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إىل من يفيض قلبها حبا وحنانا إىل اليت تشجعين، وكانت العني اليت حترسين وكانت أول قلب 

 خيفق لنجاحي "أمي الغالية"

إىل من كافح وناضل من أجل جناحي، إىل الذي كان جناحي له قبل أن يكون يل "أيب الغايل"

إىل أخوايت العزيزات كل بامسه  إىل إخويت األعزاء  

 إىل رفقاء دريب طيلة سنوات الدراسة 

 إىل كل األهل واألقارب كل بامسه 

 إىل كل هؤالء أهدي عملي هذا.

علي



محدا يليق جباللته  وعظمة  سلطانه، فحمدا هللا الذي جعلنا بشرا وهدانا محد اهللاأ

قدرا، ووهبنا قبل النيل صربا.

أما بعد، فأهدي مثرة جهدي:

.إىل خري األنام، ناشر اإلسالم، خامت األنبياء حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.ƢĔƢǼƷÂ وعطفها حببها غمرتين من إىل تربييت، و نشأيت على حرست و اجتهدت من إىل

  قدميها حتت اجلنة اليت إىل فضلها وصف عن والقلم عليها الثناء على اللسان يعجز من إىل

  احلبيبة. أمي 

نعم بالراحة واهلناء الذي مل يبخل بشيئ من أجل دفعي يف طريق النجاح إىل من سعى و شقى أل

 علمين أن أرتقي سلم احلياة حبكمة وصرب الذي

  .والدي العزيز إىل 

.إىل كل األهل واألقارب كل بامسه  

وتعلمنا د يدا بيإىل من سرنا سويا و حنن نشق الطريق معا حنو النجاح و اإلبداع إىل من تكاتفنا 

   .يف احملاسبة والتدقيق إىل زمالئي و أصدقائي

  انــزيــــــــم



توجه ن العمل، إلجناز هذا لناتوفيقه ر للموىل عز وجل على مجيع نعمه و نتقدم بالشك بعد أن

الدعم يف إجناز هذا نعم السند و  ، الذي كانإمساعيلالتقدير إىل األستاذ املشرف رزقي بالشكر و 

  .بتوجيهه ونصائحهالعمل 

 وعلوم التجاريةو كما نتقدم بتشكراتنا واحرتامنا لكل أساتذة كلية العلوم االقتصادية 

  .التسيري

 الشكر إىل املؤطران ملؤسسة مون جرجرة السيد محودة حمند أكليال يفوتنا أن نتقدم جبزيل 

 العلمية والعملية وإىل مجيع عمراوي سعيد اللذان مل يبخال علينا باملعلومات اليت تفيدنا يف حياتناو 

  عمال مؤسسة مون جرجرة بالبويرة.

  نشكر كل من ساهم يف إجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد.

أن جيعل هذا العمل يف ميزان احلسنات، وأن ينفع به كل من يلتمس وجل  نسأل اهللا عز

دروب العلم.
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 مقدمة عامة
 

  ب
 

  عامة مقدمة

املنافسة اليت الذي يعرفباحتدامو السوق،  قتصادواة ق الدولياسو األ علىاالنفتاحالوطين مرحلة  قتصادالمع دخوال  
واملنافسة زامحة املبمكانة مرموقة يف السوق احتاللجاهدة إىل  ات اجلزائريةاملؤسس تسع،ةاالقتصادي ةواقع العومليفرضها 

تقنيات التسيري والرفع من مستوى األداء من ترقية طرق و ها عرب سيري تحتسني نظم على  بالعمل الإيأيت  ولكن هذا ال
  .جها للمعايري واملقاييس الدوليةخالل القيام مبطابقة إنتا

كل العوامل واملتغريات   عتباراالاألخذ بعني  فانه جيبنظام معلومات فعال  إىلوالوصول فعالية التسيري  تحقيقل  
قياس ل، وجب وضع منوذج حلساب التكاليف كمؤشر الرشيدالقرار السليم و  الختاذللمؤسسة  املتسارعة التطور  الناجتة عن

  .احملاسبة التحليليةاملعتمدة جند الطرق بينهذه األدوات و  منو  ،األداء وتقييماملؤسسة  ةودي مرد

قابة احملكمة على إتباع الطرق العلمية يف اإلدارة من خالل الر  ضرورةللموضوع من منطلق  ختيارناالذلك كان   
سلوكها عن طريق  تتبعالتحكم يف التكاليف و  خاصة، على كل املستويات داخل املؤسسةو الوظائف مجيع األنشطة و 

القرار  ختاذإترشيد ته يف تطوير وسائل الرقابة و التحليلية الذي هو موضوع دراستنا نظرا ألمهيهو نظام احملاسبة نظام حمكم و 
  .داخل املؤسسة

  اإلشكالية .1 

توجيه عناية دفع مبسؤوليها ليالتحكم يف أوجه اإلنفاق املتعددة، مما على املؤسسة حتمية  قتصاديااليفرض املنطق 
كثر تكرست هذه احلقيقة أو حماولة فهم سلوكهامن تتبع ودراسة التكاليف و التحليلية فائقة األمهية ملوضوع احملاسبة 

دف إجياد مكانة يف السوق، و حدة املناف شتدادامع خريةالا السنواتفي  حتقيقمع  قتصادياحتقيق الربح كهدف سة 
ااملؤسسات وتنوع و هذا مع توسع حجم يف النشاط و  ستمراراالو النمو    .تعدد منتجا

ليفها بناءا على قاعدة معلومات ايبقى مشروطا مبدى قدرة حتكم املؤسسة يف تك األهدافحتقيق هذه حيث 
تقدم  اليتإحدى أهم طرق الرقابة  عتبارهاابسبة التحليلية اتقنيات مراقبة التسيري، واليت تسمى احمل ىتوفرها إحدفعالة 

  .يف املؤسسة قتصاديةاال ن تستخدم بفاعلية يف جمال قياس النجاعةأمعلومات ميكن 

املاليني واملسريين الذين كان هلم دور كبري و  حديثا بفضل االقتصاديني ينشأ نظام احملاسبة التحليلية إالمل حيث 
قاعدة  باعتبارهجناعتهليته و ا،حيث أثبت هذا النظام فعمع أهداف املؤسسة يتالءموجعله  يف عرض حقائق هذا النظام

  :تايلال إلشكاليةجابة على ااإلميكن ساس سنحاول من خالل هذا البحث القرار وعلى هذا األ ختاذالمعطيات 

 ؟االقتصاديةفي المؤسسة  سبة التحليليةايمكن وضع نظام المح كيف

  



 مقدمة عامة
 

  ت
 

    األسئلة الفرعية.2

  :قمنا بطرح التساؤالت التالية باإلشكاليةقصد اإلملام أكثر   

 ؟ماذا يقصد بنظام احملاسبة التحليلية 
  ى حساب التكاليف؟علما هو تأثري األنظمة التقليدية 
  ؟مدى تأثريها على ختفيض التكلفةو ما هي أسس وضع نظام احملاسبة التحليلية  

  الفرضيات.3

  :على األسئلة السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية بغية اإلجابة  

 ؛من أدوات مراقبة التسيري تساعد يف إختاذ القرارات على مستوى املؤسسة ترب نظام احملاسبة التحليلية أداةيع 
  املؤسسة  لوضعيةاألنظمة التقليدية حلساب التكاليف أداة هامة لتحديد النتيجة واليت يتم على أساسها التحليل

 ؛حنو األحسن اتوجيههاالقتصادية و 
 حول التكاليف بأكثر مصداقية ومتعددة األشكال حلساب التكاليف تساعد على توفري معلومات ةاألنظمة احلديث 

  .ما يساعد اإلدارة يف إختاذ القرارات اإلدارية

  أسباب اختيار الموضوع . 4

هذا املوضوع دون غريه من املواضيع االقتصادية األخرى، نذكر منها على  ختيارالعدة أسباب دفعتنا  توجد
  :اخلصوص

 أي مؤسسة اقتصادية تعيش يف حميط تنافسي لضمان في احملاسبة التحليليةتوفر نظام كنظام ضرورة إحساسنا ب
 بقائها؛إستمراريتها و 

  ت منها خاصة احملاسبة واملراجعة الذي جيربنا على اجلمع بني كل أنواع احملاسبامقياس ضرينا لنيل شهادة ماسرتيف حت
 ؛احملاسبة التحليلية

  ال هو تبيان كيف ميكن وضع نظام احملاسبة كما سبق وأن ذكرنا يتمثل اهلدف من إجراء الدراسة يف هذا ا
ا تعطي نتائج دقيقة وذات مصداقية  االقتصاديةالتحليلية يف املؤسسات  فعاليتها يف املدى  ختبارالوذلك بكو

  .املتوسط واملدى الطويل يف حتسني نوعية املنتوج وضمان بقاء املؤسسة

  دراسةأهمية ال. 5

ا تبحث كيفية تصميم نظام احملاسبة التحليلية واملقارنة بني األنظمة التقليدية واألنظمة    تربز أمهية الدراسة كو
  .القرارات الختاذمن دقة يف حتديد تكاليفها  االقتصاديةؤسسات احلديثة إلبراز ما تقدمه للم



 مقدمة عامة
 

  ث
 

 لدراسةأهداف ا .6

  :هذا نوجزها فيما يلي إليها حبثناهناك عدة أهداف يرمي 

  ؛ اقتصاديةيف مؤسسة  نظام احملاسبة التحليليةتصميم التوصل اىل 
  القرار،ختاذإيساعدهم على نقاط القوةنقاط الضعف و  لتحديدإظهار أمهية احملاسبة التحليلية كنظام يسمح للمسريين 

 ؛حلساب التكاليف نظاموليس جمرد 
  واختاذيف حتسني التسيري  أمهيتهاعن  املختلفة يف ميدان احملاسبة التحليلية والكشف األنظمةحماولة اإلطالع على 

 ؛القرار
 االقتصاديةم احملاسبة التحليلية يف املؤسسةاالشارة إىل إشكالية تطبيق نظا. 

  حدود الدراسة. 7

واألنظمة احلديثة نظام التطرق إىل األنظمة التقليدية متت الدراسة حول كيفية وضع نظام احملاسبة التحليلية و   
التكاليف على أساس األنشطة وأما الدراسة امليدانية فقد متت يف مؤسسة صناعية إلنتاج املياه املعدنية واملشروبات غري 

رورة املياه املعدنية ذات االكحولية ونظرا لضيق الوقت املخصص للدراسة سوف نقتصر الدراسة على منتج واحد وهو ق
  .2014 مارس وأفريلص دورة الدراسة مت إختيار الدورة احملاسبية لشهر خيفيما و  ،ل 01.50سعت 

  الدراسات السابقة. 8

 :نذكر ما يلي السابقة من بني البحوث والدراسات اجلامعية

   لتخطيط ومراقبة اإلنتاج، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  كأداةطوايبية أمحد، احملاسبة التحليلية
 -2002وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  االقتصاديةاملاجستري فرع التخطيط والتنمية، كلية العلوم 

مكانة ودور احملاسبة التحليلية ضمن األدوات األخرى املستخدمة تضمنت هذه الدراسة يث ح2003
ا تشكل نظام معلومات متكامل  وتناوللتخطيط ومراقبة اإلنتا  واقع املؤسسات  فيهت أيضا ج على أساس أ

اجلزائرية واقرتاح مناذج للمحاسبة التحليلية الستخدامها يف ختطيط اإلنتاج ومراقبته وغريها من االستعماالت مبا 
  .يناسب كل مؤسسة أو قطاع

 مردوديةاملؤسسةيةنظامالتكلفة على أساسالنشاط يف حتسنيمهأ، ساحرياليزيد ،
، حيث مت 72008/200، اجلزائر، باتنة، جامعةاحلاجخلضر، مذكرةمقدمةضمنمتطلباتنيلشهادةاملاجستري

إبراز أمهية نظام التكاليف على أساس األنشطة يف حتسني مردودية املؤسسة، وحماولة إسقاط نظام التكاليف 
 .على أساس األنشطة يف الدراسة التطبيق
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  صعوبات الدراسة. 11

  ا جمرد تقنية حلتوفر املؤسسات على أنظمة احملاسبة التحليلية بالكيفية اليت تسمح بتصورها كنموذج عدم ساب أل
 ثل نظام يف حد ذاته؛مياملؤسسة وال التكاليف يف 

  إعطاء أمهية لنظام  اإلطار النظري على اإلطار التطبيقي لصعوبة تتبع التكاليف يف املؤسسة وعدمصعوبة إسقاط
 .احملاسبة التحليلية

 
  المنهج المتبع.10
  

عرب كامل فصول البحث حسب ما تقتضيه مرحلة  ستخدامهافكان  يالتحليلاملنهج  اعتمدناملعاجلة هذا البحث 
ثارها وخاصة آحتليل خمتلف العالقات بتحديد وتبيان العناصر املكونة للموضوع و ذلك بغرض التعمق يف فهماملعاجلة و 

املختلفة هلا  خداماتستاالأيضا لتحليليةانظام وطرق احملاسبة  بتصميمفيما يتعلق باجلوانب العملية التنفيذية املتعلقة 
ية لإلملام باملوضوع حمل متكننا من اإلجابة على اإلشكالية املطروحة متضمنة األسئلة الفرع ستنتاجاتاللوصول إىل 

  .ع احملاسبة التحليلية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةمع حماولة دراسة واقالدراسة

  خطة الدراسة .11

  :وع قسمنا دراستنا هذه إىل ما يليلإلملام باملوض

 هداف أالدراسةأمهية ختيار املوضوع، إأسباب األسئلة الفرعية، الفرضيات،  شكالية البحث،إتضمنت :مقدمة عامة
 .، خطة الدراسةهج املتبعن، املالسابقة، صعوبات الدراسةدراسة، حدود الدراسة، الدراسات ال
  يف هذا املوضوع املتعلق  وللتحليلية الذي يشكل اإلطار األنظام احملاسبة ا وضعألسس فيه تعرضنا : ولاألالفصل

ثالث تناول املبحث األول نظام املعلومات هلذه األداة وذلك يف ، تحليلية، فتم تقسيمه إىل مبحثنيبأداة احملاسبة ال
مقومات نظام املعلومات و  نظام املعلوماتماهية عموميات عن احملاسبة التحليلية و من وقد تطرقنا إىل كل مطالب
ية من خالل تصميم نظام احملاسبة التحليلأسسبأما املبحث الثاين فتم ختصيصه للجوانب املتعلقةة التحليلية،و احملاسب

العوامل املؤثرة يف تصميم نظام و ليلية حاسبة التاحملنظام ختيار وتصميم إمن  وقد تطرقنا إىل كلثالث مطالب 
 .نظام احملاسبة التحليليةتصميم عناصر و  احملاسبة التحليلية

 على أساس ظام التكاليف مراحل تصميم نحملاسبة التحليلية و أنظمة امن خالله  استعراضفتم : ثانيالفصل ال
 خالل ثالث مطالبمن ماهية أنظمة حماسبة التكاليف وذلك  األول تناولنا يف املبحثو ينحثمبذلك يف األنشطة و 

أما األنظمة احلديثة و املقارنة بني األنظمة التقليدية و و  من األنظمة التقليدية واألنظمة احلديثة وقد تطرقنا إىل كل
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وقد تطرقنا مطالب  ثالثة ذلك من خاللو  التكاليف على أساس األنشطةاملبحث الثانيفنقدم مراحل تصميم نظام 
  .النهائيةحتديد تكلفة و  موجهات التكلفة واختيارحتديد مراكز النشاط و  جتميعهامن حتديد وحتليل األنشطة و  إىل كل

 واملشروبات غري الكحولية نيةإلنتاج املياه املعدخصص إلجراء دراسة ميدانية على مؤسسة صناعة :الفصل الثالث 
يف املبحث  ، وسنتعرضذلك يف مبحثنيو التكاليف على أساس األنشطةنظام  اقرتاحلتقدمي املؤسسة مث  ناتعرضحيث 
اإلطار التنظيمي و  ف باملؤسسةيالتعر  من قد تطرقنا إىل كلو  تقدمي املؤسسة وذلك من خالل ثالث مطالباألول 

نظام  القرتاحأما املبحث الثاين خصص و  ،2013و 2012والتكاليف للفرتةتطور النتائج و  للمؤسسة وأهدافها
حتديد و  قد تطرقنا إىل كل من حتديد وحتليل األنشطةمن خالل ثالث مطالب و التكاليف على أساس األنشطة 

اسة ونظام واملقارنة بني النظام املعتمد يف املؤسسة حمل الدر  التكلفة وحتديد تكلفة املنتجمسببات اختيار و التكاليف
 .التكاليف على أساس األنشطة املقرتح

 خاتمة  



الفصل األول:

تصميم نظام   أسس  

  ليليةحالمحاسبة الت
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  تمهيد

دارة ملختلف أوجه عمل معلومات احملاسبة التحليلية من أجل ختطيط األنشطة اخلاصة باإل ستخدامايعترب   
امن أهم التطورات احلديثة لتقنيات التسيري، الرقابة على األداء املؤسسة و  يف تطور مستمر سواء على مستوى  حيث أ

ا، من جمال تطبيقها أو التقنيات املستعملة، حبيث  خالل تعدد الطرق أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة يف حد ذا
وأساليب اصل يف العلوم األخرى من تقنياتستفادت احملاسبة بشكل عام واحملاسبة التحليلية بشكـل خاص بالتطور احلإ

 أجهزة(ةاملعلوماتيو حبوث العملياتو  الرياضياتو  تطوير تقنيات اإلحصاءو  قتصاديةاالغة النظريات ونظريات، مثل صيا
  . )برجميات وأنظمة خبرية

حيث املؤسسة يف تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل يتكون من عدة أنظمة فرعية ختتلف متاما من حيث   
دف إىل حتقيق  ا تنسجم وتتداخل لتشكل شبكة أو سلسلة واحدة  الوظيفة وأسس التصميم عن بعضها البعض، إال أ

إجتاه تصاعدي من املستوى التشغيلي إىل تستعمل يف وصل املعلومات، سواء يف  تصالانفس األهداف، تربطها قنوات 
التشغيلي أو على مستوى واحد، إذ تعد خمرجات نظام  ىإىل املستو  اإلداريتنازيل من املستوى أو اإلدارياملستوى 

معلومات فرعي كمدخالت لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وجيدر بنا اإلشارة إىل أنه ينبغي 
وعمل األنظمة الفرعية األخرى، حىت حيدث االنسجام وأن ات فرعي أن يراعى يف ذلك مواصفاتام معلومعند تصميم نظ

ال يقع التعارض يف األهداف والوسائل ولضمان سريان املعلومات بشكل مالئم، جند من بني األنظمة الفرعية نظام 
  .املعلومات للمحاسبة التحليلية

ول يف هذا نظام احملاسبة التحليلية الذي يشكل اإلطار األ ضعو ألسس فيه سنتعرض من خالل هذا الفصل
تناول املبحث األول نظام املعلومات هلذه األداة وذلك ، املوضوع املتعلق بأداة احملاسبة التحليلية، فتم تقسيمه إىل مبحثني

مقومات نظام و  ماتنظام املعلو ماهية عموميات عن احملاسبة التحليلية و من  وقد تطرقنا إىل كل ثالث مطالبيف 
تصميم نظام احملاسبة التحليلية من  أسسبأما املبحث الثاين فتم ختصيصه للجوانب املتعلقةة التحليلية،و املعلومات احملاسب

العوامل املؤثرة يف تصميم نظام و ليلية حاسبة التاحملختيار وتصميم نظام من إ وقد تطرقنا إىل كلثالث مطالب خالل 
 .نظام احملاسبة التحليليةعناصر تصميم و  احملاسبة التحليلية
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  نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية :المبحث األول

الشامل وإسرتاتيجية داخل نظام املعلوماتيعترب نظام املعلومات للمحاسبة التحليلية حلقة أساسية ذات أبعاد عملية 
على كامل األمان للنظام التسيريي للمؤسسة صمامللمؤسسة، ويعد عنصرا من عناصر نظام إدارة اجلودة الشاملة ويشكل 

ت املقارنارورية وإعداد التقارير بناءا علىمستويات اإلدارة سواء ما تعلق مبتابعة العمليات وإنتاج خمتلف املعلومات الض
املوازنات،  وإعدادالقيام بتخطيطالقرارات والعمل على تشكيل مناذج لدراسة خمتلف الفرص و  ختاذالوالتحليالت الالزمة أو 

 .إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة لألنظمة الفرعية األخرى

وصعوبة حتديد تعدد العملياتزادت أمهيته يف وقتنا الراهن، وأصبح وجوده يف املؤسسة ضروريا، وهذا لتعقد و حيث
وقت يرفع من أمهيته وفعاليته يف ال املسؤوليات ومواطن اخللل وأسباب نقص األداء يف إطار النظام العام لإلنتاج، ومما

ا األنظمة احلديثة، نتيجة تطور األساليب احلايل هو الدقة والسرعة واإل قتصاد يف تكلفة إنتاج املعلومات اليت متتاز 
ستخدام أنظمة املعلومات اإللكرتونية املعتمدة على التكنولوجيا احلديثة إعلى عدة ختصصات أخرى و  عتمادهااو احملاسبية 

والشبكات الرقمية اليت تساعد قواعد املعطيات املرتابطةستغالل برامج التسيري و إإمكانية تصال و اإلتقنيات املعلوماتية و ل
  .على حتقيق الرقابة وزيادة فاعلية األداء

  عن المحاسبة التحليليةعموميات: ألولالمطلب ا

، ملنافسةاعلى  ار قدويةدقتصاإلتاملؤسسااراستقرإلحيوياوياورضرامرأالتحليليةسبةاحملاصبحتأ
ممكن من رقدريية بأكربيسالتلوظائفاخمتلفأداء  يفةاملؤسسيمعينةتساعدمسريضاغرمألتكلفةمباخيدسااسبةبقياحملاهذهتمو 
 .ءةلكفاا

  تعريف المحاسبة التحليلية .1

اد بتعداحملاسبة التحليليةتتعريفادتلقدتعد من  راتكبتهاللتطوامووناحيةنظرهمبسبمشوليتها من تجهاووكتا
 :كمايليالتعاريفهمضأعرولسنحادلصدااهذيفو أخري،ناحية

 
  دف إدماج حتميل األعبعبارة عن جمموعة تقنيات لتخصيص و احملاسبة التحليلية هي اء للمنتجات، 

ختيارات حكيمة إلمعلومات املستخرجة منها القيام بلأداة تسيري للمؤسسة، حيث تسمح  هيو .فيالتكاليفالنفقات
 ؛1القرار ختاذإفيماخيص 

                                            
 13، ص1990حممد الفيومي حممد، مقدمة يف أصول حماسبة التكاليف، الدار اجلامعية، بريوت، 1
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دف إبراز تقدمي معلومات ة هي أداة تسيري خمصصة ملتابعة و احملاسبة التحليلي فحص التدفقات الداخلية للمؤسسة 
 ؛1ختاذ القرارضرورية إل

حتليلها من ، و)ىخردرأمصاباإلضافةإىل(املاليةحملاسبةاملتحصلعليها من اتاملعلوماهيتقنيةمعاجلة
، املتعلقةبنشاطهااراتلقراةاملؤسساو ىلنتائجيتخذ على ضوئهامسريإللوصواجلأ
اكما،ةاملؤسسحتديدفعاليةتنظيموةاملردوديقبةامروسةراتسمحبدو ي لتنفيذىاملستواعلى اء سوتيالوؤ ملساقبةاتسمحمبرأ
 .2تملؤسساالتسيري يةورضرأداة  التحليليةعتربحماسبةتداري، وإلىاملستواعلى أو

األوىل يعتمد على  هي نظام معلومات داخلي بالدرجةمن خالل هذه التعاريف ميكن القول بأن احملاسبة التحليلية 
على جهة أخرى بشكل يساعد املسريين  حتليل مكونات النتائج منتقنيات جلمع وفحص تكاليف املؤسسة من جهة و 

يد املسؤوليات من مث حتدنقاط القوة و ختاذ القرارات الالزمة، فهي إذن أداة تسيري تسمح بالكشف على نقاط الضعف و إ
 .التحليلخالل الفحص و ختاذ القرار على أساس النتائج احملصل عليها منإاة تساعد يف أدهي و 

  دور المحاسبة التحليلية .2

حتليل ونشر املعلومات عن النشاط تبعا جلداول وإجراءات حتدد و  تبويبو  تعمل  احملاسبة التحليلية على تسجيل
ول واإلجراءات وشبكة التحليل املعتمدة، فهي توفر لإلدارة مسبقا، وفعالية احملاسبة التحليلية تتحدد جبودة تلك اجلدا

القرارات املناسبة، وتعتمد يف كل ذلك  ختاذاو الرقابة و  لنماذج املناسبة للقيام بالتخطيطاملعلومات والبيانات التحليلية وا
  :احملاسبة التحليليةلنا سري نظام على مبادئ وطرق ملتابعة عناصر التكاليف وحتليلها، والشكل التايل يوضح 

  

  

  

  

  

                                            
 13، مرجع سبق ذكره، ص حممد الفيومي حممد1
 8، ص1988، ئراجلز، اقسنطينة، لبعث، دار التسييراقبةامرتتقنيا، ناصرونعددادي2



 الفصل األوألسس وضع نظام المحاسبة التحليلية

  

5 
  

  سير نظام المحاسبة التحليلية :)1(الشكل رقم 

  

 ,JEAN-LUE BOULOTet d'autres, Analyse et contrôle des coûts, Edition,publiunion, France:رجعالم
1986, p14 

 

  المحاسبة التحليليةوظائف .3

 ختاذالللمؤسسة، فهي تعد جهاز لتوليد املعلومات الضرورية  للمحاسبة التحليلية دور بارز يف املنظومة التسيريية
 وتفسرييف حتليل  ستخدامهاااآلنية واملستقبلية، باإلضافة إىل  ستخداماتلالالقرارات على كافة املستويات اإلدارية 

 :1يف تسيري املؤسسة من خالل املعلومات وإعداد التقارير واملخططات واملوازنات وتوفري املؤشرات اليت تساعد

دف إىل تعد هذه املهمة املنطلق الذي أدى إىل ظهور احملاسبة  :قياس تكلفة اإلنتاج .1.3 التحليلية، حبيث 
من  استهالكهأعباء املنتج عرب املراحل املختلفة لنشاط املؤسسة وختصيص خمتلف األعباء لكل منتج حسب ما مت متابعة
من اخلدمات واللوازم املشرتكة اليت سامهت يف عملية اإلنتاج، للقيام  استفادتهك مدى من وقت، وكذل واستغراقهمواد 

  .بالتسعري وتقييم املخزون

  
                                            

 71، ص2003-2002التحليلية كأداة لتخطيط ومراقبة االنتاج، مذكرة لنيل شهادة املاجسرت، جامعة اجلزائر،  ،اسبةاحملطوايبية أمحد، 1
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احملاسبة التحليلية يساعد على وضع اإلجراءات التنظيمية لضبط  استخدامإن : ضبط ورقابة عناصر التكاليف .2.3
باشرة حسب مستويات الطاقة امل املواد واللوازم ومتابعة نشاط العمال، وحتديد األعباء غري واستخدامورقابة تداول 

التبذير واإلسراف يف لتخفيضمن ذلك يؤدي إىل او  كل منتج من اخلدمات واللوازم املشرتكة  واستفادةاإلنتاجية 
هذا يؤدي إىل زيادة الفعاليةوقدرة و  باشرةاملمتابعة وتنظيم الوقت لزيادة إنتاجية العمالوالتحكم يف األعباء غري و املواد

ال يستوجب فقط ضبط ورقابة عناصر  املؤسسة على املنافسةوجيدر بنا اإلشارة إىل التوجه احلايل يف تقنيات التسيري
وهذا يشمل جودة املواد األولية وأسعار ات عناصر اجلودة التكاليف من حيث حجم األعباء فقط، بل تدخل متطلب

توفر أجهزة القياس  إىل باإلضافة الطرق واألساليب احلديثة يف العمليات اإلنتاجية واستعمالمهارة العاملينو  لتعبئةاو  شرائها
  ...ظيم خدمات ما بعد البيعطرق التسيري وتنو  وإجراءات الرقابة

املعايري املعتمدة إن القيام بتجميع وحتليل البيانات واملعلومات ومقارنتها ب: تحليل االنحرافات وإعداد التقارير .3.3
حنرافات والعمل على ستنتاجات ومقارنة خمتلف عناصر التكلفة ومن مث حتديد اإلإمتكن القائمني على املؤسسة من عدة 

ا واملسؤولني عنها و  كل اإلجراءات والقرارات الكفيلة بتصحيح الوضعيات وتدارك النقائص   ختاذإحتليلها وحتديد أسبا
جناعة مراقبة مدى جناح اخلطط املعدة و  املسجلة ويتم ذلك بإعداد تقارير دورية متكن املستويات اإلدارية العليا من

 .1اإلنتاجية واخلدماتية األساليب املطبقة يف قياس التكلفة واملوازنات التقديرية وحسن األداء على مستوى كل املراكز
ختاذ القرارات أثر على مستقبل املؤسسة وميس كل األنظمة املسرية إلإن :ترشيد قرارات اإلدارة وإعداد الخطط .4.3

وإعداد ت ختاذ القراراهلا، لذا فإن توفري وإعداد البيانات واملعلومات الضرورية اليت تتوفر فيها الدقة يف الوقت املناسب إل
  .2واملوازنات التقديرية يعد مطلبا حيويا يف املؤسسة ملختلف مستويات اإلدارة السياسات واخلطط

  ماهية نظام المعلومات: الثانيالمطلب

  تعريف النظام طبقا لمدخل النظم .1

األفراد، (العناصر من املوارد و  ةمتجانسجمموعة مرتابطة و نه أيعرف مصطلح النظام بصفة عامة على
تعمل  و  )حدود النظام (اليت تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطار معني ..) .األموالالتجهيزاتاآلالت، السجالت، 

  .3كوحدة واحدة حنو حتقيق هدف أو جمموعة من األهداف العامة يف ظل الظروف أو القيود البيئية احمليط

                                            
  72 ، مرجع سبق ذكره، صطوايبية أمحد1

2VINCENT  GIARD, Gestion de la production,Economica, Paris, France, 2000, p486 
 13، ص2002احملاسبية، اإلطار الفكري والنظم التطبيقية، الدار اجلامعية، مصر، أمحد حسني علي حسني، نظم املعلومات  3
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هذه يئة احمليطة و جزاء اليت ترتبط ببعظها البعض ومع البكما يعرف النظام طبقا ملدخل النظم بأنه جمموعة من األ
هذا األخري ليس عبارة عن أجزاء مستقلة تعمل مبفردها و  امظاألجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل حتقيق أهداف الن

  .1رتباطا وثيقاإهذه األجزاء مرتبطة ببعظهازاء تعمل مع بعضها كوحدة واحدة و بل أج

فيعرفه على ROSANYأما  املتفاعلةأنه جمموعة من العناصر على VON BERTALANAFFYعرف النظام قد
  .2املبنية على هدفاعل فيما بينها تفاعل ديناميكي و يكمن يف جمموعة عناصر تتفأنه 

البعض، واليت  ضهابعجمموعة من املكونات املرتبطة  النظام من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنج على أن
  .املستخدمنيو اإلجراءاتو اآلالتو  توي على جمموعة األدواتقصد حتقيق أهداف معينة، وميكن أن حت ختدم غرض مشرتك

يشمل النظام بصفة عامة على جمموعة من الصفات واخلصائص تتمثل يف  أنتتضمن التعاريف ضرورة حيث 
  :االشكل التايل هذا التعريف بيانييعكس و حدود بيئة هذا النظاممدخالت النظام وخمرجاته وكيف يشتغل و 

  نظام المعلومات مخطط): 2(الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 4، ص2002نظم املعلومات احملاسبية،دار اجلامعة اجلديدة،مصر، ،الدهراوي،مسري كمال حممدىكمال الدين مصطف: المرجع

 

 

                                            
 04، ص2002الدهراوي، مسري كامل حممد، نظم املعلومات احملاسبية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،ىكمال الدين مصطف  1
 04، ص2000 عبد الرزاق بن حبيب ،إقتصاد وتسيري املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، 2

  التغذية العكسية للمعلومات
  الرقابة

  املدخالت  املخرجات  املعاجلة

  إشارات

  إشارات  حتكم

  النظم األخرى
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  هيكل نظام المعلومات .2

ة ضمن إن هيكل أو شكل أي نظام خيتلف من مؤسسة إىل أخرى حسب ما تقتضيه الظروف التنظيمية للمؤسس
اإلجراءات املختلفة واحملددة طبقا للتنظيم العام، يتم من وظائف العامل البشري و ختصاصات و إإطار متكامل تتحدد فيه 

خالله التعامل مع البيانات والعمليات وفق منوذج خاص للتحليل واملعاجلة مع وجود عالقات خمتلفة بني األنظمة، مما 
نظام نسجام داخل الصطالحات والبيانات املوحدة لكي يسود التفاعل واإلاإلو يستوجب وجود جمموعة من القواعد 

