشراء للفترة 
 تكلفة مخزون أول المدة  +

800 
300 

 
50 

40000 
15000 

2600 
400 

 
60 

156000 
24000 

 180000 60 3000 55000 50 1100 للوحدة المرجحة المتوسطة التكلفة
 

   P1ـتكلفة اإلنتاج ل-5

 P1 البيــــــــــــــــان
Q PU T 

 إنتاج جاري أول المدة 
 المستعملة M1 المادة شراء تكلفة
 المستعملة M2 المادة شراء تكلفة

 لة المباشرةتكلفة اليد العام
 قسم اإلنتاج  م.غ.م

 إنتاج جارى أخر المدة 

 ـــ
1000 
1500 
1500 
1500 

 ـــــ

 ـــ
50 
60 
80 
45 
 ـــ

1800 
50.000 
90000 

120000 
67500 
(600) 

 تكلفة اإلنتاج للفترة 
 ة مخزون أول المدة تكلف + 

500 
100 

 
673 

328700 
67300 

 396.000 660 600 التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة
 

 التكلفةحساب سعر  -6

 P1 البيــــــــــــــــان
Q PU T 

 تكلفة اإلنتاج المباع 
 م قسم التوزيع .غ.م

400 
280000 

660 
0.1 

264.000 
28000 

 292.000 730 400 سعرالتكلفة
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 منتجات متبقية ومواد مسترجعة 358/حـ: و البقايا ايافالن ثالثا:

منتجات متبقية ومواد 358حـ والبقايا تحت رقم  بالنفاياحسابا خاصا  اليوالم المحاسبيلقد خصص النظام 

 .مسترجعة،  وهو ما يعرف بالفضالت والمهمالت

الفضالت والمهمالت، الفضالت موجودة مثال في صناعة الجلود الخشب  رعن بعض عمليات اإلنتاج تنج

كل منتوج ال تتوفر فيه مميزات المنتوج أما المهمالت فهي خاصية تطلق على  .الخ...،البالستيك ، النسيج

 .السليم ،وجود هذه الفضالت و المهمالت يؤثر بدوره علي حساب تكلفة اإلنتاج

 المعالجة التكاليفية للفضالت والمهمالت •

 (ضائعة)فضالت ومهمالت غير مسترجعة  - أ

  .ةفي هذه الحالة فالمؤسسة مجبرة للتخلص منها، كما يستحيل بيعها الفتقارها ألي قيم

عن عملية الرمي يترتب مصاريف إضافية تتمثل في مصاريف الشحن ، النقل ، تنظيف المكان، تخزين ،      

الخ ، هذه المصاريف تضاف بالطبع لحساب تكلفة اإلنتاج اإلجمالية و في هذه الحالة يتم حساب ....تفريغ 

 :التكلفة اإلجمالية بالعالقة التاليــــــــــة 

مصاريف نزع أو التخلص من الفضالت والمهمالت  +تكلفة  +أعباء اإلنتاج للفترة  =لمنتوج تكلفة اإلنتاج ل

 الضائعة

 

   فضالت ومهمالت مسترجعة-ب-

 .العملية اإلنتاجية استعمالها فيإن الفضالت والمهمالت المسترجعة قد تكون محل بيع أو قد يعاد 

أفرزتها العملية اإلنتاجية يمكن أن تكون  التيأن الفضالت والمهمالت : فضالت ومهمالت مباعة •

 :أي أن لها قيمة سوقية تباع بها  وعليه تعالج كما يلى خارجي استعمالذات 

 .تخفيض تكلفة اإلنتاج اإلجمالية بقيمة المبيعات إما  -

 .وإما إضافة قيمة المبيعات إلي النتيجة المحصل عليها دون تغيير حساب تكلفة اإلنتاج  -

 :ما تم بيعها فإن تكلفتها تتحدد كما يلىفى حالة إذا 

مصاريف  –مصاريف التوزيع وهامش الربح - ثمن البيع المحتمل =تكلفة الفضالت والمهمالت المباعة 

 ت(إن وجد)المعالجة 

 

 

 :و في هذه الحالة يتم حساب التكلفة اإلجمالية بالعالقة التاليـــــــــــة   

 تكلفة الفضالت و المهمالت المباعة –عباء اإلنتاج  للفترة  أ=  تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام

 العملية اإلنتاجيةفي  فضالت ومهمالت مسترجعة  -ج

غالبا ما تفضل المؤسسات إعادة استعمال الفضالت والمهمالت إذا كان ذلك ممكنا في عملية اإلنتاج 

استعمالها من تكلفة اإلنتاج علي  بتخصيص مصاريف إضافية تطرح قيمة الفضالت و المهمالت التي أعيد

 .أن تضاف هذه المصاريف لتكلفة اإلنتاج في الفترة التي أعيد فيها االستعمال
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في  هذه الحالة تستغنى على شراء المواد األولية وعليه فالفضالت والمهمالت المسترجعةفي  فالمؤسسة

 .معوضةالعملية اإلنتاجية تعد بمثابة مادة أولية 

 +تكلفة شراء المادة الولية المعوضة =العملية اإلنتاجية  فيوالمهمالت المسترجعة  تكلفة الفضالت

 (.إن وجدت)مصاريف المعالجة 

 

 :و في هذه الحالة تتحدد تكلفة اإلنتاج بالعالقة التاليـــــــــــــــة  

 

 مالت المسترجعةكلفة الفضالت والمهت  - أعباء اإلنتاج  للفترة  =  التام جللمنتوتكلفة اإلنتاج 

تكلفة الشراء للوحدة للمادة  x الكمية المعالجة  =تكلفة الفضالت والمهمالت المسترجعة بعد المعالجة 

 األولية المعوضة

  . 

  : 01التمرين 

، وخالل الفترة  Mالمادة األولية  باستعمالتقوم مؤسسة الهضاب الصناعية بإنتاج وبيع منتوج وحيد وذلك 

 :تم الحصول على المعلومات التالية 2015بشهري ماي المعتبرة الخاصة 

 غللكلدج  160كغ بـ  200 :المستعملة Mالمادة األولية  :أعباء اإلنتاج للفترة  •

 دج للساعة 250ساعة عمل مباشر بـ  100 :اليد العاملة المباشرة                            

 دج 18.000مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج 

دج  وذلك 10000تم بيعها بـ   والتيلعملية اإلنتاجية تحصلت المؤسسة على فضالت أثناء ا •

 .كمصاريف التوزيع وهامش الربح %20بافتراض

 :المطلوب

 أحسب تكلفة الفضالت المباعة •

 أحسب تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام •

 

 :الحل

 حساب تكلفة الفضالت المباعة •

 مصاريف التوزيع وهامش الربح –محتمل ثمن البيع ال =تكلفة الفضالت المباعة 

 دج 8000=  ( x 0.2  10.000)   - 10000المباعة  = تكلفة الفضالت 

 حساب تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام •

 تكلفة الفضالت و المهمالت المباعة –أعباء اإلنتاج  للفترة   =تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام  
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 المبلغ سعر الوحدة  الكمية  البيان 

 لمادة األولية المستعملةا

 اليد العاملة المباشرة

 مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج

200 

100 

 ـــــــــــــــ

160 

250 

 ـــــــــ

32000 

25000 

18000 

 أعباء اإلنتاج للفترة  ∑

 تكلفة الفضالت المباعة -

  75000 

(8000) 

 P   67000تكلفة اإلنتاج للمنتوج  

 

  :02التمرين 

من   %6يسمح للمؤسسة الصناعية أفاق بالحصول على فضالت ضائعة تقدر بـ Pالمنتوج التام  إن  إنتاج

 .دج 5720وزن المادة األولية المستعملة، بلغت مصاريف التخلص من الفضالت ما قيمته 

 :كانت أعباء اإلنتاج للفترة المعتبرة كما يلى

 غللكلدج  40كغ بـ 1500: المادة األولية المستعملة 

 دج للساعة 85ساعة عمل مباشر بـ 1200: يد العاملة المباشرةال 

 دج  9000مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج   

 .كغ من المادة األولية 0.75على Pتحتوى كل وحدة منتجة من المنتوج التام  :مالحظة

 :المطلوب

 أحسب وزن الفضالت  •

 للمادة األولية الباقي الصافيأحسب الوزن   •

 Pات المنتجة من أحسب عدد الوحد •

 Pأحسب تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام  •

 

 :الحل

 وزن الفضالت حساب   -1

 كغ x 0.06 =   =90 1500 المستعملة  األوليةمن وزن المادة %5 وزن الفضالت 

 للمادة األولية  الباقي الصافيالوزن  -2

 كغ 1410= 90-1500 =للمادة األولية  الباقي الصافيالوزن 

 Pت المنتجة من حساب عدد الوحدا -3

 وحدة1880  =1410/0.75 =عدد الوحدات المنتجة 

 Pحساب تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام  -4
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 المبلغ سعر الوحدة  الكمية  البيان 

 المادة األولية المستعملة

 اليد العاملة المباشرة

 مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج

1500 

1200 

40 

85 

60.000 

102.000 

9000 

 اج للفترة أعباء اإلنت ∑

 كلفة الفضالت الضائعة+ ت

  171000 

5720 

 P 1880 94 176720تكلفة اإلنتاج للمنتوج  

 03التمرين 

 :ما يلى استخراجتم  2015الصناعية لدورة  الصوماممن المعطيات التكاليفية لمؤسسة 

 أعباء اإلنتاج للفترة:  

 غللكلدج  70كغ بـ  3000: المادة األولية المستعملة 

 دج للساعة 100ساعة عمل مباشر بـ  1400: يد العاملة المباشرة ال  

 دج60.000  =  مصاريف غير مباشرة قسم اإلنتاج 

  من وزن المادة  %8تقدر بـ   لالسترجاعأثناء العملية اإلنتاجية تحصلت المؤسسة على فضالت قابلة

 .أألولية المستعملة

 دج 800 بلغت مصاريف معالجة الفضالت المسترجعة ما قيمته 

 كغ من المادة األولية  0.25الواحد المعالج من الفضالت يكافئ  غالكل 

 :المطلوب

 أحسب وزن الفضالت 

  (الكمية المعالجة)أحسب وزن الفضالت المسترجعة بعد المعالجة 

 أحسب تكلفة الفضالت المسترجعة بعد المعالجة 

 أحسب تكلفة اإلنتاج للمنتوج التام 

 بإلنتاج حسب الطلرابعا: ا

تختلف طريقة تكاليف الطلبيات عن طريقة تكاليف المرحلة في عدة أمور، و في ما يلى مقارنة 

 بين النظامين

 تكاليف الطلبيات تكاليف المراحل

 السوق احتياجاتاإلنتاج يستمر لمواجهة  •

 اإلنتاج متجانس •

تحول الوحدات المنتجة من مرحلة إلى  •

 أخرى

تكلفة تحسب التكلفة اإلجمالية على أساس ال •

 الوسطية للوحدة في كل مرحلة

صعوبة تحديد نتيجة الوحدات المنتجة في  •

 كل مرحلة

 الزبائن احتياجاتاإلنتاج متقطع لتلبية  •

 اإلنتاج غير متجانس وذو مواصفات مختلفة •

يمكن أن ال تمر وحدات اإلنتاج بكافة  •

 األقسام

تحسب التكلفة على أساس حصر التكاليف  •

 في األقسام المختلفة

ن معرفة نتيجة النشاط من ربح أو يمك •

 خسارة بالنسبة لكل طلبية
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 :مالحظة

النظامين إال أن طريقة حساب تكاليف الطلبيات ال تختلف عن الطريقة  مقارنةأثناء  اختالفاترغم وجود 

العادية من حيث أنها تخضع لدراسة مسبقة لتحديد األعباء والزمن الذى تنفذ الطلبيات، كما يمكن إيجاد 

 :يات قيد اإلنجاز في بداية المدة وكذلك في نهايتها، وعلية فتكلفة الطلبيات المنجزة تتحدد كما يلىطلب

 -أعباء اإلنتاج للفترة  +تكلفة الطلبيات قيد اإلنجاز في بداية المدة  =تكلفة الطلبيات المنجزة 

 تكلفة الطلبيات قيد اإلنجاز في نهاية المدة 

 

  :مثال

 .NوMمادتين  باستعمالة لإلنجازات البحرية زوارق صغيرة حسب الطلب، وذلك تصنع الشركة الوطني

