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ا درب العلم والمعرفة   ا على  وأعانالحمد ه الذي أنار ل
ا إلى انجاز هذا العمل    أداء هذا الواجب ووفق

ان إلى اأستاذنتوجه بكامل الشكر واإ  ةالمشرف  ةمت
ا بتوجيهاتهتي لم  تال  "كردودي سهام"   اونصائحه  ابخل علي

ا في  القيمة التي ك  .نجاز هذا البحثإانت عونا ل

ا أن نشكر كل   من قريب أو    من ساهم في إنجاز وا يفوت
بعيد وعلى رأسهم اإخوة اأصدق اء "هشام وربوح ويونس  

"...نقول لهم "بارك اه لكم  وفيصل وزهير وجميع من ساعدنا
اتكم"  وجعلها في ميزان حس

ه  محمد أمين ش
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ا   ا ومهد ل ، الحمد ه الذي وفق عمة سوا الحمد ه الذي ا يحمد على ال
جاح  وبعد:  طريق ال

 أهدي عملي هذا إلى:

اس بصحبتي إلى نبع   التي حبها يسري في عروقي أغلى من أملك وأولى ال
ي ي وتدفع ان الصافي إلى من دفعت جاح،  الح إلى التي من    إلى تحقيق ال

أجلها أكافح وأستمر...ذات الق لب الكبير والعطاء الغزير، التي مهما ق لت  
 :الغالية إلى  ،وفعلت وكتبت لن أوفيها حقها اأزلي وفضلها اأبدي

 حبيبةأمي ال

 -حفظها اه لي وأطال في عمرها-

تحمل مشقة الحياة من أجل أن يوفر لي العيش الكريم ومهد لي    الذي
 :الطريق ويسر لي صعوبات الحياة

 -وأدامه لي  اه  حفظه–أبي  

 -حفظهم اه لي-إخوتي اأعزاء على ق لبي كل باسمه، 

ه  محمد أمين ش

إه                     داء
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I 

 

إن ا€تسيير ا€جيد €لمؤسسات وخاصة اإنتاجية منها في ظل ا€توجهات ااقتصادية ا€جديدة يتوقف با€درجة 
ا€نفقات  اأو€ى على ا€تح₫م في استعمال عناصر اإنتاج ب₫يفية رشيدة، مما ينع₫س إيجابا على ااقتصاد في

 )ا€ت₫ا€يف(، ₫ما أن ا€بيانات ا€معتمدة تساعد على تحسين ₫فاءة ا€مسير في اتخاذ ا€قرارات ا€صائبة.

₫ل هذا ا€تقدم ا€حاصل في أسا€يب اإدارة وا€تسيير معطيات جديدة €واقع اإقتصاد ا€حا€ي، وهذا  وقد أفرز
قرارات ا€مناسبة، في هذا ا€محيط ا€متذبذب وغير اتخاذ ا€ ما جعل مسيري ا€مؤسسات يدرسون اإجراءات ا€₫فيلة

ا€قار، ا€ذي تعقدت فيه مهمة ا€تقدير وا€توقع، ومن هنا أصبح €زاما على مسيري ا€مؤسسات ا€عمل على تطوير 
أسا€يب ا€تسيير وتبني قرارات قادرة على ترقية اأداء وتحسينه مع تصحيح اأخطاء €لوصول إ€ى تحقيق 

متمثلة عموما في محاو€ة ا€تموضع في ا€سوق €ضمان ا€بقاء في ظل منافسة شديدة وحادة اأهداف ا€منشودة وا€
بين ا€مؤسسات، وأن تر₫ز أساسا على معايير دقيقة وعا€ية في ا€نوع وا€₫م وحتى ا€ش₫ل قصد تلبية رغبات 

أ€قى بثقله على  ا€مستهل₫ين، ا€متزايدة وا€متنامية وفق هذا ا€تطور ا€₫بير في جميع مناحي ا€حياة، ₫ل ذ€ك
ا€مؤسسة مما جعل ا€تف₫ير في إيجاد أسا€يب من شأنها حصر ₫ل ا€تعقيدات ا€تي تفرضها ا€معلومات ا€مقدمة 
عن هذا ا€محيط في ₫ل أبعادها، و€ن يتأتى ذ€ك إا بتوفير مصدر دقيق €لمعلومات تشخص فيه ا€ظروف 

 .ا€داخلية وا€خارجية €لمؤسسة

تحديد ا€تحديات ا€تي تواجهها وا€فرص ا€متاحة €ها يتطلب منها مرونة عا€ية في  وحتى تتم₫ن ا€مؤسسة من     
حدث أا باتباع إهذا  يتأتىدنى حد، وا أا€قرارات ا€مناسبة في ا€وقت ا€مناسب، وتقليل ا€مخاطر ا€ى  اتخاذ

حد ا€تقنيات ا€مستعملة أدارة ا€حديثة وتنمية ₫افة ا€موارد، وتعتبر ا€محاسبة ا€عامة ا€طرق وا€تقنيات وتطبيقات اإ
خرى حسب عباء اأفي ا€مؤسسة ₫ونها تقوم بتقديم صورة شاملة €لنتائج ا€محققة مع ا€تفرقة بين ا€سلع و اأ

دى ا€ى ظهور نقص دفع أط مما هميتها فا€معلومات ا€محتواة فيها €يست ₫افية €تحليل ا€نشاأنوعيتها، €ـــــ₫ن رغم 
مثل فجاءت ا€محاسبة ا€تحليلية €تدارك هذا ستغال اأخرى توضح اإأو تقنية أ€ى ا€بحث عن وسيلة إبا€مسيرين 
قتصادي وا€ما€ي يفرض على ن ا€تسيير اإأداة فعا€ة في تفسير ا€نشاط وعناصر₲ خصوصا و أ باعتبارهاا€نقص 

هداف وعاقات أيترتب على هذا ا€تطور  أنهمعرفة ا€تقدم ا€ت₫نو€وجي قتصادي و ا€مؤسسة دراسة محيطها اإ
محاسبة ا€تحليلية و₫ثيرا ما ينظر إ€ى ا€، خرىتجعل €ها ميزة تختلف عن ا€محاسبات اأ ا€تحليلية جديدة €لمحاسبة

من جانبها ا€ضيق على أنها وسيلة €تحديد مختلف ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة وا€نتيجة ا€تحليلية €لمؤسسة، و€₫ن في 
تعتبر موردا أساسيا €لمعلومات ا€تي ا غنى €إدارة عنها في تشخيص  ذ€ك إذحقيقة اأمر هي أوسع من 

 ا€محاسبة ا€تحليلية بمفهومها ا€حديث نتيجة ر وتعتب، وا€تي على أساسها تتخذ قراراتها ا€وضعية ا€ما€ية €لمؤسسة
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II 

 

انفتاحها على أسا€يب ا€تحليل ا€علمي إحدى اآ€يات ا€تي تم₫ن ا€مؤسسة من توفير ا€بيانات ا€ازمة أصحاب 
قبل اتخاذهم €قراراتهم مهما  ب₫يفية مفصلة ودقيقة ا€ت₫ا€يفا€قرار في إدارة ا€عمليات عن طريق  تحليل ومراقبة 

 .هميتهاأو أا ₫ان نوعه

دراسة1 ية ا ا  .إش

 ما تم استعراضه يم₫ن صياغة اإش₫ا€ية ا€تا€ية: ضوء وعلى

مؤسسة اإقتصادية؟ قرارات داخل ا تحليلية في اتخاذ ا محاسبة ا  ماهو دور ا

 إ€ى اإجابة على اأسئلة ا€فرعية ا€تا€ية:وهذا يقودنا 

 وأهدافها؛ما ا€مقصود با€محاسبة ا€تحليلية وماهي وظائفها  -

 ما ا€مقصود بعملية اتخاذ ا€قرارات وماهي اأسا€يب ا€مستخدمة في ذ€ك؛ -

 ماهي طرق ا€محاسبة ا€تحليلية ا€مستخدمة في اتخاذ ا€قرار. -

دراسة2  .فرضيات ا

 وبغرض اإجابة على اأسئلة ا€مطروحة فإنه يتم اإنطاق من ا€فرضيات ا€تا€ية:

 استخدام ا€محاسبة ا€تحليلية في ا€تفسير وا€توضيح يدعم ا€ثقة في اتخاذ ا€قرارات؛ -

 تختلف فعا€ية طرق ا€محاسبة ا€تحليلية في اتخاذ ا€قرارات؛ -

 تعتمد ا€مؤسسات ا€جزائرية على ا€محاسبة ا€تحليلية €حساب سعر ا€ت₫لفة وتوظيفها في اتخاذ ا€قرارات. -

موضوع3  .أهمية ا
 ا€موضوع في:ت₫من أهمية    

 ا€محاسبة ا€تحليلية تعتبر أداة فعا€ة ا يم₫ن اإستغناء عنها ويجب حسن إستغا€ها؛ -

ا€محاسبة ا€تحليلية تعتبر في وقتنا ا€حا€ي ضرورية ومهمة في تحسين أداء ا€مؤسسة وتسهيل عمل  -
 ا€مسيرين؛

يم وتحليل ا€موارد على تقيتم₫ن ا€محاسبة ا€تحليلية من مساعدة ₫ل من €ه سلطة اتخاذ ا€قرار  -
 اإقتصادية مقارنة مع اأهداف ا€تي يرجو بلوغها.
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III 

 

موضوع4  .أهداف ا
 تتمثل اأهداف ا€متوخاة من دراسة هذا ا€موضوع في:   

 محاو€ة إبراز أهمية ا€محاسبة ا€تحليلية في ا€مؤسسة؛ -

 تطبيق طريقة اأقسام ا€متجانسة على ا€مؤسسة بهدف تحديد سعر ا€ت₫لفة؛ -

 محاو€ة إظهار ₫يفية اتخاذ ا€قرارات باإعتماد على هذ₲ ا€تقنية. -

موضوع5  .مبرارات اختيار ا
 أهمية ا€محاسبة ا€تحليلية في ا€مؤسسة اإقتصادية؛  -
€محاو€ة إظهار ضرورة ا€لجوء إ€ى هذ₲ ا€تقنية ا€تي تعتبر ا€مؤسسة بحاجة إ€يها من أجل ضمان ا€بقاء   -

 في ظل ا€تطورات وا€تحديات اإقتصادية ا€حديثة؛ واإستمرار
 اأهمية ا€₫بيرة €عملية اتخاذ ا€قرارات؛  -
 إم₫انية ا€بحث في هذا ا€موضوع وا€قدرة على ا€وصول إ€ى ا€مراجع ا€ازمة؛  -
 ا€شعور بأهمية ا€موضوع مع ا€رغبة وا€ميول ا€شخصي في ا€بحث فيه أنه يندرج ضمن ا€تخصص.  -
دراسة.منهج 6    ا

ثبات صحة ا€فرضيات نعتمد في دراستنا هذ₲ على      بغرض اإجابة على اإش₫ا€ية ا€مطروحة وا 
بمجال ا€بحث مع اإعتماد على ا€منهج ا€منهج ا€وصفي في عرض ا€مفاهيم وا€معلومات ا€خاصة 

عمق في ا€تحليلي في تفسير تلك ا€معلومات وتحليلها واستخاص ا€نتائج منها بهدف ا€فهم وا€ت
ا€عناصر ا€م₫ونة €لموضوع، أما فيما يخص ا€جانب ا€تطبيقي فقد استعملنا منهج دراسة ا€حا€ة وذ€ك 

 من خال تطبيق طريقة اأقسام ا€متجانسة على ا€مؤسسة محل ا€دراسة.
 ا€هي₫ل 

سابقة7 دراسات ا  .ا
ا€تحليلية  با€محاسبة تتعلق ا€تي ا€سابقة ا€دراسات بعض تواجد سجلنا ا€موضوع، €هذا إعدادنا خال من      

 وهي ₫ما يلي: ا€ماجستير رسائل تخرج إعداد إطار في إعدادها تم وعملية اتخاذ ا€قرارات ا€تي
ساني رشيد( -  عن ميدانية دراسة ا€قرارات، اتخاذ ₫أداة ا€تحليلية ، ا€محاسبة7999-7992، )بو

 ا€جزائر. €لتجارة ا€عليا ا€مدرسة منشورة غير ماجيستير رسا€ة :ببودواو وا€جبن ا€حليب مؤسسة

حيث تناول ا€باحث ₫يفية استخدام ا€محاسبة ا€تحليلية ₫أداة إتخاذ ا€قرارات في ا€مؤسسة ا€جزائرية 
 ، وخلصت ا€دراسة إ€ى مدى اأهمية ا€₫بيرة €حسن إستغال هذ₲ ا€تقنية أحسن إستغال.بصفة عامة
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ي -  باتخاذ وعاقته ا€تحليلية ا€محاسبة في ا€محاسبي ا€معلومات ، نظام2007-2000، جمال( )موا

 جامعة ا€تسيير، وعلوم ااقتصادية ا€علوم ₫لية  منشورة غير ماجيستير ا€تسيير: رسا€ة ومراقبة ا€قرار

 ا€جزائر.
ومراقبة  ا€قرار باتخاذ وعاقتها ا€تحليلية ا€محاسبة تقنية وتحليل تطبيق مش₫لة ا€باحث تناول حيث

، وخلصت ا€دراسة إ€ى ضرورة تطبيق نظام ا€معلومات ا€جزائرية ا€مؤسسة في عقانية بصفة ا€تسيير
 ا€محاسبي في ا€محاسبة ا€تحليلية واأهمية ا€₫بيرة €ها في اتخاذ ا€قرارات ومراقبة ا€تسيير.

 اانتاج: ومراقبة €تخطيط ₫أداة ا€تحليلية ، ا€محاسبة2001-2002، أحمد( )طوايبية -

 ا€جزائر. جامعة ا€تسيير، وعلوم ااقتصادية ا€علوم ₫لية منشورة غير ماجيستير رسا€ة
€لتخطيط  ا€مستخدمة اأخرى اأدوات ضمن ا€تحليلية ا€محاسبة ودور م₫انة وخلصت ا€دراسة إ€ى

 مت₫امل. معلومات نظام تش₫ل انهأ أساس على اانتاج ومراقبة
 حا€ة دراسة ا€ت₫ا€يف، تقليص في وفعا€يته يريا€تس محاسبة ، نظام2001-2002، )بن ربيع حنيفة( -

 ا€تسيير، وعلوم ااقتصادية ا€علوم ₫لية منشورة غير ماجيستير وا€₫بريت: رسا€ة €لتبغ ا€وطنية ا€شر₫ة

 ا€جزائر. جامعة
ا€معلومات  توفير على قادر ي₫ون حتى ا€تسيير محاسبة نظام تفعيل يم₫ن ₫يف إ€ىوخلصت ا€دراسة 

 .ا€ت₫ا€يف €تقليص ا€صحيحة ا€قرارات اتخاذ وا€مائمة ا€ضرورية

دراسة8 ل ا  .هي
 بناءا على ا€معطيات ا€متاحة رأينا أن ت₫ون خطة ا€بحث م₫ونة من ثاث فصول على ا€نحو ا€تا€ي:

فصل اأول : سنحاول فيه اإ€مام ب₫ل عناصر ا€محاسبة ا€تحليلية وذ€ك من خال إعطاء نبذة ا
وعاقتها با€محاسبة ا€عامة باإضافة إ€ى يفها و₫ذا ا€تعرف على وظائفها وأهدافها تاريخية عنها وتعر 

ا€تطرق إ€ى عموميات حول ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة، وسنتطرق أيضا إ€ى تقييم ا€مخزونات وأنظمة 
 ا€ت₫ا€يف وا€مبادئ ا€خاصة بها.

ثاني فصل ا وسنتطرق فيه إ€ى ا€طرق ا€مختلفة €لمحاسبة ا€تحليلية في حساب ا€ت₫ا€يف وذ€ك بإبراز  :ا
وا€عيوب €₫ل  ا€طرق ا€تقليدية وا€حديثة €تحميل ا€ت₫ا€يف من خال استعراض ا€مبادئ واأسس وا€مزايا

لية في واحدة من هذ₲ ا€طرق، باإضافة إ€ى ا€تطرق إ€ى عملية اتخاذ ا€قرار وطرق ا€محاسبة ا€تحلي
 اتخاذها.

 



ــــــــــــــــــــــمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

V 

 
ث ثا فصل ا وهو ا€فصل ا€تطبيقي ا€ذي سنتعرض فيه إ€ى دراسة ميدانية €مؤسسة نقاوس  :ا

، حيث قمنا فيه بتقديم ا€مؤسسة وا€ذي يتضمن ا€تعريف با€وحدة ونشأتها، باإضافة إ€ى €لمصبرات
براز ا€هي₫ل ا€تنظيمي €لوحدة، ثم انتقلنا إ€ى ا€طريقة ا€تي تعتمدها €تحليل  نشاط ا€مؤسسة وأهدافها وا 

    وحساب ا€ت₫ا€يف، €لوصول بعدها إ€ى معرفة ₫يفية اتخاذ ا€قرارات في ا€مؤسسة.  
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 تمهيد

توفر₲ من  تساعدها بماأداة من اأدوات ا€مهمة في ا€وحدات ااقتصادية حيث أصبحت ا€محاسبة ا€تحليلية       
 وهذا بسببا€منافسة في بيئة اأعمال ا€معاصرة  في ااقتصاديةمعلومات داخلية تفصيلية على تأ₫يد قدرة ا€وحدة 
حيث تعتبر ا€محاسبة ا€تحليلية فرعا من فروع علوم  ااقتصادية.ا€تطور ا€₫بير ا€ذي شهدته مختلف ا€نشاطات 

ا€تسيير ومرحلة متقدمة في تطور ا€ف₫ر ا€محاسبي ، حيث ت₫ون مهمتها تجميع و تحليل و إبراز و معرفة ا€ت₫لفة 
في  ااقتصاديةتطبيق ا€محاسبة ا€تحليلية يتوجب على ا€مسير اإ€مام ا€₫افي با€مواضيع ا€ما€ية و و €₫ي يم₫ن 

واأدوات ا€هامة €مراقبة ا€تسيير ا€تنظيم ، وفي هذا اإطار يعد أسلوب ا€محاسبة ا€تحليلية من اأسا€يب ا€حديثة 
نتائجها ا€عامة بصفة دقيقة و تفصيلية تسمح إذ تقوم بتحليل  ا€قرار ا€مناسب ، اتخاذا€تي تساعد ا€مسير على 

و ₫ل  منتجبمعرفة ا€نتائج ا€حقيقية و ذ€ك بحساب ا€ت₫ا€يف ا€مختلفة ، وحساب ا€نتائج ا€محققة على مستوى ₫ل 
قسم ، هذا ما يجعلها ت₫تسب م₫انة أ₫بر وأوسع في ا€دول ا€متقدمة ، حتى أنها أصبحت تعرف بمحاسبة 

 ا€تسيير.

 :هذا ا€فصل إ€ى وسنتطرق في     

 ؛مفاهيم حول ا€محاسبة ا€تحليلية -

 ؛ا€محاسبة ا€تحليلية عموميات حول -

 .عموميات حول ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة -
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 اأول المبحث

 حول المحاسبة التحليلية مفاهيم

حيث تعتبر أداة من أدوات  ،با€ت₫ا€يفتختص ا€محاسبة ا€تحليلية بتحليل وتسجيل وتقرير ا€بيانات ا€متعلقة     
أو ا€مفاضلة بعض ا€قرارات  اتخاذاإدارة تعمل على توفير ا€بيانات ا€ازمة €لقيام ببعض ا€دراسات ا€خاصة أو 

بين ا€بدائل وخاصة فيما يتعلق منها باختيار ا€منتجات أو ا€عمليات أو ا€وظائف، وبا€تا€ي فهي تساعد على رسم 
جراءات ا€شراء وا€خطط ا€ما€ية وغيرها. ا€سياسات ا€متعلقة  با€مبيعات وطرق اإنتاج وا 

 اأولالمطلب 

 .تاريخية حول المحاسبة التحليلية نبذة

₫ان هناك في  ا€مزدوج،مع تطور ا€محاسبة ا€عامة في ا€واقع ا€عملي بداية با€قيد ا€وحيد و انتهاء با€قيد    
مع و  با€مساهمةإذ انتقلت من مشاريع فردية أو عائلية إ€ى مشاريع  ااقتصادية،في ش₫ل ا€وحدات  ا€مقابل تطور

ا€مشاريع وتشبعت اأنشطة ااقتصادية و تعقدت عملياتها ، وانتشرت ظهور ا€ثورة ا€صناعية ارتفع حجم 
ا€منافسة ا€شديدة بين هذ₲ ا€مشاريع، ₫ل هذا أدى إ€ى ظهور ا€حاجة €نوع آخر من ا€محاسبة ينصب في 

قياس ت₫ا€يف ا€منتجات وتحديد أسعار ا€بيع، و₫ذ€ك ا€تخطيط استراتيجيات ا€منافسة با€ت₫ا€يف ،  مضمونه إ€ى
وذ€ك خدمة أغراض اإدارة و مجاات ا€تخطيط و ا€مراقبة و اتخاذ ا€قرارات و ₫فاية اأداء و هو ا€محاسبة 

 ا€تحليلية .

إا أنها ا تسمح  €لنشاط،وبما أن ا€محاسبة ا€عامة تسمح €لمؤسسة بتقييم ذمتها وتقديم نتيجة إجما€ية    
فيها، ونظرا €ما تقدمه ا€محاسبة ا€تحليلية من تدارك  منتجبتجزئتها حسب طبيعة تر₫يبها ومعرفة مساهمة ₫ل 

سة، فقد تم اعتبارها من أهم ا€مصادر €حدود ا€محاسبة ا€عامة €هذ₲ ااحتياجات ا€داخلية في تسيير ا€مؤس
 اأساسية €لمعلومات ااقتصادية وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات اإدارة.  

 :1يليوبا€تا€ي يم₫ن عرض ا€مراحل ا€تي مرت بها ا€محاسبة ا€تحليلية ₫ما 

 في حد ذاتها  انحصار عمل ا€محاسبين في تحديد ا€عاقة ا€ما€ية بين ا€مؤسسات وا€غير، جعل ا€محاسبة
خراجها من عز€تها اإدارة،بعيدة عن   .حتى ظهرت ظروف أ€زمت تطورها وا 

  مما دعا إ€ى ضرورة  عشر،ظهور ا€منشأة ا€تجارية ا€₫بيرة ذات اأقسام ا€متعددة في أواخر ا€قرن ا€تاسع
 اأقسام.ا€تف₫ير في إيجاد وسائل محاسبية تساعد على مراقبة هذ₲ ا€فروع و 

                                                             
1 -Boisselier Patrick, contrôle de gestion, Vuibert, Paris 1999 , p80. 
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 نشاء وحدات  ا€تطور اقتصادية ₫بيرة ا€ت₫نو€وجي ا€سريع في طرق وسائل اإنتاج ساعد على ا€تمر₫ز وا 
€استفادة من مزايا ا€تخصص، اأمر ا€ذي نتج عنه تعقيد ا€عمليات ا€صناعية، وازدياد عدد ا€مستخدمين 

 وهذا ما يتطلب تقديم بيانات أ₫ثر تفصيا €سير ا€وحدات.
 ز اإدارة، مرا₫ز اإنتاج وا€تصريف زاد من تعقيد اأمر بين اإدارة ا€عليا، غرافي بين مرا₫ا€تشتت ا€ج

وا€مستويات اإدارية اأخرى، مما أدى إ€ى انعزال اإدارة ا€عامة، هذا ما تطلب إعادة ا€نظر في أسا€يب 
تفويض ا€رقابة ا€محاسبية بما يتماشى وا€تطور اإداري ا€ذي تحول من اإشراف اإداري ا€مباشر إ€ى 

ا€مسؤو€يات على مختلف ا€مستويات، فظهرت اإدارة باأهداف، ومحاسبة ا€مسؤو€ية €تساعد اإدارة على 
 ممارسة دورها ا€رقابي. 

 
  ذ€ك  مختلفة،تستدعي اتخاذ ا€قرارات بصفة سريعة في مجاات ₫انت اإدارة ا€عليا تواجه مواقف متعددة€

تخص اتخاذ ا€قرار، وا تتوقف هذ₲ ا€بيانات على مجرد  ₫انت بحاجة إ€ى بيانات محاسبية ومعلومات
بيانات إجما€ية بقدر ما هي تحليلية، تفصيلية، وفي هذا ا€صدد تقدم ا€محاسبة معلومات مستقبلية محددة 
وفق أسس ا€تنبؤ ا€علمي، وهذ₲ ما مهد €ظهور محاسبة ا€ت₫ا€يف ا€معيارية وا€محاسبة اإدارية €ترشد 

 أداء وترشيد ا€قرارات.اإدارة في تقويم ا

ا€تي أصبحت أمرا ضروريا ₫خدمة  ا€محاسبية،ومن هذا ا€منطلق انصب ا€عمل على تطوير اأسا€يب     
ف₫انت ا€نتيجة  ذاتها،و€قد وا₫بت تلك اأسا€يب ا€تطور ا€سريع في اأسا€يب اإدارية في حد  اإدارة،متطلبات 

 ظهور ا€مهمة اإدارية €لمحاسبة ا€تي انع₫ست في تطوير أنظمة محاسبة ا€ت₫ا€يف.

يرى ا€باحث في  ا€عامة،با€تطور ا€تاريخي €لمحاسبة  ا€ت₫ا€يف،وعموما فقد ارتبط ا€تطور ا€تاريخي €محاسبة     
منت مع مطلع ا€قرن ا€رابع عشر في " أن بيانات محاسبة ا€ت₫ا€يف تزاpendorf تاريخ ا€محاسبة ا€صناعية "

ا€رغبة في معرفة ت₫لفة اإنتاج  ا€ىويرجع أصل محاسبة ا€ت₫ا€يف  ،نتيجة ازدهار اإنتاج ا€صناعي إيطا€يا،
 1ا€منتجة.وت₫لفة ا€وحدة 

دراسات ا€نصف اأول من ا€قرن ا€تاسع عشر بخصوص ا€ت₫ا€يف ب₫ونها تهدف €خدمة سياسة وتتميز    
 ا€تسعير.

نتاج ا€باحث ا€علمي  مياد ا€ت₫ا€يف ا€حدية 7299سنة  و€قد شهدت     ا€تي ₫انت من إبداع وا 
T.Schmalenbach  ثابتة ومتغيرة، وبين أهمية فصل ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة أثناء  شقين:ا€ذي قسم ا€ت₫ا€يف إ€ى

 وتميزت با€تا€ي هذ₲ ا€مرحلة اأو€ية بتطوير  ،ا€ثابتةسياسة ا€تسعير، واضعا بذ€ك ا€لبنة اأو€ى €نظرية ا€ت₫ا€يف 

                                                             

، اإسكندري نظ محاسبة التكاليف كمال عطي محمد، -1   .  53، ص 6791، دار الجامعا المصري
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حلقة من حلقات محاسبة ا€ت₫ا€يف با€تر₫يز على ا€معا€جة وتطوير اأسا€يب ا€حسابية دون ا€توصل إ€ى نظام 
 مت₫امل.

اأثر ا€عميق في تطور محاسبة  7911ااقتصادية ا€₫برى حتى €قد ₫ان €لحرب ا€عا€مية اأو€ى واأزمة       
اتسمت €درجة أصبحت تمثل فيها هذ₲ ا€فترة مرحلة مستقلة من مراحل تطور هذا ا€نوع من ا€محاسبة،  ا€ت₫ا€يف

 1ا€عمل.با€تعاون بين رجال ا€علم و 

بدأ ااهتمام أول مرة بنظرية ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة واستخدامها في ا€مجال اإنتاجي  7912من سنة  اوابتداء     
واإداري. ₫ما تضاعف ااهتمام عقب ا€حرب ا€عا€مية ا€ثانية بتطوير وسائل ا€تحليل ا€ت₫ا€يفي €خدمة أهداف 

اأسا€يب ا€رياضية واإحصائية بش₫ل  ا€تخطيط وا€رقابة واتخاذ ا€قرار، وظهر ما يعرف بتحليل ا€تعادل، وأدخلت
 واسع €ترتفع بذ€ك مستويات ا€دقة في ا€معلومات ا€ت₫ا€يفية.

ومع بداية ا€ستينيات ازداد ااهتمام بمحاسبة ا€ت₫ا€يف ا€معيارية باعتبارها أداة عملية فعا€ة إعداد       
اإدارة في تحقيق ا€رقابة، وهي تحتل بهذا بنوعيتها ا€قصيرة وا€طويلة ا€مدى، €مساعدة ا€موازنات ا€تخطيطية 

تدريجيا ا€صدارة في تقويم اأداء وتحليل اانحرافات عن ما هو مسطر وتحديد أسبابها و اتخاذ ا€تدابير ا€ازمة 
 €غرض ا€تصحيح.

 الثانيالمطلب 

 تعريف المحاسبة التحليلية 

€قد عرفت ا€محاسبة ا€تحليلية تسميات عديدة قبل أن تستقر على إسمها ا€حا€ي، فقد عرفت بمحاسبة      
ا€ت₫ا€يف €₫ون مهمتها ₫انت تقتصر على اإنتاج ا€مادي فقط، دون ا€خدمات و€₫ن بعد ظهور ا€حاجة إ€ى أداة 

  ا€تعاريف نذ₫ر: ا€محاسبة ا€تحليلية €إستغال، ومن بعض هو دجدي باسمفعا€ة €لتسيير ظهرت 

 :على أنها "عبارة عن مجموعة من ا€نظريات واأسا€يب  يعرفها ا€د₫تور ا€شافعي التعريف اأول
واإجراءات ا€تي تستخدم في تجميع وتسجيل وتحليل وتفسير مختلف ت₫ا€يف ا€نشاط سواء ₫ان إنتاجيا 

 2ا€قرارات اإدارية.أو خدميا بهدف قياس ت₫لفة هذا ا€نشاط وفرض ا€رقابة عليه وترشيد 

 :ا€محاسبة ا€تحليلية هي تقنية ₫مية €لتسيير وا€تي تسمح بتحديد ت₫ا€يف ا€منتجات في " التعريف الثاني
 ا€داخلية €لعمل وا€تي تم₫ن من مختلف مراح اإنتاج حتى مرحلة ا€توزيع، و₫ذ€ك معرفة دقيقة €لشروط 

 3.ا€قيام بتعديات ضرورية €تحسين ا€نوعية"

                                                             

 .63، ص 6777، المكت الجامعي الحديث، عمان أصول محاسبة التكاليفمحمد فيومي محمد،  -1 
ي عبد الحميد،  -2  ، مصر  ،اأسس النظرية لمحاسبة التكاليفعبد الع  .802، ص 6771مكتب اإشعاع الفني

3  -Mohamed Zaatri , comptabilité analytique , CMTC, Série , en 76 , p83. 
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 :هي تقنية معا€جة ا€معلومات ا€متحصل عليها من ا€محاسبة ا€عامة باإضافة إ€ى  التعريف الثالث
مختلف  نتائج يتخذ على ضوئها مسيرو ا€مؤسسة إ€ى مصادر أخرى وتحليلها من أجل ا€وصول

ما أنها ، وتحديد فاعلية وتنظيم ا€مؤسسة ₫، وتسمح بدراسة ومراقبة ا€مردوديةهاا€قرارات ا€متعلقة بنشاط
 1"اإدارة أو  €تنفيذمستوى اسواء ₫ان على  تسمح بمراقبة ا€مسؤو€يات

  ا€قواعد ا€علمية ا€تي يهدف  مبادئ"هي أحد حقول ا€محاسبة ا€قائمة على مجموعة من  الرابع:التعريف
ا€تصنيع  وت₫ا€يفتطبيقها إ€ى تتبع وتسجيل وتصنيف وتلخيص وعرض وتفسير بيانات ا€مواد وا€عمل 

 2غير ا€مباشرة ا€خاصة با€سلعة أو ا€خدمة"

  بت₫لفة اإنتاج أو بيع ا€وحدات من اإنتاج €لمحاسبة ا€ما€ية تمد اإدارة  امتداد"هي  الخامس:التعريف
 3". أو ا€خدمات ا€تي تقدمها €لغير

  ا€تسيير هي أورد ا€مجلس ا€وطني €لمحاسبة ا€فرنسي ا€تعريف اآتي: " محاسبة  السادس:التعريف
نموذج €معا€جة ا€بيانات ا€تي ينبغي أن تساهم بصفة عامة بعناصر موجهة €تسهيل عملية أخذ ا€قرارات 

 4".داخل ا€مؤسسة

 :حسب ا€د₫تور صا€ح ا€رزق وا€د₫تور عطاء اه " محاسبة ا€ت₫ا€يف هي أداة عملية  التعريف السابع
نظاما منهجيا مت₫اما قادرا على إنتاج نوع محدد وأهميتها أنها تعتبر €تحقيق أهداف وغايات محددة، 

 واتخاذمن ا€معلومات اأساسية ا€ازمة €لقيام بوظائفها ا€متمثلة في ا€تخطيط وا€وقاية ورسم ا€سياسات 
 .5" ا€قرارات

 غا€با ما تؤ₫د: ومما سبق ذ₫ر₲ ومع تنوع ا€تعاريف نجد أنه   

  ا€نظم واإجراءات وا€قواعد اأسا€يب ا€نظريات وا€مبادئ و ا€محاسبة ا€تحليلية علم تح₫مه مجموعة من
 ا€متخصصة.

  وتتمثل في عناصر اإنفاق أو ا€ت₫ا€يف. بمتابعته،€هذا ا€علم موضوع محدد يبحث فيه ويحظى 

 .أنها وسيلة €تحقيق أهداف وغايات محددة 

 .تؤدي مجموعة من ا€وظائف ا€تي تؤدي إ€ى إنجاز اأهداف على نحو أمثل 

ا€محاسبة ا€تحليلية هي عبارة عن مجموعة من ا€مبادئ وا€مفاهيم  اقا من ا€فقرات ا€سابقة نستخلص أنوانط 
 عناصر اإنفاق في أي مشروع بغرض قياس ت₫لفة ا€نشاط وا€طرق واأسا€يب وا€نظريات ا€تي تبحث في متابعة 

                                                             

، الجزائر  تقنيا مراقبة التسيير،ناصر داد عدون،  -1   .09، ص 6777دار المحمدي
ي محمود كراجه، فيصل الحنطي وآخرون،  -2  نشر والتوزيع، اأردن ، محاسبة التكاليفعبد الح  .07،02، ص ص 8006دار اأمل ل
3-  ، يةبويعقو عبد الكري ي ، الجزائر المحاسبة التح  .07، ص 8003، ديوان المطبوعا الجامعي
 4-  ، ية كتقنية اتخاذ القراراحمزة بن كسيرا ي ي ااقتصاد، جامع المحاسبة التح  .8066الجزائر، دفع ، مذكرة ماجستير غير منشورة، ك
 5-  ،  .  20، ص 6772، دار الزهران، عمان مبادئ محاسبة التكاليفصالح الرز
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ا€قيام بعملية تسجيل وتبويب وتحليل وتفسير وا€رقابة عليها وترشيد قرارات اإدارة بشأنها، وي₫ون ذ€ك من خال 
 1 €مغزى اأحداث ا€ت₫ا€يفية €لمشروع ₫₫ل وا€معبر عنها في صورة وحدات نقدية.

₫ما ا يجب أن ت₫ون نظرتنا €لمحاسبة ا€تحليلية على أنها عبارة عن أداة €حساب ودراسة ا€ت₫ا€يف وا€ت₫لفة 
ا€نهائية، فهي أوسع وأشمل من ذ€ك، بحيث تقوم بمد اإدارة ب₫ل ا€معلومات ا€ازمة €نشاط ما، وهذا قصد 

 عف. متابعته، وا€تعرف على نطاق ا€قوة وتشجيعها وا€قضاء على نقاط ا€ض

 الثالثالمطلب 

 العاقة بين المحاسبة التحليلية والمحاسبة العامة

ا€تحليلية وا€عامة بحيث تعتبر ا€محاسبة ا€عامة ا€مصدر ا€رئيسي  ةهناك عاقة وطيدة بين ا€محاسب    
 2€لمعلومات ا€تي تستعملها ا€محاسبة ا€تحليلية.

عليها في نفس ا€دورة مثل ₫مية وقيمة ا€مواد  ااعتماد₫ما أن هذ₲ اأخيرة تمد ا€محاسبة بمعلومات يم₫ن 
 يلي: بينهما ونذ₫ر من بينها ما اختاف...ا€خ، وبا€رغم من هذ₲ ا€عاقة إا أنه يوجد أوجه شبه وأوجه 

 أوجه اإتفاق :أوا

أدى إ€ى ظهور ا€محاسبة ا€تحليلية ₫فرع  €قد سبق ا€ذ₫ر إ€ى أن تطور ا€عوامل ااقتصادية واشتداد ا€منافسة
معلومات منفصل عن ا€محاسبة ا€عامة، ومع هذا فإن مظاهر ااشتراك وااتفاق بينهما موجودة، يم₫ن ذ₫رها 

 : 3في ا€نقاط ا€تا€ية

أن هذ₲ اأخيرة تش₫ل ا€منبع ا€رئيسي  اعتبار€لمحاسبة ا€تحليلية عاقة وطيدة با€محاسبة ا€عامة على  -7
 €لمعلومات ا€تي تحتاجها ا€محاسبة ا€تحليلية في تحلياتها.