  .الشامل للمؤسسة وبالتايل يؤدي دوره كما هو خمطط له

نظام املعلومات للمحاسبة التحليلية خيضع ملبدأ التقسيم اإلداري املستمد من القواعد اليت حددها علم حيث 
اءا على هذا اإلدارة والتنظيم، لذا فهو يتطابق متاما مع اهليكل التنظيمي للمؤسسة الذي حيدد خمتلف مراكز املسؤولية، وبن

لمحاسبة التحليلية، ووفق التقليدية ل األنظمةتتحدد أسس التنظيم احملاسيب وفق الوظائف واألقسام حسب 
احلديثة، لذا وجب مراعاة ذلك عند تصميم سجالت التكاليف واألنظمة  األنظمةوجممعات األنشطة حسب األنشطة

  .1يات كل مستوى من املستويات اإلداريةالفرعية ملتابعة التكاليف ومعاجلتها، ويراعى كذلك صالح

  :تتحدد مستويات النظام داخل املؤسسة بشكل عام يف ثالثة أجزاء :مستويات النظام .1.2
 يهتم مبعاجلة احلدث وتسجيل البيانات وإعداد وجتهيز املستندات، التنفيذ واملتابعة اليومية : المستوى الروتيني

لعناصر النشاط وإجراءات العمليات املتعلقة بتنفيذ جدولة اإلنتاج وإخراجها يف شكل تقارير عن النشاط اليومي ملختلف 
يعد هذا املستوى القاعدة األساسية ملصدر البيانات يث ح، إعدادها وإرساهلا لإلدارة مباشرةأنشطة املؤسسة والعمل على 

هتمام به عن طريق توفري اإلمكانيات الالزمة جلمع وتبويب املعلومات واملعلومات الداخلي للمؤسسة، لذا وجب اإل
 واألساليب املتعلقة باملعلومات، ملا له من أثر على صحة وجودةمناهج التكوين يف الطرقالبشري من انباجلمتكينو 

 .ستغاللومعاجلة البياناتإمدخالت املستويات العليا اإلدارية يف 
 ستغالل التقارير اليومية املنجزة من طرف املستوى الروتيين بالقيام إيعمل هذا املستوى على : المستوى التكتيكي

أدوات التحليل كاألشكال البيانية والطرق اإلحصائية وتقنيات عرض املعلومات  ستخدامإمبعاجلة وحتليل تلك البيانات ب
تم مبدى تنفيذ ى التكتيكيستو املختاذ القرارات غري هيكلية وإعداد اخلطط القصرية األجل على إبصورة ملخصةلدعم  ،و

وحتتاج يف ذلك إىل ارة العليا،إرساهلا لإلداألنشطة بصورة جيدة، وتقوم بإعداد تقارير دورية وخالصة عن األنشطة و 
إدارة احلسابات وحتليلها، الرقابة على املخزون وجدولة (معلومات جديدة بصفة مستمرة، ومن أمثلة هذا املستوى جند 

 ....)اإلنتاج

                                            
 38، ص1999سونيا حممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية، املفاهيم األساسية، الدار اجلامعية، مصر،   1
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 طويلة الهتمامات اإلدارة العليا املتعلقة بوضع التخطيطات إهذا املستوى يدخل يف : المستوى االستراتيجي
التكلفة و  الطاقة اإلنتاجيةو  القوى العاملةو ختطيط األرباح و امليزانيات التقديرية و  رتاتيجيات املختلفة لإلنتاجساألجل واإل

الشكل التايل يوضح لنا خمتلف املستويات اإلدارية و املؤسسة  لوحة القيادة واملؤشرات العامة لتسريو  يف القطاع الصناعي
  :1املتعلقة بنظام املعلومات يف  تركيب هرمي

  التركيب الهرمي لنظام المعلومات ):3(لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

 

 

 06، ص2000إمساعيل السيد، نظم املعلومات الختاذ القرارات اإلدارية، املكتب العريب احلديث، مصر، : رجعالم

  تكامل األنظمة .2.2

مرتابط وفق إجراءات أفقي تؤدي دورها يف إطار منسجم و عمودي و إن النظم على خمتلف املستويات وبشكل 
ختاذ قرارات معينة أو إنا هذه املستويات لتشرتك معا يف حياواضحة ألداء العمليات وتداول املعلومات، وقد تتداخل أ

سيم اإلداري حرتام مبدأ التقإمع  ،...)قرتاحاتإات،جتماعات دورية، مناقشإ(معني يف إطار تعاوين أو تشاوري عمل 
اإلدارة العليا، املتوسطة، (الوظيفي وهرمية املسؤوليات وصالحيات كل مستوى من مستويات الوظائف اإلدارية 

                                            
 39سونيا حممد البكري، مرجع سبق ذكره، ص  1

  مستوى
  النظام

  اخلاص بوضع
  السياسات واخلطط

  للمؤسسة اإلسرتاتيجية
  إدارة املعلومات اخلاصة بالتخطيط 

  .القصري املدى واختاذ القرارات املرتبطة بذلك
 ملعلومات اإلدارية اخلاصة بوظائف اختاذ القرارات والتوجيها

  .على عمليات املشروعواإلشراف 
 

  إعداد وجتهيز املستندات اخلاصة بالعمليات اليومية والعادية للمشروع 
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        التخطيطو  يف القيام باحلسابات) املعلوماتية(عتمادها على برامج اإلعالم اآليل إمن فعالية هذه النظم هو مما يزيدو )األدىن
  .1...التحليلو  الرقابةو  التنفيذو 

لنجاح تكامل األنظمة يتطلب وجود نظام إدارة مورد املعلومات، املبين على مفهوم أساسي وهو أن املعلومات تعد 
وذلك وفق منظومة حتليلها، أساليب مجع البيانات و و  تصاالتموردا هاما يشمل على العديد من اجلوانب، كنظم اإل

ية وعضو تساق، الكلية أو الشمولية، املاإل(مة اليت تتميز بالصفات التالية متداخلة من الوظائف واألنشطة ملختلف األنظ
  .املؤسسةالتايل حسب املدخل احلديث لتنظيموميكن إظهار ذلك وفق الشكل ،)التعقيدعدم التكامل، البساطة و 

 نظام المعلومات لتنظيم وظائف وأنشطة المؤسسة بشكل مصفوفي ):4(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 ,XAIERBOUIN, FRANCOIS XAVIERSIMON, tous gestionnaires,ÉditionDunod, Paris:لمرجعا
France, 2002, p159  

  المحاسبة التحليلية نظاممدخالت  .3

دف إىل القيام بكل  ومعاجلة  ستغاللإبسابقا اليت مت ذكرها  الوظائفاحملاسبة التحليلية كنظام معلومات 
مدخالت متنوعة من البيانات واملعلومات ذات مواصفات حماسبية وتقنية ومعايري خمتلفة، وجند أن أهم مصادر املعلومات 

قاعدة (ونظام املعلومات اإلنتاجي وبنك املعطيات  اليةية تتمثل يف نظام احملاسبة املاليت تعتمد عليها احملاسبة التحليل

                                            
 268، ص1998عبد الرزاق حممد قاسم، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن،  1

 املديرية العامة

 التنمية

 التنظيم

 الرقابة

 التخطيط

 اختاذ القرارات

  
  

 التموين

  
  

 اإلنتاج

  
  

 التسويق

  
  
إلدارة املالية ا

و 
 احملاسبة
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التحليلية، باإلضافة إىل بعض املعلومات اليت تتحصل عليها من جهات داخلية أو خارجية  اخلاصة باحملاسبة) املعطيات
وصل االستالم، بطاقة العمل، بطاقة املخزون (للمؤسسة، ويتم احلصول على تلك البيانات يف شكل وثائق ومستندات 

  ...أمر اإلنتاج

 :1مملعطيات اليت متثل مدخالت النظافيما يلي نستعرض لبعض عناصر ا
  

  المعطيات التقنية الخاصة بالنظام اإلنتاجي .1.3
 ؛، اآلالت، أو املنتجاتالطاقة اإلنتاجية حسب الورشات 
  مواصفات تقنية، قائمة املكونات من املواد واألجزاء، وقت العمليات الضرورية (تشكيلة اإلنتاج

 ؛ورية لكل مرحلة من مراحل اإلنتاجالنشاطات والعمليات الضر ...لإلنتاج
  العمل، املواد، الوقت، املنتجات(املعايري التقنية...  

 المعطيات المحاسبية .2.3
  ؛)اليةاحملاسبة امل(األعباء حسب طبيعتها 
 خمزونو  اللوازمالكميات املنتجة، الكميات املستهلكة من املواد و (تقارير األقسام حول النشاط 

 ؛)العملو دواملنتجاتااملو 
 اإلنتاج، الكلفة املتغرية  انطالقكلفة (أخرى موجودة بقاعدة املعطيات اخلاصة باحملاسبة التحليلية  معلومات

  ).، كلفة نقص النشاط)ساعات إضافية(للوحدة، كلفة تعديل النظام اإلنتاجي أو الطاقة اإلنتاجية 

  مقومات نظام المعلومات المحاسبية :لثالمطلب الثا

األنظمة الفرعية  تدفق البيانات عرب خمتلفءا على اإلعداد اجليد ملخطط مسار كفاءة نظام املعلومات تتحقق بنا
ااملالئمة وإ ستخدام املستنداتإباإلضافة إىل وأنشطة املؤسسة، املشكلة لوظائف كفاءة و جراءات مجع البيانات ومعاجلا

ما يعين بأن النظام يعمل بطريقة  ذااملدخالت إلنتاج املخرجات بشكل يؤدي إىل النتائج املرغوبة وه ستخدامإالنظام تعين 
  .سليمة، والفعالية هي التأثري اإلجيايب على حتسني النتائج

العالقة بني الفعالية والكفاءة هي أن الفعالية مقياس ملدى جودة املخرجات بينما تعد الكفاءة مقياس حيث 
وارد املطلوبة لتحقيق املخرجات، وجند أن الفعالية تتحقق بوجود الكفاءة بشرط توفر اإلمكانيات الالزمة لكمية امل

املشجعة مع وجود نظام رقابة فعال وعليه فإن عوامل حتديد فعالية النظامتتمثل يف العوامل  اتوالتحفيز والتنظيم احملكم 

                                            
 32، ص1997اإلطار النظري والعملي، دار زهران، عمان األردن، ،  الرزق، عطا اهللا خليل بن وراد، مبادئ حماسبة التكاليفصاحل 1
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ات تشكل يف جمموعها لة لعدة متغري وهي حمص ستعداده للتعامل مع النظامإمدى الشخصية للمستخدم و 
نطباعات مسبقة لدى الفرد وكذلك تأهيله وخربته، وهناك عوامل بيئية تتمثل يف درجة تعقد العمل وعالقته إتأثرياتو 

الناجتة  ستعدادها حلل املشكالتإباحمليطباإلضافة إىل عوامل تنظيمية تتمثل يف درجة مساعدة اإلدارة لنظام املعلومات و 
  .ستخدام هذا النظامإعن 

  دعائم إنتاج المعلومات .1

عملية إنتاج املعلومات تشكل يف جمملها نظام متكامل، لذلك يتطلب معاملته كأي نظام بتطبيق املبادئ  يثحب
ا اإلنتاجية  األساسية واألساليب املختلفة لتسيري وختطيط تلك العملية، وخاصة يف املؤسسات اليت تتسم بتعقد عمليا

ختاذ إستخدامها يف معترب من املعلومات يليب غرضها إلخطوط اإلنتاج وكرب حجمها، وبالتايل فهي حتتاج حلجم  وتعدد
ا اإلنتاجية   .القرارات وختطيط عمليا

ا  ستخدامهاإثار سلبية أو إجيابية بعد أوهلا تكلفة  تإن املعلومات تعد موردا ذا على رحبية املؤسسة وعمليا
املنظمة له وجعله مركز  اتطار ديد اإلهتمام بنظام املعلومات وحتستمرارها لذا ينبغي اإلإاإلنتاجية، بل على وجودها و 

اص به يف اخلتحليلية الاسبة احملينبغي تطبيق نظام كما نشاط ومسؤولية وتكلفة حسب أمهيته يف النظام العام للمؤسسة،  
  .1سات اليت تعد املعلومات كإنتاج رئيسي هلا أو تشكل جزء كبري من تكاليفهابعض املؤس

 ختيار البياناتإكفاءة وحسن  .1.1

قرارات معينة، يقتضي القيام بعملية املعاجلة لبيانات  ختاذإستخدامها يف للحصول على املعلومات كمخرجات إل
الكمية والزمنية، وأن تكون  املالئمةو خمتلفة، ولتحقيق الكفاءة والفاعلية يتطلب توفر بيانات تتميز بالدقة واملوضوعية 

  :2قتصادية غري مكلفة  وخالية من التناقض والتعارض، ومن أجل ذلك جيب مراعاة ما يليإ

  باإلضافة إىل مطلب توفر البيانات بالقدر الكايف إلنتاج املعلومات دون نقص أو زيادة : البياناتختيار إدقة
ختيار مصادر هذه البيانات بتوافر عنصري الصحة والدقة يعد عامال مهما للوصول إىل درجة الرضى عن إفإن حسن 

اتلك البيانات   .فةوأن تكون تلك املصادر موثوق فيها وغري مكل واستخداما
 

                                            
 181، ص2000هاشم أمحد عطية، حممد حممود عبد ربه حممد، دراسات يف احملاسبة املالية،حماسبة التكاليف، احملاسبة اإلدارية،الدار اجلامعية، مصر، 1
 183، ص أعاله رجعاملنفس 2
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 إن عملية الرقابة على املدخالت من البيانات تعد وسيلة ضرورية من أجل : رقابة المدخالت من البيانات
سالمة نظام املعلومات وخلوه من األخطاء والنقص، فدقة ومشولية وصحة البيانات املستخدمة يف نظام املعلومات 

معايري أداء وإجراءات آلية تسمح باملراقبة الوقائية والتصحيحية سواء يف إنتاج  عتمادإاحملاسبية ال ميكن الوصول إليها إال ب
ختبارها يف مرحلة مبكرة إومعاجلة البيانات واملعلومات أو خالل حتويلها، إن ممارسة الرقابة على املدخالت من البيانات و 

 :1ةحيقق املزايا التالي
  فحص أسباب إدخاهلا بالرجوع إىل املستندات األصلية، و سهولة تصحيح البيانات اليت مت رفضها يف مرحلة

 ؛رفضها
  والية؛ختبارات أخرى يف املراحل املإإتاحة الفرصة إلجراء 
 ا األخرية  .محاية امللفات الرئيسية وتيسري رقابة عمليات املعاجلة يف خطوا

  
  تدعيم أساليب الرقابة .2.1

 كتشافال ...) ماتيةإجراءات، وثائق، معايري، برامج معلو (يتم تصميم أساليب الرقابة على مدخالت البيانات 
ويشتمل هذا )البيانات، فرزها، معاجلتها، تداوهلااحلصول على(عرب خمتلف املراحل املناسباألخطاء وتصحيحها يف الوقت 

اإلجراءات ومن بني أي قبل وبعد إمتام العمليات أو ) املرافقة أو الالحقة(والتصحيحية ) السابقة(على الرقابة املانعة 
اهلدف هو العناصر املهمة يف رقابة املعلومات جند ما يسمى بالتغذية العكسية للمعلومات أو املعلومات املرتدة، و 

أو األخطاء اليت تعرتي عمل النظام وهي أشبه ما  حنرافاتلالللقيام بعملية تصحيح  ستخدام تلك املعلومات املرتدةإ
ستغالل املعلومات اخلاصة إة النظام يف حتقيق األهداف ويتم ية للتأكد من مدى فعالية وكفاءتكون بالتحكم والرقابة الذات

  .2أو مباشرة يف عملية املعاجلة) البيانات(إما بإدخاهلا كمادة خام للمدخالت ) املعلومات املرتدة(بالتغذية العكسية 

ت اليت ختفض من عدم التأكد، لذا على املعلوماختاذ القرارات الصائبة ذات الكفاءة والفعالية يعتمد أساسا إإن ف
وضعوا هلا اخلصائص اليت تستجيب و  ستعماهلاإهتم الدارسون مبوضوع املعلومات وكيفية تصنيفها وضبط إنتاجها و إ

يري اجلودة والسعر اليت تلخصها قاعدة الكفاءة والفعالية يف نظام التسو  ملتطلبات اإلدارة احلديثة املبنية على عناصر الزمن
ستخدام معلومات ذات خصائص معينة واليت نذكرها فيما إيه فإن الوصول لذلك اهلدف ينبغي الشامل للمؤسسة، وعل

، الوضوح، املرونة، قابلية القياس، إعادة االستخدام، التوافر املكانيوالزماين القيمة، املالئمةالدقة، الصحة، الشمولية، : يلي
 .عدم التحيز واملوضوعية

                                            
 183، مرجع سبق ذكره، ص هاشم أمحد عطية، حممد حممود عبد ربه حممد1
 18، ص1998سعد غالب ياسني، نظم املعلومات اإلدارية، دار الياوري العلمية، عمان،األردن، 2
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  المعلومات قتصادياتإ .2

أال تزيد التكلفة عن القيمة تشكل املعلومات موردا حقيقيا للمؤسسة وطبيعة املوارد أن هلا قيمة وتكلفة وينبغي 
التكاليف وتعظيم  بل يتطلب األمر تطبيق قاعدة تدينوديته، املورد وإال فقد هذا املورد مرد ستخدامإعند 

  .احلايل أو املتوقع خدامستلالاملنفعةواملعلومات إما أن تكون هلا قيمة 

  لنظام المعلومات االقتصاديةالجدوى  .1.2

كلما كربت و ...) أجهزة، برامج، أفراد(ارد متنوعة ستثمارات يف مو إجتهيز املعلومات حيتاج إىل إعداد و حيث 
للمعلومات نتيجة التعقد يف العمليات واملشاكل املرتتبة عن ذلك وزادت تكلفة إنتاجها  حتياجهاإاملؤسسة زادت درجة 

ا ختتلف من مؤسسة إىل أخرى وترتاوح نسبة تكلفة إنتاج املعلومات من التكلفة الكلية من  إىل  %01للمعلومات، إال أ
ؤسسة، بدءا بتعيني املسؤول عن النظام ،ويتطلب األمر ختصيص مصلحة ونظام إلنتاج وإدارة املعلومات داخل امل50%

ستخدام األجهزة باإلضافة إىل خمتلف العمليات املطبقة على البياناتواملعلومات إإىل األفراد العاملني يف هذه املصلحة، و 
وضع خطط من أجل الوصول إىل الكفاءة والفعالية لنظام و  ومراقبةمتابعةو  ستثماراتإيتطلبهذا، و جتهيزهاو وإعدادها

  .1األهداف اليت أنشأت من أجلها املؤسسةمدى مسامهته يف حتقيقلومات و املع

إن القيام بتطوير وتعديل نظام معلومات قائم أو إحداث نظام جديد ال يعد مهمة سهلة ويشكل مصدر 
لذا عند القيام بذلك يتم إعداد مشروع نظام معلومات حيدد األهداف واإلطار واملراحل وامليزانية التقديرية اليت تكلفة

والعوائد املالية ظام، ملعرفة التكاليف التقديرية قتصادية هلذا النيتطلبها هذا املشروع، وعليه ينبغي القيام بدراسة اجلدوى اإل
  .2للمؤسسة وغري املالية اليت ميكن حتقيقها

 ربامج، أفراد، نفقات التشغيل، إال أنه من اليتم حتديد قائمة بعناصر التكلفة من التجهيزات، : تقدير التكاليف
 .الناحية العملية تصعب عملية التقدير الدقيق للتكاليف

 دراسة مزايا وعوائد النظام: تقدير العوائد  
 املسامهة يف ختفيض تكاليف التشغيل أو معاجلة العمليات والتقليل من األخطاء يف : التوفري يف التكاليف

 ؛اإلجراءات والدقة يف احلسابات
 نتيجة حتسني يف أساليب العمل وطرق األداء يف خمتلف املستويات اإلدارية: فوائد تشغيلية. 

                                            
 122ص مرجع سبق ذكره،سونيا حممد البكري، 1
 208، ص1998حممد نور برهان، غازي إبراهيم رحو، نظم املعلومات احملسوبة، دار املناهج عمان،األردن،  2
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  قيمة وجودة المعلومات .2.2

ستعماهلا يف املستقبل وكفاءة وفعالية إعماهلا يف الوقت احلايل أو توقع ستإإمكانية  ة املعلومات تتحدد مبدىقيم
 نعكاسهاإثها على مستوى كل مراكز القرار و القرارات املتخذة بناءا على تلك املعلومات، وبالتايل القيمة املضافة اليت حتد

، إال أن تقدير )العائد/ التكلفة(نفعة على خمتلف نشاطات ووظائف املؤسسة، ويدخل يف حتليل ذلك عامل التكلفة وامل
انيات وإمكستعماالتيتم بنفس السهولة نظرا لتعدد اإل لكن حتديد قيمة املنفعة اللفة املعلومات ميكن أن يتم بدقة،تك

  .1لومات على عدة مستوياتستعمال تلك املعإستعمال مع تأثري إعادة اإل

ا، وهناك ثالثة عوامل حت حيث أو ملتخذ دد درجة جودة املعلومات للمستخدماملعلومات تستمد قيمتها من جود
البيانات درجة األخطاء والتحيز يف إنتاج ومعاجلة ونقل و  على املعلومات الرضادرجة و  منفعة املعلومات: هيالقرار و 

ما تزيد تكلفة احلصول على املعلومات عن املعلومات يتطلب ذلك تكلفة وعند للحصول على تلكو .واملعلومات
ي  :كون أمام بديلنيقيمةهذهاملعلومات فإ

 ؛نافع املتحصل عليها من املعلوماتزيادة قيمة املعلومات من خالل زيادة درجة صحتها أو من خالل زيادة امل 
 هذه قليل من املنافع املستمدة من التكلفة من خالل ختفيض درجة صحة املعلومات أو من خالل الت تدين

  . املعلومات

ا بالفرق بني نتائج القرار إستعماهلا يف إات متثل قيمة التغري يف القرار و إن قيمة املعلوم ختيار البدائل، ويتم حسا
احلصول على هذه املعلومات اإلضافية اليت أدت إىل تغيري القراروبالتايل فإنه األول ونتائج القرار الثاين مطروحا منها تكلفة 

  .2إذا مل تؤدي املعلومات اجلديدة إىل تغيري القرار املتخذ سابقا فإن قيمة هذه املعلومات تساوي الصفر

ما من حيث املؤسسة يف تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل يتكون من عدة أنظمة فرعية ختتلف متا بإعتبار    
لذلك سنحاول يف املبحث الثاين التطرق إىل أسس وضع نظام احملاسبة  الوظيفة وأسس التصميم عن بعضها البعض

  .يةالتحليلية مبا أن دراستنا تتمثل يف كيفية وضع نظام احملاسبة التحليل

  

  

                                            
 53، ص1999،مدخل النظم، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، ات احملاسبية يف املنشآت املاليةحممد الفيومي حممد، نظم املعلوم1
 111السيد، مرجع سبق ذكره، ص إمساعيل2
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  المحاسبة التحليلية نظامتصميم أسس:المبحث الثاني

يتطلب تصميم نظام احملاسبة التحليلية عدة خطوات أساسية قبل أن يكون النظام جاهزا لالستخدام، ويعتمد 
  :1على مبادئ أساسية تتمثل يف

  ؛رتباط عمليات املؤسسة وأقسامهاإمبدأ تكامل و 
 ؛ستخدام أسلوب من أعلى إىل أدىن يف حتديد األنظمة الفرعيةإ 
  ؛)دليل االستخدام(،واإلجراءاتمبدأ كتابة البيانات واملستندات 
 مبدأ الرقابة الداخلية ودقة اإلجراءات.  

تصميم النظام يرتكز على مشاركة أشخاص مؤهلني يف حتليل وتصميم النظم، ضمن عمل متناسق يشمل  حيث
، هندسة اإلعالم )النمذجة(قتصاديني وإحصائيني إاهلندسة الصناعية، اخلربة احملاسبية، حمللني (ختصاصات إعلى عدة 

على مصممي النظام كما.، باإلضافة إىل ممثلي إدارة املؤسسة املعنيني بتصميم وتطبيق النظام)برامج وشبكات(اآليل 
هتمامات األفراد ومتطلبات عملهموالعمل على إشراك مستخدمي النظام يف إعتبارات السلوكية وذلك مبعرفة مراعاة اإل

  . 2ختباراتاإلمرحلة التصميم و 

  المحاسبة التحليلية نظامتصميم إختيار و :األولالمطلب 

عتماد نظام احملاسبة التحليلية ينبين على دراسة شاملة لنشاطات املؤسسة وما حتتاجه من أدوات إختاذ القرار بإإن 
عناصر يف، األهداف، تناسق طبيعة النشاط، حجم املؤسسة وتنظيمها، هيكلة التكال(لتسيريها بدراسة العناصر التالية

ختيار بني خمتلف الطرق احملاسبية واألدوات التسيريية املرافقة القرار بشأن اإلختاذإيسمح بالقيام بذلك يساعد و ، و )النظام
 .هلا، وكذلك حتديد إطار التصميم وما يتضمنه من أساليب وتنظيم وإجراءات

 المعلوماتمنهجية تصميم نظام  .1
نظرية النظم العامة، والعمل التصميمي تسبقه مهمة أساسية يف بناء منهجية تصميم نظام املعلومات على عتمد ت

النظام لفهم املكونات والعالقات اليت متثله واملشكالت الكامنة اليت حتتاج إىل معاجلة، هذه املهمة تتمثل يف التحليلوهي 
ا   .عملية تفكيك النظام إىل أجزاء والقيام بوصف األنشطة واإلجراءات املتعلقة 

                                            
 152عبد الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 1
 133سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :سلوبني يف العمل التصميمي للنظامأهناك 

 ؛األسلوب التشخيصي وهو االعتماد على مكونات نظام معلومات قائم 
 األسلوب التكهين وهو تصور منوذج مثايل مستقبلي، أي بناء نظام جديد والبدء من الصفر. 
  

  تخطيط تصميم النظام .1.1

ختاذ قرار بشأن ذلك تأيت مرحلة البدء إبضرورة وجود نظام املعلومات للمحاسبة التحليلية باملؤسسة، و  قتناعاالبعد 
األهداف، املربرات :يف تنفيذ مشروع النظام، ولنجاح عملية التصميم يتم إعداد ختطيط شامل هلذا املشروع بتحديد

، ويتم ذلك يف مراحل ... واملشاركنيالوقت، ث التصميم، جدولة النشاطات من حي، امليزانية)اجلدوى(الفوائد واملنافع 
خمتلفة بتقييم املشروع بعد كل مرحلة بإعداد تقارير عن وضعية املشروع من حيث اإلجناز، التكلفة، املشاكلمتطلبات 

  :1تباع اخلطوات التاليةبإوذلك ،...جديدة

 ظام مع فرقة أو جلنة تساعده يف إجناز تعيني رئيس مشروع يتكلف باإلشراف على كل العمليات املتعلقة بالن
 ؛مهمته
 ؛إعداد تقرير تشخيصي لنشاط املؤسسة وأنظمة التسيري القائمة 
  إعداد دفرت شروط إلجناز املشروع حيدد األهداف اليت يراد الوصول إليها وكل اجلوانب اليت تساعد على فهم

 ؛املشروع
  مصاحل داخلية أو اللجوء إىل مناقصة أو التعاقد مباشرة مع (دراسة مسألة اجلهة اليت يعهد هلا تنفيذ املشروع

 ؛)ة احملاسبيةاخلرب و  تلدراساامكتب
  بعد حتديد اجلهة اليت تتكلف بإجناز املشروع، تقوم تلك اجلهة بإعداد خطة عمل مع رئيس املشروع يف

املشروع وجدولة العمليات املتعلقة بالتشخيص  املؤسسة، يتم من خالهلا حتديد املراحل األساسية اليت يتطلبها
امليداين واملقابالت اليت ميكن إجراءها مع املسؤولني واملستخدمني للنظام والتمكني من اإلطالع على الوثائق 
والسجالت والوسائل املتعلقة باحملاسبة واملصاحل التقنية، باإلضافة إىل دراسة األساليب واإلجراءات اليت ميكن 

 ؛يز التنفيذوضعها ح
 ؛البدء يف تنفيذ املهمة 
 تقدمي تقارير دورية عن إجناز مشروع التصميم. 

                                            
 46،ص2010، 1حممد علي أمحد السيدية، حماسبة التكاليف، دراسة نظرية و إجراءات تطبيقية، دار زهران للنشر،األردن، ط1
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  مراحل تصميم النظام .2.1

  :وميكن إظهارها يف الشكل التايل إن القيام بتصميم النظام يتطلب عدة مراحل أساسية لنجاح  املشروع،

  المراحل الرئيسة لوضع نظام المحاسبة التحليلية): 05(الشكل رقم   

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

درجة دقة النظام منبل التنفيذ ينبغي التأكد وق) الطريقة(ختيار النهائي للنظام التحليلي اإلمرحلة التحضري تنتهي ب
ختيار مفاتيح التوزيع ووحدات العمل أو إخاصة فيما يتعلق بتقسيم املؤسسة إىل مراكز التحليل وجممعات األنشطة  و 

مسببات التكلفة ووضوح املعلومات، صحة النتائج، آجال احلصول على املعلومات، تفتح النظام وقبوله للتطوير 
  .نسجامه مع األنظمة األخرىإو 

  

دراسة نتائج 
االختيارات 

 األولية
 

ائي  التجارب اختيار 
 للطريقة

 

  موازنة كل لطرق -
  الوضع -
  التسيري-

 

  معلومات-
  تكوين-
 إشراك-

إختيارأويل للطرق 
 احملاسبية

 

 تعديل وتعميم
الصيانة الطريقة و 

 والتطوير
 

 حتديد األهداف

  دراسة هيكلة و تنظيم
التسيري  املؤسسة وتقنيات

 والتكنولوجيات املستخدمة

 جرد الطرق املستعملة حاليا

 التنفيذ                                                                                                    التحضير  

 ,JEAN-LUE BOULOTet d’autres, Analyse et contrôle des coûts, Edition,Publi-Union, Paris,France:المرجع
1986, p 20 
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  :1فيما يلي عرض لتفاصيل املراحل األساسية لتصميم النظام

  دراسة الجدوى(مرحلة تحديد الدراسة( 
 ؛حتديد املشكلة وتكوين إطار الدراسة وأهدافها 
  ؛...)األساليب، اإلجراءات، البيانات(حتليل نظام املعلومات احلايل 
 ؛تصور أويل للنظام ووضع معايري اإلجناز 
 ؛املسؤوليات وحتليل املنافع والتكاليفو واالفرتاضاتالقيود و  حتديد املوارد 
 ؛حتديد مدخالت وخمرجات النظام 
 ؛حتديد احلدود اخلاصة بالنظام املقرتح وعالقته باألنظمة األخرى 
 صياغة تقرير عن مرحلة الدراسة. 
 مرحلة التصميم التمهيدي 
 ؛تعيني متطلبات تطوير وتوسيع النظام 
  ؛الفرعيةتعيني ووصف األنظمة 
 ؛وصف هيكل قاعدة البيانات وحتديد تقنيات وأساليب متابعة وحجز ومعاجلة البيانات 
 ؛تصور وتطوير اإلجراءات املتعلقة بالعمليات 
 تقرير عن مرحلة التصميم التمهيدي. 
 مرحلة التصميم التفصيلي والتطوير  
 ؛يئة خطة تطبيق النظام 
 ؛وخمرجات الربامج تصميم األشكال واملستندات اليدوية ومدخالت 
 ؛تصميم قاعدة البيانات 
 ؛تصميم النظام الفرعي للحماية 
 ؛تعيني اخلرائط التدفقية املنظمة للمعلومات واجلداول 
  ؛ستخدامات الربجمياتإحتديد 
 د تقرير عن مرحلة التطويرإعدا. 

 

                                            
 162سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص1
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 مرحلة التطبيق 
 ؛1ميالنظام وإحالله حمل النظام القد حتديد خطة لتطبيق 
 ؛املستخدمني تكوين وتدريب 
 ؛إجناز أدلة النظام اجلديد 
 ؛تعديل ما جيب تعديله 
 ؛إدارة النظام ككل وتنفيذه وتوثيق املرحلة 
 إعداد تقرير عن مرحلة التطبيق.  
 مرحلة التشغيل والتقييم  
 ؛التشغيل 
  ؛املتابعة 
 ؛صيانة النظام 
 العمل على تطويره بعد مرحلة من التطبيق إذا تطلب األمر ذلك.  