 :كانت المعطيات المتعلقة بالفترة التكاليفية المعتبرة كما يلى

 ءشيال  :في بداية الفترة  طلبيات قيد اإلنجاز •

 دج للطن40000بـ  كغ  M 8000 المادة :مشتريات الفترة •

 دج للطن 60000بـ  كغ N4000المادة                     

 دج للساعة 100ساعة من اليد العاملة المباشرة بـ 5000: اليد العاملة المباشرة

 صنعت الشركة طلبيتين

 التي  تسعى لتطوير رياضة الزوارق الشراعية التيالشبيبة والرياضة  لوزارة 25 الطلبية رقم

 : تطلبت ما يلى والتي دج 1000000 أنجزت وتم بيعها بــ

 Mكغ من المادة  5000-

 Nكغ من المادة  2000 - 

 ساعة من اليد العاملة المباشرة-3000 - 

 تطلبت ما يلى والتيهي تحت التشغيل  والتي البحريديوان الجهوى للصيد لل 26الطلبية رقم: 

 Mكغ من المادة  2800-

 Nكغ من المادة  1800-

 ساعة من اليد العاملة المباشرة 2000-

 باء غير المباشرة كما يلىكان جدول توزيع األع: 

 توزيع إنتاج تموين صيانة إدارة البيــــــــــــــــان

 37550 145650 16180 4000 4620 األولى.ت ∑

 II.ت

 إدارة  -

 صيانة -

 

 

- 100% 

8% 

 

15% 

-100% 

 

25% 

12% 

 

30% 

60% 

 

30% 

20% 

كغ مادة  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ق.و.ط

 مشتراة

د ساعة ي

 عمل مباشر

دج  100

من رقم 

 األعمال
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 :المطلوب

 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة •

 N و M  أحسب تكلفة شراء المادتين •

 أحسب تكلفة إنتاج الطلبية المنجزة والطلبية قيد التشغيل •

 25أحسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية للطلبية رقم  •

 :الحل

 إتمام جدول األعباء غير المباشرة -1

  Xلنرمز لإلدارة بـ   

 Yلنرمز للصيانة بـ  

X= 4620 + 0.08 Y           (1) 

Y= 4000+ 0.15 X              (2) 

 Y = 4750و  X  =5000نجد بحل المعادلتين 

 توزيع إنتاج تموين صيانة إدارة البيـــــــــــــان
 37550 145650 16180 4000 4620 األولى.ت ∑
 II.ت

 إدارة  -

 انةصي -

 

 

(5000) 

380 

 

750 

(4750) 

 

1250 

570 

 

1500 

3850 

 

1500 

950 

 40000 150000 18000 0 0 الثانوي.ت ∑

كغ مادة  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ق.و.ط

 مشتراة
ساعة يد عمل 

 مباشر
دج من  100

 ع.ر
 10000 5000 12000 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ق.و.ع
 4 30 1.5 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ق.و.ت

 حساب تكلفة شراء المادتين -2

 M N البيان 

Q PU T Q PU T 

 ثمن الشراء

 م.غ.م قسم التموين

8000 

8000 
40 

1.5 
320000 

12000 
4000 

4000 
60 

1.5 
240000 

6000 
 246000 61.5 4000 332000 41.5 8000 تكلفة الشراء للفترة

 26والطلبية قيد التشغيل رقم  25منجزة رقم كلفة إنتاج الطلبية الت -3

 26رقم  الطلبية 25الطلبية  رقم  البيـــــــــــــــــــــــــــــان

 

Q PU T Q PU T 

 المستعملة Mتكلفة المادة  

 المستعملةNتكلفة المادة  

 تكلفة اليد العاملة المباشرة

 م قسم اإلنتاج.غ.م

5000 

2000 

3000 

3000 

41.5 

61.5 

100 

30 

207500 

123000 

300000 

90000 

2800 

1800 

2000 

2000 

41.5 

61.5 

100 

30 

116200 

110700 

200000 

60000 
 486900 ــــــــــــ ــــــــــــ 720500 ــــــــــــــ ــــــــــــ تكلفة اإلنتاج للفترة
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  25سعر تكلفة الطلبية المنجزةرقم-4

 Q PU T البيان

 تكلفة إنتاج الطلبية

 المباعة

 م قسم التوزيع.غ.م

 ــــــــــــــــ

10000 

 ـــــــــــــــــ

4 

720500 

40000 

 760500 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ سعر التكلفة
 

 

 239500= +  760500 -1000000=  النتيجة التحليلية - 5
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 طريقة التكلفة اجلزئية:  الثانيملبحث ا

 مفهوم و مبد أ طريقة  التحميل العقالني لألعباء الثابتة : املطلب األول

تأتي طريقة التحميل العقالني كوسيلة لتحليل التكاليف وسعر التكلفة بفصل الجزء  :مفهوم الطريقة -1

وعلى هذا األساس فهي تعتمد على مبدأ التمييز بين األعباء الثابتة  الثابت عن الجزء المتغير،

 .والمتغيرة

مرتبط بفكرة ثبات سعر التكلفة للوحدة المنتجة خاصة عندما ينخفض مستوى العقالني حميل إن مفهوم الت

 .النشاط

تقوم الطريقة على مبدأ تحميل األعباء الثابتة بالجزء المناسب لهذا المستوى، بمعنى : مبدأ الطريقة -2

 األعباءلتحميل هو أسلوب  العقالنيحساب التكلفة، ألن التحميل  فيإزالة أثر تغير حجم اإلنتاج 

 :الثابتة بطريقة عقالنية ومنطقية تستند إلى اإلجراءات التالية

 تحليل األعباء إلى متغيرة وثابتة -

عدة  باعتباروالذي يتحدد  العاديحجم النشاط في  للمؤسسة والمتمثل الطبيعيتحديد مستوى اإلنتاج  -

 عوامل منها الحد األقصى للنشاط 

 العقالنيمعامل التحميل  باستخدامة محمللإيجاد األعباء الثابتة ا -

 .حساب الفرق بين األعباء اإلجمالية واألعباء المحملة عقالنيا -

 تقوم هذه الطريقة على أساس الفصل بين نوعين من األعباء  :ـ الفصل بين األعباء 3

الثابتة بالنسبة  األعباء هبتغير هذوهي تلك األعباء المستقلة عن حجم النشاط وال تتغير  :األعباء الثابتة-أ 

فهي ذات عالقة عكسية مع حجم النشاط ونظرا لثباتها إجمالية  .للمجموع ولكن متغيرة بالنسبة للوحدة الواحدة

فكلما كان عدد الوحدات أكثر كلما كان نصيب الوحدة الواحدة من هذه التكاليف أقل والعكس في حالة 

    .انخفاض عدد الوحدات

ألعباء التي تتناسب مع حجم النشاط فتزداد بزيادته و تنقص بنقصانه فهي تكاليف ي اه: األعباء المتغيرة- ب

  .متغيرة إجماليا لكنها ثابتة بالنسبة للوحدة الواحدة

فطريقة التحميل العقالني هي تطوير لطريقة األقسام المتجانسة حيث الجزء من األعباء الثابتة المحملة يتم 

 : حسابه بالعالقة التاليــــــة

 معامل التحميلxأعباء الثابتة اإلجمالية  األعباء الثابتة المحملة = 

 :أو بعبارة أخرى

 (النشاط العادي /النشاط الحقيقي )  xاألعباء الثابتة اإلجمالية = األعباء الثابتة المحملة 
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 حتميل  األعباء  الثابتة وفق طريقة التحليل العقالني: املطلب الثاني

 :فية تحميل األعباء الثابتة يجب معرفة ما يـــــلي قبل التطرق لكي   

مستوي معين من النشاط الذي تهدف المؤسسة إلي تحقيقيه إذن فهو عبارة عن هدف  هو: النشاط العادي– أ 

مستوى النشاط الذى تحققه المؤسسة في  ويمكن القول أنه يتمثل .يحدد قبل انطالق النشاط الحقيقي للمؤسسة

  :طاقتها الكاملة،  ويجب مراعاة ما يلي باستعمالية الظروف العاد في

 هيكل المؤسسة  •

 الحد األقصى للنشاط      •

 العوامل االقتصادية الخارجية كالعرض، الطلب، وكذلك البد من مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي،   

 :المنافسة، و لتحديد النشاط العادي لدينا اختيار بين

عن المستوي العالي للنشاط وال تؤخذ بعين االعتبار الطلبيات المكررة  وهي تعبر: ةالطاقة النظري -1

 الخ ....، حوادث العمل، األعياد الرسمية، اإلضراب تالتعطيال،

لآللة، أوقات الراحة  هذه الطاقة تأخذ في الحسبان مختلف العوامل لمتعطالت  :الطاقة الواقعية -2

 .اليومية

تقديرات )الطلبيات أو المبيعات  ،ادي الذي يتحدد بالتقديراتوهو حجم النشاط الع :الطاقة العادية -3

وينتج عن تحديد هذا المستوي من النشاط العادي للحاالت التاليــــــــــــــــة  ،(المدى الطويل قصيرة،

: 

حجم النشاط الحقيقي معناه معامل التحميل يكون مساويا للواحد و تفسر علي أن  يساوي حجم النشاط العادي

 .كاليف الثابتة تحمل بشكل إجمالي علي سعر التكلفة،  فال تكون إذا هنا فرق التحميلالت

معامل التحميل يكون أكبر من الواحد ونقــــــول  وبالتاليحجم النشاط الحقيقي من  أكبرحجم النشاط العادي 

عباء ثابتة أفالمؤسسة تتحمل  ، أن األعباء الثابتة المحملة علي سعر تكلفة أكبــــر من األعباء الثابتة الحقيقية

 .إضافية الفرق المحمل عليه يضاف إلي النتيجة 

فاألعباء المحملة أقل  يعني معامل التحميل أقل من الواحد،: حجم النشاط الحقيقيمن   أقلحجم النشاط العادي 

 .كلفة النهائي من األعباء الحقيقية، هذه الحالة تحمل جزء من األعباء الثابتة علي التكاليف وسعر الت

الفرق يمثل نقص يحذف من النتيجة ويسمي فرق نقص الفعالية في كل الحاالت يبقي سعر التكلفة ثابت   

 .بدون تأثير تغيرات حجم النشاط تحميل المصاريف الثابتة لألقسام المتجانسة

الل فترة زمنية وهو يعبر عن ذلك النشاط الذي استطاعت المؤسسة أن تحققه فعال خ: النشاط الحقيقي–ب 

معينة و بالتالي فهو يتحدد بشكل نهائي عند نهاية الفترة المحاسبية المعمول به بعد تحديد النشاط الحقيقي 

 .والنشاط العادي، وبقسمة النشاط الحقيقي علي النشاط العادي ينتج لدينا نسبة تسمي معامل التحميل العقالني

 :كيفية تطبيق هذه الطريقة: املطلب الثالث

، هذا األخير يمثل العالقة بين حجم النشاط العقالنييكون تطبيق الطريقة بحساب معامل التحميل 

 :، ويحسب كما يلىالعاديوحجم النشاط  الحقيقي
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  النشاط العادي  /النشاط الحقيقي  =العقالنيمعامل التحميل 

  :تحميل األعباء الثابتة علي األقسام المتجانسة   :أوال

الثابتة  األعباءتسعى إلى إقصاء تأثير حجم النشاط على التكاليف، وبعد فصل  التيلطريقة حسب هذه ا     

الذي قد يكون وحيد في مجموع  العقالنيالثابتة وفقا لمعامل التحميل األعباء عن األعباء المتغيرة يتم تحميل 

يع الخدمات من األقسام أقسام المؤسسة أو تختلف المعامالت بين األقسام وتستعمل نفس المبادئ في توز

 .المساعدة إلي األقسام األساسية في طريقة التكلفة الحقيقية

ألعباء الثابتة وا على األعباء الثابتة يؤدى إلى فرق بين األعباء المحملة العقالنيإن تطبيق معامل التحميل 

سب معامل التحميل الذي قد الحقيقية، هذا الفرق قد يكون موجبا ، وقد يكون سالبا ، وقد يكون معدوما وذلك ح

 :يأخذ أحد الحاالت التالية

أكبر من الواحد أي أن األعباء الثابتة المحملة أكبر من الفعلية ، فهناك ربح  العقالنيمعامل التحميل  •

 فعالية 

أقل من الواحد أي أن ألعباء الثابتة المحملة أصغر من الفعلية ، فهناك تكلفة  العقالنيمعامل التحميل  •

 بطالة

يساوى واحد أي أن ألعباء الثابتة المحملة أتساوى الفعلية ، فال يوجد ال ربح  العقالنيمعامل التحميل  •

 .فعالية و ال تكلفة بطالة

 الحقيقية ةاألعباء الثابت – األعباء الثابتة المحملة  =  الفرق

 وزيع الخدمات بمعامل التحميل واحد ت -1     

فالجزء الثابت يضرب  ,األعباء حسب طبيعتها إلي جزء ثابت واآلخر متغيرفي هذه الحالة يتم توزيع كل    

األعباء المتغيرة يوزع علي  +بالمعامل التحميل و بالتحديد المجموع المحمل أي األعباء الثابتة المحملة 

زيع األقسام بنفس طريقة التوزيع األولي في األقسام المتجانسة بطريقة التكاليف الحقيقية ثم يجري التو

 .الثانوي ونحسب تكلفة وحدة العمل 

 :توزيع الخدمات بمعامالت تحميل مختلفة     -  2

 :يجري التحميل في هذه الحالة بإتباع احدي الطريقتين التاليتين 

  ازدواج حقول التوزيع داخل جدول واحد. 