ظهار مساهمة ₫ل  -2 ₫ل واحدة م₫ملة €أخرى، ففي حين تظهر اأو€ى نتيجة إجما€ية، تقوم ا€ثانية بتحليلها وا 
 أو قسم أو نشاط على حدى. منتج

من خال ا€مقارنة بين ا€بيانات ا€واردة €₫ل  ا€مسجلة،انات ₫ل واحدة تمثل وسيلة €لتأ₫د من صحة ا€بي -1
 منهما.

 ا€ت₫ا€يف،₫ما تقوم ا€محاسبة ا€تحليلية بإعانة ا€محاسبة ا€عامة في إظهار حسابات ا€نتيجة عن طريق قياس  -8
 اأعباء وا€مخزونات.

                                                             

يةمجد عمارة،   -1   .38، ص 6778،مكت التجارة، القاهرة محاسبة التكاليف الفع
ي رحال،  -2  يةع ي فة والمحاسبة التح ، الجزائر سعر التك  .80، ص 6777، ديوان المطبوعا الجامعي
 .05نفس المرجع، ص  -3 
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₫ما أنهما تشتر₫ان في اعتمادهما على مبدأ ا€قيد ا€مزدوج، وتساهمان في قياس اأداء من خال تقديم  -2
معلومات إجما€ية من طرف ا€محاسبة ا€عامة إعداد ا€قوائم وا€تقارير ا€ختامية وتقديم تقارير دورية من 

  على مستوى ا€مؤسسة. توضح فيها أداء اأقسام وا€مصا€ح ا€مختلفةا€محاسبة ا€تحليلية €إدارة 

 أوجه ااختافثانيا: 

  :ا€محاسبة ا€عامة تهدف أساسا إ€ى تحديد نتائج أعمال ا€سنة سواء ₫انت ربح أو من حيث الهدف
أي ا€محاسبة ا€عامة هدفها ما€ي أما ا€محاسبة  ا€خ،..ا€ختامية.خسارة وتساهم في إعداد ا€ميزانية 
 .اقتصاديوبا€تا€ي فإن هدف ا€محاسبة ا€تحليلية هو هدف  منتجا€تحليلية تهدف إ€ى تحديد نتيجة ₫ل 

  ا€محاسبة ا€عامة تعتبر محاسبة تاريخية أي أنها ا تهتم إا با€بيانات ا€فعلية عن  الزمن:من حيث
وأسعار عن أسعار ا€مواد  احتمااتعمليات تمت فعا فهي ا تهتم بما سيحدث في ا€مستقبل من 

اأسعار مثل مؤونات  انخفاض احتماات ااعتبارطبقا €مبدأ ا€حيطة وا€حذر وا تأخذ بعين  ،..ا€خا€بيع.
 €استفادةنقص ا€بضائع، أما ا€محاسبة ا€تحليلية فهي تهتم با€حاضر وا€مستقبل وتستخدم ا€بيانات ا€فعلية 

 منها في وضع خطط وتوقعات مستقبلية.

 :ن ا€محاسبة ا€عامة تستمد م من حيث المعلوماتSCF  بينما ا€محاسبة ا€تحليلية تستمد معلوماتها من
 ا€محاسبة ا€عامة ومعلومات أخرى.

  ا€محاسبة ا€عامة يستعملها ا€مدير وا€عمال وا€متعاملين أنها إ€زامية من ا€ناحية  :ااستعمالمن حيث
ا€قرارات  اتخاذو€يات و ا€قانونية بينما ا€محاسبة ا€تحليلية يستعملها ا€مسيرون أنها تفيدهم في تحديد ا€مسؤ 

عداد ا€برامج ا€مستقبلية.  وا 

  ا€محاسبة ا€عامة يستفيد منها أصحاب ا€مشروع وا€موردين وا€زبائن  المستفيد:من حيث
..ا€خ أما ا€محاسبة ا€تحليلية فا€مستفيد منها هو ا€مسير ا€داخلي €لمؤسسة ا€ذي يستعين ا€مقرضين.و 

 وا€تخطيط وا€رقابة.بمختلف ا€بيانات ا€مستخرجة €لقياس 

  فإن ا€محاسبة ا€عامة حساباتها مستمدة من  الحسابات:من حيثSCF  وتسجل حسب طبيعتها
 فلها حسابات خاصة وهي تهتم با€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة.)ا€مصاريف واإيرادات( أما ا€محاسبة ا€تحليلية 

  ا€خ، أما ا€محاسبة ا€تحليلية  ك، ا€بنا€محاسبة ا€عامة نفقاتها خارجية من ا€موردين النفقات:من حيث...
 على ا€محاسبة ا€عامة. اعتمادهافتدفقاتها داخلية أن نشاطها ينحصر داخل ا€مؤسسة نتيجة 

€نا من خال هذ₲ ا€مقارنة أن ا€محاسبة ا€تحليلية ₫ما يدل اسمها تهتم بتجزئة وتحليل نتيجة ا€مؤسسة  يتبن      
من أجل ا€وصول أدق ا€تفاصيل ا€خاصة باأعباء وبمختلف ت₫ا€يف منتجاتها، وهذا حتى تتم₫ن من مراقبتها 

 ومتابعة تطورها، و₫ذا معا€جتها وتحقيق اأهداف ا€مرجوة من ذ€ك.
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 ا€محاسبتين في ا€جدول ا€تا€ي: ما بين ااختافاتيما يلي تلخيص أهم وف

 التحليلية والمحاسبة العامة المحاسبةمقارنة بين  :11جدول 

 المحاسبة التحليلية المحاسبة العامة أساس المقارنة
 اختيارية إ€زامية وجهة القانون

 أقل من سنة سنة الدورة المحاسبية
 وا€مستقبل ا€حاضر ا€ماضي اآفاق

 تحليلية إجما€ية نظرة المؤسسة
 داخلية وخارجية داخلية الوثائق اأساسية

 اقتصادية ما€ية اأهداف
 دقيقة، سريعة، متطورة محددة طبيعة المعلومات
 من نوع داخلي وخارجي حسب ا€طبيعة من نوع خارجي طبيعة التدفقات

 ااتجا₲حسب  ا€وظيفة،مر₫ز ا€عمل،  حسب ا€طبيعة تقييم اأعباء
حساب  أساس

ات  اإهتا
، مدة ا€حيازة حسب ااقتناءت₫لفة 

 ا€طبيعة ا€جبائية
قيمة ا€متغير، مدة ا€حيازة حسب ا€طبيعة 

 ااقتصادية
 منتجحسب ₫ل نوع  إجما€ية طبيعة النتائج

 .72ص  ا€طبعة ا€رابعة، ا€جزائر، ،المنير في المحاسبة التحليليةبوشاشي بوعام، مصدر: ال
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 يمثل أوجه ااختاف ومعايير المقارنة بين المحاسبتين : 12 الجدول

 المحاسبة التحليلية المحاسبة العامة
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 نيالمبحث الثا

 حول المحاسبة التحليلية عموميات

إن استعمال ا€محاسبة ا€تحليلية في ا€مؤسسة مهم جدا €لدور ا€₫بير ا€ذي تلعبه هذ₲ ا€تقنية، فهي تقوم بتأدية    
عدة وظائف أساسية وهذا €غرض تحقيق اأهداف ا€مسطرة، و€₫ن هذا اإستعمال يتطلب ظروف وشروط معينة، 

 وهذا ما سنتطرق إ€يه في هذا ا€مبحث.

 المطلب اأول

 وظائف وأهداف المحاسبة التحليلية

 ظائف المحاسبة التحليليةو  أوا:

محاسبة ا€ت₫ا€يف في مجموعة ا€مفاهيم وا€مبادئ وا€طرق واإجراءات ا€تي تتخذ في سبيل إنتاج ا€معلومات      
وحتى تتحقق محاسبة ا€ازمة €تخطيط ورقابة نشاطات ا€وحدة ااقتصادية وقياس وتقييم أداء هذ₲ ا€وحدة، 

 1 ا€ت₫ا€يف على هذا ا€نحو، فإنها ترتبط با€قيام بمجموعة ا€مهام وا€وظائف ا€تا€ية:

لفة اإنتاج والنشاط 1  قياس ت

يعتبر قياس ت₫لفة اإنتاج وا€نشاط بمثابة ا€مهمة اأو€ى ا€تي تسعى محاسبة ا€ت₫ا€يف €تحقيقها، فحاجة      
نتاج ا€تام وتحت ا€شغل في ا€منشآت ا€صناعية أغراض قياس نتيجة أعمال ا€محاسبة ا€ما€ية €قياس ت₫لفة اإ

 هذ₲ ا€منشآت، فرضت ضرورة اهتمام محاسبة ا€ت₫ا€يف بهذ₲ ا€مهمة في بداية عهدها اأول.

€ذ€ك فإن سجات محاسبة ا€ت₫ا€يف تصمم عادة بطريقة تسمح بقياس ت₫لفة اإنتاج وذ€ك على أساس من     
 ي €ت₫لفة ا€صنع في مراحل وأقسام اإنتاج ا€متتا€ية.ا€تتبع ا€متتا€

بت₫لفة اإنتاج أغراض منها بناء سياسات ا€تسعير ا€مناسبة €لمنتجات ا€تي تنتجها ا€وحدة  ااستعانةويتم     
 .ااقتصادية

اليف  2  ضبط ورقابة عناصر الت

ارد اإنتاج ا€متاحة €ها، وهي بذ€ك تسعى و ا€وحدة ااقتصادية €م استخدامتهدف محاسبة ا€ت₫ا€يف إ€ى ترشيد     
 إنتاج مم₫ن بأقل ا€تضحيات ا€مم₫نة بهذ₲ ا€موارد، وفي سبيل قياس ت₫لفة اإنتاج وا€رقابة على إ€ى تحقيق أ₫بر 

                                                             

طيف،-1  ، ناصر نورالدين عبد ال ، مصر مبادئ في محاسبة التكاليف عبد المقصود دبيان، صاح الدين عبد المنع مبار ، ص 8001، الدار الجامعي
58. 
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ا€نشاطات ا€ازمة €تحقيق هذا اإنتاج، فإن محاسبة ا€ت₫ا€يف تهدف إ€ى خفض ت₫لفة اإنتاج مع ا€حفاظ على 
 .صة با€منتج حتى تتحقق €ه ا€جودة ا€مطلوبة €نجاح تسويقها€مواصفات ا€خا

وضبط ورقابة  ااقتصادية،ويعتبر ضبط ورقابة تدفق عناصر ا€ت₫ا€يف من مواد وأجور وخدمات في ا€وحدة    
 ا€ت₫لفة.استخدام هذ₲ ا€عناصر مهمة أساسية تسعى €ه محاسبة ا€ت₫ا€يف تحقيقا €هدف خفض 

تتحقق هذ₲ ا€مهمة من خال تصميم اإجراءات وا€نظم وا€دورات ا€مستندية ا€خاصة ب₫ل عنصر من عناصر 
ا€ت₫ا€يف، ₫دورة ا€شراء وا€تخزين با€نسبة €لمواد، ودورة ضبط ورقابة عنصر ا€عمل €تحديد مواعيد دخول وخروج 

€ى ا€وحدة ااقتصادية.  ا€عاملين من وا 

ا€مؤسسة من ا€خسائر ا€تي قد تتعرض ا€يف في هذ₲ ا€مهمة أمرا جوهريا €حماية ويعتبر نجاح محاسبة ا€ت₫    
ارد، اأمر ا€ذي يقود إ€ى خفض ت₫لفة اإنتاج من ناحية، وا€حفاظ و €ها، بسبب ااستخدام غير ا€رشيد €هذ₲ ا€م

 1على ا€ثروة وترشيد استخدامها من ناحية أخرى.

لفة النشاطات الخدمية. 3  الرقابة على ت

دارة ا€ما€ية و غيرها تحقق خدمات تستعين  هناك أقسام ا تساهم مباشرة في خلق ا€منتج ، فمثا أقسام ا€صيانة وا 
بها اأقسام ا€متجانسة في عمليات اإنتاج ، و تعتبر ا€ت₫ا€يف ا€تي تتحقق في اأقسام و اإدارات بمثابة ت₫ا€يف 

أخرى إ€ى ت₫لفة ا€منتج ، و حتى يم₫ن ا€مساهمة في أو مصاريف €تقديم هذ₲ ا€خدمات و يتم ردها بصورة أو ب
خفض ت₫لفة اإنتاج و ترشيد استخدام عناصر ا€ت₫ا€يف ، فإنه من ا€ضروري ربط ت₫ا€يف هذ₲ اأقسام 
با€خدمات ا€تي تقدمها ومتابعة و مراقبة هذ₲ ا€ت₫ا€يف ، بحيث تتناسب ت₫لفة ا€خدمات ا€ناتجة عنها مع اأسعار 

، فيما €و €جأت ا€مؤسسة €لحصول على هذ₲ ا€خدمات من ا€سوق دون ا€حاجة إ€ى تحقيقها  ا€سائدة في ا€سوق
 2ذاتيا.

 اانحرافاتمقارنة النتائج الفعلية بالتقديرية وتحليل  4

تتحقق وظيفة ا€رقابة من خال مقارنة اأداء ا€محدد مقدما أو ا€مخطط باأداء ا€فعلي ، وتقصي أسباب      
إجراءات ا€تصحيح ا€مناسبة  اتخاذي عن ا€مخطط، €تحديد مسؤو€ية هذا ا€تفاوت، و₫ذ€ك تفاوت اأداء ا€فعل

و  اإجراءات€تقليل حجم ا€تفاوت بين ما هو مخطط و ما هو فعلي، €ذ€ك فإن من مهام محاسبة ا€ت₫ا€يف اتخاذ 
ا€طرق، وا€وسائل ا€تي ت₫فل إم₫انية تحليل ₫ل من ا€بيانات ا€معبرة عن ا€خطة، وا€بيانات ا€ممثلة €لتنفيذ ا€فعلي، 

 إدارة اانحرافات ا€ناتجة مسندة إ€ى أسبابها، وتحقق هذ₲ ا€وظيفة إم₫انية إ€مام ومقارنة ₫ل منهما باآخر، وتحليل 

                                                             

، ص ص -1   .51، 55عبد المقصود دبيان، صاح الدين عبد المنع مبار وآخرون، مرجع ساب
  

 .53المرجع، ص نفس  -2 
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حدث في ا€مستويات اإدارية اأدنى، وا€تعرف على أسباب اانحرافات، و ا€منشأة على مستوياتها ا€مختلفة بما ي
 إجراءات ا€تصحيح ا€مناسبة اتخاذتحديد ا€مسؤو€ية عنها و 

 إعداد التقارير للمستويات اإدارية المختلفة  5

وتعتبر محاسبة ا€ت₫ا€يف هي  ا€معلومات،تعتمد وظائف اإدارة من تخطيط ورقابة ومتابعة وتوجيه على     
 اتصالنظام  من توافرا بد  بها،وحتى تصل تلك ا€معلومات إ€ى ا€مهتمين  ا€معلومات،ا€علم ا€ذي ينتج هذ₲ 

 . وبعضها ا€بعض يربط بين مستويات ا€هي₫ل اإداري

معنى ذ€ك أن أحد  ا€تقارير،€ذ€ك فإن من مهام محاسبة ا€ت₫ا€يف توفير هذا ا€نظام €اتصال من خال      
ا€وظائف اأساسية €محاسبة ا€ت₫ا€يف هي إعداد ا€تقارير ا€مناسبة وتوجيهها إ€ى ا€مستويات اإدارية ا€مختلفة 

 وفي ا€وقت ا€مناسب.

ا€تي ابد أن تتدفق ا€تقارير با€معلومات  فل₫ي تقوم اإدارة ببناء ا€خطط وا€برامج ا€ممثلة €وظيفة ا€تخطيط،     
ع ا€حال في ا€مستويات اإدارية اأدنى، وقد رأت هذ₲ ا€مستويات على ا€مساهمة في ا€خطط تعبر عن واق

وا€برامج ا€تي تطمح ا€وحدة ااقتصادية، ₫ذ€ك فإنه عند بناء ا€خطط ا بد من ترجمة هذ₲ ا€خطوط إ€ى بيانات 
تصال ا€مناسب في صورة تقارير تدفع بها اإدارة ا€عليا إ€ى ا€مستويات اإدارية مفوضة إياها باتخاذ اا₫مية 

 تتدفق من ا€مستويات اإدارية ا€دنيا إ€ى ا€مستويات اأعلى، €تستخدم في بناء ا€خطط وا€برامج.

وتقوم محاسبة ا€ت₫ا€يف في هذا ا€صدد بإعداد ا€تقارير ا€تي ت₫فل إم₫انية توفير ا€معلومات ا€مناسبة في     
دارية ا€مختلفة من تتبع نشاط ا€مستويات اأدنى، ومقارن اأداء ا€فعلي ا€وقت ا€مناسب وا€تي تم₫ن ا€مستويات اإ

وا€تعرف على أسباب  (،€هذ₲ ا€نشاطات بما هو مخطط، وتنفيذ₲ بموجب ا€خطط وا€برامج ا€معدة مقدما )سابقا
 ا€مناسبة.اانحرافات، وتحديد ا€مسؤو€ية عنها واتخاذ إجراءات ا€تصحيح 

نةتوفير البيانات المقارنة  6   للقرارات البديلة المم

وحتى تتحقق عملية اتخاذ  ا€قرارات،تهدف محاسبة ا€ت₫ا€يف إ€ى توفير ا€معلومات ا€ازمة €تخطيط واتخاذ 
وا€مفاضلة بين هذ₲ ا€بدائل واختيار  ا€مم₫نة،ا€قرارات فإنها تتطلب ا€مقارنة بين ا€عديد من ا€بدائل ا€متاحة و 

 أفضلها تحقيقا أهداف اإدارة.

فإن إدارة ا€مؤسسة ت₫ون في حاجة إ€ى بيانات  بينها،و€₫ي تتم عملية ا€مقارنة بين هذ₲ ا€بدائل وا€مفاضلة 
 ومعلومات عن ₫ل بديل سواء من حيث ا€ت₫ا€يف ا€مرتبطة بهذا ا€بديل أو ا€عائدات ا€متوقعة منه.

ا€رئيسية €محاسبة ا€ت₫ا€يف توفير هذ₲ ا€بيانات، ويتحقق ذ€ك من خال تحليل بيانات ا€ت₫ا€يف  مهاما€ من إن    
 وفقا €مفاهيم وطرق معينة بحيث يم₫ن €ها إعداد تقارير مائمة تتضمن بيانات مقارنة عن ت₫لفة ا€قرارات ا€بديلة 
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في تم₫ين إدارة ا€وحدة ااقتصادية في مجال  وا€عائدات ا€مترتبة على ₫ل بديل منها، وتفيد هذ₲ ا€تقارير با€طبع
    1ا€مفاضلة بين هذ₲ ا€بدائل، واختيار ا€بديل اأفضل €تحقيق أهدافها.

 أهداف المحاسبة التحليليةثانيا: 

تهدف ا€محاسبة ا€تحليلية عموما €معرفة مختلف ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة ومردودية اأقسام ا€رئيسية منها     
وضع ا€ميزانيات ا€تقديرية وتحديد مسؤو€ية ا€نتائج إضافة إ€ى ذ€ك وضع ا€تقارير ا€تنبؤية €لت₫ا€يف ا€مستقبلية 

 ويم₫ن تلخيص أهدافها فيما يلي:

 اط ا€مؤسسة.جمع ا€معلومات ا€متعلقة بنش -7

 حساب مختلف ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة ومقارنتها برقم اأعمال. -2

 ا€متابعة ا€مستمرة €حر₫ة ا€مخزونات. -1

 تحديد ا€نتائج ا€جزئية وا€عامة €₫ل قسم من أقسام ا€مؤسسة. -8

 توجيه ا€قائمين على اإدارة على ضوء ا€نتائج ا€متوصل إ€يها. -2

ا€قرارات في ا€وقت ا€مناسب ومحاو€ة ا€تقليل من ا€ت₫ا€يف إ€ى أدنى  اتخاذا€رقابة ا€مستمرة €لت₫ا€يف و  -2
 مستوى €ها.

 2ا€تخطيط ووضع إستراتجيات مستقبلية. -1

توفير ا€بيانات ا€محاسبية ا€تي تساعد في إعداد ا€موازنات ا€تخطيطية طبقا €مرا₫ز ا€مسؤو€ية ومرا₫ز  -2
 ا€ت₫لفة.

 3ا€متعلقة بتطورات بعض عناصر اأصول.€معلومات إ₫مال ا€محاسبة ا€عامة عن طريق تزويدها ب₫ل ا -9

 4وا€توزيع. ااستثماردراسة ا€مردودية ا€تحليلية ا€تي تسمح بمراقبة سياسات اإنتاج و  -70

 

 الثانيالمطلب 
 وشروطها الجيدة المحاسبة التحليلية في المؤسسة استعماات

 التحليلية.المحاسبة  استعماات أوا:
واسعة جدا نظرا €₫ونها مجموعة من ا€طرق ا€تي تقوم بتحليل ا€ت₫ا€يف  استعماات€لمحاسبة ا€تحليلية     

ا€ت₫ا€يف ا€مرتبطة با€₫ميات وا€وحدات ا€تي تتعامل بها ا€مؤسسات اإنتاجية وا€خدمية وا€تجارية ₫ما أنها تستعمل 
 ا€قرار. اتخاذ€لتخطيط وقياس ا€توقعات ا€مستقبلية وا€رقابة و 

                                                             

، ص  -1   .51عبد المقصود دبيان وآخرون، مرجع ساب
 2-  ، يةبوشاشي بوعا ي ، الجزائر بدون سن نشر، صالمنير في المحاسبة التح  . 01، الطبع الرابع
، ص محاسبة التكاليفعبد الحميد كراج وآخرون،  -3   .02، مرجع ساب
، ص التسييرمراقبة  تقنياناصر داد عدون،  -4   .07، مرجع ساب
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أ عند وصول ا€بضاعة ا€تامة ا€صنع إ€ى ظام ت₫ا€يف دقيق €لتسويق ا€ذي يبدا€تحليلية €وضع نتستعمل ا€محاسبة 
بيعها وتسليمها €لزبائن، و₫ثيرا ما ي₫ون وضع هذا ا€نظام مهما ومفيدا ₫ا€فائدة ا€متحصل عليها  ثم مستودعاتها
 من ا€نظام.

أفضلها وا€ذي يعود  اختيارإدارة ا€مشاريع و  إن محاسبة ا€ت₫ا€يف تستعمل في ا€مؤسسات ا€₫بيرة وا€صغيرة    
با€فائدة ا€عظيمة €لمؤسسة وأن أي نقطة تصرف على إدارة ا€ت₫ا€يف تع₫س ربحا على ا€مشروع نظرا €تقديمها 

 €معلومات هامة وصحيحة ومفيدة €لمشروع. 
 ناحية ا€₫مية وا€قيمةوذ€ك من تم₫ننا ا€محاسبة ا€تحليلية من ا€توصل إ€ى أجزاء اإنتاج بش₫ل تفصيلي     

 محللة إياها تحليا دقيقا.
 استعمالهاشروط  ثانيا:

 تتطلب ا€محاسبة ا€تحليلية أثناء ا€عمل بها ا€نقاط ا€تا€ية:  
سناد تسيير ا€مخازن أمين ا€مخزن. (7  أن توضع ا€مواد في ا€مخازن وتوفر شروط تخزينها وا 

 .بانتظاموجود وثائق محاسبية تسجل فيها ₫افة حر₫ة ا€مواد  (2
 على ا€تنقيط ا€يومي وتوزيعها على مختلف ا€منتجات وا€طلبات  اعتمادامراقبة ا€يد ا€عاملة  (1

إ€زامية توفير مجموعة من ا€معلومات خاصة ا€متعلقة بخروج و دخول ا€سلع وا€منتجات ا€تامة ، و  (8
 .ا€مباشرةعمل ا€من ₫ل مراحل عملياتها اإنتاجية و توزيع اأجور، و ₫ذا ا€يد ا€عاملة و ساعات 

هي₫لة ا€مؤسسة أو نشاطاتها ما €م تصلنا ₫ل ا€معلومات  ياءمو ا يأتي هذا ₫له إا في ظل تنظيم علمي     
حيث يصعب  ا€تي تخص ا€مؤسسة، و€لسير ا€جيد €لمحاسبة ا€تحليلية ا بد من تنفيذ دقيق €لمحاسبة ا€عامة

€ها با€معلومات، إذ أنها ا€ممون اأساسي  ا€محاسبة ا€عامةتسيير ا€محاسبة ا€تحليلية بصفة جيدة ما €م ت₫ن 
 اتخاذ€لوصول إ€ى تحقيق أهداف ا€محاسبة ا€تحليلية مثل حساب سعر ا€ت₫لفة ومراقبة ا€ت₫ا€يف €لمنتجات و 

با€معطيات ا€تي تزودها بها ا€محاسبة ا€عامة وا€تي تمثل ا€مصدر اأساسي  ااستعانةا€قرارات ا بد من 
 تها و أساس هذا ا€نظام ا€تحليلي.€معلوما

ا€متحصل عليها في هذا ا€نظام تعتمد ₫لية على أهمية تلك ا€معلومات أنه رغم ا€محاسبة ₫ما أن ا€نتائج     
 ا€عامة ا€قانونية وا€جنائية وا€ما€ية فإنها تعتبر أداة €تسيير ا€مؤسسة وتبقى عملية إتقان ا€عمل وهذا ₫ما يلي: 

 ؛امتا₫ها€لتم₫ن من  ااستثماراتقة فعا€ة خاصة عند تقسيم يبطر تطبيق تقنياتها  -
 ؛تسيير مخزونات ا€مؤسسة با€جرد ا€محاسبي ا€مائم €تلك ا€مخزونات -
ا€تسجيل ا€حقيقي وا€فعلي €₫ل اأعباء وا€منتجات سواء ا€مادية أو ا€ما€ية €لتم₫ن من حساب أسعار ا€ت₫لفة  -

 ا€عامة مع ا€محاسبة ا€تحليلية.ل ا€محاسبة وتحديد ا€نتيجة و₫ل هذا يدل على ت₫ام
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 المبحث الثالث

لفة اليف وسعر الت  عموميات حول الت

هو زيادة ا€₫مية ا€منتجة وتحسينها بتحسين وسائل اإنتاج وهذا €لوصول إ€ى تحقيق  مؤسسةإن هدف أي      
ا€ربح وا€عمل على زيادته وا نستطيع ا€وصول إ€ى هذ₲ ا€مردودية إا بوضع سليم €لت₫ا€يف يعطينا أقل سعر 

 ت₫لفة مم₫ن.

 اأولالمطلب 

لفة اليف وسعر الت  مفاهيم حول الت

لفة  لفة وسعر الت  أوا: تعريف الت

لفة  -1  تعريف الت

 :ىنظرا €لخلط ا€موجود بين مفهوم ا€مصاريف، اأعباء وا€ت₫ا€يف فقد عرفت ₫ل واحدة على حد

 ا€نقود،أو بعبارة أخرى خروج  مباشرة،ا€مصروف هو عملية خروج حقيقي €قيم جاهزة  المصاريف: -أ
  1ا€نقود.وا€مصروف ا€ذي يقابله اإيراد يعتبر تحصيل على 

هي جزء من ا€ت₫ا€يف أو عنصر من عناصرها أو عادة هي قيم حسابية يستعان بها في  اأعباء: -ب
 2وا€خدمات.تحميل ا€ت₫ا€يف أو توزيعها على ا€منتجات 

وا€ت₫ا€يف ا€تي تعرف حسب ما جاء به ا€مخطط  ها،يتضح جليا ا€فرق ا€موجود بين بعد تعريف ا€ت₫ا€يف
ا€وطني ا€محاسبي " تت₫ون ا€ت₫لفة من مجموع ا€نفقات ا€متعلقة بفترة معينة، إما على وظيفة قسم من 
ما على مادة أداة خدمة مجموعة من ا€مواد خال مرحلة من مراحل اإنتاج باستثناء ا€مرحلة  ا€مؤسسة، وا 

  ا€نهائية ".

ا€ت₫لفة " هي ا€نفقات ا€متعلقة باإنتاج وا€تي تقابل اإيراد في ا€فترة ا€تي يباع فيها  نأ€قول ₫ما يم₫ن ا    
 3." ا€منتجهذا 

                                                             

، ص  -1   .65ناصر داد عدون، مرجع ساب
، ص  -2   .81محمد سعيد أوكيل، مرجع ساب
 3-  ، ، ص  محاسبة التكاليف،فوز غرايبي ، بدون سن ض  .80منشورا الن
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تعريف ا€ت₫ا€يف: " هي ا€قيمة ااقتصادية أية تضحية سواء ₫انت مادية أو معنوية وا€تي  أيضا ₫ما يم₫ن  
 1يم₫ن قياسها با€عملة ا€نقدية ا€تي تبذل في سبيل ا€حصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية ".

جية أو خدمة ويم₫ن تعريف ا€ت₫ا€يف ₫ما يلي: " هي ا€قيمة ا€₫مية ا€تي يتأ₫د استخدامها في عملية إنتا     
 2معينة طبقا €لقرارات ا€معتمدة €ذ€ك "

لفة:تعريف سعر  -2  الت

يقصد بسعر ا€ت₫لفة €نموذج أو خدمة معينة مجموع ا€ت₫ا€يف ا€تي ب₫لفها هذا ا€منتوج أو ا€خدمة من     
بداية اإنتاج حتى ا€مرحلة ا€نهائية وهذ₲ ا€ت₫ا€يف محسوبة على أساس اأعباء ا€فصلية €استغال وا€تي 

 تشمل: 

 تحليل استهاك ا€مواد 

  تحليل مصاريف ا€مستخدمين 

 توزيع اأعباء 

 يم₫ن حساب سعر ا€ت₫لفة €مختلف ا€مؤسسات حسب طبيعتها ₫ما يلي: و 

 سعر ا€ت₫لفة حسب ا€مؤسسات ا€تجارية -أ

 سعر ا€ت₫لفة = ت₫لفة شراء ا€بضاعة ا€مباعة + مصاريف ا€توزيع ا€مباشرة وغير ا€مباشرة

 سعر ا€ت₫لفة حسب ا€مؤسسات اإنتاجية: -ب

 مصاريف ا€توزيع ا€مباشرة وغير ا€مباشرةسعر ا€ت₫لفة = ت₫لفة إنتاج ا€منتجات ا€مباعة + 

اليف ونة للت  ثانيا: العناصر الم

 يم₫ن تقسيم ا€عناصر ا€م₫ونة €لت₫ا€يف فيما يلي:

 ا€مواد اأو€ية 

  ا€عمل ا€مباشر 

 ا€مصاريف ا€مباشرة 

 ا€مصاريف غير ا€مباشرة 

                                                             

يل،  -1  يةصالح عبد ه الرز وعطا ه وارد خ نشر وامحاسبة التكاليف الفع  .61، ص 6772لتوزيع، عمان ، دار زهران ل
8 –  ،  .85، ص بامرجع سعبد الحميد محمود كراج
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و تشمل ا€عنصر ا€مادي ا€ذي يدخل في ت₫وين سلعة و هذا ا€عنصر يش₫ل ا€جزء  المواد اأولية: -1
ا€رئيسي من ا€ت₫لفة اإجما€ية €بعض ا€منتجات وتتخذ ا€مواد ا€مستخدمة في اإنتاج ش₫ل ا€مواد اأو€ية 
من ا€مواد نصف ا€مصنعة ₫ا€حديد مثا ، أو قد ت₫ون مواد تامة ا€صنع يجري تجميعها ، ₫ما قد ت₫ون 
مواد يتطلبها إتمام ا€منتج ا€نهائي ₫ا€غراء في صناعة اأثاث أو أنها تستخدم في سبيل ا€محافظة على 

 استمرار اإنتاج مثل مواد ا€صيانة زيوت ا€تشحيم و ا€وقود .

فا€قوة ا€بشرية هي ا€قادرة على اابت₫ار  اإنتاج،يعتبر ا€عمل ا€مباشر من أهم عوامل  المباشر:العمل  -2
 بقصد ا€وصول إ€ى أقصى من ا€₫فاية اإنتاجية. ا€رقابة،وا€توجيه و وا€تخطيط 

في ش₫ل أجور ورواتب وم₫افآت  ا€مؤسسةتحملها ت وت₫لفة عنصر ا€عمل هي مجموع اأموال ا€تي      
 وضمانات اجتماعية.

 ومما تجدر اإشارة إ€يه أن هذا ا€عنصر يتميز بعدة عناصر تجعله مختلفا عن عنصر ا€مواد اأو€ية.   

 .ا يخلو أي نشاط صناعي من عنصر ا€عمل في جميع نواحي اإنتاج وا€بيع واإدارة 

 يتخذ عدد ساعات ا€عمل ₫مقياس €ل₫فاية اإنتاجية و₫لما زاد عدد ا€وحدات ا€منتجة في خال تلك 
 ا€ساعات ₫ان د€يا على زيادة ا€₫فاية اإنتاجية.

  يؤثر عنصر ا€عمل على بعض ا€ت₫ا€يف اأخرى فزيادة ساعات ا€عمل تؤدي إ€ى زيادة ت₫لفة إضافية
 ونفقات اإشراف

تلك ا€مصاريف ا€تي تنفق مباشرة على ا€سلعة وتعتبر جزءا من ت₫لفتها  هي المصاريف المباشرة: -3
هو أساس ا€تمييز فقد تتم ا€عملية في ا€قسم ا€صناعي ويم₫ن حصرها با€صرف فاإنفاق على ا€سلعة 

 فيعتبر ا€مبلغ ا€مصروف مصروفا مباشرا €لعملية أو ا€سلعة ا€تي جهزت في هذا ا€قسم. عليها،

هي ا€مصاريف ا€تي صرفت في سبيل إنتاج وا يم₫ن إتباعها €لسلعة أو  المصاريف غير المباشرة: -4
 ا€عملية با€ذات.

اليفتصنيف  ثالثا:   الت

وقبل تحديد هذ₲ ا€ت₫ا€يف  واحد،تحتوي ا€محاسبة ا€تحليلية على مجموعة من ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة      
 نواحي:وسعر ا€ت₫لفة يجب معرفة أنواع ا€ت₫ا€يف و₫يفية تقسيمها وتصنيفها حسب عدة 
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اليف بحجم اإنتاج )حجم النشاط(.  -1  من حيث عاقة الت

ذا €م يأخذ أثر إن      احتساب ت₫لفة ا€منتج بش₫ل إجما€ي يتأثر بحاات تغير أحجام اإنتاج وا€مبيعات وا 
هذا ا€تغيير بااعتبار فإن ذ€ك قد يؤدي إ€ى اتخاذ قرارات تبدو ظاهريا صحيحة ومناسبة و€₫نها في ا€حقيقة 

حجم ا€نشاط ومن ذ€ك يم₫ننا ا€قول أن تفتقر إ€ى ا€دقة وا€موضوعية أن ا€ت₫لفة اإجما€ية تتأثر في ا€واقع ب
 ₫افة عناصر ا€ت₫ا€يف تنقسم إ€ى ثاث مجموعات أساسية هي:

اليف المتغيرة: -أ وهي ا€تي تتغير بتغير حجم ا€نشاط زيادة أو نقصانا وبنفس ا€نسبة، أو هي  الت
ومن هذا ا€تعريف  ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة ₫ت₫لفة واحدة و€₫نها متغيرة ₫مجموع بتغير حجم ا€نشاط وبنفس ا€نسبة

 1 تتضح خصائصها ₫ما يلي:

 .ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة ا€₫لية تتغير بحجم ا€نشاط وبنفس ا€نسبة 

 .تبقى ا€ت₫لفة ا€متغيرة €لوحدة ثابتة مهما تغير حجم اإنتاج 

 .يم₫ن تحميلها بسهو€ة إ€ى أقسام اإنتاج 

 .يم₫ن مراقبة صرفها من قبل رؤساء اأقسام 

ل البياني اليف المتغيرة وحجم النشاط: (11)الش  العاقة بين الت

 ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة 

   ت₫ا€يف ثابتة                              

 

                                                        

 

 

 ا€₫مية 

عمر، تحليل ااستغال التحليل المالي والمحاسبة  المصدر: سعدون علي، بن فارس مهدي، شرفاوي
 .96، ص 1996التحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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اليف الثابتة: -ب وهي ا€تي تبقى ثابتة ₫مجموع بتغير حجم اإنتاج في ضوء طاقة إنتاجية معينة €₫نها  الت
متغيرة ₫ت₫لفة ا€وحدة حيث تتناقص نصيب وحدة اإنتاج منها ₫لما زادت ا€وحدات ا€منتجة وا€ع₫س 
اء صحيح ومن أمثلتها ت₫ا€يف ا€تصنيع غير ا€مباشرة ا€ثابتة، واإيجار واهتاك ا€معدات وأجور ا€مدر 

 1يلي: وا€تأمين على ا€مصنع...ا€خ. ومن خصائصها ما

 أنها ثابتة مع تغير حجم اإنتاج وحجم اإنتاج. -7

 أن نصيب ا€وحدة ا€منتجة من ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة يقل مع زيادة ا€وحدات ا€منتجة. -2

 .يجري توزيعها على اأقسام بقرارات إدارية -1
 تنتج عن قرارات إدارية عليا. -8

€زامية ا وتنقسم إ€ى     €زامية، ااختيارية يم₫ن €إدارة ا€تأثير فيها ₫ا€رواتب واأجور وا  قسمين: اختيارية وا 
 هتاك واأجور.€تأثير فيها في ا€مدى ا€قصير ₫اإيم₫ن ا

وا€معلوم أن هذ₲ اأعباء تظل ثابتة مهما تغير حجم ا€نشاط اإنتاجي إا إذا تغير ا€تر₫يب ا€هي₫لي €لمؤسسة 
 معدات وأدوات جديدة. ₫شراء مثا

ل البياني رقما ل المؤسسة(12)لش  : في حالة تغير هي

 ت ثا       

 

 1ت ثا                                           

 2ت ثا                                                              

  7ت ثا                                                                         

 

  ا€₫مية                           

 12، ص 1997المصدر: أبو منصف، الوجيز في المحاسبة، دار المحمدية، عنابة
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ل البياني قم ل المؤسسة(13)الش  : في حالة عدم تغير هي

 ت ثا 

 

 ت ثا 

 

 

                                                   ا€₫مية                                    

اليف "، مرجع سابق ص   . 51المصدر: صالح الرزق، عطااه خليلي بن وارد " محاسبة الت

اليف مختلطة: -ت بقيت  هي ا€ت₫ا€يف ا€تي ا تتغير بش₫ل ₫امل مع ا€تغير في حجم اإنتاج طا€ما ت
ا€عوامل اأخرى على ما عليه وتت₫ون من عنصر ثابت وعنصر متغير₫ما تتميز بوجود مرونة نسبية 
وتحضير هذ₲ ا€ت₫ا€يف ₫لما تغيرت أحجام ا€ت₫ا€يف و€₫ن نسبة ا€تغير غير مماثلة، مثل ت₫ا€يف 

 ا€صيانة واإصاحات ا€دورية وا€طارئة ونفقات ا€₫هرباء وا€ماء.