ة إىل يصل إىل ثالث أو أربع سنوات وقد تصل املد قد ستخدام األمثل للنظام يتطلب الوقت الكايف،اإليعترب 
وإن ...تكوين، التعود على النظام، التعديل، تصحيح األخطاء، التطويرال(سنوات حسب تقديرات بعض اخلرباء مخس 

  : ذلك من عدة جوانب تتمثل يفجناح النظام يرتكز على العامل البشري و 

 ؛لدعم الكايف من اإلدارة العليا للمؤسسة وخمتلف املستويات املسريةا 
 ؛إعالم جمموع العاملني حول أهداف النظام وشروط سريه وفوائده على املؤسسة والعاملني 
 ؛تكوين املستعملني واحملاسبني 
  املالية، اإلنتاج، املصاحل املساعدة، اإلدارة(إشراك كل العاملني ملختلف املصاحل.( 

  ختيار النموذج المحاسبيإ .2

جند أن النشاط االقتصادي ينقسم إىل قطاعات، هذه األخرية تنقسم إىل نشاطات، وجند أن هناك مؤسسات   
ا ختتلف من حيث احلجم،  ا إال أ ، تعدد املواد وغريها من األهدافالتنظيم، أساليب التسيري و متارس نشاطا متشا

، خاصة فيما يتعلق لتحليلي خيتلف من مؤسسة إىل أخرىفإن النموذج احملاسيب ا العناصر املكونة لنشاط املؤسسة، لذلك

                                            
 163ه، صسعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكر 1
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باشرة املتعلقة بوحدات املغري بالنسبة ملعايري توزيع األعباء بتنظيم األقسام أو النشاطات أو جممعات النشاطات، وكذلك 
  .1العمل أو مسببات التكلفة

دة عوائق حتول دون الوصول إىل النموذج املثايل، لذلك يتطلب ختيار بني النماذج تواجهه عادة عالقيام باإل حيث
القيام بدراسة تشخيصية لكل ما يتعلق بتنظيم املؤسسة وعالقته بطرق احملاسبة التحليلية والعمل على التحسني املستمر 

  .تصاالت وطرق التنظيماإلورة للعلوم األخرى والتكنولوجيا احلديثة يف جمال اإلعالم اآليل و ستعانة بالتقنيات املتطاإلو 

  النموذج المحاسبي .1.2

ت                    تقنيامراقبة التسيري تعتمد على يستخدم النموذج احملاسيب كأداة فعالة ملراقبة التسيري لنشاطات املؤسسة و 
ومعلومات ذات مواصفات عالية من حيث الصحة والدقة والتفصيل باإلضافة إىل عنصر الزمن أي الوقت املناسب 
للحصول على املعلومات وبالتايل فإن املؤسسة تبحث دائما عن النموذج احملاسيب الذي يؤدي إىل حتسني مؤشرات 

  .2ختاذ القراراتإمساندة التسيري و 

ينبغي أن يستجيب هذا النموذج ملتطلبات التنظيم الشامل للمؤسسة احلاضر واملستقبلي ويتصف باملرونة والقابلية 
  :3ن يكون منظما بالطريقة اليت تضمنالنظام التسيريي املطبق وأ نسجام معاإلللتطوير و 

  املتابعة واحلجز الكامل والتسجيل املتتابع وختزين وحفظ البيانات القاعدية حبيث ميثل منوذج لسلوك عناصر
 ؛لدقيق لألعباء على أهداف التكلفةالتكاليف، وهذا لضمان التحميل ا

 الرتتيب والتصنيف واملعاجلة الدقيقة للبيانات، وإعداد املعلومات يف شكل قوائم وملخصات وتقارير عن  إعادة
 ؛النشاط يتم إرساهلا إىل املصاحل املعنية اليت حتتاجها يف الوقت املناسب

  ؛حتليلهاوجود منوذج  لنظام فرعي ملراقبة صحة ودقة املعطيات وإجراءات املعاجلة وتسجيل الفروق و 
  ؛ذج  لنظام فرعي حلماية املعلوماتتوفر منو 
  التنظيم الفعال لكل عناصر النظام، حبيث يسمح بالرقابة الداخلية وسريان املعلومات بصفة جيدة ومرنة، وهذا

عتماد مناذج مالئمة لسجالت ووثائق متابعة األحداث املتعلقة بالنشاطات داخل املؤسسة، باإلضافة إىل إيتطلب 
 ؛نقل املعلوماتة ملعاجلة و الوسائل احلديث

                                            
 165سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص1

2JEAN-PIERRE JOBARD, PIERE GREGORY, Gestion,Edition Dalloz, Paris, France, 1995, p149 
3ALAIN DAVID, L’information comptable outil de communication,édition organisation,Paris, France, 

1987, p112 
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 عتماد معايري إمع األنظمة الفرعية األخرى، مع  تتالءمستعمال تقنيات وإجراءات حماسبية فعالة ومرنة إ
 ؛حماسبية دقيقةتقنيةو 
 جداول مالئمة لتحليل البيانات احملاسبية، والعمل على تنظيم احملاسبة التحليلية بالشكل الذي يتالءم  عتمادإ

  .، وهذا ليتحقق االنسجام وسهولة نقل ومعاجلة البياناتاليةمع احملاسبة امل

  عوائق االختيار. 2.2

املؤسسة  واري مد مستخمتلفة، وقد يعطرق احملاسبة التحليلية تواجهه عدة عوائق ختيار أي نوع من أساليب أو إإن 
وتطويعها للنظام العمل على تطويرهامتيازات الطرق وتفادي نقائصها، و إستفادة من ستعمال أكثر من طريقة لإلإإىل 

  :1، ومن بني هذه العوائق نذكر منهاالتسيريي القائم

 احملاسـبة التحليليـة خيضـع هلـذا  أنظمةاستخدامأنشطة القطاعات يف املؤسسة لذا الختالفنتيجة : طبيعة النشاط
ليسـفقط علـى مسـتوى القطـاع  االخـتالفختالف وبالتايل ينبغي مراعاة ذلك عند وضع نظام احملاسبة التحليلية، وهـذا اإل

ــاربــل يشــمل حــىت األنشــطة داخــل القطــاع الواحــد، ويف عــدة حــاالت تطــرح إشــكالية  بــني خمتلــف طــرق احملاســبة  االختي
عتمادها يف حساب التكلفة وتسـيري املؤسسـة؟ ويف إما هي الطريقة املالئمة اليت ميكن : يف املؤسسة الستخدامهاالتحليلية 

سـتفادة مـن خمتلـف خصـائص الطـرق، إال أكثر مـن طريقـة حـىت تـتمكن مـن اإل استخدامبعض األحيان تلجأ املؤسسة إىل 
وهــذا ) املســتخدمنيو الوقــت، و  الوســائلة الطــرق النــاتج عـن متطلبــات كــل طريقــ اســتخدامرتفــاع تكلفــة إأن هنـاك مشــكلة 

يقتضـي دراسـة اجلــدوى مـن حيــث التكلفـة واملنفعــة للمعلومـات واملؤشــرات الـيت يــتم احلصـول عليهــا، إال أن تطـور تقنيــات 
عــدة تطبيقــات لغــرض واحـــد  واســتخدامالــربامج يف التســيري زيــادة علــى إمكانيــات تعديلها اســتخداماملعلوماتيــة وإمكانيــة 

 .قاعدة معطيات واحدة أمكن من جتاوز هذه العوائق واستغالل
 إن كــرب حجــم املؤسســة يفــرض علــى مســرييها تفــويض املســؤوليات بــني عــدة مستوياتوتقســيم : حجــم المؤسســة

الطريقة (أو إىل عدة نشاطات وجممعات النشاطات ) الطريقة التقليدية(املؤسسة حماسبيا إىل عدة أقسام رئيسية ومساعدة 
على كثري من وحدات العمل أو مسببات التكلفة لتوزيـع وحتميـل األعبـاء علـى أهـداف التكلفـة، وهـذا   عتمادواال) احلديثة

كله يتطلب جهودا إضافية وتكلفة ويزيد األمر تعقيدا يف حالة تعدد املنتجات، لذلك يتطلب املوازنـة بـني منفعـة الدقـة يف 
 .تنفيذ نظام احملاسبة التحليليةنشاطات يف مرحلة وضع و املعلومات وتكلفتها عند القيام بتحديد األقسام أو ال

  

                                            
 84ص مرجع سبق ذكره،،اسبةاحملطوايبية أمحد، 1
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 يطرح هذا اإلشكال: طريقة تسيير المؤسسة 
  ماعتماده أو العكس؟ ويتعلق ذلك جبانبني أوهلإهل طريقة تسيري املؤسسة تستجيب لنظام احملاسبة التحليلية 

القرارات على كل مستوى وعالقته  ختاذإا درجة تفويض املسؤولية و همثانيو  اهليكل التنظيمي للمؤسسة
 .باألنشطةوالتكلفة

 ؟لذلك فإن الطريقة احلديثة التكاليف على أساس األنشطة ضع ملبدأ املركزية أو الالمركزيةهلتسيري املؤسسة خي
)ABC ( كبري مع  تسيري   نسجامإأخذت هذه االهتمامات بعني االعتبار حبيث أمكن تطبيق الطريقة بتوافق و

  ).ABM(املؤسسة عن طريق تطبيق نظام التسيري على أساس األنشطة 
 إذ ميكن خضوع املؤسسة لرقابة إدارية من مصاحل الدولة على حساب طرق عملها  :ةعوائق قانونية وتعاقدي

طرق (تراه املؤسسة مناسبا  وبالتايل فرض قواعد معينة قد ال تستجيب للطريقة أو النظام الذي
كذلك بالنسبة للتعاقدات املربمة مع الشركاء وغريهم من املتعاملني الذين ، و )...ستثمارات، اإلهتالكات املخزوناإلتقييم

  .هلم تأثري على عناصر التكلفة للمؤسسة

  ةيرة في تصميم نظام المحاسبة التحليلثالعوامل المؤ : ثانيالمطلب ال

ا عند تصميم نظام احملاسبة التحليلهناك عدد من اإل ة حىت يكون هذا يعتبارات والظروف اليت جيب مراعا
 :1ومن هذه االعتبارات ما يلي ،وحجمها وظروفها اخلاصةاملؤسسة لطبيعة نشاطاالنظاممالئم

مواصفات واحدة فهناك منتجات ذات :تحديد طبيعة العملية اإلنتاجية المراد قياس تكلفتها والنظام المتبع فيها .1
وحدات ال، أي أنزبونوحمددة أي تكون الوحدات املنتجة متجانسة، وهناك منتجات يتم إنتاجها طبقا ملواصفاتكل 

عنها كل وحدة من وحدات اإلنتاج ختتلف  والطريقة اليت تتبع يف حتديد تكلفةلنظام اغري متجانسة، وال شك أن  ةاملنتج
 .يف احلالةاألخرية

 
ا،و  ؤسسةفكل م :الهيكل التنظيمي .2 الذي يعكس الوظائف الرئيسية هلا هيكلها التنظيمي اخلاص 

تتضمنها املؤسسة اليت تعمل متناسقة معا لتحقيق أهداف املؤسسة، وهذه الوظائف هي مبثابة مراكز والتيالفرعيةو 
 . نشاط حتدث فيها التكاليف

                                            
  20ص ، 2000مبادئ حماسبة التكاليف، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، ،آخرونمحد توفيق بليغ و أ1
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ن أظام لتحقيق هدف أو أهداف حمددة وينبغي يتم تصميم أي ن: ةياألهداف المطلوبة من نظام المحاسبة التحليل .3
يتشكل النظام ويتضمن من الوسائل ما يكفل حتقيق هذه األهداف، ولذلك فإن الوسائل اليت يتضمنها 

 .حتديدها على األهداف املطلوبة من النظام حتقيقهاتفاصيل تصميمها يتوقف تشكيلها و النظامو 
 

فقد تكون تقارير التكاليف أسبوعية أو نصف شهرية، أو شهرية أو كل : الفترة التي تغطيها معلومات التكاليف .4
ثالثة أشهر أو نصف سنوية، مع العلم أنه كلما قل طول الفاصل الزمين بني كل تقرير وآخر زادت األعباء واجلهد 

 .والتكلفة
 

أو تقدمي عدة تجات بإنتاج عدة من ةكل مؤسسة تقوم عاد  :أنواع المنتجات أو الخدمات المراد قياس تكلفتها .5
عندما تتشابه عدة منتجاتأو دمة بالتفصيل و يكون مطلوبا قياس تكاليف كل منتوج أو خأنواع من اخلدمات و 

نه ليس شرطا حتديد تكلفة كل إيف بعض أو كل املراحل اإلنتاجية ف) ستفادة من التكاليفاإل(خدمات يف املوصفات 
نتوج معني أن مم النظام قد جيد أن األمر يتطلب لتحديد تكلفة منتوج على حدى يف مجيع املراحل، كما أن مصم

حتديد تكلفة كل مكون مث جتميع تكلفة املكونات معا يف النهاية للحصول جتزئة هذا املنتج حسب مكوناته و يتم 
 .على تكلفة املنتوجنفسه

 
) الشامل(مبفهوم النظام املتكاملتأخذ قد تكون اإلدارة علمية ومتطورة و  :نظرة اإلدارة ومفهومها لنظم المعلومات .6

ينبغي أن يأخذ و هنا ينبغي أن ال يصمم نظام التكاليف مبعزل عن النظم األخرى للمعلومات باملؤسسةللمعلومات و 
متكامل للمعلومات هذابال شك ام كلي واحد و يف احلسبان أن نظام التكاليف يف هذه احلالة هو نظام فرعي يف نظ

السجالت أو حتديد وسائل مدخالته و شكل التقارير و أالنظام سواء يف مكوناته له تأثري عميق على تصميم 
 .1شكلهاو خمرجاو 
 

  عناصر تصميم نظام المحاسبة التحليلية: المطلب الثالث

تحدد إلطار العام لتصميم األنظمة يعتمد على نفس املبادئ ملختلف األنظمة إال أن التفاصيل واإلجراءات العملية التياا
وهذا ليليةالنظام وخمتلف العالقات ختتلف من نظام إىل آخر ومن مؤسسة إىل أخرى عند وضع نظام احملاسبة التحسري 

أساليب تعدد  املتبناة، هذا باإلضافة إىلاإلسرتاتيجيةو يرجع إىل حجم املؤسسة وطبيعة نشاطها املمارس والتنظيم السائد 

                                            
 21أمحد توفيق بليغ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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عديلها حسب الظروف السائدة يف املؤسسة، إذ أن احملاسبة التحليلية متتاز ختيار بينها وتاحملاسبة التحليلية وإمكانية اإل
ا على  االقتصادية، وعند القيام الدراساتالرياضيات و و  التطورات احلاصلة يف ميادين التكنولوجيا استيعابباملرونة وقدر

مبوضوع احملاسبة التحليلية واليت نتناوهلا بتصميم النظام يتم إجراء عدة دراسات ختص اجلوانب التقنية واإلجرائية املتعلقة 
  .بالشرح يف هذا املطلب

  الجوانب  التقنية .1

املسرية لإلجراءات وحىت  ق وإعداد دليل احلسابات والقواعدقبل البدء يف إعداد الدفاتر والسجالت وخمتلف الوثائ
املواصفات قنية املتعلقة بطبيعة الصناعةو ينبغي القيام بدراسات ختص اجلوانب التلسري النظام، إتباعهاالطرق اليت ميكن 
  .التنظيم وسلوك عناصر التكاليفالتقنية للمنتجات و 

  في المؤسسة دراسة طبيعة الصناعة .1.1

يعة الصناعة فيما خيص املنتجات الطريقة املتبعة يف نظام احملاسبة التحليلية مع طب مالئمةتتم هذه الدراسة من أجل 
طريقة املراحل، (التكنولوجيا وطرق التنظيم، وكذلك بالنسبة لنظام اإلنتاج و  عةأساليب اإلنتاج املتبو  وهندستها

  ...).األوامرالعقود طويلة األجل بالنسبة للمنشآت البنائية أو صناعة الطائرات والبواخر

  : 1ملراحل يتميز باملواصفات التاليةفمثال جند أن نظام ا

 ؛امليزانية التقديرية لإلنتاج حتديد حجم اإلنتاج حسب 
 ؛)اإلنتاج للتخزين(ستمرار اإلنتاج إ 
  ؛التكلفة من مرحلة إىل أخرى الصناعية وترحلتقسم العملية على األقسام 
 منطية اإلنتاج.  

  :يف ظل نظام األوامر أو حسب الطلبأما اإلنتاج 
  الطلبات؛ويتوقف على  امستمر اإلنتاج غري 
  على حدة طلبيهحصر اإلنتاج والتكلفة على أساس األوامر اإلنتاجية لكل . 

 

                                            
ال اإلداري، اجلزء األول،دار النهضة العربية،  1  84، ص1998بريوت، حممد أمحد خليل، حماسبة التكاليف يف ا
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  تحديد مراكز التكاليف .2.1

الذي الغرضبالرجوع إىل املبدأ التنظيمي للمؤسسة جندها تنقسم إىل عدة وظائف أو أنشطة خمتلفة تعمل على حتقيق 
متماثلة يصدر عنها خمرجات تكون قابلة للقياس أنشأت من أجله، هذه األنشطة منها ما هو متجانس يتضمن عمليات 
  :1وتشكل تلك الوظائف أو النشاطات مراكز مسؤولية أو مراكز تنقسم إىل

 على املواصفات التقنية  تشكل مراكز اإلنتاج النشاط الرئيسي للمؤسسة ويتم حتديدها بناءا: مراكز اإلنتاج
 .للعمليات اإلنتاجية ودرجة جتانسها وتسمى باألقسام الرئيسية

 الصيانة: تتمثل هذه األقسام يف أقسام الدعم وتقدمي اخلدمات ملراكز اإلنتاج مثل: مراكز الخدمات اإلنتاجية     
 .وتسمى باألقسام الثانوية...لقوى احملركةوا النقلو 
 تم جبميع ما خيدم نشاط املؤسسة : مراكزالخدمات اإلدارية تعد هذه املراكز قاعدة للمراكز األخرى حبيث 

  )...تابعةوامل رقابةوال شرافاإل(

حيث ).ABC(ميكن التعامل مع تلك املراكز يف تنظيمها وتتبع األعباء على أساس األنشطة وفق الطريقة احلديثة 
  :التاليةتكاليف الاط املؤسسة إىل مراكز دف عملية تقسيم نش

  العمليات والقدرة على رقابة كفاية  وانسجامالتحكم يف سريالعمليات وزيادة فعالية التنظيم نظرا لدقة العمل
 ؛التشغيل
  إمكانية دقة قياس املخرجات ودرجة النشاط ومن مث ميكن التعرف على النشاط احلقيقي لكل قسم وحتديد

منتجات، زبائن (وحتميلها على األقسام أو األنشطة مث على أهداف التكلفة باشرة املأساس لتوزيع األعباء غري 
  ...).أوامر إنتاج

عتماد عليها يف حتديد مراكز التكلفة منها وجود رقابة مدير أو رئيس مصلحة على ذلك هناك عدة قواعد ميكن اإل
مرحلة وبدأ مرحلة أخرى متعلقة بالصنع أو تغري يف شكل  نتهاءإو جتانس اآلالت واملنتجاتو  جتانس العمليات،، النشاط

 ...املواد

 

 

                                            
 251 -250، ص ص 1979سليمان قداح، حماسبة التكاليف املعيارية، مطبعة خالد بن الوليد، سوريا، 1
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  تحديد فترة التكاليف3.1.

حتديد فرتة التكاليف يف احملاسبة التحليلية مبدأ يقتضي العمل به كعامل قياس زمين للتكاليف،يتم حصر عناصر   
ستفادة من بعض النفقات األخرى اليت ة اإلنسبستهلك خالل املدة و إالتكاليف من خالهلا مبا يتناسب مع ما أنفق أو 

هتالكات وأقساط التأمني واإلجيار الذي عادة ما إلنتجات يف احملاسبة التحليلية كاتتجاوز الفرتة احملددة لقياس تكلفة امل
ثالثة أسبوع، شهر،(حلصر وقياس التكلفة تتحدد سنويا أو فصليا أو شهريا، لذلك وجب حتديد فرتة تكلفية كأساس 

  .1ويتم تعديل األعباء املتعلقة بفرتات ختتلف عن الفرتة احملددة مبا يتوافق معها سواء بالتقسيم أو بالتجميع...) هرأش

تشكيل  فية هو دورة اإلنتاج أي  املدة اليت يتطلبهاتمد عليه يف حتديد الفرتة التكالإن املبدأ األساسي الذي يع
ة س لقياس التكلفة وإعداد امليزانياملنتج النهائي من حيث الرتكيب والكمية وتستخدم الفرتة التكاليف احملددة كأسا

  .التقديرية

  تحديد وحدة التكاليف .4.1

بني خمتلف أطراف مستويات التسيري والتشغيل  تصالاالو ينبغي تعيني قياس وحدوي يتم على أساسه التعامل 
ن التخاطب والتفاهم وتتبع عناصر التكاليف حني التعامل باملنتجات وقياس تكلفتها، فقد حتدد وحدة باملؤسسة حىت ميك

  .التكاليف مبنتج واحد أو عدد من املنتجات املتماثلة أو جمموعة من منتجات خمتلفة تشكل وحدة تكاليف

إن وحدة التكاليف اليت يعرب عنها بوحدة القياس ال تطرح مشكلة حتديدها على املنتجات بل على مستوى 
ستخدام إاألقسام، إذ كيف نقيس النشاط حىت ميكننا توزيع وحتميل أعباء األقسام أو النشاطات على املنتجات، هل يتم 

شكلة وجود عالقات متعددة فيما بني تلك الوحدات ؟ أيضا هناك منتجات أو استهالك املوادساعات العمل، عدد امل
ختيار العنصر الذي يكون إمن مث ونشاط القسم وعليه ينبغي القيام بتحليل لتلك العالقات واألعباء اخلاصة بالقسم و 

  .وتناسبا مع جمموع أعباء القسم نسجاماارتباطاو اأكثر 

  :2عتباراتاختيار وحدة القياس خيضع لعدة إإن 

  ؛الكمية للخدمة املقدمة للقسماملواصفات 
 ؛تسمح مبراقبة نشاط القسم وقياس تغرياته 

                                            
 40، ص1994، دار احملمدية العامة، اجلزائر،2ناصر دادي عدون، احملاسبة التحليلية، تقنيات مراقبة التسيري، اجلزء الثاين، ط 1
 41ص، نفس املرجع أعاله2
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 ؛تسمح بتحويل أعباء األقسام فيما بينها 
  وأن حتدد مميزات نشاط القسمواملالئمةالبساطة. 

وحدة القياس هلا عالقة بالطاقة اإلنتاجية حبيث ميكن التعبري عن الطاقة اإلنتاجية بوحدات القياس، ففي حيث 
إنتاج نوع واحد من املنتجات فإن وحدة املنتج تعرب عن وحدة القياس وعدد الوحدات املنتجة خالل فرتة حمددة  حالة

تعرب عن الطاقة اإلنتاجية للقسم، ويف حالة تعدد املنتجات فإن العنصر الرئيسي الذي يدخل يف تكوين تلك املنتجات 
  .ةيعرب عن وحدة القياس وكأساس لتحديد الطاقة اإلنتاجي

ستجابته للتغري يف حجم اإلنتاج، فعندما يتغري إبسلوك التكاليف طريقة تغري عنصر التكلفة، أو مدى  يقصد
بنفس نسبة كلية و   امستوى اإلنتاج تبقى بعض عناصر التكاليف ثابتة كما هي، يف حني تتغري بعض عناصر التكاليف إم

  . تغري يف حجم اإلنتاج أو جزئيا

  دراسة سلوك األعباء .5.1

      تعتــرب دراســـة ســـلوك التكـــاليف مهمـــة أساســـية عنـــدا إعـــداد معلومـــات التكـــاليف ســـواء كـــان إعـــداد هـــذه البيانـــات 
ميكـن يف إختـاذ القـرارات و تسـاعدهااملعلومات املالية ألغراض حتديد تكلفة املنـتج أو إلمـداد اإلدارة بالتقـارير املختلفـة الـيت و 

  : 1حجم اإلنتاج إىلا بالتغري و كاليف تبوب يف عالقتهالقول أن عناصر الت

 ذلك يف ظـل مـدى نتاج و هي تلك التكاليف اليت تظل ثابتة بغض النظر عن التغري يف حجم اإل:التكاليف الثابتة
التكــاليف ...مرتبــات املشــرفني و  املعــداتإســتهالك اآلالت و و وتشــمل اإلجيار  املالئــميســمى باملــدى اإلنتاجمعــني مــن 

طـردي مـع التغـري يف حجــم اإلنتـاج مبعـىن توجـد حيـث يوجــد الـيت تتغــري بشـكل مباشـر و لتكـاليف هـي تلـك ا: المتغيـرة
 .ألجور املباشرةوارة تشمل املواد املباشوختتفي بإختفائه، و اإلنتاج 
 ــ:طــةالتكــاليف المختل ــاء، الصــيانة  جــزء متغــريك التكــاليف الــيت حتــوي جــزء ثابــت و هــي تل مثــل تكــاليف الكهرب

تتغــري رية أو بالتكــاليف شــبه الثابتــة، و يطلــق علــى هــذه التكــاليف أحيانــا بالتكــاليف شــبه املتغــقــد و العمـل غــري املباشــرة و 
ــا ال تتغــري بــنفس ال ذلــك لوجــود ذلــك اجلــزء مــن التكــاليف نســبة، و هــذه التكــاليف مــع التغــري يف حجــم اإلنتــاج إال أ

  .  الثابتة

ــاء حســب طبيعتهــا  ــتم القيــام بعمليــة التوزيــع ) 69/إىل ح 60/ح(إذ بعــد احلصــول علــى البيانــات اخلاصــة باألعب ي
مث تأيت مرحلـة التوزيـع الثـانوي بـني األقسـام أيـن تـزداد ) …مساحة، وزن(على أساس مفاتيح التوزيع احملددة مسبقا  األويل

                                            
 69-68ص ص ،2009، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، ، احملاسبة اإلدارية، ترمجة أمحد حامد حجاجرجنرن، سريكانتداتار، جورج فوسرتتشارازهو 1
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ــا وتعــدد العمليــات وتشــابكها ووجــود خــدمات مــا بــني األقســام، وهــذا مــا  تعقيــدات التوزيــع نظــرا لتعــدد األقســام وتفريعا
س دقيق لتتبع مسلك األعبـاء لغـرض القيـاس الـدقيق للتكلفـة والقيـام العمل التقين واحملاسيب لوضع أس يستدعي التدقيق يف
مردوديـة املنتجـات وال ميكـن ذلـك إال بالدراسـة الدقيقـة ملسـار أو مسـلك األعبـاء بنـاءا ) قيـيم األداءت(برقابة نشـاط املراكـز 

  .على معايري توزيع دقيقة وموضوعية

                                                                                                                             الجوانب اإلجرائية                                                                                                            .2

ستكمال الدراسات التقنية لتصميم نظام احملاسبة التحليلية يأيت دور دراسة اجلوانب اإلجرائية لتجسيد ما مت إبعد 
لقة بتحضري السجالت والوثائق وبرامج يتعلق بإعداد اإلجراءات العملية املتعلتحضري للبدء يف تنفيذ النظام، و إجنازه وا

املعلوماتية حلجز املعلومات ومعاجلتها وإعداد اجلداول النموذجية لتبويب وحتليل عناصر التكاليف، وتنظيم الدليل 
  .1احلسايب

  السـجـالت .1.2

 احملاسيبوسيلة هامة يف نظام املعلومات) تستعمالن معا(السجالت والوثائق سواء كانت ورقية أو إلكرتونية تعد
   املقارنة (ستعمال، التخزين وإستعماهلا عند احلاجة التحليل، اإلباملتابعة، التصنيف، املعاجلة و  لتسجيل وحجز املعلومات

  :توجند نوعني من السجال...) ختاذ القرارات، إعداد املوازنات التقديرية، دراسات خاصةإ، لفروقحتليالو 

 وبيانية قاعدية يتم بواسطتها تسجيل البيانات على مستوى   وهي سجالت إحصائية: السجالت التحليلية
مواد أولية، منتجات نصف مصنعة (كل األقسام واهلدف منها تتبع األعباء بالتسجيل وتتمثل يف بطاقات الصنف 

ويتم تصنيفها حسب مراكز العمل ومتيز ) عمل إضافية/عمل عادية، سا/سا(، بطاقات العمل اليومية )منتجات تامة
يوميات  ،باشرة وتوزيعها على مراكز  العملامليتعلق بكل مركز حىت يسهل تتبع األعباء، بطاقات األعباء غري  برمز

من املواد  احملزوناتدفرت  ،)مواد، أجور، خدمات(مساعدةوذلك بتتبع حركة كل عنصر من عناصر التكاليف 
 .واملنتجات، يتم رصد حركة املواد واملنتجات بالكميات والقيمة

 
 هذه السجالت تعتمد على السجالت والوثائق السالف ذكرها حبيث تعرب عن جماميع : السجالت اإلجمالية

 . يتم رصدها يف حسابات الرقابة
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إن تنظيم السجالت والوثائق وفق مناذج مالئمة يساعد على حتسني فعالية النظام من حيث توفري املعلومات 
  .وب بأدىن التكاليفالضرورية يف الوقت املناسب وبالشكل املطل

  الدلـيل الحـسابـي .2.2

من أجل التنظيم اجليد للعمليات وسهولة تسجيل البيانات والوصول للمعلومات، ولتفادي األخطاء فإن إعداد 
 الدليل احلسايب لنظام احملاسبة التحليلية يعد أمرا ضروريا وأساسيا وخاصة يف املؤسسات الكبرية ذات العمليات

حبيث يساعد ذلك على وجود نظام ) اإلعالم اآليل(ستخدام املعلوماتية إكذلك عند والنشاطات املتعددة واملتفرعة و 
معلومات فعال، إذ يتم تشكيل رقم يعرب عن رمز لعنصر أو صنف من األعباء مث يتم تفريع ذلك الرمز إىل حسابات 

رئيسي حلسابات األعباء حسب حاجة كل مؤسسة، ولتحديد الرمز ال فرعية تعرب عن املراكز املختلفة أو العناصر املختلفة
  :1ما يلي مراعاةجيب 

 ؛أمهية عنصر  األعباء بالنسبة لنشاط املؤسسة 
 سهولة حتديد طبيعة النفقةو  ستخدام عنصر األعباءتكرارإ.  
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  األولخــالصــة الـفصـل 

ا يف عملية اإلنتاج   من وال ميكن ذلك إال للمحاسبة التحليلية دور هام يف املؤسسة لتحسني فعاليتها وكفاء
وضع نظام للمعلومات الذي يعد اإلطار املناسب لفهم العالقات املوجودة بني خمتلف التكاليف، وتتم معاجلة  خالل

املعلومات وسيلة أساسية جلمع ومعاجلة ظام الذي يعد ذلك من خالل أسس وضع نظام احملاسبة التحليلية، هذا الن
الضرورية، وهو خيضع ملفهوم نظام املعلومات الذي ينسجم متاما مع مستويات التنظيم اإلداري وخمتلف األنظمة الفرعية 

  .للمؤسسة اإلسرتاتيجيةمن أجل حتقيق األهداف  ااماليت تشكل النظام املتكامل وتعمل بتناسق مت

ال من حيث حيث تعمل على معلومات تتعلق بعناصر النفقات و  تقدمي احملاسبة التحليلية تؤدي دورها يف هذا ا
فة من أجل العمليات املختلأو حتميلها على مراكز التكلفة وأوامر التشغيل و  تسجيلها، تبويبها، حتليلها، ختصيصها

ا، وإعداد قوائم و  قارير لتقومي األداء الذي تستطيع اإلدارة من خالهلا ممارسة تحساب تكلفة املنتجات وأصنافها ووحدا
   زيادة إنتاجية العمل بكفاءة عالية لغرض ضغط النفقات وتقليل الضياع والتلف يف املواد املستخدمة و وظائفها املختلفة 

ائص معينة  تتصف خبصمة عتماد على مدخالت من املعلومات ذات قيجيب اإلزيادة األرباح، و وختفيض التكاليف و 
تكاليف (كالصحة والدقة وغريها من العناصر اليت تشكل جودة املعلومات باإلضافة إىل موازنة ذلك مع التكاليف 

  ).قتصاديات املعلوماتإعلومات، وهذا ما يشكل ما يسمى باحلصول على تلك امل

ات للمحاسبة التحليلية يستجيب علومات بتلك اخلصائص يتطلب تصميم نظام معلوممتوفري  من أجل
لكل املستويات اإلدارية، يتميز بالدقة واملرونة وقابلية التطور وخيضع ملنهجية ) اآلنية واملستقبلية(حتياجات املختلفة لإل

ختيار وتنفيذ النموذج احملاسيب املالئم للمؤسسة، مع جتاوز العوائق املختلفة عن طريق القيام إتصميم النظم يف ختطيط و 
غري ودراسة سلوك األعباء املباشرة و بدراسة اجلوانب التقنية املتعلقة بطبيعة الصناعة وحتديد مراكز وفرتة ووحدة التكاليف 

بة معتربة يف التكاليف هتمام خاص يف الدراسة نظرا ملا تشكله من نسإباشرة، هذه األخرية اليت تعد حمل امل
أيضا تتطلب دراسة و ل دقيق على األقسام أو األنشطة واملنتجات النهائية،وكذلك لصعوبة حتميلها وتوزيعها بشكاإلمجالية

اجلوانب اإلجرائية املتعلقة بتنظيم السجالت والوثائق اليت تعد اإلطار املناسب لتسجيل ومعاجلة ونقل املعلومات باإلضافة 
ختيار النظام إساب عناصر التكلفة،و إىل الدليل احلسايب الذي يسهل من مهمة القيام بكل اإلجراءات املتعلقة بتتبع وح