  فتح أو االستعانة بجداول ملحقة. 

 :الطريقــــــــة األولـــي 

 :بهذه الطريقة كما يــليإن خطوات العمل 

     المتغيرة والثاني للنفقات الثابتة  لألعباء األول: يخصص حقالن لكل قسم. 

      وفقا للنسب أو المفاتيح المعطاة األعباء توزع. 

      سمالثابتة المقابل لمستوى الفعالية في القسم ويضاف إلى حقل النفقات المتغيرة التابع للقاألعباء يحدد جزء.  
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      الثابتة اإلجمالية والمبلغ المحصل حسب الفعالية فيسجل في حقل فرو قات  األعباءأما الفرق بين مبلغ

  .التحميل حسب طبيعته

     ثم يتم إكمال التوزيعات كالمعتاد.  

 

  :الطريقــــــــة الثانيـــة

لسير وفقا للطريقة السابقة بفتح جدولين أو تستعمل هذه الطريقة عندما يكون عدد األقسام مرتفعا ويتعذر ا   

 :حلقتين لكل قسم في هذه الحالة يجرى استعمال جداول ملحقة بإتباع الخطوتين التاليتيـن

 وذلك في  ألعباءالثابتة الواجب تحميله وبالنسبة لكل نوع من أنواع ا ألعباءتحديد الجزء من ا

  .لثابتةااألعباء  جدول ملحق ثانوي بفتح جدول لكل نوع من

 نقل ذلك الجزء إلى جدول التوزيع األساسي.  

على تحديد  SCF والماليإلى النظام المحاسبي  PCNمن المخطط الوطنى للمحاسبة  االنتقالأثر : ثانيا

 التكاليف: 

إن التغييرات المدرجة في تحديد التكاليف يمكن أن يكون لها أثر على إعادة المعالجة، حيث يجب               

 :النقاط التالية في إعادة المعالجة الواجب القيام بها االعتبارخذ بعين أ

لإلنتاج، فإن المصاريف الثابتة  العاديأقل من مستوى النشاط  الحقيقيعندما يكون مستوى اإلنتاج   -1

 -ت التقنيةآلإلنتاج ومنها: مخصصات اإلهتالكات للبناءات والمنش frais fixes générauxالعامة 

واإلدارة المخصصة لإلنتاج، تحمل لتكلفة اإلنتاج في  صناعية، مصاريف التسيير دواتوأمعدات 

 sous activitéلإلنتاج مقارنة بالنشاط العادي وبالتالي يتم إلغاء تكلفة البطالة  الحقيقيحدود النشاط 

ليس التي  للمواد األولية، اليد العاملة، النفقات الضائعة anormauxإن قيمة الفضالت غير العادية  -2

 لها عالقة بدورة اإلنتاج، ال تدخل في حساب تكلفة اإلنتاج.

ينص على أن األعباء  112.4إن القرار المتضمن تطبيق النظام المحاسبي والمالي في مادته                 

 ج لألصل.غير األمثل لطاقات اإلنتاج ) تكلفة البطالة( تستبعد عند تحديد تكلفة اإلنتا باالستعمالالمرتبطة 

 إنتاجيعلى استبعاد تكلفة البطالة، مما يستوجب على كل قطاع  النظام المحاسبي والماليلقد أكد                 

لهذه الطاقات تحت المستوى  استخدامأو كيان تحديد طاقته العادية، مما يسمح بضبط التكاليف في حالة 

 يف التحويل على أساس الطاقة العادية لمعدات اإلنتاج، ،               فاألعباء الثابتة تخصص لتكالالعادي

. Pوحدة سنويا وذلك لمنتوج وحيد  1.000.000لنفرض أن الطاقة العادية لكيان ما هي  مثال :

 أسلوب الجرد الدائم. باستخدامولنفرض أن الكيان يطبق طريقة التكاليف الكلية 

 حدة.و 750.000ما يقارب  2015بلغ اإلنتاج الفعلي لسنة  -

دج، في حين أن التكاليف الثابتة السنوية تقدر بـ  320بلغت التكلفة المتغيرة للوحدة ما قيمته  -

 دج.127600000

 وحدة. 24000لنفرض أن مخزون أول المدة معدوم، وأن مخزون أخر المدة =  -

 .% 19معدل الضريبة على أرباح الشركات  -
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 المطلوب : 

 تكاليف الكليةطريقة ال باستخدامأحسب تكلفة الوحدة  -1

 طريقة التكاليف العقالنية باستخدامأحسب تكلفة الوحدة  -2

 الحل:

 طريقة التكاليف الكلية باستخدامتكلفة الوحدة حساب  -1

 دج  490.14=  170.14+   320( = 750000/ 127600000+ )   320تكلفة الوحدة =  

 العقالنية طريقة التكاليف باستخدامتكلفة الوحدة حساب  -2

يل التكاليف األعباء اإلجمالية لتكلفة المنتوج في الطريقة السابقة، في حين أنه كان يستوجب لقد تم تحم

 ، ولهذا يتم تحديد معامل التحميل العقالنى والذي يتحدد كما يلى:الحقيقيقالنيا على أساس اإلنتاج ادراجها ع

 : وبالتالي، 0.75=  750000/1000000/ النشاط العادي =  الحقيقي= النشاط  العقالنيمعامل التحميل 

 دجx 0.75  =95700000 127600000األعباء الثابتة المحملة = 

 دج  447.6( =  95700000/750000+  )  320تكلفة الوحدة بطريقة التحميل العقالني =  

 دج  42.54دج أو = 31900000=   95700000 – 127600000تكلفة البطالة = 

دج للوحدة أي زيادة  447.60دج للوحدة عوض  490.14ت على أساس مما سبق يالحظ أن المخزونات قيم

دج، مما يستوجب x 24000  =1020960 دج  42.54=  447.6.- 490.14في تقييم المخزونات تقدر بـ  

 تصحيح قيمة مخزونات المنتجات التامة في نهاية السنة.

، وبما أن األمر يتعلق بتعديالت ناتجة لماليوامما سبق ، وتطبيقا للتعليمة المتضمنة تطبيق النظام المحاسبي 

"ترحيل من جديد " مع أثر الضريبة التي تقدر  115عن تغيير الطرق المحاسبية، فإن الفرق يتم تحميله لـ حـ/

 133) ضريبة مؤجلة على األصول( وتسجل في حـ / دجx 0.19  =193982.4 1020960بـ :  

 

 ميل العقالنيمزايا وعيوب طريقة التح: املطلب الرابع

  I                  -  [23]المزايـــــــــــــــــــــــــــــا: 

على المر دودية التقنية ونظام المؤسسة، كما تسمح بمراقبة  االطالعر التكلفة الذي يفيد في ـ تسمح بحساب سع    1

 .فعالية التسيير 

 .ـ تعتبر كوسيلة لحساب سعر التكلفة عقالنيا      .2

قرارات في حدود مسؤولياته عند مشاركته في تحديد النشاط العادي  ـ تسمح بمشاركة كل مسؤول في اتخاذ      .3

  .قسمه أو فرعه في المؤسسة في

  .ـ تسمح بحساب سعر التكلفة منفصل عن األعباء اإلجمالية للمؤسسة     .4

ـ تسمح بالتخلص من أثر ارتفاع سعر التكلفة للوحدة الذي يؤثر في تحديد سعر البيع حيث يرتفع هذا األخير      .5

 .عند انخفاض عدد الوحدات وهذا ما يعبر عن سياسة غير جيدة

 

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.890/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584%20%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A.doc
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               II     العيــــــــــــــــــــــــوب: 

 .صعوبة تحديد حجم النشاط العادي سواء في المؤسسة أو في كل قسم من أقسامها -1

 .التميز بين األعباء الثابتة والمتغيرة وخاصة في وجود أعباء نصف متغيرة    .2

ظهر في الميزانية النهائية بحيث تكاليفها تكون أعلي من التي ت تقيم المخزونات النهائية منتوجات أو مشتريات --3

الحقيقية عند بلوغ حجم النشاط أعلي من العادي و العكس عند عدم بلوغ المستوي العادي للنشاط و يكون 

   .هناك تخزين للمصاريف العامة

 01تطبيق 

 2015-2014-2013 إليك حجم النشاط لمؤسسة القدس الصناعية واألعباء المتعلقة بها خالل دورات

 2015دورة  2014دورة  2013دورة  البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 وحدة 5000 وحدة 4000 وحدة 2000 حجم النشاط

 250000 200000 100000 أعباء متغيرة

 80000 80000 80000 أعباء ثابتة

  :المطلوب

 ذا تالحظ؟االدورات الثالث، م فيأحسب تكلفة الوحدة  -1

 وحدة 4000لمت أن النشاط العادي للمؤسسة هوإذا ع •

 لألعباء الثابتة حسب كل حالة العقالنيحسب معامل التحميل  -2

 أحسب األعباء الثابتة المحملة -3               

 أحسب الفرق على األعباء الثابتة المحملة -4

 لمختلف الدورات قالنيالعقارن بين تكلفة الوحدة بطريقة التكاليف الحقيقية وطريقة التحميل  -5

 :الحل

 الدورات الثالثفي  حساب تكلفة الوحدة -1

 2015دورة  2014دورة  2013دورة  البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 وحدة 5000 وحدة 4000 وحدة2000 حجم النشاط

 250000 200000 100000 أعباء متغيرة

 80000 80000 80000 أعباء ثابتة

 330000 280000 180000 أعباء إجمالية

 دج 66 دج 70 دج 90 تكلفة الوحدة

يالحظ مما سبق أن تكلفة الوحدة لها عالقة بحجم النشاط حيث إذا ارتفع حجم النشاط تنخفض تكلفة الوحدة 

 .والعكس صحيح

 العقالنيحساب معامل التحميل  -2 •

 النشاط العادي  /النشاط الحقيقي =العقالنيمعامل التحميل 
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 وحدة  4000 للمؤسسة  هو العاديالنشاط بما 

 0.5=   2000/4000=     2013  لدورة العقالنيمعامل التحميل *        

 1=  4000/4000=  2014لدورة العقالنيمعامل التحميل *

 1.25= 5000/4000=   2015لدورة  العقالنيمعامل التحميل *

 حساب األعباء الثابتة المحملة -3

 2015دورة  2014دورة  2013دورة  ــــــــــانالبيــــــــــــــــــــ

 80000 80000 80000 الثابتة األعباء

 1.25 01 0.5 العقالنيمعامل التحميل 

 100000 80000 40000 األعباء الثابتة المحملة

 دج 66 دج 70 دج 90 تكلفة الوحدة

 

 حساب الفرق على األعباء الثابتة المحملة -4

 2015دورة  2014دورة  2013دورة  ـــــــــانالبيـــــــــــــــــــــ

 80000 80000 80000 األعباء الثابتة الفعلية

 100000 80000 40000 الثابتة المحملة األعباء

 20000+ 0 40000- فرق التحميل

 فعالية النشاط + ــــــــــــــــــ تكلفة بطالة نوع الفرق

 

 

 اليف التحميل العقالنىالمقارنة بين التكاليف الحقيقية وتك -5

 2015دورة  2014دورة  2013دورة  البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 250000 250000 200000 200000 100000 100000 األعباء المتغيرة

 100000 80000 80000 80000 40000 80000 األعباء الثابتة

 350000 330000 280000 280000 140000 180000 األعباء اإلجمالية

 70 66 70 70 70 90 تكلفة الوحدة

 

 :ما يلى استخالصمما سبق يمكن 

حين تكلفة الوحدة بطريقة في  تكلفة الوحدة بطريقة التكلفة الحقيقية متغيرة من حجم نشاط إلى أخر، •

 متساوية مهما كان حجم النشاط العقالنيالتحميل 

 

  03فىوذلك  2Mو   1Mمادتين أوليتين  لباستعما2Pو 1Pصنع مؤسسة الوفاق منتوجينت :02تطبيق

