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 اإلهداء
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون اعملواقل "
 )105:التوبة( صدق اهللا العظيم                                  

  

 وال. .بطاعتكالنهار إلى  بوال يطييطيب الليل إال بشكرك  إلهي ال

وال تطيب .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. تطيب اللحظات إال بذآرك 

  .يا ربالجنة إال برؤيتك 
 إىل نيب الرمحة ونور العاملني. .األمةونصح .. إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

 .سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم .

 بإذنه،أهدي هذا العمل املتواضع إىل والــدي الكرميني حفظهما اهللا وعافامها 

 ...بعيدن سهرا وتعبا على تعليمي و يف إمتام هذا العمل من قريب أو من اللّذي

  ..جناحيواللذان مل يريدا سوى 

  ..أسريتوإىل أفراد 

  ..قريبإىل كل من عرفين من بعيد أو من 

NADJIB 



  تشكرات
  من التحميد ه وكما ينبغي لهواحلمد هللا جبميع حمامد الويل احلميد، املنعم الوهاب احلمد هللا

هو  اهللا إال هحنمده ونشهد أن ال ال كره، ووعد من شكره باملزيد،بش أمرذي الهللا  واحلمد

ه وعلى اللهم صل علي الذي بعث بالقرآن ايد، حممدا عبده ورسوله ونشهد أن ،املبدئ املعيد

وما توفيقنا إال  ،املتواضع جناز هذا العملإلاحلمد هللا الذي وفقنا و .التوحيد أئمةآله وصحبه 

  .كلونوكل املتويتفلوعليه  باهللا عليه توكلنا

  :إىل  تشكراتنامل يشكر اهللا نود أن نتقدم بأحر فمن باب من مل يشكر الناس 

 كانف، بحث ال إعداد يف ساعدين طاملاذي التومي ميلود املشرف األستاذ  

  .مبثابة املوجه و املرشد

هذا يف إجناز  يل ناًوع اتكان انتلال وسيلة بن ساهل، أحالم خان :تذةااألس 

  .بحثال

يف  يل ناوع اكان الذي احملاسبة العامة واملاليةرئيس مصلحة  رابح عامرالسيد   

 .بسكرة املطاحن الكربى للجنوبمؤسسة تربص التطبيقي على مستوى الإجناز 

  .عبد العايل شحتاينزميلي يف الدراسة صديقي وإىل  

  .كل من ساعد يف إجناز هذا البحث 



:ملخصال  

مع تعدد وكبر حجم المشروعات وتعقد المحيط الذي تنشط فيه، وبزيادة ضغوط المنافسة؛ أصبح لزاما     

ضمان الريادة في مجال نشاطها، من خالل ل والحرص على إستمراريتها، على المؤسسات خلق ميزة تنافسية

في و ممكنة زبائن بجودة عالية وبأقل تكلفةاالستخدام األمثل للموارد االقتصادية المتاحة، وتوفير احتياجات ال

أفضل األدوات و نسبفهي مطالبة بفهم وتحليل واستيعاب تكاليفها، بانتهاج أ وبالتالي ؛ناسبمالوقت ال

هذا والتفوق والتميز في المحيط الذي تنشط فيه؛  من خاللها األساليب، بهدف تحقيق ميزة تنافسية تضمن

تكلفة مستهدفة، البرمجة الخطية، أسلوب وأسلوب موازنات تقديرية، من ، ريةالمحاسبة اإلدا باستخدام أدوات

التي تعتبر ذات أهمية بالغة لكافة المؤسسات وخاصة الجزائرية، وهذا  تكلفة؛ في تحديد تكاليف اإلنتاج/بيرت

 ا من هذهيشمل دراسة حالة حاولنا فيها تطبيق بعضبحثنا هذا  و، لمتطلبات التكيف مع المحيط التنافسي

  ).مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة(األدوات وفقا لظروف إحدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

، تحديد تكاليف اإلنتاج اإلنتاج، المحاسبة اإلدارية، أدوات المحاسبة اإلدارية، التكاليف،: المفتاحيةالكلمات 

  .تكاليف اإلنتاج، الطرق الكمية لتحديد التكاليف

   

 



 