ص املالئم الذي من خالله يتم عرض ومعاجلة املعلومات ولزيادة فعالية تلك األنظمة وحتقيق قيمة مضافة معتربة فيما خي
 .ستخدام برامج املعلوماتيةإاملعلومات املتحصل عليها يتم 

 



:الثانيالفصل  
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  تمهيد

من األهداف األساسية للمؤسسة الذي يتمثل يف قياس تكلفة اإلنتاج عن طريق  هدفإن احملاسبة التحليلية حتقق 

�ƢēƢƳǂű�ÀȂǰƬǇ�Ŗǳ¦Â��Ǧ االعتماد ȈǳƢǰƬǳ¦�ƨǸǜǻ¢�ȄǴǟتام الصنع أو نصف مصنعاإلنتاج كلفة اإلنتاج سواء كان هذا ت 

القرارات الالزمة  اختاذو له من أمهية يف تسعري املنتجات ة التحليلية ملا وأن قياس اإلنتاج يعترب من أهم أهداف احملاسب

  .مبنتج آخر استبدالهأو التوقف عن إنتاج أحد املنتجات أو  االستمراربشأن 

 ب التكاليف النهائية للمنتجاتحسا أنظمةهلذا فإن احلديث عن نظام احملاسبة التحليلية يقودنا إىل احلديث عن  

، حيث لعبت دورا كبريا ةالتقليدي ةمنظاليت أصبح يطلق عليها األم املتجانسة أو مراكز التحليل، و األقسامنها طريقة و  

  .أسلوب ملعاجلة مشكل حتميل األعباء غري املباشرةملاضي كمصدر ملعلومات التكاليف و خالل القرن ا

نتقادات هامة، نظرا للتطورات اليت إت ǫȏ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƢǠǇ¦Â انتشاراعرف الذي  النظام اإستعمال هذ لكن بالرغم من

الباحثون للبحث عن بديل آخر هلذا النظام، لذا  فاجته، قتصادياالحصلت على مستوى كل من املؤسسة واحمليط 

.ظهرت عدة حماوالت لتجديد نظام حماسبة التحليلية، ليتوافق مع الواقع اجلديد

، الذي قدمه كل )ABC( على أساس األنشطة ليفاالتك محماوالت التجديد، إن مل يكن أبرزها نظا رزلعل من أب

األنشطة   اعتماديتبىن فلسفة جديدة تقوم على  الذي، 1987بإطاره النظري سنة  JOHNSONو KAPLANمن 

من و  .يسمح بتوفري معلومات أكثر دقة مما كان يوفره النظام التقليدي الذيكأساس حلساب تكاليف مواضيع التكلفة، و 

ذلك يف و  نظام التكاليف على أساس األنشطة مراحل تصميمحملاسبة التحليلية و ا ةأنظم ل سنعرض فيهخالل هذا الفص

من  وقد تطرقنا إىل كل خالل ثالث مطالبمن وتناولنا يف املبحث األول ماهية أنظمة حماسبة التكاليف وذلك  مبحثني

أما املبحث الثاين فنقدم مراحل األنظمة احلديثة و يدية و املقارنة بني األنظمة التقلو  األنظمة التقليدية واألنظمة احلديثة

من حتديد وحتليل  وقد تطرقنا إىل كلمطالب  ثالثة ذلك من خاللو  تصميم نظام التكاليف على أساس األنشطة

 .النهائيةحتديد تكلفة و  حتديد مراكز النشاط وإختيار موجهات التكلفةو  جتميعهااألنشطة و 
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  مة حساب التكاليفظية أنماه: المبحث األول

ففي  خاصة الصناعية آليات العمل املستخدمة من بنية التكاليف،طورات التكنولوجية داخل املؤسسة غريت الت

�Â®�ƪعتماد السابق كان يتم اإل ƦǠǳ�Ŗǳ¦�̈ǂǋƢƦŭ¦�Śǣ�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ƨŪƢǠǷ�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠǷ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�ȄǴǟ ر

من أبرز هذه األنظمة حماسبة و مواكبة هذه التغريات، و لبحث عن بديل آخر هلذا النظام اثني ستوجب على الباحمما إ اهام

  .  الذي لعب دورا هاما يف املؤسسةو  التكاليف على أساس األنشطة

التقليدية من خالل م ظهذا املبحث إىل دراسة ماهية الن لذلك كان من اجلدير التطرق يف املطلب األول من

يف و مشاكل األنظمة التقليدية و  حتميل التكاليف غري املباشرة و  ق التقليدية اليت تستخدم يف توزيع إستعراض أهم الطر 

يف املطلب الثالث و األهداف و أهم اخلصائص  استعراضمن خالل  ةاملطلب الثاين سنتطرق إىل ماهية األنظمة احلديث

    . ةاحلديث األنظمةالتقليدية و  األنظمةسنتطرق إىل املقارنة بني 

  لحساب التكلفة األنظمة التقليدية: المطلب األول

رها حىت تطويتطلب إحداث التغريات يف الطرق و  الذية أساليب صاحبت التطور الصناعي و عرفت هذه األنظم

تاجية خالل بداية تنظيم اإلنتاج املتبعة يف إطار التوسع اإلنتاجي الذي شهدته الوحدات اإلنتنسجم مع أساليب تسيري و 

 تتميز بالبساطةاليت  على أساس معامل إمجايل للتحميل،جند من بني تلك الطرق، طريقة التحميل اإلمجايلملاضي و القرن ا

ة للتحليل احملاسيب بالتايل فهي غري صاحلو حد لتحميل األعباء غري املباشرة الشمولية إلعتمادها على معامل إمجايل واو 

 أو مراكز األعباءاج ها تسمى بطريقة التحميل حسب مراكز اإلنتقد طبقت طريقة أخرى أكثر تطورا منللتكاليف، و 

تعد أفضل من الطريقة و  كز لتحميل األعباء غري املباشرةتعتمد على عدة معامالت للتحميل، يتم حتديد معامل لكل مر 

ع يف اإلنتاج مل تعد صاحلة خاصة بعد التوس بالرغم من ذلك فهيو  بعني اإلعتبار طبيعة كل مركز،ǀƻƘƫ�ƢĔȋ األوىل

املتمثلة يف طريقة األقسام هلما و  امتداداك طريقة أخرى تعد ، فهنا...)حجم املؤسسات، تعدد تشكيلة املنتجات، (

عليه ظهرت طريقة التحميل إنتقادها لتضمنها بعض النقائص و  مت اليت هي تلك الطريقةو  )مراكز التحليل(املتجانسة 

  . العقالين لتجنب نقائصها

  سام المتجانسةماهية األق.1

�̈ǂǋƢƦǷ� ƢƦǟ¢�ń¤�ǶǈǬǼƫ�Ŗǳ¦Â��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦� ƢƦǟȋ¦�ǲǯ�ǎ Ȉǐţ�©ƢƴƬǼǸǴǳ�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ƾȇƾŢ�ƨȈǴǸǟ�Ƥ ǴǘƬƫ

يف النوع  ن، فإن املشكل يكمللمنتجات ول ال يطرح أي مشكلة عند ختصيصهاوأخرى غري مباشرة، ولئن كان النوع األ

من هنا  حبسابات وسيطة، و  باملرور مباشرة، وال يتم ذلك إىلللمنتجات ري املباشرة الثاين، إذ ال ميكن حتميل األعباء غ

  .هتمام الكثري من الباحثنين األعباء حمل إكان البحث عن طرق حتميل هذا النوع م
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Hamiltonرأى اإلجنليزي  1901فمنذ سنة  CHURCH ضرورة حتميل هذه األعباء لكل آلة حىت يتسىن نقلها

اء منها طريقة مراكز جاء بعده الفكر التايلوري بأسس طريقة أكثر عملية للتحميل أطلقت عليها عدة أمسللمنتجات، مث 

  .كما أصبح يعرب عنها اليوم بالنظام التقليدي حملاسبة التسيري التكلفة الكاملة، أوتجانسة،األقسام امل التحليل،

  تعريف األقسام المتجانسة.1.1

جوهر الطريقة، حيث  1982لسنة  الفرنسي لحات املخطط احملاسيب العاميعد مفهوم القسم املتجانس يف مصط

عن طريقة  1928إثر حبثه املتواصل منذ سنة  RAIMAILHOالتصور الذي وصل إليه  بعث الفكرة من منطق كان

م ة من األقساالتكلفة النهائية بكيفية صحيحة، فقد تصور أنه ميكن تقسيم املؤسسات الصناعية إىل جمموع حلساب

Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�Ǧاملستقلة بنشاطها و  ȈǳƢǰƬǳ¦�§ Ƣǈū�œǈǼǳ¦�ƾȈǬǠƬǳƢƥ�Ǧ ǐƬȇ�¿ƢǜǼƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦.

متمايزة عن أنشطة سيب، جيمع أنشطة متجانسة تقنيا و يعرف القسم املتجانس على أنه قسم من نظام حماحيث     

.1املراكز األخرى

  أهدافهو  ت، حبيث له إمكانيا)...ل، إنتاجنق إدارة،( حقيقي من املؤسسةمعني و ميكن تعريفه أيضا بأنه جزء 

.2كذا أعباءهو  نشاطه الذي ميكن قياسهو 

   األقسام المتجانسة طريقةأسس ومبادئ .2.1

�Â�ƢȀǬȈƦǘƫ�ƾǼǟ�ƢēƢǟ¦ǂǷ�Ƥ ǴǘƬȇ�ǆ Ǉ¢�̈ƾǟ�ȄǴǟ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�ƾǸƬǠƫ3تتمثل فيما يلي:

لتنطلق عملية حتديد األقسام بالقيام بدراسة ميدانية لك :تحديد األقسام ƢēƢǗƢǌǼƥ�ƨǈǇƚŭ¦�ǲƻ¦®�ŁƢǐŭ¦

، ويتم ؤسسة بشكل يناسب العمل احملاسيبŭ¦�ǶȈǈǬƫ�ŘǈƬȈǳ�¦ǀǿÂ�ȆǸȈǜǼƬǳ¦�ǲǰȈŮ¦�ȄǴǟ�̈ƾǸƬǠǷ�ƢēƢȈǴǸǟÂ املختلف

، فتحدد األقسام املباشرةاحلرص على جتانس العمليات داخل كل قسم لتسهيل عملية حصر وحتميل األعباء غري 

مباشرة باملنتجات واملواد واليت ميكن التمييز بينها فيما خيص األعباء بشكل إمجايل وحتميلها  الرئيسية اليت هلا عالقة

 تموينمثل تلك األقسام غالبا يف ال، وتتكل قسم رئيسي املتعلقة باملنتجاتعلى املنتجات بواسطة وحدات العمل ل

 قسم الصيانةيسية وجند من بينها قسام الرئوحتديد أيضا األقسام املساعدة اليت تقدم خدمات لأل التوزيعو  اإلنتاجو 

توزيعها وكثريا ما جند خدمات متبادلة بني عدة أقسام وهذا ما يثري صعوبة يف حتديد قيمة التبادالت و  ،اإلدارةو  الطاقةو 

. بدقة

1 DIDIER LECLERE, L'essentiel de la comptabilité analytique, 4eme édition, Edition
D'organisation, Paris, France , 2004, p 20

46، ص1999احملاسبة التحليلية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية باب الزوار، اجلزائر، و علي رحال، سعر التكلفة 2

39، صمرجع سبق ذكره ناصر دادي عدون،3
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يتم ذلك حسب طبيعة األعباء وعالقتها باألقسام وختتلف من حالة إىل أخرى، ومن :تحديد مفاتيح التوزيع

 قيمة اآلالتو  كمية التموينو  قيمة التموينو  ني املعايري اليت تستعمل على أساسها مفاتيح التوزيع جند تكلفة اإلنتاجب

...عدد العمالو  املساحةو 

سياإن حتديد وحدة العمل يعد عمال أسا: تحديد وحدة العمل��� ƢƦǟȋ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔÂƾƦǧ باشرة املغري

دات أو الوزن ، إال أنه تثار مشكلة عدم جتانس اإلنتاج من حيث الوحه يف ذلكي األساس الذي يعتمد عليفه

، لذا يلجأ إىل الوحدات املماثلة تكون كوحدة قياس مشرتكة وقد ختتلف من قسم آلخر وجند )القياس بصفة عامة(

:1من بينها

 اختالفوحدة املنتج يف حالة Ĕ�ƲƬǼǷ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻÂ��ƨǷƾƼƬǈŭ¦�«ƢƬǻȍ¦�ǲǷ¦Ȃǟ ائي أو جزئي أو خاص

 ؛)...، مساحة وزن، حجم،عدد(سه بـ مبركز عمل معني ويتم قيا

ساعات اليد العاملة؛ 

ساعات دوران اآللة؛  

واد أولية مستعملة يف قسم معني؛م 

  من رقم األعمال  مئة ألف دج(وحدة نقدية مثال(....  

أعباء احملاسبة ( اشرة من األعباء حسب طبيعتهاملبيتم من خالله إعادة تصنيف األعباء غري ا :التوزيع األولي

 قيمة األعباء لكل قسم من األقسامستعمال مفاتيح التوزيع لتحديد إىل أعباء حسب وظيفتها عن طريق إ )اليةامل

 .)ملساعدةوا  الرئيسية(

حتميلها على حىت يتسىن هدف هذه املرحلة هو حتديد قيمة األعباء لكل من األقسام الرئيسية: التوزيع الثانوي 

دل للخدمات بني هناك تبا، وقد حيدث م املساعدة على األقسام الرئيسيةوبالتايل يتم توزيع أعباء األقسا املنتجات

لذا يتطلب القيام بعدة عمليات حسابية وقد يلجأ إىل املعادالت وحسابات املصفوفات وبرامج  ،األقسام املساعدة

 . تعقد مسألة حساب قيمهاتعدد التبادالت و  يف حالة) اإلعالم اآليل(املعلوماتية 

، وضعية عدم وجود تبادل بني األقسام فنطبق طريقة التوزيع التنازيل قيام بالتوزيع نكون أمام وضعيتنيعند ال

  .عية نطبق طريقة التوزيع املتبادلأو وضعية وجود تبادل بني األقسام ويف هذه الوض

  ترتيبا تنازليا مث توزع أعباء ) األقسام املساعدة(اكز اخلدمات الطريقة ترتيب مر  تم وفق هذهي :التنازليالتوزيع

أن تتم عملية توزيع أعباء األقسام تستمر العملية إىل القسم األول على ما يليه من األقسام املساعدة والرئيسية و 

 . ساعدة كليا على األقسام الرئيسيةامل

39، صمرجع سبق ذكرهناصر دادي عدون، 1
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التوزيع المتبادل:¤�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē ىل تتبع مسار أجزاء األعباء بدقة وتستعمل يف حالة تبادل اخلدمات

فيما بني األقسام املساعدة، ويتطلب تسوية التبادل بني األقسام املساعدة مث تستكمل عملية التسوية، ويلجأ 

 .قيم التبادالتأحيانا كما ذكرنا سالفا إىل املعادالت واملصفوفات وبرامج املعلوماتية إلجياد 

بعد حتديد جماميع التوزيع الثانوي لألقسام الرئيسية وحتديد كمية أو عدد وحدات العمل  :وحدة العمل تكلفة

على عدد وحدات العمل اخلاصة به  املشار إليها سالفا يتم إجياد تكلفة وحدة العمل بقسمة جمموع القسم الرئيسي

عدد وحدات العمل ب تكلفة وحدة العمل يف ومن مث تتم عمليه حتميل األعباء غري املباشرة على املنتجات بضر 

  . اخلاصة بكل منتج

:1اليت مت ذكرها أعاله وفق ما يلي عتمادا على األسسكن وصف إجراءات سري هذه الطريقة إمي

اشرة ألغراض التكلفة بصفة مباشرة؛ختصيص األعباء املب  

؛)توزيع أويل(زيع طة مفاتيح التو توزيع األعباء غري املباشرة على جمموع األقسام بواس 

توزيع (ار تبادل اخلدمات عتبقسام الرئيسية مع األخذ بعني اإلتوزيع كل أعباء األقسام املساعدة على األ

  ؛)ثانوي

�̈ǂǋƢƦŭ¦� ƢƦǟȋ¦�ƾƟ¦±�ƲƬǼǷ�ǲǰƥ�ƨǏƢŬ¦�ǲǸǠǳ¦�©¦ƾƷÂ�Ŀ�ƢđǂǓÂ�ǲǸǠǳ¦�̈ƾƷÂ�ƨǨǴǯ�®ƢŸ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǲȈǸƸƬǳ¦

 .إلجياد تكلفة اإلنتاج

 عقالنيالتحميل ال.2

، ويقصد بالتحميل العقالين جهت إىل طريقة األقسام املتجانسةنتقادات اليت و  اللجوء إىل هذه الطريقة بعد اإلمت

ساس مستوى النشاط أي أخذ بعني اإلعتبار يف حساب العملية اليت يتم من خالهلا معاجلة األعباء الثابتة وحتميلها على أ

، والفرق يضاف أو يطرح من النتيجة هذا مقارنة مبستوى النشاط العادييف الثابتة و ، اجلزء املستغل من التكالالتكاليف

املسؤولية و  نشاط األقسام يعد يف حد ذاته مؤشر رقابة على إذ يعترب حسب احلاالت زيادة الفعالية أو نقص الفعالية وهذا

. القيام بعدة إجراءات حسب الوضعية، ومن مث ميكن على األداء

 بالرغم من أن بعضلية املعدلة أو الكلية املعدلة و الطريقة يف بعض املراجع بطريقة التكاليف اإلمجاتعرف هذه   

على أساس أن التحميل ال يكون إمجاليا لكل ) الكلية(الكتاب من يعتربها من الطرق اجلزئية وليست من الطرق اإلمجالية 

يف حالة تطبيق هذه الطريقة عند زيادة ل ال ميكن تربيره ال أن هذا القو ، إيف حالة نقص النشاط) الثابتة(يف التكال

، وحىت يف حالة نقص النشاط ال ينطبق عليه املعيار الذي منيز به الطرق اجلزئية عن نشاط أو تعادله مع النشاط العاديال

1 JACQUES MARGERIN, GERARE AUSSET, Comptabilité Analytique, Edition organisation,
Paris, France, 1988 p 125
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 اليف املستغلةة تسمية طريقة التكاآلخرين من يطلق على هذه الطريق باحثنيجند بعض الو ، )الكلية(الطرق اإلمجالية 

  . تنطبق على مواصفات هذه الطريقةونرى أن هذه التسمية مالئمة و 

  التحميل العقالني طريقة مبادئ.1.2

تعتمد هذه الطريقة يف معاجلتها حلساب التكلفة مبدأ التمييز بني األعباء الثابتة واملتغرية لتحديد املقدار املستغل   

«�¤ȍ¦�©ƢȇȂƬǈǷ�©ƢƦǴǬƫ�ŚƯƘƫ� ƢǤǳ¤�ńمن األعباء الثابتة وحتميله على املنتجات  ƾēÂ��̈ŚǤƬŭ¦� ƢƦǟȋ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ نتاج

ستخدام معامل التحميل العقالين وهو مستوى الفعالية الذي يساوي إىل اإلنتاج الفعلي على تكلفة الوحدة عن طريق إ

معامل (عالية اء الثابتة يف مستوى الفعلى اإلنتاج العادي ومنه يتم حساب األعباء الثابتة احململة عقالنيا بضرب األعب

بط مجيع األعباء والناتج يتم مجعه مع األعباء املتغرية ويالحظ  ثبات تكلفة الوحدة وهذا راجع إىل ر ) التحميل العقالين

، وعند تطبيقها نكون أمام ثالث حاالت متعلقة األعباء املستغلة يف هذه الطريقةستخدام مبدأ مبستوى النشاط بإ

:1النشاط ومعامل التحميل العقالين بأحجام

 مما يعين حتميل األعباء  1يكون مساويا لـ ) ع  م ت(إن مستوى الفعالية : النشاط العادي= النشاط الفعلي

 . )جانسةتطابقها مع نتائج طريقة األقسام املت(الثابتة بصفة كلية وال ينتج عن هذه احلالة أي فرق 

 ؤسسة مل تستعمل ، يف هذه احلالة امل1 <) م ت ع (  مستوى الفعالية: النشاط العادي <النشاط الفعلي

، وطبقا هلذه الطريقة فإنه حيمل جزء فقط من األعباء الثابتة والفرق بني األعباء الثابتة واجلزء طاقتها بشكل عادي

 . )تكلفة البطالة ( ية احململ يعد كأعباء نقص النشاط أو الفعال

 1 >) م ت ع(مستوى الفعالية : عاديالنشاط ال >النشاط الفعلي�Ƣē¦°ƾǫ�ƪ ǫƢǧ�ƨǈǇƚŭ¦�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�Ŀ��

اإلنتاجية العادية فيتم حتميل أعباء ثابتة أكرب من األعباء الثابتة العادية والفرق بينهما ميثل ربح زيادة النشاط أو 

  . الفعالية

ه من النتيجة يف حالة زيادة النشاط وطرحبإضافة الفرق إىل النتيجة يف حالة ربح  تالفروقايتم معاجلة تلك   

سعر التكلفة من جراء تطبيق مبدأ هذه الطريقة ويتم حساب سعر تكلفة  ذلك ميثل قيمة التأثري على، و نقص النشاط

 :ملنتجات وفق هذه الطريقة كما يليا

خدمات مباشرةلوازم و + املباشرة  كلفة األجورت+ كلفة املواد املباشرة ت=  وليةاألباشرة املكلفة الت. 

اجلزء املستغل من + أعباء صناعية غري مباشرة متغرية + كلفة مباشرة أولية ت= كلفة اإلنتاج احململة عقالنياالت

 .ملباشرة الثابتة احململة عقالنياالتكاليف الصناعية غري ا

التوزيع املستغل من أعباء  اجلزء+ أعباء التوزيع املتغرية + كلفة اإلنتاج املباع ت= سعر التكلفة احململة عقالنيا

  . الثابتة احململة عقالنيا

103، ص مرجع سبق ذكره ،طوایبیة أحمد1
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  طريقة التحميل العقالنيعيوب مزايا و .2.2

لقد عاجلت هذه الطريقة إىل حد ما القصور الذي تشتمل عليه طريقة األقسام املتجانسة خاصة فيما يتعلق         

، وفيما يلي نستعرض ى األداء العام للمؤسسةالنشاط علباملؤشرات التسيريية واملعلومات اليت ختص أثر تغري مستويات 

:1مزايا وعيوب هذه الطريقة

المزايا

د على سهولة حتديد سعر البيع مع الثبات النسيب لتكلفة الوحدة يف ظل مستويات النشاط املختلفة وهذا يساع

 ؛إستقراره

عد ، وهذا يسامستويات النشاط حظة التغريات يفمراقبة فعالية التسيري عن طريق تقييم األداء بناءا على مال

ستغلة وحتسينها والعمل على حتديد عوامل املغري تشغيل الطاقة ختاذ إجراءات إعلى البحث يف أسباب الفروق و 

اخلسارة وتساعد على تقييم الفرص الضائعة من جراء نقص النشاط و  تعميمهازيادة الفعالية من أجل دراستها و 

ط ستخدامها يف التخطيذلك يوفر لإلدارة معلومات ميكن إ وكل يادة النشاطالعكس يف حالة ز و  الناجتة من ذلك

وإعداد املوازنات والعمل على حتسني دقة املعايري املتعلقة بالنشاط  الرقابة على إستغالل الطاقةختاذ القرارات و إو 

 ؛التكاليف املتوقعة أو املعيارية ستخدام ذلك  يف حسابإالطاقة اإلنتاجية و و 

؛ف حماسبة املسؤوليةختدم أهدا 

؛تغرية واألعباء الثابتة املستغلةحتقيق عدالة يف حتديد تكلفة الوحدة من املنتجات بتحميلها باألعباء امل 

 طريقة التكلفة املتغريةجتمع إىل حد ما  بني مزايا طريقة األقسام املتجانسة و .  

العيوب  

؛إختالف قدرات اآلالتتاجية و ادية لتعدد املراحل اإلنصعوبة حتديد أحجام النشاطات الع 

 عدم حل مشكلة توزيع األعباء غري مباشرة املتعلقة باألسس اليت تعتمد عليها يف التوزيع باإلضافة إىل صعوبة

 ؛املتغريةبني األعباء الثابتة و  التمييز

 أثرها على النتيجةالنهائية و  احملزوناتمشكلة تقييم . 

143، ص مرجع سبق ذكره صاحل الرزق، عطا اهللا خليل بن وراد،1
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  مشاكل األنظمة التقليدية.3

اليت تركزت على مشكلة ختصيص يرة الظروف اليت وجدت من أجلها و صممت من أجل مساالتقليدية مة األنظ

إرتفاع تكلفة املعلومات، إال أن تقييد تلك الظروف قد فرض تقييدا يف تلك يف على ضوء إخنفاض التكنولوجيا و التكال

ملواجهة هذه األنظمة التقليدية ناجتة عن يف السنوات األخرية تزايدت املشاكل الألنظمة ملواجهة هذه التغريات، و ا

:1ميكن إجياز تلك املشكالت باأليتالتطور التكنولوجي الدويل و و  لتغريات اهلائلة يف جمال الصناعةنتيجة لالتغريات، 

ملا يليوذلك راجع قياس كلفة اإلنتاج بدقة رقابة العمليات و  لىعية داألنظمة التقلي عجز: 

 عدم حصرها باملنتجات اليت تسببت يف حدوث اإلحنرفات ايل على مستوى األقسام و بشكل إمججتميع اإلحنرفات

 ح اإلحنرفات غري املالئمة؛يساعد يف تصحيبشكل يف التقارير املالية الدورية 

 بسبب التخصيصات الشاملة للتكاليف فقد أصبحت التقارير الدورية مشوهة، فهي جتعل مدراء األقسام مسؤولني

فر أساسا هلذا فإن هذه التخصيصات ال تو مل جيري قياسها بشكل دقيق، و  قسامهم حىت وإنأد داخل فاق املوار عن إن

 .األقسامجيدا للتقييم املدراء و 

لالستعدادكقاعدة ) ساعات العمل املباشرة(يدية على بعض املقاييس املرتبطة باحلجم تعتمد األنظمة التقل 

ǟ�Ǿǻ¢�µالتكلفة غري املباشرة و  ŗǨƫ�¦ǀđ�Ȇǿ عدد الوحدات املنتجة من منتج معني مثال فإن التكلفة  يتضاعفندما

ن التناسب يف حتميل املنتجات املختلف بنصيبها ممما يؤدي إىل عدم العدالة و  تتضاعفاملستهلكة يف تصنيعها 

:2خاصة يف احلاالت التاليةتايل تسجيل تكلفة منتجات مشوهة و بالالتكاليف و 

نتجات؛للم ف احلجم اإلنتاجيإختال 

تنوع احلجم الطبيعي للمنتجات؛ 

تنوع درجة التعقيد يف تصنيع املنتجات. 

اريف اليت تغطي اخلدمات إزدياد املصخطوط املنتجات وقنوات التوزيع وتضاؤل العمل املباشر و  تعددن إ

ت لظروف مغايرة اليت وضع( قاء إستخدام األنظمة التقليدية، ال يربر ب...التوزيع واخلدمات التسويقية و  الصناعية

يف ظل إخنفاض تكلفة تكنولوجيا املعلومات، كما أن ذلك ميكن أن يكون خطرا يف املنافسة الشديدة ) أكثر بساطةو 

  .ة عن تكلفة املنتوج أمرا حامسا للنجاح يف املنافسةاليت جعلت من املعلومات أكثر دقللتكنولوجيا املعلومات 

هلذا تعد مالئمة للمتطلبات املؤسسة وأهدافها، و  ألنظمة التقليدية ملبناءا على ما قدم فإنه ميكن القول أن ا

التسويق على تطورات احلديث يف جمال اإلنتاج و حبيث تستطيع املؤسسة مواكبة ال ةظهرت احلاجة إىل وجود أنظمة بديل

  . ضوء التنافس الدويل بني املؤسسات

156، ص 2008، 2إمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكاليف املتقدمة، دار احلامد، عمان، ط 1

 157ص  نفس املرجع أعاله 2
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  لحساب التكلفة األنظمة الحديثة: المطلب الثاني

أدخلت التكنولوجيا احلديثة يف من املنتجات و  املؤسسات يف الوقت احلاضر بدأت بإنتاج أصنافا متعددةمبا أن 

ƢēƢȈǴǸǟȈǳƢǰƬǳ¦�®¦±�ƢŲ�ƨȈǴǰǳ¦�ƨǨǴǰƬǳ¦�̈®Ƣȇ±�ń¤�¦ǀǿ�Ã®¢�� زاد هذاف غري املباشرة و �Â�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȍ¦�ǺǷلك راجع إىل ذ

، التأكيد على خدمات املستهلك ...)كتهيئة املكاتب واجلدولة(طة إىل الكثري من األنش اليت حتتاج  احلواسب اإللكرتونية

....بشكل أفضل، تعدد املنتجات

ة عن املنطق      بعيدملباشرة اليت أصبحت غري مالئمة و تعترب التشوهات الناشئة عن عملية توزيع التكاليف غري ا

املعلومات الناشئة عن عملية توزيع التكاليف يف  طئة بسببازيادة شدة املنافسة نتج عنها بعض القرارات اخلوالواقع و 

فعال إذ مل هلا من خلق نظام تكاليف قوي   و  األنظمة التقليدية، لكي تتمكن املؤسسة من مواجهة هذه النقائص ال بد

نشأ  يستطع النظام التقليدي من تلبيتها، هذا ما أدى بالباحثني إىل البحث عن نظام جديد يواجه هذه النقائص هلذا فقد

.)ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة 

)ABC( التكاليف على أساس األنشطة نظام.1

)ABC( مفهوم نظام التكاليف على أساس األنشطة.1.1

ب هذا النظام  حيسكلفة أساسية، و تالنظام الذي يقوم بتفتيح نظام التكلفة بالرتكيز على األنشطة كأهداف هو   

.1الزبائنة ألهداف التكلفة مثل املنتجات واخلدمات و ص كلفة هذه األنشطمن مث خيصكلفة هذه األنشطة و 

ذلك النظام الذي يقوم أوال بتخصيص املوارد على األنشطة اليت إستفادت منها، مث التخصيص تكلفة هذه هو   

ƨǘǌǻȋ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�Ƣē®ƢǨƬǇ¤�¾ƾǠŭ�ƢǬǧÂ�ƨǘǌǻȋ¦2.

 على أنه )ABC( التكاليف على أساس األنشطة امل لنظاممن خالل التعاريف السابق ميكن إستخراج تعريف ش

ويستعمل   ليف املوارد إىل مواضيع التكلفة،نظام حلساب التكاليف على مرحلتني، يستعمل األنشطة كأساس لتحميل تكا

  .كذلك كأداة مساعدة للتسيري

163إمساعيل حيىي التكرييت، مرجع سبق ذكره، ص1

218، ص 2004مصر،ر اجلامعية، اإلسكندرية،عبد اللطيف، ناصر نور الدين، اإلجتاهات احلديثة يف احملاسبة اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، الد2
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:بالشكل التايل )ABC(ميكن توضيح مفهوم نظام التكاليف على أساس األنشطةحيث 

)ABC(التكاليف على أساس األنشطة  :)06( شكل رقم

164، ص2008، 2التوزيع، عمان، األردن، طو إمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكاليف املتقدمة، دار احلامد للنشر :المرجع

)ABC( أهداف نظام التكاليف على أساس األنشطة.2.1

  :قيق األهداف التاليةإىل حت )ABC( نظام التكاليف على أساس األنشطة يسعى

حتقيق العدالة يف توزيع التكاليف غري املباشرة بني املنتجات املختلفة؛ 

حتديد أسباب إرتفاع التكاليف يف قيم ما؛يدة لإلدارة يف إختاذ القرارات و تقدمي معلومات مق 

التخلص من العشوائية يف توزيع التكاليف غري املباشرة بني املنتجات املختلفة؛ 

دقيقة؛ئها صورة واضحة و دارة املؤسسة يف إعطايساعد إ 

؛معرفة نصيب املنتج من كل نشاط على حدة 

حتديد كلفة املنتوج بالدقة املطلوبة. 