 :أعطيت لك المعلومات التالية  2015لشهر ماي . ورشات 
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 :مشتريات الشهر •

 غللكلدج  30كغ بـ M1   : 5000المادة األولية 

 غللكلدج  12كغ بـ  2M   :2000 المادة األولية

 :إنتاج الشهر •

 2Mن كغ م 1500و  M1 كغ من  3000باستعمال   P1 وحدة من  400

 فقط  M1كغ من  2000باستعمال  P2وحدة من  200

 األعباء المباشرة •

 110، تكلفة الساعة P2للمنتوج  والباقي P1ساعة للمنتوج 500ساعة عمل منها  800على اإلنتاج 

 دج 

 P2 و P1دج لكل وحدة مباعة من  04على التوزيع 

 :كان كالتالىجدول األعباء غير المباشرة  •

 التوزيع 03الورشة 02الورشة 01الورشة التموين ــــــانالبيــــــــــــــ

 15600 71000 24800 83000 55400 الثانويالتوزيع ∑

 10000 66000 16800 58000 49400 األعباء المتغيرة

معامل التحميل 

 العقالني

1.1 0.8 0.9 1.2 1 

كغ مادة أولية  ق.و.ط

 مشتراة

كغ مادة  أولية  

 مستعملة

ساعات عمل 

 رةمباش

 وحدة مباعة وحدة منتجة

 

 :مبيعات الشهر •

 دج للوحدة 350بسعر P1وحدة من  320

 دج للوحدة280بسعر P2وحدة من  200

 :المطلوب

 لألعباء الثابتة العقالنيعلما أن المؤسسة تطبق طريقة التحميل 

 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة •

 2Mو  M1 أحسب تكلفة الشراء للمواد  •

 P2 و P1اإلنتاج وسعر التكلفة والنتيجة التحليلية لـ   أحسب تكلفة •
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 طريقة التكاليف املتغرية:  املبحث الثالث

 مفهوم ومبادئ  طريقة التكلفة املتغرية :  املطلب األول

 مفهوم  طريقة التكلفة المتغيرة :أوال

اب سعر التكلفة فقط هي طريقة تعتمد أساسا على الفصل بين األعباء المتغيرة واألعباء الثابتة  وحس

عر التكلفة، سبالتكاليف المتغيرة ألغراض التسيير، كما تهتم بدراسة المردودية أكثر مما تهتم بمستوى 

تركيبته وتطوره وتقوم على أساس طرح إجمالي التكلفة المتغيرة من رقم األعمال ليتم الحصول على هامش 

لدورية في المؤسسة ثم تطرح التكاليف الثابتة اإلجمالية من التكلفة المتغيرة الذي يستعمل في اتخاذ القرارات ا

 ..[24]هذا الهامش ليتم الحصول على النتيجة 

تنتج عدة منتجات دفعة واحدة، وهي تعتمد على التفرقة بين األعباء  التيالمؤسسات في  طبق هذه الطريقةت

 ..لعناصر األعباء إلى وحدات اإلنتاج الجزئيالمتغيرة والثابتة وتقوم على مبدأ التحميل 

مدا على تحديد عتبة يعرف نظام التكاليف المتغيرة كطريقة لدراسة العالقة  بين حجم المبيعات والربح معت

إلى أعباء متغيرة وأعباء ثابتة كما تهتم  األعباءفهذه الطريقة تعتمد على تقسيم  المردودية أوخط الربح

 .بمستوى المردودية

 مفهوم األعباء المتغيرة والثابتة -1

 األعباء المتغيرة 1-1

 اشرةاألعباء المتغيرة هي جزئية وتتكون من األعباء المباشرة وغير المب:   مفهومها •

 توالتموينياالمشتريات المستهلكة من المواد األولية  :تتغير بتغير حجم النشاط مثل التي 

 األخرى واليد العاملة المباشرة

 :لألعباء  المتغيرة البيانيالتمثيل  •

فإن  وبالتاليحجم النشاط بالكمية  Xالتكلفة المتغيرة للوحدة  =األعباء المتغيرة اإلجمالية 

حجم النشاط  ويكون x و رقم األعمال   يمثل  a حيث y = ax  :الشكل معادلتها هي من 

 :لها كما يلى البيانيالتمثيل 

 التمثيل البيانى للمعادلة: 

x                                                                                             

  Y= ax                       

 

                                                                                   y 
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لها  البيانيفهي ثابتة عند مختلف مستويات النشاط  ويكون التمثيل  األعباء المتغيرة للوحدة

 :كما يلى

x 

y=a 

 

y            0  

 :مكونات التكلفة المتغيرة في مؤسسة تجارية •

  :غيرة في مؤسسة تجارية من العناصر التاليةتتكون التكلفة المت

 600حـ/تكلفة شراء البضائع المباعة  •

 األعباء المتغيرة للتموين مباشرة وغير مباشرة •

 األعباء المتغيرة للتوزيع مباشرة وغير مباشرة •

 :المتغيرة في مؤسسة صناعية التكلفة مكونات •

 601حـ/تكلفة شراء المواد األولية واللوازم المستعملة   •

 األعباء المتغيرة للتموين مباشرة وغير مباشرة  •

 األعباء المتغيرة لإلنتاج مباشرة وغير مباشرة •

 األعباء المتغيرة للتوزيع مباشرة وغير مباشرة •

 :األعباء الثابتة 1-2

الجزء الباقي من األعباء اإلجمالية بعد طرح األعباء المتغيرة منها،  هي: مفهومها •

مؤسسة مهما كان حجم نشاطها المحقق ضمن هيكلة قاعدية واألعباء الثابتة تتحملها ال

 .معينة

األعباء الثابتة ال يتم توزيعها على كل منتج ولكن يتم معالجتها إجماليا من أجل تحديد 

 .النتيجة
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 لألعباء الثابتة البيانيالتمثيل  •

ا من فمعادلته وبالتالياألعباء الثابتة اإلجمالية ال تتغير بتغير مستوى حجم النشاط   •

 :كما يلى البيانيالثابتة اإلجمالية و يكون تمثيلها التكاليف تمثل b ث، حي y= b  الشكل  

x                                                                                                                          

                                                                                     Y=b 

y 

األعباء الثابتة للوحدة فهي تتناسب عكسيا ومستوى حجم النشاط أي أنها تتناقص بزيادة حجم النشاط 

  :كما يلى البيانييكون تمثيلها  وبالتاليy = b/x وشكلها هو   

x                                                                     

                                                                Y= b/x 

  

y 

الذي يمثل األعباء المقابلة  التاليلك مؤسسة الشروق الصناعية الجدول  دمتق:  01مثال

 لمستويات األنشطة التالية:

 1000 البيــــــــــــــــان

 وحدة

2000 

 وحدة

4000  

 وحدة

5000 

 وحدة

8000 

 وحدة

 880000 580000 480000 280000 180000 اإلجمالية األعباء

 800000 500000 400000 200000 100000 اإلجمالية المتغيرة األعباء

 80000 80000 80000 80000 80000 إلجماليةا الثابتة األعباء

 

 األعباء المتغيرةمن  ومثل بيانيا كلحدد األعباء المتغيرة للوحدة عند مستوى كل النشاط  •

 اإلجمالية وللوحدة

األعباء الثابتة اإلجمالية  كلا بيانيحدد األعباء المتغيرة للوحدة عند مستوى كل نشاط ، ومثل  •

 .وللوحدة

 :[25]ومحتوى الطريقة مبدأ: ثانيا

 :تقوم هذه الطريقة على عدة مبادئ منها على وجه الخصوص: الطريقة مبدأ -1
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  تحليل عناصر األعباء حسب وظائف المشروع وطبيعة تلك العناصر ويتم تحليلها إلى تكاليف

 .إدارية وتمويليةتكاليف تسويقية وبيعية وإنتاجية وتكاليف 

 تقسيم عناصر األعباء إلى متغيرة وثابتة 

 تحميل الوحدات المنتجة بالجزء المتغير فقط لتحديد تكلفة الوحدة من التكاليف المتغيرة 

 تعتبر األعباء الثابتة أعباء زمنية يجب على نتيجة الدورة تغطيتها 

  على أساس التكلفة المتغيرةالمنتجات التامة الصنع والمنتجات قيد التنفيذ يتم تقييمها. 

  التكلفة المتغيرة أي أن رقم األعمال هو أساس قياس مستوى النشاط ويجب /تحديد الهامش

 عليه أن يغطى التكاليف المتغيرة

 تبويب أألعباء المتغيرة حسب طريقة األقسام المتجانسة 

  النتائج والذي يمثل جدول حساب  التالييمكن تلخيص مبادئ هذه الطريقة في الجدول

 التفاضلي

 النسبة المبالغ البيــــــــــــــــــــــــــــــان الرقم

01 

02 

 خارج الرسم  الصافيرقم األعمال 

 التكاليف المتغيرة

Xxxx 

(xxxx) 

100% 

03 

04 

 التكلفة المتغيرة /الهامش

 التكاليف الثابتة

Xxxx 

(xxxx) 

 

  xxxx االستغالل نتيجة 05

 .180د الكريم، مرجع سابق، صبع  بويعقوب: المصدر

 .االستغالللتحليل أداة  يتضح أن هدف طريقة التكاليف المتغيرة ليس حساب النتيجة وإنما

  :ما يلي C.A يشترط أن يغطي رقم  األعمال: محتوى الطريقة-2

 CVالتكاليف المتغيرة  -

 CF    - التكاليف الثابتة 

   REللمؤسسة -يعطي ربحا  -

أن التكاليف الثابتة  تتحملها الكميات المباعة وليست الكميات المنتجة  وأن تقييم المخزون  مما سبق يستنتج 

 يكون بواسطة التكاليف المتغيرة(،  الكميات المنتجة وغير المباعة)
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 كاالتيفى ما يتعلق بمراحل حساب النتيجة  فهو 

 (01)التكاليف الثابتة  –التكاليف المتغيرة  –األعمال رقم =النتيجة 

 RE  =  CA- CV –CF         

 التكاليف المتغيرة    –األعمالرقم  =التكاليف المتغيرة  /الهامش  

M/CV  =  CA - CV  

 ( نجد ما يلى: 01) معادلة النتيجةفي  وبالتعويض 

 : ىما يلأي، من العالقة السابقة يتبين ( 02) التكاليف الثابتة  –التكاليف المتغيرة  /الهامش =النتيجة

RE =  M/CV –CF        

 التكاليف المتغيرة أكبر من  التكاليف الثابتة فإن النتيجة موجبة  /كان الهامش إذا -

 التكاليف المتغيرة أقل  من  التكاليف الثابتة فإن النتيجة سالبة  /كان الهامش إذا -

ه الحالة يقال أن النشاط وفي هذ ،0 =التكاليف الثابتة فإن النتيجة =التكاليف المتغيرة  /كان الهامش إذا -

 إجمالي التكاليف = األعمالقد بلغ عتبة المردودية بمعنى أن رقم  االستغالليأو  االقتصادي

 

 :تعريف عتبة املر دودية  وجماالت إستعماهلا :املطلب الثاني

 تعريف عتبة المردودية -1

 [26]نتيجة معدومة قحقيتتعلق  بمستوى النشاط الذى 

بعبارة آخري هي النقطة التي يتساوى فيها اإليراد الكلى مع التكلفة  الكلية،  كما في نقطة التعادل  -

 :[27]لمتغيرة مع التكاليف الثابتة .يتساوى الهامش / التكلفة ا

حيث  SRويرمز لها بـ (  نع (تعريف عتبة المردودية وتسمى أيضا  رقم األعمال نقطة التعادل    

 .تصل فيها المؤسسة إلى تغطية تكاليفها 

يتساوى فيها  التيتعرف أيضا على أنها مستوى النشاط الذى يحقق نتيجة معدومة، وبعبارة أخرى هي النقطة 

يف التكاليف المتغيرة مع التكال /نقطة التعادل يتساوى الهامش  فيكذلك  .اإليراد الكلى مع التكاليف الكلية

 .الثابتة

 SR  x  % M/CV  =  CF  التكاليف الثابتة  ومنه =التكاليف المتغيرة  /الهامش

وانطالقا من هذه النقطة تبدأ المؤسسة في تحقيق األرباح وقبلها تكون قد حققت خسارة ويمكن حساب عتبة 

 :المر دودية عن طريق المعادلة التاليـــــــــة

CFCA  x=            CFSR =                

      %M/CV           M/CV                             
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 :حاالت تحقق عتبة المردودية:  كوضع حسابي تأخذ عتبة المردودية المفاهيم التالية  : مالحظة