ل البياني رقم  اليف وحجم النشاط14الش  : العاقة بين مجموع الت

 مجموع ا€ت₫ا€يف     

    مج = تم + ت ثا                         

 

 ت ثا                 

 

 

 ا€₫مية               

اليف، دار الزهران، عمان، طبعة   .81، ص 1998المصدر: صالح الرزق، مبادئ محاسبة الت
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 القياسمن ناحية وحدة  -1

 إ€ى:وتنقسم 

عبارة عن ناتج قسمة ا€ت₫لفة اإجما€ية على عدد ا€وحدات ا€تي يقاس بها ا€نشاط ا€ذي  ا€وحدة:ت₫لفة  -أ
ي₫ون أ₫ثر ارتباطا با€ت₫ا€يف ا€تي حدثت وعلى سبيل ا€مثال قد يتضمن ا€مقام عدد وحدات ا€منتج عدد 

 ساعات ا€خدمة.

فة €وحدة ا€منتج ا€تام عن طريق تجميع ت₫ا€يف ا€تصنيع ثم قسمة ومن ثمة فإنه يتم احتساب متوسط ا€ت₫ل   
 هذا ا€مجموع على عدد ا€وحدات ا€منتجة.

و€₫نه يجب أن يفسر بحذر شديد خاصة ما إذا ₫انت  مفيدة،إن ت₫لفة ا€وحدة غا€با ما ت₫ون معلومة مهمة و 
  1هذ₲ ا€ت₫لفة عبارة عن ا€ت₫لفة ا€ثابتة €لوحدة.

هي ت₫لفة ا€مبيعات مضافا إ€يها ت₫ا€يف مرا₫ز ا€خدمات اإدارية وا€تمويلية أو  ا€ت₫لفة اإجما€ية: -ب
 ا€ت₫ا€يف اإدارية غير ا€مباشرة.

 من ناحية الوظيفة:  -2

يتم ربط عنصر ا€ت₫لفة بوظيفة معينة حيث يسهل تحميله عليها وبما أن هناك ثاث وظائف €لمشروع فإن 
  مجموعات:ا€تحليل ا€وظيفي يظهر €نا ثاث 

اليف صناعية أو إنتاجية -أ وهي ا€مصاريف اإنتاجية ا€متعلقة بعملية صنع ا€وحدات ا€منتجة إا أنه  :ت
ا يم₫ن تخصيص هذ₲ ا€ت₫ا€يف مباشرة على ا€وحدات أنها تخص اإنتاج بأجمعه وهي م₫ونة من 

 2ت₫لفة ا€مواد اأو€ية، ت₫لفة ا€يد ا€عاملة ا€مباشرة وت₫ا€يف ا€تصنيع غير ا€مباشرة.

اليف إدارية ومالية: -ب هي ا€عناصر ا€تي تنفق على ا€وظيفة اإدارية ممثلة في ا€خدمات اإدارية و  ت
وا€تمويلية وهي أعباء تتحملها ا€مؤسسة نتيجة €لسياسات وا€تعليمات ا€مقررة مثل: رواتب اإدارة، فوائد 

 3ا€قروض وا€خسائر ا€رأسما€ية، ديون محدودة، خصومات ممنوحة.
مبا€غ ا€تي تدفع في سبيل توزيع وتصريف ا€منتجات حتى وهي جميع ا€ التوزيع:مصاريف البيع و  -ت

 وصو€ها إ€ى ا€مستهلك اأخير وتدخل ضمنها ت₫ا€يف دراسة ا€تسويق.   

انية تتبعها: -3 يخص هذا ا€تحليل بخلفية عنصر ا€ت₫ا€يف بوحدة ا€نشاط وهي ₫مية من  من ناحية إم
 سم إ€ى:اإنتاج تام ا€صنع تتخذ أساسا €قياس ا€نشاط اإنتاجي وتنق

                                                             

، ص  -1  يل وارد، مرجع ساب  .30صالح الرز وعطا ه خ
 .17نفس المرجع، ص  -2 
، مرجع  -3  ، ص عبد الحميد محمود كراج  .82سب
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اليف المباشرة: -أ ا€تي يم₫ن ربطها مباشرة با€سلطة أو بأمر تشغيل معين وتشمل ت₫لفة ا€واد  وهي الت
 ا€مباشرة وت₫لفة ا€يد ا€عاملة ا€مباشرة.

اليف غير  -ب وهي ا€تي ترتبط باإنتاج ₫له بصفة عامة و€يس على وحدة إنتاج معينة  المباشرة:الت
 ا€مباشرة يد عمل غير مباشرة وت₫ا€يف صناعية مباشرة.وتشمل ت₫لفة ا€مواد غير 

 من ناحية وقت حسابها أو طبيعة البيانات التي تشمل عليها. -4

 :1تنقسم ا€ت₫ا€يف من حيث ا€فترة ا€زمنية ا€تي ترتبط بها إ€ى قسمين

هي ت₫ا€يف وقعت فعا حيث حددت وجمعت ا€نتيجة إنفاقها غير أن عرض  ا€تاريخية:ا€ت₫ا€يف ا€فعلية  -أ
 نتائجها يتأخر حتى يتم تنفيذ جميع عمليات ا€تصنيع أو تقديم خدمات أو في نهاية ا€سنة ا€ما€ية.

وهي ا€ت₫ا€يف ا€محددة مقدما على أساس علمي وعملي €تحديد نشاط ا€مؤسسة من  ا€معيارية:ا€ت₫ا€يف  -ب
€قيمة ضمن ا€محاسبة ا€تحليلية بهدف استخراج ا€ظروف بين اأعباء ا€متوقعة واأعباء حيث ا€₫مية وا

 ا€فعلية.

 من ناحية العاقة بفترة المحاسبة.  -5

  :وتنقسم إ€ى قسمين وهما

وتستفيد منها ا€فترة ا€محاسبية ا€تي أنفقت فيها هذ₲ ا€مصروفات وا يوجد €ها منافع  اإدارة:مصاريف  -أ
 هذ₲ ا€مصروفات في حسابات وجدول حسابات ا€نتائج.مستقبلية وتقفل 

وتستفيد منها عدة دورات ما€ية مستقبلية وتصنف هذ₲ ا€مصروفات ₫أصل  الرأسمالية:المصروفات  -ب
 وتحول إ€ى مصروفات إ€ى حسابات ا€نتائج عند استها₫ها.

 .من ناحية المسؤولية -2

 2 :تنقسم إ€ى قسمين نذ₫رهما فيما يلي

م والرقابةعناصر قابلة  -أ بمعنى يم₫ن فرض رقابة عليها وت₫ون في إطار تح₫م ا€مستويات  :للتح
 اإدارية ا€مختلفة، ويتم في ظلها تبويب عناصر ا€ت₫ا€يف حسب مرا₫ز ا€مسؤو€ية.

وهي عناصر تخرج عن نطاق مسؤو€ية ا€مستوى اإداري ₫ما أنها تخضع  عناصر غير قابلة للرقابة: -ب
مثل تعيين موظفين في قسم ا€صيانة نتيجة €قرار مجلس اإدارة فهي عوامل €عوامل خارجة عن إرادته 

 خارجة عن إرادته.

 
                                                             

 1-  ، ، الجزائر الرائد في المحاسبةبوشاشي بوعا كي  .51، ص 8000، دار الم
ي،  -2  نشر، سن أسالي المحاسبة اإداريةيحي أحمد مصطف ق  .37، ص 8005، إيترا ل
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اليف اإجمالية -7 اليفية لقائمة الت  من ناحية البنود الت

 1إ€ى:وتنقسم    

لفة  -أ  مصاريف مباشرة. –مواد بشرية + أجور مباشرة  اأولية:الت

لفة  -ب  ت₫لفة أو€ية + مصاريف صناعية غير مباشرة. الصناعية:الت

لفة  -ت  ت₫لفة صناعية + مصاريف ا€بيع وا€توزيع + مصاريف اإدارة وا€ما€ية. المبيعات:ت

 المطلب الثاني

 ات ـــــــــزونــــم المخـــــييــــتق

ويم₫ن أن تخرج مختلف ا€مخزونات إما  حسابها،تدخل ا€مخزونات في حساب سعر ا€ت₫لفة ا€تي نريد     
إ€ى ااستعمال في اإنتاج أو ا€بيع وفي ₫لتا ا€حا€تين يجن أن تحسب ت₫لفة ا€مخزونات عند دخو€ها 

€ى ا€مخازن.  وخروجها من وا 

 تعريف المخزونات. أوا:

يعرف ا€مخزون بأنه "أي ₫مية من ا€مواد ا€خام أو أجزاء أو منتجات تحت ا€تشغيل أو  :11تعريف 
منتجات تامة تحت سيطرة منشأة ما تحتفظ بها €فترة زمنية معينة في حا€ة سا₫نة نسبيا انتظارا استخدامها 

 2وبيعها".

سسة من أجل ا€تصنيع في " يمثل ا€مخزون جزءا من اأصول ا€متداو€ة ا€مشتر₫ة من قبل ا€مؤ  :12تعريف 
 3ا€مؤسسات ا€صناعية ₫ما بشمل ₫ل ا€منتوجات ا€موجهة €استهاك ا€ذاتي €لمؤسسة ".

 02( في إطار ا€معيار ا€محاسبي ا€دو€ي رقم IASBويعرفها مجلس معايير ا€محاسبة ا€دو€ية ) :3تعريف 
€غرض إعادة بيعها في ا€نشاط  اقتنائهاوا€متعلق با€مخزونات على أنها " ₫ل عناصر اأصول ا€تي يتم 

ا€عادي €لمؤسسة أو في ش₫ل منتجات جارية )قيد اإنجاز( أو ا€مواد اأو€ية ا€لوازم ا€تي تش₫لها خال 
 4ا€مسار اإنتاجي أو تقديم ا€خدمات ".

 

                                                             

، ص  -1   . 31صالح رز عطا ه، مرجع ساب
يل وارد،  -2 يةعطا ه خ ي  .671، ص 6779الزهران، عمان  ، دارمبادئ المحاسبة التح
 3-  ، دليل المحاسبي الوطنيهوا جمع ، الطبع تقنيا المحاسبة المعمقة وفقا ل  .606، ص 8009، الجزائر 5، ديوان المطبوعا الجامعي
اعمورة جمال،  -4  مخزونا وكيفية تقييم تق الدولي حول النظا  المعالجة المحاسبية ل المحاسبي المالي الجديد، بالمركز ، مداخ في إطار الم

 .2، ص 8060جانفي  62-69الجامعي بالواد يو 
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 طرق تقييم المخزونات. ا:انيث

 تقييم المدخات:  -1

 تسجل بت₫لفة شرائها أي ثمن شرائها مضافا إ€يها مصاريف ا€شراء. ا€مدخات ا€مشتراة 

  إدخال ا€منتجات ا€تامة، نصف ا€مصنعة وا€جارية تقيم بت₫لفة صنعها، انطاقا من بداية إنتاجها إ€ى
 ا€مرحلة ا€تي بلغتها من ا€تحويل أو ا€منتجات.

 €ك بتحميل مصاريف ا€توزيع با€نسبة وأحيانا تسجل ا€منتجات ا€تامة بسعر بيعها أو بسعر ت₫لفتها وذ
 ا€محملة على ا€مبيعات نفسها.

 تقييم المخرجات:  -2

لفة الوسطية المرجحة: -أ تعتبر طريقة ا€ت₫لفة ا€وسطية ا€مرجحة بسيطة وسهلة ااستعمال،  طريقة الت
وهي تأخذ بعين  ،(SCF)وقد اعتمدت ₫طريقة €تقييم ا€مخزونات ضمن ا€نظام ا€محاسبي ا€ما€ي 

 ار قيم اإدخاات وا€تي نحصل عليها بضرب سعر ا€وحدة ا€مدخلة في عدد ₫مياتها، وتجمع ااعتب

ون ويتم حسابها وفق بعدها هذ₲ ا€قيم وتقسم على إجما€ي ا€₫ميات €نستخرج في اأخير قيمة ا€مخز 
 ا€عاقة ا€تا€ية: 

 (نس ل ن( + ............)ك 2سل2 ك( + )7سل 7 ك)                  
 =  ت وم

 ن+ .............+ك  2 ك+  7 ك                  

 تنقسم إ€ى ثاث أنواع: 

 :ل إدخال لفة الوسطية المرجحة بعد  وتقوم على أساس حساب ا€ت₫لفة بعد ₫ل إدخال، أي أن  الت
ا€مخرجات تختلف في عملية تقييمها، وبعد ₫ل إدخال تحسب هذ₲ ا€ت₫لفة بها اإخراجات ا€تي تأتي 

خراجات ا€تي تأتي بعدها وه₫ذا ا€مقبلة ونقيم بها اإ اإدخااتباشرة ثم نعيد ا€حساب بعد بعدها م
 نستعمل ا€عاقة:

 ا€₫ميات ا€موجودة + قيمة اإدخاات ا€جديدة( )قيمة                                            

  =  إدخالا€ت₫لفة ا€وسطية ا€مرجحة بعد ₫ل  

 ا€جديدة( اإدخالا€₫ميات ا€موجودة + ₫مية )                                                 
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 :لفة الوسطية لمجموع اإدخاات بهذ₲ ا€طريقة فإن تقييم مجموع اإخراجات ي₫ون بت₫لفة وحدة  الت
مشتر₫ة تحسب بعد دخول ₫ل مشتريات أو إنتاج فترة فإن اإخراجات تسجل أثناء خروجها با€₫مية فقط 

بها اإخراجات وتقيم وفي آخر ا€فترة عند حصر ₫ل اإدخاات تحسب بها ا€ت₫لفة ا€وسطية ا€مرجحة 
 .ت₫لفة واحدةوتحسب 

 لفة الوسطية المرجحة لمجموع اإدخاات + مخزون أول المدة:ا تستعمل هذ₲ ا€طريقة في  لت
على مجموع  ااطاعحساب ت₫لفة ا€وحدات ال ا€منصرفة من ا€مخزن وتحسب في آخر ا€فترة بعد 

 اإدخاات ا€حقيقية ا€تي تتم في ا€مؤسسة، وتحسب ا€ت₫لفة ا€وسطية ا€مرجحة با€عاقة ا€تا€ية:

 )مخزون أول ا€مدة با€قيمة + مجموع اإدخاات با€قيمة(                                         

 ا€ت₫لفة ا€وسطية ا€مرجحة €لوحدة = 

 )مخزون أول ا€مدة با€₫مية + مجموع اإدخاات با€₫مية(                                           

 

 FIFOما دخل أوا خرج أوا:  -ب

( €تقييم إخراجات ا€مخزون على أساس SCFاعتمدت هذ₲ ا€طريقة في ا€نظام ا€محاسبي ا€ما€ي )€قد     
فا€مخزونات ا€تي دخلت أوا تخرج أوا، ثم تخرج ا€تي تليها، وه₫ذا يتتابع ا€خروج  ا€تسلسل ا€تاريخي €دخو€ها.

₲ ا€طريقة خاصة عند وجود حسب اأقدم في ا€دخول حتى نصل إ€ى ا€مخزونات ا€تي دخلت حديثا، وتستعمل هذ
 1مخزونات تتأثر سريعا بعامل ا€زمن.

     LIFOطريقة الوارد أخيرا الصادر أوا:  -ث

اد ا€تي دخلت أخيرا ثم ا€لجوء إ€ى أسعار ا€₫ميات و على أساس أسعار ا€سلع وا€م ا€مخرجاتوفق هذ₲ ا€طريقة تقيم 
حتى ا€وصول إ€ى ا€مخزونات ا€تي دخلت أوا، ويبقى  ...،ا€تي وردت قبلها في حا€ة نفاذ ا€₫مية اأو€ى وه₫ذا

ا€مخزون ا€نهائي بت₫لفة ا€مواد ا€تي تحصلت عليها ا€مؤسسة في اأول، أما سعر ا€ت₫لفة فيحسب بت₫لفة ا€مواد ا€تي 
   2دخلت في آخر ا€فترة.

 

 

 
                                                             

 .617-612، ص ص6790، القاهرة مكتب عين الشمسمحاسبة التكاليف، محمد الجزار،  -1 
يةناصر داد عدون،  -2  ي ، صالمحاسبة التح   .17، مرجع ساب
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 المطلب الثالث

اليف و   المبادئ الخاصة بهاأنظمة الت

اليفأوا: أنظ  مة الت

توجد أنظمة متعددة €تتبع ا€ت₫ا€يف وحساب أسعار ا€ت₫لفة €منتوج معين أو نشاط ما، وهذ₲ اأنظمة ترت₫ز في     
 1 ا€غا€ب على ما يلي:

لفة المواد واللوازم أثناء عملية التشغيل: -أ على ₫مية ا€مواد وا€لوازم ا€تي  ويتحدد ذ€ك بناءا حساب ت
يتم استها₫ها فعا أثناء ممارسة عملية ا€تحويل اإنتاجي أو أداء ا€خدمة من طرف ا€مؤسسة أو ا€وحدة 

ا€معينة €لحصول على ا€منتج ا€مستهدف أو ا€خدمة ا€مطلوبة، ويتم تشخيص هذ₲ ا€₫مية  اإنتاجية
€با تعتمد على أسلوب ا€تحميل ا€فعلي ا€حقيقي وفق اعتمادا على طريقة ا€تسعير ا€مطبقة، وا€تي غا

 منهجية خاصة.

لفة وفق العمل المستغرق أثناء عملية التشغيل -ب وذ€ك €لتعبير عن قرار ا€جهد ا€بشري  :تحديد الت
 ا€معني أو ا€خدمة ا€مرغوبة ويتحدد ذ€ك انطاقا من مناصب ا€عمل أو ما  ا€منتجا€مبذول €لحصول على 
ه باأجور وا€رواتب، ويتم حساب هذ₲ اأخيرة على أساس مقدار ساعات ا€عمل اصطلح على تسميت

 واأعمال ا€ملحقة بها. اإنتاجيةا€فعلية وساعات ا€عمل اإضافية ا€تي استغرقتها ا€عملية 

لفة مساهمة عناصر التشغيل المادية: -ت  با€مؤسسة أو ا€مرتبطة اإنتاجيةممارسة ا€عملية  تحديد ت

هتا₫ات وفق أقساط عادية باإضافة إ€ى ₫ل ا€مصاريف باإ ما يسمىا€معينة عبر  اإنتاجيةا€وحدة 
 اأخرى ا€تي قد توا₫ب بصفة غير مباشرة عمليات اأداء من قريب أو من بعيد.

ز اأنشطة المعتمدة: -ث اليف حسب مرا سواء عبر ا€مصا€ح ا€تقنية ₫ا€ورشات و م₫اتب  توزيع الت
€مصا€ح ا€تجارية ₫أقسام ا€شراء و ا€بيع و ا€توزيع أو عبر ا€مصا€ح ا€عامة ₫اإدارة و ا€دراسات أو عبر ا

ا€محاسبة و ا€ما€ية ... فباعتبار هذا ا€تقسيم و استنادا إ€ى أن نشاط هذ₲ ا€مصا€ح و اأقسام أو ا€مرا₫ز 
با€مرا₫ز ا€منفقة هو مصدر ا€ت₫ا€يف ، فإن اأمر يتطلب ربط هذ₲ ا€ت₫ا€يف ا€معبر عن فترة زمنية ما 

€₫ل نشاط على حدى أو مقارنة هذا ا€حجم بأمثلة ضمن  €ت₫ا€يفيافيها ، وذ€ك قصد معرفة ا€حجم 
 اأقسام أو ا€مرا₫ز اأخرى وبا€تا€ي تحديد ₫ل منهما €تقويم أدائها وترشيد ت₫ا€يفها.

لفة: -ج اليف وأسعار الت  واختافا€طرق  وتجدر اإشارة إ€ى أن تعدد هذ₲ تحديد أسلوب لحساب الت
 منهجياتها بحسب ا€غرض ا€متوخى من ا€حساب أو طبيعة ا€بيانات ا€متوفرة عن اأداء أو ا€خبرة ا€متدفقة 

 

                                                             

طاقا أحمد طرطار،  -1  ، الجزائراإنتاجيةالترشيد ااقتصاد ل  .601-608، ص ص 6775، ديوان المطبوعا الجامعي
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عبر ا€زمن على أن تستند نتائج ا€حساب إ€ى اأرقام ا€معيارية ا€مستهدفة €دراسة وتحليل ا€فروق ا€متو€دة عن 
 وفعا€ية. ذ€ك قصد ا€تح₫م في ا€ت₫ا€يف وعناصرها بنجاعة

اليف  ثانيا: المبادئ الخاصة بنظام الت

وهذا يعني أن ا€محاسبة تعتمد على بيانات إحصائية وتحليلية عن ا€نفقات  المحاسبية:مبدأ البيانات  -أ
 واإنتاج حتى يم₫ن إعداد اأدوات ا€ازمة باعتبار₲ صانع اأداة ا€تي يقدمها إ€ى مستخدميها.

عند قياس وتقديم ا€معلومات  نفس ا€قواعديجب على ا€محاسب إتباع  :البياناتمبدأ التوحيد ومقارنة  -ب
 وتوحيد هذ₲ ا€بيانات حتى يسهل مقارنتها با€فترة ا€سابقة أو ا€بيانات ا€مقدرة.

وااعتماد  قراءتهايجب أن ت₫ون ا€قوائم واضحة وغير معقدة حتى تسهل  مبدأ قابلية القوائم للقراءة: -ت
 عليها واستخاص ا€نتائج منها.

تمتاز ا€قوائم ا€ما€ية ا€معروفة با€وضوح وا€دقة €لموعد  مبدأ ااعتماد على المعلومات المحاسبية: -ث
عليها، وفي حا€ة  ااعتمادا€مناسب وتشمل نتائج ا€مش₫لة ا€ما€ية ا€معروفة من جميع نواحيها حتى يم₫ن 

 نتيجة ا€تي أم₫ن ا€وصول إ€يها، يجب ذ₫ر ذ€ك بصراحة ورأيه فيها.وجود متغير معين ا يتفق مع ا€

تابة البيانات مرة واحدة: -ج إن ا€تنظيم ا€محاسبي ا€ناجح يقضي بتخفيض عدد ا€مستندات وتقليل  مبدأ 
اأداء، بحيث تؤدي إ€ى تحقيق جميع اأهداف، وهذا يستلزم ₫تابة ا€بيانات مرة واحدة في ا€مستند وفي 

 رة تستخدم أوراق ₫ربونية €عدم ت₫رار ا€بيانات.حا€ة ا€ضرو 

ا€ت₫ا€يف ا€فعلية تعتمد على مستندات، أما ا€ت₫ا€يف ا€محددة مقدما أو إن  مبدأ عدم الموضوعية: -ح
ا€تفاضلية وجميع ت₫ا€يف ا€قرارات اإدارية ا تستند إ€ى مستندات موضوعية وقرائن مؤ₫دة وبا€تا€ي فإنه 

 ا€توقعات. يلزم حساب ااحتماات €هذ₲

يجب أن ي₫ون ا€مستند مناسبا مع دورة استخدامه في تسلسل منطقي  مبدأ تخفيض عدد المستندات: -خ
حتى يتفادى أخطاء ااستعمال، وياحظ ا€وفرة في عدد ا€مستندات وا€صور ما أم₫ن منها من زيادة 

 ة €لمستند.ا€ت₫ا€يف وتعقيد ا€عمل ا يضر ذ€ك بغرض ا€مستند أو يقلل من ا€رقابة ا€داخلي

بعرض ا€معلومات وتفسيرها إ€ى ا€مستويات اإدارية ا€مختلفة  تقوم محاسبة ا€ت₫ا€يف نظام ااتصال: -د
واختبار اإدارة ا€معنية في ا€مشروع بتقارير ا€ت₫ا€يف ا€تي تساعدها في تأدية وظائفها اإدارية ا€مختلفة 

 وهذا ₫له يتطلب نظام اتصال ₫امل داخل ا€مشروع.
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 الفصل  خاتمة

 محددة، وغايات أهداف €تحقيق عملية أداة هي ظهر €نا من خال هذا ا€فصل أن ا€محاسبة ا€تحليلية 
، حيث ت₫ون مهمتها تجميع و تحليل و محدد نوع إنتاج على قادرا مت₫اما منهجيا نظاما تعتبر أنها وأهميتها

فهي تعد من ا€تقنيات ا€مهمة في ا€وحدات ااقتصادية حيث تساعدها بما توفر₲ من  إبراز و معرفة ا€ت₫لفة
عمال ا€معاصرة وهذا بسبب اأمعلومات داخلية تفصيلية على تأ₫يد قدرة ا€وحدة ااقتصادية في ا€منافسة في بيئة 

₫بيرا داخل ا€مؤسسة، إذ €لمحاسبة ا€تحليلية دورا  و ا€تطور ا€₫بير ا€ذي شهدته مختلف ا€نشاطات ااقتصادية،
وهذا من حيث ا€تفصيل وا€تحليل €جميع ا€بيانات، فهي تحتل م₫انة ₫بيرة داخل نظام ا€معلومات ا€محاسبية 

 ااستعانةتساعد على ا€تسيير ا€جيد وا€عمل من أجل ا€حصول على نتيجة فعا€ة وجيدة وتحقيق اأرباح، و₫ذ€ك 
 بمعلومات ا€محاسبة ا€عامة ا€تي تعتبر ا€ممول اأساسي €لمعلومات.

منها  فا€محاسبة ا€تحليلية تهتم بتحديد ا€ت₫ا€يف وذ€ك من خال حسابها €سعر ا€ت₫لفة مستخدمة عدة طرق    
   وهذا ما سنتطرق إ€يه في ا€فصل ا€ثاني.  ا€تقليدية وا€حديثة
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 تمهيد

تهتم ا€محاسبة ا€تحليلية بقياس ا€ت₫لفة طبقا €لغرض ا€ذي تستهدفه اإدارة من قياسها ويقتضي ذ€ك 
با€ضرورة أن ا€ت₫لفة ا€تي يتم قياسها يجب أن تتاءم و تتزامن مع ا€غرض ا€مستهدف من ذ€ك ا€قياس، 

ا€ت₫لفة €يس فقط باختاف ا€غرض و€₫ن أيضا باختاف ا€خلفية ا€علمية هذا ويختلف مضمون ومفهوم 
€لقائم بعملية ا€قياس أو بتحديد ا€مفهوم، وا€ت₫لفة تعتبر €فظة تنطوي على ا€عديد من ا€معاني ا€تي تختلف 

 باختاف ا€عديد من ااعتبارات.

 تناو€نا فيها ماث مباحث سنحاول خال هذا ا€فصل ا€حديث عن ₫ل هذا بأ₫ثر تفصيل من خال ثاو 
 يلي:

 ؛ا€ت₫ا€يف تحميل طرق -
 ؛ا€قرار ذماهية عملية اتخا -
 في اتخاذ ا€قرارات. محاسبة ا€تحليليةطرق ا€ -
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 ولالمبحث اأ 

اليف  طرق تحميل الت

يختلف محاسبو ا€ت₫ا€يف في ₫يفية تحميل ا€ت₫ا€يف €وحدات ا€منتج ا€نهائي ، وفائدة تحديد ثمن ا€ت₫ا€يف 
اإجما€ي ا€متوسط €وحدة اإنتاج ، فحسب بعضهم أنه €يس من ا€ضروري تحميل ₫افة عناصر ا€ت₫ا€يف 

تي تعطي معنى واضحا €ثمن و أنه ي₫في تحميل ا€وحدة با€عناصر ا€مباشرة أو ا€متغيرة و ا€ ا€منتج€وحدة 
 ا€ت₫ا€يف خاصة و أنه €يس من ا€سهل تحميل بعض ا€عناصر €وحدات ا€ت₫لفة بطريقة دقيقة.

 بينما يرى ا€بعض اآخر ضرورة تحميل ا€ت₫ا€يف ₫لها مهما ₫انت طريقة ا€تحميل ا€مستخدمة.

 : 1ة و في ₫ل ا€حاات أو ا€طرق فإن عملية ا€حساب سبقتها عملية ا€تحليل ا€تا€ي

تحديد ااستها₫ات و ت₫ا€يف ا€مواد اأو€ية بحيث يجب ا€معرفة ا€دقيقة €حر₫ة دخول و خروج  -أ
 ا€مخزونات.

تطرق إ€ى ا€تحليل ا€دقيق من خال ا€تحديد ا€زمن ا€مستغرق في ا€عمل وا€ت₫ا€يف ا€متعلقة به،  -ب
€تي تنجم عنها ، و €لزمن و ₫ميات ا€عمل ا€موفرة €مختلف ا€نشاطات في ا€مؤسسة و ا€مصاريف ا

أو  منتجيجب خاصة تحديد ₫ميات ا€عمل أو عدد ا€ساعات ا€منفقة في وظيفة معينة أو إنتاج 
 خدمة معينة.

 تحديد اأعباء غير ا€مباشرة و تحميلها على أساس معين. -ت

ا€فصل بين مجموع ا€مصاريف ا€محملة ا€مباشرة و غير ا€مباشرة ا€تي تستعمل طرق معينة في  -ث
 .على ا€منتوجاتحسابها 

 

 

 

 

                                                             

يةناصر داد عدون -1  ي ، ص   ،، المحاسبة التح  .32مرجع ساب
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 المطلب اأول

اليف الطرق التقليدية  لتحميل الت

 اأقسام المتجانسة طريقة: أوا

نظام محاسبي تجمع فيه  يعرف ا€د€يل ا€وطني ا€محاسبي ا€قسم ا€متجانس بأنه الطريقة:تعريف  -1
ثم تحمل هذ₲ ا€عناصر على مختلف اأقسام باستخدام  مقدما،عناصر ا€ت₫ا€يف و أسعار ا€ت₫لفة 
 1مئوية.وحدات ا€قياس ا€معنية أو نسب 

ا€منهجية ا€تا€ية €لتم₫ن من تحديد ا€ت₫ا€يف و ا€نتائج  إتباعإجراء هذ₲ ا€طريقة يجب و : مبدأ الطريقة
 ا€تحليلية:

 .تخصيص اأعباء ا€مباشرة €لسلع و ا€خدمات ا€معنية باأمر 

  ا€توزيع اأو€ي €أعباء غير ا€مباشرة بين مرا₫ز ا€نشاط ا€ثانوية إ€ى مرا₫ز ا€نشاط اأساسية و
 ذ€ك حسب نظام مفاتيح ا€توزيع.

  ا€توزيع ا€ثانوي €حساب ا€ت₫ا€يف و أسعار ا€ت₫لفة  إنهاءتحميل اأعباء غير ا€مباشرة و ذ€ك بعد
 با€نسبة €لسلع و ا€خدمات ا€معنية .

  ا€نتيجة ا€تحليلية.تحديد و حساب 

 المتجانسة:تصنيف اأقسام  -2

يتم تصنيف اأقسام ا€متجانسة حسب مدى تجانس اأداء و ا€خدمات ا€مقدمة من اأقسام و طبيعة 
 اأقسام:و يسمح €نا هذا ا€معيار بإيجاد نوعين من  اأقسام،هذ₲ 

و تسمى باأقسام ا€رئيسية أو ا€فعلية ، و هي أقسام ذات نشاط قابل  :اأقسام الرئيسية-1.2
€لقياس ، أو بمعنى آخر €ها عاقة مباشرة با€منتجات ا€مدمجة ضمن دورة ااستغال ، و با€تا€ي 
تنسب ا€مصاريف ا€خاصة بها إ€ى ا€ت₫ا€يف و سعر ا€ت₫لفة وذ€ك من خال وحدات ا€عمل، و تتمثل 

 أساسا في :

                                                             

يةبوعا بوشاشي، -1  ي نشر والتوزيع، الجزائر  ،المنير في المحاسبة التح  .22،  ص 2882دار هوم ل
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 و يتمثل نشاط هذا ا€قسم في ا€شراء و ا€تخزين و يقاس نشاطه با€₫مية ا€مشتراة. :التموينقسم  -

: و يسمى أيضا بقسم ا€صنع أو ا€معمل ، و يتمثل في ا€ورشات ا€منتشرة عبر  قسم اإنتاج -
ا€مؤسسة ، و يعبر عن نشاطه بإحدى ا€وحدات : عدد ا€وحدات ا€منتجة ، عدد ساعات ا€عمل 

 عدد ساعات عمل اآ€ة. ا€مباشرة ،

 : ا€نشاط اأساسي €هذا ا€قسم هو ا€بيع ، ويقاس نشاطه برقم اأعمال. قسم التوزيع -

ذات نشاط يصعب قياسه ،و ت₫من  و هي أقسام و تسمى باأقسام ا€مساعدة :اأقسام الثانوية-2.2
تأدية عمليات ا€نشاط مهمتها اأساسية في تقديم خدمات €أقسام اأساسية ، حيث تساعدها في 

€أعباء  ااقتصادي على أحسن وجه ، و تحول مصاريف هذ₲ اأقسام ₫ليا عند عملية ا€توزيع ا€ثانوي
، ونذ₫ر من بين هذ₲ اأقسام ا€ثانوية ما يلي : قسم اإدارة ، قسم ا€صيانة ، قسم ا€محاسبة و 

   1ا€ما€ية...ا€خ.

  :العملتحديد وحدات -3

ويتم تحديدها عندما تتم  ا€منتجات،دور وحدة ا€عمل في تحميل أعباء ا€مرا₫ز ا€رئيسية إ€ى  يتمثل
 معا€جة اأعباء غير ا€مباشرة في مرا₫ز ا€تحليل.

هي ا€وحدة ا€تي تم₫ن من تحميل ت₫ا€يف مر₫ز ا€تحليل على حسابات  :تعريف وحدة العمل-1.3
 2ت₫ا€يف ا€منتجات و ا€طلبيات.

 يلي:ا€قياس هي ا€وحدة ا€مشتر₫ة ا€تي تم₫ن ا€قيام بما و تعتبر وحدة  

 إجما€ي ا€خدمات ا€مقدمة من قبل مرا₫ز ا€تحليل يتم وفق وحدة ا€عمل.قياس  -

أي أن وحدة ا€عمل يتم على  ا€عمل،اأعباء ا€محملة إ€ى ا€منتجات يتم تحديدها وفق وحدات  -
 ا€منتجات.أساسها توزيع ت₫ا€يف ا€قسم على 

 تسمح وحدة ا€عمل بمتابعة تطور ا€ت₫ا€يف في اأقسام. -

 تحميل اأعباء غير ا€مباشرة إ€ى ا€ت₫ا€يف و سعر ا€ت₫لفة. -

                                                             

ي رحال -1  ية من النظرية إل التطبيع ي ، الجزائر، دون سن نشر، ص ، المحاسبة التح  .42، مطبع عمار قرفي، باتن
، ص  -2   .222محمد سعيد أوكيل ، مرجع ساب
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 :معايير اختيار وحدات العمل-2.3

 إن اختيار وحدات ا€عمل يتم وفق مواصفات أهمها:

 .عن ا€معنى ا€₫مي €لخدمات ا€مؤداةأن ت₫ون معبرة عن نشاط ا€قسم و  -
بمتابعة نشاط ا€مر₫ز ، و يجب أن ت₫ون أداة €تحميل اأعباء إ€ى منتجات أو أن تسمح  -

 ا€طلبيات .