  :بالشكل التايل )ABC( ميكن إيضاح أهداف نظام التكاليف على أساس األنشطة

)ABC( التكاليف على أساس األنشطةأهداف نظام  :)07( الشكل رقم

  164ص ،2،2008التوزيع، عمان، األردن، طيف املتقدمة، دار احلامد للنشر و إمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكال:المرجع

 أهداف نظام

ABC

حتديد تكلفة 

املنتوج بالدقة

املطلوبة

يساعد يف 

ختفيض 

التكاليف

إعطاء صورة 

 واضحة عن

األنشطة

حتقيق العدالة 

 يف التوزيع

تقدمي 

معلومات 

لإلدارة

التخلص من 

 العشوائية

النشاط-

الخدمة -

الزبون-

األنشطة تكلفة األنشطة
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)ABC( التكاليف على أساس األنشطةنظام  خصائص.3.1

اليت عتمادها على مبدأ مسببات التكلفة إنشطة على تتبع األعباء من خالل تعمل طريقة التكاليف على أساس األ

، وهذا ما يسمح بزيادة درجة الدقة يف ختصيص األعباء مث بني النشاطات وأهداف التكلفة النشاطاتتربط بني املوارد و 

��ŀƢǠƫÂ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�śƷ�Ŀ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨǬȇǂǘƥ� ƢƦǟȋ¦�ǂǏƢǼǟ�ǒاملباشرة غري Ǡƥ�ǲȈǸŢ�ǶƬȇ� ƢƦǟȋ¦�ǞƦƬƫ�ƨǫ®�ƨȈǏƢƻ�ǲǔǨƥÂ��

.1ء غري مباشرة يف الطرق التقليديةكأعبا

ستهالكها إمدى غري مباشرة تتالءم مع طبيعة النشاطات و على أسس عديدة لتحميل األعباء  تعتمد هذه الطريقة       

من وقت وجهد أو أسس أخرى مالئمة يتم حتديدها ) النشاط(وفق ما مت صرفه يف عملية اإلنتاج  من املوارد املخصصة

ستخدام أهداف التكلفة لتلك األنشطة خبالف الطرق إمقدار اء و من منطلق ال خيرج عن إطار النشاطات املسببة لألعب

 األعباء أو عتماد ساعات العمل املباشرإنعين بذلك ر النشاطات املعنية و اطإخارج  األخرى اليت تعتمد على أسس

  . املباشرة بصفة عامة يف التوزيع

القطاعات الصناعية  ا اهلائلة عند تطبيقها خاصة يف¤ēƢȈǻƢǰǷ على واألمريكيةقد أثبتت التجارب يف الدول األوربية       

تتالءم مع كل قطاعات  ƢĔ¢�ȄǴǟ ندماج أنظمتهاإستخدامها للتكنولوجيا احلديثة يف التصنيع والتسيري و إاليت تتميز ب

، خاصة قطاعات أخرىمث عممت على نشاطات و نطلق من هذا الوسط إام هذه الطريقة ستخدإيف الواقع إن ، و النشاط

، حبيث هذه تنشط يف حميط تنافسيباشرة و املغري رتفاع نسبة أعبائها إ�Â�ƢēƢƴƬǼǷك النشاطات اليت تتنوع تشكيلة تل

العوامل كلها جترب املؤسسة على ضرورة وجود نظام معلومات حماسيب دقيق يعمل على توفري املعلومات الدقيقة اليت 

  . خطة تشكيلة اإلنتاجخاصة املتعلقة بالتسعري و ختاذ القرارات إحتتاجها يف مهام التخطيط والرقابة و 

تطابقها مع تنظيم املؤسسة الذي هو  سي للمحاسبة التحليلية فيما خيصإن هذه الطريقة حققت املبدأ األسا      

�°Âǂǔǳ¦�©ƢǗƢǌǼǳ¦�ǲǸĐ�² ƢǇȋ¦ستهالك املوارد إطابق الذي يسمح بتتبع األعباء و ، هذا التخمرجات ية للحصول على

عملية ضبط وحتليل األنشطة وإعادة ترتيبها حىت ميكن حتديد األنشطة اليت تساهم يف إجياد القيمة املضافة لصاحل يرافق 

�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǲǔǨƥ�ƢƷƢų�ƨǈǇƚŭ¦�ǪǬŢ�¦ǀđÂ�ƢȀǼƟƢƥ±Â�ƢȀȈǷƾƼƬǈǷÂ�ƨǈǇƚŭ¦حبيث أمكن توضيح عالقات املنافسة ،

، وحتميلها لألعباء بناءا على ة ضمن شبكة أو خريطة  النشاطاتلفاألنشطة فيما بينها وعالقتها باملوارد وأهداف التك

Ãǂƻȋ¦�¼ǂǘǳ¦�ǂƟƢǇ�Ǻǟ�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�̈ǄȈǷ�ǽǀǿÂ�ƨǨǴǰƬǳ¦�©ƢƦƦǈǷ�̈ƾǟ.

65، ص مرجع سبق ذكره، أمحد حسني علي حسني 1
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   ةالحديث نظمةالتقليدي واأل نظمةالمقارنة بين األ :الثالثالمطلب 

 ساب التكلفةحل ةالتقليدي نظمةاأل.1

، فقد كان TAYLORالتكاليف تتماشى مع املبادئ اليت أرساها كانت أغلب املمارسات فيما يتعلق بتسيري 

�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ��Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ƨǴǰȈǿ�ǺǷ�Őǯȋ¦� ǄŪ¦�ǲưŤ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ǶǰŞ�̈ǂǋƢƦŭ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳƢƥ�ÀȂǸƬȀȇ�ÀȂƦǇƢƄ¦Â�ÀÂŚǈŭ¦

أنه كانت COKINSحنرافات عن ما خطط له، ويذكر احلرص على حتديد اإلالرقابة على التكاليف و  يفكز تاملمارسات تر 

أنظمة التكاليف موجهة أساسا خلدمة اجلانب التشغيلي، فلم تكن توفر أية معلومة مفيدة فيما يتعلق باجلانب 

:1التقليدي لتسيري التكاليف فيما يلي تلخيص اجلوانب اليت ركزت عليها األنظمةعلى العموم ميكن ، و اإلسرتاتيجي

ن جتميعية ملختلف األنشطة يف خمتلفتكو و  كلفة كاملة عن وظيفة كاملةيقدم معلومات ت �Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�¿Ƣǈǫȋ¦

 يصعب حتليلها؛اإلنتاج و 

 إعتبارها هدف التكلفة؛الرتكيز على املنتجات و 

أو يتم إستخدام معدل حتميل ؤسسةيستخدم معدل حتميل واحد للتكاليف الصناعية غري املباشرة داخل امل 

 مة جمموع التكلفة غري املباشرة املخطط على أساس التحميل العقالين؛يتم بتحديده بقسصص لكل قسم إنتاجي و خم

إستخدام جممع واحد للتكلفة الصناعية غري املباشرة يف كل قسم أو عدة جممعات املؤسسة؛ 

التحميل هي نفسها العامل املوجه؛س التوزيع و قد تكون أس 

أو تكلفة املواد املباشرة؛ تتضمن أسس التحميل متغريات مالية تتمثل تكلفة العمل املباشرة 

حتديد تكلفة املنتوج بقسمة جمموع التكلفة على كمية اإلنتاج؛ 

آليايكون التشغيل يدويا أو  ميكن أن. 

لحساب التكلفة ةديثالح األنظمة.2

نتقل تسيري التكاليف إىل مرحلة ، إجديدة بروز أنظمةنظرا للتطورات احلاصلة على مستوى احمليط واملؤسسة و   

  :لتسيري التكاليف ما يلي ةاحلديثنظمة عليها األ تكز تر إفعالية ومن أبرز اجلوانب اليت  دة ليأخذ أبعادا أخرى أكثرجدي

 ؛املؤسسةيقدم معلومات تفصيلية عن كل نشاط من األنشطة داخل 

إعتبارها هدف تكلفة األساس؛نشطة و الرتكيز على األ 

؛اجيإنت نشاطلكل نشاط داخل كل  يستخدم مؤشر تكلفة 

يتخصص كل جممع منها بنشاط معني لتسهيل إحتساب معات التكلفة يف القسم الواحد و تتعدد إستخدام جم

 تكلفة وحدة النشاط؛

  166ص  ،تكرييت، مرجع سبق ذكرهإمساعيل حيىي ال 1
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 ؛مسببات التكلفةيف حتميل هذه التكلفة هي نفسها يف توزيع التكلفة غري املباشرة و تعترب األسس املستخدمة 

كمية و  جزاءعدد األو  متغريات أخرى مثل الوقتبل  ات مالية،لى متغري ع مسببات التكلفةستند تال  يف الغالب

 ؛...اإلنتاج

حتديد تكلفة املنتوج بتجميع تكلفة األنشطة اليت قامت ببناءه؛ 

1يتم التشغيل باحلاسبات املتقدمة جدا.

�ƪ انتشارا ت األنظمة التقليديةعرف   ǫȏ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢǠǇ¦Âلى مستوى  نظرا للتطورات اليت حصلت ع عديدة انتقادات

الباحثون للبحث عن بديل آخر هلذا النظام، لذا ظهرت عدة حماوالت  جتهفاقتصادي، كل من املؤسسة واحمليط اإل

على أساس  التكاليف إن مل يكن أبرزها نظام رزهالعل من أبو  ليلية، ليتوافق مع الواقع اجلديداسبة التحاحمللتجديد نظام 

يتبىن فلسفة  الذي، 1987بإطاره النظري سنة  JOHNSONو  KAPLAN، الذي قدمه كل من )ABC( األنشطة

يسمح بتوفري معلومات أكثر دقة  الذيجديدة تقوم على إعتماد األنشطة كأساس حلساب تكاليف مواضيع التكلفة، و 

  تصميم نظام التكاليف على أساس األنشطةلراحل عرض أهم امللذلك سنحاول  مما كان يوفره النظام التقليدي

 167ص  ،يل حيىي التكرييت، مرجع سبق ذكرهإمساع 1
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  إرساء نظام المحاسبة التحليليةتصميم و  :المبحث الثاني

ذو من حيث كونه نظاما  (ABC) مثلما هو احلال يف تصميم أي نظام فإن نظام التكاليف على أساس األنشطة 

وم عليها تصميم أي نظام اإلجراءات اليت يقأن يأخذ نفس الشكل و ال بد  االصطالحيامل يف املعىن متكعالية  تكلفة

  . آلية عمله بشكل عامخصائصه و لك من حيث مفهوم النظام و ، وذللتكاليف

ƾǟ�ǞƦƬƫ�Ƥ̈�واآل(ABC) ىل تصميم نظام التكاليف على أساس األنشطة إللوصول   Ÿ�ǾǻƜǧ�Ƣđ�ǲǸǠȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǳ

سسة بنجاعة، وقد خيتلف عدد هذه املراحل حبسب نوع املؤ  ستخدامهامراحل عند تصميمه يف كل مؤسسة، حىت ميكن 

   .وحجمها ونوع املعلومات املراد احلصول عليها من خالل هذا النظام

  تحليل األنشطة وتجميعهاتحديد و  :المطلب األول

 تحليل وتحديد األنشطة.1

 شروط التحليل.1.1

:1قبل البدء بعملية حتليل األنشطة البد من حتقيق أربعة شروط كما يلي

الفصل بين تحليل النشاط والتخطيط للنشاط 

تتحول  جيب أالو ) أي طبيعة عمله( يفرتض يف حتليل األنشطة أن يعطينا وبدقة ما هو عليه كل نشاطحيث 

 يكون عليه نشاط ما بدال من وصفهمهمة التحليل إىل ختطيط للنشاط، ألن التخطيط يتجه أكثر إىل شرح ما جيب أن 

�ƾǫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ واملنهج املعياري بني التخطيط والتحليل أمرا ضروريا ألن أي خلط بني املنهج الوصفيويعترب الفصل 

  .حيرف بشكل مستدمي النتائج املتمخضة عن التحليل

تحديد واضح لألهداف

جيب قبل البدء بعملية التحليل أن نعرف أوال وبوضوح األهداف احلالية واملستقبلية للمؤسسة فيما خيص 

سرتاتيجية التصنيع فعملية التحليل هي حلقة ضمن سلسلة من العمليات، لذا جيب معرفة إىل أين نريد أن نصل من إ

خالل هذا التحليل قبل الشروع فيه، وهنا ميكن إعطاء مثال عن مؤسسة تكون فيها عملية تصنيع املنتجات اجلديدة غري 

ة اليت ختص تصور املنتج وتصميمه بعناية شديدة، بينما قد متحكم فيها بشكل جيد، فإنه يتم حتديد وحتليل األنشط

      يكون من غري الضروري إعطاء نفس العناية هلذه األنشطة يف املؤسسة اليت تكون فيها عملية التصنيع واضحة 

  .ومتحكما فيها

1 LORINO PHILIPPE, le contrôle de gestion stratégique, Edition DUNOD, Paris, France, 1991, p p 49-53
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جراء التحليل في شكل مشروع جماعيإ  

 : مها ثننيا عتبارينالأن يكون حتليل األنشطة مشروعا مجاعيا، نظرا يستحسن   

شامل ودقيق( ال يوجد أي شخص يف املؤسسة على علم (�ǲȈǴŢ�ƨǟƢƴǼǧ��ǾƬǈǇƚǷ�ǲƻ¦®�ƨǘǌǻȋ¦�ǲǯ�ƨǴǰȈđ

 .نشاط ما متعلقة باملعين بالنشاط نفسه

دورا حيويا يف تسيري املؤسسة ) أي التقسيم الناتج لألنشطة( تلعب األداة اليت تتمخض عن عملية التحليل

.للتكاليف، لذا فإن هذه األداة ال ميكنها حتقيق هذا الدور إال إذا كانت حمل قبول اجلميع يف املؤسسة وبناء نظام

 فتنظم عملية التحليل يف شكل مشروع رئيس وفريق هلذا املشروع، ويكون مكونا من ممثلني عن الوظائف

 .الرئيسية للمؤسسة

رسملة المعلومات المتوفرة

لغاء كافة املعلومات املتوفرة عن عمل األنشطة، فمثال ميكن أن جند عدة معلومات عن فعملية التحليل ال تعين إ  

قاموس اإلجراءات، وكذلك من خالل عمليات التحليل اليت مت  أو نشاط ما من اهليكل التنظيمي، أو بطاقات املهام

  .البحث عنها من جديد ستفادة من هذه املعلومات دونر مثل اجلودة الشاملة، فيمكن اإلخآ إطارإجراؤها يف 

�ƾȈǬǠƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ƾȇƾŢ�Ä¢��ƨǫƾƥ�ǲȈǴƸƬǳ¦�ǾȈǘǤȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�®ƾŹ�À¢�ȄǬƦȇ�ƨǬƥƢǈǳ¦�¶Âǂǌǳ¦�ǪȈǬŢ�ƾǠƥ

 l'analyse( وعندئذ ميكن البدء بالتحليل عن طريق ما يسمى بالتحليل الشامل عليها، املعلومات املراد احلصول وطبيعة

exhaustive (جتاهنيإويتم ذلك يف  دون إمهال ألي نشاط،ليل كل نشاط يف املؤسسة بدقة و ويعين أن يتم حت. 

:1جتاهني للتحليل أحدمها مكمل لآلخر مهاإ LORINOيف هذا الصدد يقرتح : تجاه التحليلإ.2.1

 سفلاألمن األعلى إلى 

موضوع التحليل مستوى، مع الرتكيز على أن  دىنتعين بدء التحليل من أعلى مستوى يف اهليكل التنظيمي إىل أ

:هنا هو األنشطة وليس البنية التنظيمية، وهذه الطريقة هلا إجيابيات منها

řǠŭ¦�¾ƢĐ¦�ǲǯ�ƨȈǘǤƫ؛ 

؛تركيز التحليل على أهم الرهانات 

؛احملافظة على متاسك األنشطة 

بدقة تبين طريقة منظمة. 

1 LORINO PHILIPPE, op-cit, p p 53-54
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  .ميلها بالطريقة الثانيةبالرغم من هذه املزايا إال أن هذه الطريقة تبقى غري كافية، ويتم تك

 علىاألمن األسفل إلى  

تعين إجراء التحليل من أسفل املستوى اهلرمي إىل أعاله، أي إحصاء وبطريقة نظامية األنشطة اليت يستهلك فيها 

:العاملون وقتهم وجهدهم، من أسفل مستوى مث جنمع تصاعديا، وهذه الطريقة تعترب مكملة لألوىل وهلا مزايا هي

 ؛اجليدة لألفراد املعنينيالتعبئة 

؛احلصول على حتليل واضح ودقيق 

؛جتنب تأثريات البنية التنظيمية 

التأكد من النتائج يف امليدان. 

المعلوماتطرق جمع .3.1

كيف حنصل على املعلومات؟ وهنا تقرتح طريقتان جلمع املعلومات عن : عند البدء بالتحليل قد يثار السؤال التايل

:مها األنشطة يف املؤسسة

ستشارة الخبراءإ 

«��ǺǷ�¶Ƣǌǻ�ǲǯ�ȄǴǟ ستبياناتايتم ذلك عن طريق املقابالت الشخصية مع املسؤولني، وتنظيم  ǂǠƬǳ¦�» ƾđ

MEVELLEC، أمثال باحثنيواملقرتحة من أكثر ال ،استعماالخالل الشخص الذي يؤديه، وتعترب هذه الطريقة األكثر 

¤�ƢȀȈǧ�ǲǬƫ�ƾǫ�ƢĔ¢�ȏكبريا،ƾȀƳ�«ƢƬŢ�ȏ�ƢĔ¢�ƨǬȇǂǘ¦هذه ال ومن مزايا.LORINOوحىت  BOISVERTوLEBASو

.1حتمال عدم مصداقية بعض األشخاص نتيجة عدم الفهم ألهداف التحليلإلرا املوضوعية نظ

العمل الميداني  

ƫ�» ƾđ��ƨǼȈǠǷ�̈ƾǷ�¾Ȑƻ�ƢǷ�ƨƸǴǐŭ�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�ƨǜƷȐŭ¦�řǠƫ�¶Ƣǌǻ�ǲǯ�Ŀ�¼ǂǤƬǈŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�ǲȈƴǈ  وحتليل

ات التارخيية، والتحليل املباشر لألشخاص املعنيني خالل أداء النشاط، وهذه الطريقة يقل فيها معيار الذاتية، حيث البيان

.جندها أكثر موضوعية من سابقتها لكنها تعترب مهمة شاقة، وتتطلب جهدا ووقتا معتربين

1 D.KHOUATRA et T.LEXTRAIT, comptabilité de gestion, Edition Ellipses, Paris, France, 1996 p 142
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هيكلة التحليل.4.1

:1عتماد ثالثة أبعاد هيإتعين كيفية قيادة عملية التحليل، وميكن يف هذا الصدد 

د المتمركز حول البنية التنظيميالبع  

 وسهولة مشولية هذه الطريقة بالرغم منإذ أن الطريقة البسيطة لقيادة التحليل تعتمد أساس على اهليكل التنظيمي و 

الرتابطية بني   يظهرستعماهلا لتحليل األنشطة قد جيعل هذه األخرية متأثرة بالتقسيم التنظيمي الذي الإستعماهلا إال أن إ

  .األنشطة يف املؤسسة

البعد المتمركز حول التقسيم الوظيفي   

ليست إال مرآة عاكسة للتنظيم فقد جند  ،...التسويقو  الدراساتو  التجميعو  إن وظائف املؤسسة مثل التصنيع

حتليل لتحليل األنشطة تعين يفية سم وظيفة من الوظائف، لذا فإن الطريقة الوظإدائرة أو مصلحة يف التنظيم تأخذ نفس 

�ǲǰǌƥ�ƨǴǰȈȀǷ�ƢĔ¢Â�ǶȈǜǼƬǳ¦�©¦ŚƯƘƬǳ�ƢǟȂǔƻ�ǲǫ¢�ƢĔȂǯ�̈ǄȈǷ�ƢŮ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ��ƨȈƟǄŪ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǲƻ¦®�ŕƷÂ�ƨǨȈǛȂƥ�ƨǨȈǛÂ

.2لكنها أكثر تعقيدا ونادرا ما تتوجه حنو إظهار العالقات بني األنشطة مثل سابقتها جيد

البعد المتمركز حول المسارات  

طريقة لكنها األكثر مالئمة إلرساء نظام حماسيب على أساس األنشطة، فوفق هذه الطريقة جيرى  أصعب هي

التحليل على أساس سلسلة تدفق األنشطة فهي تنظر إىل املؤسسة من خالل سلسلة األنشطة املكونة هلا وتوضح 

من جهة أخرى، وهي الطريقة األكثر  العالقات بني هذه األنشطة من جهة وبينها وبني املخرجات اإلسرتاتيجية للمؤسسة

 .حتمال نسيان بعض األنشطةإعن التنظيم األمر الذي ال يضمن مشوليتها أي وجود  ستقالالا

  تجميع األنشطة.2

ج دقيقة جيب جتميع بيانات دقيقة عن تكلفة املواد العمل املباشر مث حتديد اإلحتياجات للحصول على تكلفة منت

العمل املباشر مث حتديد اإلحتياجات اليت تتطلبها املنتجات من املواد غري املباشرة حيث املواد و ليت تطلبها املنتجات من ا

:3يلي يراعي ما

لية؛االرتكيز على املواد الغ 

ج إىل آخر؛غري إستهالكها بصورة مهمة من منتالتأكيد على املواد اليت يت 

قاييس التخصص التقليدية كالعمل واملوادلرتكيز على املواد اليت ال ترتبط أمناط الطلب عليها مع م.  

1 PHILIPPE LORINO, Op - cit, p p 54 -56
2 D.KHOUATRA et T.LEXTRAIT, Op - cit, p 142

168حيىي التكرييت، مرجع سبق ذكره، ص إمساعيل  3
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يلجأ إىل جتميع األنشطة املنتقاة يف جمموعات، وتستعمل لذلك ) باملعىن العام( بغرض ختفيض عدد مراكز التحليل

 :عدة معايري كما يلي

 التجميع في مسارات.1.2

خمتلفة، فمثال مسار كانت هذه األنشطة تنتمي إىل مصاحل لومبعىن مجع األنشطة اليت هلا هدف واحد حىت و 

موجهة هلدف واحد هو ) 07، 05، 03(، فاألنشطة 01اجلدول رقم الفوترة يتكون من عدة أنشطة، كما يوضحه 

   ستعمال كل نشاط على حدةإإعداد الفاتورة، لذا ميكن جتميعها يف مسار واحد ميثل مركز حتليل مستقل عوضا عن 

 وميكن كذلك جتميع أنشطة الدعم يف كونه يعطي النظرة األفقية للمؤسسة،تتمثل امليزة الرئيسية هلذا التجميع يفحيث 

اإلعالم اآليل، احملاسبة ومراقبة التسيري يف مسار يسمى  كمسارات للدعم حبسب اهلدف املشرتك، فمثال جتمع أنشطة  

.1مبسار نظم املعلومات

  األنشطة المكونة لمسار الفوترة :)01( الجدول رقم

LAURENT:جعالمر  RAVIGNON et ALL, Méthode ABC/ABM rentabilité mode d'emploi, 2eme Edition,

Edition d'organisation, France, 2003, p 250

التجميع بحسب عوامل السببية.2.2

أي جتمع األنشطة اليت حيركها نفس السبب يف مركز واحد، وتستعمل هلذا الغرض مصفوفة مبدخلني أحدمها 

.2)02( قمر اجلدول لألنشطة واآلخر لعوامل السببية كما هو موضح يف 

1 PHILIPPE LORINO, Op -cit, p 250
2 Idem, p 250

التسليمالمحاسبةحة التجاريةالمصلالمصالح

 09نشاط 08نشاط 07نشاط 06نشاط 05نشاط 04نشاط 03نشاط 02نشاط 01نشاطاألنشطة

XXXتالمسارا
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  العوامل/مصفوفة األنشطة :)02(الجدول رقم 

07نشاط06نشاط05نشاط04نشاط03نشاط02نشاط01نشاط

01Xالعامل 

02Xالعامل 

03Xالعامل 

04XXXالعامل 

05Xالعامل 

D.KHOUATRA:رجعالم  et T.LEXTRAIT, comptabilité de gestion, Edition Ellipses, Paris ,France, 1996,

p143

 بينما عتماد على املخرجات فهو معيار بعديقه يف أن األول جيمع األنشطة باإلخيتلف هذا التجميع عن ساب

.يهتم التجميع الثاين مبوجهات تكاليف األنشطة، فهو معيار قبلي

بحسب المستويات الهرمية لألنشطة التجميع.3.2

واملوجهات يف  لألنشطةKAPLANف صن حيث مبعىن جتميع األنشطة حبسب مستويات موجهات التكاليف

    مركز كل ختيار موجهات تكاليفإأربعة مراكز رئيسية، وتتمثل الفائدة احملصلة من هذا التجميع يف أنه يسهل عملية 

̧�¦Ɯǧ��©ƢƴƬǼŭ̄¦��إوحتليل مكونات هذه التكاليف وبالتايل  ȂǼƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ƨǳƢƷ�ǀƻƘǼǳ�ȐưǸǧ��ƢĔƘǌƥ�©¦°¦ǂǫ�̄ Ƣţ

 .ستبدالهإأو  ختاذ قرار إما حبذف املنتج إتغيري خصائص املنتج كبرية جدا، فيمكن إذا كانت تكلفة 

التجميع بحسب سلسلة القيمة.4.2

عايري املتعلقة ميكن أن جتمع األنشطة حبسب العناصر املختلفة املكونة لسلسلة القيمة، مبعىن التجميع  حبسب امل

:1سمح بإدارة جيدة للتكاليف عن طريق القيمة ويسمح مبا يليها كل نشاط، وهذا التجميع يؤ بالقيمة اليت ينش

 ؛)ما هي األنشطة اليت تنشئ منتجات ذات قيمة للزبون؟(املسامهة يف إنشاء القيمة للزبون 

 ؛)ما هي األنشطة الناجعة؟(الفعالية 

 ما هي األنشطة املهمة؟(مهمة املؤسسة.(  

األنشطة اليت ال تضيف قيمة، وميكن املؤسسة من  كما يسمح هذا التجميع إما بإلغاء أو تدعيم بعض

أي جتنب  التعقيدتجنب بوأخريا ميكن القول أن جتميع األنشطة يسمح  .احلصول على أفضل ختصيص للموارد

1 BESCOS P.L et MENDOZA C, Le management de la performance, Editions Comptables Malesherbes, Paris, France,
1994 p p 55- 56
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احلصول على منذجة للمؤسسة باألنشطة بشكل أمثل أي املوازنة بني تكلفة و  والتحديث اإلستعمالنظام صعب 

 .ختاذ القراراتانتها من جهة، ومن جهة أخرى على منفعة هذه املعلومة إلاحلصول على املعلومة وصي

 وظائف المؤسسة إلى أقسام وأنشطةتحليل  ):08( شكل رقم

170،ص 2008، 2األردن، ط وزيع،تاليف املتقدمة، دار احلامد للنشر و إمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكال:المرجع

حتديد وحتليل عملية األنشطة وجتميعها من خالل حتديد الوظائف الرئيسية  كيفية) 08(الشكل رقم  حيوض

للمؤسسة مث حتديد األقسام التنظيمية الالزمة لتحقيق هدف كل وظيفة، مث دراسة وحتليل العمليات والفعاليات داخل كل 

لثاين لألقسام وقد ختصص يف حتليل وظيفيت    يوضح ثالث مستويات األوىل للوظائف واكما قسم لتحديد األنشطة  

وظيفة  من(التصنيع واملبيعات على سبيل املثال وأخريا املستوى الثالث الذي ختصص يف حتليل األنشطة وقسم التجميع 

  .من وظيفة التسويق) 1(وقسم املنتوج ) التصنيع فقط

وظائف املؤسسة

أقسام الوظائف

أنشطة األقسام

اإلدارة و 

 املالية

خدمات 

 العمالء

التسويق التوزيع التصنيع

1املنتوج  التقطيع  

البحث و 

 التطوير

تصميم 

 املنتجات

2املنتوج  التجميع  الصهر 

 التغليف

 اإلدخال و الرتكيب اليدوي

 مناولة املواد

 تلبية أوامر البيع

 البيع

 اإلعالن

 التخزين

 الشحن

 الفحص

 اللحام

 اإلدخال و الرتكيب اآليل
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التكلفة سبباتم اختيارو تحديد مراكز النشاط :نيالمطلب الثا

  حديد مراكز النشاط ت.1

اليت ترغب اإلدارة من خالله بتسجيل تكلفة األنشطة بشكل شاط هو القسم من عملية اإلنتاج و مركز الن يعترب

إن إختيار هذا التصميم للنظام ال يؤثر و  منفصل، فعلى سبيل املثال قد يعامل قسم اإلستالم كمركز نشاط اإلستالم 

  .على كلفة املنتوج النهائية

دينار أو أن جل النظام تكلفة منتوج كلية ب مخسني ألف تأثري هو يف كيفية تسجيل هذه التكلفة، فقد يسإن ال  

لنشاط اإلستالم، حيث القدرة على ألف دينار  عشرينلنشاط التصنيع و ثالثني ألف دينار  ح مثال يتم جتزئتها لتصب

.1رقابة األنشطة بصورة أفضل تسجيل التكاليف بواسطة مركز النشاط يعطي املدراء القابلية على

لربط التكلفة النهائية مبواضيعها لتحليل  أداةيف أي نظام من أنظمة احملاسبة التحليلية ال بد من وجود  حيث       

لتكاليف فنجد يف نظام التكاليف على أساس األنشطة تعدد املصطلحات فمنها مؤشرات التكلفة، مؤشرات النشاطل

ومن  كن امليزة األساسية هنا تتمثل يف كون هذه املؤشرات تقيس من جهة حجم النشاط املستهلكالعمل، ل حىت وحداو 

.2التحليل مصداقيةجهة ثانية تفسر سبب إستهالكه، فهذه العالقة السببية تزيد من 

  إختيار مسببات التكلفة.2

بالتايل فهو و  اخلدماتتجات و املخرجات من املن ،التكلفة هو وسيلة الربط بني تكلفة النشاط) موجهات( مسببات

�ȏ¤�Ǧ، حيثقياس كمي يعكس خمرجات النشاط ǐƫ�ȏ�ƢĔȋ��ƨǨǴǰƬǴǳ�ƢƦƦǇ�̈°ÂǂǔǳƢƥ�ƪ ǈȈǳ�² ƢȈǬǳ¦�̈ƾƷÂهي و  ارتباطا

لكالسيكي اجيب تفادي تعويض املصطلح  لذى. الذي ينتج عنه تلك التكلفةو  متجانسا ليس دائما ظاهرة تطلق نشاطا

Ǧ حيتفظالتكلفة حيث ) تموجها( مسببات )وحدة العمل( ȈǳƢǰƬǳ¦�§ ƢƦǇȋ�Śƻȋ¦�¦ǀđ.

حيث تقسم التكاليف تقوم األنظمة التقليدية بتحديد سلوك التكاليف وذلك بربط التكاليف بالوحدات املنتجة 

فإنه (ABC)يف الغالب إىل متغرية وثابتة وفقا للتغريات يف حجم اإلنتاج أما بالنسبة لنظام التكاليف على أساس األنشطة 

هذه املقاييس هي تكون السبب وراء حدوث التكاليف و لوك التكلفة بناء على مقاييس من نوع خمتلف سيقوم بتحليل 

.3موجهات التكلفة، حيث يعرف موجهات التكلفة بأنه العامل الذي يسبب أو يقود تكلفة النشاط

691إسماعیل یحیى التكریتي، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 BOUQUIN H, Comptabilité de gestion, 1er édition, édition Economica, Paris, France, 2000, p 141

29، صمرجع سبق ذكرههاشم امحد عطية، 3
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التكاليف على مرحلتني األوىل من األنظمة اليت ختصص  )ABC( التكاليف على أساس األنشطةحيث نظام 

ستعراض مواجهات التكلفة ملرحليت التخصيص حسب نظام إفيما يلي األنشطة والثانية على املنتجات، و  حسب

)ABC( ساس األنشطةأعلى  التكاليف
1.