Résume: 
   Avec  la multitude,  l’ampleur  des  grands  projets  et  la  complexité    du  contexte 
fonctionnel lieux où sont exercés. On plus les pressions concurrentielles croissantes. 
il est devenu obligatoire pour  les entreprises de créer un avantage de concurrence 
et d’assurer  sa  continuité pour  sauvegarder    la place    acquise dans  leur domaine 
d'activité avec une utilisation exceptionnel des ressources économique acquise, en 
assurant  les besoins des clients avec une qualité supérieur et un cout minime dans 
le moment  adéquat ainsi : les entreprises sont sensé analyser, comprendre le cout 
du produit ; En usant  les meilleurs outils, et méthodes propices pour aboutir à  leur 
objectifs qui est la réussite et la spécificité dans le domaine exercé. Avec utilisation 
des outils de  la comptabilité de management tells que  le budget prévisionnel, et  la 
méthode  de  cout  cible,  programmation  linéaire,  la  méthode  de  Pert/cout  
qui sont  détermines les couts de production qui sont d’une grande importance pour 
toutes  entreprises  en  spéciale  les  entreprise  Algériennes..,  suit  aux  exigences 
d'adaptation à l'environnement concurrentiel. 

    Notre recherche comprend l’étude d’un cas ou nous avons essayé l’application de 
quelques outils suivant le cas a une entreprise  économique algérienne‐Grand  

Moulin du Sud Biskra‐. 
 

Mots clés :  

Comptabilité  de management, Des  outils  de  comptabilité  de management,   Les 
coûts  la  production, les  coûts  de  production,  détermination  des  couts  de 
production, méthodes quantitatives pour déterminer les coûts. 

 



 

 

Abstract :  

     With  the  diversity  of  the  projects  volume  and  the  complication  of  the 
environment that they are making thier activities in it,  also by the increasing of the 
competition  pressure,  the  companies  become  obliged  to  create  a  competitive 
advantage and doing the possible to make  it continuous, to make  it the first  in the 
field   of its activity, through the well use of the  Economic resources, and the supply 
of  customers  needs with  high  quality  and  the  least  cost  possible  at  the  suitable 
moment, however  its  is obliged to understand, to analyse  its cost, taking the most 
suitable means and the best ways, to realise a competitve advantage by  it,  it come 
be the  first where the the activities are done, by the use of   tools of management 
Accounting: budget,  target  costing,  linear programming  and method pert/cost,  to 
determining  the  production  costs  that  they  get  a  great  importance  for  whole 
companies  especially  the  algerians,  this  for  adapt  to  the  requirements  of  the 
competitive environment. and our  research contains a case study we  tried  in  it  to 
applied  some  tools  according  the  conditions  of  an  algerien  company  "large Mills 
South ‐ Biskra ‐" 

Key words: management  accounting,  tools  of management  accounting,  costs, 

production,  production  costs,  determining  the  costs  of  production,  quantitative 
methods to determine the costs. 
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دى التطور التكنولوجي واالنفتاح على األسواق العالمية زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات ومحاولة كل أ     

استخدام مواردها المتاحة في مجال نشاطها من خالل  ستمرار والريادةمنها خلق ميزة تنافسية تضمن لها اال

بتقديم منتجات مناسبة كما ونوعا وتوقيتا  ز قوتها ومكانتها في السوقيوتعز ،في ضوء أهدافها ةبطريق كفأ

 ،جب عليها فهم واستيعاب وتقييم تكاليفهالتحقيق ميزة تنافسية في ظل تعقيدات المحيط التنافسي وو ؛وتكلفة

ومحاولة تحديدها  تكاليف بمشروعاتها،الضرورة الحرص واالهتمام واإلدراك ألهمية دراسة وتحليل و

ك التكاليف المتعلقة باإلنتاج والتقليل قدر المستطاع من نسبة اإلنتاج المعيب خاصة تل قدر اإلمكان وتخفيضها

، ولتحقيق ذلك تبنت المؤسسات استراتيجيات متنوعة تمثلت واستغالل كامل مواردها المتاحة على أكمل وجه

   .التحسين المستمر وغيرها من عوامل النجاحوالمرونة  النوعية، في خفض التكاليف، االبتكار،

وبتوجه الجزائر إلى اقتصاد السوق وانفتاح األسواق، وجب على المؤسسة الجزائرية ضرورة البحث      

استجابة لظروف المنافسة و ،مواجهة الظروف المحيطة بها واتخاذ القرارات المناسبةتضمن عن السبل التي 

سيير المؤسسة في ظل الظروف ن إلى معلومات في الوقت والتكلفة المناسبين تمكنهم من تيواحتياجات المسير