 أن تمثل ميزة وخاصية نشاط ا€مر₫ز. -

 أن ت₫ون بسيطة و سهلة ااستعمال في حا€ة ا€عمل وفق نظام ا€طلبيات. -

 أن توضح مدى اارتباط ا€قائم بين إجما€ي ا€ت₫ا€يف و اآداءات ا€مقدمة.  -

 : أعباء غير المباشرةتوزيع ا-4

 غير ا€مباشرة بين اأقسام ا€متجانسة ₫ما يلي :توزع اأعباء 

من اأعباء حسب  يتم من خا€ه إعادة تصنيف اأعباء غير ا€مباشرة : التوزيع اأولي-1.4
طبيعتها إ€ى أعباء حسب وظيفتها عن طريق استعمال مفاتيح ا€توزيع اأو€ي و هي ا€وسيلة ا€تي 
بواسطتها توزع اأعباء غير ا€مباشرة على مختلف اأقسام ، أن توزيع هذ₲ اأعباء يرت₫ز أساسا 

تعان به إذا ₫انت ا€خدمات حول اأداءات ا€قابلة €لقياس ا€مقدمة من اأقسام ،و مفتاح ا€توزيع يس
 ا€مقدمة غير قابلة €لقياس.

ا€رئيسية ، هو توزيع اأعباء غير ا€مباشرة من اأقسام ا€فرعية إ€ى اأقسام  : التوزيع الثانوي-2.4
و يتم تحمل نصيب ₫ل قسم رئيسي من أعباء اأقسام ا€فرعية ا€مساعدة اأخرى على حسب وحدة 

إ€ى أخرى، و ا€هدف من ا€توزيع ا€ثانوي هو تحديد قيمة اأعباء €₫ل قياس معينة تختلف من مؤسسة 
 من اأقسام اأساسية حتى يتم تحميلها على ا€منتجات.
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 المزايا والعيوب – 5

 : 1ا€متجانسة فيتتمثل مزايا و عيوب طريقة اأقسام 

 يلي: تتميز طريقة اأقسام ا€متجانسة بما المزايا:-1.5

 ا€محاسبية في تطوير نتائج اأعمال.تتماشى مع اأصول  -

 تناسب اأجل ا€طويل. -

 ا يقل سعر بيع ا€منتج عن ا€ت₫لفة ا€₫لية و ا€تي سبق و أن حملت ب₫املها على ا€منتوج. -

 يعاب على هذ₲ ا€طريقة ما يلي : العيوب:-2.5

تقل ت₫لفة  تذبذب وحدة ا€ت₫ا€يف ا€منتجة وذ€ك تبعا €تغير حجم اإنتاج فإذا زاد حجم اإنتاج ، -
ا€وحدة ا€واحدة و إذا نقص فإن ا€ت₫لفة تزداد وذ€ك نتيجة €تحميل ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة 

. €ذ€ك نجد أن ت₫لفة ا€وحدة ا€واحدة ترتفع و تنخفض بارتفاع و  ا€منتجاتبا€₫امل على 
 انخفاض ا€طاقة ا€مستعملة.

جزء من ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة إن تقويم ا€مخزون ا€سلعي حسب ت₫لفة اإنتاج يؤدي إ€ى تحويل  -
ا€تي تقع ضمن ا€مصروفات ا€صناعية غير ا€مباشرة إ€ى ا€فترات ا€مقبلة و هذا يتنافى مع 

 استقا€ية ا€فترات ا€ما€ية. مبدأ

إن تحميل ا€ت₫ا€يف ا€₫لية جميعها وحدات اإنتاج ا يسمح بتبيان مدى استغال ا€طاقة  -
ا€مستغل و غير ا€مستغل منها و ا€مفروض أن  ا€₫لية ا€متاحة و ا€ت₫ا€يف ا€مقبلة €لجزء

يتحمل ا€نشاط ا€فعلي بنصيبه فقط من ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة و€يس بها ₫املة طبقا €هذ₲ ا€نظرية ، 
€ذ€ك فإن عيوب هذ₲ ا€نظرية واضحة في اأجل ا€قصيرة ، خاصة إذا تم رسم سياسة ا€تسعير 

 على أساسها.

 

 

 

                                                             

، ص  -1  يل وارد، مرجع ساب  .244صالح الرز ، عطا ه خ
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 طريقة التحميل العقاني لأعباء الثابتة :ثانيا

بهدف  عقانية،أسلوبا €تحميل اأعباء ا€ثابتة بطرقة  ظهرت طريقة ا€تحميل ا€عقاني ا€تي وضعت
مما يساعد ا€مؤسسة  ثابتة،ا€قضاء على تذبذب ت₫لفة ا€وحدة ا€منتجة و ا€وصول إ€ى ت₫لفة وحدوية 

 ختلفة و تخطيط اأسعار في اأجل ا€قصير.في تقدير ا€منتجات في مستويات ا€نشاط ا€م

  العقاني:تعريف طريقة التحميل  -1

ي₫ون ا€تحميل ا€عقاني عندما يتم حساب جزء من اأعباء ا€ثابتة حسب مستوى ا€نشاط ا€متفق عليه 
تبلغ قيمة  أخرى(،أو أي مرحلة  ا€توزيع، )اإنتاج،أما با€نسبة €₫ل مرحلة  عادي،سابقا ₫مستوى 

 1اأعباء ا€ثابتة ا€مدمجة في ا€ت₫ا€يف قيمتها ا€حقيقية مضروبة في معامل ا€تحميل.

 :  مبدأ طريقة التحميل العقاني -2

تعتمد هذ₲ ا€طريقة في معا€جتها €حساب ا€ت₫لفة مبدأ ا€تمييز بين اأعباء ا€ثابتة و ا€متغيرة €تحديد 
ا€مقدار ا€مستغل من اأعباء ا€ثابتة و تحميله إ€ى ا€منتجات باإضافة إ€ى اأعباء ا€متغيرة ، ومنه يتم 

،و ا€ناتج امل ا€تحميل ا€عقاني حساب اأعباء ا€ثابتة ا€محملة عقانيا بضرب اأعباء ا€ثابتة في مع
يتم جمعه مع اأعباء ا€متغيرة ، و ياحظ ثبات ت₫لفة ا€وحدة و هذا راجع إ€ى ربط جميع اأعباء 

  2بمستوى ا€نشاط باستخدام مبدأ اأعباء ا€مستغلة في هذ₲ ا€طريقة.

اليف و النتيجة التحليلية :-3  مراحل حساب الت

 يلي:€أعباء ا€ثابتة على تحديد مختلف ا€ت₫ا€يف و سعر ا€ت₫لفة ₫ما ترت₫ز طريقة ا€تحميل ا€عقاني 

  العقاني:حساب معامل التحميل -1.3

 : 3حسب معامل ا€تحميل ا€عقاني من خال ا€عاقة ا€تا€ية

 

                                                             

يةبوخزار عمر ،  -1  ي  . 28عا الجامعي ، الجزائر ، بدون سن نشر ، ص ، ديوان المطبومبادىء المحاسبة التح
 .222ناصر داد عدون، مرجع ساب ، ص  -2 
ي رحال، مرجع ساب ، ص -3   .22ع
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 ا€مستوى ا€حقيقي €لنشاط ااقتصادي  

 معامل ا€تحميل ا€عقاني = 

 ا€مستوى ا€عادي €لنشاط ااقتصادي 

  المحملة:الثابتة  اأعباء حساب-2.3

 :1تحسب اأعباء ا€ثابتة ا€محملة €ت₫ا€يف ا€فترة ₫ما يلي 

ا€مستوى ا€حقيقي €لنشاط ااقتصادي / ا€مستوى ل  ) اأعباء ا€ثابتة ا€محملة = اأعباء ا€ثابتة ا€فعلية 
 €لنشاط ااقتصادي (. ا€عادي

 :المتجانسةتحميل اأعباء الثابتة لأقسام -3.3

هذ₲ ا€طريقة تفصل اأعباء غير ا€مباشرة ا€ثابتة عن ا€متغيرة في ₫ل قسم ، و تخضع اأو€ى حسب 
€لتحميل بواسطة معامل ا€تحميل ا€ذي قد ي₫ون وحيد €مجموع أقسام ا€مؤسسة أو قد تختلف ا€معامات 

في طريقة بين اأقسام و تستعمل نفس ا€مبادئ في توزيع ا€خدمات بين اأقسام ا€مساعدة و اأساسية 
 . 2ا€ت₫ا€يف ا€₫لية

 :تحديد فروق التحميل العقاني-4.3

 من خال قيمة معامل ا€تحميل ا€عقاني ، €دينا ثاث حاات مم₫نة :

يعني أن حجم ا€نشاط ا€فعلي أقل من حجم ا€نشاط  اوهذ: 1من  أصغرمعامل التحميل العقاني -ا
ا€عادي ، مما يدل على أن ا€مؤسسة €م تستخدم ₫امل طاقتها اإنتاجية ، ومنه فإن سعر ا€ت₫لفة يحمل 
با€جزء ا€ذي يعنيه فقط و ا€فرق ا€ناشئ بين ا€ت₫لفة اإجما€ية ا€ثابتة و ا€ت₫لفة ا€ثابتة ا€محملة يسمى 

 بخسارة نقص ا€فعا€ية.

                                                             

، ص  -1  ، مرجع ساب  .422عبد الكري بويعقو
، ص  -2   .242ناصر داد عدون، مرجع ساب
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أي أن حجم ا€نشاط ا€فعلي يساوي حجم ا€نشاط ا€عادي و  :1معامل التحميل العقاني يساوي -ب
اإجما€ية تسوي هي أيضا ا€ت₫لفة ا€ثابتة ا€محملة و با€تا€ي €يس هناك فرق منه أن ا€ت₫لفة ا€ثابتة 

 . 1تحميل أن ا€مؤسسة استخدمت ₫امل طاقتها ا€نظرية

بر من  معامل-ج و  ا€طبيعي،معنا₲ أن ا€نشاط ا€فعلي أ₫بر من ا€نشاط  :1التحميل العقاني أ
و ي₫ون ا€جزء اإضافي من  ا€متوقع،ا€مبلغ ا€طبيعي  أ₫بر منت₫ون اأعباء ا€هي₫لية ا€محملة 

 ا€نشاط.عن ربح ناتج عن زيادة في اأعباء ا€ثابتة ا€مخصص أو ربح زيادة ا€فعا€ية عبارة 

 العقاني. التحميليا وعيوب طريقة امز 

تعتبر طريقة ا€تحميل ا€عقاني €أعباء ا€ثابتة من أحسن ا€طرق ا€تي تساعد ا€مسيرين على اتخاذ ا€قرارات 
  ا€طريقة: عيوب هذ₲و في ما يلي أهم مزايا و  ا€بعيد،خاصة على ا€مدى 

 تتمثل مزايا طريقة ا€تحميل ا€عقاني فيما يلي :  المزايا:

  2عن اأعباء اإجما€ية €لمؤسسة. منفصلةتسمح بحساب سعر ا€ت₫لفة 

 سعر ا€ت₫لفة وفق هذ₲ ا€طريقة إا في حا€ة تغيير ا€ت₫لفة ا€متغيرة €لوحدة أو اأعباء  استقرار
 ا€ثابتة بش₫ل إجما€ي.

 دمجة تحدد سعر ا€ت₫لفة بطريقة عقانية و ذ€ك من خال تحميل ا€منتج بمقدار ا€ت₫لفة ا€ثابتة ا€م
وبا€تا€ي يم₫ننا مواجهة مش₫ل ارتفاع ت₫لفة اإنتاج أو انخفاضه ا€ناتج من  ا€تحميل،وفق معامل 

 تغير حجم ا€نشاط و مدى انع₫اس هذا اأخير على أسعار ا€بيع.

  تحديد أسعار ا€بيع €فترة طويلة بحيث ا بد على ا€مؤسسة أن ت₫ون قادرة على تغطية ₫ل أعبائها
ة أو ثابتة من خال أسعار ا€بيع، فإن طريقة ا€تحميل ا€عقاني توفر قواعد ، سواء ₫انت متغير 

 3جديدة €تحديد أسعار ا€بيع €فترة طويلة €منتجات ا€مؤسسة.

  ا€تقنية و نظام ا€مؤسسة ، ₫ما  ا€مرد وديةيسمح سعر ا€ت₫لفة في هذ₲ ا€طريقة باإطاع على
 ة.يسمح بمراقبة فعا€ية ا€تسيير ا€داخلي خال ا€فتر 

                                                             

ي،  -1  ، حسين لبي قاس جيسفيان بن ب ية : من ي فةالمحاسبة التح ، الجزائر دون سن نشر، ص  ة حسا سعر التك  .14، دار اآفا
، ص  -2  ي ، مرجع ساب ي  .234ناصر داد عدون ، المحاسب التح
تسيير ومساعد ع اتخاذ القرار في المؤسسةدرحمون هال،  -3  وما ل ية نظا مع ي ، اطروح دكتوراه، جامع المحاسبة التح

 .434، ص 4002/4002الجزائر
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  تسمح بمشار₫ة ₫ل مسؤول باتخاذ ا€قرارات في حدود مسؤو€ياته عند مشار₫ته في تحديد حجم
 ا€نشاط ا€عادي في قسمه أو فرعه في ا€مؤسسة.

  وذ€ك من  با€ت₫ا€يف،يعتبر ا€ربح ا€ذي يظهر وفقا €هذ₲ ا€طريقة أفضل وسيلة €مقارنة اإيرادات
ة و ا€مواد تحملت عند تقييمها نصيبها من حيث أن ا€مخزونات ا€سلعية من ا€منتجات ا€تام

 ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة وفقا €ما تم استغا€ه من إجما€ي ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة.

 .تسمح بتقييم جميع تغيرات ا€نشاط باستخدام ت₫لفة ا€بطا€ة أو ربح ا€فعا€ية 

  اأمر تقدم معلومات هامة €لمسؤو€ين من أجل اتخاذ اإجراءات ا€ازمة و خاصة عندما يتعلق
 با€خسارة نتيجة عدم استغال ₫امل ا€طاقة ا€متاحة.

  تعتبر ا€خطوة اأو€ى نحو ا€ت₫ا€يف ا€معيارية و ا€تسيير ا€تقديري أن تطبيقها يتطلب تحديد
 مستوى ا€نشاط داخل ا€مؤسسة و ا€ذي ي₫ون ا€مرجع €تقييم ا€نتيجة ا€متحصل عليها.     

  العيوب:

 مش₫ل يطرح هو ₫يفية تحديد حجم ا€نشاط ا€عادي أن €ه انع₫اسات على تحميل ا€ت₫ا€يف و  أول
 1با€تا€ي على تحديد ا€سعر.

  على وحدات  ا€ت₫ا€يفحتى إن أم₫ن قياس مستوى ا€نشاط ا€عادي ، فمن ا€صعب توزيع تلك
ة €توزيع استخدام أسس تقديري إ€ىاإنتاج باستخدام أسس علمية ، و €ذ€ك يلجأ ا€محاسب 

 ا€ت₫ا€يف.

  ا€توزيع،عدم حل مش₫لة توزيع اأعباء غير ا€مباشرة ا€متعلقة باأسس ا€تي تعتمد عليها في 
باإضافة إ€ى صعوبة ا€تمييز بين ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة و ا€متغيرة خاصة عند وجود أعباء شبه 

 متغيرة.

 أن  ا€نتيجة،غال و أثرها على تطرح مش₫لة ا€جرد ا€دائم و تقييم ا€مخزونات في نهاية دورة ااست
ا€مخزونات ا تقيم بت₫لفتها ا€حقيقية أنه تم تحميل ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة على أساس معامل ا€تحميل 

 .ا€عقاني

                                                             
 .233ناصر داد عدون، مرجع ساب ، ص  -1
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  ،تتطلب هذ₲ ا€طريقة ا€لجوء إ€ى حسابات جد معقدة على مستوى ا€توزيع و ا€تحميل €أعباء
ت قإ€ى أن عملية وضعها قد تستغرق و مما يثقل عملية ا€حصول على ا€نتائج، باإضافة 

 طويل، وهذا ما ا يشجع ا€مؤسسات €لجوء إ€يها ₫نظام €تحديد ا€ت₫ا€يف.

 .ا تساعد اإدارة ₫ثيرا فيما يتعلق بتحديد سياسات اإنتاج و ا€بيع و تخطيط اأرباح 

لفة المتغيرة :ثالثا  طريقة الت

ا€ثابتة و ا€متغيرة و حساب سعر ا€ت₫لفة فقط با€ت₫ا€يف هي طريقة تعتمد أصا على ا€فصل بين ا€ت₫ا€يف 
ا€متغيرة أغراض ا€تسيير ، وقد ظهرت هذ₲ ا€طريقة أول مرة في أمري₫ا و قد انتقلت في ا€خمسينيات إ€ى 

 .1و با€ضبط إ€ى انجلترا ثم إ€ى فرنسا أوروبا

لفة المتغيرة  -1  مفهوم طريقة الت

تطبق هذ₲ ا€طريقة في ا€مؤسسات ا€تي تنتج عدة منتجات دفعة واحدة ، و هي تعتمد على ا€تفرقة بين 
ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة وا€ثابتة ، وتقوم مبدأ ا€تحميل ا€جزئي €عناصر ا€ت₫ا€يف إ€ى وحدات اإنتاج ، فتحمل 

ي نهاية ا€فترة عند استخراج أما ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة فتحمل ف ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة فقط على وحدات اإنتاج 
ا€نتيجة ا€صافية ، تطرح ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة من ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة ، مع حساب هامش ا€ت₫لفة 

  .2ا€متغيرة €₫ل منتج و هذ₲ ا€طريقة  يطلق عليها ا€ت₫لفة ا€متغيرة ا€بسيطة

لفة المتغيرة  -2  أهداف طريقة الت

 : 3€لطريقة جملة من اأهداف أهمها

 .تقييم و متابعة مدى ₫فاية ا€تشغيل و تحقيق ا€فعا€ية في ا€تسيير 

  تخفيض ا€ت₫ا€يف و ذ€ك عن طريق ااختيار ا€سليم €لمراحل اإنتاجية و ا€تح₫م في
 ا€مصاريف ا€قطاعية.

  بهدف تحسين ا€هامش ا€سلبي أو  اإيجابي،ا€تمييز بين ا€منتجات ذات ا€هامش ا€سلبي و
 ااهتمام باإيجابي و خاصة في مجال ا€توزيع و ا€تسويق.يه و ا€تخلي عل

                                                             

يةناصر داد عدون -1  ي ، ص ، المحاسبة التح  .232، مرجع ساب
يةعبد الكري بو يعقو -2  ي ، ص، المحاسبة التح  .228، مرجع ساب

3-Abdellah Boughaba , Comptabilité analytique , 2 éme édition , Berti édition , Alger 1994 , p242-243.    
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  و مدى  تصريفها،تطبيق سياسة أسعار صحيحة با€نسبة €لمنتجات ا€مختلفة على حسب قوة
 ا€منافسة ا€تي تصادمها في اأسواق و مدى مرونة ا€طلب عليها.

 .دراسة تخطيط اأرباح و عاقتها بحجم ا€مبيعات 

  منتج معين. قطاع أوصائبة بهدف زيادة أو ا€تخلي عن نشاط ا€عمل على اتخاذ قرارات 

 .دراسة وتحليل ا€مردودية انطاقا من ا€معلومات ا€تي تبرزها قوائم ا€محاسبة 

لفة المتغيرة: -3  طرق حساب الت

ا€ت₫لفة ا€متغيرة يم₫ننا ا€تمييز  مبادئ€حساب مختلف ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفة و ا€نتيجة ا€تحليلية وفق 
 بين طريقتين:

I.  لفة  المتغيرة البسيطة :طريقة الت

تعتمد هذ₲ ا€طريقة على ا€تمييز بين اأعباء ا€متغيرة و اأعباء ا€ثابتة ، فا يؤخذ في ا€حسبان إا 
ى هامش ا€ت₫ا€يف ا€تي تتغير تناسبا مع حجم اإنتاج أو حجم ا€مبيعات ، مما يؤدي إ€ى ا€حصول عل

 بدا من ا€حصول على نتيجة.

 مبدأ الطريقة:

حسب مبدأ هذ₲ فإن ا€فرق بين سعر ا€بيع و ا€ت₫ا€يف ا€جزئية ا يؤدي إ€ى حساب ا€نتيجة ) ربح أو 
خسارة ( ما دام جزء من اأعباء €م يدرج في ا€حساب ، و با€تا€ي فهذا ا€فرق بين رقم اأعمال و 

ا€نتيجة ا بد من  على هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة ، و€حساب ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة يسمح با€حصول
 1طرح  اأعباء ا€ثابتة من هذا ا€هامش.

 المتغيرة:تخصيص اأعباء 

    تتضمن اأعباء ا€متغيرة حسب هذ₲ ا€طريقة ما يلي :

ا€يد ا€عاملة ا€مباشرة ) خاصة  ا€مواد،وا€تي تخص استهاك  المباشرة:اأعباء المتغيرة  -أ
هذ₲ اأعباء يتم تخصيصها €ت₫ا€يف ا€منتجات ا€مختلفة بدون أي  ا€طاقة.ا€ساعات اإضافية ( و 

 صعوبة.

                                                             

 .442درحمون هال، مرجع ساب ، ص  -1 
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هذ₲ اأعباء تستهلك في مختلف اأقسام و يتم تحميلها مرورا  :المباشرةاأعباء المتغيرة غير   -ب
 مصاريف ا€وقود و ا€صيانة...ا€خ اإضاءة،مصاريف  مثابمرا₫ز ا€تحليل 

 :ا€تا€يحساب ا€نتيجة ا€تحليلية وفق ا€جدول  التحليلية:حساب النتيجة 

لفة المتغيرة البسيطة (13)جدول رقم  : حساب النتيجة بطريقة الت

 النسبة  المبلغ  البيان الرقم
 xxxxxxx 100 رقم اأعمال 11
لفة المتغيرة-) 12   (xxxx) ( الت
لفة المتغيرة=  13   Xxxx الهامش على الت
لفة الثابتة-) 14   (xx) ( الت
  xx = النتيجة 15

ريم بويعقوب ، المحاسبة التحليلية ، ديوان المطبوعات الج امعية، المصدر : عبد ال
 . 181، ص2115الجزائر

لفة المتغيرة البسيطة.  مزايا و عيوب طريقة الت

 المزايا:

  ا€فصل بين ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة و ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة وفق منهجية دقيقة أنها تقوم على أساس
 1تسمح €نا بحساب عتبة ا€مردودية و مختلف مؤشرات ا€تسيير.

  تمد ا€مسيرين بمعلومات ضرورية مفيدة و موثوقة نسبيا €لتسيير تساعدهم على فهم
تخدامها في ا€وضعية و ضبط سلوك ا€ت₫ا€يف و خطط اإنتاج و إعداد ا€موازنات اس

تقييم اأداء على ا€مدى ا€قصير، أي في حا€ة استقرار اأعباء ا€ثابتة أو نموها بش₫ل 
 بطيء جدا.

 

                                                             

تسييردرحمون هال  -1  وما ل ية نظا مع ي  .442، مرجع ساب ، ص  ، المحاسبة التح
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 العيوب :

 .1€يس من ا€سهل ا€فصل بين ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة و ا€متغيرة 

  ا يم₫ن ااعتماد على هذ₲ ا€طريقة €وضع سياسة ا€تسعير ا€طويلة اأجل ، أن ا€سعر
ما€ي ا€ت₫ا€يف خال اأجل ا€طويل ، و ₫ذ€ك أنها تستبعد جميع يجب أن يغطي إج

ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة و تعتبرها ت₫ا€يف فترة ، في حين أن ا€عمليات اإنتاجية و ا€بيعية 
 2يفترض أن تحمل ا€نشاط با€ت₫ا€يف ا€ثابتة بنسبة استغال ا€طاقة.

  تعبر عن ت₫لفتها ا€حقيقية ، استبعاد ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة مما يجعل قيمة  ا€مخزونات ا
 وذ€ك نظرا استبعاد أثر ا€ت₫لفة ا€ثابتة با€رغم من مساهمتها في ت₫وين هذ₲ ا€منتجات.

  تغير ا€ت₫ا€يف يحدد أحيانا حسب حجم اإنتاج و أحيانا حسب حجم ا€مبيعات في حين
 ا ي₫ون ا€تناسب بين اإنتاج و ا€مبيعات إا في ا€مدى ا€طويل.

 €طريقة بفعل ا€تطورات ااقتصادية ة ااجتماعية إ€ى تقليص اأعباء تقلص أهمية ا
ا€متغيرة و أصبحت مقتصرة على ا€مواد اأو€ية و مصاريف ا€طاقة ، في مقابل اارتفاع 

هتا₫ات نظرا ا€₫بير €لت₫ا€يف ا€ثابتة بسبب تزايد أجور ا€يد ا€عاملة و تزايد أعباء اإ
  ا€تأمين على ا€ممتل₫ات...ا€خ. €استعمال ا€موسع €₽ات باإضافة

II. :لفة المتغيرة المطورة  طريقة الت

و تسمح  ا€بسيطة،هذ₲ ا€طريقة هي عبارة عن مزيج بين طريقتي ا€ت₫ا€يف ا€₫لية و ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة 
وذ€ك بإدماج ا€ت₫ا€يف  ا€مباشرة،بحساب مساهمة ₫ل منتج في تغطية مجموع اأعباء ا€ثابتة غير 

 ا€ثابتة ا€مباشرة في حساب ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة.

 مبدأ الطريقة : 

مما يجعلها م₫ملة €لطريقة اأو€ى و  أ₫ثر،تسمح هذ₲ ا€طريقة ا€جديدة بتحسين و تدقيق ا€حسابات 
  يلي:يعتمد تطبيق هذ₲ ا€طريقة على ما 

 

                                                             

يل الماليناصر داد عدون،  -1   .222، ص2811، دار المحمدي العام ، الجزائر التح
د الساقي،  -2  نشر والتوزيع، عمان سبة التكاليف الصناعيةمحاحسن جمع الربيعي كمال و سعدون م  .12، ص  4001، دار اثراء ل
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 :  التمييز بين اأعباء الثابتة والمتغيرة (أ

 يلي:مباشرة ₫ما  مباشرة غيراأعباء ا€متغيرة و ا€ثابتة إ€ى أعباء يتم فصل 

  و هي اأعباء ا€مرتبطة بحجم ا€نشاط و يتم تخصيصها بش₫ل  المباشرة:اأعباء المتغيرة
 .€خا..ا€مستهل₫ة.ا€مواد اأو€ية و ا€لوازم  مثل:مباشر إ€ى ₫ل منتج 

 : و هي اأعباء ا€تي تتغير حسب مستوى ا€نشاط اإجما€ي ، و هي  اأعباء غير المباشرة
تنفق على ا€نشاط اإنتاجي اإجما€ي و ا تخص منتج معين أو مرحلة محددة ، أي يشترك 
فيها أ₫ثر من منتج  ، و تحتاج إ€ى توزيع أو€ي من خال مرا₫ز ا€تحليل ، حتى تتم₫ن 

 : €وازم ا€صيانة ، استهاك ا€₫هرباء ...ا€خ. ا€مؤسسة من تحميلها إ€ى مختلف ا€منتجات مثل

 : و هي مستقلة مستوى ا€نشاط و في نفس ا€وقت باإم₫ان  اأعباء الثابتة المباشرة
تخصيصها مباشرة €ت₫ا€يف ا€منتجات مثل : ا€يد ا€عاملة ا€مباشرة عندما ت₫ون أجورهم 

ك اآات ا€مخصصة إنتاج ا€شهرية )دون اأخذ في ااعتبار ا€ساعات اإضافية ( أو اهتا
 بمجرد ا€تخلي عن صنع هذا ا€منتج.منتج واحد ، بحيث تختفي هذ₲ ا€ت₫ا€يف 

    و تنفق في آن  ا€نشاط،و هي أعباء مستقلة عن مستوى  المباشرة:اأعباء الثابتة غير
اإدارية و جزء هام  ا€عامة،و تشمل ₫ل ا€مصاريف  اأقسام،واحد على مختلف ا€منتجات و 

 ا€بحث،ا€مصاريف ا€تجارية و ₫ذ€ك ت₫ا€يف ا€عملية اإنتاجية ) مصاريف ا€دراسات و من 
.. ( ، هذا ا€نوع من ا€ت₫ا€يف يمثل ا€جزء ا€هام من مجموع أعباء ا€خدمات.ا€معدات ا€متعددة 

 ا€مؤسسة و هو في تزايد مستمر.
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 : تصنيف اأعباء المباشرة و غير المباشرة(14)الجدول رقم

 اأعباء غير ا€مباشرة اأعباء ا€مباشرة اأعباء
 اأعباء ا€مباشرة ا€متغيرة مثل: اأعباء ا€متغيرة €لعمليات

 اأجور ا€مباشرة -ا€مواد ا€مباشرة 
اأعباء غير ا€مباشرة مثل : 
ا€طاقة، ا€مواد ا€ملحقة ا€تابعة 

 €استهاك على اآات
 شرة مثل :اأعباء ا€ثابتة ا€مبا اأعباء ا€ثابتة 

نفقات ثابتة  -اهتاك مباشر
 مباشرة

اأعباء غير ا€مباشرة ا€ثابتة 
 –مثل : مصاريف ا€صيانة 

 اأجور غير ا€مباشرة
Source : ABDELKRIM TOUDJINE , L’analyse des couts dans 

l’entreprise, édition N.R.A , Alger , 2005 , P41 

 حساب النتيجة التحليلية: (ب

 يبين €نا ا€جدول ا€تا€ي ₫يفية تحديد ا€نتيجة بطريقة ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة ا€مطورة ₫ما يلي : 

  اأعباء ا€متغيرة. –ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة = رقم اأعباء خارج ا€رسم 

  اأعباء ا€ثابتة ا€مباشرة. –ا€مساهمة = ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة 

  ا€ثابتة غير ا€مباشرة.اأعباء  –ا€نتيجة = ا€مساهمة 
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اليف المتغيرة المطورة (15)الجدول رقم  : تحديد النتيجة بطريقة الت

 النسبة المبلغ  العناصر
 111  رقم اأعمال خارج الرسم

   اأعباء المتغيرة -
لفة المتغيرة    = الهامش على الت

   اأعباء الثابتة المباشرة-
   = المساهمة

   الثابتة غير المباشرةاأعباء -
   = النتيجة

 .232نظام معلومات التسيير ، مرجع سابق ، ص المصدر : درحمون هال ، المحاسبة التحليلية 

من خال هذ₲ ا€طريقة نستنتج ااختاف ا€حاصل بين طريقة ا€ت₫لفة ا€متغيرة ا€بسيطة و ا€ت₫لفة 
تيجة دون ا€فصل بين اأعباء ا€ثابتة ا€مباشرة و غير ا€متغيرة ا€مطورة هو أن اأو€ى تقوم باستخراج ا€ن

ا€مباشرة ، بينما طريقة ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة ا€مطورة تقوم با€فصل بين اأعباء ا€ثابتة ا€مباشرة و غير 
ا€مباشرة بحيث تقوم بطرح اأعباء ا€ثابتة ا€مباشرة من ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة €₫ل منتج ، ثم يتم 

ت ا€تحليلية €₫ل ا€منتجات و تطرح منها اأعباء ا€ثابتة غير ا€مباشرة €تحديد ا€نتيجة جمع ا€مساهما
 ا€تحليلية اإجما€ية €لمؤسسة .

لفةمزايا و عيوب طريقة   1ةالمتغيرة المطور  الت

 المزايا : 

  تسمح طريقة ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة ا€متطورة بتحديد عتبات ا€ربحية حسب ₫ل مر₫ز مسؤو€ية
 €لمؤسسات ذات إنتاج متنوع.با€نسبة 

  و في تحقيق ا€مردودية  ا€مشتر₫ةتبين مدى مساهمة ₫ل منتج في تغطية اأعباء ا€ثابتة
 اإجما€ية €لمؤسسة.

                                                             

تسييردرحمون هال ،  -1  وما ل ية نظا مع ي  .432-432، مرجع ساب ، ص المحاسبة التح
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  توفر طريقة ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة ا€متطورة عناصر جيدة €تقويم تسيير ا€مسؤو€ين من خال
ثابتة ا€مباشرة €لنشاطات ا€تي قدرتهم على ا€تأثير على اأعباء ا€متغيرة و اأعباء ا€

 يديرونها.

  تم₫ن من تر₫يز ا€رقابة على اأعباء ا€ثابتة غير ا€مباشرة ا€مشتر₫ة فقط ، أن مسؤو€ية
 تغطيتها تقع على جميع مسؤو€ي اأقسام .

  طريقة ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة ا€متطورة مفيدة اتخاذ قرار اإبقاء أو ا€تخلي عن منتج إذا ₫انت
حتى و إن ₫انت طريقة ا€ت₫ا€يف ا€₫لية  إيجابية،تغطية اأعباء ا€مشتر₫ة مساهمته في 

 ترتبه ضمن ا€منتجات ا€سلبية.

 العيوب : 

 .هذ₲ ا€طريقة ا تزيل ا€صعوبات ا€تي يطرحها توزيع اأعباء ا€متغيرة وغير ا€مباشرة 

 ، و اأعباء ا€ثابتة ا€مباشرة و غير  صعوبة ا€تمييز بين اأعباء ا€ثابتة و ا€متغيرة
 ا€مباشرة.

 .ا توفر معلومات مفيدة €تحديد اأسعار 

 المطلب الثاني

اليف  الطرق الحديثة لتحميل الت

إن ا€شيء ا€ذي تتميز به ا€محاسبة ا€تحليلية هو ا€تطور في تقنياتها و أسا€يبها و هذا راجع أوا     
ت ا€متزايدة €لمؤسسات ا€متعلقة بطرق ا€تسيير و ا€بحث ا€متواصل عن €طبيعتها ا€دينامي₫ية و ثانيا €لحاجا

أدوات ₫فيلة €مساعدة اإدارة على ا€تخطيط و مراقبة اأداء و ا€حصول على نتائج تحليلية في ا€وقت 
 ا€مناسب اتخاذ ا€قرارات ا€مناسبة و خاصة قرار ا€تسعير.

و نظرا €محدودية ا€نظم ا€تقليدية €لمحاسبة ا€تحليلية فقد وجهت €ها جملة من اانتقادات بسبب عدم قدرتها 
€لمؤسسة مما أدى إ€ى إحداث فجوة بين ا€جانب  اإستراتيجيةإنتاج معلومات تفيد في اتخاذ ا€قرارات على 

ا€ت₫ا€يف €مساندة اإدارة في اتخاذ من نظام ، وغياب ا€دور ا€فعال ا€مطلوب  ا€نظري و ا€تطبيق ا€عملي
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ا€قرارات ، وبا€تا€ي ظهرت ا€حاجة إ€ى نظام جديد €قياس ت₫ا€يف ا€منتجات با€ش₫ل ا€ذي يعطي تقريرا 
 دقيقا عن ت₫لفة وحدة ا€منتج، مما يساعد على تحديد ا€سعر ا€مناسب €ه في ا€سوق.

اأول €نظام  ا€فرعحيث سنخصص  ،نفرعيإ€ى دراسة هذ₲ ا€طرق من خال  طلبو سنتعرض في هذا ا€م
  ا€ثاني فسنخصصه €نظام ا€ت₫لفة ا€مستهدفة.  ا€فرعأما  ،(ABC)ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة 

اليف على أساس اأنشطة  :أوا  ABCنظام الت

من  اأ₫اديميينبدأ ظهور نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة بداية عقد ا€ثمانينات على يد بعض 
أمثال "روبن ₫وبر" و " روبرت ₫ابان " ، حين تم₫نوا من تطوير نظام جديد يقوم على  ف₫رة 

و قد حقق ا€نظام عدة مزايا غير موجودة في ا€نظام ( ، ABC)تخصيص ا€ت₫ا€يف على اأنشطة 
 1ا€تقليدي.

اليف على أساس اأنشطة ) -1  (:ABCتعريف نظام الت

يقوم نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة على فلسفة أن اأنشطة تستهلك ا€موارد و من ثم فهي    
ا€مسببة €لت₫لفة و €يست ا€منتجات ، و أن ا€منتجات هي ا€تي تستهلك اأنشطة و با€تا€ي يجب نسبة 

منتج  ا€ت₫ا€يف ا€مختلفة إ€ى أنشطة معينة ثم تحميل هذ₲ اأنشطة على ا€منتجات قدر استهاك ₫ل
في مجال ا€تخطيط و ا€تحليل حسب اأنشطة و من هذ₲ اأنشطة ، و يفيد هذا ا€نظام إدارة ا€مؤسسة 

ا€ذي يؤدي إ€ى دراسة ₫ل نشاط بش₫ل مستقل من أجل تحديد اأنشطة ا€تي تعطي قيمة إضافية 
 2€لمنتج ينبغي ا€عمل على تطويرها و تحسينها.

اليف على أساس اأنشطة -2  : أهداف نظام الت

 : 3 " إ€ى تحقيق اأهداف ا€تا€يةABCيسعى نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة "  

 .تحقيق ا€عدا€ة في توزيع ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة بين ا€منتجات ا€مختلفة 

 .تقديم معلومات مفيدة €إدارة في اتخاذ ا€قرارات و تحديد أسباب ارتفاع ا€ت₫ا€يف 

  ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة بين ا€منتجات ا€مختلفة.ا€تخلص من ا€عشوائية في توزيع 

                                                             

 1-  ،  .20، ص  4002ااسكندري ،  الدار الجامعي،  لاستخداما اإداريةمحاسبة التكاليف أحمد صاح عطي
 .382، ص  4002، الدار الجامعي ، ااسكندري أصول محاسبة التكاليفزينا محمد محر و آخرون ،  -2 
نشر و التوزيع، عمان  اأردن  ، محاسبة التكاليف المتقدمة)قضايا معاصرة(اسماعيل يحي التكريتي  -3   .222، ص  4002، دار حامد ل
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  يساعد إدارة ا€مؤسسة في إعطائها صورة واضحة و دقيقة عن اأنشطة ا€مسببة €لت₫ا€يف و
 من ثم معرفة نصيب ا€منتج من ₫ل نشاط على حدة.