  ولىالمرحلة األ )موجهات(بات مسب.1.2

مركز نشاط وكل جمموعة متثل النشاط    ىل جمموعات التكلفة يف كل إيف هذه املرحلة تتابع تكاليف املدخالت يتم 

   موجهات التكلفة املستعملة كل مركز نشاط حسب ركز حيث حتدد املبالغ اخلاصة يفنشطة املنجزة يف ذلك املو األأ

مكن تسجيل أختيار موجة التكلفة مالئما كلما إكلما كان و ذلك يف حاالت عدم القدرة على تتابع التكاليف مباشرة، و 

  .دقيقة نشطةأتكلفة 

  المرحلة الثانية )تموجها( مسببات.2.2

نشطة، إذ أن ساس األأهم العوامل اليت تقوم عليها نظام التكاليف على أتعد موجهات التكلفة يف املرحلة الثانية من 

جهات التكلفة للمرحلة إختيار مو حيث قرار ، نوع هذه املوجهات وعددها حيدد مدى الدقة يف تسجيل تكلفة املنتوج

ستخدام نظام التكاليف على أساس إىل إثريا يف التحويل أكثر تأهو ام و هم القرارات اخلاصة بتصميم النظأة يعد من الثاني

  :ختاذ قرارين مهاإإن إختيار تلك املواجهات يتطلب نشطة و األ

 ستخدامهاإالممكنة  التكلفة )جهاتمو (مسببات تحديد عدد  

«��ƨǨǴǰƫ�ǪȈǬŢنشطة على ساس األأيعتمد نظام التكاليف على  ƾđ�ǶƴūƢƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Śǣ�ƨǨǴǰƬǳ¦�©ƢȀƳȂǷ�®ƾǠƫ

منها ما هو مرتبط مع غريه من كبريا نسبيا فمنها ما هو مستقل و منتوج دقيقة، إن هذه املوجهات قد يكون عددها  

تكاليف قل الستعماله أعلى منفعة بأإنه البد من وجود عدد معني من هذه املواجهات حبيث حيقق لذلك فإواجهات و امل

�Â��ƨǼǰǸŭ¦Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�½ƢǼǿ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ  هذه العوامل هيجهات التكلفة و تؤثر على العدد املطلوب من املو:  

مستوى الدقة املرغوب فيه كلما زاد عدد  ارتفعفكلما  :مستوى الدقة املرغوب فيه لتكلفة املنتوج املسجلة

 التكلفة املطلوبة؛ مواجهات

فكلما كربت درجة تنوع املنتوج كلما زاد العدد املطلوب؛ :نتوجملدرجة تنوع ا 

 مجالية كلما متثل نسبة مهمة من التكلفة اإل اليتنشطة فكلما كرب عدد األ :األنشطةالتكلفة النسبية ملختلف

 ؛زاد العدد املطلوب

؛كلما زاد العدد املطلوب  فكلما كرب نطاق كميات الدفعات :درجة تنوع احلجم 

   173 -171 ص ص  إمساعيل حيىي التكرييت، مرجع سبق ذكره،1
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نشطة  الفعلي لأل باالستهالكموجه التكلفة  ارتباطفكلما قل : تاما ارتباطاهات التكلفة املرتبطة مواج استخدام

.1كلما زاد العدد املطلوب

  التكاليف )موجهات( مسبباتأصناف .3

عتماد عدة أسس لتصنيف موجهات التكاليف، ومن هذه األسس جند التصنيف على أساس مستوى إميكن  

:2أساس مراحل تتبع التكاليف كما يليالسببية، والتصنيف على 

التصنيف على أساس مستوى السببية.1.3

  : أربعة مستويات للسببية يف املؤسسة كما يلي COOPERو  KAPLANقدم كل من  

؛يف حدوث تكاليف النشاط هو عدد الوحدات املنتجة املوجهةففي هذا املستوى يكون : مستوى وحدة املنتج 

؛تكون تكلفة النشاط تابعة لدفعات اإلنتاج وليس حلجم اإلنتاجوهنا : مستوى دفعة اإلنتاج 

؛أي أن التكلفة يف هذا املستوى تكون تابعة لدرجة تعقيد املنتج: مستوى نوعية املنتجات 

أي أن التكاليف حتدث على مستوى املؤسسة ككل وتشرتك فيها مجيع املنتجات: مستوى املؤسسة ككل. 

واملوجهات  والتكاليف املمكن تتبعهالة عن األنشطة يف هذه املستويات سون أمثيوضح فيه جارياملوايل  دولاجل

 :املمكنة هلا

 مرجع سبق ذكرهإمساعيل حيىي التكرييت، 1
2 BOUQUIN H, Op -cit, p 150
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 أمثلة عن موجهات التكلفة :)03(الجدول رقم

  ص ص ،2002ملريخ، الرياض،ين زايد، دار احممد عصام الد: احملاسبة اإلدارية، ترمجة، نورين ري إتش جاريسون وإيريك :رجعالم

229-230

  يف على أساس مراحل تتبع التكاليفالتصن.2.3

         يتم حتميل التكاليف إىل مواضيع التكلفة على مرحلتني  ABC التكاليف على أساس األنشطة يف نظام 

:1وتستخدم يف كل مرحلة موجهات خاصة كما يلي

هي املوجهات اليت  :موجهات المرحلة األولى�ÃƾǷ�®ƾŢ�ƢĔ¢�ŘǠŠ�ƨǘǌǻȋ¦Â�®°¦Ȃŭ¦�śƥ�ǖƥǂƫستهالك كل إ

 .نشاط من موارد املؤسسة

 173-171 : ص ص إمساعيل حيىي التكرييت، مرجع سابق،1

التكلفةأمثلة عن موجهاتالممكن تتبعهاأمثلة عن التكاليفأو مراكز األنشطةأمثلة عن األنشطةالمستويات

المستوى 

 األول

والتقطيع  ة اآلالت مثل آالت احلفرأنشط

  .والصيانة

 .أنشطة العمل

  تكلفة القوة احملركة

  تكاليف الصيانة

 تكاليف العمل

  ساعات عمل اآلالت

  ساعات العمل املباشر

 عدد وحدات املخرجات

المستوى 

 الثاني

  .عملية األمر بالشراء

  .عملية األمر لإلنتاج

 .إعداد اآلالت

  .تكاليف مكتبية

  .ملستهلكةاملهمات ا

 تكلفة إعداد اآلالت

  .عدد األوامر املنفذة

  .عدد أذون استالم املواد

 .عدد مرات إعداد اآلالت

المستوى 

 الثالث

  .فحص اجلودة

  .ختبارات املنتجإ

 تصميم املنتج

  .تكاليف رقابة اجلودة

  .تكاليف ختزين املواد

 .تكاليف هندسة املنتج

  .عدد مرات الفحص

  .ختباراتعدد اإل

 .عات التصميمعدد سا

المستوى

 الرابع

  .معدات املصنع العامة

 .إدارة املوارد البشرية

  .مرتبات إدارة املصنع

 .الضرائب العقارية والتأمينات

  .عدد ساعات اآلالت

 عدد ساعات اليد العاملة
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هي املوجهات اليت تربط بني األنشطة أو مراكز األنشطة وبني مواضيع التكلفة :موجهات المرحلة الثانية 

 :مهاويف هذه املرحلة جند نوعني من املوجهات  ستهالك كل موضوع تكلفة من األنشطةإفهي حتدد 

 ؛هي تستعمل لتحميل تكاليف األنشطة الثانوية إىل األنشطة األولية :الوسطيةموجهات األنشطة 

 تستعمل لتحميل تكاليف األنشطة األولية ملواضيع التكلفة :النهائيةموجهات األنشطة. 

)ABC(موجهات التكاليف على أساس األنشطة  هيكل تصنيف : )09( الشكل رقم

  173ص  ،2008، 2األردن، ط وزيع،تإمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكاليف املتقدمة، دار احلامد للنشر وال:المرجع

 التكلفة الواجب إستعمالها )موجهات(مسبباتتحديد  

:1حتديد العدد املطلوب من موجهات التكلفة يتم إختيار املوجهات املناسبة باإلعتماد على العوامل التاليةبعد 

لفة قياس موجة التكلفة كلما كانت التكلفة أقل فكلما زادت إحتمالية إختيار موجه التكلفة؛تك 

 إرتباط موجه التكلفة املختارة من اإلستهالك الفعلي للنشاط فكلما كان اإلرتباط عايل كلما زادت إحتمالية

 وجوب إستخدام موجه التكلفة؛

 174ص إمساعيل حيىي التكرييت، مرجع سبق ذكره،1

3املورد 2املورد 1املورد 

املوجهاملوجهاملوجه

النشاط جالنشاط بالنشاط أ

املنتوج ص املنتوج س

موجهات املوارد

موجهات األنشطة الوسطية

موجهات األنشطة النهائية
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البد من إختيار عامل موجه لكل نشاط من األنشطة احملددة لذا ت إحتمالية إختيار موجهة التكلفة و زاد كلما

   .حيث يعترب هذا العامل مقياس للنشاط

  تحديد كلفة أهداف الكلفة: المطلب الثالث

  تحديد معدل التكلفة لكل نشاط .1

نقوم بعملية حساب ، التكلفة لكل نشاط موجهاتخمتلف  حتديداألنشطة وتكاليفها ومراكزها و حتديدبعد 

تكلفة وذلك بقسمة جمموع التكاليف غري املباشرة املقدرة لكل نشاط على احلجم  موجهتكلفة لكل وحدة معدل ال

:1حسب املعادلة التالية) التكلفة موجه(املقدر ألساس التحميل 

  :ميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل

  إيجاد تكلفة الوحدة الواحدة من العامل المسبب :)04(رقم الجدول

تكلفة مجموعالنشاط

  النشاط

تكلفة وحدة العامل العمل المسبب و مقداره

  المسبب

  جزء/د  xxx  عدد األجزاء دينار xxxمناولة المواد

  جزء/د  xxx  عدد األجزاء  دينار xxxاليدوياإلدخال و التركيب

  جزء/د  xxx  عدد األجزاء  دينار xxxاإلدخال و التركيب اآللي

  وحدة/د  xxx  نتجةعدد الوحدات امل  دينار xxxاللحام

  ساعة/د  xxx  وقت الفحص  دينار xxxالفحص

  علبة/د  xxx  كمية املواد التغليف  دينار xxxالتغليف

178،ص 2008، 2األردن، ط وزيع،تاليف املتقدمة، دار احلامد للنشر و إمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكال:المرجع

178إمساعيل حيىي التكرييت، مرجع سبق ذكره ص 1

  إمجايل تكاليف النشاط املخطط

=Aلنشاط ) املوجه(تكلفة الوحدة العامل املسبب

 إمجايل عدد الوحدات العامل املسبب                                                    
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تشري إىل إجياد معدل حتميل التكاليف الصناعية غري املباشرة  )04(رقمساب املوضح يف اجلدول احلإن عملية 

ميكن اإلستفادة من ، و أو معدل تكلفة النشاط املوجهتسمى تكلفة وحدة العامل تخدمة يف األنظمة التقليدية بل و املس

 تطبيق حماسبة املسؤولية يفوكأساس يف إعداد املوازنات والتكلفة املعيارية و  للمنتجهذه املعلومة يف قياس التكلفة اإلمجالية 

  .  على مستوى األنشطة

المنتجاتختصيص تكاليف األنشطة على  .2

وذلك ، التكاليف اخلاصة باألنشطة داخل كل وعاء على املنتجات النهائية ختصيصيف هذه املرحلة يتم 

طة كل ستخدام معدل تكلفة كل وعاء والذي ميكن بواسطته حساب مقدار املواد أو التكاليف املستهلكة بواسبإ

.1منتج

ويعد هذا التتبع يف ضوء ، الوحدة هلذهيتم حتديد تكلفة وحدة املنتج النهائي بتتبع مجيع األنشطة ذات الصلة 

.2حركة سري وحدة املنتج بني األنشطة منذ بداية تصنيعها حىت تصبح وحدة تامة الصنع

املنتج من هذا ختصص التكاليف على املنتجات بضرب معدل عامل التكلفة يف املقدار الذي يستخدمه حيث 

 :يحه يف اجلدول التايلضميكن تو و  ،ضرب تكلفة أمر الشراء يف عدد أوامر الشراء العامل مثل

جامعة احلاج ، املاجستري مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة، أمهية نظام التكلفة على أساس النشاط يف حتسني مردودية املؤسسة، ساحري اليزيد 1

 5ص ، 2007-2008، اجلزائر، باتنة، خلضر

33  ص، ذكره مرجع سبق، إمساعيل حيىي التكرييت  2
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مثال عن حساب تكلفة المنتج):05(جدول رقم

المنتج بالمنتج أالبيان

التكاليف المباشرة

  المواد األولية

  اليد العاملة المباشرة

التكاليف غير المباشرة

  جزء/د××× ) ب(منتج جزء، /د ×××) أ(منتج :دخال والتركيب اليدوياإل

  جزء/د××× ) ب(جزء، منتج /د××× ) أ(منتج :اآللياإلدخال والتركيب 

  جزء/د××× ) ب(جزء، منتج /د××× ) أ(منتج :اللحام

  جزء/د××× ) ب(جزء، منتج /د××× ) أ(منتج :الفحص

  زءج/د××× ) ب(جزء، منتج /د××× ) أ(منتج: الشحن

التكلفة النهائية

  179ص، 2008، 2األردن، ط وزيع،تإمساعيل حيىي التكرييت، حماسبة التكاليف املتقدمة، دار احلامد للنشر وال:المرجع
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الثانيلفصلا خالصة

ليف تكاح وذات لوضووابالسهولة  متتازاألنظمة  هذهن بأ استخلصنا، لتقليديةا لألنظمةعرضنا ل من خال

دة متعدت ظل منتجا مالئمة يفن تكو القد  ¢ƢĔ إالقليلة ت يف ظل منتجا مالئمةألنظمة اهذه ، وإن لتطبيقامنخفضة 

وإن  مرتفعةتكاليف وذات لتطبيق ا يفبصعوبة نوعا ما  متتاز ¢ƢĔ ألنظمة احلديثةا أما و  تكنولوجي مستمرم ظل تقد يفو 

 .ملستمرالتكنولوجي م التقدوا يف املنتجات، علتنواظل  يفو  الكبريحلجم ا وج ذإلنتااظل  مالئمة يفن لطريقة تكواهذه 

معاجلة  يفلسابقة ا األنظمةمجيع  بنيف ختالإيوجد  النه أ الحظنا، األنظمةهذه بني  املقارنةعملية  من خالل

 ختالف بنياإلنحصر يو النتيجةو لسبب ابعالقة  باملنتج ترتبطفهي تكاليف  املباشرر ألجواتكلفة واملباشرة اد ملواتكلفة 

يع هذه زتو يفسس حتكمية م ألتقليدية تستخدا األنظمةففي  املباشرة، غريلتكاليف امعاجلة ب سلوأ يفكل منهم 

تستخدم األنظمة بينما  ،فيةلتكالا املعلوماتو  املنتجاتقة تكاليف ده ينعكس بالسلب على وربدا هذو التكاليف

ما  باملنتج،) ألنشطةاتكاليف تلك (ها زجناإ يف املستهلكةارد ملوواألنشطة الك بربط وذ النتيجةو لسبب ا عالقة احلديثة

ترشيد إال دي ه يؤوربدا هذو نتاجإلل ةالالزمألنشطة ل اتفصيلية حوت معلوماو املنتجاتلتكاليف أدق يسمح بتحديد 

 . يةدارإلارات القرا

وقد ، ساليب احملاسبة اإلداريةأيف أحد التطورات احلديثة  )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة  فيعترب

وهو نظام يسعى إىل حتقيق مستوى ، من املعلومات يف بيئة األعمال واملتغرية ةاملتزايد االحتياجاتكوسيلة ملواجهة  ظهر

يقوم هذا النظام على مبدأ رئيسي  بالتايلو املؤسسةحساب التكلفة من خالل حتليل األنشطة داخل يف متميز من الدقة 

تستخدم تلك  اليت نشطة واملنتج النهائي وذلك من خالل الربط بني املوارد واألنشطةهدفه الربط بني تكاليف األ

 على املنتجات واألنشطة األكثر فعالية وتأثريا على زيادة األرباحإهتمامها وهذا ما يساعد اإلدارة على تركيز ، املوارد

يقود  التكلفةأغراض  نيبو ) املوارد(حلقة الوصل بني التكاليف )ABC(كما يعترب نظام التكاليف على أساس األنشطة 

أن املبدأ األساسي له هو أن املنتجات أو أي غرض تكلفة آخر ال يستهلك موارد وإمنا يستهلك أنشطة وهذه  إىل

.األنشطة بدورها تستهلك املوارد

معيار السبب  إلستخدامجتسيد واضح  إالاحلقيقة  يفما هو  )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة إن 

قاطعا ألمهية ختصيص التكلفة وفق مسببات  دليالو التكلفةالتكاليف غري املباشرة على أغراض والنتيجة عند توزيع 

ومن الضروري دراسة اجلوانب السلوكية للمسبب ، ختيار مسببات التكلفة يعد جوهر الطريقةإومن مث فإن ، حدوثها

بضرورة تقسيم املؤسسة  ويرى هذا النظام،ختيار املسببات اليت تساهم يف حتقيق األهداف العليا للمؤسسةإحىت يتم 

عتماد املؤسسة إكما أن ،يعطي لنا تصورا متقدما للتنظيم وبالتايل فهو، إىل أنشطة عوض تقسيمها إىل مراكز مسؤولية

نتقال من التنظيم العمودي إىل التنظيم األفقي املوجه أساسا إلرضاء إليف حتليلها على العمليات سوف يؤدي إىل ا

.وخلق القيمة ومواجهة املنافسة، الزبائن
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  تمهيد

تتزايد األمهية اليت حتتلها احملاسبة التحليلية يف املؤسسات اليوم، فهي تعترب املصدر األول عن معلومات 

الكثري من القرارات، مثل قرارات التسعري، والرتكيز على  ختاذإالتكاليف، هذه األخرية تفيد املسريين وتساعدهم على 

يف املؤسسات  االستعمالبشكل عام حمدودة  وبالرغم من هذه األمهية تبقى احملاسبة التحليلية النشاطات املرحبة...

).ABC(األنشطة على أساس  األنظمة احلديثة مثل نظام التكاليف استعمالاإلقتصادية، ناهيك عن 

املشروبات و املياه الطبيعية جزائرية، تنشط يف قطاع صناعة  اقتصاديةؤسسة ملسنتعرض  هذا الفصلمن خالل 

جمال نشاطها املؤسسة و بف يسنقوم يف املبحث األول بتقدمي املؤسسة من خالل التعر  ،مون جرجرة الغازية غري الكحولية

من  حلساب التكاليف الذي تعتمده املؤسسةكذلك النظام عرض أهداف املؤسسة و و نتائج املؤسسة تطور تكاليف و و 

خالل التعرف على طريقة حساب التكلفة النهائية للمنتج وعلى أي أساس حتمل التكاليف غري املباشرة وذكر سلبيات 

حلساب التكاليف على أساس  إقرتاح منوذجأما يف املبحث الثاين سنحاول  هذه الطريقة يف حتميلها لتكاليف غري املباشرة،

بتحليل وحتديد األنشطة وجتميعها وسنحاول التعرف إىل مسار اإلنتاج باملؤسسة ومن خالله سنقوم  )ABC(طة األنش

 النظاماملقارنة بني ب على أساس القيمة  وكذلك حتديد مسبب كل نشاط ومعدل حتميل لكل نشاط ويف األخري سنقوم

ل 01.50وذلك من خالل حساب التكلفة النهائية للمنتج قارورة ذات سعة  املعتمد من طرف املؤسسة والنظام املقرتح

      القرارات املناسبة. واختاذوعلى تسعري النتيجة  حتديد  بتبيان أثر الطريقتني على
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 اليفالنظام المعتمد لحساب التكة و ر ث األول:تقديم مؤسسة مون جرجالمبح

حيث سنتطرق يف  ،ة املنبع الكبري يف أرافور مؤسسة مون جرجسوف نقوم يف هذا املبحث بدراسة عامة حول 

ويف ؤسسة املتطور التكاليف والنتائج يف أما املطلب الثاين سنخصصه بدراسة ،ب األول بدراسة عامة حول املؤسسةاملطل

 نظام حساب التكلفة يف املؤسسةاملطلب الثالث سنتعرض إىل 

ة ر التعريف بمؤسسة مون جرج :المطلب األول

  نبدة تاريخية عن المؤسسة .1

مليون دج        98ن جرجرة املنبع الكبري يف أرافو هي مؤسسة عائلية ذات مسؤولية حمدودة برأس مال مؤسسة مو 

 1999قد أنشأت يف سنة واملشروبات غري الكحولية و  املعدنيةنتاج املياه عامل ختتص يف إ 300توظف حاليا حوايل 

ليرت  1.5ياه املعدنية ذات سعة ختتص يف إنتاج امل، يف بداية نشاط املؤسسة كانت من طرف السيد إدمحانان عبد اهللا

ل قارورات املياه من حيث خمتلف أشكامثل عصري الربتقال و  املنتجاتف ذلك بإنتاج خمتلولكن قد تطور نشاطها و 

  ليرت يف اليوم. 000 388إنتاجها  ، حيث ترتاوح طاقةالشكلاحلجم و 

:مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة املنبع الكبري أرافوإسم المؤسسة. 

مون جرجرة.: التجاري االسم 

:املشروبات غري الكحوليةختتص يف إنتاج املياه املعدنية و  نشاط المؤسسة. 

والية البويرة. تقع يف أرافو بلدية الشرفة دائرة مشدالة: للمؤسسة الموقع الجغرافي 

:عامل يف خمتلف األنشطة. 300توظف مؤسسة مون جرجرة املنبع الكبري يف أرافو حوايل  عدد العمال

املنبع من أجل تسهيل التواصل بني املستهلك واملؤسسة وضعت مؤسسة مون جرجرة: رقم هاتف المؤسسة

  الكبري يف أرافو رقم اهلاتف والفاكس خلدمة املستهلك:

:؛0213- 020-72- 34-34(، )0213-020-72-30-30(الهاتف( 

:0213-026-95-05-70(الفاكس.(

 والية و  30 من يتمركز يف أكثر منتوج مؤسسة مون جرجرة املنبع الكبري يف أرافو ج:منتالتسويق�ƢēǂǘȈǈǳ�Ǯ ǳ̄

 على أكرب نقاط البيع.

:ذات  ةالوطنية املختصة يف إنتاج املياه املعدنية وخاص تاملؤسسابسبب شدة املنافسة بني  اإلستراتجية السوقية

عالمة جتارية خمتص من هذا النوع جلأت مؤسسة مون جرجرة املنبع الكبري يف  40ليرت واليت توجد حوايل  1.5سعة 

تعترب مؤسسة ليرتات و  5أرافو إىل إسرتاجتية تسويقية جديدة واملتمثلة يف إنتاج منتوج املياه املعدنية ذات قارورة سعتها 

مما مسح هلا مبنافسة   2003مون جرجرة املنبع الكبري يف أرافو األوىل وطنيا إلنتاج هذا النوع من املنتوج وذلك يف سنة 
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�ǺǷ�ǂưǯ¢�ȄǴǟ�ǲǸǌȇ�Äǀǳ¦Â�«ȂƬǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƢȈǼǗÂ�ƨȈǫȂǈǳ¦�ƨǐū¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇÂ�ƢȀȈǈǧƢǼǷ30  والية ومدن كربى وقد

جها للعائالت اجلزائرية وذلك بوضع أعوان ن أجل عرض والتعرف على منتافية مخصصت املؤسسة ميزانية إض

 خمتصني يف محاية املستهلك ومتابعة املنتوج املسوق.

:املتمثلة يف من حيث النوع واحلجم و  جاتلكبري يف أرافو تسوق خمتلف املنتمؤسسة مون جرجرة املنبع ا المنتوج

اليت سوف نعينها يف اجلدول  املتعددة األحجام واألشكال و املشروبات غري الكحولية ورات املياه الطبيعية املعدنية و قار 

  التايل:

  رةمؤسسة مون جرججات التي تسوقها مختلف المنت:06جدول رقم

عصير البرتفال)(المشروبات غير الكحولية الماء الطبيعي

السعة ب ليترشكل المنتجالسعة ب ليترشكل المنتج

Bonbonnes
Bidons

Bouteilles
Bouteilles
Goblets

19
05
1.5
0.5
0.25

Bouteilles
Bouteilles
Bouteilles

02
1.25
0.25

 من إعداد الطلبة باإلعتماد على وثائق املؤسسةالمرجع: 

 نقاط قوة مؤسسة مون جرجرة  

لوضعها أعوان  ذلكجرجرة باجلودة من حيث النوع واحلجم و  مونمؤسسة يتميز منتوج  ج:جودة المنت

�ǺǷ�ǲǰǌǳ¦Â�̧ȂǼǳ¦�Ʈإته متابعة املنتوج من بداييف مراقبة اجلودة و  خمتصني ȈƷ�ǺǷ�ǾƬƦǫ¦ǂǷÂ�«ȂƬǼŭ¦�ǂȇȂǘƬǴǳ�ǾƬȇƢĔ�ń

 الزبائن. وإرضاءأجل املنافسة السوقية 

:املؤسسة ب حتديد سعر البيع مما أدىدورا أساسيا يف نوعية املنتوج و  تلعب املواد األولية جودة المواد األولية

 السعر.ة املواد األولية من حيث النوع والشكل و إلختيار متعاملني من أجل احلصول على جود

:2010ذلك من بداية سنة يع و يتميز منتوج مون جرجرة بثبات أسعار الب ثبات أسعر البيع. 

:ة الكبري الذي نتاجيذلك بسبب طاقتها اإل ن جرجرة بالوجود حىت يف األعياد يتميز منتوج مو  وفرة المنتوج

 .ليرت/اليوم 388000يرتاوح 

  للمؤسسةالتنظيمي  واإلطارهداف األ.2

  أهداف المؤسسة.1.2

  فيما يلي: املشروبات الغازية غري الكحوليةو  املؤسسة الصناعية إلنتاج املياه املعدنيةاف هدأ تتمثل

مواجهة املنافسة اليت تتعرض هلا؛يادة يف جمال ختصصها و ر مان موقع الض
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 حاجيات السوق الوطنية والعمل على تدعيم وتنمية االقتصاد الوطن وملا الدخول إىل األسواق العالية؛تلبية

 ؛لتنافسيةة امليزاىل حتقيق إلتوصل ا جلألتكاليف من اختفيض

فائهم.ن وضماوكسب ثقتهم و عليهم احلفاظء و لعمالء اضاإر

 )ةوالعصير(مون جرجر معدنية المياه الالهيكل التنظيمي للمؤسسة الصناعية إلنتاج :10الشكل رقم

 وثائق املؤسسة المرجع:

عامال مقسمني على مخس دوائر تنظيمية  300حاليا  ةتشغل مؤسسة مون جرجر  اإلطار التنظيمي للمؤسسة:.2.2

  يديرها املدير العام مبساعدة املسري 

 :املؤسسة  ومن مهامهألول عن تسيريهو املسؤول امهام المدير العام   

 ؛ورفعها إىل جملس اإلدارة املوازناتحتديد 

؛لوطين يف إطار النظام املعمول بهإعطاء الرتاخيص للقيام باملهام داخل الرتاب ا 

 ؛الرتاخيص لشراء مستلزمات اإلنتاجإعطاء 

.االستعانة باخلرباء واملستشارين من أجل فحص ومراقبة ومتابعة اإلنتاج ونظام التسيري  

وجيستكيةلالتموين و ال العامةاإلدارة  احملاسبة و املالية نتاجاإلوضيفةال

اللجنة اإلدارية

املسريين

التجاريالوضيفة 

التسيري و 

 التغليف

النشاطات 

 التجارية

 الفوترة

 البيع

املعاجلة و 

 التطهري

 االنتاج

الصيانة

النوعية

اخلزينة

املالية

اسبةاحمل

سيكرتري

 كوينالت

العالقات 

العامة

تسيري املوارد 

البشرية

 تسيري املخزون

 املشرتيات

الوسائل العامة

اللوجيستكية
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 ومن املهام املوكلة هلذا األخري ما يلي: التسيريب املسؤولو  اللجنة اإلداريةميارس عمله مبساعدة  حيث  

؛قدمي املؤسسة لدى حمافظ احلساباتت 

؛امة يف غياب املدير العاممتابعة الوكالة املعطاة للمديرية الع 

 البنوك يف حدود تقديرات املوازنةالتفاوض على قروض التمويل مع. 

:تشغل الوظيفة التجارية ǶēƢƦǴǗ�ȆǬǴƫÂ��ǺƟƢƥǄǳƢƥ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�©ƢƴƬǼŭ¦�ǞȈƦƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ÀȂǳȂƬȇ�śǨǛȂǷ  مث

 .وتسيري مادي لألغلفة متابعة النتائج التجارية (لوحة القيادة)، إعداد الفواتري و حتويلها إىل الوظيفة التقنية

 تتوىل عمليات الصيانةومطابقتها للمعايري املعدة و  النوعيةتقوم مبراقبة وهي  عامال 239تشغل  :اإلنتاجوظيفة  

 .التطهريوالقيام بعمليات املعاجلة و  الورشاتو تسيري كال من أعمال اإلنتاج لك كذو 

رساهلا إىل وإتتوىل عملية املسك اليومي للحسابات  اليت هي عامال 05 تشغل والمحاسبيةوظيفة المالية ال

للزبون  إعداد الفواتريات الضريبية يف اآلجال احملددة و وإعداد التصرحيلية ايفة املمسؤول الوظحتليلها مع احملاسبة املالية و 

 .تسيري عمليات الصندوقمتابعتها و و 

وتتوىل تسيري املوارد البشرية واملادية، فهذه الوظيفة تسهر من جهة على أمن  عامال 08 : تشغلاإلدارة العامة

رية وما ومن جهة أخرى تسهر على تسيري املوارد البش للمؤسسةاملؤسسة بشكل عام وعلى محاية الوسائل العامة 

 جتماعية.لشؤون اإلايتبعها من تكوين وتسيري 

 :تسيري وتتوىل تسيري اللوجيستكية والوسائل العامة واملشرتيات و  عامال 21 تشغلالتموين واللوجييستكية

 .املخازن

 النتائج في مؤسسة مون جرجرةتطور التكاليف و  :المطلب الثاني

 جتاهإيه سيتم كخطوة أوىل بيان لوع  مون جرجرة  بتطور نتائج مؤسسة سنعرض من خالل هذا املطلب ملخصا

 تطور نتائج املؤسسة مقارنة برقم أعماهلا مث بيان أسباب ذلك بالتعرض لتطور التكاليف والنواتج خالل الفرتة املذكورة.

  .2011- 2010رقم األعمال ونتيجة الدورة للفرتة يبني تطور  املوايلواجلدول 

  1201-2010 ةلسن ةرقم األعمال ونتيجة الدور  :)07(جدول رقم

من إعداد الطلبة باإلعتماد على وثائق املؤسسةالمرجع: 

2011سنة 2010سنة البيان            

161.399.597,00553.197.603,11رقم األعمال

242,75-%نسبة النمو

5النتيجة الصافية 332.365,4023.371.475,61

338,29-%نسبة النمو 
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 %242,75بنسبة كبرية  2011سنة  رتفعان رقم األعمال اإلمجايل للمؤسسة يتضح من خالل اجلدول أ

  .ل 05ذات سعة  ةقارور املؤسسة خاصة مبيعات املنتج مبيعات  رتفاعاسببه باألساس  االرتفاعوهذا 

املستخرجة من جداول حسابات النتائج  الوسطيةفيما يلي عرض بالتفصيل لعناصر التكاليف بطبيعتها واألرصدة 

   .للسنوات املذكورة

 2011-2010طية للنتائج خالل الفترة تطور حسابات األرصدة الوس :)08( جدول رقم

  من إعداد الطلبة باإلعتماد على وثائق املؤسسةالمرجع: 

  2011-2010تطور حسابات التكاليف خالل الفترة  :)9(جدول رقم

باإلعتماد على وثائق املؤسسةمن إعداد الطلبة المرجع: 

نسبة النمو 2011سنة  2010سنة  البيان

%219,28 553 197 603,11 173 259.597 إنتاج السنة المالية

%251,42 460.966.004,56 131.171.512,72 إستهالكات السنة المالية

%119,39 92.231.598,55 42.088.084.28 المضافةمةقيال

%255,79 29.194.363,86 10.355.200 إجمالي فائض اإلستغالل

%217,33 2.3371.457,61 7.364.817,50 تيةلياالنتيجة العم

- - 2.032.452,10 النتيجة المالية

%238,29 23.371.475,61 5.332.365,40 النتيجة العادية قبل الضريبة

%338,29 23.371.475,61 5.332.365,40 العاديةالنتيجة الصافية لألنشطة 

%338,29 23.371.475,61 5.332.365,40 لألنشطةالنتيجة الصافية

نسبة النمونسبة2011سنة نسبة2010سنة البيان

11,15%85,89%74,83455.021.397,51%60125.666.889,05ح/

2,08%-1,13%3,215.944.607,05%625.504.623,67ح/

1,7362%6328.772.085,04ح/ 498 826,36%11,80%10,07

642ح/ 960 799,24%1,76538.408,33%0,10%1,66

-0,2397%0,0003%0,24160%65412.921.50ح/

0,15%--0,15%662.032.452,10ح/

0,88%-01%0,125.822.728,25%682.577.461,00ح/

-100%529.826.127,50%167.927.232100المجموع
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  2011-2010تطور حسابات اإليرادات خالل الفترة  :)10(جدول رقم

 على وثائق املؤسسة باالعتمادمن إعداد الطلبة المرجع: 

 :والذي نتج عن إرتفاعها  119,39%بنسبة منو  2011ملحوظا خالل سنة ارتفاعاشهدتالقيمة المضافة

.مبيعات املؤسسة اليت تشكل رحبا هلا

 هذا و  2010بالنسبة لسنة  219,28%بنسبة  2011ملحوظا سنة  ارتفاعاسجلت: االستغاللنتيجة

 .االستغاللأعباء  اخنفاضراجع إىل 

 2011الل سنة يف الربح احملقق خ سامهت بشكل كبرينواتج اإلستغالل  ميكن القول أنمن خالل ما سبق   

ƢǌǼǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ǲưŤ�ƢĔ¢�ǶǰŞ¶� ام لنتائج اإلستغاللهذا ما يعرب عن التسيري احلسن للمؤسسة، حيث أعطت اإلهتمو 

 255,79% بنسبة 2011 نتيجة االستغالل خاصة سنةرتفاع  إ يرجعو  العادي، وميكن من خالله تقييم أداء املؤسسة

معرفة كيفية حدوثها لتكاليف، و ل احلسنلتحكم راجع ل ذلك، و إنتاجية املؤسسة وارتفاع ستغاللاالتكاليف  اخنفاضإىل 

 اإلمكان.وحماولة ختفيضها قدر 

  لحساب التكلفةمون جرجرة مؤسسة المعتمد من طرف  نظامالمطلب الثالث: ال

حلساب التكلفة النهائية للمنتج على  املشروبات غري الكحوليةتعتمد مؤسسة مون جرجرة لصناعة املياه الطبيعية و 

�Ƣđ�¿ȂǬƫ�ƨȈǴǸǟ�ȆǿÂ�©ƢƴƬǼŭ¦�ȄǴǟ�̈ǂǋƢƦŭ¦�Śǣ�Ǧو  ذلك بتحميل مجيع التكاليف املباشرة كلية و طريقة التكلفة ال ȈǳƢǰƬǳ¦

  كما يلي:  فالتكاليكل شهر حيث يتم حتديد هذه 

  التكاليف غير المباشرةالتكاليف المباشرة و تحديد .1

  التكاليف المباشرة.1.1

:حتسب هذه التكلفة يف مصلحة احملاسبة حيث تعتمد على طريقة التكلفة  تكلفة المواد األولية واللوازم

ستعانة بربنامج خاص حيصل على كافة املعلومات عن الوسيطية املرجحة لتقسيم خمرجات املواد األولية، وباإل

ستهالكات املواد األولية، أو اللوازم ملنتج معني.ا

النسبة2011النسبة2010البيان

70161.399.597,0093,15553.197.603,11100ح/

-_7111.860.0006,84ح/

173.259.597100553.197.603,11100المجموع
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 :التعتمد املؤسسة يف حتديد هذه تكلفة اليد العاملة�ƲƬǼǷ�ǲǯ�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�ǲǸǠǳ¦�©ƢǟƢǇ�ƨǫƢǘƥ�ȄǴǟ�Ǧ ȈǳƢǰƬ

تصال مبصلحة األجور للحصول على أجر القائمني كذلك يتم اإلتغرقه كل آلة يف عملية اإلنتاج و الذي تسوالوقت 

 على عملية اإلنتاج لتحديد التكلفة اإلمجالية لليد العاملة املباشرة لكل منتج.