 التكاليف الثابتة  =التكاليف المتغيرة  /كان الهامش إذا -

 =0 كانت  النتيجة  إذا -

    ( CAC )الحاسم  األعمالهذه الحالة رقم في  إجمالي التكاليف وتسمى = لاألعماكان رقم  إذا -

 )نشاط معتدل(حالة المبيعات المنتظمة  -1

  PMيتم حساب عتبة المردودية ثم تاريخ بلوغ العتبة ويسمي  نقطة التعادل 

x    12     CFx   12   =          SR PM =  

M/CV                                            CA 

 حدود عتبة المردودية: 

 .من أجل حساب عتبة المردودية تكتب عالقة النتيجة بداللة عدد الوحدات

 التكاليف الثابتة –التكاليف المتغيرة  /الهامش =النتيجة 

 التكاليف الثابتة -(عدد الوحدات المباعة xالتكاليف المتغيرة للوحدة  /الهامش= )النتيجة

 التكاليف الثابتة – عدد الوحدات المباعةx( التكلفة المتغيرة  للوحدة –يع الوحدة سعر ب)= النتيجة

R = (  PVU   -  CVU )   Q    -  CF 

 :حدود وهي 04 للعتبة

ويقصد به أدنى سعر بيع يمكن أن تبيع به المؤسسة دون أن تحقق ال ربح   سعر البيع األدنى للوحدة 

 :ليةوال خسارة ويتحدد حسب العالقة التا

 R = ( x   -  CVU )   Q    -  CF = 0 

CFU   +  Q CVx =     

          Q             

وهي أقصى تكلفة متغيرة للوحدة  يمكن أن تتحملها المؤسسة دون لتكلفة المتغيرة للوحدة القصوى ا 

 :أن تحقق ال ربح وال خسارة وتتحدد حسب العالقة التالية 

R = (  PVU   - x  )   Q    -  CF = 0 

CF  -U  Q PVx =     

     Q             

وهي الكميات المباعة من المنتجات  ويقصد به عدد الوحدات الممثلة للعتبةحجم المبيعات األدنى   

 :تحقق نتيجة معدومة كما يمثل الحد األدنى للكمية المباعة ويتحدد حسب العالقة التالية التي

R = (PVU   -  CVU )   x    -  CF = 0 
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CF               x = 

PVU -CVU 

 SR : وتتحدد ايضا كما يلى

PVU                                    

 :وتتحدد حسب العالقة التالية التكاليف الثابتة القصوى 

  R = (PVU    -  CVU )   Q    -  x = 0 

x=   (PVU    -  CVU )   Q            

 دج ، بلغت 8.000.000 خزف الصحي رقم أعمال قدره ت مؤسسة الشرق للحقق 2013 في سنة : 02مثال

 .دج  600.000و دج  6.400.000التكاليف المتغيرة والثابتة علي التوالي  

 ماذا تالحظ -3أحسب تاريخ العتبة    -2أحسب عتبة المردودية    -1

 الحل

 SRعتبة المردودية  -1

=  3000000    600.000 =    =  C.F    SR  

                                      % M/CV      0.2    
    

  P.Mحساب تاريخ بلوغ عتبة المردودية  -2

x    12   =   4.5 mois        3000000x  12     =        SR  P.M   = 

              CA                        8000000 

 ماي 15عتبة المردودية تتحقق فى      

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــان 01/01/2013 15/05 31/12/2013 %

 األعمالرقم  0 3.000.000 8.000.000 100%

 التكاليف المتغيرة 0 2.400.000 6.400.000 80%

 التكاليف المتغيرة/الهامش  0 600.000 1.600.000 20%

 التكاليف الثابتة 600.000 600.000 600.000 

 النتيجة 600.000- 0 1.000.000+ 

 عتبة المردودية    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 3000000 

ـــــــــــــــــــــــ ماي 15 

 ــــــ

 تاريخ عتبة المردودية    ــــــــــــــــــــ
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 يالحظ أن نظام التكاليف المتغيرة يشمل فترتين -3

 تغطيةفترة تغطية التكاليف  يتم فيها حساب معدل ال-

و من هنا تظهر أهمية بلوغ عتبة المردودية في ، فترة المردودية أو الربح يتم فيها حساب معدل المردودية- 

 .أسرع وقت ممكن

 IR     =100%فترة المردودية +           ICحيث فترة التغطية    

 ضا برقم األعمال الحاسميأالثابتة والمتغيرة يسمى التكاليف في حالة رقم األعمال يغطي تماما   :مالحظة

.C.A.C 

 حالة المبيعات غير المنتظمة -2

لتحديد  ىتظهر المبيعات غير المنتظمة في أغلب الحاالت، وهنا يتم استخدام طريقة المربعات الصغر

 كذلك التكاليف الثابتة اإلجمالية.التكلفة المتغيرة للوحدة و

 y  =  ax +  b يتم تحديد المعادلة من الشكل: 

 2015لمؤسسة ملبنة األوراس لسنة  االستغاللدمت لك المعطيات التالية حول تحليل : قمثال

عدد الوحدات  الشهر

 المباعة

التكاليف 

 اإلجمالية

عدد الوحدات  الشهر

 المباعة

التكاليف 

 اإلجمالية

 18800 1400 جويلية 14000 1000 جانفي

 12800 900 أوت 11600 800 فيفري

 18800 1400 سبتمبر 15200 1100 مارس

 21200 1600 أكتوبر 16400 1200 أفريل

 22400 1700 نوفمبر 20000 1500 ماي 

 26000 2000 ديسمبر 17600 1300 جوان

 

 المطلوب:

  aأحسب التكلفة المتغيرة للوحدة  -1

 أحسب التكاليف الثابتة اإلجمالية -2
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 الحل:

  aحساب التكلفة المتغيرة للوحدة  -1

 المبيعات األشهر

x 

تكاليف ال

 اإلجمالية

y 

X Y XY X
2 

Y
2 

 15210000 105625 1267500 3900-- 325- 14000 1000 جانفي

 3969000 275625 3307500 6300- 525- 11600 800 فيفري

 7290000 50625 607500 2700- 225- 15200 1100 مارس

 2250000 15625 187500 1500- 125- 16400 1200 أفريل

 4410000 30625 367500 2100+ 175+ 20000 1500 ماي 

 90000 625 7500 300- 25- 17600 1300 جوان

 810000 5625 67500 900+ 75+ 18800 1400 جويلية

 26010000 180625 2167500 5100- 425- 12800 900 أوت

 810000 5625 67500 900+ 75+ 18800 1400 سبتمبر

 10890000 75625 907500 3300+ 275+ 21200 1600 أكتوبر

 20250000 140625 1687500 4500+ 375+ 22400 1700 نوفمبر

 65610000 455625 5467500 8100+ 675+ 26000 2000 ديسمبر

 193320000 1342500 16110000 0 0 214800 15900 المجموع

 

  االنحرافاتمالحظة: تم استخدام طريقة 

    = 12               16.110.000 =       ∑ XY a =   

                                 ∑ X
2
          1.342.500                                       

 تحديد قيمة التكاليف الثابتة اإلجمالية -2

𝑦 = 𝑎𝑥 − 𝑏       𝑏 =
214800

12
− 12 ×

15900

12
 

𝑏 = 2000 

 تحديد معادلة المستقيم -3

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏      𝑦 = 12𝑥 + 2000 
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 االقتصاديتعلم مصلحة المحاسبة أن المعلومات السابقة هي معلومات تخص النشاط   :03ل مثا

أعطيت لك  وبالتالي "ص"و  "س"أن المؤسسة  تصنع منتوجين  افتراضللمؤسسة ككل وعلى 

دج والتكاليف الثابتة 5600000ما قيمته  "س"المعلومات التالية حولهما حيث بلغ رقم األعمال للمنتوج 

دج والتكاليف الثابتة 2400000ما قيمته  "ص"دج ، في حين بلغ رقم األعمال للمنتوج 420000

 .دج180000المرتبطة به 

 أحسب النتيجة لكل منتوج •

 :لحلا

 التفاضليجدول النتائج 

 االقتصاديالنشاط  "س"المنتوج  "ص"المنتوج 

 للمؤسسة

 البيـــــــــــــــــــــــــان

 األعمالرقم  8.000.000 5.600.000 2.400.000

 التكاليف المتغيرة 6.400.000 4.480.000 1.920.000

التكاليف /الهامش  1.600.000 1.120.000 480.000

 المتغيرة

 التكاليف الثابتة 600.000 420.000 180.000

 النتيجة 1.000.000+ 700.000+ 300.000+

 عتبة المردودية -------------------- -------------------- --------------------

 نقطة التعادل -------------------- -------------------- --------------------

 

 هامش األمان 

عندما يكون رقم األعمال أكبر من عتبة المردودية ، فغن المؤسسة يمكنها حساب النشاط ذو 

رقم األعمال عتبة   -ألعمال  رقم ا =حيث هامش األمان المردودية أو ما يسمى هامش األمان، 

 المردودية

 :ومنه يمكن حساب معدل هامش األمان كما يلى

        x        100 هامش األمان =       معدل هامش األمان  

 رقم األعمال                                     
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 عتبة المردودية استعمالمجاالت -2

 دراسة نشاط قسم معين داخل المؤسسة •

 اسة نشاط المؤسسة ككلدر •

 دراسة التسيير التقديري لقسم واحد أو على مستوى المؤسسة ككل •

 

 استعماالت هذه الطريقة يف التسيري  :املطلب الثالث

إن التكاليف المتغيرة ليس هدفها حساب النتيجة وإنما هي أداة تحليل لالستغالل، إذا ال :  تحليل النتيجةـ 1

، أي يجب (التكاليف الثابتة  )اسبية تسمح بإهمال جزء معين من التكاليف يمكن أن نستعمل أي طريقة مح

استعمال طريقة التكاليف اإلجمالية في حساب النتيجة،  لذا فاستعمال هذه الطريقة في حساب النتيجة، هو 

  .مرور إلى حساب هامش التكلفة المتغيرة ونقطة الصفر

لتسيير الداخلي للمؤسسة حيث يمكن من متابعة تطورات التكاليف ـ تسمح التكاليف المتغيرة لمراقبة فعالية ا2

المتغيرة التي لها عالقة مباشرة بسياسة المؤسسة قصيرة األجل، ومقارنتها باألرقام المثالية والسهر على 

  .مبلغهاالتخفيض من 

لطريقة تعطي ميزة ـ التكاليف المتغيرة كطريقة لتقيم المخزونات التي تشكل صعوبات أثناء حسابها وهذه ا3

  .لتقيم المخزونات بالتكلفة المتغيرة فقط ونحسب التكاليف الثابتة كالتكاليف للدورة أي تسهيال لتغطيتها

ـ تستعمل هذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات المستقبلية فيما يخص عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة ،  4

  .حقق في عملية البيعوكذلك مستوى سعر البيع أو هامش الربح الم

ـ إذا كانت هناك عدة منتجات فتدرس الشروط االستغاللية المستقبلية لكل منها على حدى ويتم تحديد  5

   .أحسنها

 كما أن هذه الطريقة تسمح بتحديد عتبة المر دودية لكل منتج أو لكل وظيفة في المؤسسة على حدى-6

 .ألمان للمؤسسةـ تسمح بحساب هامش األمان ومعدل أو مؤشر ا-7

 االستغاللالقرارات وخاصة ما تعلق بدراسة تغيرات شروط  اتخاذ فيستعمل هذه الطريقة  -8

 :مالحظــــــــات

  التكلفة المتغيرة أكبر من مجموع التكاليف الثابتة فإن هناك ربحا  /إذا كان الهامشـ  1

ة اإلجمالية فسوف تحقق المؤسسة خسارة ولكن التكلفة المتغيرة أقل من التكاليف الثابت/ـ إذا كان الهامش 2

تكون بمقدار عدم تغطية التكاليف الهيكلية، لذا فإن استمرار المؤسسة أحسن من غلقها إذ تكون في هذه الحالة 

  .الخسارة تقدر بجزء من التكاليف الثابتة الهيكلية

فيكون من األحسن اقتصاديا توقيف نشاط التكلفة المتغيرة أقل من تكاليف النشاط الثابتة  /ـ إذا كان الهامش3

  .المؤسسة
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 مزايا وعيوب طريقة التكاليف املتغرية :املطلب الرابع

I-  [28]مزايـــــــــــا طريقــة التكاليــف المتغيــرة:  

ـ تسمح هذه الطريقة بمراقبة جيدة لفعالية التسيير حيث تسمح بمتابعة تطورات التكاليف المتغيرة التي لها 