  في تخفيض ا€ت₫ا€يف من خال تحديد اأنشطة ا€تي ا تضيف فيه يساعد إدارة ا€مؤسسة
 تج و ا€عمل على تقليل أو تخفيض ت₫ا€يف هذ₲ اأنشطة.ت₫لفة ا€من

 .تحديد ت₫لفة ا€منتج با€دقة ا€مطلوبة 

اليف على أساس اأنشطة ) -3  ( :ABCالخطوات المتبعة في تصميم نظام الت

 تتضمن خطوات تطبيق نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة ما يلي :   

زها  لفتها و مرا  : تحديد اأنشطة و ت
يم₫ن تعريف اأنشطة بأنها اأحداث أو ا€مهام أو وحدات ا€عمل ا€متعلقة  : اأنشطةتعريف  -7

بهدف معين ، و من اأمثلة على نشاط شراء ا€مواد اأو€ية ₫اأخشاب ا€مستعملة في صناعة 
أو ا€خزائن ا€خشبية ، اأثاث ، و نشاط تجميع ا€قطع ا€خشبية €غرض معين ₫صناعة ا€₫راسي 

  1من ثم نشاط ا€بيع و ا€شحن €لبضاعة ا€منتجة.ونشاط ا€دهان و 
ل نشاط -2 لفة  عة بعد تجميع اأعمال في صورة أنشطة  ، يتم تحديد ا€ت₫ا€يف ا€مجم : قياس ت

، وت₫لفة ا€نشاط هي مجموع ت₫ا€يف عوامل اإنتاج )ا€موارد( ا€تي أم₫ن  €₫ل نشاط على حدى
يتطلب تحديد ت₫لفة ا€نشاط حصر ت₫ا€يف  تتبعها ، و تبين أنها تخص و تش₫ل هذا ا€نشاط ، و

ا€نشاط خال فترة معينة ، و يعتبر ذ€ك تبويبا €لت₫لفة طبقا €عاقاتها باأنشطة ا€منفذة خال ا€فترة 
، و ا€محور ا€رئيسي €تحديد هذ₲ ا€عاقة ا€سببية هو مقياس ا€نشاط )مسبب ا€ت₫لفة( ، و ا€ذي 

مه من عوامل اإنتاج )ا€موارد( €₫ل وحدة مخرجة من ي₫ون مقياسا هاما €₫ل مقدار يتم استخدا
  2ا€نشاط.

ز  -3  اإنتاج:تحديد مرا

يقصد بمرا₫ز اإنتاج ذ€ك ا€قطاع من ا€عملية اإنتاجية ا€ذي يقوم بتأدية عمل معين يخدم في تحقيق 
و تهدف هذ₲ ا€خطوة إ€ى تحديد ₫يفية إعداد تقارير ا€ت₫ا€يف على  ا€مؤسسة،وظيفة من وظائف 

 مستوى ا€مرا₫ز.

                                                             

نشر، عمان  المحاسبة اإداريةأحمد حسن ظاهر ،  -1   .280، ص 4004، دار وائل ل
، مصر  ، محاسبة التكاليفهاش أحمد عطي ومحمد عبد ربه -2   .41، ص 4000، الدار الجامعي
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إن مر₫ز ا€نشاط هو قسم من عملية اإنتاج و ا€ذي ترغب اإدارة من خا€ه بتسجيل ₫ل اأنشطة 
فعلى سبيل ا€مثال قد يعامل قسم ااستام ₫مر₫ز نشاط )استام(.إن اختيار هذا  منفصل،بش₫ل 

ن ا€تأثير هو في ₫يفية تسجيل هذ₲ ا€ت₫لفة ، لنظام ا ا€تصميم € يؤثر على ت₫لفة ا€منتج ا€نهائية ، وا 
دينار €نشاط ا€تصنيع  10دينار ، أو أن يتم تجزئتها  20فقد يسجل ا€نظام ت₫لفة ا€منتج ₫لية مثا : 

عطي ا€مدراء دينار €نشاط ااستام ، إن ا€قدرة على تسجيل ا€ت₫ا€يف بواسطة مر₫ز ا€نشاط ي 20و 
 1ا€قابلية على رقابة اأنشطة بصورة أفضل.

اليف على أساس   لفة لنظام الت  اأنشطة:مسببات الت

من دراسة و تحديد اأنشطة وت₫لفتها تأتي مرحلة تحديد مسببات ا€ت₫لفة و ا€تي هي عبارة  اانتهاءبعد 
ا€نشاط أو تؤثر في حجم ا€عمل ، و با€تا€ي تؤثر في ت₫لفة ا€نشاط ، ₫ما عن ا€عوامل ا€تي أدت إ€ى نشوء 

تعتبر أيضا وسيلة ربط بين ت₫لفة ا€نشاط و ا€مخرجات من ا€منتجات أو ا€خدمات ، و با€تا€ي فهو مقياس 
₫مي يع₫س ا€نشاط ، و ا€هدف منه تحديد دقيق €حصة اأعباء ا€واجب تحميلها €لمنتجات و غيرها من 

على وحدات اإنتاج ، و من ثم فإن مسبب ا€ت₫لفة يمثل عامل ا€ت₫لفة و تتبع ت₫ا€يف اأنشطة مواضع 
مرتبط با€نشاط ، و ينتج عنه استخدام ا€نشاط €بعض ا€موارد ا€متاحة با€مؤسسة و من خال هذ₲ ا€مرحلة 

ا€عاقات ا€سببية و هذا انطاقا من أن اأعباء غير ا€مباشرة ا تتغير بتغير ا€حجم  تقوم ا€مؤسسة بنمذجة
 و إنما €تنوع ا€منتجات و تعقد ا€عمليات .

    : مثال توضيحي على مسببات النشاط    (16)الجدول رقم

لفة النشاط  مولد الت
 تشغيل اآات
 صيانة اآات 

 طلب ا€مواد
 تعبئة ا€منتجات

 عمل اآ€ة ساعة
 عدد مرات ا€صيانة
 عدد أوامر ا€شراء

 عدد اأوامر ا€مسلمة €لعماء
اليف،محاسبة  عطية،هاشم أحمد  المصدر:  .28ص  سابق،مرجع  الت

 

                                                             

، ص  -1  ، مرجع ساب  .222اسماعيل يحي التكريتي ، محاسب التكاليف المتقدم
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ل نشاط :  لفة ل  تحديد معدل الت

نقوم بعملية  بعد تحديد اأنشطة و ت₫ا€يفها و مرا₫زها و تحديد مختلف مسببات ا€ت₫لفة €₫ل نشاط ،
حساب معدل ا€ت₫لفة €₫ل وحدة مسبب ت₫لفة و ذ€ك بقسمة مجموع ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة ا€مقدرة €₫ل 

 :1نشاط على ا€حجم ا€مقدر أساس ا€تحميل )مسبب ا€ت₫لفة( حسب ا€معاد€ة ا€تا€ية 

 مجموع ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة ا€مقدرة                                          

  معدل تحميل ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة = 

 ا€حجم ا€مقدر أساس ا€تحميل                                               

اليف اأنشطة على المنتجات :   تخصيص ت

في هذ₲ ا€مرحلة يتم تخصيص ا€ت₫ا€يف ا€خاصة باأنشطة داخل ₫ل وعاء على ا€منتجات ا€نهائية ، و 
ذ€ك باستخدام معدل ت₫لفة ₫ل وعاء و ا€ذي يم₫ن بواسطته حساب مقدار ا€مواد أو ا€ت₫ا€يف ا€مستهل₫ة 

و جوهر ااختاف بواسطة ₫ل منتج ، و يتم تحميل ا€منتج بت₫ا€يف اأنشطة ا€تي استهل₫ها ، و هذا ه
و نظم ا€ت₫ا€يف ا€تقليدية ، ₫ون أن نظام ا€ت₫ا€يف على  "ABCبين نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة "

أساس اأنشطة يحمل ا€منتج ت₫ا€يف اأنشطة ا€تي ₫انت سببا في وجود₲ ، أما في أنظمة ا€ت₫ا€يف 
تحميل ا€منتجات بت₫ا€يف €م تتسبب في  في ا€تحميل ، €ذا يتما€تقليدية نجد أن معيار ا€حجم هو ا€سائد 

وجودها و من ثم ا€حصول على ت₫ا€يف مشوهة يتم تحديد ت₫لفة وحدة ا€منتج ا€نهائي بتتبع جميع اأنشطة 
ذات ا€صلة بهذ₲ ا€وحدة ، ويعد هذا ا€تتبع في ضوء حر₫ة سير وحدة  ا€منتج بين اأنشطة منذ بداية 

 .2تصنيعها حتى تصبح وحدة تامة ا€صنع

و تخصص ا€ت₫ا€يف على ا€منتجات بضرب معدل عامل ا€ت₫لفة في ا€مقدار ا€ذي يستخدمه ا€منتج من 
 . 3هذا ا€عامل مثل : ضرب ت₫لفة أمر ا€شراء في عدد أوامر ا€شراء

 

                                                             

، غزة نظا تكاليف اأنشطةمدى توفر المقوما اأساسية الازمة لتطبي موس درغت ماهر،  -1   .200، ص  4002، الجامع ااسامي
، ص  -2  ، مرجع ساب  .33هاش أحمد عطي
وما المحاسبيةكمال الدين مصطف الدهراو -3  ، ااسكندري ، نظ المع  .322، ص 4000، الدار الجامعي
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اليف على أساس اأنشطة   : ABCمزايا و عيوب نظام الت

 المزايا:

 إن استخدام نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة يحقق ا€مزايا ا€تا€ية : 

  1€لمنتجاتا€توصل إ€ى ت₫ا€يف دقيقة. 
  استمرارية عملية ا€تحسين و تجاوز ا€مشا₫ل ا€مرتبطة باأسلوب ا€تقليدي بتخصيص و توزيع

و ذ€ك من خال إ€غاء جميع ا€فعا€يات غير ا€ضرورية و  ا€مباشرة،ا€ت₫ا€يف ا€صناعية غير 
 .2ا€تي ا تضيف أي قيمة €لسلعة أو ا€خدمة

  يستفاد من نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة في ا€مؤسسات ا€تي ت₫ون ا€ت₫ا€يف ا€صناعية
 تنوع ا€منتجات. عا€ية، وغير ا€مباشرة 

 و  قيمة،يد أي اأنشطة €يست ذات يشجع هذا ا€نظام ا€مؤسسات على تقييم اأنشطة €تحد
 يم₫ن أن تهمل في ا€عملية ااستغا€ية و ا€تر₫يز على اأنشطة ذات ا€قيمة.

  يؤدي تطبيق نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة إ€ى زيادة فاعلية ا€رقابة ، حيث بين ثاث
، و با€تا€ي متغيرات هي : ا€نشاط  و ا€موارد ا€تي تم استها₫ها و ا€مسؤول عن هذا ا€نشاط 

 .3تقييم أداء دقيق €لمسؤو€ية

 العيوب:

على ا€رغم من مزايا نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة و ا€متمثلة في توفير معلومات تتصف با€دقة 
و ا€تي تساعد اإدارة في اتخاذ قراراتها و تخطيط و رقابة ا€ت₫ا€يف إا أن هناك بعض اانتقادات 

 ا€موجهة إ€ى هذا ا€نظام :

 ا€عيب ا€رئيسي €نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة هو ارتفاع ت₫ا€يف تطبيقه، اأمر  إن
 .4ا€ذي يتطلب إجراء تحليل ا€ت₫لفة و ا€منفعة قبل ا€تطبيق €غرض ا€تحقق من جدوى ا€نظام

                                                             

، ص، المحاسبة اإداريةأحمد حسن ظاهر -1    . 424، مرجع ساب
يل ورقابة(الشافعي،  عباس -2   .244، ص 2888، القاهرة محاسبة التكاليف)قياس وتح
، ص  -3  ، مرجع ساب  .23هاش أحمد عطي

 
، ص محاسبة التكاليف المتقدمة)قضايا معاصرة(اسماعيل يحي التكريتي،  -4   .212، مرجع ساب
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  إن استعمال نظام ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة ا يقضي على مش₫لة ا€تخصيص ا€عشوائي
رة ، فمثا قد ت₫ون هناك صعوبة في توزيع بعض ا€ت₫ا€يف غير €لت₫ا€يف غير ا€مباش

ا€مباشرة ا€صناعية بدقة على اأنشطة ا€مختلفة نظرا €صعوبة تحديد محرك ا€ت₫لفة ا€متعلق 
ببعض اأنشطة مما يؤدي إ€ى عدم دقة ت₫ا€يف ا€منتجات نتيجة €لتوزيع ا€عشوائي €بعض 

 .1ا€ت₫ا€يف غير ا€مباشرة
 ت₫ا€يف على أساس اأنشطة يعتمد بصفة رئيسية على ااختيار ا€سليم إن ₫فاءة نظام ا€

و ذ€ك €يس سها و من ا€ضروري تحديد أفضل مسبب €ت₫لفة ا€نشاط و  ا€ت₫لفة،€مسببات 
 .   2دراسة اآثار ا€سلو₫ية €ها

  ونظام  ا€ثابتة،€قد طبق هذا ا€نظام في احتساب ا€ت₫لفة ا€₫لية و ا€تي تحتوي على ا€ت₫ا€يف
 . 3ا€ت₫ا€يف على أساس اأنشطة ا يقيس ا€متغيرة إنتاج ا€وحدة

  لحصول على معلومات حول ت₫ا€يف اأنشطة يستوجب وجود نظام معلومات ذو جودة عا€ية€
 ، و هذا من ا€صعب توفير₲ ، مما يؤدي إ€ى ا€حصول على معلومات غير دقيقة.

 ، مثل اختيار مسببات ا€ت₫لفة ، ₫ما  و جود بعض ا€مشا₫ل ا€علمية ما زا€ت دون حل
" في مجال ا€ت₫ا€يف و اتخاذ ABCأوضحت ا€دراسات ا€علمية أن محاوات تطبيق نظام " 

 . 4ا€قرارات اإدارية €م ت₫تمل بعد

لفة المستهدفة ثانيا:   "  TARGET COSTING" نظام الت

حيث أن بقاء أي  ا€منتج،باإضافة إ€ى تطوير و تجديد  ا€مؤسسة،ت₫تسب ا€ت₫لفة أهمية ₫بيرة في 
سعر  في يتمثل، و مؤسسة و استمرارها في ا€سوق يرتبط بعرض ا€منتج ا€مناسب با€سعر ا€مناسب

من هذا ا€سعر €لوصول إ€ى ا€ت₫لفة ا€منتج ا€ذي يتحدد في ا€سوق و طرح ا€هامش ا€مرغوب تحقيقه 
 ا€مستهدفة. 

 

 

                                                             

، ص المحاسبة اإداريةأحمد حسن ظاهر ،  -1   .423، مرجع ساب
 .201،  مرجع ساب ، ص أصول محاسبة التكاليفمحمد محر و آخرون ،  زينا -2 
، ص محاسبة التكاليفعباس الشافعي،  -3   .243، مرجع ساب
، مرحع ساب ، ص  -4   .22هاش أحمد عطي
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لفة المستهدفةمفاهيم عامة حول نظام  -1  الت

إن أسلوب ا€ت₫لفة ا€مستهدفة يجبر ا€مسيرين على تغيير طريقة تف₫يرهم فيما يخص ا€عاقة بين ا€ت₫لفة و 
 ا€بيع بدا من ارتباط أسعار ا€بيع با€ت₫ا€يف. ترتبط بأسعارا€ت₫ا€يف وهذا ما يجعل  ا€ربحية،سعر ا€بيع و 

لفة المستهدفة  تعريف نظام الت

ا€ت₫لفة ا€مستهدفة €لوحدة هي ا€ت₫لفة ا€تقديرية في ا€مدى ا€طويل €لوحدة من ا€منتج أو  : التعريف اأول
ا€مستهدف €لوحدة عندما تباع با€سعر ا€خدمة ا€تي تساعد ا€مؤسسة على ا€حصول على ا€دخل ا€تشغيلي 

  .  1ا€مستهدف

ت₫ا€يف ا€تصنيع و تسويق ا€منتج ا€تي تتضمن ا€وصول إ€ى  ا€مستهدفة،يقصد با€ت₫لفة  الثاني:التعريف 
ا€سعر ا€مستهدف و تحقيق أيضا ا€عائد ا€مطلوب و يتم ا€وصول إ€ى ت₫لفة ا€وحدة ا€مستهدفة حسب 

 ا€تا€ية:ا€معاد€ة 

 ربح ا€وحدة ا€مستهدف –ت₫لفة ا€وحدة ا€مستهدفة = سعر ا€وحدة ا€مستهدف 

  أن:و منه نستنتج 

 )اأرباح ا€مستهدفة(ا€عائد –هدفة )ا€ت₫لفة ا€مسموح بها( = سعر ا€بيع ا€متوقع ا€ت₫لفة ا€مست

لفة المستهدفة:  مبادئ الت

 : 2تقو ا€ت₫لفة ا€مستهدفة على ا€مبادئ اأساسية ا€تا€ية

لفة : -أ استنادا €هذا ا€مبدأ يضع نظام ا€ت₫لفة ا€مستهدفة أهداف ا€ت₫لفة  السعر يؤدي إلى الت
 بطرح هامش ا€ربح ا€مرغوب من سعر ا€سوق ا€تنافسي.

يز على العمل : -ب أي ا€تر₫يز على متطلبات ا€عماء ا€متعلقة با€جودة ، ا€ت₫لفة ، و ا€تي  التر
بحيث  ا€ت₫لفةقت توجه تحا€يل تؤخذ بعين ااعتبار في قرارات ا€منتج و ا€عمليات ، وفي نفس ا€و 

 يجب أن ت₫ون قيمة أي خاصية أو وظيفة يؤديها ا€منتج )با€نسبة €لعميل( أ₫بر من ت₫لفتها.

                                                             

ي القباني ،  -1  يل الربحيةثناء ع فة و تح ، مصر إدارة التك ، ااسكندري  . 222، ص 4002، الدار الجامعي
 2-  ، يل القيمة في تخفيض التكاليفراضي عطو دفة و تح فة المست ، دور التك  .32، ص 4001، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامع باتن
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يز على مرحلة  -ت في هذا ا€سياق يتم ا€تأ₫يد على مراقبة ا€ت₫ا€يف في مرحلة  التصميم:التر
€ينتج عنها  اإنتاجو €ذ€ك يجب أن تتم ا€تغيرات ا€هندسية قبل بداية  ا€عملية،تصميم ا€منتج و 

 ت₫ا€يف منخفضة و تخفيض زمن إطاق منتجات جديدة في ا€سوق.

لفة دورة  -ث يتم تخفيض ت₫لفة ₫امل دورة ا€حياة با€نسبة €₫ل من ا€منتجين و  الحياة:تخفيض ت
 ت₫لفة ا€صيانة و ا€توزيع. ا€تشغيل، ت₫لفة ا€شراء،وتتضمن ت₫لفة دورة ا€حياة سعر  ا€عماء،

لفة المستهدفة.الخطوات المتبعة في تصميم نظام  -2  الت

فيما يخص تحديد اأسعار و ا€تعامل  إستراتيجيتها€قد فرضت ا€ظروف ا€منافسة على ا€مؤسسات تعديل 
أسعار ا€ت₫لفة ا€تقليدي يحدد اأسعار على أساس مع أسعار ا€ت₫لفة  ، و با€تا€ي فإن ا€منطق و ا€مفهوم 

زائد هامش ا€ربح €م يعد €ه معنى في عا€م اأعمال ا€حديثة ، و اآن فرض منطق ا€سوق نفسه بقوة بفعل 
 ا€منافسة)أسعار ا€سوق( باإضافة إ€ى عامل ا€جودة وخدمات ما بعد ا€بيع.

فإن ا€عاقة انع₫ست بفضل مفهوم ا€ت₫لفة  ا€ت₫لفة،و بخصوص ا€عاقة ما بين سعر ا€بيع و أسعار 
 هامش ا€ربح. –ا€ت₫لفة ا€مستهدفة = سعر ا€بيع  أي:ا€مستهدفة 

فيتم تحديد ا€ت₫لفة ا€مستهدفة انطاقا من سعر ا€بيع ا€مستهدف و ا€ذي غا€با ما ي₫ون سعر ا€بيع ا€مطبق 
€منتج و قدرة ا€زبائن على ا€دفع مقابل نتيجة €لمنافسة ، أو يتم تحديد₲ انطاقا من دراسة ا€سوق و قيمة ا

 ا€وظائف ا€تي يؤديها ذ€ك ا€منتج.

 

 

 

 

 

 

 



اليف وعملية اتخاذ القرارــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طرق تحميل الت

 

62 

 = - 
  هندسة ا€قيمة + تخفيض مستمر €لت₫ا€يف

 

 

Source : Claude Alazard& Sabine Sipari , contrôle de gestion manuel et 

applications, 5° édition , Dunod , Paris , 2000 , P633.  

 وفقا €ما يلي:  ا€ت₫لفة ا€مستهدفة:من خال ا€ش₫ل ا€سابق تحدد ا€خطوات ا€متبعة €تحديد 

على دراسة ا€سوق  يعد ا€منطلق €هذ₲ ا€عملية و يتم ذ€ك بناءا تحديد سعر البيع المستهدف : -أ
فيما يخص ا€منافسين من حيث  ا€جودة و اأسعار ا€مطبقة وا€زبائن من حيث رغباتهم و تقييمهم 

و دورة حياته و ₫مية €منتجاتهم ، و ₫ذ€ك من حيث طبيعة ا€منتج و ا€وظائف ا€تي يؤديها 
ائص €لمنتج ا€مبيعات ا€متوقعة ، باإضافة إ€ى آفاق تطوير ا€منتجات اأخرى €ها نفس ا€خص

 ا€معني.

ا€مؤسسة ا€متعلقة باأرباح ،  إستراتيجيةيعد ا€خطوة ا€ثانية بناءا على  تحديد الربح المستهدف : -ب
   أي ا€ربح ا€ذي ترغب ا€مؤسسة في تحقيقه من منتج معين.

تحديد ا€ت₫لفة ا€مستهدفة : €لحصول على ا€ت₫لفة ا€مستهدفة يتم استخدام عنصرين سابقين بطرح  -ت
€مستهدف من سعر ا€بيع ا€مستهدف ، و عادة ما ت₫ون هذ₲ ا€ت₫لفة أ₫بر من ا€ت₫لفة ا€ربح ا

ا€مسموح بها ، و في هذ₲ ا€حا€ة يلجأ إ€ى إجراءات ا€بحث عن فرص تخفيض ت₫ا€يف اإنتاج ، 
 .1وهذا على ₫امل ا€مراحل و ا€نشاطات ، ويطلق على هذ₲ اإجراءات هندسة ا€قيمة

ا€سلعة بش₫ل يحقق ا€ت₫لفة ا€مستهدفة : تتمثل ا€خطوة اأخيرة في ا€قيام تصميم أجزاء و م₫ونات  -ث
با€دراسات ا€ازمة وا€تي تتم في ا€غا€ب من قبل ا€مهندسين في ا€مؤسسات €لوصول إ€ى اأجزاء و 
ا€عناصر و أسلوب اإنتاج ا€مناسب ا€ذي يضمن تصنيع ا€منتجات بقيمة ا€ت₫لفة ا€مستهدفة ، و 

 في ا€خطوة ا€ثا€ثة. ا€تي تم تحديدها

                                                             

، ص المحاسبة اإداريةأحمد حسن ظاهر،  -1   .82، مرجع ساب

دف ف المست دف التك دف الربح المست  السعر المست

ف المقدرة  التك
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و تتطلب هذ₲ ا€خطوة عناية خاصة بتحديد مراحل و خطوات اإنتاج €محاو€ة إ€غاء مراحل اإنتاج 
 .  1و ذ€ك €توفير ت₫لفة اأنشطة عديمة ا€قيمة €لسلعة،ا€تي ا تتضمن إضافة أي قيمة 

لفة  -أ   المستهدفة:نظام الت

 المزايا: -1

  2تتنوع ا€م₫اسب ا€تي يم₫ن أن تجنيها ا€مؤسسات من تطبيقها أسلوب ا€ت₫لفة ا€مستهدفة نذ₫ر من بينها

 . تساعد ا€ت₫لفة ا€مستهدفة على تحسين ا€عاقات مع ا€موردين 

  ، تسهل ا€عمل ا€جماعي بإيجاد €غة مشتر₫ة و هدف مشترك ي₫تمل في ا€ت₫لفة ا€مستهدفة
 حقيه.يعمل ₫ل أعضاء ا€فريق على ت

  يساعد تطبيق نظام ا€ت₫لفة ا€مستهدفة ₫ذ€ك في ا€تحسينات ا€داخلية و ذ€ك من خال دعم
 عمل ا€فريق و إدارة اإمداد و إدماج ا€موردين في تطوير منتجات و خدمات جديدة.

  يعد ا€تر₫يز ا€خارجي €لت₫لفة ا€مستهدفة )يجلب معلومات عن ا€سوق €نظام ا€ت₫لفة( ، من بين
ساسية €هذا اأسلوب على ع₫س اأسا€يب ا€تقليدية €لت₫ا€يف ا€تي تتميز بتر₫يزها ا€مزايا اأ

ا€داخلي )جمع ت₫لفة ا€مورد ، ا€يد ا€عاملة ، وعناصر إضافية €حساب ت₫لفة ا€وحدة( ، حيث 
 أن نقطة ا€بداية €أسلوب هي سعر ا€سوق ا€مستقبلي ثم ا€وصول إ€ى ا€ت₫لفة ا€مستهدفة.

  تعتبر طريقة ا€ت₫لفة ا€مستهدفة سعر ا€سوق نقطة محورية €لتحليل ، و بذ€ك تتجنب ا€مشا₫ل
 اأخرى €لت₫لفة ، حيث تصبح ا€ت₫لفة أداة €تصميم منتج ناجح بدا من توثيق بيانات تاريخية.

  يصبح ا€سعر مسببا €عملية تطوير ا€منتج بدا من أن ي₫ون ناتجا عنها مما يجعل عملية
 نحو ا€سوق و ا€ربح. موجهةمنتج تطوير ا€

  تتجه ا€ت₫لفة ا€مستهدفة بسبب غرضها ا€محدد إ€ى توفير بيانات مائمة €لقرارات ، بينما تتجه
 اتخاذ ا€قرارات . ماءمتهاا€طرق ا€تقليدية €لت₫لفة إ€ى تسجيل ₫ل ا€ت₫ا€يف بغض ا€نظر عن 

 العيوب: -2

ا ا€تي يم₫ن تحقيقها من وراء تطبيقها إا أن €ها نقاط على ا€رغم من أهمية ا€ت₫لفة ا€مستهدفة و ا€مزاي
 : 1ضعف يم₫ن أن ندرج بعضا منها فيما يلي

                                                             
نشر والتوزيع،  المحاسبة اإداريةأيمن الشنقيطي و عامر اأشقر،  -1  .322، ص 4002عمان ، دار البداي ل
، ص المحاسبة اإداريةأحمد حسن ظاهر، -2   . 82، مرجع ساب
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  حيث  ا€عمال،تتمثل أهم نقطة ضعف €نظام ا€ت₫لفة ا€مستهدفة في فرضه €ضغط ₫بير على
 مستحيل.أن بلوغ ا€ت₫لفة ا€مستهدفة مع تقليص ا€جدول ا€زمني يصبح شبه 

  مت₫اما و فعاا و متعلقا بأهداف طويلة اأجل €تخفيض ا€ت₫لفة  ما،مفهو عندما ي₫ون ا€نظام
حيث أن بعض ا€منافسين على استعداد €دفع أي ثمن مقابل  أساسيا،تصبح ا€سرية قيدا 

 ا€حصول على تطوير ا€ت₫لفة ا€مستهدفة €لفترة ا€قادمة أهم منتج.

 ₫إذ أنه من غير  ا€مستهدفة،لفة يتمثل أحد مشا₫ل ا€ت₫لفة ا€مستهدفة في ا€تحديد ا€فعلي €لت
و ا€ذي يعتبر نقطة ا€بداية €حساب ا€ت₫لفة  معين،ا€سهل ا€تنبؤ بسعر ا€سوق ا€مستقبلي €منتج 

 ا€مستهدفة.

  مش₫ل آخر و ربما ي₫ون هو أهم مش₫ل، يتمثل في إدارة ا€ت₫لفة ا€مستهدفة أو ₫يفية بلوغ
ا€ت₫لفة ا€مستهدفة حقا ، فبعد مش₫ل تحديد ا€ت₫لفة ا€مستهدفة و تقسيمها على وظائف ا€منتج 
تأتي  مرحلة إدارة ا€ت₫لفة ا€مستهدفة ا€تي تؤدي إ€ى استخدام تحليل ا€قيمة و تحرير إبداع ₫ل 

 معنيين بها.    ا€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

يل القيمة في تخفيض التكاليف ردوراضي عطو ،  -1  دفة و تح فة المست  .22-20، مرجع ساب ، ص التك
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 نيالمبحث الثا

 ماهية عملية اتخاذ القرار

تعتبر عملية اتخاذ ا€قرار من أهم ا€عمليات في ا€مؤسسة، فعلى أساسها يتحدد ا€وضع ا€مستقبلي     
 €لمؤسسة، و€هذا يتوجب إعطاؤها أهمية با€غة، وسنتطرق في هذا ا€مبحث إ€ى هذ₲ ا€عملية بأ₫ثر تفصيل.

 اأول المطلب

 مفهوم عملية اتخاذ القرار و أسبابها

 أوا: مفهوم عملية اتخاذ القرار

 1يعني مفهوم ا€قرار أنه ااختيار €بديل واحد من بين بديلين أو أ₫ثر. تعريف القرار:-1

 هي:و بذ€ك يتضح أن ا€عناصر ا€تي يلزم أن تتوافر حتى يم₫ن ا€قول بأن هناك قرارات 

تعتبر عملية نسبية فليس هناك حرية مطلقة €اختيار إذ غا€با ما تتم  :ااختيارعملية  -
 اقتصادية.ااختيارات في ظل قيود قانونية و سياسية و 

إذا €م توجد بدائل €ن  ا€قرار،إذ يعتبر جوهر عملية اتخاذ  :متميزينوجود بديلين على اأقل  -
هذ₲ ا€بدائل متميزة ، بمعنى أن  ي₫ون هناك مش₫لة تستدعي اتخاذ ا€قرار. و هذا يجب أن ت₫ون

 تؤدي إ€ى نتائج مختلفة.

 القرار:تعريف اتخاذ -2

 وردت تعريفات ₫ثيرة €عملية اتخاذ ا€قرار من بينها ما يلي : 

 ، وذ€ك  عملية اتخاذ ا€قرار تعرف بأنها إصدار ح₫م معين عما يجب أن يفعله ا€فرد في موقف ما
. أو هي €حظة اختيار بديل معين بعد  إتباعهاعند ا€فحص ا€دقيق €لبدائل ا€مختلفة ا€تي يم₫ن 
  2تقييم بدائل مختلفة ، وفقا €توقعات متخذ ا€قرار.

                                                             
نشر و التوزيع، عمان  اأردن، نظرية القرارا اإداريةنادرة أيو ،  - 1  .22ص  ، 2882، دار زهران ل
2 -  ، ي الشرقاو ية اإدارية ع نشر، ااسكندري وظيفة المديرين -العم  . 248-241، ص 4004، دار الجامع الجديدة ل
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 بعملية اتخاذ ا€قرار تحقيق مجموعة من اأهداف أو هدف معين و بذ€ك يتضح أن €لقرار  يقصد
 هي:عناصر ابد أن تتوافر حتى يم₫ن ا€قول بأن هناك قرارات و 

 .عملية ا€مفاضلة أو ااختيار 

 .وجود على اأقل بديلين متميزين 

 .وجود هدف أو عدة أهداف 

 1 أسباب اتخاذ القرار. ثانيا:

 إن ا€سبب ا€رئيسي وراء ا€حاجة €عملية اتخاذ ا€قرار ي₫من فيما يلي : 

 اأمر متفاوتة، و مختلفة بدرجات ا€رغبات و ااحتياجات بمختلف €لوفاء ₫فايتها عدم و ا€موارد ندرة 

 €هذ₲ عائد أحسن أو أفضل يحقق ا€ذي ا€بديل اختيار ا€بدائل بين ا€مفاضلة ضرورة يتطلب ا€ذي

 ا€مش₫لة.
 ما ا€شأن بهذا ا€قرارات اتخاذ يتم و فيها ا€مرغوب غير ا€ت₫ا€يف أو ا€نتائج €تدنيه ا€قرارات تتخذ ₫ما₫ 

  : يلي
 ا€جديدة. ا€سلعة سعر تحديد 
 استثمارية. مشاريع إقامة أجل من 

 ااستثمارية. ا€مشاريع بين ا€تفضيل أجل من 

 ا€قروض. طريق عن أو ا€ذاتي يلا€تمو  طريق عن إما ذ€ك و ا€جديدة ا€توسعات تمويل أجل من 

 اإشهارية ا€حمات ت₫ثيف و بزيادة أو ا€بيع سعر تخفيض طريق عن ما سلعة ا€مبيعات في ا€تح₫م 

. 
 ا€موارد. على ا€عديد و ا€مشروعة اأهداف بين تنافس و تعارض وجود حا€ة في ا€قرار اتخاذ يتم و 

 لة.€لمش حل أحسن أو عائد أحسن يحقق ا€ذي ا€بديل اختيار₫ 

 

 

 

                                                             
1-   ، نشر و التوزيع ، ااسكندري، الدار الجامعدراسا في اأسالي الكمية و اتخاذ القرارامنصور البدو   .71،  ص 7891، مصر ي ل
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 الثاني المطلب

 صعوباته و القرار  تصنيفات
اختلفت معايير ا€تصنيف وتباينت وجهات نظر ا€مختصين حول تصنيف ا€قرارات و₫ل تصنيف يهدف    

 إ€ى ا€جانب أو ا€معيار اأ₫ثر أهمية با€نسبة €ه و تأثيرا با€نسبة €ه ، ومن هذ₲ ا€تصنيفات ما يلي:

 غير المبرمجةأوا  : القرارات المبرمجة و 

و يرجع ذ€ك إ€ى مدى  يقينها،تختلف ا€مشا₫ل ا€تي تعترض ا€مديرين متخذي ا€قرارات من حيث درجة     
ف₫لما ت₫ررت ت₫ونت €دى متخذ ا€قرارات خبرة و معرفة أ₫بر بهذ₲ ا€مشا₫ل . و تخضع  حدوثها.ت₫رر 

اإجراءات و هذا ما جعل ا€بعض ا€قرارات ا€متخذة في هذا ا€نوع €مجموعة من ا€قواعد و ا€سياسات و 
يطلق عليها اسم ا€قرارات ا€مبرمجة ، أو ا€قرارات ا€عامة ا€مت₫ررة . بينما يفضل آخرون تسميتها ا€قرارات 
ا€روتينية ا€تي تتخذ في ظروف ا€حد اأدنى من ا€اتأ₫د . و يستخدم هذا ا€نوع من ا€قرارات عادة في 

على قنوات معلوماتية جاهزة وفق معايير ثابتة . ا تحتاج هذ₲  تمادبااعا€مستويات ا€تشغيلية ا€دنيا  ، 
ا€قنوات إ€ى معلومات جديدة €ذ€ك يم₫ن برمجة هذا ا€نوع من ا€معلومات عن طريق نظم ا€معلومات 

 .1ا€تقليدية

أما ا€نوع ا€ثاني في هذا ا€صنف فيع₫س اأول في تسمياته ، صفاته ، مستويات تنفيذ₲ و نوع     
ا€معلومات ا€تي يحتاجها . و يطلق عليها اصطاحات مختلفة منها ا€قرارات غير ا€مبرمجة أو ا€فريدة من 

تعقيد €درجة عدم توافر نوعها أو غير ا€روتينية. تتميز ا€مش₫ات ا€تي يعا€جها هذا ا€نوع من ا€قرارات با€
نظام أو أسلوب واضح €معا€جتها ، و ذ€ك بسبب طبيعتها ا€جديدة و غير ا€مت₫ررة و غير ا€مأ€وفة ، مثل 

₫قرارات ا€توسع و ااندماج أو دخول أسواق جديدة...، €ذ€ك يتم اتخاذها في  اإستراتيجيةا€قرارات 
€مبرمجة قرارات مر₫بة أنها ا تعتمد على ا€قواعد و ا€مستويات اإدارية ا€عليا . تعتبر ا€قرارات غير ا

اإجراءات فقط و €₫نها تستخدم أيضا ااجتهاد و اأح₫ام ا€شخصية . و يرجع ذ€ك إ€ى نقص ا€معلومات 
ا€تي تجعل متخذ ا€قرار في حا€ة من ا€اتأ₫د . إذن فهي تتطلب نظام معلومات جيد إضافة إ€ى ا€خبرة و 

 .2مهارة ا€مديرين

 
                                                             

1 -  ، ا صبيح محمد رزي يا و اتخاذ القراراإي نشر و التوزيع ، القاهرة  إدارة العم مي ل  .222، ص 4002، دار الكت الع
نشر و التوزيع المبادئ و النظريا و الوظائف –اإدارة محمد موف حديد ،  -2   .424، ص  4002، دار الحامد ل
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 نيا : تصنيف القرارات حسب المستويات اإدارية .     ثا

يختلف ا€تصنيف حسب ا€مستويات ا€تنظيمية من منظمة إ€ى أخرى، و ي₫ون ا€تصنيف اأ₫ثر شيوعا    
 : 1في هذا ا€سياق ₫ا€تا€ي

و يتم اتخاذ هذا ا€نوع من ا€قرارات على مستوى اإدارة ا€عليا ، وهذا ما  : اإستراتيجيةالقرارات  -1
يضفي عليها درجة عا€ية من ا€مر₫زية. و تحدد هذ₲ ا€قرارات أهداف ا€منظمة ا€ناجمة عن ا€خطط 
طويلة اأمد . وتطابق في مصدرها و صفاتها ا€قرارات غير ا€مبرمجة و ا€قرارات ا€فريدة من 

و بيئتها  ا€منظمةهذا ا€نوع أنه يستخدم €لتنبؤ با€مستقبل و €تحقيق ا€ت₫يف بين  نوعها. و ما يميز
خصائصها في بحثه " هي₫ل عمليات ا€قرار غير   HENRY  MINTZBERG. و قد حدد 

ا€مهي₫لة " بأنها جديدة ، معقدة و ذات نهاية مفتوحة وبأنها قرارات ا تصنع ₫ثيرا تحت ظروف 
و €₫نها تصنع في ظل حا€ة مستمرة من ا€غموض ، أين ي₫ون ا شيء معطى تقريبا و  ا€اتأ₫د

ا شيء محدد بسهو€ة . ₫ما تتميز با€ندرة و تتطلب اأو€وية في ا€تنفيذ و درجة عا€ية من اا€تزام 
 . باإضافة إ€ى تميز₲ بارتفاع درجة ا€مخاطرة و ا€ت₫لفة و ا€عائد.