المحاسبة اإلدارية التي تعتبر إحدى فروع المحاسبة الحديثة المهتمة بتوفير المعلومات الالزمة  قدمتالمعقدة، 

تخفيض وتحديد التكاليف وتخفيضها،  من خاللها عدة أدوات وأساليب تضمن ؛لتغطية احتياجات اإلدارة

نظام التوقيت : تلك األدوات من بينلعمليات واتخاذ القرارات، وتحسين النوعية، تحسين وتقييم اوالوقت، 

وقد اتسع نطاق استخدام أدوات المحاسبة  ،وغيرها...  ، الموازنات التقديرية، التكلفة المستهدفة،المنضبط

حيث أصبحت المؤسسة مهتمة  لتخفيض تكاليف اإلنتاج، بيرةحدة المنافسة والضغوط الك ةمع زياداإلدارية 

   .ة التكاليف من أجل تحقيق أفضل ألهدافهابإدار

  طرح اإلشكالية

  :إشكالية موضوع البحث التي نطرحها في السؤال التالي صياغة يمكننامما سبق 

  ؟ كيف يتم تحديد تكاليف اإلنتاج باستخدام أدوات المحاسبة اإلدارية في المؤسسة االقتصادية

  :األسئلة الفرعية التاليةوبغرض اإلحاطة ومعالجة هذه اإلشكالية تم صياغة 

  وما عالقتها بالمحاسبات األخرى؟ ماذا يقصد بالمحاسبة اإلدارية وما هي أدواتها؟-1

  ما هي السبل المثلى لتحديد تكاليف اإلنتاج؟-2

  كيف تساعد أدوات المحاسبة اإلدارية على إظهار تكاليف اإلنتاج بصورة تسمح من رقابتها وقياسها؟ -3

  محاسبة اإلدارية المثلى التي تناسب معطيات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة؟ما هي أدوات ال-4



 ب 

 

  فرضيات البحث

  :الفرضيات التالية اعتمدناإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت الفرعية ل محاولة منا

  .اإلدارة في أداء وظائفهاتساعد المحاسبة اإلدارية  -1

  .دارية وباقي المحاسبات األخرىالمحاسبة اإل هناك عالقة تكاملية بين -2

  .في تحديد تكاليف اإلنتاج تساعد أدوات المحاسبة اإلدارية -3

لوحدة الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن  تحدد أدوات المحاسبة اإلدارية التوليفة المثلى لتكاليف اإلنتاج -4

  .أكبر منفعة لها مما يحققللجنوب  ىالكبر

  البحثأهمية 

  :في بحثتكمن أهمية ال

أن معظم المؤسسات في وقتنا الحالي أصبحت تسعى إلى توفير معلومات تحتاجها أكثر في تنظيمها  -1

سواء المالية أو المحاسبة اإلدارية التي تقدم لإلدارات كل ما تحتاجه من معلومات  ما توفره وهو ،الداخلي

 .غير المالية

 .يقة تسمح من إدارتها ورقابتها بطريقة كفأةبطرحاجة المؤسسات إلى تحديد تكاليفها وخاصة اإلنتاجية   -2

  أهداف البحث

  :محاولة إلىفي أنه يسعى البحث  لخص أهدافن

  .الت تطبيق المحاسبة اإلدارية في المؤسسة االقتصاديةاالتعرف على مج -1

  .الوصول إلى التحكم الجيد والكفء لتكاليف اإلنتاج بالمؤسسة االقتصادية -2

 .تبيان اآلثار االيجابية من جراء تطبيق أدوات المحاسبة اإلدارية في تحديد التكاليف -3

 .التعرف على مجاالت استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة -4

  أسباب اختيار الموضوع

  .المحاسبة اإلدارية محاولة تسليط الضوء على موضوع هام يخص المؤسسات االقتصادية أال وهو -1

  .تبيان أهمية استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية في تحديد تكاليف اإلنتاج -2

  .التعرف أكثر على استخدامات أدوات المحاسبة اإلدارية في الجانب العملي -3



 ج 

 

  .عملية التكوينفي يدخل ضمن تخصص الطالب وبالتالي فهو يساهم  بحثال -4

  المنهج المتبع

يعة موضوع الدراسة ومن أجل الدراسة المعمقة والتحليل الشامل لمختلف عناصر ومتغيرات تماشيا مع طب