:اليت تساهم بشكل مباشر املباين و األدوات املكتبية ومعدات النقل و  هتالك اآلالتإوتضم  تكاليف اإلهتالك

ابت حلسب القسط الك الثتيف العملية اإلنتاجية ملنتج معني، حيث جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة تستعمل طريقة اإله

  الت كما يلي: آلالسنوي لإلهالك ا

 = مدة اإلنتاج100حساب معدل اإلهتالك/ 

 حساب قسط اإلهتالك السنوي= قيمة اآللةx  معدل اإلهتالكx / 360عدد اإليام  

  التكاليف غير المباشرة.2.1

 :تمثل يف كل من مصاريف املراجعة ومصاريف املهام...تالمصايف المالية 

 تتمثل يف الرسم على النشاط املهين: الرسوم الجمركيةالضرائب و )TAP(.

 غري مباشرة.اليد العاملة اليت تساهم يف عملية اإلنتاج بطريقة تتمثل يف اليد العاملة غير المباشرة 

:طرف جلنة تابعة هذه األخرية ال يتم حتميلها على املنتجات إال بعد أن يتم تقييمها من  الفضالت والمهمالت

.(TVA)يتم حتميلها بعد طرح الرسم على القيمة املضافة ملصلحة الضرائب و 

سنتطرق إىل  مصلحة احملاسبةبعد التعرف على خمتلف التكاليف يف املؤسسة اليت يتم احلصول عليها من طرف   

  الطريقة املعتمدة من طرف املؤسسة إىل كيفية حتميل هذه التكاليف على املنتجات.

  لحساب التكلفةمون جرجرة مؤسسة المعتمدة من طرف  الطريقة .2

على  حلساب التكلفة النهائية للمنتج ملشروبات غري الكحوليةوا املعدنيةمؤسسة مون جرجرة لصناعة املياه تعتمد 

�Ƣđ�¿ȂǬƫ�ƨȈǴǸǟ�ȆǿÂ التكاليف غري املباشرة على املنتجاتو ذلك بتحميل مجيع التكاليف املباشرة الكلية و  طريقة التكلفة

  ف كما يلي:يحيث يتم حتديد هذه التكال كل شهر

 ل)1,50رورة ذات سعة اعلى المنتج (ق التكاليف غير المباشرةو  التكاليف المباشرة تحميل. 1.2

المباشرة التكاليف  

:طريقة التكلفة  تعتمد علىحتسب هذه التكلفة يف مصلحة احملاسبة حيث  تحديد تكلفة المواد األولية

بربنامج خاص حيصل على كافة املعلومات عن  ستعانةوباالالوسطية املرجحة لتقسيم خمرجات املواد األولية، 

 ل 1.5من املواد األولية إلنتاج منتج مياه طبيعية سعةكمثال عن املشرتيات و  ستهالكات املواد األولية، ملنتج معنيإ

.)القارورة، الغطاء، الصقات القارورة، مقبض فاردو، الصقات الفاردو، شريط بالستيكي، احلرب، شريط الصق(
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قة يالطر  باستعمال��ƢđƢǈƷ�ǶƬȇ�ƨƦǈǻ ستخدامامت من التكاليف غري املباشرة ملعرفة نصيب املنتج قيد الدراسة 

  يلي: االثالثية كم

للمنتج هذه النسبة حيددها مسؤول قسم احملاسبة على أساس رقم األعمال لكل منتج، مما حيمل تكاليف أكثر 

  حبكم أن املؤسسة حتقق فيه رقم أعمال أكرب من مبيعات املنتجات.ل  05ة ذات رور اق

 :تكلفة اليد العاملة�ƲƬǼǷ�ǲǯ�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�ǲǸǠǳ¦�©ƢǟƢǇ�ƨǫƢǘƥ�ȄǴǟ�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ǽǀǿ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƨǈǇƚŭ¦�ƾǸƬǠƫ

مبصلحة األجور للحصول على أجر القائمني  تصالاالكذلك يتم تغرقه كل آلة يف عملية اإلنتاج و والوقت الذي تس

Aللحصول على تكلفة اليد العاملة للمنتج و  املباشرة عاملةعلى عملية اإلنتاج لتحديد التكلفة اإلمجالية لليد ال

  حتسب كما يلي:

  كما يلي:A نتجللوحدة الواحدة من امل اليد العاملةمث حتسب تكلفة 

:اليت تساهم بشكل مباشر  األدوات املكتبيةومعدات النقل و  املباينو  هتالك اآلالتإتضم  تكاليف اإلهتالك

سب حليف العملية اإلنتاجية ملنتج معني، حيث جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة تستعمل طريقة اإلهالك الثابت 

  كما يلي:   اآلالت القسط السنوي لإلهالك

=Aنسبة المنتج
ଵଡ଼ املنتج أعمال رقم

الكلي األعمل رقم

Aنسبة المنتج  x العاملة التكلفة اإلجمالية لليد = Aتكلفة اليد العاملة للمنتج 

/ عدد الوحدات Aتكلفة اليد العاملة للمنتج =Aنتج متكلفة اليد العاملة للوحدة الواحدة من ال

  /مدة اإلنتاج100حساب معدل اإلهتالك = 

   360عدد اإليام / xمعدل اإلهتالك  xحساب قسط اإلهتالك = قيمة اآللة 
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التكاليف غير المباشرة 

للحصول على املصارف املالية و  مصاريف املهام...تمثل يف كل من مصاريف املراجعة و ت: المصايف المالية

 حتسب كما يلي:Aللمنتج 

  كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من املاملصاريف املالية لمث حتسب 

 للمنتج  الرسومالضرائب و للحصول على و  يف الرسم على النشاط املهين تتمثل الرسوم:الضرائب وA  حتسب

  كما يلي:

  كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من املالرسوم لالضرائب و مث حتسب 

 :طرف جلنة أن يتم تقييمها من  بعد يتم حتميلها على املنتجات إال هذه األخرية ال الفضالت والمهمالت

.(TVA)يتم حتميلها بعد طرح الرسم على القيمة املضافة تابعة ملصلحة الضرائب و 

 الضمان للحصول على مصارف و  من األجر القاعد لكل عامل %26ثل مي :االجتماعيالضمان مصاريف

سب كما يلي:حيAللمنتج  اإلجتماعي

 كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من املل مصاريف الضمان اإلجتماعيمث حتسب 

Aنسبة المنتج  xالمصاريف المالية  = Aللمنتج المصاريف المالية 

المنتجة/ عدد الوحداتAللمنتج المصاريف المالية =Aنتج ملوحدة الواحدة من الالمصاريف المالية ل

المنتجة/ عدد الوحداتAللمنتج المصاريف المالية =Aنتج ملوحدة الواحدة من الالضرائب والرسوم ل

Aنسبة المنتج  xالضرائب والرسوم اإلجمالية  =Aللمنتج الضرائب والرسوم 

Aنسبة المنتج  xالضمان اإلجتماعي اإلجمالية  =Aللمنتج مصارف الضمان اإلجتماعي 

المنتجة/عدد الوحداتAللمنتج م ض إ =Aنتج ملوحدة من المصاريف ض اإلجتماعي ل
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 التخزين مصارف للحصول على و تتمثل يف مصارف إدخال وإخراج املواد األولية والسلعالتخزين: مصاريف

  حتسب كما يلي:A للمنتج

 كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من املل مصارف التخزينمث حتسب 

للمنتج  مصارف التعبئةللحصول على  :مصاريف التعبئةA:حتسب كما يلي 

كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من املل مصارف التعبئةمث حتسب 

 انة للمنتج يللحصول على مصارف الص :الصيانةمصارفA:حتسب كما يلي  

  كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من املل انةيمصارف الصمث حتسب 

 للحصول على و تعقيم املياه يف و ظيف ومواد التنظتتمثل يف مصاريف التن افة:النظالمعالجة و تكاليف

 حتسب كما يلي:Aالنظافة للمنتج تكاليف املعاجلة و 

Aنسبة المنتج  x لمعالجة والنظافةاإلجمالية ل تكاليفال =Aللمنتج النظافة تكاليف المعالجة و 

المنتجة/عدد الوحداتAللمنتج م ض اإلجتماعي =Aنتج ملوحدة الواحدة من المصاريف ض اإلجتماعي ل

المتجةالمنتجة/عدد الوحداتAللمنتج مصاريف التعبئة =Aنتج ملوحدة الواحدة من المصاريف التعبئة ل

نسبة المنتج  xمصاريف التخزين اإلجمالية  =Aللمنتج مصارف التخزين 
A

Aنسبة المنتج  xمصاريف التعبئة اإلجمالية = Aللمنتج مصاريف التعبئة 

Aنسبة المنتج  xمصاريف الصيانة اإلجمالية  =A مصاريف الصيانة

المنتجة/عدد الوحداتAللمنتج مصاريف الصيانة =Aنتج ملوحدة الواحدة من الالصيانة لمصاريف 
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  كما يلي:A نتجلوحدة الواحدة من امللتكلفة املعاجلة والنظافة مث حتسب 

 :من منتجات املؤسسة من رقم أعمال كل منتج %01متثل التوقعات.

  المعتمدة من طرف المؤسسة نقد الطريقة.2.2

تحديد الدقيق لتكلفة املواد األولية واليت متثل نسبة معتربة من تكلفة البالرغم من أن الطريقة املذكورة متكن من  

حيث أن هذه الطريقة تقسم هذا النوع من التكاليف بشكل  يبقى يف التكاليف غري املباشرة،املنتج، إال أن املشكل 

Ǧ عتباطيا ȈǳƢǰƬǴǳ�ƨƦƦǈŭ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǶȀǨƥ�ƶǸǈƫ�ȏ�ƢĔȋستعمال رقم األعمال كأساس لتحميل التكاليف غري إوب��

 .لطلب مما يؤثر يف قرارات تسعريهااملباشرة فإن هذه الطريقة حتمل تكاليف أكثر للمنتجات اليت يكثر عليها ا

�®°¦Ȃŭ¦�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ǖƥǂƫ�ȆǿÂ�ƢȀǸƼǔƫ�ǺǗ¦ȂǷ�śƦƫ�ȏ�ƢĔȋ��Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ǒ ȈǨţ�́ ǂǧ�ƶǓȂƫ�ȏ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ƢǸǯ

وعليه ميكن ، ...) باملنتجات مباشرة دون املرور على املستهلك الفعلي هلذه املوارد وهي األنشطة مواد، عمل، آالت،(

تكاليف كل منتج ال خيدم أهداف املؤسسة يف توفري قاعدة ستعمال هذه الطريقة حلساب إستمرار يف القول أن اإل

، ونظرا هلذه السلبيات الناجتة من إعتماد هذا النظام سنحاول يف املبحث الثاين إىل صحيحة لبناء سياسة تسعريية مالئمة

قاعدة معلومات يسمح بفهم األنشطة املسببة للتكاليف وتتبعها وكذلك توفري نظام التكاليف على أساس األنشطة  اقرتاح

 .دقيقة وذات مصداقية للتكاليف

المنتجعدد الوحدات/Aللمنتج المصاريف المالية =Aنتج ملوحدة الواحدة من التكلفة النظافة ل
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  المبحث الثاني: إقتراح نظام التكاليف على أساس األنشطة

يلفت  ƢǷ�ǲǠǳÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢƴƬǻإلقد تعرفنا يف املبحث السابق على النظام الذي تتبعه املؤسسة حلساب تكلفة 

ǬƄ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ƕǫ°�² االنتباه ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǲǸŢ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ��̈ǂǋƢƦŭ¦�Śǣ�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǨȈǯ�Ȃǿ ال هذا ق من طرف منتج و

   يعكس التكلفة احلقيقية لكل منتج.

ي يعاجل التكاليف فإذا كان نظام التكاليف على أساس األنشطة  والذي مت التعرض جلانبه النظري هو النظام الذ  

بشكل عام ومعلومات بغرض حتسني معلومات التسيري و ها على املنتجات مرورا باألنشطة املسبب هلا حتميلغري املباشرة و 

  متابعة أنظمة حديثة حلساب التكاليف وذلك من أجل:خاص فإنه جيب تبين عملية إجراء و التكاليف بشكل 

التحكم يف نظام حلساب التكاليف و  وضعطريق  توفري قاعدة معلومات لبناء سياسة تسعري مالئمة عن

 التكاليف النهائية؛

ذلك عن طريق إرساء نظام حديث حلساب التكلفة اد املوازنات على أساس األنشطة و متكني املسريين من إعد

  .لتكاليف احلقيقةامتابعة نظام حماكاة للتكاليف املقدرة و  وضعو النهائية تتأقلم مع خصائص املؤسسة 

  مؤسسة تكاليف الو أنشطة  حديدت :المطلب األول

بأكثر دقة كما يساعد  املنتجاملؤسسة سوف ميكن من حساب تكلفة  عداد لقائمة األنشطة املنجزة داخلاإل  

الواقع العملي فضال عن تعقدها وصعوبة  نظرا لتعدد األنشطة يفو  ،األسواق هلذه املؤسسةأيضا يف حتديد مردودية الزبائن و 

تكاليف على أغراض التكلفة املختلفة يف املؤسسة فإنه يتعني إختيار بعض األنشطة ليتم وضع نظام البني الربط بينها و 

 من مث حتديد مسببات التكلفة اليت تستخدم يف ختصيص تكاليف هذه األنشطة على املنتجاتأساس األنشطة عليها و 

ة يف املؤسسة وكما تعترب مرحلة أساسية يرتكز على األنشط دورا مهما يف وضع نظامإعداد قائمة األنشطة يكتسي و 

�Ǯو  ǳǀǳ�ƨǈǇƚŭ¦�ŁƢǐǷ�ǺǷ�ƨƸǴǐǷ�Â¢�Ƕǈǫ�ǲǯ�Ŀ�ǎ Ƽǋ�ǲǯ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ƨǧƢǯ� ƢǐƷ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄

  تصنيفهاقسم اإلدارة العامة سيتم وأما قسم احملاسبة واملالية و  نشطة رئيسيةسنقوم بتقسيم أنشطة املؤسسة إىل مخسة أ

  كأنشطة داعمة.

من مسار إنتاج منتج معني، بغري إمهال ألنشطة الدعم، أي أن كل مرحلة  نطالقاالبغرض حتليل األنشطة سيتم 

  عتبارها كنشاط مستقل.إمن مراحل اإلنتاج سيتم 
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 مون جرجرة: يوضح مسار اإلنتاج النموذجي مبؤسسة )11( الشكل رقم

  مسار اإلنتاج النموذجي بمؤسسة مون جرجرة :)11(الشكل رقم

الصيانة

من إعداد الطلبة مبساعدة احملاسبالمرجع: 

ةخاص  ..................

 معياري 

مرحلة  مرحلة النفخ

 الغسل

وضع الغطاء مرحلة املأل وضع 

 قاتصالال

لتأريخا

الزبون

 التعبئة

 مراقبة اجلودة

املخزن

مصلحة إستقبال 

الطلبيات

برجمية الطالبيات

تصميم 

 املنتج
 جا نتإلبدأ ا

 إستقبال املواد

 تإعداد الطالبيا

للموارد

 التخزين

إعداد عناصر 

 إنتاج املنتج

 الشحن
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 تحديد أنشطة المؤسسة.1

 األنشطة الرئيسية.1.1

ط التموينانش 

  :لقد مت تقسيم هذا النشاط إىل  

؛برجمة الطلبيات للمواد األولية 

إعداد الطلبيات.  

تخزين المواد األولية طانش 

  :لقد مت تقسيم هذا النشاط إىل

؛نشاط استقبال املواد األولية 

؛طريقة استهالكها واد األولية حسبنشاط ختزين امل 

 ستهالكها.اإخراج املواد األولية حسب طريقة نشاط 

نشاط اإلنتاج 

  :لقد مت تقسيم هذا النشاط إىل 

؛نشاط تصميم املنتج 

؛نشاط اإلنتاج 

.نشاط الصيانة  

نشاط تخزين المنتجات تامة الصنع  

  :لقد مت تقسيم هذا النشاط إىل 

؛نشاط التعبئة 

؛نشاط مراقبة النوعية 

.نشاط ختزين املنتجات تامة الصنع  

نشاط البيع  

  :لقد مت تقسيم هذا النشاط إىل  

؛الزبائنطلبيات إستقبال  نشاط 

؛نشاط إعداد الطلبيات 

؛نشاط شحن وتوزيع املنتجات 

 نشاط إعداد الفواتري.  
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حيث جتمل فيها كل من أنشطة اإلدارة العامة ونشاط احملاسبة واملالية، ستحمل تكاليف هذه األنشطة الداعمة:. 1.2

  األنشطة إىل األنشطة الرئيسية املذكورة سابقا.

  تحديد التكاليف .2

حيث نوضح إجراءات تتبع تكاليف كل نشاط ومن أجل ذلك  بعد حتديد األنشطة يتم حتديد تكاليف كل نشاط،

دد كيفية توزيع كل نوع من من خالل حتيف الصنف السادس  اليةالتكاليف املسجلة يف احملاسبة املسوف يتم تتبع 

  التكاليف حبسب التدرج يف جدول حسابات النتائج.

  المواد واللوازم المستهلكة .1.2

بعد ذلك نطرح ، و لعمليات اإلنتاج جيب أوال طرح االستهالكات املباشرة واليت تتمثل يف املواد األولية 

  اإلستهالكات املباشرة لألنشطة باملرور أوال بالدوائر التنظيمية كما يلي:

 ؛كات اللوازم املكتبية (املكاتب)استهال 

(الورشات) ؛استهالكات قطع الغيار 

الزيوت، الشحوم، الغاز الورشات  يف استهالكات لوازم اإلنتاج )...(.

  الخدمات .2.2

هتمام خاص، يف العادة وكما هو إفإنه جيب أن حتظى ب 2011فت منوا معتربا سنة نظرا لكون هذه األخرية عر 

  موضح يف الوثائق احملاسبية للمؤسسة فإن هذا البند يف العادة يضم ما يلي:

 من خالل جدول حساب النتائج جند أن املؤسسة ال تضم أي مصاريف للكراء نضرا : جارياإلمصاريف

، وتعترب أغلب هذه املصاريف مباشرة لألنشطة.اخلاصة عتمادها على وسائلهاإل

هي أيضا ميكن تتبعها إىل األنشطة حبسب فاتورة كل عملية صيانة :مصاريف الصيانة.

  أعباء المستخدمين .3.2

ميثل هذا البند جزءا هاما ضمن هيكلة التكاليف، إال أن أغلبها ميكن تتبعه إىل األنشطة حبسب كشوف األجور 

�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǲƻ¦®�ƨǘǌǻȌǳ�̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�ŐƬǠƫ�ƢĔƜǧ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Ŀ�ǺȇǂǗƚŭ¦�°ȂƳ¢�ƢǷ¢��śǷƾƼƬǈŭ¦�ƨƸǴǐǷ�ǺǷ�ƨƳǂƼƬǈŭ¦

  داخل الوظيفة. وتقسم على األنشطة حبسب ساعات العمل املباشر يف كل نشاط

 تضم مصاريف حمافظ احلسابات واملوثق واملستشار القانوين، وأجور أخرى، وتعترب مصاريف :للغيراألجور

نشطة الدعم.ألمباشرة لإلدارة العامة أي 

 :وتعترب كلها مصاريف مباشرة ألنشطة البيع.مصاريف اإلشهار 



دراسة حالة تطبيقية في مؤسسة مون جرجرة                  الفصل الثالث                                           

79

:اإلطارات فتحمل إىل اإلدارة العامة. تتحمل املؤسسة هذه املصاريف عند تنقل مصاريف التنقالت 

:تنقسم إىل مصاريف اهلاتف النقال، وتوزع حبسب عدد اإلطارات يف كل نشاط، أما مصاريف الهاتف

 مصاريف اهلاتف الثابت فتوزع حبسب املراكز اهلاتفية.

  الضرائب والرسوم .4.2

���64�ƨǸǟ¦ƾǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ń¤�ǲǸŢ�ƢĔƜǧ�¦ǀǳ ح/تعترب غري مباشرة، وميكن اعتبارها تكاليف على مستوى املصنع (

 األعباء العملياتية األخرى.5.2

املؤسسة ال تأخذها بعني اإلعتبار.

  المصاريف المالية.6.2

 هي تعترب كذلك تكاليف على مستوى املؤسسة حتمل إىل األنشطة الداعمة.   

  المصاريف المتنوعة. 7.2

وحتمل هي األخرى إىل  ال تضم أي عناصر غري عاديةمن خالل جدول حساب النتائج جند أن املؤسسة  

 األنشطة الداعمة.

  اإلهتالكاتمخصصات  .8.2

  تقسم إىل ثالثة أصناف:   

والتجهيزات املستعملة يف كل نشاط وهي تعترب مباشرة لألنشطة. هتالك اآلالتإمثل  :اآلالت هتالكإ 

وهذا النوع يقسم بني  التجاري بالقسم أو اإلنتاجبقسم املبىن اخلاص  الكتإه مثل :الورشاتو المباني  هتالكإ

 املنتج. عدد األصناف حسباألنشطة 

وحتمل هذه األخرية إىل األنشطة الداعمة. السياراتهتالك إمثل  :معدات النقل اهتالك  

حنصل مث   األنشطة الرئيسيةبعد توزيع التكاليف من احملاسبة العامة يبقى توزيع تكاليف األنشطة الداعمة إىل  

ختزين املنتجات التامة الصنع و اإلنتاج و  وختزين املواد األولية على تكاليف األنشطة الرئيسية واملتمثلة يف أنشطة التموين

أن النوع األول إىل لكن جتدر اإلشارة كل نشاط، تكلفة   حتديديصعب  املاءو  لطاقة الكهربائيةا إستهالكاتأما و  البيعو 

  برتكيب عداد على األقل عند كل من األقسام التالية:حل مشكلتها  الكهرباء) ميكن(

؛اإلنتاج عداد لوظيفة 
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؛ختزين املواد األولية عداد لوظيفة 

 ؛يفة حتزين املنتجات تامة الصنعلوظعداد 

) ؛)املكيفات ...أجهزة اإلعالم اآليل و عداد اآلالت الكهربائية 

 .عداد لإلدارة العامة   

 املؤسسة ال تأخذها بعني اإلعتبار. ستثنائية:التكاليف اإل.9.2

حتديد معدالت التحميل لكل نشاطوالتكاليف لألنشطة  مسبباتختيار إ: نياملطلب الثا

  التكاليف لألنشطة  مسبباتختيار إ .1

 التكلفة لكل نشاط مسبباتقرتاح إنحاول سد احلصول على هيكلة األنشطة الرئيسية وحساب تكاليفها، عن  

ضاح ذلك من يميكن إتكلفة ومعرفة عدد املسببات لكل نشاط و  مسببلكن ينبغي مراعاة توفر املعلومات عن كل 

  خالل اجلدول التايل:

  التكاليف لألنشطة مسبباتختيار إ :)11( الجدول رقم

نوع التكاليف  مسبب التكلفة  األنشطة الثانوية  النشاط الرئيسي

  نشاط التموين

  الطلبياتبرجمية  -

  إعداد الطلبيات -

  عدد الطلبيات املربجمة -

  عدد الطلبيات -

عون حاسوب املشرف  عامل -

  لربجمة الطالبيات

  جهاز إعالم أيل إهتالك  -

  مكتبلوازم و 

  اهلاتف -

  إهتالك معدات نقل -

  أعباء املستخدمني -

  مصاريف مالية -

  التدفئةاإلنارة و  -

  باينإهتالك امل -

تخزين المواد نشاط

  األولية

  املواد األولية استالم -

طريقة حسب ختزين املواد األولية  -

  قيمة املشرتيات -

  زوناملخقيمة  -

  عامل عون احلاسوب   -

 أمني خمزن -



دراسة حالة تطبيقية في مؤسسة مون جرجرة                  الفصل الثالث                                           

81

  إستهالكها

إخراج املواد األولية حسب  -

  طريقة استهالكها

  املستهلكةعدد الوحدات  -

  محالة سائق -

  عون حاسوب -

ولوازم  جهاز إعالم آيل إهتالك -

  املكتب

  اهلاتف -

  مالةاحل إهتالك -

  أعباء املستخدمني -

  التخزينعون  -

  اإلنارة والتدفئة -

  إهتالك املخزن -

  إهتالك املباين -

  نشاط اإلنتاج

  اإلنتاج -

  الصيانة -

  عدد ساعات العمل -

  عدد مرات التدخل -

  أعوان إنتاج -

  أعوان مهنيني -

 تقنيني -

  ء (اآلالت)كهرباال  -

  التدفئةو اإلنارة  -

  إهتالك ورشات اإلنتاج -

  إهتالك معدات نقل -

  تكاليف الصيانة -

  مصاريف متنوعة -

  أعباء املستخدمني -

 ضرائب ورسوم -

 سائق محالة   -

  اآلالت إهتالك -

  إهتالك احلمالة -

نشاط تخزين المنتجات 

  تامة الصنع

  التعبئة -

  مراقبة اجلودة -

  ختزين املنتجات تامة الصنع -

  عدد الوحدات املعبئة -

  عدد ساعات العمل -

  عدد الوحدات املخزنة -

  عامل التعبئة -

 أعباء املستخدمني -

عامل الفحص وإختبار   -

  املنتجات

  أمني خمزن -

 عون التخزين -

  محالةسائق  -

  عون حاسوب -
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  يلاآلجهاز إعالم إهتالك  -

  إهتالك املخزن -

  املباين إهتالك -

  محالةإهتالك  -

  والتدقئة اإلنارة -

  نشاط البيع

  إستقبال طلبيات الزبائن -

  إعداد الطلبيات -

  شحن املنتجات -

  ترياإعداد الفو  -

  الطلبياتقسيمة  -

  عدد  الطلبيات -

  كمية املنتجات املباعة  -

  عدد الفواتري -

  محالةسائق  -

  عون حاسوب -

  أعباء املستخدمني -

  احلمالة سائق -

 يلاآلجهاز إعالم إهتالك  -

  وازم املكتبيةلوال

  إهتالك معدات نقل -

  إهتالك املباين -

  اإلنارة والتدفئة -

  مصاريف مالية -

  اهلاتف -

  مالةاحل إهتالك-

 مبساعدة احملاسب ةبلإعداد الطمن المرجع:

حتديد معدالت التحميل لكل نشاط وحتميل تكاليفه على املنتجات .2

معدالت التحميل لكل نشاط وفقا ملا يلي: يتم حتديد

  نشاط التموين .1.2

احلاسوب املشرف لربجمة  تكاليف عامل عون(= معدل التحميل لنشاط برمجيات الطالبيات

تكاليف +التدفئةتكاليف اإلنارة و +أعباء املستخدمنياللوازم املكتبية+و  يلاآلجهاز أعالم  إهتالكالطلبيات+

 / عدد الطلبيات املربجمة)اليةاملاريف ص+أعباء املستخدمني+املهتالك معدات نقلباين+إتكاليف إهتالك امل+اهلاتف

املشرف على إعداد  (تكاليف عامل عون احلاسوب=دل التحميل لنشاط إعداد الطلبياتمع

إهتالك  تكاليف+تكاليف اهلاتف+تكاليف اإلنارة والتدفئة+اللوازم املكتبيةإهتالك جهاز أعالم األيل و +الطلبيات

 عدد الطلبيات/)اليةاملصاريف +أعباء املستخدمني+املهتالك معدات نقلاملباين+إ
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نشاط تخزين المواد األولية .2.2

 تكاليف عامل عون +(تكاليف أمني املخزن=األولية ملوادستالم اإمعدل التحميل لنشاط

 تكاليف+ اآليل واللوازم املكتبيةإهتالك جهاز أعالم +تكاليف إهتالك احلمال+سائق احلمالةتكاليف+احلاسوب

 قيمة املشرتيات /)أعباء املستخدمني+تكاليف إهتالك املكتب+اهلاتف

 تكاليف عون+احلاسوبتكاليف عامل عون+تكاليف أمني املخزن(=ختزين املوادمعدل التحميل لنشاط 

 +املكتبيةإهتالك جهاز أعالم اآليل واللوازم  +تكاليفوالتدفئة تكاليف اإلنارة+املخزن أهتالك تكاليف +التخزين

 قيمة املخزونات /)أعباء املستخدمني + تكاليف إهتالك احلمالة+سائق احلمالةتكاليف + تكاليف إهتالك املكتب

تكاليف سائق احلمالةن+تكاليف تكاليف أمني املخز(=معدل التحميل لنشاط إخراج المواد األولية+

 ات املخرجة)/ عدد الوحدأعباء املستخدمني+احلمالةتكاليف إهتالك اهلاتف+

 نشاط اإلنتاج: .3.2

تكاليف +التقنيني+تكاليف املهنيني(تكاليف أعوان اإلنتاج+تكاليف أعوان =معدل التحميل لنشاط اإلنتاج

اإلنارة  تكاليف+التاآلتكاليف إهتالك لة+تكاليف إهتالك احلما+سائق احلمالةتكاليفلعملية اإلنتاج+ الكهرباء

عدد  )/رسومالو ضرائب ل+اأعباء املستخدمني+نقلالهتالك معدات +إورشات اإلنتاجوالتدفئة+تكاليف إهتالك 

 ساعات العمل

مرات التدخلعدد / مصاريف متنوعة+تكاليف الصيانة=معدل التحميل لنشاط الصيانة

:نشاط تخزين المنتجات تامة الصنع .4.2

عدد الوحدات املعبئةأعباء املستخدمني+عامل التعبئةتكاليف = معدل التحميل لنشاط التعبئة /

أعباء +أعباء املستخدمني+إختبار املنتجاتعامل الفحص و تكاليف = معدل التحميل لنشاط مراقبة الجودة

عدد مرات الفحص /املستخدمني

تكاليف عامل عون+تكاليف أمني املخزن(=معدل التحميل لنشاط تخزين منتجات تامة الصنع

تكاليف إهتالك جهاز أعالم  +والتدفئة تكاليف اإلنارة+املخزن الكتإه تكاليف+تكاليف عون التخزين+احلاسوب

أعباء +تكاليف إهتالك احلمالة+سائق احلمالةتكاليف+ملباينتكاليف إهتالك ا+اللوازم املكتبيةاآليل و 

عدد الوحدات املخزنة/)املستخدمني
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  البيع نشاط .5.2

 تكاليف إهتالك جهاز  +تكاليف عامل عون احلاسوب(=ستقبال طلبيات الزبائنإلنشاط معدل التحميل

صاريف +املتكاليف إهتالك املكتب+تكاليف اهلاتف+تكاليف اإلنارة والتدفئة+اللوازم املكتبيةيل و إعالم اآل

 ياتعدد الطلب /)أعباء املستخدمني+اليةامل

املشرف على إعداد  عامل عون احلاسوب(تكاليف = معدل التحميل لنشاط إعداد الطلبيات

تكاليف +تكاليف اهلاتف+تكاليف اإلنارة والتدفئة+اللوازم املكتبية+تكاليف إهتالك جهاز أعالم اآليل و الطلبيات

 عدد الطلبيات /)أعباء املستخدمني+اليةاملصاريف +املنقلالهتالك معدات +إإهتالك املكتب

 عدد / أعباء املستخدمني)+تكاليف إهتالك احلمالة+احلمالةسائق تكاليف=التحميل لنشاط الشحنمعدل

 مرات الشحن

عون عامل تكاليف+إعدادهاعلى  املشرف تكاليف العامل(=عدل التحميل لنشاط إعداد الفواتريم

تكاليف +تكاليف اهلاتف+تكاليف اإلنارة والتدفئة+اللوازم املكتبيةو  اآليلتكاليف إهتالك جهاز أعالم +احلاسوب

  عدد الفواتري/)أعباء املستخدمني+مصاريف مالية+هتالك معدات نقلملباين+إإهتالك ا

ستخدام املعدالت احملصل إاط على املنتجات النهائية من خالل سوف يتم ختصيص التكاليف اخلاصة بكل نش

جتميع تكاليف األنشطة للحصول  ، ويف األخري يتمف هذه األنشطة على مسببات التكلفةعليها من جراء حتميل تكالي

 على تكلفة كل منتج.