  .عالقة مباشرة بسياسة المؤسسة

ي التكاليف اإلجمالية أو ـ توضح هذه الطريقة العالقة بين حجم النشاط والتكاليف والتي ال نجدها واضحة ف

  .الكلية

 .ـ تسمح هذه الطريقة بتحديد عتبة المردودية لكل منتوج على حدي 

ـ تستعمل هذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات المستقبلية فيما يخص عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة 

  .وكذلك مستوى سعر البيع

  .الكلية ـ سهولة حسابها لمقارنتها مع طريقة التكلفة

II- [29]عيــــــــــــــــــوبـــها: 

نتاج، ولكن اإلنتاج استفاد من بعض عناصرها وقد على الرغم من أن التكاليف الثابتة لم تنفق سبب اإل        

  .نشأت من أجله 

  .صعوبة الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وخاصة في المشروعات الكبرى التي تنتج سلع متعددة  •

ال يمكن التعرف على التكاليف المتغيرة إال باالعتماد على حجم اإلنتاج أو المبيعات، في حين ال يمكن  •

  .بين المنتوجات والمبيعات إال في المدى الطويل التشابه

 .قاعدة لتحديد هذه األسعار ةالتكاليف المتغير التخاذاألجل الطويل نظرا في  تسعير المنتجات صعوبة •

الوهلة األولى مما يجعل قيمة المخزونات ال تعبر عن تكلفتها الحقيقية، وذلك في  التكاليف الثابتة استبعاد •

 .ر التكلفة الثابتة بالرغم من مساهمتها في يكوين هذه المنتجاتأث الستبعادنظرا 

 

 تطبيقات حول التكاليف املتغرية

 2015مؤسسة الصومام لدورة  استغاللالمعطيات التالية مستخرجة من : 01 التطبيق

 دج للوحدة 100وحدة  بـ 5000عدد الوحدات المباعة  •

 من رقم األعمال % 80التكاليف المتغيرة =  % •

 دج  70000كاليف الثابتة = الت •

 المطلوب 

 REأحسب النتيجة -1

 SRعتبة المردودية  أحسب -2

 P.Mتاريخ بلوغ العتبة  أحسب -3

 أحسب عدد الوحدات الممثلة للعتبة  -4

 أحسب معدل التغطية ومعدل هامش األمان  -5

 يمثل رقم األعمال ، عن معادلة النتيجة  xحيث  xعبر بداللة  -6

 مثل بيانيا عتبة المردودية  -7

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.890/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584%20%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A.doc
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.890/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584%20%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A.doc
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 :حلال

 R.Eحساب النتيجة  -1

   RE  =   C.A   -     C.V  -  C.F 

RE   =  500.000 – ( 500 000 x 0.8 ) – 70.000 = +30.000 

    SRحساب عتبة المردودية  -2

SR = C.F/ % M/CV = 70.000/0.2 = 350.000 

  PM تاريخ بلوغ العتبةحساب -3

P.M =( SR/CA) x 12 = ( 350.000/500000) x 12 = 8.4 mois = 12 septembre  

 

 حساب عدد الوحدات الممثلة للعتبة -4

SR(Q) =     SR/ P.V.U = 350.000/ 80  =  4375 UNITES   

  I.Rمعدل المردودية و     I.Cةحساب معدل التغطية -5

I.C = SR/CA =  350.000/500.000= 0.7......................................... 

= 100% - 70% = 30% I.R 100 % = IC  +  IR    

 رقم األعمال عن معادلة النتيجة  Xحيث   Xالتعبيربداللة -6

 RE  =   C.A   -     C.V  -  C.F =  M/CV  -  CF  

Y= ax  -  b                Y= 0.2 x  -  70.000  

 للعتبة  البيانيالتمثيل -7

 

 = تكاليف ثابتة أو طريقة إجمالي التكاليف ت.ممش / استعمال إما طريقة النتيجة وإما طريقة الهايمكن  
 

حين كانت النتيجة المحققة في  ،15/04/2015حققت مؤسسة جمانة عتبة المردودية بتاريخ : 02التطبيق

 دج، 700000ما قيمته   2015في

   y = 0.4 x    ى:التكاليف المتغيرة كما يل /الهامش معادلةكانت 

 :المطلوب

 ف الثابتةاحسب مبلغ التكالي •

 الصافياحسب رقم األعمال  •

 أحسب رقم األعمال عتبة المردودية •

 أحسب هامش األمان ومعدله •

 مرة النتيجة السابقة 2 =رقم األعمال الذي يحقق نتيجة  وما ه •
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حساب التكاليف والنتيجة وللفترة المعتبرة في  مؤسسة السالم طريقة التكاليف المتغيرة تطبق :03التطبيق رقم 

 :أعطيت لك المعلومات التالية 2016بدورة الخاصة 

 دج للوحدة 300وحدة بسعر  6000  الكمية المنتجة والمباعة  •

 كغ  5الوحدة في  األوليةالكمية المستعملة من المواد   •

 دج لكل كيلوغرام 24 تكلفة الشراء المتغيرة •

 دج للساعة 150 ساعة بـ  400أعباء اإلنتاج المتغيرة المباشرة  •

 دج لكل كغ مستعمل من المواد األولية 7تاج المتغيرة غير المباشرة أعباء اإلن •

 من رقم األعمال % 10أعباء التوزيع المتغيرة غير المباشرة  •

 دج350000اإلجمالية  الثابتةالتكاليف  •

 :المطلوب

 التفاضليإعداد جدول حساب النتائج  •

 أحسب رقم األعمال عتبة المردودية •

 (قطة الصفر)ندية أحسب تاريخ بلوغ عتبة المردو •

 التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة /مثل بيانيا عتبة المردودية بطريقة الهامش •

 أحسب حدود عتبة المردودية •

 :حتليل املردودية: 04قالتطبي

 2015، ومن أجل تحليل المردودية الخاصة بكل منتوج لدورة  A ،B  ،Cمنتجات 03تصنع ملبنة األوراس

   :لتاليةقدمت لك المعلومات ا

  2015بالنسبة لدورة  •

 C  المنتوج    B المنتوج  Aالمنتوج  البيــــــــــــــــــــــــــــــان
 1000000 1400000 2000000 رقم األعمال

تكلفة المواد األولية 

 المستعملة
1100000 600000 360000 

 120000 180000 220000 أعباء متغيرة أخرى
 480000 اليةالتكاليف الثابتة اإلجم

 

 2016توقعات دورة  •

 C  المنتوج     B المنتوج  Aالمنتوج  البيــــــــــــــــــــــــــــــان
 %2- %5- %10- سعر بيع الوحدة

 %8+ %10+ %15+ الكمية المباعة
 %3- %4- %2+ تكلفة المواد المستعملة

 %6- %3+ %5- أعباء متغيرة أخرى
 480000 ةالتكاليف الثابتة اإلجمالي

 

  :المطلوب

قارن بين نتيجة كل منتوج بالنسبة للدورتين والنتيجة الكلية للمؤسسة محددا المنتوج األكثر مردودية والنتيجة 

 األمثل
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 طريقة التكاليف املعيارية: املبحث الثالث

 مفهوم الطريقة وأهدافها: املطلب أألول

اليف المعيارية، ولقد أعطيت عدة تعاريف تعريف التك فيالمحاسبون  اختلف: ةمفهوم الطريق -1

 :ومنها

خطة  "أو أنها  "رقم تستنتجه المؤسسة من سابق خبرتها  فيهي تكاليف مثلية تتلخص  ": 01تعريف

أن تكون عليه وحدة التكلفة من منتوج  ينبغيوفنى دقيق لما  علميتكاليف محددة مسبقا على أساس 

لما تم  الكفاية اإلنتاجية داءأتشير إلى مستوى  التيالفروق  أو عملية ، وتستخدم كأداة قياس لتحديد

 .[30]"القرارات واتخاذأغراض التخطيط والرقابة في  تنفيذه فعليا ومنه فهي تساعد اإلدارة

لقد ركز أخر على أسلوب إعداد المعايير والهدف منها فعرف التكاليف المعيارية بانها" : 02تعريف 

خطة تكاليف محددة مقدم ا على أساس فنى وعلمي دقيق لما ينبغي أن تكون علية وحدة التكلفة من 

تحديد الفروق التي تشير إلى مستوى إداء  الكفاية اإلنتاجية منتوج أو عملية، وتستخدم كأداة قياس ل

 "31]فعليا.هتنفيذلما تم 

 عياريةأهداف التكاليف الم -3

 ::[32]التكاليف المعيارية عدة أهداف منه استخداميحقق 

 ةوبصورة علميف المعيارية على التخطيط المسبق م فكرة التكاليوتق :التخطيطفي  المساهمة -

تكاليف اإلنتاج المتغيرة منها والثابتة لفترة مستقبلية معينة، ويخدم خدا التحديد  عناصروموضوعية 

 المساعدة على تحديد أسعار البيع، وكذلك دخل المؤسسة :المسبق أغراض متعددة منها

لنظام التكاليف المعيارية الرقابة على التكاليف من األهداف األساسية : الرقابة فيالمساهمة  -

، فمن خالل المقارنة بين التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية تحدد اإلنتاجيوقياس كفاءة األداء 

 اتخاذومنه تتضح أسبابها والمسؤولون عليها، وهو األمر الذى يمكن اإلدارة من  االنحرافات

 .الالزمةاإلجراءات التصحيحية 

تحديد حد أدنى للسعر الذى  فيتساعد التكاليف المعيارية ) اإلعالم(:  اتخاذ القرار فيمساعدة ال -

الطاقة اإلنتاجية على التكاليف، وهو  استعمالتحديد مستويات اإلنتاج وأثر  فيتقبله اإلدارة، وتساعد 

طرق إنتاج  ماستخدامواد أولية جديدة،  استبدالالعديد من القرارات مثل  اتخاذما يمهد إلى 

 إلخ....بديلة

إن عملية اإلعالم تكمن في تزويد اإلدارة بتقارير دورية وكشوف تفصيلية بخصوص تحديد مختلف 

 مختلف االنحرافات. باإلضافة إلى كيفية تحليل  االنحرافات

 كما يلى: اإلجماليلفرق يتحدد ا

 تكاليف معيارية  –اإلجمالي = تكاليف فعلية  الفرق    

 تكاليف فعلية –اإلجمالي = تكاليف معيارية أو الفرق 
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 التكاليف املعيارية وحتليل االحنرافاتيف  : اخلطوات العملية املتبعة 02املطلب 

 الخطوات العملية المتبعة لحساب التكاليف المعيارية 

 لحساب التكاليف المعيارية يمكن إتباع الخطوات التالية:

 اس اإلنتاج المعياري" التقديري أو العادي" قد تحديد الكمية المعيارية للوحدة على أس

 تعطى وقد تعطى وقد تحسب وفقا للعالقة التالية:

 الكمية المعيارية للوحدة = الكمية المعيارية اإلجمالية المقدر استهالكها / اإلنتاج التقديري             

 التالية: باستخدام العالقة تحديد التكلفة المعيارية للوحدة: قد تعطى وقد تحسب 

 = المبلغ اإلجمالي  /  الكمية المعيارية اإلجمالية المقدر استهالكها عت

 عتحديد الكمية المعيارية الموافقة لإلنتاج الفعلي "ك" 

 اإلنتاج الفعلي xظل اإلنتاج العاديفي  الكمية المعيارية للوحدةع =  ك

  المعيارية: إنجاز جدول مقارنة التكاليف الحقيقية " الفعلية " والتكاليف 

 الفرق التكاليف المعيارية التكاليف الحقيقية البيـــــــــــــــــــــــان

Q PU T Q PU T غ  مالئم

 .مالئم

 المواد األولية

 اليد العاملة المباشرة

 مصاريف غير مباشرة

 لإلنتاج

        

         المجموع

 

 تحليل الفروقات 

يف الحقيقية " الفعلية " والتكاليف المعيارية يتم تحليل الفروقات بعد إعداد جدول المقارنة بين التكال

 لكل عنصر تكلفة " مواد أولية، يد عاملة مباشرة، مصاريف غير مباشرة"

 في هذا الصدد سيتم اعتماد التحليل وفقا للعالقة التالية: 

 التكاليف الفعلية –جمالي = التكاليف المعيارية الفرق اإل

 عر الحقيقيسال x اإلنتاج الحقيقي x " الفعلية "= الكمية الحقيقية التكاليف الحقيقية

 السعر المعياري  xاإلنتاج الحقيقي  x  التكاليف المعيارية  = الكمية المعيارية

 بالنسبة للفرق اإلجمالي قد يظهر وفق إحدى الحاالت التالية:

 رية أكبر من التكاليف للمؤسسة وذلك عندما تكون التكاليف المعيا ةيكون مالئما بالنسب

 الحقيقية

  أقل من التكاليف الحقيقيةيكون غير مالئم وذلك عندما تكون التكاليف المعيارية 

   تساوى التكاليف الحقيقية يساوى الصفر وذلك عندما تكون التكاليف المعيارية 
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 االنحرافات وتحليل أسبابها بالنسبة للمواد األولية تحديد - أ

عيارية ليس هدفا في حد ذاته وإنما الهدف يكمن في إجراء المقارنة مع التكاليف إن تحديد التكاليف الم

 الفعلية قصد تحديد االنحرافات.