البحث الهادف إلى التعرف على دور أدوات المحاسبة اإلدارية في تحديد تكاليف اإلنتاج، سيتم االعتماد على 

ها وتوظيفها لتبيان المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف وتحليل مختلف األدوات الكمية الممكن استخدام

 كيفية مساهمتها في تحديد تكاليف اإلنتاج، ومنهج دراسة حالة من خالل جمع المالحظات والمعلومات

مما يسمح  على معطيات المؤسسة محل الدراسة وتطبيق التقنيات واألدوات المستعرضة نظريا  الميدانية

  .بحثبالتعمق في مختلف جوانب ال

  صعوبات البحث

  :بات التي واجهت البحثمن أهم الصعو

  .قلة المراجع المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية -1

، قلة المعلومات وصعوبة الحصول عليها: في الجانب التطبيقي للبحث فقد واجهتنا عدة صعوبات منها -2

  .عدم تفرغ الموظفين

  .انعدام الدراسات السابقة التي تخدم هذا البحث -3

  هيكل البحث

فإن بحثنا هذا مقسم إلى جزأين، جزء نظري مبني على في إشكالية البحث،  ةلمطروحاألسئلة ا نلإلجابة ع

وجزء عملي خاص باستخدام األسلوب الوصفي التحليلي،  المفاهيم والدراسات النظرية وجاء في فصلين

 . -وحدة الدقيق والفرينة-بالدراسة الميدانية التي تم إجراؤها في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

المحاسبة  ودور مفهوم ونشأةإلى فيه  وتطرقنا  ،"لمحاسبة اإلداريةا": ـب المعنونالفصل األول  تضمن :ثحي

روع المحاسبة األخرى، وأهم األدوات المستخدمة من قبل فوالعالقة القائمة بين المحاسبة اإلدارية واإلدارية، 

  .المحاسبة اإلدارية

ماهية إلى ، تطرقنا فيه "ليف اإلنتاج بتطبيق أدوات المحاسبة اإلداريةتحديد تكا": بـعنون المأما الفصل الثاني 

كيفية تحديد تكاليف اإلنتاج باستخدام أدوات المحاسبة اإلدارية كالموازنة التقديرية والتكاليف وتكاليف اإلنتاج، 

  .الخ...والتكلفة المستهدفة



 د 

 

فيه  ناحيث تطرق، "حن الكبرى للجنوب بسكرةتحديد تكاليف إنتاج مؤسسة المطا" :المعنون بـوالفصل الثالث 

 طرقناالمطاحن الكبرى للجنوب من نشأتها وهيكلها التنظيمي وأهميتها االقتصادية، ثم ت إلى التعريف بمؤسسة

المحاسبة اإلدارية  ، بعدها تناولنا واقع تكاليف اإلنتاج وأدوات"الوحدة محل الدراسة"إلى وحدة الدقيق والفرينة 

من خالل المعطيات المتحصل عليها تحديد تكاليف اإلنتاج بوحدة الدقيق حاولنا الدراسة، و بالوحدة محل

  .والفرينة باستخدام الموازنة التقديرية، والتكلفة المستهدفة

 يوتضمنت اختبار الفرضيات ومجموع النتائج المتحصل عليها من خالل هذا البحث، والتي تجسد ف: الخاتمة

  .ن اإلشكالية المعتمدةمجملها إجابة مختصرة ع
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  :تمهيد

أصبح ينصب حول كيفية إيجاد واستخدام وتوفير  االقتصادية ؤسساتالم اتك فيه أن اهتمام إدارشمما ال    

المناسب وبأقل تكلفة ممكنة بالرغم من ظروف  الوقتالموارد االقتصادية والبشرية والمالية وغيرها في 

بغية خلق ميزة تنافسية  ؤسسةييم أداء المالندرة التي تمتاز بها هذه الموارد، كذلك السعي وراء قياس وتق

توفير كافة المعلومات سواء المالية أو غير المالية  ضرورة هااألمر الذي ألزم ،تسمح لها من سبق منافسيها

الرشادة في استخدام مواردها والوصول إلى أداء مرضي من شأنه  مععن الحاضر والمستقبل إن أمكن، 

المعلومات هذه ، دة  وتعزيزها أين يصعب الوصول إليها من قبل المنافسينتحقيق الميزة التنافسية المنشو