يتم اتخاذ هذ₲ ا€قرارات على مستوى اإدارة ا€وسطى ، حيث  : يةالقرارات اإدارية و التنظيم -2
تتطابق مع جزء من ا€قرارات ا€مبرمجة و جزء من ا€قرارات ا€عامة . فيما يعود ا€جزء ا€متبقي منها 
€لقرارات ا€تشغيلية . تهتم قرارات هذا ا€مستوى بفاعلية و ₫فاءة ااستخدام و ا€رقابة على ا€وحدات 

 .  اإستراتيجيةائها في إطار سياسات و أهداف ا€قرارات اإدارية و أد

تتصف هذ₲ ا€قرارات با€ت₫رار و ا€روتينية و تتضمن تنفيذا €لقرارات ا€صادرة  : القرارات التشغيلية -3
عن اإدارة ا€عليا و ا€وسطى ، و ذ€ك بإصدار قرارات تفصيلية . و هذا ما يجعلها تتصف بدرجة 

 عا€ية من ا€امر₫زية.

وهناك من يضيف مستوى رابع €لمستويات اإدارية و با€تا€ي يقابله نوع رابع من ا€قرارات و هو     
و أسا€يب  €لمنظمة،ا€قرارات ا€معرفية. وتهتم هذ₲ ا€قرارات بانتقال ا€معلومات بين اأجزاء ا€م₫ونة 

ذا ا€تصنيف عن ₫ما تهتم بتقييم اأف₫ار ا€جديدة. يتميز ه اانتقال،ااتصال ا€مستخدمة في هذا 

                                                             
ج تطبيقي –التفكير ااستراتيجي و اإدارة ااستراتيجية ومصطف محمود أبو بكر،  جمال الدين محمد المرسي - 1  4002، الدار الجامعي   من

 .42 – 43 ص 
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ا€تصنيف اأول في أنه يتضمنه ، إضافة إ€ى أنه يحدد ا€جهة ا€مسؤو€ة عن ₫ل صنف و مرا₫ز 
 اتخاذ ا€قرار فيها.

 ثالثا : القرارات المتوقعة و غير المتوقعة 

تعتمد هذ₲ ا€طريقة على ا€تفرقة بين ا€قرارات ا€مفاجئة و غير ا€مفاجئة €متخذ ا€قرار ، حيث ي₫ون 
فاجئة مرتفعا با€نسبة €لقرارات غير ا€متوقعة ، بسبب عدم توفر ا€وقت ا€₫افي €متخذ ا€قرار عنصر ا€م

€لقيام با€مراحل ا€ازمة ، مما يجعله يقوم بهذ₲ ا€عملية تحت تأثير ا€ضغوط . أما ا€قرارات ا€متوقعة 
عرض متخذ ا€قرار فغا€با ما تستمد من ا€خطط ا€مقررة مسبقا أو أن ت₫ون ناتجة عن تنفيذ ا€خطة. و يت

إن طبيعة ا€قرارات من حيث درجة توقعها تتطلب مواصفات معينة  أقل.في هذ₲ ا€حا€ة إ€ى ضغوط 
 .1من ا€معلومات ا€تي تتاءم مع حاجة متخذ ا€قرار و ظروف اتخاذ₲ €ه

 الزمني.تصنيف القرارات من حيث المدى  رابعا:

و تتاءم ا€قرارات طويلة اأجل مع  اأجل.إ€ى قصيرة و طويلة  تصنف ا€قرارات وفق ا€مدى ا€زمني
ا€قرارات ااسترتيجية و تتفق معها في ميزاتها و خصائصها . تتميز ا€قرارات ا€طويلة بارتباطها بفترات 
طويلة في ا€مستقبل ، مما يطبعها بطابع ا€اتأ₫د و احتماات ا€تغيير. و هذا ما يجعل ا€معلومات 

ا هذا ا€نوع من ا€قرارات صعبة ا€توفير ، و قليلة ا€₫فاية و ا€دقة . بينما تتميز ا€قرارات ا€تي يحتاجه
ا€قصيرة اأجل بقصر مداها و ارتفاع درجة ا€يقين بها ، وهذا ما يسهل ا€حصول على ا€معلومات 

 .    2ا€تي نحتاجها ، مما يم₫ن متخذ ا€قرار من ا€تح₫م بها

 .لمدى جودتهاخامسا : تصنيف القرارات وفقا 
و يضاف  ا€منفذين،طرف  بقبو€ه منوهذا ا يتحقق إا  تنفيذ₲،إن نجاح أي قرار يعتمد على نجاح 

هي ا€طريقة ا€جديدة في اتخاذ  و ا€جودة ا€جودة.إ€ى ذ€ك عامل آخر يساهم في فعا€ية ا€قرار و هو 
ا€قرار ا€تي يقترحها ا€خبراء في ا€منظمة و يعتبرونها مثا€ية، إا أنها ا ت₫ون ₫ذ€ك إا إذا قبل بها 

 ا€منفذون.

 

                                                             
، ااسكندري  نظريا و نماذج و تطبيقا –إدارة اأعمال ثاب عبد الرحمان إدريس،  -1   .421-422، ص ص  4002، الدار الجامعي
 842، صنفس المرجع - 2
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 : 1وفقا €هذا ا€تحليل يحدد متخذ ا€قرار درجة قبول و جودة ا€قرار قبل اتخاذ₲ بناءا على ا€بدائل ا€تا€ية
 قبول منخفض                            جودة مرتفعة        

 جودة منخفضة                                  قبول مرتفع
 جودة مرتفعة                                    قبول مرتفع

 جودة منخفضة                                 قبول منخفض
و يتسم  اأو€ى.مقبول من طرف ا€عمال في ا€حا€ة  بمعنى أن ا€قرار يم₫ن أن ي₫ون مثا€يا و غير    

في ا€حا€ة ا€ثانية بقلة جودته إا أنه ي₫ون مقبوا من قبل ا€منفذين. و هما حا€تان نسبيتان يختار متخذ 
ا€قرار بينهما بما يتاءم مع ا€هدف ا€مراد تحقيقه . أما في ا€حا€تين ا€ثا€ثة و ا€رابعة فهما على طرفي 

ثا€ية من حيث ا€جودة و ا€قبول ، و هي ا€حا€ة ا€مثلى با€نسبة €متخذ ا€قرار ، أما نقيض إحداهما م
 اأخرى فقليلة ا€جودة و عديمة ا€قبول.

تميل معظم ا€تصنيفات €لفصل بين اتخاذ ا€قرار في حاات ا€يقين ، ا€شك و عدم ا€يقين ، و ت₫من 
 اأسا€يب ا€تي يتطلبها ₫ل نوع.  أهمية ا€فصل بين اأنواع ا€مختلفة من ا€قرارات في اختاف

 الثالثالمطلب 

 مراحل اتخاذ القرار
 ا€تا€ي:يم₫ن تلخيص خطوات اتخاذ ا€قرار و حل ا€مش₫ات على ا€نحو 

لة و تحليلها في هذ₲ ا€خطوة ا بد من تحديد و تعريف ا€مش₫لة و ا€قضية  : أوا : تحديد المش
بدقة مع تحديد اأهداف ا€مراد ا€وصول إ€يها سواء ₫ان ذو بعد واحد مثل : تعظيم ا€ربح أو ذو بعدين 

 : 2مثل : زيادة ا€مبيعات و تحقيق أقصى ربح  ويم₫ن تقسيم ا€مش₫ات إ€ى
 ذات ا€حل ا€وحيد بحيث يراعي ا€₫ثيرون أنها €يست مش₫لة أصا. ا€مش₫لة 

 .ا€مش₫لة ذات ا€حلول غير ا€متوقعة 

 .مش₫ات ا يم₫ن إثبات صحة حلها إا بعد ا€تنفيذ 

 .مش₫ات معا€جتها غير واضحة تتطلب حلول إبداعية 

                                                             
1 -  ، ي الشرقاو ية اإدارية ع ، ص وظيفة المديرين –العم  . 223، مرجع ساب
2 -  ،  .424، ص 4002، منشورا ذا الساسل، الكوي أساسيا اإدارةزكي محمود هاش
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ا و عدة بدائل اختيار من إن اتخاذ ا€قرار ا€فعال يتطلب تحليا علمي :وتحديدهاتوليد البدائل  ثانيا:
بينها حيث أنه ₫لما زادت أهمية ا€قرار ₫لما زادت أهمية خلق بدائل عديدة و ₫ل هذا ا€عمل يحتاج إ€ى 

 . 1وقت و صبر و ممارسة
بمعنى تحديد ا€مزايا و ا€عيوب ا€متوقعة €₫ل حل بديل و هذ₲ ا€خطوة بطبيعتها  : ثالثا : تقييم البدائل

 قبل أنها ا تظهر إا في ا€مستقبل و تضم عملية ا€تقييم مايلي: تلتزم ا€تنبؤ با€مست
  ل بديل و ا€تي يرت₫ز عليها عند ا€قيام بعملية ا€تنبؤ. اإستراتيجيةتحديد ا€عوامل₫€ 

 .ا€تنبؤ با€نتائج ا€متوقعة €₫ل بديل 
تعتبر من ا€مراحل ا€حساسة في عملية اتخاذ ا€قرار حيث فيها يتم اختيار  :بديلاتخاذ أفضل  رابعا:

 :  2بديل من بين ا€بدائل ا€مقبو€ة و هناك ثاث معايير €اختيار هي
  ا€مخاطر : يتم ا€تقييم على أساس هذا ا€معيار با€موازنة بين ا€مخاطر و ا€م₫اسب ا€متوقعة

ى ا€معلومات ا€متوفرة €ديه حجم اأرباح و €₫ل بديل ، فمثا إذا قدر ا€محلل بناءا عل
ا€ت₫ا€يف ا€متوقعة €لمشروع ، فا بد أن يبقى هناك هامش €عدم صحة هذ₲ ا€تقديرات ، و 

 هو ما يمثل عامل ا€مخاطرة.

  ااقتصاد في ا€جهد : يتعلق هذا ا€معيار بت₫لفة وضع  ا€بديل ا€مختار موضع ا€تطبيق ، و
 ار ا€بديل ا€ذي يحقق أ₫بر ا€نتائج بأقل ت₫ا€يف مم₫نة.يتم من خال هذا ا€معيار اختي

  ا€توقيت : عندما يتطلب اتخاذ ا€قرار ا€سرعة €ي₫ون فعاا ، ي₫ون من ا€ضروري ااقتصاد
في ا€وقت. أما إذا ₫ان ا€هدف اأسمى اتخاذ ا€قرارات اعتبارات أخرى تتطلب ا€دقة و بذل 

 صبح ثانويا عند اختيار ا€بديل اأفضل.فإن عامل ا€توقيت ي ا€سرعة،ا€جهد أ₫ثر من 

هناك من يعتقد أن عملية اتخاذ ا€قرار تنتهي باختيار ا€بديل اأمثل ، €₫ن ا€واقع :  تنفيذ القرار خامسا
أن ا€عملية ا تنتهي إا بتحويل ا€قرار إ€ى عمل فعال . و متى تحقق تطبيق هذا ا€قرار في ا€واقع ي₫ون 

فعا€يته. و يتم ا€تنفيذ بجهود اأفراد ا€ذين تعهد €هم هذ₲ ا€مهمة ، حيث يقوم ا€مديرون بإباغ  قد حقق
 .3 اأفراد في ا€مستويات ا€دنيا عن اإجراءات ا€واجب اتخاذها و ا€تغيرات ا€متوقع حدوثها

                                                             
1 -  ، وما المحاسبية و المنظمةحكم أحمد الراو نشر و التوزيع، عمان نظ المع  .424، ص  2888، دار الثقاف ل
2 - ، ي الشرقاو ية اإدارية ع ، ص وظيفة المديرين –العم  . 224 – 222، مرجع ساب
، مصرمدخل وظيفي –دارة اأعمال توفي جميل أحمد، إ -3 ،ااسكندري  .  422، ص 4000، الدار الجامعي
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ة مسبقا ₫أهداف مع تتضمن هد₲ ا€مرحلة مقارنة ا€نتائج ا€معيارية أو ا€محدد :الرقابةتقييم فعالية  سادسا
وذ€ك €لتحقق فيما إذا ₫ان ا€قرار ا€متخذ هو ا€عاج ا€شافي €لمش₫لة محل  إ€يها،ا€نتائج ا€تي تم ا€توصل 

و تظهر خال هذ₲ ا€مرحلة أهمية وظيفة ا€مراقبة، حيث تقرر ا€سلطة ا€معنية نجاح ا€قرار أو  ااهتمام.
إما با€تعديل أو بصنع قرار جديد و ذ€ك حسب ا€فجوة بين ا€مخطط و ا€متوصل إ€يه.و  فيه،إعادة ا€نظر 

€ضمان فعا€ية ا€قرار تعمل ا€جهات ا€قائمة على اتخاذ ا€قرار على ت₫ييف ا€نتائج ا€متوقعة €هذا ا€قرار مع 
 .1ا€ظروف ا€محيطة ، و ذ€ك بتذ€يل ₫ل ا€عقبات ا€تي تعترضه بعد ا€₫شف عنها

 مراحل عملية اتخاذ ا€قرارات اإدارية.  ش₫ل رقم : 

 المطلب الرابع

 اأساليب المستخدمة في اتخاذ القرارات.

 معها،إن اعتماد أسلوب ما في اتخاذ ا€قرار و تحديد₲ €حجم و أهمية ا€مش₫لة و مدى قدرته على ا€تعامل 
قدرة ا€مؤسسة على ا€معا€جة و ا€تحليل و سوف  ا€ازمة وو يعتمد ₫ذ€ك على مدى توافر ا€معلومات 

 ا€قرار.نعرض أهم أسا€يب اتخاذ 

فهو يفتقد اأساس ا€علمي إ€ى  ا€جد€ية،يعد هذا اأسلوب من اأسا€يب  :الشخصيأسلوب الحدس  أوا:
و هذا باختاف ا€مواقف ا€تي  ا€حلول،أننا نجد متخذ ا€قرار يعتمد عليه في معا€جة ا€مشا₫ل و رسم 

عترض €ها. و €هذا اأسلوب أساس منطقي أن اإدرا₫ي ي₫تسب من خال عمله و نشاطاته ا€يومية ي
₫مية هائلة من ا€معلومات ا€متعلقة ببيئة ا€عمل و ا€بيئة ا€خارجية ا€تي يعمل على إدراك محتواها و 

، و رغم أن هذا تخزينها زيادة على ما يمتل₫ه من قدرات ذهنية و قواعد يستخدمها عند ا€حاجة إ€يها 
اأسلوب يساعد على اتخاذ قرارات سريعة بت₫ا€يف منخفضة و يعطي مجاا واسعا €استفادة من ا€قدرات 
€متخذي ا€قرار إا أنها قد تعطي نتائج غير مرغوب فيها أنها تفتقد إ€ى اأسس ا€علمية ا€صحيحة و ا 

₫ل ا€مستقبلية إذ أنه يستخدم €معا€جة يم₫ن اعتماد₲ و ا يم₫ن اعتماد₲ ₫أسلوب €لتعامل مع ا€مشا
 ا€مشا₫ل ا€روتينية و ذات اأثر ا€محدود.  

                                                             
يا و الوظائف -مبادئ اإدارة محمد قاس القريوتي،  -1 ، عمان النظريا و العم نشر، الطبع الثالث     322، ص 4002، دار وائل ل
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يتضمن هذا اأسلوب وضع قائمة تحتوي على عدد ₫بير من ا€نقاط :  ثانيا : أسلوب مراجعة القوائم
ث ا€مطروحة ذات ا€تأثير على نتائج ا€قرار بحيث يقوم متخذ ا€قرار بتحميص دقيق €لنقاط ا€مطروحة بحي

يتم اعتماد و استبعاد ا€بعض اآخر إ€ى أن تنتهي من ا€قوائم و بناءا على ما تم اعتماد₲ و استبعاد₲ يتم 
اتخاذ ا€قرار و ي₫ون هذا اأسلوب أ₫ثر بساطة في حين تتضمن ا€قائمة عدد أقل من ا€بدائل في₫ون اأمر 

ؤسسة ففي هذ₲ ا€حا€ة يتم وضع أ₫ثر صعوبة و من اأمثلة على ذ€ك قرار استئجار أو شراء مبنى €لم
 قائمة تتضمن ا€نقاط ا€ضرورية مثل :

 ا€مخصصات ا€ما€ية ا€متوفرة. -

 ا€ضرائب و ا€رسوم. -

 بعد و قرب ا€م₫ان. -

 سعة ا€م₫ان. -

 ا€مفاضلة ا€ما€ية. -

   ا€قوانين و اأنظمة.        -

 .1و من اإيجابيات ا€تي يتضمنها هذا اأسلوب ا€سهو€ة و ا€بساطة و ا€فعا€ية

تتعرض ا€مؤسسة إ€ى إش₫ا€يات ₫ثيرة ₫إضافة منتج أو استبعاد₲ ، :  ثالثا: اأساليب المحاسبية
تخفيض حجم اإنتاج €منتج معين ...ا€خ و ₫لها أمور تتطلب معلومات مهمة اتخاذ ا€قرارات بشأنها ، و 

ا€تي ت₫ون مسجلة  في ₫ثير من اأحيان ي₫ون أساس هذ₲ اأخيرة قائمة على تحليل و دراسة ا€ت₫ا€يف و
في ا€حسابات و ا€دفاتر و با€تا€ي تع₫س أوضاعا و ظروفا ₫انت سائدة في ا€ماضي و €₫ن هذا ا يحدث 
فعا أنه في معظم ا€حاات تحدث تغيرات في طرق اإنتاج أو ا€تسويق و من ثم يجب تعديل ا€ت₫ا€يف 

 ا€سابقة.

€ى جهود و نفقات ₫بيرة مقارنة با€طرق اإحصائية و تتسم هذ₲ ا€طريقة با€موضوعية و ا€سرعة و تحتاج إ
، فا€مهم هنا ا€تر₫يز على ا€طرق ا€محاسبية و دورها في اتخاذ ا€قرارات بغض ا€نظر عن ا€طرق 

 . 2ا€مستعملة في هذا ا€مجال

                                                             
، ص  - 1 ، مرجع ساب ، نظري القرارا اإداري  .248نادرة أيو
2 -  ، ض العربي ، بيرو ، لبنان المحاسبة اإداريةأحمد نور فتحي السوافير  .212 ، ص 2882، دار الن
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مية إن ما يصعب عملية اتخاذ ا€قرار هو ا₫تساؤها بطابع ا€مخاطرة و ا€اتأ₫د ،  : رابعا : اأساليب ال
ين ت₫ون خبرة ا€مدير و حدسه غير ₫افيين اتخاذ قرارات سليمة . و بعد نجاح اأسلوب ا€₫مي في أ

ا€مجال ا€عس₫ري ، أصبح واضحا أن هذ₲ اأسا€يب تصلح €تنفيذها في ا€مجال اإداري ، و قادرة على 
ا€روتينية . و  تحسين فعا€ية ا€منظمات من خال تقليل مخاطر اتخاذ ا€قرار ، خصوصا في ا€قرارات غير

و هذا ما يتطلب ااعتماد على مختصين في  اإحصائية،تعتمد هذ₲ ا€طرق على اأسا€يب ا€رياضية و 
  1هذ₲ ا€مجاات €تقديم نماذج دقيقة و مفصلة €متخذ ا€قرار ا€ذي ا ي₫ون مجبرا على ا€قيام بها بنفسه.

 المبحث الثالث

 اتطرق المحاسبة التحليلية في اتخاذ القرار 

تتعدد وتختلف طرق ا€محاسبة ا€تحليلية في اتخاذ ا€قرارات وتختلف نسبة ا€فعا€ية فيما بينها حسب ₫ل     
 طريقة، وسنتطرق في هذا ا€مبحث إ€ى اتخاذ ا€قرارات وفق ثاث طرق €نبين مدى اإختاف بينها.

 المطلب اأول

 المتجانسةو فق طريقة اأقسام  اتاتخاذ القرار 

 يلي:ا€قرارات دورا ₫بيرا في ا€مؤسسة و من أهم هذ₲ ا€قرارات نجد ما  تلعب   

يستخدم معظم ا€مديرين أسلوب ا€ت₫لفة مضاف إ€يه نسبة ربح معقو€ة ت₫في  : قرارات التسعير -1
€تحقيق عائد مائم €استثمارات ₫أساس €تحديد أسعار منتجاتهم بمعنى أنهم يقومون بتحديد 
متوسط ت₫لفة ا€وحدة ا€منتجة و يحددون ا€سعر بإضافة نسبة ربح إ€ى تلك ا€ت₫لفة و يترتب على 

ار ا€تي تؤثر في حجم ا€مبيعات تحدد على أساس ا€ت₫لفة ا€₫لية و ا€تي هذا اأسلوب أن اأسع
تحدد بدورها و €و جزئيا على أساس حجم اإنتاج و ا€مبيعات و من ناحية أخرى يتم تحديد 
ا€سعر على أساس سلوك ا€منافسين و ا€مستهل₫ين و ياحظ أن أقصى سعر يم₫ن تحديد₲ أي 

تغير سلوك ا€مستهلك بمعنى عدم قيام ا€مستهلك باستبدال  هو ذ€ك ا€سعر ا€ذي يضمن عدم منتج
هذا ا€منتج بغير₲ ₫ما يحدد و إذا ₫ان تأثير ا€منشأة في تحديد سعر ا€سوق محدودا فإنها تقوم 
با€بيع بأسعار ا€سوق و عن طريق تحقيق ا€رقابة على ا€ت₫ا€يف تستطيع تحقيق نتائج مربحة أما 

                                                             
يل محمد حسن الشماع،  - 1  .241-242، عمان ، بدون سن نشر ، تركيز ع إدارة اأعمال. دار المسيرةمبادئ اإدارة مع الخ
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سعارها إنها تقوم بتجميع ا€بيانات ا€مختلفة عن ا€ت₫ا€يف و إذا ₫انت ا€مؤسسة تقوم بتحديد أ
تضيف إ€يها نسبة ا€ربح ا€تي تراها مائمة و تخضع اأسعار ا€محددة بهذ₲ ا€طريقة إ€ى تعديات 

 و تسويات مستقبلية في ضوء ظروف ا€سوق ا€واقعية.

عمل با€طلبيات هي إن ا€خاصية ا€تي تتميز بها مثل هذ₲ ا€مؤسسات ا€تي ت : تسعير الطلبيات -2
دوام وجود مش₫ل تحديد اأسعار إذ أن ₫ل طلبية تتطلب  عرض خاص €لسعر و ا€عامل ا€خاص 
هنا هو ا€تفاوض بين ا€زبائن و ا€موردين و أن قواعد ا€فاتورة تختلف من قطاع إ€ى آخر 
فمؤسسات ا€خدمات مثا تستعمل عادة عنصر أو عناصر ا€ت₫ا€يف و خاصة عدد ساعات 

 ا€مصروفة و بذ€ك ي₫ون سعر ا€بيع محددا با€عاقة :ا€عمل 

رقم اأعمال / نفقات ا€مستخدمين، و هذ₲ ا€عاقة قائمة سواء بهدف معين أو ₫متوسط €لفترات  
 .   1ا€سابقة، و تجد هذ₲ ا€طريقة م₫انتها نظرا أهمية ت₫ا€يف ا€يد ا€عاملة ضمن ا€ت₫ا€يف اإجما€ية

ا€نهائي ا يعتبر  ا€منتوجقرار تحديد سعر بيع  : ات النهائيةقرارات تحديد سعر بيع المنتج -3
مجرد قرار تسويقي أو قرار تمويل فقط بل يعتمد على ₫ل اأنشطة أي يؤثر على ا€مؤسسة ₫₫ل 
فسعر ا€بيع يعتبر من ا€عوامل ا€هامة في تحديد ₫مية ا€طلب على ا€منتجات و في نفس ا€وقت 

 .تحديد اإيرادات ا€داخلية €لمؤسسة

و تعتبر ا€ت₫لفة ا€عامل اأساسي في قرار ا€تسعير حتى و€و ₫انت ا€مؤسسة تنتج منتجات نمطية و  
تبيعها في سوق تتصف با€منافسة بحيث ا تستطيع أن تتح₫م في سعر ا€منتجات أي أن اأسعار أي 

ير على حجم أن اأسعار ت₫ون محددة مسبقا في هذ₲ ا€حا€ة ي₫ون عامل ا€ت₫لفة هو ا€مؤثر إ€ى حد ₫ب
 ا€مبيعات و على طرف ا€توزيع و شروط اائتمان مع ا€زبائن و على اأرباح ا€متوقعة.

في غا€ب اأحيان نجد أن ا€مؤسسة تت₫ون  قرارات تحديد سعر التنازل بين وحدات المؤسسة: -4
من عدة وحدات بحيث ₫ل وحدة تقوم بوظيفة خاصة بها ، و با€تا€ي فإن منتجات ₫ل وحدة تعد 

 خارج ا€مؤسسة. ا€منتجخام با€نسبة €لوحدة ا€موا€ية و هذا حتى يتم تصريف  عادة

من وحدة أخرى تستعمل ا€مؤسسة ما يسمى بسعر ا€تنازل و هذا ا€سعر يمثل  ا€منتجو أجل انتقال 
ا€قيمة ا€تي يتم بها تحميل أو تبادل ا€سلع و ا€خدمات فيما بين اأقسام ا€فرعية €لمؤسسة ، فهي إذا 

                                                             
، مرجع ساب ، ص  - 1 ي ي  . 222محمد سعيد أوكيل ، تقنيا المحاسب التح
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ة عن أسعار داخلية و بمعنى آخر هي ا€قيمة ا€تي يحملها مر₫ز ا€مسؤو€ية €مر₫ز مسؤو€ية آخر عبار 
داخل ا€مؤسسة مقابل ا€سلع و ا€خدمات ا€تي استفاد منها ا€مر₫ز اأخير من ا€مر₫ز اأول ، و إيجاد 

 .      1دةهذا ا€سعر تعتمد ا€مؤسسة عدة طرق €₫ن اأفضل €ها استعمال ا€ت₫لفة ا€نهائية €₫ل وح

 المطلب الثاني

لفة المتغيرة في اتخاذ القرار  طريقة  .اتالت
حيث ا يجب غلى ا€مؤسسة تحديد سعر بيع أ₫بر من مجموع ا€ت₫ا€يف )ت₫ا€يف  قرار التسعير: -1

ثابتة + ت₫ا€يف متغيرة ( حتى تحقق ربحا و أدنى سعر تقبل به ا€مؤسسة هو ذ€ك ا€سعر ا€ذي 
 : 2يحقق عتبة ا€موردين أي ا€ربح اإجما€ي يغطي ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة و يم₫ن حسابها وفق ا€عاقة

 

 

 عدد ا€وحدات ( xا€ت₫ا€يف ا€ثابتة + ) ا€ت₫لفة ا€متغيرة €لوحدة                     

 سعر ا€بيع = 

 عدد ا€وحدات                                           

على مجلس اإدارة أن يختار ا€سلع ا€تي تنتجها ا€مؤسسة و ا€مزج بينها : سلعة جديدة إنتاجقرار  -2
₫بر عائد ، ₫ما أنها ملزمة بإبعاد ا€سلع ا€تي تؤدي إ€ى انخفاض ا€ربح و بطريقة تحقق €ها أ

إحال محلها ا€سلع ا€تي تساهم في ا€حصول على أ₫بر عائد ، و€₫ي تنتج ا€مؤسسة أو تطرح 
 منتج جديد في ا€سوق ابد €ها من دراسة هذا ا€قرار قبل اتخاذ₲.

سسة با€مفاضلة بين اأسلوب ا€يدوي أو قد تقوم أحيانا ا€مؤ :  قرار اختيار أسلوب اإنتاج -3
ا€مي₫اني₫ي و يستند هذا ا€قرار على ا€مقارنة بين ا€مساهمة ا€ناتجة عن ₫ل أسلوب مع اأخذ بعين 

 .  3ااعتبار ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة اإضافية و ا€مرتبطة مباشرة بأحد اأسا€يب

    

                                                             
 . 222نفس المرجع، ص - 1
 .222نفس المرجع ، ص  - 2
ية و دورها في اتخاذ القرارابوكساني رشيد،  -3 ي ، الجزائر، ص ، ديوان المحاسبة التح  .222المطبوعا الجامعي
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 المطلب الثالث

 القرارات.استعمال طريقة التحميل العقاني في اتخاذ 

و يتم في هذ₲ ا€طريقة مقارنة ا€نشاط ا€عادي با€نشاط ا€حقيقي أو ا€فعلي و من ثم تحديد معامل    
ا€تحميل ا€عقاني €أعباء ا€ثابتة €₫ل من ا€ت₫ا€يف و سعر ا€ت₫لفة ا€ذي ا€نشاط ا€حقيقي على ا€نشاط 

 ا€عادي.

عا€ية و معنا₲ زيادة في نشاط ا€مؤسسة و ينتج عنه ربح ا€ف 7فإذا ₫ان معامل ا€تحميل أ₫بر من     
بعبارة أخرى أن ا€مؤسسة فاقت قدرتها اإنتاجية ا€عادية و هذا سوف يؤثر على سعر ا€ت₫لفة بحيث 
ترتفع أي أن ا€مؤسسة يجب أن تتحمل ت₫ا€يف ثابتة أ₫بر من ا€ت₫ا€يف ا€نظرية و ا€فرق بينهما يمثل 

 ف إ€ى ا€نتيجة فهو يؤثر إيجابيا على نتيجة ا€مؤسسة .ربح ا€فعا€ية نتيجة €زيادة ا€نشاط و يضا

 .  1آثار طريقة التحميل العقاني في اتخاذ القرارات

 .ا€مراقبة ا€مباشرة €تحميل اأعباء ا€ثابتة و هذا باستخدام و تطبيق معامل ا€تحميل ا€عقاني 

  حيث أن ₫ل تغيير في سعر ا€ت₫لفة  €لوحدة،ا€مراقبة ا€مباشرة €تخصيص اأعباء اإجما€ية و
 ا€عقاني ناتج عن اأعباء ا€متغيرة €لوحدة أن اأعباء ا€ثابتة €لوحدة ا تتغير.

  ا€نتائج ا€تحليلية ا€عقانية يجب ا€بحث عن أسباب ت₫لفة ا€بطا€ة و  ا€ت₫لفة وا€مراقبة €سعر
سينها أو ا€محافظة عليها ربح فعا€ية شروط ا€تغيير و ااستغال ₫ما تعمل ا€مؤسسة على تح
 و هذا بعد ا€دراسة و يتوقف ذ€ك على ت₫لفة ا€بطا€ة أو ربح ا€فعا€ية.

  إن ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة ا تتغير في فترات طويلة أي ي₫ون قرار تغيرها في ا€مدى ا€طويل €ذا فمن
هذا  ا€مستحسن تثبيت ا€جزء ا€ثابت من سعر ا€ت₫لفة و ا€متعلق با€قرارات طويلة ا€مدى بحيث

ا€سعر يسمح بربطه مباشرة با€تغيرات و با€قرارات قصيرة ا€مدى. و ₫ذا من اأحسن أن يعتمد 
 في اتخاذ ا€قرارات على سعر ت₫لفة وحدة ثابتة فهي تسمح ب:

  مشار₫ة ₫ل مسؤول في اتخاذ ا€قرارات في حدود مسؤو€يته عند مشار₫ته في تحديد  حجم
 مؤسسة.ا€نشاط ا€عادي في قسمه أو فرعه في ا€

                                                             
ي قاس - 1 داة اتخاذ القرارمحمد ع ية ك ي  ،  4002- 4002، مذكرة تخرج المركز الجامعي يحي فارس المدي ، دفع  ، المحاسبة التح

 .200ص



اليف وعملية اتخاذ القرارــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طرق تحميل الت

 

78 

  با€تا€ي يم₫ن من حساب ت₫لفة وحدة ا€عمل في ₫ل قسم و تحديد مسؤو€ية على أساس
 ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة فقط نظرا أن ا€ت₫ا€يف ا€ثابتة ا يتح₫م فيها ا€مسير.

  ا€تخلص على أثر ارتفاع سعر ت₫لفة ا€وحدة ا€ذي يؤثر في تحديد سعر ا€بيع حيث يرتفع هذا
 .1وحدات و هذا ما يعبر عن سياسة غير جيدةاأخير عند انخفاض عدد ا€

إذا اعتمدت ا€مؤسسة على طريقة ا€تحميل ا€عقاني ، فإن ا€ت₫لفة ا€ثابتة €لوحدة ترتفع بينما ا€متغيرة  
تبقى ثابتة ، و هذا ما يؤدي إ€ى ارتفاع سعر ا€ت₫لفة €لوحدة ا€منتجة ، و هو ما يدفع ا€مؤسسة إ€ى 

ا يؤدي إ€ى تراجع رفع ا€سعر €تعويض ا€خسائر و €₫ن هذا ا€قرار سيضاعف من خسائرها و هذا م
ا€مبيعات خصوصا إذا ₫انت ا€منافسة شديدة في نظام ا€سوق ا€ذي تنشط فيه ا€مؤسسة فإن سعر 

 ا€مؤسسة يصبح أعلى من سعر ا€سوق  نتيجة ارتفاع سعر ا€ت₫لفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
ي  - 1  .434 ، ص 2811، دار المحمدي ، الجزائر، اقتصاد المؤسسة رحال ع
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 الفصلاصة خ

نتيجة €لخصائص ا€تي تمتاز بها ا€محاسبة ا€تحليلية فقد ظهرت عدة طرق تعتمد ₫لها على     
قاعدة واحدة من ا€معطيات إا أن ااختاف ي₫من في طريقة معا€جة تلك ا€معطيات و اأهداف 
ا€تي ترمي إ€يها ₫ل طريقة بحيث أن €₫ل منها مميزات تخدم جوانب معينة ، و €ذ€ك ا حظنا من 

راستنا €مختلف ا€طرق أنه يم₫ن ا€وصول إ€ى تحديد ت₫لفة ا€منتج وفق ₫ل طريقة حسب خال د
 في حساب ا€ت₫ا€يف ، بحيث تتميز ₫ل طريقة بتقسيم معين €لت₫ا€يف.أسلوبها 

 هو:ما يم₫ن استخاصه من دراسة مختلف طرق ا€محاسبة ا€تحليلية و تطورها 

 فيها تخصيص اأعباء غير ا€مباشرة إ€ى مرا₫ز أساسية و  طريقة اأقسام ا€متجانسة يتم
 ثانوية.

  طريقة ا€تحميل ا€عقاني €لت₫ا€يف ا€ثابتة تسمح بمراقبة أسعار ا€ت₫لفة و ا€نتائج
 ا€تحليلية.

 . طريقة ا€ت₫لفة ا€متغيرة تقوم بدراسة ا€مردودية 

 اأنظمة ا€حديثة €لمحاسبة ا€تحليلية توفر معلومات دقيقة حول ا€ت₫ا€يف بطرق  إن
و هذا ما يساعد إدارة ا€مؤسسة على اتخاذ ا€قرارات بش₫ل أ₫ثر  مصداقية،متعددة أ₫ثر 

 موضوعية و واقعية.