 االنحرافإن حساب وتحليل االنحراف " الفرق " يكون بالنسبة لكل مادة على انفراد، أما مكونات 

 إلجمالي فيمكن تلخيصها في ما يلى:ا

مية إلى دراسات فنية وهندسية وتجارب معلميه تقوم بها إدارة : يستند معيار الكانحراف الكمية -

المؤسسة وفقا ألسلوب الرقابة المنهجية على التكاليف ، إذ تعتبر هذه اإلدارة مسؤولة في  اإلنتاج

عن تخطيط اإلنتاج وتنظيمه، فتعد بذلك الجداول الكمية والزمنية لإلنتاج وتنظم خطوط سيره ، 

لمعدات الالزمة لكل عملية إنتاجية ولكل منتوج بشكل يؤدى إلى اإلقالل وتقوم بتحديد اآلالت وا

 فة إلى أدنى حد ممكن.لمن األعطال ومن المواد التا

: إن إعداد معيار السعر ليس باألمر السهل، خاصة وأن األسعار تخضع لعوامل السعر انحراف -

في حالة االحتكار. تعد األسعار خارجية ، وبالتالي ال تستطيع إدارة المؤسسة التأثير عليها إال 

المعيارية للمواد المستخدمة في العملية اإلنتاجية بالتعاون بين إدارتي التكاليف والمشتريات في 

 استنادا إلى إحصائيات الفترة السابقة وإلى دراسات السوق  بداية كل فترة زمنية متفق عليها

لف الظروف المتوقعة خالل الفترة لمعرفة األسعار الحالية واحتماالت تطورها نتيجة مخت

 الزمنية المقبلة.

يستخدم معيار السعر كأداة لتقييم مستوى أداء إدارة المشتريات ولقياس أثر ارتفاع أسعار المواد 

 األولية أو انخفاضها على إيراد وأرباح الوحدة المنتجة.

نية نظرا لسهولتها ومرونتها وذلك أفضل طريقة لتحديد االنحرافات وتحليلها هي الطريقة البيا : إنمالحظة

 :التالي التطبيقيفي التعامل مع طبيعة العالقة المطبقة، ويمكن تحديد من خالل المثال 

 وذلك إلنتاج المنتوج التام "ل" تستخدم إحدى المؤسسات الصناعية مادتين "م" و "ن": 01مثال 

 وحدة 4000 البطاقة التالية أعدت على أساس إنتاج عادى" تقديري" قدره

 دج للمتر 18.5متر بسعر  4800المادة "م":  -

 دج للمتر 24متر بـ      5000المادة "ن"  -

 وحدة كالتالي: 4400كانت المعلومات الفعلية إلنتاج 

 دج للمتر 18متر بسعر  5480المادة "م":  -

 دج للمتر 22متر بـ      5300المادة "ن"  -

 المطلوب: 

 على أساس اإلنتاج التقديري لكل مادة ديةأحسب الكمية المعيارية الوح -1

 لكل مادة   عحدد الكمية المعيارية الموافقة لإلنتاج الفعلي ك -2

 أنجز جدول مقارنة التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية -3

 اإلجمالي وتحليله إلى عناصره المكونة االنحراف حساب -4
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 الحل:

 ري لكل مادةحساب الكمية المعيارية الوحدية على أساس اإلنتاج التقدي -1

 متر 1.2=  4800/4000المادة "م "  =   - ب

 متر 1.25= 5000/4000المادة "ن" =  - ت

 لكل مادة   عك الفعليتحديد الكمية المعيارية الموافقة لإلنتاج  -2

 متر x 4400  =5280  1.2) م(  =    عك

 متر x  4400   =5500  1.25)ن( =  عك

 ياريةجدول مقارنة التكاليف الفعلية والتكاليف المع -3

 الفرق التكاليف المعيارية التكاليف الحقيقية البيــــــــــــــــــــان

Q PU T Q PU T غ  مالئم

 .مالئم

 المادة األولية م

 المادة األولية ن

5480 

5300 

18 

22 

98640 

116600 

5280 

5500 

18.5 

24 

97680 

132000 

 

15400 

960 

 960 15400 229680   215240   المجموع

 

 +14440                      14440اإلجمالي = + االنحراف                                         

 االنحرافاتتحليل  -4

 تكاليف حقيقية " فعلية"  -اإلجمالي = تكاليف معيارية  االنحراف

                       =229680-  215240 + =14440 

 ادة األولية "م"حساب وتحليل االنحراف بالنسبة للم 

 تكاليف حقيقية " فعلية"  -اإلجمالي "م "  = تكاليف معيارية  االنحراف

 وهو غير مالئم ويعتبر هدر تكاليفي 960 -=   98640– 97680اإلجمالي =  االنحراف

 اإلجمالي = انحراف الكمية + انحراف السعر االنحراف

 عرالس                                            

 دج 18.5= عت                                            

 

 دج 18=  حت                                            

 

 الكمية                 

 عك            حك        

     5480        5280 
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 تمثل الكمية الحقيقية حك

 يةتمثل  الكمية المعيارع  ك                

 يمثل  السعر الحقيقي ح ت                

 يمثل السعر المعياري عت

 3600 -=    18(   5480 -  5280= ) ح( ت  حك     -  عكالكمية = ) انحراف

 2640= +   5280(    18  -  18.5= ) ع  ( كح  ت  -  ع تالسعر  = ) انحراف

 وهو غير مالئم 960 -=  2640+  3600 -= فرق الكمية + فرق السعر  =    اإلجماليالفرق    

 

  بالنسبة للمادة األولية "ن" االنحرافحساب وتحليل 

 تكاليف حقيقية " فعلية"  -اإلجمالي "م "  = تكاليف معيارية  االنحراف

 وهو مالئم ويعتبر وفر تكاليفي  15400= +   116600 - 132000اإلجمالي =  االنحراف

 ية + انحراف السعراإلجمالي = انحراف الكم االنحراف

 

 السعر                                           

 دج 24= عت                                          

 

 دج 22=  حت                                             

 الكمية                

 حك            عك        

         5500      5300 

 اإلجمالي. ي مثل هذه الحالة يمكن اعتماد طريقتين لحساب وتحليل االنحرافف

 

 :  01الطريقة 

 السعر                                            

 دج 24= عت                                          

 

 دج 22=  حت                                            

 الكمية               

 حك            عك       

    5500        5300 

 +4800=  24( 5300 – 5500= ) ع( ت  حك     -  عانحراف الكمية  = )ك
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 +10600=    5300(  22 -  24= )  ح  ( كح  ت  -  ع تانحراف السعر  = )

 وهو مالئم 15400= +  10600+4800اإلجمالي  =  +  االنحراف

 

 02الطريقة 

 رالسع                                             

 دج 24= عت                                             

 

 دج 22=  حت                                              

 الكمية                

 حك            عك        

     5500        5300 

 +4400=  22( 5300 – 5500= ) ح( ت  حك     -  ع)ك انحراف الكمية  =

 +11000=    5500(  22 -  24= )  ع  ( كح  ت  -  ع تانحراف السعر  = )

 وهو مالئم 15400= +  11000+4400اإلجمالي  =  + االنحراف

 

  العقالني والرشيد للموارد  : يعبر مصطلح االنحراف عن مدى االستعمال]33[االنحرافاتتحديد أسباب

أدت لحدوثه تي الطبيعية والبشرية داخل المؤسسة، وعليه يجب دراسته ومتابعته لمعرفة األسباب ال

األطراف المسؤولة عليه ، األمر الذي يستوجب إعداد قائمة أو تصنيف االنحرافات حسب  وتحديد

 والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي: إجمالي األسباب والمسؤولين، الخاصة بكل انحراف

 المسؤول الرقم األسباب الرقم

نوعية المادة، عدم تطابقه مع المواصفات  01

 التقنية

 مصلحة الشراء 01

 مصلحة الشراء 01 تغيير المادة المستعملة 02

 مصلحة اإلنتاج  02 مستوى مهارة العامل داخل الورشات  03

عدم توافق مؤهالت العامل مع منصب  04

 العمل

 المصلحة التقنية 03

 مصلحة الشراء 01 تغيير السعر 05

 مصلحة اإلنتاج 02 عدم احترام الخصائص اإلنتاجية 06

ليس نهائي بل يتم حسب خصوصيات كل مؤسسة، طبيعة اإلنتاج ، نوعية المادة التصنيف المقدم 

 األولية المستعملة، مستوى تأهيل العمال....إلخ
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 االنحرافات وتحليل أسبابها بالنسبة لليد العاملة المباشرة تحديد -ب

 تحديدقتها إن طريقة حساب وتحليل االنحرافات بالنسبة لليد العاملة المباشرة ال تختلف عن ساب

 االنحرافات وتحليل أسبابها بالنسبة للمواد األولية.

 = انحراف الزمن " الوقت '  + انحراف السعر" األجرة" ياإلجمال االنحراف

 وحدة 2000:  كانت البطاقة الفنية التي أعدت على أساس إنتاج عادى "تقديري"   02المثال 

 دج.200.000مالية ساعة بتكلفة إج 1000اليد العاملة المباشرة : 

 وحدة كما يلى: 2400كانت المعلومات الفعلية إلنتاج  

 دج للساعة 190ساعة بـ   1250اليد العاملة المباشرة : 

 المطلوب:

 علليد العاملة  ز حدد الزمن المعياري الموافق لإلنتاج الفعلي -1

 أنجز جدول مقارنة التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية -2

 إلجمالي وتحليله إلى عناصره المكونةا االنحرافحساب  -3

 الحل:

 لليد العاملة الفعليتحديد  الزمن المعياري الموافق لإلنتاج  -1

 ساعة  1000x2400       =1200=    عز*

                      2000 

 دج 200=  200000/1000*تكلفة أجر الساعة المعيارية  =               

 الفعلية والتكاليف المعياريةجدول مقارنة التكاليف  -2

 

 البيــــــــــان

 الفرق التكاليف المعيارية التكاليف الحقيقية

Q PU T Q PU T غ  مالئم

 .مالئم

  2500 240000 200 1200 237500 190 1250 اليد العاملة المباشرة

 

 بالنسبة لليد العاملة المباشرة االنحرافحساب وتحليل  -3

 االنحرافاتحساب  

 تكاليف حقيقية " فعلية"  -اإلجمالي = تكاليف معيارية  افاالنحر

 وهو مالئم ويعتبر وفر تكاليف  2500= +   237500 - 240000اإلجمالي =  االنحراف

 الزمن " الوقت " + انحراف أجرة الساعة اإلجمالي = انحراف االنحراف

 أجرة الساعة                                  

 دج 200= عت                                    

 

 دج 190=  حت                                              

 الزمن              

 عز                    حز                            

     1250        1200 
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 2500= + 237500 – 240000تكاليف حقيقية  =  -اإلجمالي = تكاليف معيارية   االنحراف

 9500 -=  190( 1250 – 1200= ) ح( ت  حز     -  عانحراف الزمن ' الوقت"  = )ز

 +12000=    1200(  190 -  200= )  ع  ( زح  ت  -  ع تانحراف أجرة الساعة  = )

 وهو مالئم 2500= +  12000+9500-اإلجمالي  =   االنحراف

 

 :االنحرافاتتحديد أسباب  

اسبة ومن خالل فرع الرواتب واألجور هي المسؤولة عن انحرافات األجرة ، كما إن مصلحة المح

 وقت العمل. أن عمال الورشات هم المسؤولون عن انحرافات

مما سبق يمكن القول أنه من األهداف األساسية للتكاليف المعيارية هو تحديد موقع االنحرافات من 

ما هي األسباب قصد اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتصحيح العملية اإلنتاجية، أي تحديد من هو المسؤول و 

الوضعية الناتجة عن االنحراف. وعليه يمكن اقتراح الجدول التالي الذي يبين تصنيف االنحرافات حسب 

 إجمالي. المسؤولين واألسباب الخاصة بكل انحراف

 المسؤول الرقم األسباب الرقم

 المصلحة التقنية 03 تغيير نظام العمل  01

انعدام أو نقص مستلزمات العمل، قطع  02

 الغيار  

 مصلحة الشراء 01

 مصلحة اإلنتاج  02 أجرة إضافية لمعالجة الفضالت  03

 مصلحة العمال 04 عدم تطابق منصب العمل مع شاغله 04

 مصلحة العمال 04 عدم احترام العدد الالزم من العمال 05

 لنسبة للمصاريف غير المباشرةالنحرافات وتحليل أسبابها باا تحديد -ج

 يتم تحديد وتحليل المصاريف غير المباشرة على طريقتين: 

: ويتم ذلك بواسطة تحديد عدد وحدات العمل ' القياس' تكلفة الوحدة ، وتكون التحليل بنفس  الطريقة األولى

ة ال تسمح بالكشف عن األسباب الطريقة المتبعة في المواد األولية واليد العاملة المباشرة، إال أن  هذه الطريق

 الحقيقية التي أدت  إلى وقوع هذه االنحرافات ، ولهذا السبب يفضل استخدام  الطريقة الثانية. 