والغرض الذي طلبت فيه، حيث تسمح  ؤسسةتوفرها المحاسبة اإلدارية وتنسقها وتبلورها بما يخدم إدارة الم

  .بالسير الحسن لعمل اإلدارة وبالتالي قيام هذه األخيرة بوظائفها بشكل فعال وعلى أكمل وجه

العالقة التي تربطها بفروع  هي ماو وما هي خصائصها وما هو مجالها؟ ؟المحاسبة اإلدارية هيفما    

   ؟دارة المؤسسة في أداء وظائفهاإوالتي من شأنها مساعدة دوات التي تستعملها األوما هي  ؟المحاسبة األخرى

  .هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في مضمون الفصل
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  مدخل إلى المحاسبة اإلدارية: المبحث األول

 أصبحتحجم المشروعات وتعقد أنشطتها  مع التطور الهائل في بيئة األعمال وما صاحبه من تعدد وكبر   

 كبيرة وملحة، وعليهتساعد على التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات  التي محاسبيةالمعلومات الالحاجة إلى 

 .هذا االحتياج ةدارية لتلبيالمحاسبة اإلب ما يسمى ظهر

  مفهوم المحاسبة اإلدارية: المطلب األول

 هاتشهدتعددت نظرة الباحثين والمختصين حول تحديد مفهوم المحاسبة اإلدارية خاصة مع التطورات التي    

  :قد عرفت على أنهاو األخيرة،هذه 

 الستخدامها االقتصاديةدارة الداخلية للوحدة المستويات المختلفة في اإل إلىأداة لتوفير البيانات والمعلومات "

 تخطيطالفي أغراض  يتم توفير المعلومات والبيانات بشكل مستمر  أنورقابة العمليات المختلفة على  

  1."لحل المشاكل التي تواجه اإلدارة في أعمالها اليومية يةروتينال وغير القرارات الروتينية اتخاذللمساعدة في 

والوحدات  ؤسسةعن إدارة الم لينوؤسالمتزويد  إلىذلك الفرع المحاسبي الذي يسعى  ":أنهابكما عرفت 

وكذلك  ؤسسةالمالقرارات المتعلقة بالمستقبل الخاص ب اتخاذاألخرى بالمعلومات التي تساهم في  االقتصادية

  2."في رقابة تنفيذ العمليات

مصمم أساسا لمساعدة اإلدارة في مجاالت نظام إلعداد ومعالجة البيانات : "أنهاعلى وهناك من يعرفها 

 3".التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

  :منها خصائص للمحاسبة اإلداريةأن ص ومنه يستخل

 ؛بفعالية وظائفها المختلفة أداءفي  ومساعدتها اإلدارةأساسا على خدمة  المحاسبة اإلداريةقوم ت -1

 ؛ؤسسةلملخصيصا لألطراف الداخلية موجهة  معلومات تتمثل في المحاسبة اإلداريةمخرجات  -2

 في المؤسسةالتي تواجهها الروتينية وغير الروتينية  المشاكل حلل وذلكتكون معلوماتها بشكل مستمر  -3

 .أعمالها اليومية

، باإلدارة لمستويات المختلفةلالخصائص، يتضح أن تقارير المحاسبة اإلدارية موجهة تحديدا  هذهوبالنظر ل   

، وتحتوي هذه التقارير معلومات عن تكلفة منتج معين، تكلفة أداء عمليات معينة، معلومات التخاذ القرارات

                                                            
  .05، ص  1991الدانمرك،  ،لمحاسبة اإلدارية ، األآاديمية العربية المفتوحةفي ا يالي، المدخلحوليد ناجي ال  1
  .106ص  ،2007 أحمد فرغلي حسين، المحاسبة لإلدارة و صنع القرار، مرآز تطوير الدراسات العليا للبحوث، آلية الهندسة ، جامعة القاهرة، مصر،  2
معية للنشر والتوزيع، مصر، هشام أحمد عطية، محمد محمود عبد ربه، دراسات في المحاسبة المالية، محاسبة التكاليف، المحاسبة اإلدارية، الدار الجا  3

  .17، ص 2000
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حيث تختلف المعلومات التي تحتويها تقارير المحاسبة اإلدارية باختالف مالية وغير مالية بحسب الحاجة، 

لمستويات الدنيا  تكون فالتقارير المقدمة لالموجهة إليه،  الغرض التي أعدت ألجله وطبقا للمستوى اإلداري