  ا€ت₫امل بين ا€طرق ا تختلف أي طريقة من ا€عيوب و ا€نقائص و با€تا€ي وجود إم₫انية
حيث ا يم₫ن فرض نظام معين على مؤسسة ما أن  ا€تحليلية،ة €لمحاسبة ا€مختلف

 طبيعة و ظروف ا€نشاط تختلف من مؤسسة أخرى.

  إم₫انية استخدام أ₫ثر من طريقة في نفس ا€وقت €استجابة €حاجات ا€مسيرين مع
أو اا₫تفاء بطريقة واحدة بش₫ل رئيسي و  ااختيار،مراعاة فوائد و ت₫ا€يف هذا 

 خدام بعض تقنيات ا€طرق اأخرى حسب ا€حاجة. است
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 يدــــــــهمت

ا€قطاع ا€صناعي أهم قطاع  تهتم به ا€دو€ة، وهو ا€ذي تساهم فيه عدة قطاعات  فرعية أو ثانوية،  يعتبر   
ومن بين هذ₲ ا€فروع ا€صناعات ا€غذائية وا€تي ترت₫ز في عدة مناطق من ا€وطن، وفي بحثنا هذا سوف يتم 

تي أنشأت في هذ₲ ا€منطقة  دون غيرها إشتهارها بفا₫هة تسليط ا€ضوء على وحدة" نقاوس  €لمصبرات" باتنة، وا€
ا€مشمش، حيث أنها تعتبر من أ₫بر ا€مناطق إنتاجا ومن هنا توجب وضع وحدة صناعية إستغال هذ₲ ا€ثروة 
ووضع حد €لتلف ا€₫بير ا€ذي تتعرض €ه ا€فا₫هة، ونحن في دراستنا €مؤسسة ا€عصير وا€مصبرات نقاوس سوف 

بة ا€تحليلية في ا€مؤسسة وا€طريقة ا€مستعملة €تحميل ا€ت₫ا€يف وحساب سعر ا€ت₫لفة €ها، حيث نر₫ز على ا€محاس
براز أهدافها وهي₫لها ا€تنظيمي في ا€مبحث اأول، وفي  نبدأ بتعريف ا€مؤسسة من خال نشأتها ونشاطها وا 

 ا€مبحث ا€ثاني سنتطرق إ€ى ا€دراسة ا€ميدانية.
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 المبحث اأول
 ديم مؤسسة مصبرات نقاوستق

سنقوم في هذا ا€مبحث بتقديم مؤسسة نقاوس €لمصبرات وذ€ك من خال ا€تطرق إ€ى ا€تعريف بهذ₲     
 ا€وحدة باإضافة إ€ى إبراز نشأتها وظيفتها وأهدافها وبعد ذ€ك ا€هي₫ل ا€تنظيمي €هذ₲ ا€مؤسسة.

 المطلب اأول
 التعريف بوحدة نقاوس للمصبرات.

ا€وطنية    ENAJUCقاوس €لمصبرات  من بين أهم ا€وحدات  ا€تي ₫انت  تضمها ا€مؤسسة  تعتبر وحدة ن
€لعصير وا€مصبرات ا€غذائية  حيث ₫انت  وحدة اقتصادية عمومية  متخصصة  في إنتاج  ا€عصير وا€مصبرات  

€بيع، وفي تم إعان  ا  2002افريل  8بتاريخ  28€لدورة  71ومن ثم تمت خوصصتها وذ€ك  حسب ا€ائحة  
 أصبحت  شر₫ة خاصة. 71/02/2001

سنوات،   1، و قد  تمتعت بامتيازاتها  €مدة 2002في افريل    ISOتحصلت ا€مؤسسة  على  شهادة ا€جودة 
₫يلو متر  من مقر ا€دائرة، على ا€طريق  2تقع هذ₲ ا€وحدة  في ا€شمال ا€شرقي  €مدينة نقاوس  على بعد 

 79000ه₫تار منها  2باتنة ودائرة نقاوس  وتتربع على مساحة  إجما€ية  قدرها  ا€رابط بين  واية  12ا€وطني 
€لمصا€ح اإنتاجية،  2م2000€لمصا€ح ا€عامة،  2م7200€إدارة،  2م7200مساحة مغطاة  توزع ₫ما يلي:  2م

  2م 2222€لملحقات، وا€باقي  منها غير مغطاة  وتقدرب:   2م900€مصا€ح  ا€بيع  وا€تخزين ،   2م9100
 من هذ₲ ا€مساحة خضراء .  7/1حيث  أن 

متعاقد  مضمون  ₫ما في ا€جدول رقم  220" و 2071عاما دائما  " €شهر فيفري  92₫ما تشغل ا€مؤسسة  
عاما موسميا  في حملتي  ا€مشمش وا€برتقال  وتتميز أيضا   بتنوع منتجاتها  780"  وتشغل ماا يقل عن 7"

عتبر ا₫بر وحدة  إنتاج  هذ₲ اأنواع على  ا€مستوى ا€وطني، طاقتها اإنتاجية نوع، ₫ما  ت 71حيث  تتعدى 
 تقدر بـ :
  : طن سنويا  2000معا€جة ا€مشمش 

 :طن سنويا 7200معا€جة مر₫ز ا€فوا₫ه 

 :طن سنويا72100₫وثر ا€مشمش 

 :طن سنويا 228مربى ا€مشمش ا€مجزأ 

 :طن سنويا 202مشمش معقود 

 :طن سنويا 10100ميا₲ ثمرية 
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 :طن سنويا  202ا€مشمش ا€مصفى 

  :طن سنويا 200فوا₫ه أخرى معقود 

 :طن سنويا 222مشمش ا€مشروبات 

 . إضافة ا€ى منتجات أخرى في انتظار انجاز فرع جديد  يضاف إ€ى اانجازات ا€سابقة 

 

 : عدد العمال بالمؤسسة حسب الدوائر.( 17جدول رقم ) 
 المتعاقدين الدائمين الدوائر

 محاسبين دائرة ا€ 7
 اإدارة-2
 ا€وسائل ا€عامة-1
 اأمن-8
 ا€تجارة-2
 ا€تموين-2
 ا€معدات-1
 ا€صيانة-2
 اانتاج-9

 ا€مخبر-70

09 
72 
71 
20 
71 
01 
72 
72 
187 
70 

- 
08 
70 
2 
2 

07 
01 
28 
782 
01 

 270 827 ا€مجموع
 المصدر: بناءا على وثائق المؤسسة.
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 المطلب الثاني

 هاـــــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــنش
وا€ذي  يقضي  بإعادة  هي₫لة    77/72/7922ا€مؤرخ  في  822-22بناءا على ا€مرسوم  رقم  

(SOGEDIA  ا€مؤسسة  ا€وطنية €تسيير  وتنمية  ا€موارد ا€غذائية،  تم إنشاء ا€مؤسسة ا€وطنية €لعصير )
ني  ووحدة نقاوس  مصبرات  من بين هذ₲ وحدة  موزعة  على ا€تراب ا€وط  71وا€مصبرات  وا€تي تضم 

€تدخل  في   7919بمعدات  ايطا€ية  سنة  –فرنسية  –ا€وحدات  وا€تي  تم انجازها من طرف وحدة  دو€ية 
 وقد مرت  بعدة مراحل:  7920عملية اإنتاج  سنة 

  وجمع نشاطه حسب   7992مرحلة ا€تسيير ا€مر₫زي  €مجمع ا€بليدة  وا€ذي  تم هي₫لته سنة 
فروع  في  2ااختصاص في ا€شر₫ة  ا€قابضة  وهي تابعة  €لشر₫ة  ا€قابضة ، وقد تم خلق 
 .ENAJUCا€مجمع  ووحدة نقاوس من بين هذ₲ ا€فروع ا€خمسة  ا€تي يت₫ون  منها  ا€مجمع 

  وحدة نقاوس تنتمي إ€ى فرع نقاوس  €لمصبرات ₫شر₫ة ذات مسؤو€ية  محدودة  (sarl) وذات ،
مليون  722مليون دج  €يرتفع  بعد ذ€ك  إ€ى   20برأس مال يقدرب:  (eurl) ا€شخص  ا€وحيد 

، يتو€ى  تسييرها  (spa)دج، وقد تم تغيير ا€ش₫ل ا€قانوني  €لمؤسسة  مؤخرا €تصبح  شر₫ة مساهمة
مجلس اإدارة  ا€مت₫ون  من ممثلي ا€شر₫ات واأفراد  ا€مساهمين فيها، ويتحمل مجلس اإدارة  

 ا€جزائية ب₫ل ما يتعلق  بتسيير ا€وحدة .ا€مسؤو€ية  
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ل رقم )  لة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 5الش  (: إعادة الهي

 

 

 

 

 

 بعد إعادة ا€هي₫لةقبل إعادة ا€هي₫لة                                                    و 

 : من إعداد الطالب بناءا على المعلومات المقدمة من طرف المؤسسةالمصدر

ن فرع نقاوس من بين ا€فروع ا€ناتجة عن إعادة ا€هي₫لة، و بعد تغير إو₫ما هو مبين في ا€ش₫ل أعا₲، ف    
وجه ااقتصادي ا€منتهج في ا€جزائر من ا€ف₫ر ااشترا₫ي إ€ى ا€ف₫ر ا€رأسما€ي ما تو€د عنه خوصصت فروع ا€ت

  ، €تصبح بعد ذ€ك شر₫ة ذات أسهم2001فيفري  71ا€مجمع، حيث تم خوصصت مؤسسة نقاوس مصبرات في 

 المطلب الثالث
 هاـــــاط المؤسسة وأهدافـــــنش

 أوا: نشاط المؤسسة
نقاوس في إنتاج ا€عصير وا€مصبرات ا€غذائية انطاقا من تحويل ا€مادة اأو€ية وا€متمثلة في  تنشط وحدة

ا€فوا₫ه عموما، وا€فوا₫ه ا€موسمية ₫ا€برتقال وا€مشمش خصوصا إ€ى عصير ومصبرات غذائية. وينتج عن هذا 
 ا€نشاط اإنتاجي ما يلي: 

  : طن سنويا.  2000معا€جة ا€مشمش 

 طن سنويا. 7200₫ه:معا€جة مر₫ز ا€فوا 

 :طن سنويا.72100₫وثر ا€مشمش 

 :طن سنويا. 228مربى ا€مشمش ا€مجزأ 

 :طن سنويا. 202مشمش معقود 

 فرع س₫ي₫دة. -

 فرع بجاية )ا€قصر(. -

 فرع غيليزان. -

 فرع ا€بليدة. -

 فرع نقاوس. -

ا€مؤسسة ا€وطنية €لعصير وا€مصبرات 
 ا€غذائية ) مجمع ا€بليدة(.
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 :طن سنويا. 10100ميا₲ ثمرية 

 :طن سنويا.  202ا€مشمش ا€مصفى 

  :طن سنويا. 200فوا₫ه أخرى معقود 

 :طن سنويا. 222مشمش ا€مشروبات 

 ة، تقوم بعقد صفقات مع زبائن خواص، محليين أو أجانب.إضافة إ€ى ₫ونها مؤسسة صناعية وتجاري
 زبائن محليين: - 1

 .)عماء ا€دو€ة )فنادق 

 .مؤسسات ا€دو€ة ₫ا€شرطة وا€مؤسسات ا€خاصة بأداء ا€خدمة ا€وطنية 

 زبائن خواص:- 2

رامي: تستفيد هذ₲ ا€مؤسسات من مر₫ز عصير ا€وحدة في  ،JUTOPا€صناعيين )ا€بليدة، رويبة، ا€عاصمة، 
 نتاج عصيرها ا€خاص(،و تجار ا€جملة.إ

 زبائن أجانب:- 3

 تتعامل ا€مؤسسة مع ا€قليل من ا€زبائن اأجانب ونذ₫ر منهم زبائن من: فرنسا وبريطانيا و₫ندا.
 20نقطة بيع تابعة €ها في مختلف أرجاء ا€تراب ا€وطني، إضافة إ€ى أسطول من  22وتملك ا€مؤسسة 

 يع منتجاتها في ₫امل اأسواق ا€وطنية.شاحنة ذات مقطورة من أجل ضمان توز 
 ثانيا: أهداف المؤسسة

 على المدى القصير: .1

 .)استغال أمثل €لمادة اأو€ية ا€متوفرة في ا€منطقة )ا€مشمش 

 .مضاعفة ₫مية اإنتاج €تغطية احتياجات ا€سوق ا€وطنية 

 .توزيع اإنتاج وتحسين ا€جودة 

 بداع واابت₫ار.تقديم منتجات جديدة بااعتماد على عنصري اإ 

 على المدى البعيد: .2

 .ا€سعي €لسيطرة على ا€سوق ا€داخلية 

 .محاو€ة اقتحام اأسواق ا€عا€مية من خال ا€قيام بعمليات تصدير ا بأس بها 
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  خلق نظام €لمعلومات ا€تسويقية €وضع ا€مؤسسة دائما في ا€صورة، أي ت₫يفها مع ا€تغيرات
ية وا€توصل إ€ى ا€تميز عن طريق إدخال نظام معلومات ا€حاصلة في ا€سوق ا€داخلية وا€دو€

 على ₫ل ا€مستويات.

  9007ا€عمل وفق ا€مقاييس ا€عا€مية بعد تحصلها على شهادة اإيزو. 

 

 المطلب الرابع
ل التنظيمي للوحدة  الهي

وعدد من ا€نصوص ا€منظمة €سير ا€وحدة فهو يبرز جميع ا€دوائر وا€مصا€ح ا€متواجدة في ا€وحدة  وهو    
عما€ها وذ€ك على مستوى ₫ل دائرة ويتم وضعه من طرف اإدارة وهذا بعد ا€تشاور مع رؤساء ا€دوائر 

وتم تغيير₲  2007ا€مختلفة ووحدة نقاوس مصبرات ₫غيرها من ا€وحدات وضعت هي₫لها ا€تنظيمي في جويلية 
 بعد أن أصبحت مؤسسة خاصة.

جميع أوجه ا€نشاط ا€ازمة €تحقيق اأهداف ا€مسطرة ويهدف وضع ا€هي₫ل ا€تنظيمي €لوحدة إ€ى تحديد 
 وتحديد نشاط ₫ل شخص وتفويضه ا€سلطة ا€ازمة أداء هذا ا€نشاط وا€حصول على عملية تسيير منطقته.
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 مدير الوحدة: (1

€تسيير ا€يومي €لوحدة وهو يوجد على رأس ا€هي₫ل ا€تنظيمي €لوحدة حيث يقوم ا€مدير باإشراف على ا
ا€مسؤول ا€مباشر عن ₫ل ما يحصل داخل ا€وحدة، ₫ما انه يقوم بمراقبة عمل اإطارات وا€عمال وا€تنسيق بين 

تمثيل ا€مؤسسة في ا€نشاطات ا€خارجية )عقد ا€صفقات في ا€معارض ا€دو€ية و مختلف دوائر ا€وحدة، 
 وا€محلية(.

اشرة مع ا€مدير وعاقة أفقية مع رؤساء ا€مصا€ح وا€دوائر اأخرى ومن وتساعد₲ س₫رتيرته ا€تي €ها عاقة مب
ا€خاصة مهامها استقبال وترتيب ثم معا€جة ا€بريد ا€وارد ) ا€داخلي وا€خارجي (، تنظيم مواعيد ااجتماعات 

 .ا€مؤسسةأسرار  ا€حفاظ على ا€صادر، وتوزيع ا€بريد، إعداد با€مدير
 دائرة اأمن الداخلي:  (2

ساعة  و₫ذا  ا€محافظة  على اأمن  ا€داخلي   28من ا€وحدة  وسامتها خال  أ₲ ا€وحدة  على تسهر هذ
 اهمن  ا€و رشات  ا€صناعية ، إضافة إ€ى متابعة نظافة  ا€مخازن وا€ورشات  يوميا، ₫ما تم إسنادأ€لوحدة  و 

نات  وا€سلع  وتسجيلها  و₫ذا  مهمة  متابعة  ا€تخزين، ₫ذ€ك  ا€مراقبة ا€دقيقة  €حر₫ة  خروج  ودخول  ا€شح
حر₫ة ا€عمال  ويشرف عليهم  رئيس مصلحة  أعوان اأمن، ₫ما انه  استحدث تقني سامي  في اأمن  م₫لف  
باإسعافات  اأو€ية  واإرشادات  ا€وقائية، فتح ملفات  طبية  €₫ل عامل،  ا€متابعة  ا€دورية €لعمال  ذوي 

 وتنفيذ  ₫ل اإرشادات ا€وقائية  من طرف ا€عمال .  اأمراض ا€مزمنة، ا€حرص على تطبيق
 ويم₫ن تمثيل هذ₲ ا€دوائر  في ا€ش₫ل ا€تا€ي: 
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ل )   (:دائرة اأمن الداخلي 7الش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على وثائق المؤسسة. ابناء إعداد الطالب المصدر: من
 العامة: البشرية والوسائلدائرة الموارد  (3

 توجد مصلحتين وثاثحيث  ا€مصا€ح وا€فروع بين مختلف ئرة يقوم با€تنسيقدايشرف عليها رئيس      
 فروع:

 : وتت₫ون من ثاثة فروع يشرف عليها رئيس مصلحة اإدارة. مصلحة اإدارة  -أ
 :وتتمثل مهامه فيما يلي: إعداد أجور ا€عمال، مراقبة جدول تنقيط ا€عمال   فرع اأجور

ريح با€ضريبة على ا€دخل اإجما€ي €لعمال، تقديم إعداد ا€تصريح ا€سنوي €أجور، ا€تص
ا€منح وا€حوافز ا€تي تصدرها اإدارة، خصم إجما€ي ا€عقوبات أو ا€عطل ا€مرضية إن وجدت 

 .من ا€دخل اإجما€ي

 ملفات ا€سلفات ااجتماعية  متابعة :تتمثل مهامه فيما يليو : فرع الخدمات ااجتماعية
 وتسجيله على مستوى ا€مح₫مة.   ترقيمهيث يتم  ا€ممنوحة €لعمال  بسجل اأجور  ح

 :يهتم ب₫ل ما يخص ا€عامل من حيث: تسيير ا€ملفات   فرع تسيير المستخدمين
اإدارية ا€خاصة ب₫ل عامل، إعداد مقررات إدارية وعقود ا€عمل طبقا €شب₫ة اأجور 

ت  وا€عطل  ا€معمول بها. مراقبة جدول ا€تنقيط و₫ل آخر شهر يتم إعداد حوصلة ا€غيابا

 رئيس قس اامن

 مساعد

 رؤساء أفواج4

 عون امن 61

تان لنظافة  عام

 بستانيين

وقاية عونين  ل
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ا€مرضية، متابعة  حر₫ة ا€عمال  شهريا، إعداد تصريح  شهري  في مصلحة  ا€ضمان 
ساعة (، متابعة  28ااجتماعي )ااشترا₫ات، تصريح  با€عمال ا€جدد  في مدة ا تتجاوز 

 ملفات  ا€ممتهنين. 
صلحة بصيانة يشرف عليها رئيس مصلحة ا€وسائل ا€عامة، تقوم هذ₲ ا€م مصلحة الوسائل العامة:  -ب

ا€تجهيزات ا€مختلفة با€عمال، إما إداريا فيقوم رئيس ا€مصلحة بإعداد اأوامر ا€مهمة وتسجيل ₫ل ما 
 .خاص بااستثمارهو عتاد استثماري في سجل 

 ا€تا€ي:ا€ش₫ل  ا€دوائر فيهذ₲  يم₫ن تمثيل₫ما  
ل )  ل التنظيمي (: 8ش  العامة للمديرية اإدارية والوسائل الهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: بناء على وثائق المؤسسة.
 

 دائرة المحاسبة والمالية: (4

يشرف عليها رئيس ا€دائرة وا€ذي يقوم بتنسيق ا€عمل بين مصا€ح هذ₲ ا€دائرة وأيضا على ا€متابعة      
 وا€مصادقة على ا€عمليات ا€محاسبية وا€ما€ية €لمؤسسة وتت₫ون هذ₲ ا€دائرة من مصلحتين وفرع. 

تعتبر ا€قلب ا€نابض €لمؤسسة  حيث يشرف عليها محاسب يقوم  بتسجيل ا€مدخات   ية:مصلحة المال  -أ
وا€مخرجات من ا€مواد بجميع  أنواعها  سواء ₫انت تابعة €مصلحة ا€بيع أو مصلحة  ا€تموين،  

 و₫ذ€ك  تسديد  ا€فواتير  سواء نقدا أو شيك  ومتابعة حر₫ة  ا€صندوق  وا€بنك. 

مديرية اإدارة  
 والوسائل العامة

 مساعد

حة  رئيس مص
حة  الوسائل العامة رئيس مص

 المستخدمين
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يتو€ى تسير  ا€مصلحة  محاسب يقوم  بتسجيل، جميع عمليات ا€شراء    مة:مصلحة  المحاسبة العا  -ب
و تقييدها  وذ€ك عن طريق مراقبة  ا€₫شوف وا€فواتير  وا€تأ₫د  من صحتها  ودخو€ها  عن طريق  
وصل  ااستام  وتعتبر  من أصعب اأعمال  €ما تحتويه  من مخاطر  في حا€ة  ا€خطأ  ونظرا 

 لب على مسؤول هذ₲ ا€مصلحة  أن ي₫ون  في قمة  ا€مسؤو€ية .€حساسية ا€منصب  يتط
يسهر  على تسييرها رئيس  ا€فرع  وا€ذي  يقوم  بتسجيل، وتسديد ₫ل  ا€فواتير   فرع الخزينة:  -ج

يداع  في ا€بنك، وهنا  نشير إ€ى أن  ا€مؤسسة   واأجور  نقدا أو شيك، متابعة ا€عمليات ا€ما€ية  من سحب  وا 
 ة مشا₫ل  جبائية نظرا  €وضعها ا€ما€ي  ا€جيد . ا تعيش أي

 ويم₫ن ₫ذ€ك  تمثيل هذ₲  ا€دائرة  في ا€ش₫ل ا€تا€ي:
ل )   ل  التنظيمي لمديرية  المالية  والمحاسبة 9ش  (: الهي

 
 
 
 
 
 
 
 لمصدر:  بناء على وثائق المؤسسة.ا

  دائرة اإنتاج (5
 ا€مصنعة وا€نصف مصنعة هي ا€مسؤو€ة عن اإنتاج حيث تنتج نوعين من ا€مواد 

 تتمثل في ا€مشروبات وا€مصبرات  المواد المصنعة:
 تتمثل في استخراج ا€لب  المواد نصف المصنعة:
مؤقتين، أما بخصوص ا€برنامج ا€سنوي €إنتاج فان رئيس ا€دائرة يقوم  782و 187عدد ا€عمال ا€دائمين 

م عون بعملية اإحصاء وا€متمثلة في تتبع عملية بإعداد تقارير شهرية حول تطورات ₫مية اإنتاج، ₫ما يقو 
 اإنتاج من اأول إ€ى اأخير، وتتمثل هذ₲ ا€عملية في إحصاء ا€وحدة ا€يومية.

 ويم₫ن تمثيل هذ₲ ا€دائرة في ا€ش₫ل ا€تا€ي:

 

 المحاسبةمدير المالية  و 

 قسم المالية قسم المحاسبة العامة

ة  فرع الخزي
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ل )    (:دائرة اإنتاج 11الش
 
 
 
 

 

 

 المصدر: بناء على وثائق المؤسسة.

 دائرة الجودة: (6

 يس مصلحة ا€دائرة ا€تي تنسق وتتابع عمل ا€مصلحتين وهما:ويشرف عليها رئ 
 :مصلحة الجودة -أ

 ويشرف عليها رئيس مصلحة مع ا€تقنيين ا€مختصين وتتلخص مهامهم فيما يلي:
استقبال ₫ل أنواع اأغلفة، أخذ عينة إجراء اختبار، استقبال ا€مادة اأو€ية "ا€برتقال، ا€مشمش، ا€عنب" 

ودة بغرض قبو€ها أو رفضها في عملية اإنتاج، متابعة ا€اصقات وا€مقافل عبر ساسل ومراقبتها من حيث ا€ج
 اإنتاج، مراقبة ا€منتج ا€نهائي وا€نصف ا€مصنع في ا€مخازن يوميا وهذا تفاديا €فساد ا€منتوج .

 مصلحة المخبر: -ب

مهم فيما هي مصلحة حساسة ومهمة، ويشرف عليها رئيس ا€مخبر مع مساعدين مختصين وتتلخص مها
يلي: ا€فحص ا€مجهري وا€مراقبة ا€دقيقة يوميا €عينات من ₫ل ا€منتجات ا€نهائية، إجراء اختبارات وتجارب من 

 جديدة، مراقبة ا€ذوق وا€جودة ووضع مدة انتهاء ا€صاحية. بمنتجاتأجل ا€خروج 
 دائرة التجارة: (7

يق مصلحة ا€دائرة، وتتمثل مهامها في ا€تنسدائرة ا€تجارة من أهم ا€دوائر في ا€وحدة، يشرف عليها رئيس    
 بين مصا€حها ا€خمسة ا€تا€ية: 

 مصلحة التموين:

يشرف عليها رئيس ا€مصلحة ومساعد ومجموعة من ا€عمال، تتمثل مهامهم في تموين دائرة اإنتاج     
 با€مواد اأو€ية وا€س₫ر وا€مواد اأخرى ا€داخلة في اإنتاج.

 

 رئيس لورشة الميا الثمرية
 رئيس ورشة رئيس ورشة الحلوى

 مدير اإنتاج

 مساعدة
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ل)   ة.(:نموذج فاتور 11الش

 

 دج  7000 000نوب، اسم ا€مؤسسة, ورقم اعما€ها: اماح ا€ج

      011827211عنوان ا€مؤسسة ورقم ا€هاتف: بس₫رة، 

  A/0 10 20  71 00/10رقم ا€سجل ا€تجاري : 

  000772182172222ا€رقم ا€ضريبي: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               09080107212رقم ا€حساب ا€بن₫ي: 

 مصبرات                                                         اسم ا€زبون: مؤسسة نقاوس

 011222822عنوان ا€زبون ورقم ا€هاتف: نقاوس، 

 B/0222029/92رقم ا€سجل ا€تجاري: 

 0099202022202922ا€رقم ا€ضريبي:

 02090907087رقم ا€حساب ا€بن₫ي: 

 

 1116/2114فاتورة رقم:

 

 

 

 

 ا€مرجع

Réf 

 

 ا€تعيين

Désingnation 

 ا€نوع

UM 

 ا€₫مية

Quantité 

 سعر ا€وحدة

Prix U 

مبلغ خارج 
 ا€رسم

HT 

ا€رسم على ق 
 م

TVA 

مبلغ صافي 
 €لدفع

TTC 

 kg 1 000 20,00 20 000 ,00 3 400,00 23 400,00 ملح صناعي 

 400,00 23      ا€مجموع 
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ل)  (:نموذج وصل تسليم.12الش

 دج  7000 000سم ا€مؤسسة, ورقم اعما€ها: اماح ا€جنوب، ا

      011827211عنوان ا€مؤسسة ورقم ا€هاتف : بس₫رة ، 

  A/0 10 20  71 00/10رقم ا€سجل ا€تجاري : 

  000772182172222ا€رقم ا€ضريبي: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               09080107212رقم ا€حساب ا€بن₫ي: 

 اسم ا€زبون: مؤسسة نقاوس مصبرات                                                        

 011222822عنوان ا€زبون ورقم ا€هاتف: نقاوس، 

 B/0222029/92رقم ا€سجل ا€تجاري: 

 0099202022202922ا€رقم ا€ضريبي:

 02090907087رقم ا€حساب ا€بن₫ي: 

 

 090/2078رقم وصل ا€تسليم:                                                               21/01/2078تاريخ ا€تسليم:  

 مصلحة اأغلفة: -أ

ويشرف عليها رئيس ا€مصلحة ومساعد وعاملين، تقوم هذ₲ ا€مصلحة باستقبال وتخزين ₫ل أنواع اأغلفة 
 اجه من أغلفة أو اصقات أو مقافل.وا€اصقات سواء مستوردة أو محلية، تقوم بتزويد دائرة اإنتاج بما تحت

 مصلحة المعدات: -ب
عمال، يتمثل عملهم في سياقة ا€رافعات وي₫ون عملهم مع مختلف  72يشرف عليها رئيس ا€مصلحة و 

مصا€ح دائرة ا€تجارة ودائرة اإنتاج، حيث يقومون بنقل ₫ل ما تحتاجه دائرة اإنتاج من مصلحة ا€تموين أو 
 نتاج إ€ى مصلحة تسيير ا€مخزونات.مصلحة اأغلفة، وأيضا نقل ₫ل ما ينتج من دائرة اإ

 نات:مصلحة تسيير المخزو  -ت
هي ا€مصلحة ا€مسؤو€ة عن مخزن ا€وحدة، يشرف عليها رئيس مصلحة تسيير ا€مخزونات ومن مهام هذ₲ 
ا€مصلحة تخزين ا€منتجات ا€نهائية ا€مصنعة وا€نصف مصنعة في ا€مخزن، تنظيم ا€منتجات ا€مخزنة حسب 

ا€خاصة با€زبائن أو ا€وحدة تاريخ اإنتاج ومدة ا€صاحية، نقل وشحن ا€منتجات من ا€مخزن إ€ى وسائل ا€نقل 
 بأمر من مصلحة ا€بيع.

 مصلحة البيع: -ث
هي ا€مصلحة اأهم في دائرة ا€تجارة، يشرف عليها رئيس ا€مصلحة ونائب €ه باإضافة إ€ى مجموعة من 
ا€مساعدين وا€تقنيين ا€متخصصين حيث تقوم هذ₲ ا€مصلحة بعقد صفقات مع زبائن خواص عموميين، 

د نقاط ا€بيع من خال ا€توزيع و₫ل هذ₲ ا€عمليات يقوم بتسجيلها رئيس ا€مصلحة في محليين وأجانب، وتزوي
 سجل خاص با€مبيعات.
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 دائرة الصيانة: (8

وهي ا€مسؤو€ة عن صيانة اآات وا€شاحنات وا€رافعات، ويشرف عليها رئيس مصلحة ا€دائرة ويقوم با€تنسيق 
 بين مصا€حها ا€ثاثة:

 مصلحة المنهجية: -أ

ا مسؤول وثاث تقنيين متخصصين في تسيير اآات تتمثل مهمتهم في تشغيل اآات يشرف عليه    
وتوقيفها ومراقبة سيرها على أحسن وجه، وعند حدوث خلل أو عطل في إحدى اآات تقوم مصلحة 

 ا€منهجية بتسليم ا€مهمة €مصلحة ا€صيانة.
 مصلحة الصيانة: -ب

يين وا€مي₫اني₫يين وا€₫هربائيين ا€متخصصين، حيث يشرف عليها رئيس ا€مصلحة ومجموعة من ا€تقن    
 يقومون بتصليح أي عطل في اآات أو ا€رافعات أو حتى ا€شاحنات أو ا€سيارات ا€تابعة €لوحدة.

 مصلحة الملحقات: -ج
يشرف عليها مسؤول ا€مصلحة ومساعد، تتمثل مهمتها في تقديم قطع ا€غيار ا€خاصة باآات وا€رافعات     

 بطلب من مصلحة ا€صيانة. ويقوم ا€مسؤول بتسجيل ₫ل دخول وخروج €قطع ا€غيار. وا€شاحنات
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 نيالمبحث الثا
لفة  تطبيق طريقة اأقسام المتجانسة لحساب سعر الت

ا€خطوات ا€منطقية ا€مؤدية  بإنجازعلى ضوء ما اتبعنا₲ عند دراستنا €لجانب ا€نظري €هذ₲ ا€طريقة، سنقوم     
ة تطابق دراستنا مع واقع هذ₲ ا€طريقة، مبتدئين أوا بتحديد اأقسام ا€متجانسة )مرا₫ز ا€عمل( ثم ا€ى نتيج

ا€قيام بعملية توزيع اأعباء غير ا€مباشرة بعد أن ن₫ون قد حددنا ا€مفاتيح ا€تي نتخذها ₫قاعدة €هذا ا€توزيع، ثم 
د وحدات ا€عمل ا€ى أن نصل في اأخير ا€ى بعد ا€قيام بعملية تبادل ا€خدمات بين اأقسام، نحدد فيما بع

 لفة وفق هذ₲ ا€طريقة.₫يفية حساب سعر ا€ت₫

 المطلب اأول

 تحديد اأقسام المتجانسة واأعباء غير المباشرة
 تحديد اأقسام المتجانسة:  -1

نستطيع تقسيم ا€مؤسسة ا€ى عدد معين من ا€وظائف أو اأقسام، منها ما ي₫ون مشتر₫ا €مجموع  
معين واحد و₫ل مر₫ز ، ومنها ما ي₫ون مشتر₫ا بين بعض ا€نشاطات، ومنها ما ي₫ون متعلقا بنشاط ا€مؤسسة

تحليل يم₫ن أن ي₫ون متصا بوظيفة معينة في ا€مؤسسة، اذن فمرا₫ز ا€تحليل تسمح بتقسيم ا€مؤسسة ا€ى 
لق بجزء من هي₫ل عدة أقسام متجانسة، ويم₫ن تسمية قسم متجانس )مر₫ز تحليل( بمر₫ز عمل اذا ₫ان يتع

 ا€مؤسسة، وبدور₲ مر₫ز ا€عمل يم₫ن أن يقسم ا€ى عدة أقسام متجانسة. 
 واستجابة ا€ى طبيعة وتنظيم ا€وحدة فقد ₫ان توزيع اأقسام با€ش₫ل ا€تا€ي: 

₫ما ذ₫رنا من قبل بأن اأقسام اأساسية هي اأقسام ا€تي €ها عاقة مباشرة اأقسام الرئيسية:  -1-1
 خدمات ا€مدمجة ضمن دورة ااستغال ₫قسم ا€تموين، قسم اانتاج، قسم ا€بيع.با€منتوجات أو ا€

 يلي: €ذا رأينا من ا€ضروري أن ت₫ون اأقسام ا€رئيسية ₫ما

 قسم التموين؛ 
  قسم اانتاج؛ 
 .قسم البيع 

وبما أن €يس €هذ₲ اأقسام عاقة مباشرة مع ا€نشاط ا€رئيسي €لمؤسسة، اأقسام المساعدة:   -7-2
من أجل مساعدة وتسهيل مهمة اأقسام ا€رئيسية، ف₫ان تقسيمها حسب ا€محاور بل وجدت 

 ا€رئيسية €هذا ا€نشاط ا€فرعي، اذ نجدها مجسدة في ثاث أقسام:
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 قسم اادارة؛ 
  قسم النقل؛ 
 .قسم الصيانة 

 بحيث يضم قسم اادارة: مديرية ا€مؤسسة، مصلحة ا€محاسبة وا€ما€ية، مصلحة ا€مستخدمين.   
م قسم ا€صيانة: فرع ا€وسائل ا€عامة، فريق ا€نظافة ا€عامة وأمن ا€مؤسسة وا€مي₫اني₫يين ويض   

 ا€داخليين.
 أما قسم ا€نقل: فيضم فرع ا€نقل.  
 ويم₫ن تمثيل ما سبق وفق جدول توزيع اأعباء غير ا€مباشرة بهذا ا€ش₫ل:  

 : يوضح تحديد اأقسام الرئيسية والثانوية((8الجدول رقم
المبلغ  ابرقم الحس

 الموزع
 اأقسام الرئيسية اأقسام الثانوية

 البيع اانتاج التموين النقل الصيانة اادارة
        

 المصدر: تصور الطالب

 تحديد اأعباء غير المباشرة: -2

اأعباء غير ا€مباشرة وهي عبارة عن اأعباء ا€تي ا تدخل في سعر ا€ت₫لفة €لمنتجات بصفة مباشرة، اا 
توزيعها واستخراج نصيب ا€وحدة ا€واحدة، تحمل بعدها على سعر ت₫لفة ا€منتوج أو ا€خدمة بمقدار مساهمة بعد 

₫ل وحدة عمل في هذا ا€منتوج، ان عملية حساب ا€ت₫ا€يف أو سعر ا€ت₫لفة ا ت₫ون €منتوج واحد و€₫ن €₫ل 
طبيعة تسجيل اأعباء في ا€محاسبة  ا€منتجات ا€تي تنتج في فترة معينة وت₫ون عادة شهر، وهذا ما يتعارض مع

ا€عامة وا€تي ت₫ون عادة ₫ل ثاثي أو سداسي أو سنويا، وإعادة ت₫ييف معطيات ا€محاسبة ا€عامة مع طبيعة 
شهر، أما في حا€ة اأعباء ا€تي  72ا€محاسبة ا€تحليلية، ينبغي حساب ا€مبلغ ا€سنوي €أعباء ثم قسمته على 

₫ثر صعوبة اذ ا نستطع تحديد مستوى ا€نشاط ا€حقيقي اا بعد تحقيقه فعا، تتغير مع حجم ا€نشاط فت₫ون أ
 €ما تحقق فعا خال ا€سنة.وعليه يتم تحديد اأعباء حسب ا€سنة ا€سابقة وتعدل فيما بعد 

 ويتم تحديد هذ₲ اأعباء غير ا€مباشرة بااستناد ا€ى ا€₫شوفات وا€قوائم ا€محاسبية ا€موجودة في ا€مؤسسة.
نعلم أن اأعباء تت₫ون بصفة عامة من أعباء مباشرة وأعباء غير مباشرة، فاأعباء ا€مباشرة معروفة ₫ما 

مثا: مواد أو€ية، يد عاملة مباشرة، أما اأعباء غير ا€مباشرة ا€موجودة في ا€مؤسسة وا€مستخلصة من جدول 
 هتا₫ات ونذ₫ر منها: مفصل أعباء ا€تسيير وجدول اإ

 



 ــــــــــــــــــــــ دراسة ميدانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
88 

 
 رى تتمثل أساسا في مصاريف ا€نقل ا€خارجة عن نقل ا€مبيعات؛نقل وشحنات أخ 

  صيانة واصاحات وتتمثل في أعباء عمليات ا€صيانة ا€دورية وااهتاك ا€ذي تقوم به
 مصلحة ا€صيانة؛

 اأتعاب مثل أتعاب ا€مصاريف ا€قضائية)أتعاب ا€محامي(، أعباء ا€عقود وا€منازعات؛ 

  تضم: أعباء ا€سفر، أعباء ااقامة، أعباء ااطعام، أعباء أتعاب اانتقاات وااستقباات و
 أخرى...ا€خ؛

 أعباء )ا€هاتف، ا€طاقة ا€₫هربائية، ا€ماء(؛ 

  ،أما ااهتا₫ات فتتمثل أساسا في اهتاك ا€مباني، ا€منشآت ا€هي₫لية وا€مر₫بية )معدات نقل
 تجهيزات م₫تب، انشاءات وتر₫يبات(.