 ويتم ذلك من خالل ميزانية  المصاريف المتغيرة والثابتة: الطريقة الثانية

 اإلجمالي = فرق الميزانية + فرق النشاط + فرق المردود الفرق

 مصاريف غير مباشرة حقيقية -ية = ميزانية المصاريف على أساس النشاط الفعلي فرق الميزان

 مصاريف غير مباشرة حقيقية  -= )أس  + ب  (                  

يقصد بالنشاط الفعلي عدد وحدات القياس الفعلية، أما ميزانية المصاريف على أساس النشاط 

= التكلفة المتغيرة المعيارية للوحدة ،   a  حيث،  y   =  ax +   bالفعلي هي من الشكل : 

x  أي عدد وحدات القياس الفعلية،  ''الفعلي" الحقيقيمستوى النشاطb  التكاليف الثابتة

 .المعيارية

 تكاليف ثابتة معيارية -معامل التحميل(  xفرق النشاط  = )تكاليف ثابتة معيارية 

 حيث معامل التحميل = نشاط فعلى / نشاط عادى
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 أو 

 الميزانية المرنة  )  أ س  +  ب  ( -معامل التحميل(  x) تكاليف معيارية النشاط  =حراف ان

 = التكلفة المتغيرة المعيارية للوحدة aأ = 

  أي عدد وحدات القياس الفعلية "الفعلي" الحقيقيمستوى النشاط  xس = 

 التكاليف الثابتة المعيارية bب =  

 : يمكن حسابه بعدة طرقمالحظة

عدد وحدات القياس المعيارية الموافقة للنشاط الفعلي(  -المردود = ) عدد وحدات القياس الفعلية  فرق

xالتكلفة المعيارية 

 

 وحدة 4000البطاقة التالية أعدت على أساس إنتاج عادي "تقديري" : 03مثال 

 دج للساعة 250ساعة بـ   4000اليد العاملة المباشرة  -

 دج متغيرة 10دج منها  30إلنتاج : المصاريف غير المباشرة ل-

 وحدة كما يلى: 4400كانت المعلومات الفعلية إلنتاج 

 دج للساعة 255ساعة بـ   4600اليد العاملة المباشرة  -

 دج  32المصاريف غير المباشرة لإلنتاج : تكلفة وحدة القياس -

 ط.و.ق: ساعة يد عاملة مباشرة

 المطلوب 

 صاريف غير المباشرةأحسب وحلل االنحراف على الم

 الحل:

  4000=  الفعليتحديد عدد وحدات القياس المعيارية الموافقة لإلنتاجX  4400  =4400  وحدة

 قياس

                                                                              4000  

 - جدول مقارنة التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية 

 

 ـــــــــــــــــــــانالبيــ

 الفرق التكاليف المعيارية التكاليف الحقيقية

Q PU T Q PU T غ .مالئم مالئم 

 15200  132000 30 4400 147200 32 4600 المصاريف غير المباشرة

 

 تحليل الفرق اإلجمالي على المصاريف غير المباشرة 

غير  15200-=  147200–132000=  تكاليف حقيقية -الفرق اإلجمالي  = تكاليف معيارية  

 مالئم

 الطريقة األولى: 

 اإلجمالي   = فرق عدد وحدات القياس + فرق تكلفة وحدة القياس الفرق
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 تكلفة وحدة القياس                                   

 دج 32= حت                                  

 

 دج 30=  عت                                           

 عدد وحدات القياس

 عك            حك       

4600         4400 

  6000-=  30(  4600-  4400فرق عدد وحدات القياس = ) -

 9200 -=  4600(  32-30فرق تكلفة وحدة القياس =  )   -

 وهو غير مالئم 15200-=  9200– 6000-اإلجمالي =  الفرق

 حل التالي:: يمكن اعتماد المالحظة

 6400-= 32(  4600– 4400فرق عدد وحدات القياس = )  -

 8800-=  4400(  32-30فرق تكلفة وحدة القياس = ) -

 وهو غير مالئم 15200-=  8800– 6400-اإلجمالي =  الفرق -

 الطريقة الثانية: 

 اإلجمالي = انحراف الميزانية + انحراف النشاط + انحراف المردود االنحراف

 مصاريف غير مباشرة حقيقية -لميزانية = ميزانية المصاريف على أساس النشاط الفعلي انحراف ا

  147200 -(  x4600 ( +)20  x4000 10انحراف الميزانية = ) 

 21200-فرق الميزانية =  

 أو 

 معامل التحميل ( xالميزانية = تكاليف ثابتة معيارية +) تكاليف متغيرة انحراف

 ة حقيقيةمصاريف غير مباشر -

 4600  -  147200  =-21200( x4000 ( +  )10 x 4000 20الميزانية = ) انحراف

                                                                     4000 

 تكاليف ثابتة معيارية -معامل التحميل(  x)تكاليف ثابتة معيارية  النشاط  =انحراف 

  ( =  20فرق النشاطx4000 )x4600  -    (20 x 4000 +  =  )12000 

                                        4000 

 أو

 الميزانية المرنة  )  أ س  +  ب  ( -معامل التحميل(  xالنشاط  =) تكاليف معيارية انحراف 

 4600 -   (10 x  4600( + )20 x 4000)( x 4000  30النشاط  = ) انحراف 

                                                                   4000 
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 12000= + 126000 –138000انحراف النشاط =  

  عدد وحدات القياس المعيارية الموافقة  -فرق المردود = ) عدد وحدات القياس الفعلية

 التكلفة المعياريةxللنشاط الفعلي( 

 6000--=  30( 4600 -4400فرق المردود = ) 

 

 اإلجمالي = انحراف  الميزانية + انحراف النشاط + انحراف المردود حرافاالن 

 15200-=  6000- 12000+  21200-االنحراف اإلجمالي = 

  االنحرافاتتحديد أسباب 

 إن مسؤولية مختلف االنحرافات تتوزع كما يلى:

 مسؤولية انحراف الميزانية تقع على عاتق مصلحة المحاسبة -

 ط تقع على عاتق المصلحة التقنية أو مصلحة اإلنتاج لنشاانحراف مسؤولية  -

 مسؤولية انحراف المردود تقع على عاتق عمال الورشات -

 تقييم طريقة التكاليف املعيارية: 03ملطلبا

أهدافها المخططة، وفى ما يلى  لتحقيقل بلوغ أعلى مستويات جتسعي المؤسسة لتحسين األداء من أ

 .الطريقةمزايا وعيوب هذه  استعراضسيتم 

 مزايا الطريقة -1

تمثل الطريقة آلية لرقابة التسيير، بما أن التكاليف المحددة على أساسها تمثل معايير فهي بمثابة  -

، يمكن أن  علهذه المراجوالتكاليف الفعلية  الفعليمراجع ، أو أهداف وعلى أساس مقارنة النشاط 

تكاليف إلى تكاليف معيارية ثابتة ومعيارية ال تإذا حللتتخذ قرارات التسيير خاصة  نللمؤسسة أ

 .متغيرة

المعيارية محددة لفترة معينة، فبإمكان المؤسسة  التكاليفمسك الحسابات، بما  فيسرعة كبيرة -

 .حساب التكاليف الحقيقية انتظارإجراء القيود المحاسبية بمجرد معرفة الكميات، دون 

يزداد أهمية  فهذا الهدطريقة الرقابة على التكاليف، فإن إذا كان من أهداف ال :باالستثناءاإلدارة  -

 .تعبر عن إنجاز ضعيف مقارنة بما كان مقدرا التيالسالبة  االنحرافاتأكثر عند دراسة 

توسع مجال نشاط التي  الوسائل اكتشافإلزام المؤسسة بدراسة السوق وهو ما يساعد على  -

 المؤسسة

 لالنحرافاتة تفسير سليم إجراءات سليمة نتيج اتخاذ إمكانية -

 تمثل أساسا لتحديد األسعار -

 اقتصاداألقل  االستعمالالمعيارية اإلدارة على الدراسة والبرمجة من أجل  فنظام التكالييلزم  -  

 .لمؤسسةا لموارد
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 :عيوب الطريقة -2

ب غيافي  لهذه الطريقة بعض العيوب أو النقائص الناتجة عن سوء استخدامها وتطبيقها، خاصة

 :الواقعية والمرونة والدقة المتعلقة بمعايير التكاليف المعتمدة ومنها

سير النظام وعدم فعاليته، الناتج عن  فيحصول خلل  فيعلى معايير غير دقيقة يتسبب  االعتماد -

، ومن ثم تكون مصدر صحيحةغير  انحرافاتالحصول على معلومات غير دقيقة وتسجيل 

  .رارات غير صائبةالمعلومات وتحاليل مضللة وق

يعتمد إعداد برامج التكاليف المعيارية على التقديرات ومنه فقوة أو ضعف البرنامج المعد  -

 .التقديرات الخاصة بمحيط المؤسسة هذهللموازنات التقديرية يعود إلى صحة 

 مرتفعة جدا أحيانا البرنامجستخدام اتكلفة -

ية كأسلوب البرمجة الخطية وأسلوب المدخالت يجب إدخال على هذا األسلوب األساليب العلم -

 .جميع العوامل ويربط بين جميع األقسام االعتباروالمخرجات ليأخذ بعين 
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 :خالصة الفصل الثالث

يالزم نظام التكاليف الفعلية أو التاريخية مجموعة من نقاط الضعف تجعله غير صالح لخدمة اإلدارة 

الرقابة واتخاذ القرارات، فإن نظام التكاليف التاريخية ال يصلح أن يكون داء وظائفها األساسية، التخطيط وفإب

ويمكن إجمال أهم نقاط الضعف في ما يلى: تقديم البيانات أداة للحكم والرقابة ومحاسبة المسؤولية. 

والمعلومات في وقت متأخر بعد فوات أوان العالج والتصحيح، ال يصلح أن يكون أداة للحكم، ال يصلح أن 

كون آداه للرقابة ومحاسبة المسؤولية، ال يلبى احتياجات اإلدارة في التخطيط، ال يصلح لرسم سياسة التسعير ي

 في نظام األوامر اإلنتاجية أو الطلبيات والدخول في المناقصات. 

إن كل طريقة من الطرق التي تم التعرض إليها تنتهج مبدأ تعتمد عليه للوصول إلي تحديد التكاليف 

 .التكلفة وبعبارة أخري تحديد نتيجة االستغالل للمؤسسةوسعر 

فنجد طريقة األقسام المتجانسة مبدئها يقوم علي تصنيف األعباء إلي أعباء مباشرة وغير مباشرة 

هدفها األساسي محاسبي أي حساب التكاليف المتدرجة الحقيقية، ونظرا البتعاد هذه الطريقة عن الموضوعية 

يقة التحميل العقالني تهتم بدراسة األعباء الثابتة وذلك بتحميل جزء رفط دلت بطريقتين،كانت محل االنتقاد فع

منها علي أقسام المؤسسة حتى تستعمل بشكل امثل، أما طريقة التكلفة المتغيرة تقوم بدراسة األعباء المتغيرة 

فيمكن القول المعيارية  ، أما طريقة التكاليفوذلك من أجل معرفة مدي مساهمتها في حجم التكاليف المنتوج

تبقى من أحسن الطرق ألنها ال تقتصر على  حساب االنحرافات بل على تحليلها وتحديد قيمها، مكان  هاأن

 .وقوعها ، أسباب وقوعها، المسؤول عنها،  ضافة أن هذه االنحرافات تشكل أداة للتحكم في تسيير المؤسسة
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