ويكون الرقابة على العمليات وتحسين األداء، بتسمح ، مما من التفصيل ءمعلوماتها كمية ووصفية، وبشي

الوسطى فتكون أقل تفصيال،  ياتلمستولأما التقارير المقدمة . هذا النوع من التقارير مرتفع تكرار تقديممعدل 

لقرارات المتعلقة بأداء هذه التقارير على التخطيط واتخاذ اوتحتوي على معلومات كمية ومالية، وتساعد 

وفيما يخص التقارير المقدمة للمستويات العليا . العمليات ويقل معدل تقديم هذه التقارير في هذا المستوى

لإلدارة، فهي غير متكررة وتلخص األحداث القائمة بمختلف المستويات واألقسام، وتكون معلوماتها ذات 

ة، طبيعة األسواق قدممنتجات المالوغير مالي مثل معلومات عن العمالء ومدى رضائهم على  طابع مالي

والمركز التنافسي للمؤسسة، وأداء العمليات، طاقة العمل،الخ، وتكون تقارير هذا المستوى خاصة بالقرارات 

  1.اإلستراتيجية

ة كبيرة أثناء استعمالها من قبل اإلدارة، وتمتاز معلومات المحاسبة اإلدارية بخصائص تجعل منها ذات فائد   

  2:هذه الخصائص تتمثل في

يجب أن تكون معلومات المحاسبة اإلدارية مالئمة ومرتبطة بالغرض الذي أنشئت من : مةءالمال -1

أجله هذه المعلومات، فالبد من الدراسة المعمقة والتحليل الدقيق لذلك الغرض مما يسمح بتحديد المعلومات 

 ؛ألخذ بها من تلك التي يجب إهمالهاالواجب ا

ألهميتها في عملية اتخاذ القرارات  دقةال تتصف بنوع منالبد لمعلومات المحاسبة اإلدارية أن : الدقة -2

   ؛أما في حاالت عدم التأكد فإنه يتم األخذ بمدى معين من القيم لتفادي المخاطر المتوقعةبالمؤسسة، 

ألنه في ظل داثة المعلومات المقدمة من قبل المحاسبة اإلدارية، و تعني درجة ح: الوقت المناسب -3

هي بحاجة إلى تحيين معلوماتها لتتماشى مع الظروف المتغيرة، هذا ف اإلدارة ظروف التغير الذي تعيشها

 ؛ويجب التنسيق بين خاصية الدقة والوقت المناسب لغرض الحصول على معلومات عالية الجودة

جب بلورة معلومات المحاسبة اإلدارية وصقلها في شكل يسمح بفهمها، من أجل ي: القابلية للفهم -4

 ؛االستغالل الجيد لها

 . أي أن تعود المعلومات بمنفعة تغطي تكلفة الحصول عليها: الكفاءة من ناحية التكاليف -5

  

                                                            
  .12 -10، ص ص 2005اإلدارية في بيئة األعمال المعاصرة، الدار الجامعية، مصر،  المحاسبةأحمد محمد نور، وآخرون،   1
  .27- 25ص  ، ص2000فداغ الفداغ، المحاسبة اإلدارية، مؤسسة الوراق للنشر، األردن،   2
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  :لحاجة للمحاسبة اإلداريةا

مانع من  ، وحتى الداخلية حيث أنه ال يوجدجيةالمعلومات لألطراف الخار وفيرتبالمحاسبة المالية  تقوم   

استخدام تقاريرها من قبل اإلدارة، وكذلك عندما تكون محاسبة التكاليف قادرة على خدمة اإلطراف الداخلية 

تظهر تساؤالت حول الحاجة إلى المحاسبة اإلدارية والغرض منها، من خالل تقديم تقارير عن التكلفة، فإنه 

تا المحاسبتين تؤكدان على أن األهداف مختلفة، كما أن اإلدارة ال تستطيع أن تبني كلأن وحقيقة األمر 

قراراتها على أساس المعلومات المقدمة فقط من قبل المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، فهناك حاجة إلى 

على أكمل وجه،  نظام ينظر ويحلل ويستعمل البيانات ذات العالقة لإلدارة لغرض مساعدتها في أداء وظائفها

مرة في السنة وهذا على أساس أكثر من يتم مراجعته  ؤسسةومن المعروف بأن السعر الذي تعتمده الم