 المطلب الثاني

 لأعباء غير المباشرة اأولي توزيعتحديد مفاتيح ال
حتى ي₫ون نظام ا€محاسبة ا€تحليلية أ₫ثر دقة، يستحسن تخصيص أ₫بر قدر من اأعباء، أن اختيار 
مفاتيح ا€توزيع تقديرية ا تخلو من اانحرافات، أما باقي اأعباء ا€تي ا يم₫ن تخصيصها فتحدد €ها مفاتيح 

 ا€مهام ا€تي يقوم بها ₫ل قسم. توزيع يعتمد في اختيارها على طبيعة
 تحديد مفاتيح التوزيع اأولي: 

ان ا€تحول من ا€ت₫ا€يف حسب طبيعتها ا€ى ا€ت₫ا€يف حسب وظيفتها أمر يتطلب منا مسبقا تحديد مفاتيح     
يحمل ₫ل قسم با€قدر ا€ذي يستحقه من اجما€ي ا€ت₫ا€يف، وهذا €يس باأمر ا€سهل، وقد ا€توزيع، ثم من خا€ه 

ضعت هذ₲ ا€مفاتيح بش₫ل نسب مئوية وتقريبية حسب طبيعة ₫ل حساب من حسابات ا€ت₫ا€يف وا€مفتاح و 
ا€مقترح، فهناك حسابات يم₫ن تحميلها مباشرة على مرا₫ز ا€ت₫لفة وهناك حسابات تشرك بين ا₫ثر من مر₫ز يتم 

 تحميلها على ₫ل مر₫ز من مرا₫ز ا€ت₫لفة حسب ا€مفتاح ا€محدد.
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 الثالثالمطلب 

 تحديد مفاتيح التوزيع الثانوي ووحدات العمل
 تحديد مفاتيح التوزيع الثانوي:  -1

بعد ا€قيام بعملية ا€توزيع اأو€ي وحصول ₫ل مر₫ز على ا€نصيب ا€ازم من ا€ت₫ا€يف يتم تحميل ت₫ا€يف 
ا€عمل ا€مرا₫ز ا€ثانوية ا€ى ا€مرا₫ز ااخرى وفق مفاتيح ا€توزيع، ا€تي وضعت حسب طبيعة ونسبة 

 ا€مؤدى من ا€مرا₫ز ا€ثانوية ا€ى ا€مرا₫ز اأساسية.
 .اإدارة: بما أن اإدارة تقدم خدمات €جميع ا€مرا₫ز اأخرى فيأخذ عدد ا€عمال ₫مفتاح €لتوزيع 

 .ا€نقل: يتم توزيع هذا ا€عبئ على حسب عدد ا€₫يلومترات ا€مقطوعة با€نسبة €أقسام ا€معنية 

 عدة مهام ومن بينها: ا€صيانة: بما أن ا€صيانة €ها 

 .اصاح ا€هيا₫ل ا€قعدية وا€تجهيزات وا€معدات اإجتماعية واإنتاجية 

 .صيانة وتصليح عتاد ا€نقل 

في مؤسستنا يتم اإعتماد على قيمة اإصاحات وا€خدمات )قيمة ا€تدخات( ا€مقدمة €₫ل قسم    
 ₫مفتاح توزيع وذ€ك من خال متابعتها من طرف مصلحة ا€صيانة.

وبما أن ااقسام ا€ثانوية هي أقسام مساعدة فهي تقدم خدمات €أقسام ا€رئيسية، ₫ما تتبادل خدمات    
فيما بينها، بحيث يقدم قسم اإدارة خدمات €قسمي ا€صيانة وا€نقل وغيرها من ااقسام ا€معنية وفي نفس 

ت €قسمي اإدارة وا€صيانة، ويتم ا€وقت قسم ا€صيانة يفيد قسم اادارة وا€نقل، و₫ذ€ك قسم ا€نقل يقدم خدما
 في هذ₲ ا€حا€ة ا€توزيع ا€تباد€ي بين ااقسام.

وا€صيانة و€معرفة أعباء  €ذا فلمعرفة مجموع اأعباء €قسم ا€صيانة يجب معرفة أعباء قسم اإدارة    
من يجب معرفة أعباء قسم ا€صيانة وقسم ا€نقل وه₫ذا، اي من أجل تحديد اعباء اي قسم قسم اإدارة 

اأقسام ا€مساعدة ابد من معرفة أعباء ₫ل ااقسام ا€مساعدة وذ€ك من أجل تحديد قيمة ا€خدمات 
 ا€متباد€ة فيما بينها.

 تحديد وحدات العمل:  -2

بعد ا€وصول ا€ى ا€توزيع ا€نهائي بين اأقسام، يتم تحميلها على ا€ت₫ا€يف، هذا ا€تحليل ا€ذي ي₫ون باستعمال 
ت₫لفة هذ₲ ا€وحدة ا€مختارة في ₫ل قسم وذ€ك بقسمة أعباء ا€قسم على عدد وحدات وحدة عمل، اذ يجب حساب 

ا€عمل، وبضرب ت₫لفة وحدة ا€عمل في عدد ا€وحدات )ا€تي تستفيد منها ا€طلبية( فنحصل على ا€جزء ا€ذي يجب 
 ء ا€قسم.أن تتحمله هذ₲ ا€مبيعات من أن أعبا



 ــــــــــــــــــــــ دراسة ميدانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
202 

ديد وحدات ا€عمل ا€تي تحمل بموجبها عناصر ت₫لفة ومن أجل تحديد ت₫لفة وحدة ا€عمل نقوم أوا بتح
 اأقسام ا€رئيسية ا€ى سعر ا€ت₫لفة.

با€نسبة أقسام )ا€تموين واانتاج وا€بيع( فانه ا يوجد أي اش₫ال في تحديد هذ₲ ا€مفاتيح، اذ نستطيع وضع 
    شطة هذ₲ اأقسام محددة. قيمة من ا€مشتريات وساعات ا€عمل ا€مباشرة أو قيمة ا€مبيعات با€ترتيب ما دامت أن

 
 المطلب الرابع

لفة اليف واستخراج سعر الت  نموذج عن حساب الت
 اتمنتجثاث اخترنا €دراستنا هذ₲ في مؤسسة مصبرات نقاوس حساب ا€ت₫ا€يف واستخراج سعر ا€ت₫لفة €    
 .مباشرة آ€ية طريقةب ا€عملية وتتم، سل11غ وقارورة ا€مشروبات 200ا€طماطم علبةو  غ800مربىا€ علبة :يه

يفية حسا لفة لعلبة طماطم أوا:   غ 811ب سعر الت
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لفة لعلبة الطماطم 19جدول رقم ) يفية حساب سعر الت  غ. 811(: 

TOMATE 800  GR سعر ا€وحدة ا€سعر ا€وحدة 
 DCT  KG 12.29 2.28 2مادة نصف مصنعة 

 KG 27.00 0.02 ملح ا€مائدة
 KG 28.00 28.00 غرام 200علبة 
 KG 28.00 2.00 ₫ارتون

 28.29   ت₫لفة ا€مواد ا€مستعملة
 2.00   ت₫ا€يف خاصة باإنتاج

 7.82   مواد مستهل₫ة أخرى
 7.20   مواد ضائعة

مجموع ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة غير 
 ا€مباشرة

  2.71 

 29.82   ت₫لفة اإنتاج
 0.28   مصاريف ا€نقل

 0.72   مصاريف ا€مهمة
 0.78   ة ا€سائقأجر 

 0.28   اهتاك + مصاريف ا€صيانة
 0.92   ا€رسم على ا€نشاط ا€مهني 

 27.82   سعر ا€ت₫لفة 
 2.92   ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة 

 22.12   سعر ا€بيع خارج ا€رسم
 20.00   سعر ا€بيع مع ا€رسم 

 ة و المالية .بناءا على المعلومات المقدمة من طرف مصلحة المحاسب المصدر:

 :التعليق

 لبة ا€طماطم فأننا ناحظ ما يلي:من خال ا€جدول ا€خاص بحساب سعر ا€ت₫لفة ا€خاص بع 

  من سعر ا€ت₫لفة أما مجموع ا€ت₫ا€يف  % 22.11ت₫لفة ا€مواد ا€مستعملة تساوي ما نسبته
 من مجموع سعر ا€ت₫لفة . % 02.18ا€متغيرة غير ا€مباشرة ما نسبته 

 من مجموع سعر ا€ت₫لفة . %77.22ساوي ما نسبته أما ا€هامش ي 
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لفة لعلبة المربى  يفية حساب سعر الت  غ  411ثانيا: 
يفية حساب( 11جدول رقم ) لفة سعر :   غ 411علبة المربى ل الت

Confiture 400 GR سعر ا€وحدة ا€سعر ا€وحدة 
 PAT KG 45.00 9.00مادة نصف مصنعة 

 KG 19.00 79.12 س₫ر
 KG 700.00 0.77 دريكحمض ا€سي

 PECTINE KG 7200.00 0.11مادة نصف مصنعة 
 UN 78.00 78.00 غرام 800علبة 
 UN 22.00 7.71 ₫ارتون

 88.20   ت₫لفة ا€مواد ا€مستعملة
 0.22   ت₫ا€يف خاصة باإنتاج

 0.82   مواد مستهل₫ة أخرى
 7.18   مواد ضائعة

 2.27   مجموع ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة غير ا€مباشرة
 81.87   ت₫لفة اإنتاج

 0.72   مصاريف ا€نقل
 0.02   مصاريف ا€مهمة

 0.08   أجرة ا€سائق
 0.28   اهتاك + مصاريف ا€صيانة
 0.12   ا€رسم على ا€نشاط ا€مهني 

 82.98   سعر ا€ت₫لفة 
 8.97   ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة 

 21.22   سعر ا€بيع خارج ا€رسم
 21.00   ع مع ا€رسم سعر ا€بي

 ا€مصدر : بناءا على ا€معلومات ا€مقدمة من طرف مصلحة ا€محاسبة و ا€ما€ية .

 التعليق :

 : من خال ا€جدول ا€خاص بحساب سعر ا€ت₫لفة ا€خاص بعلبة ا€مربى فأننا ناحظ ما يلي 

  ا€يف من سعر ا€ت₫لفة أما مجموع ا€ت₫ % 97.28ت₫لفة ا€مواد ا€مستعملة تساوي ما نسبته
  ؛من مجموع سعر ا€ت₫لفة % 2.11ا€متغيرة غير ا€مباشرة ما نسبته 

  من مجموع سعر ا€ت₫لفة % 70.01أما ا€هامش يساوي ما نسبته.  
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لفة ثالثا يفية حساب سعر الت   سل 33 لقارورة المشروبات: 
يفية حساب11جدول رقم ) لفة سعر ( :   سل 33 قارورة المشروباتل الت

Confiture 400 GR سعر ا€وحدة ا€سعر ا€وحدة 
 L 00.10 0.72 ءما

 KG 19.00 02.12 س₫ر
 KG 700.00 07.20 ليمونحمض ا€

 KG 200.00 02.72 €باب ا€مشمش 
 KG 78.00 01.20 €باب ا€برتقال

 KG 59.00 0.78 معدل ا€حموضة
 UN 02.00 0.20 غطاء

 KG 65.00 7.20 حمض اأس₫وربيك
 KG 70.00 0.20 فيتامين ج

 co2 L 35.00 0.20عامل تفحيم 
 L 22.00 7.71 زيوت أساسية

 78.22   ت₫لفة ا€مواد ا€مستعملة
 0.12   ت₫ا€يف خاصة باإنتاج

 0.22   مواد مستهل₫ة أخرى
 7.88   مواد ضائعة

 2.27   مجموع ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة غير ا€مباشرة
 71.81   ت₫لفة اإنتاج

 0.72   مصاريف ا€نقل
 0.02   ف ا€مهمةمصاري

 0.08   أجرة ا€سائق
 0.2   اهتاك + مصاريف ا€صيانة
 0.22   ا€رسم على ا€نشاط ا€مهني 

 19.16   سعر ا€ت₫لفة 
 5.84   ا€هامش على ا€ت₫لفة ا€متغيرة 

 25.00   سعر ا€بيع خارج ا€رسم
 30.00   سعر ا€بيع مع ا€رسم 

 من طرف مصلحة المحاسبة و المالية .المصدر : بناءا على المعلومات المقدمة 

 

 



 ــــــــــــــــــــــ دراسة ميدانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
202 

 التعليق :

  فأننا ناحظ ما  بقارورة ا€مشروباتمن خال ا€جدول ا€خاص بحساب سعر ا€ت₫لفة ا€خاص
 يلي :

  من سعر ا€ت₫لفة أما مجموع ا€ت₫ا€يف  % 97.28ت₫لفة ا€مواد ا€مستعملة تساوي ما نسبته
  ؛سعر ا€ت₫لفة من مجموع % 2.11ا€متغيرة غير ا€مباشرة ما نسبته 

 .من مجموع سعر ا€ت₫لفة % 70.01أما ا€هامش يساوي ما نسبته 

ل ما سبق في الجدول التالي:  وسنوضح 
 مقارنة بين المنتجات الثاث (:12جدول رقم)

 سعر ا€بيع بعد ا€رسم نسبة ا€هامش سعر ا€ت₫لفة ا€منتج
 20.00 02.92 27.82 غ200علبة ا€طماطم 
 21.00 08.97 82.98 غ800علبة ا€مربى 

 10.00 02.28 79.72 سل11قارورة ا€مشروبات 
 المصدر: من إعداد الطالب

 التعليق:
غ 200مرتفعة با€نسبة €علبة ا€طماطم ناحظ من خال ا€جدول ا€سابق أن نسبة ا€هامش 

 وبا€تا€ي فهي تحقق عائدات جيدة €لمؤسسة.
 هذ₲ ا€مادة.فعلى ا€مؤسسة أن تتخذ قرارات بشأن زيادة اإنتاج في 

وبا€تا€ي   08.97اما ا€هامش فهو  82.98وناحظ ايضا ان سعر ا€ت₫لفة €علبة ا€مربى هي:
 فهو هامش ضعيف نوعا ما مقارنة با€منتجات ااخرى.

 فعلى ا€مؤسسة ان تتخذ قرارات بشأن زيادة نسبة ا€هامش €تحقق عائدات ا₫بر
بة ا€ت₫لفة غير مرتفعة ₫ثيرا وان نسبة سل ان نس11وناحظ ايضا با€نسبة €قارورة ا€مشروبات 

 ا€هامش ابأس بها.
 فعلى ا€مؤسسة ان تتخذ قرارات في مايخص هذا ا€منتج وان تواصل في منهجها ا€متبع.
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 خاصة الفصل

إن ا€رفع من مستوى ا€مؤسسة اإقتصادية ا€جزائرية €مستوى ا€عا€مية، ايتم إا من خال ا€بحث عن طرق      
أن أثبتت إعادة ا€هي₫لة وا€خوصصة فشلهما في إيجاد ا€حل ا€نهائي، ظهرت إ€زامية ا€نظر في  ناجعة، فبعد

ا€جانب ا€تسييري €لمؤسسة، وا€ذي تعتبر ا€محاسبة ا€تحليلية أحد م₫وناته ₫ونها تساهم في اتخاذ أهم ا€قرارات في 
€لت₫ا€يف وتحليليها €تصل إ€ى ا€مؤسسة، فهي ₫فيلة ب₫شف ا€نقائص واإختاات وذ€ك عن طريق معا€جتها 

معرفة اإنحرافات ا€تي تعمل على تشخيص وضعيتها ومن ثم ا€عمل على تحسين اأداء وزيادة ا€فعا€ية، وعليه 
في ا€مؤسسة  عباءأصبح إعتماد طريقة اأقسام ا€متجانسة في ا€محاسبة ا€تحليلية إحدى أهم ا€طرق في تحليل اأ

 اإقتصادية ا€جزائرية.

ا يم₫ن قو€ه في نهاية هذا ا€فصل هو أن ا€واقع ا€معاش في ا€مؤسسة وا€متعلق بجانب ا€عمل ا€محاسبي وم     
ا€ذي أتيحت €نا فرصة ا€تقرب منه، يعبر على أن ا€مؤسسة مازا€ت تتشبث با€ف₫ر ا€قديم، مما جعل من ا€محاسبة 

وا€مستحقات €لوقوف على قيمتها في أي  عبارة عن إجراءات روتينية تتمثل في ا€قيام بعمليات تسجيل ا€ممتل₫ات
 ( مثا.abcوقت، دون محاو€ة ا€بحث عن تطوير هذا ا€نوع من ا€ممارسات ₫إستعمال طريقة )

₫ما يم₫ن ا€قول أنه واجهتنا عدة صعوبات €لوصول إ€ى ا€معلومة نظرا €عدم معرفة ا€موظفين وا€مسيرين      
  ارها €نا بداعي عدم إفشائهم €لسر ا€مهني.، أو €عدم رغبتهم في إظه€لمحاسبة ا€تحليلية

 

 
 
 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة   

 
108 

 في اتخاذ ا€قرارات داخل ا€مؤسسة ودورها من خال دراستنا €موضوع ا€محاسبة ا€تحليلية     
تبين €نا مدى مساهمة هذ₲ ا€تقنية في تقييم ا€مؤسسة ₫₫ل وا€محافظة على استمراريتها ومدى  ،ااقتصادية

غراض أقتصادية €ها إوا€مؤسسة ₫وحدة  ،تو€يدها €معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن حقيقة ا€مؤسسة
خيرة تساعد هذ₲ اأ ،على ا€محاسبة ا€تحليلية €تزويدها با€بيانات ا€ازمة هائآداقتصادية فهي تعتمد في إ

 جل تسيير جيد €لمؤسسة وتحقيق ا€₫فاءة و ا€فعا€ية ا€ازمة.أعلى تفصيل وتحليل جميع ا€بيانات من 

€ى مفهوم ا€محاسبة ا€تحليلية و₫يفية عملية اتخاذ ا€قرارات من خال إوتطلعنا من خال هذا ا€بحث     
€تقوم  ،مستعملة في ذ€ك عدة طرق مختلفة منها ا€تقليدية وا€حديثة ،ا€ت₫ا€يف وسعر ا€ت₫لفةحساب مختلف 

 جل اتخاذ ا€قرارات ا€صائبة.أبعد ذ€ك بتحليل هذ₲ ا€ت₫ا€يف من 

فعبر وسائلها  ،اتخاذ ا€قراراتهم ا€تقنيات في أصبحت من أقد ن ظهرت ا€محاسبة ا€تحليلية فأومنذ      
تتيح هم ا€نتائج وتطورها بطريقة أن يقف على أوأدواتها يم₫ن آخذ ا€قرار داخل ا€مؤسسة ااقتصادية 

 ،جل ا€تح₫م في ا€تسييرأداة جيدة ومناسبة من أفهي تعتبر  ،اتخاذ ا€قرارات ا€مناسبة في ا€وقت ا€مناسب
معبرة عن حقيقة وضعية  مصداقيةؤسسة ₫₫ل وا€محافظة على استمراريتها وتو€يد معلومات ذات وتقييم ا€م

فهي تسهل  ،واانحرافاتخطاء خيرة من خال ا€تعرف على اأا€مؤسسة و₫ذا زيادة فعا€ية هذ₲ اأ
حسابها €سعر ₫مل وجه واتخاذهم €لقرارات ا€صائبة وا€مائمة وذ€ك من خال أعملهم على  أداء€لمسيرين 

 .ا€ت₫لفة

وبا€نظر ا€ى ا€طرق ا€متجددة ا€تي تستعملها وا€تي تمثل في نفس ا€وقت تطورها يم₫ن تنويع ا€تقييم       
فطريقة ا€تحميل ا€عقاني ا€تي جاءت €تقدم حلوا ، هداف ا€محددة من قبل ا€مؤسسةوا€متابعة بحسب اأ

طريقة فعا€ة  تعتبرهي و  ،موال ا€منتجةفاعلية اأا €تحديد ثر ا€تابع منهأطوابع ا€ت₫ا€يف وتحديد  إش₫ا€ية
 موال.في قياس ا€نجاعة ا€تسييرية ا€متعلقة بتوجيه اأ

ن طريقة ا€ت₫ا€يف ا€متغيرة تمثل وسيلة ممتازة €تحليل ا€ت₫ا€يف وربطها إوفي نفس ا€سياق تقريبا ف
€ى إ€تقريب عملية ا€تحليل  ،وا€ثابتةعباء ا€متغيرة با€مستقبل حيث تم₫ن من ا€فصل ا€نهائي بين اأ

موال و₫ذ€ك €فهم مستويات تفاعل اأ ،ن ت₫ون عليه نتائج ا€مؤسسةأمستويات ا€تقدير ا€مستقبلي €ما يم₫ن 
 ا€منتجة وقدراتها وحجمها.
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وتسهل بصورة  ،تصال داخل ا€مؤسسةبلورة قنوات اإ من ن هذ₲ ا€سياقات ا€مختلفة من ا€تحليل تم₫نإ   
ن إذا ₫ان ا€قرار في ₫ل ذ€ك ا€منتج ا€طبيعي €حر₫ية ا€مؤسسة فا  و  ،ليات ا€متابعة وا€تنفيذجلية عم

وا€تي قمنا بتقديمها  بعدة جوانبداة فاعلة في هذا ا€مجال في ما يتعلق أا€محاسبة ا€تحليلية تعتبر 
بة على وا€تي من خا€ها يم₫ن تأ₫يد صحة أو خطأ ا€فرضيات، ومن ثم اإجا₫مجموعة من ا€نتائج 
 إش₫ا€ية ا€موضوع.  

النتائجاختبار الفرضيات و -  

و₫ذا محاو€ة  ،اتا€قرار  تخاذاة وعملية بعد دراستنا €مختلف ا€جوانب ا€متعلقة ب₫ل من ا€محاسبة ا€تحليلي
:تم ا€حصول على ا€نتائج ا€تا€ية ،تبيان دور ا€محاسبة ا€تحليلية في اتخاذ ا€قرارات  

€قرارات، وهذا ما تم ا€محاسبة ا€تحليلية في ا€تفسير وا€توضيح يدعم ا€ثقة في اتخاذ ا استخدام :1الفرضية 
 تأ₫يد₲ في ا€جانب ا€نظري حيث توصلنا إ€ى: 

ت₫ا€يف وتحليلها وا€تح₫م حيث تقوم بحساب ا€ ،ا€دقيق وا€تفسير تقديم ا€تحليلا€محاسبة ا€تحليلية تقوم ب -
؛رارات ا€مبنية على أسس سليمةوا€تي على أساسها يتم اتخاذ ا€ق فيها  

؛ا€حقائق ذات ا€صلة ا€وثيقة با€قرارات اادارية ₫تشافاهي وسيلة  -  

.  في ا€مستقبل عليها عتمادااتوفر معلومات حسابية يم₫ن  -  

أيضا في  تختلف فعا€ية طرق ا€محاسبة ا€تحليلية في اتخاذ ا€قرارات، وهذا ما تم تأ₫يد₲ :2الفرضية 
من خال:  ا€جانب ا€نظري  

مدى إختاف  تعدد طرق ا€محاسبة ا€تحليلية واختافها من ا€طرق ا€تقليدية إ€ى ا€طرق ا€حديثة بين -
؛ا€فعا€ية فيما بينها في اتخاذ ا€قرارات  

تخاذ ا€قرارات ا€مائمة آ€ية فعا€ة ترت₫ز عليها ا€مؤسسة في ا ا€طرق ا€مختلفة €لمحاسبة ا€تحليلية تعتبر -
.وقت ا€مناسبوا€فعا€ة في ا€  
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وظيفها في اتخاذ ا€مؤسسات ا€جزائرية على ا€محاسبة ا€تحليلية €حساب سعر ا€ت₫لفة وت تعتمد :3الفرضية 
وصل إ€ى:تمن خال ا€دراسة ا€ميدانية حيث تم ا€ ا€قرارات وهذا ما تم تأ₫يد₲  

اتخاذ و  عر ا€ت₫لفة€حساب س ا€جزائرية آ€ية فعا€ة ترت₫ز عليها ا€مؤسسةتعتبر طريقة اأقسام ا€متجانسة  -
؛ا€قرارات ا€مائمة وا€فعا€ة في ا€وقت ا€مناسب  

هي تم₫ن ا€مؤسسة وبا€تا€ي ف ستثماراتوااتسمح بتحديد ا€تقديرات €نشاط ا€مؤسسة وتقييم ا€مخزونات  -
؛قل ت₫لفةأ₫بر ربح مم₫ن مقابل أمن ا€حصول على   

.اذ قراراتهاداء ا€مؤسسة في اتخأا€مقارنة ا€تي تعبر عن جراء ا  عداد ا€تقارير ا€مختلفة و إساعد في ت -  

ليلية في ماهو دور المحاسبة التححة وا€تي تتمثل في ومما سبق يم₫ن اإجابة على اإش₫ا€ية ا€مطرو 
؟اتخاذ القرارات داخل المؤسسة اإقتصادية  

ا€تأهيل وذ€ك ية جإستراتية إن اإصاحات اإقتصادية ا€تي عرفتها ا€مؤسسة اإقتصادية أ€زمت هذ₲ اأخير 
ا€محاسبة  تي تعتبربإعادة ا€نظر في جانبها ا€تسييري من خال إدخال أنجع ا€طرق وا€تقنيات ا€تسييرية وا€

سسة وما €ها من €₫ونها من أهم ا€وسائل ا€تي تستخدم €تحسين فعا€ية ونجاعة ا€مؤ  ا€تحليلية إحدى أهمها،
 دور مهم وأساسي في اتخاذ أهم ا€قرارات في ا€مؤسسة.

جل أصيات من ن نقترح بعض ا€تو أرتأينا إ ،ونظرا €لدور ا€₫بير ا€ذي وضحنا₲ في هذا ا€عمل ا€متواضع
 ا€نهوض بنشاطات مؤسساتنا ااقتصادية.

صياتالتو -  

ا€جزائرية من  ةقتصادياإا€محاسبة ا€تحليلية في مختلف فروع وهيئات ا€مؤسسات  ستعمالاضرورة . 1
؛جل تصحيحهاأوا₫تشافها مب₫را من خطاء اأ رت₫اباجل ضمان ا€سير ا€حسن وعدم أ  

ا€بديل يار جل اختأو ر₫يزة اتخاذ مختلف ا€قرارات من أعتماد على ا€محاسبة ا€تحليلية ₫وسيلة اإ. 2
؛قل ت₫لفة وبأسرع وقتأمثل €حل ا€مش₫لة باأ  

ع ضمان ا€سير ا€حسن وا€مراقبة ا€مستمرة €لمدخات وا€مخرجات داخل ₫ل مؤسسة €ضبط جمي .3
؛خطاء ا€متعمدة وغير ا€متعمدةاأ  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة   

 
111 

 وعية ا€مسؤو€ين فيوت. من أجل تحقيق ا€تطبيق ا€جيد €لمحاسبة ا€تحليلية يجب نشر ا€وعي ا€ت₫ا€يفي، 8
ضمان مصادر  ا€مؤسسة با€دور ا€حقيقي €لمعلومة ا€ناتجة عنها وضرورة إستعمال تقنياتها بجدية من أجل

 ا€بيانات؛

 ا€تي ا€₫امنةو  ا€ظاهرة ا€مم₫نة ا€فرص €تحديد ا€قرار اتخاذ في ا€فاعلة اأطراف جميع بين ا€تنسيق. 2
ا€مستمر؛ ا€تحسن يحقق فيما استغا€ها على وا€عمل ا₫تشافها يجب  

.دةا€جدي ا€طرق على بااعتماد ا€جزائرية ا€مؤسسات في ا€تحليلية ا€محاسبة نظام تحديث. 2  
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربيةقائمة 
I. تبــــ  

 .7991دار ا€محمدية، عنابة، الوجيز في المحاسبة، أبو منصف .1
 . 2002، دار وائل €لنشر، عمان  المحاسبة اإداريةأحمد حسن ظاهر ،  .2

اليف أحمد صاح عطية،  .3  . 2002ااس₫ندرية ،  ا€دار ا€جامعيةلاستخدامات اإدارية ، محاسبة الت
 .7991، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائرالترشيد ااقتصادي للطاقات اإنتاجيةأحمد طرطار،  .4
 .م7991، دار ا€نهضة ا€عربية ، بيروت ، €بنان المحاسبة اإداريةأحمد نور فتحي ا€سوافيري،  .5

اليف المتقدمة)قضايا معاصرة(اسماعيل يحي ا€ت₫ريتي  .6 ، دار حامد €لنشر و ا€توزيع، ، محاسبة الت
 . 2001عمان  اأردن  

 .2002، دار ا€بداية €لنشر وا€توزيع، عمان  المحاسبة اإداريةأيمن ا€شنقيطي و عامر اأشقر،  .7
، دار ا€₫تب ا€علمية €لنشر و ا€توزيع ،  إدارة العمليات و اتخاذ القراراتإيهاب صبيح محمد رزيق،  .8

 .2007ا€قاهرة 

 .، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ، ا€جزائر ، بدون سنة نشرمبادىء المحاسبة التحليليةبوخزار عمر ،  .9
 .2000، دار ا€مل₫ية، ا€جزائر الرائد في المحاسبةبوشاشي بوعام،  .11

 .7991دار هومة €لنشر وا€توزيع، ا€جزائر  ،المنير في المحاسبة التحليليةبوعام بوشاشي،  .11
 .، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائرالمحاسبة التحليلية و دورها في اتخاذ القراراتبو₫ساني رشيد،  .12

 .09، ص 2002، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائر المحاسبة التحليليةبويعقوب عبد ا€₫ريم،  .13
   .2000، ا€دار ا€جامعية،ااس₫ندرية، مصرمدخل وظيفي –دارة اأعمال توفيق جميل أحمد، إ .14

، ا€دار ا€جامعية، ااس₫ندرية  نظريات و نماذج و تطبيقات –إدارة اأعمال ثابت عبد ا€رحمان إدريس،  .15
  .م 2002

لفة و تحليل الربحيةثناء علي ا€قباني ،  .16  .2002جامعية، ااس₫ندرية، مصر ، ا€دار ا€إدارة الت

ير ااستراتيجي و اإدارة ااستراتيجية جمال ا€دين محمد ا€مرسي ومصطفى محمود أبو ب₫ر،  .17  –التف
 .م 2001، ا€دار ا€جامعية   منهج تطبيقي

اليف الصناعيةحسن جمعة ا€ربيعي ₫مال و سعدون مهدي ا€ساقي،  .18 ، دار اثراء €لنشر محاسبة الت
 .28، ص  2002ن وا€توزيع، عما

، دار ا€ثقافة €لنشر و ا€توزيع، عمان نظم المعلومات المحاسبية و المنظمةح₫مت أحمد ا€راوي،  .19
7999.  

يز على إدارة اأعمال. دار المسيرةخليل محمد حسن ا€شماع،  .21 ، عمان ، بدون  مبادئ اإدارة مع التر
 .سنة نشر
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لفة المستهدفة و تحليل القيراضية عطوي،  .21 اليفدور الت ، مذ₫رة ماجستير غير مة في تخفيض الت
 .2002منشورة، جامعة باتنة، 

 .م 7922، دار ا€محمدية ، ا€جزائر، اقتصاد المؤسسة رحال علي  .22

 .2007، منشورات ذات ا€ساسل، ا€₫ويت أساسيات اإدارةز₫ي محمود هاشم،  .23

اليفزينات محمد محرم و آخرون ،  .24  .2002ااس₫ندرية  ، ا€دار ا€جامعية ،أصول محاسبة الت
، تحليل ااستغال التحليل المالي والمحاسبة التحليلية، سعدون علي، بن فارس مهدي، شرفاوي عمر .25

 .7992ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائر 
لفةسفيان بن بلقاسم، حسين €بيهي،  .26 ، دار اآفاق،  المحاسبة التحليلية : منهجية حساب سعر الت

 .ا€جزائر دون سنة نشر

اليفصا€ح ا€رزق،  .27    .7992، دار ا€زهران، عمان مبادئ محاسبة الت
اليف الفعليةصا€ح عبد اه ا€رزق وعطا اه وارد خليل،  .28 ، دار زهران €لنشر وا€توزيع، محاسبة الت

 .7992عمان 
اليف)قياس وتحليل ورقابة(عباس ا€شافعي،  .29  .7999، ا€قاهرة محاسبة الت

اليفل ا€حنطي وآخرون، عبد ا€حليم محمود ₫راجه، فيص .31 ، دار اأمل €لنشر وا€توزيع، محاسبة الت
 .2007اأردن 

اليفعبد ا€عليم عبد ا€حميد،  .31  .7998، م₫تبة اإشعاع ا€فنية، مصر اأسس النظرية لمحاسبة الت
 .2002ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائر، المحاسبة التحليلية ،  عبد ا€₫ريم بويعقوب .32
مبادئ في  دبيان، صاح ا€دين عبد ا€منعم مبارك، ناصر نورا€دين عبد ا€لطيف،عبد ا€مقصود  .33

اليف  .12، ص 2008، ا€دار ا€جامعية، مصر محاسبة الت
 .7991، دار ا€زهران، عمان مبادئ المحاسبة التحليليةعطا اه خليل وارد،  .34
  .2002دة €لنشر، ااس₫ندرية ، دار ا€جامعة ا€جديوظيفة المديرين -العملية اإدارية علي ا€شرقاوي،  .35
، مطبعة عمار قرفي، باتنة، ا€جزائر، دون ، المحاسبة التحليلية من النظرية إلى التطبيقعلي رحال .36

 .سنة نشر

لفة والمحاسبة التحليليةعلي رحال،  .37  .7999، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائر سعر الت

اليف،فوزي غرايبية،  .38  .بدون سنة منشورات ا€نهضة، محاسبة الت

 .2000، ا€دار ا€جامعية، ااس₫ندرية ، نظم المعلومات المحاسبية₫مال ا€دين مصطفى ا€دهراوي .39
اليف ₫مال عطية محمد، .41   .7912، دار ا€جامعات ا€مصرية، اإس₫ندرية نظم محاسبة الت
اليف الفعليةمجدي عمارة،  .41  .7992،م₫تب ا€تجارة، ا€قاهرة محاسبة الت

اليف، محمد ا€جزار،  .42   .7910م₫تبة عين ا€شمس، ا€قاهرة محاسبة الت

اليفمحمد فيومي محمد،  .43  .7999، ا€م₫تب ا€جامعي ا€حديث، عمان أصول محاسبة الت
، دار وائل €لنشر، ا€طبعة النظريات و العمليات و الوظائف -مبادئ اإدارة محمد قاسم ا€قريوتي،  .44

 .2002ا€ثا€ثة، عمان 
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  .م2007، دار ا€حامد €لنشر و ا€توزيع المبادئ و النظريات و الوظائف – اإدارةمحمد موفق حديد ،  .45
مية و اتخاذ القراراتمنصور ا€بدوي،  .46 ، ا€دار ا€جامعية €لنشر و ا€توزيع ، دراسات في اأساليب ال

 .7921ااس₫ندرية، مصر 

اليف اأنموسى درغتم ماهر،  .47 ، ا€جامعة شطةمدى توفر المقومات اأساسية الازمة لتطبيق نظام ت
 . 2001ااسامية، غزة 

 .7991، دار زهران €لنشر و ا€توزيع، عمان  اأردن، نظرية القرارات اإداريةنادرة أيوب ،  .48

 .772، ص7922، دار ا€محمدية ا€عامة ، ا€جزائر التحليل الماليناصر دادي عدون،  .49
 .7999دار ا€محمدية، ا€جزائر  تقنيات مراقبة التسيير،ناصر دادي عدون،  .51
اليفهاشم أحمد عطية ومحمد عبد ربه .51  .2000، ا€دار ا€جامعية، مصر  ، محاسبة الت
، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطنيهوام جمعة،  .52

 .2001، ا€جزائر 1ا€طبعة 
 .2001، إيتراك €لنشر، سنة داريةأساليب المحاسبة اإيحي أحمد مصطفى قلي،  .53
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