  النظام المعتمد من طرف المؤسسةو نظام التكاليف على أساس األنشطة  المقارنة بينالمطلب الثالث: 

ملسجلة يف خطوات نظام التكاليف على أساس األنشطة عدديا على التكاليف ا طمبحاولة إسقا قبل قيامنا

ل ومقارنتها بنتائج املؤسسة سنقوم  حبساب تكلفة املنتج 1,50رورة ذات سعة ااملتمثل يف قج  املؤسسة اخلاصة باملنت

 باإلعتماد على نظام التكاليف املعتمد يف املؤسسة وهي طريقة التكاليف الكلية.

  وفقا لنظام المؤسسة ل1,50منتج القارورة ذات السعة  حساب تكلفة .1

  قارورة 107.316أن عدد الوحدات املنتجة يف الشهر  علما

=Aنسبة المنتج
ଵ×ଵ.଼ହ.

ହ..
=%3,57
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 . حساب التكاليف المباشرة1.1

+   0,10+  0,02+  0,05+  0,22+ 0,20+ 0,06+ٍ  0,25+  0,10+  2,70=تكلفة المواد األولية

  دج 06,80=0,10+03

 التكاليف غير المباشرة .حساب2.1

3,54×4.500.000(=تكلفة اليد العاملة%/ دج 1,5=107.316)

تكاليف اإلهتالك 

دج 0,60=107.316)/3,57%×1.750.000(=إهتالك اآلالت 

دج 0,15=107.316)/7%3,5×416.000(=إهتالك المباني 

دج0,26=107.316)/3,57%×800.000(=إهتالك معدات نقل 

 دج 5,0=107.316)/3,57%×1.500.000(=الماليةالمصايف 

دج 0,15=107.316)/3,57%×450.908(=الضرائب والرسوم 

دج0,16=107.316)/3,57%×500.000(=تكاليف الصيانة 

دج 0,20=107.316)/3,57%×600.000(=تكاليف الكهرباء 

دج 0,10=107.316)/3,57%×300.000(=تكاليف التعبئة 

دج0,10=107.316)/3,57%×300.606(=تكاليف التخزين 

تكاليف المعالجة)  دج 0,15=107.316)/%3,57×450.908=

3.57×917.385(=تكاليف الضمان اإلجتماعي%/  دج0,30=107.316)

 =3,57×50.000(التوقعات%/  دج 0,02=107.316)

 دج 14,79 =ل 1,50فة الوحدة الواحدة للمنتج تكل .3.1
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  تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة .2

سيتم اإلعتماد يف ختصيص بعض املصاريف على عدد العمال لذلك قمنا بإعداد جدول يبني فيه عدد العمال   

  نشاط.يف كل 

  عدد العمال في كل نشاط :)12(رقم  الجدول

عدد العمالاألنشطة الثانويةاألنشطة الرئيسية

  التموين
  01  برجمة الطلبيات

  01  إعداد الطلبيات

  تخزين المواد األولية
  01  إستالم املواد األولية

  02  ختزين املواد األولية

  02  إخراج املواد األولية

  نتاجاإل
  11  اإلنتاج

  01  الصيانة

  تخزين المنتجات التامة الصنع
  01  التعبئة

  01  مراقبة اجلودة

  02  تجات تامة الصنعنختزين م

  البيع
  01  الطلبيات إستقبال

  01  إعداد الطلبيات

  01  الشحن

  01  الفوترة

27المجموع

 من إعداد الطلبة باإلعتماد على وثائق املؤسسةالمرجع: 

  للمؤسسة ديد تكاليف األنشطةحت .1.2

نشاط التموين  

=26.666,66+6.240+1.714,28+6.120+4.387,5+8.796,2+16.875نشاط برمجة الطلبيات

دج130.799,69=60.000+

26.666,66+6.240+1.714,28+6.120+4.387,5+8.796,2+16.875=نشاط إعداد الطلبيات

دج130.799,69=60.000+
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نشاط تخزين المواد األولية  

13.162,5+6.240+1.714,28+8.796,25+11.000+50.625األولية= المواد استالم نشاط=

دج91.538,03

17.550+6.240+11.000+8.796,25+6.120+16.640+67.500=المواد تخزين نشاط=

دج 133.468,25

دج 55.239,28=8.775+11.000+1.714,28+33.750=نشاط إخراج المواد األولية

نشاط اإلنتاج  

17.550+26.666,66+16.640+350.000+11.000+171.360+67.500=نشاط اإلنتاج+

دج1.111.624,66=450.908

دج112.000=12.000+100.000الصيانة=  نشاط

نشاط تخزين المنتجات تامة الصنع  

 =دج21.262,5=4.387,5+16.875نشاط التعبئة

دج21.262,5=4.387.5+16.875= نشاط مراقبة الجودة

11.000+6.240+8.796,25+6.120+16.640+67.500=الصنع تامة منتجات تخزين نشاط+

دج296,25 183 =67.000

البيع نشاط  

60.000+4.378,5+6.240+1.714,28+6.120+8.797,25+16.875الطلبيات= ستقبالا اطنش

دج104.133,03 =

=26.666,66+1.714,28+6.240+6.120+8.796,25+16.875نشاط إعداد الطلبيات

دج799,69 130= 4.378,5+60.000+

دج32.262,5 =4.387,5+11.000+16.875=نشاط الشحن 

 8.775+26.666,66+6.240+1.714,28+6.120+8.796,25+3.750 =رالفواتينشاط إعداد+

دج152.062,19= 60.000
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  فة مسبب التكلفة (تكلفة المحددات)لتكحساب  :)13(الجدول رقم

من إعداد الطلبة باإلعتماد على وثائق املؤسسةالمرجع: 

عدد مسببات التكلفة  مسبب التكلفة  التكاليفاألنشطة الثانوية  ألنشطة الرئيسيةا
فة مسبب لتك

التكلفة (تكلفة 

  المحددات)

  التموين

261.599,38

عدد الطلبيات  130.799,69  برجمة الطلبيات

  املربجمة

602.180

إعداد الطلبيات 

  النهائية

عدد الطلبيات  130.799,69

  النهائية

532.468

تخزين المواد األولية

280.623,56

إستالم املواد 

  األولية

  0,60 1.593.750  قيمة املشرتيات 91.538,03

  0,05 1.673.437  املخزونقيمة  133.846,25ختزين املواد األولية

عدد الوحدات  55/239,28إخراج املواد األولية

  املخرجة

1.608.1740,03

اإلنتاج

1.223.624,66

عدد ساعات 1.111.624,66  اإلنتاج

  العمل

 6.316  سا 176

1011.200عدد مرات التدخل 112.000  الصيانة

تخزين المنتجات 

  تامة الصنع

225.821,25

عدد الوحدات  21.262,5  التعبئة

  املعبئة

107.3160,20

عدد الوحدات  21.262,5  مراقبة اجلودة

  املعاينة

107.3160,20

ختزين املنتجات 

  تامة الصنع

عدد الوحدات  183.296,25

  املخزنة

107.3161,70

  البيع

419.257,41

إستقبال طلبيات 

  الزبائن

 10.413,3  10  قسيمة الطلبيات 104.133,03

عدد طلبيات  130.799,69  إعداد الطلبيات

  الزبائن

0526.160

كمية املنتجات  32.262,5  الشحن

  املنتجة

107.3160,30

30.412,34  05  الفواتريعدد  152.062,19  الفواتريإعداد 
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  ل 1,50رورة ذات سعة اللمنتج ق حساب عائد التكلفة :)14( رقم الجدول

من إعداد الطلبة باإلعتماد على وثائق املؤسسةالمرجع: 

ل1.5رورة ذات سعة اقالبيان

6.80  تكلفة املواد األولية

 x 60/107.316= 1,21 2.180  تكلفة نشاط برجمة الطلبيات

2.468تكلفة نشاط إعداد الطلبيات x 50/107.316= 1,14

02,35تكلفة نشاط التموين

   0,06  إستالم املوادتكلفة نشاط 

   0,05  تكلفة نشاط ختزين املواد

  0,03  تكلفة نشاط إخراج املواد لإلستهالك

0,14تكلفة نشاط تخزين المواد األولية

 x 0.000074= 0,47 6.316  تكلفة نشاط اإلنتاج

 0,10 =316 11.200/107  تكلفة نشاط الصيانة

0,57تكلفة نشاط اإلنتاج

  0,20  نشاط التعبئة تكلفة

   0,20  تكلفة نشاط رقابة اجلودة

   1,70  تكلفة نشاط حتزين املنتجات تامة الصنع

2,1تكلفة نشاط تخزين المنتجات تامة الصنع

 0,10 =10.413.3/107.316  تكلفة نشاط إستقبال طلبيات الزبائن

 0,24 =26.160/107.316  تكلفة نشاط إعداد الطلبيات

   0,30  نشاط الشحن  تكلفة

 0,28 =30.412.34/107.316  ريتاالفو تكلفة نشاط 

0,92تكلفة نشاط البيع

12,88لوحدة الواحدةاتكلفة 

  16,30  سعر بيع الوحدة

3,42نتيجة الوحدة

 107.316  عدد الوحدات املباعة

367.020,72ل)1.5النتيجة اإلجمالية للوحدات المباعة (منتج 



دراسة حالة تطبيقية في مؤسسة مون جرجرة                  الفصل الثالث                                           

90

ألنشطةس اساألتكاليف على اطريقة محاسبة ولمؤسسة المطبقة في الطريقة اين نة برلمقاا 3-

نة رعملية مقااء جرإميكن ، سةرالداحمل ت ملنتجااألنشطة على س اساألتكاليف على اطريقة حماسبة ط سقاإلة وبعد حما

لتكاليف امن ء جزأن يتم إعادة توزيع  قعية جيبوانة رجل جعل مقاألكن من ، وؤسسةملاملتبعة يف الطريقة ابني وبينها 

حلساب تكلفة  سابقا هإيضاحما مت ا هذوملؤسسة ابالنظام املنتهج من طرف  اعتباطياليت مت حتميلها بشكل ة ملباشراغري 

 .كل من النظامني  باستعمالل)  1,50رورة ذات سعة ااملنتج (ق

ألنشطة س اساألتكاليف على اطريقة محاسبة ولمؤسسة المطبقة في الطريقة اين نة برلمقاا: )15(قمول رجد

ل  1,50رورة ذات سعة اقللمنتج 

  البيان
النظام المتبع في 

  المؤسسة

نظام التكاليف على 

  أساس األنشطة
%نسبة الفرق  دج الفرق

--6,806,80التكاليف المباشرة

23,90-1,91-7,996,08التكاليف غ مباشرة

12,91-1,91-14,7912,88تكلفة المنتج

--16,3016,30سعر بيع الوحدة

1,513,421,91126,49نتيجة الوحدة

--107.316107.316عدد الوحدات المباعة

162.047,16367.020,72204.973,65126,49النتيجة اإلجمالية

.باإلعتماد على وثائق املؤسسةمن إعداد الطلبة المرجع: 

 12,91% بنسبة، أي للوحدة دج 1,91 ارمبقد إحنفضتلنهائية التكاليف أن ا 15قمول رجلداملالحظ من ا  

 اخنفاضىل إ خنفاضاإلا يرجع هذ، ويف املؤسسة بالنظام املتبعنة رألنشطة مقاس اساأعلى  التحليلية احملاسبة نظامبتطبيق 

لبيع اعلى سعر  ا اإلخنفاضما ينعكس هذ ،23,90%بنسبة أي  للوحدة دج1,91ارمبقدة ملباشرالتكاليف غري ا

  .املنتج  املتأتية من هذح ابارألوا

ىل إ منتجخلاصة بكل غري املباشرة التكاليف امن ء جز ىل حتويلإ ىأدملؤسسة ف امن طر املنتهج النظام حيث

قة تتالئم مع بطرية ملباشرالتكاليف غري ا خصص ألنشطة قدس اساأعلى نظام احملاسبة التحليلية أن يف حني ، خرمنتج آ

  .منتجكل لدقة يف حتديد تكلفة اىل مزيد من دي إيؤا هذ، ولتكاليفامن هذه  منتجكل ت حتياجاإ
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  خالصة الفصل الثالث

لقد قمنا يف هذا الفصل بدراسة حالة مؤسسة مون جرجرة، حيث مت التطرق إىل اجلانب النظري للمؤسسة من 

إسرتاجتيتها السوقية و  املنتجات اليت تسوقها قسامها ومصاحلها وطبيعة نشاطها و تطورها وخمتلف أو خالل تقدمي املؤسسة 

�ƨǬȇǂǗ�ǪƦǘƫ�ƢĔ¢�ƢǻƾƳÂ�ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�Ǧملنافسة منافسيها يف السوق و  ¦ƢēƾǸƬǟاليت  ȈǳƢǰƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�ƨǇ¦°ƾƥ�ƢǼǷƢȈǫ�ƾǼǟ

 ايتم حتديده نسبة مئوية باعتمادذلك و مباشرة نتجات غري املباشرة على املتكاليفها  بتحميلالتكاليف الكلية حيث تقوم 

 مث هذه النسب متثل نصيب كل منتج من التكاليف غري املباشرةو بقسمة رقم أعمال كل منتج على رقم األعمال الكلي 

من طرف املؤسسة ال يعرب عن التكلفة احلقيقية  إىل أن هذه النظام املنتهجة يف التكاليف القابلة للتوزيعه النسبة ضرب هذ

   .لكل منتج

وحتديد  التعرض لتحليل على أساس األنشطة حيث مت حساب التكاليفلنظام منوذج  قرتاحاحاولنا  لذلك  

صعوبة يف  واجهنا كل نشاط إال أننا لحتديد مسببات و قيمة للمؤسسة باإلعتماد على مسار اإلنتاج  ختلق اليت  نشطةاأل

من النظام خري قمنا بإجراء مقارنة بني كل وذلك راجع لصعوبة تتبع تكاليف كل نشاط ويف األ تكاليف األنشطة حتديد

 خصص قد حيث أن هذا األخري على أساس األنشطةنظام التكاليف نظام املقرتح الاملعتمد من طرف املؤسسة و 

وحتديد  هاتوزيعأكثر دقة وعدالة يف ب لتكاليفامن هذه منتج  كلت حتياجاإمع  تتالءمبطريقة ة ملباشرالتكاليف غري ا

  للمنتج. التكلفة النهائية
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  الخاتمة

احملاسبة التحليلية، اليت كانت يف بدايتها عبارة عن تقنية ببدئنا دراستنا هذه بإعطاء مفاهيم أساسية تتعلق  

مث تطورت تدرجييا إىل أن أصبحت نظاما كامال يتمتع بأسس وقواعد ال ميكن االستغناء عنها، وقد جعل منها  للحساب

دث يف حت التغريات اليتوإمنا بإمكانه التعايش مع كل  فحسبال يستعمل لتحديد التكاليف  منوذجااملختصني يف امليدان 

التنظيم أساس ظهور أنظمة  ناك ثيح أو مسامهة مستخدمي هذا النموذج ةباملنافساملؤسسة سواء املتعلق منها 

  . اهخطط وال تصور ملستقبل وضع لمؤسسةلميكن  ال دونهباملعلومات إذ 

هذا  آليلاأنظمة املعلومات حسب املفهوم احلديث هلذا املصطلح هو ظهور اإلعالم  رو طت دةياز  يف مهالكن ما س

تتماشى مع  ال ƢĔȋغري صاحلة  ةيديلقتلاجعل من الطرق  امك اهتيلاعف نم داز و  ةمظنالا هذه رو ط يذلااألخري الذي 

حىت  التسيريمناذج و إلنتاج كل أمناط ا ىلعاإلعالم اآليل  رثا لااحلة عيبطبو  ،العوملة اهضر فت يتلا ةعر استملا تاري غتلا مفهوم

 ثيح ادج ةر و طتم معلوماتيةتعتمد على برامج خاصة تلك اليت  باستعمالهإال  ةلماك ةصفب أصبحت كل وظيفة ال تؤدى

نظام  نيب إىل حتقيق هدف دراستنا قمنا مبقارنة لو صو لا دقصو  ةيقادصم اتذربح الوقت وإعطاء معلومات تسمح ب

 تصاديةاالق تؤسساامل يفمكانية تطبيقها وإ ،ABCألنشطة س اساألتكاليف على احماسبة  نظامو لتقليدية التكاليف ا

لنهائية التكلفة واكاليف لتا خمتلفيف حتديد  ةستخدماملق لطروا بالنظامني ةقلعتملا املفاهيماز برإ متحيث ، اجلزائرية

س ساألتكاليف على احماسبة  نظامو قليدية لتا األنظمة بنيملفاضلة اساسية على أبصفة  الرتكيزقد مت و، وختفيضها

سة رالداه ذهل انطبإسقا نا امك،  للمنتجاتلنهائية التكلفة والسليم للتكاليف التحديد امن حيث ، ABCألنشطة ا

عية إلنتاج املياه مؤسسة صناواملتمثلة يف ينة منها خذ عل أمن خال، اجلزائريةلصناعية ااملؤسسات قع والنظرية على ا

 نم ديدعلا سكع ىلع ةسسؤ ملا هذه نا لو قلا ىلا انتعفد، بالبويرة مون جرجرة الغازية غري الكحوليةاملعدنية واملشروبات 

  ضعب استخالص  يلي اميف لو احنس هيلعو ، ةيلاثم ةفصب سيل هنا ريغ ةيليلحتلا ةبساحملا ماظن قبطت ةير ئاز جلا تاسسؤ ملا

  .تاحارت قالاو  تلتوصياا ضعب ميدقتمع  يقيبطتلا بناجلاو  ير ظنلا بناجلا يف اهيلا انلصو ت ليتانتائج لا

  الفرضيات اختبار.1

أن نظام احملاسبة التحليلية أداة من أدوات مراقبة التسيري تساعد يف  لو قتاليت  الفرضية األوىل صحيحة تعترب

يف نشاطها حتتاج إىل  واالستمرارتريد البقاء  اقتصاديةالقرارات على مستوى املؤسسة ألن أي مؤسسة  اختاذ

 .نظام احملاسبة التحليلية هلفكيمعلومات دقيقة وواضحة ويف الوقت املناسب، وهذا ما 

 تعترب الفرضية الثانية غري حمققة اليت تنص على أن األنظمة التقليدية حلساب التكاليف أداة هامة لتحديد

�ǎ األحسنالنتيجة اليت يتم على أساسه حتليل وضعية املؤسسة وتوجيهها حنوى  Ȉǐţ�Ŀ�̈ǂǏƢǫ�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ
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 االعتمادالتكاليف على املنتجات واليت ال ميكن  لتحميلالتكاليف غري املباشرة باعتمادها على التقدير الشخصي 

 .املؤسسةعليها حلساب النتيجة وحتليل وضعية 

 الفرضية الثالثة حمققة واليت تنص على أن األنظمة احلديثة حلساب التكاليف تساعد على توفري املعلومات

رارات اإلدارية، ألنه من خالل حول التكاليف بأكثر مصداقية ومتعددة األشكال ما يساعد اإلدارة يف اختاذ الق

�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨǫƾƥ�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�̈ǂǋƢƦŭ¦�Śǣ�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�Ŀ�ƾȈƳ�ǲǰǌƥ�ƪ ŷƢǇ�ƾǫ�ƢĔ¢�Ǧ Ȉǯ�ƨǇ¦°ƾǳ¦

  .باألنظمة التقليدية

  دراسةنتائج ال.2

 املنتجات، متكن املسري من معرفة رحبية  ثيح، ةيليلحتلا ةبساحملاتعترب معلومات التكاليف من أهم معلومات

 ؛تقييم أداء األقسام التنظيمية واألنشطة اليت تنجزها املؤسسةوكذا 

حيتاج نظام احملاسبة التحليلية إىل أن يبىن على أسس تسمح بتحقيق مبادئه األساسية املتمثلة يف املدخالت 

التطور و  ى املؤسسة كاملنافسةكما تسمح له بالتأقلم مع كل التحوالت اليت قد تفرض علو واملخرجات،  املعاجلةو 

 عتمتي ناو يسه، إىل مسامهة اجلميع يف تأسكما حيتاج هذا النظام   ،...مسارات العملو اإلسرتاتيجية و التكنولوجي 

 ؛وبساطة طريقة التشغيل ةنو ر مل ات الضرورة إىل ذلك، وإىلما دعالتعديل كل ةيلباقب

؛املنتجات ىلع اهليمحت وا لصعوبة تتبعها نظر  ةيليلحتلاحماسبة  اهتمامترب التكاليف غري املباشرة حمور تع 

احلديثة حلساب التكاليف توفر معلومات أكثر دقة حول التكاليف ومصداقية ومتعددة األشكال األنظمة 

 ؛ةبسانملا عليا يف إختاذ القرارات اإلداريةوهذا ما يساعد اإلدارة ال

 يعد نظام احملاسبة على أساس األنشطةABC  ةسس، ظهر يف املؤ ةيليلحتلااسبة حملايف  ةثيدحلا ةمظنالاأحد ،

 ؛ةيجاتنالا ةيلمعلا دقعتل ةباجتسالل تءاج يتلاو 

 يقوم نظام احملاسبة على أساس األنشطةABC على فكرة أن املنتجات ال تستهلك املوارد مباشرة، وإمنا

ك املوارد، لذا يتعني عند حساب تكلفة املنتجات املرور أوال تستهل نمهذه األخرية هي  ناتستهلك األنشطة و 

 ؛عرب األنشطة

على أساس األنشطة  التكاليف خيتلف نظام حماسبةABC التقليدي يفالنظام عن : 

حيث يتبىن نظام احملاسبة على أساس األنشطة : اجتاه التحليلABC،بينما النظام  النظرة األفقية للمؤسسة

 ؛التقليدي يتبىن نظرة التنظيم العمودي
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يستعمل نظام احملاسبة على أساس األنشطة : مراكز التحليلABCالتقليدي  األنشطة، بينما النظام

 ؛يستعمل دوائر التنظيم

احملاسبة على أساس ففي النظام التقليدي كانت أسس التحميل حجمية، أما يف نظام : أسس التحميل

  .ببيةفهي س ABCاألنشطة 

عملية  استمرارلى نظام لتخطيط التكاليف يركز ع ةباثمب حماسبة التكاليف على أساس األنشطة ماظنعترب ي

شجع على متييز األنشطة اليت تكون هلا قيمة مضافة عن األنشطة اليت ال تؤدي إىل قيمة مضافة تلاحتسني األداء و 

 تكلفة األنشطة اليت ال تضيف قيمة؛بغرض احلد من 

 كاليف تاحملاسبة التحليلية لكنها مازالت تطبق طريقة الاسبة املالية و نظام حول احملمتتلك مؤسسة مون جرجرة

على املعلومات وهي تتناقض مع حاجة املسري لسرعة احلصول على املعلومات  يف احلصول بطيءوهو نظام  الكلية

 ؛يف إختاذ القرارات يف الوقت املناسب

 باستعمالتقوم مؤسسة مون جرجرة بتحميل التكاليف على املنتجات على أساس رقم أعمال كل منتج 

 نسب مئوية؛

�ƢēƢƴƬǼŭ�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�ƨǨǴǰƬǳ¦�§ ƢǈƷ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�ƨƦǇƢŰ�̈ǂƳǂƳ�ÀȂǷ�ƨǈǇƚǷ�ǲǸǠƬǈƫوتسعريها. 

  التوصيات.3

 االقرتاحاتانطالقا من النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة النظرية والتطبيقية، ميكن تقدمي بعض 

ƨǏƢƻ�ƨǨǐƥ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǒ اليت ǠƦǳ�ȏȂǴƷ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ.

عن  قق العديد من املزايا للمؤسساتألنه حي ضرورة تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسات اجلزائرية

 أهداف املؤسسة؛طريق توفريه ملعلومات عن التكاليف وإمكانية حتقيق تسيري فعال للتكاليف ومسامهته ىف حتقيق 

 ؛ةسسؤ ملا ىو تسم ىلع فيلاكتلا يف مكحتلا دصقضرورة إتباع طريقة لتحديد التكاليف يف املؤسسة 

 نشطة يف املؤسسات اجلزائرية وعلى وجه اخلصوص على أساس األالتوجه إىل تطبيق طريقة حماسبة التكاليف

متسارع ألن هذه الطريقة تساعد يف إعادة هيكلة  الذي بدأ يتسع وينمو بشكلسوق لاجتد نفسها متعثرة يف اليت 

ǪȈǫ®�ǲǰǌƥ�ƢȀǼǷ�ǲǯ�ƨǨǴǰƫ�§ ƢǈƬƷ¤Â�ƢēƢƴƬǼǷ�Ǧ ȈǳƢǰƫ�  ما يساعدها على إختيار القرار املناسب لتحديد

 .كلفتها وحجم الطلب عليهامبا يتالءم مع تأسعار هذه املنتجات 
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  أفاق الدراسة.4

 عض املسائل املتعلقة باحملاسبة التحليليةبعد تناولنا هلذا املوضوع، ميكن القول أنه فتح لنا جمال واسعا للبحث يف ب

من  الكثري من الباحثني ملا هلا اهتماماسبة التكاليف على أساس األنشطة والذي أضحى حم نظاموخصوصا موضوع 

 استمراريةأكثر دقة من األنظمة األخرى واليت يكون هلا أثر كبري على  فيلاكتلا لو حأمهية يف تقدمي معلومات 

ضم هذه املنافسة احلادة وعليه ميكن عرض بعض التساؤالت لدراسات مستقبلية نذكرها  املؤسسة وبقائها يف خ

  :كاآليت

األنشطة على املؤسسات  أساس الالزمة لتطبيق نظام حماسبة التكاليف على مدى توفر املقومات األساسية

 لصناعية اجلزائرية؛ا

القرارات اإلسرتاتيجية؛ اختاذشطة يف دور نظام حماسبة التكاليف على أساس األن 

رات التسعرياثر تبين نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة على قر أ. 





قائمة المراجع

98

  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية

،التطبيقية، الدار اجلامعية، مصرأمحد حسني علي حسني، نظم املعلومات احملاسبية، اإلطار الفكري والنظم.01

2002

2000مبادئ حماسبة التكاليف، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر،،وآخرون أمحد توفيق بليغ .02

2008، 2حماسبة التكاليف املتقدمة، دار احلامد، عمان، ط إمساعيل حيىي التكرييت، .03

2000، إمساعيل السيد، نظم املعلومات الختاذ القرارات اإلدارية، املكتب العريب احلديث، مصر.04

د حامد حجاج، دار املريخ للنشرتشاراز هورجنرن، سريكانت داتار، جورج فوسرت، احملاسبة اإلدارية، ترمجة أمح.05

2009السعودية، الرياض، 

2002احملاسبة اإلدارية، ترمجة حممد عصام الدين زايد، دار املريخ، الرياض، ، ري إتش جاريسون وإيريك نورين.06

1999سونيا حممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية، املفاهيم األساسية، الدار اجلامعية، مصر، .07

1998األردن، العلمية، عمان،سعد غالب ياسني، نظم املعلومات اإلدارية، دار الياوري .08

1979سليمان قداح، حماسبة التكاليف املعيارية، مطبعة خالد بن الوليد، سوريا، .09

صاحل الرزق، عطا اهللا خليل بن وراد، مبادئ حماسبة التكاليف، اإلطار النظري والعملي، دار زهران، عمان األردن، .10

1997

1999الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية باب الزوار، اجلزائر، علي رحال، سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية، .11

2000اجلزائر، إقتصاد وتسيري املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،عبد الرزاق بن حبيب،.12

1998عبد الرزاق حممد قاسم، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، .13



قائمة المراجع

99

ور الدين، اإلجتاهات احلديثة يف احملاسبة اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، الدر اجلامعية عبد اللطيف، ناصر ن.14

2004اإلسكندرية، مصر، 

2002سبية، دار اجلامعة اجلديدة مصر،مسري كمال حممد، نظم املعلومات احملاكمال الدين مصطفى الدهراوي،.15

1990لدار اجلامعية، بريوت، حممد الفيومي حممد، مقدمة يف أصول حماسبة التكاليف، ا.16

1998حممد نور برهان، غازي إبراهيم رحو، نظم املعلومات احملسوبة، دار املناهج عمان،األردن، .17

مدخل النظم، املكتب اجلامعي احلديث مصر،حممد الفيومي حممد، نظم املعلومات احملاسبية يف املنشآت املالية،.18

1999

ÂŚƥ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǔȀǼǳ¦�°¦®��¾Âȋ¦� ǄŪ¦��Ä°¦®ȍ¦�¾ƢĐ¦1998©��حممد أمحد خليل، حماسبة التكاليف يف.19

،1حممد علي أمحد السيدية، حماسبة التكاليف، دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية، دار زهران للنشر، األردن، ط.20

2010

1988، اجلزائر،قسنطينة، لبعث، دار التسييراقبة امرت تقنيا ،ونعددادي ناصر .21

اجلزائر،، دار احملمدية العامة2تقنيات مراقبة التسيري، اجلزء الثاين، طاحملاسبة التحليلية،دادي عدون،  ناصر.22

1994

الدار  هاشم أمحد عطية، حممد حممود عبد ربه حممد، دراسات يف احملاسبة املالية، حماسبة التكاليف، احملاسبة اإلدارية.23

2000اجلامعية، مصر، 

  فرنسيةالالمراجع باللغة 

01. ALAIN DAVID, L’information comptable outil de communication, Edition organisation,

Paris, France, 1987

02. BESCOS P.L et MENDOZA C, Le management de la performance, Editions Comptables

Malesherbes, Paris, France, 1994



قائمة المراجع

100

03. BOUQUIN H, Comptabilité de gestion, 1er édition, édition Economica, Paris, France, 2000

04. DIDIER LECLERE, L'essentiel de la comptabilité analytique, 4eme Edition, Edition

d'organisation, Paris, France, 2004

05. JACQUES MARGERIN, GERARE AUSSET, Comptabilité Analytique, Edition organisation,

Paris, France, 1988

06. JEAN-PIERRE JOBARD, PIERE GREGORY, Gestion, Edition Dalloz, Paris, France, 1995

07. JEAN-LUE BOULOT et d'autres, Analyse et contrôle des coûts, Edition publiunion, France,

1986

08. LAURENT RAVIGNON et ALL, Méthode ABC/ABM rentabilité mode d'emploi, 2eme

Edition, Edition d'organisation, France, 2003

09. LORINO PHILIPPE, le contrôle de gestion stratégique, Edition DUNOD, Paris, 1991

10. D.KHOUATRA et T.LEXTRAIT, comptabilité de gestion, Edition Ellipses, Paris, 1996

11. VINCENT GIARD, Gestion de la production, Edition Economica, Paris, 2000

12. XAIER BOUIN, FRANCOIS XAVIER SIMON، tous gestionnaires، Edition Dunod، Paris،

2002

المذكرات

مذكرة لنيل شهادة املاجسرت، جامعة اجلزائر، طوايبية أمحد، احملاسبة التحليلية كأداة لتخطيط ومراقبة االنتاج، .01

2002-2003

مذكرة مقدمة ضمن ، أمهية نظام التكلفة على أساس النشاط يف حتسني مردودية املؤسسة، ساحري اليزيد.02

2007-2008، اجلزائر، باتنة، جامعة احلاج خلضر، متطلبات نيل شهادة املاجستري





 

102 
 

 2010ميزانية األصول لسنة ): 01(ملحق رقم 

 
  

  



 

103 
 

  2010ميزانية الخصوم لسنة ): 02(ملحق رقم 

 
 



 

104 
 

 2011ميزانية األصول لسنة ): 03(ملحق رقم 

 
 

 



 

105 
 

 2011ميزانية الخصوم لسنة ): 04(ملحق رقم 

 
  



 

106 
 

  2010لسنة  جدول حساب النتائج): 05(ملحق رقم 

  



 

107 
 

  2011سنة جدول حساب النتائج ل ل): 06(ملحق رقم 

 
 

 



 

108 
 

  2011فاتورة الشراء لسنة ): 07(ملحق رقم 

 
  



 

109 
 

  2011فاتورة البيع لسنة ): 08(ملحق رقم 

  
  



 

110 
 

  2011سنة  من  جدول إهتالك اآلالت): 09(ملحق رقم 

 
 

 

  

  

  

  

  

  



 

111 
 

  2011سنة من جدول إهتالك اآلالت ): 10(ملحق رقم 

 
 

 

 

  

  

 



 

112 
 

  2011لسنة  جرةكشف األ): 11(ملحق رقم 

 