الداخلية المتبعة وعلى حسب التأثر بالمنافسة، فاإلدارة بحاجة إلى معلومات عن المدى الذي يجب  اتالسياس

التي المحاسبة المالية تقارير هذا ما ال نجده في أن يتغير فيه السعر وعن مجال ازدياد وانخفاض التكاليف، و

المحاسبة المالية  أكثر منفتعتبر مساعدة محاسبة التكاليف هي في األصل موجهة لألطراف الخارجية، أما 

باإلضافة إلى هذه  ه، لكن حقيقة األمر أنيد السعردمن خالل ما تقدمه من المعلومات المساعدة في تح

ة إلى معلومات أخرى عن  منافسيها وأسعارهم، كذلك معلومات عن ردود أفعال اإلدارتحتاج المعلومات 

  .زبائنها حول األسعار الجديدة وغيرها من المعلومات التي ال تستطيع محاسبة التكاليف توفيرها

، وأن استمرارية مساهماتهم متعلقة )المساهمين( ؤسسةوبما أن اإلدارة أصبحت مسؤولة أمام مالكي الم    

نتائج المحققة، زادت الحاجة إلى ذلك النظام الذي يسمح لها بتوفير كافة المعلومات ذات العالقة والتي بال

من أجل تحقيق نتائج جيدة  على اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة اإلدارة تساعد

  .ترضي المساهمين

لتي تسعى إلى جمع وتجهيز وبلورة كل المعلومات ذات وعليه ظهرت الحاجة إلى المحاسبة اإلدارية ا   

العالقة والمفيدة ثم صقلها بما يتوافق وأهداف األطراف الداخلية، حيث تستعمل المحاسبة اإلدارية في ذلك 

 1.مجموعة من األدوات والتقنيات والتي تم اشتقاقها من مختلف المجاالت األخرى

 

 

 

                                                            
1 SANJAY.P, Management accounting‚ Nirali prakashan‚ India‚ 2008, P, 07. 
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  رية حاسبة اإلداالم نشأة: المطلب الثاني

لظروف المحيطة بالمحاسبة من حيث إعداد بيانات محاسبية من شانها أن اظهرت المحاسبة اإلدارية نتيجة    

، ولقد تطورت المحاسبة اإلدارية بتطور المؤسسةتغطي متطلبات األطراف المختلفة التي هي على عالقة ب

بحاجة إلى أموال  المؤسساتت والتكنولوجي أين زاد عدد وحجم المشروعات وأصبح االقتصاديالنشاط 

   .إضافية وتوسيع أنشطتها ومشاريعها لمواجهة منافسيها

التغيرات التي ساهمت في نشأت المحاسبة اإلدارية  أهمومن خالل التقسيم الزمني اآلتي يمكن مالحظة 

  1:وتطورها

  :األربعينياتقرن العشرين حتى نهاية البداية -1

األساليب العلمية في  استخدامة اإلدارة العلمية حيث اهتمت بضرورة في بداية القرن العشرين ظهرت حرك

الثورة الصناعية التي  وركذلك ظهو ،المؤسساتاإلدارة وما يتعلق بها من وظائف يمكن ممارستها في 

بمحاسبة  االهتماموضرورة تحديد تكاليف المنتجات ومن هنا بدأ ؤسسة ركزت على عمليات اإلنتاج في الم

  .اإلداريةيمثل أحد المقومات األساسية ضمن نظام المحاسبة  هو ماالتكاليف و

  :من القرن الماضي بداية الخمسينيات حتى بداية الثمانينات-2

أمريكي للكفاية اإلنتاجية  لوجنألا األكاديميينأين قام مجلس  1950ظهر مصطلح المحاسبة اإلدارية في عام 

. أ.م.، حيث زار هذا الفريق عدة منشآت صناعية في الو"يةالمحاسبة اإلدار" سمابتشكيل فريق عمل تحت 

، ولقد أوصى هذا الفريق محاسب التكاليف ببذل "المحاسبة اإلدارية" اسموقام بنشر تقريره الذي أطلق عليه 

ك أوصى لوكذ ؤسسةة المتواجهها إدار أنعلى المشاكل التي يمكن  للوقوفوتنمية قدراته  أكثر مجهودات

تها واتخاذ اساعد اإلدارة في ترشيد سياستتوفير معلومات مالئمة  علىجهود اليز على ضرورة ترك

  2.قراراتها

حيث كانت  االستثماراهتمت المحاسبة اإلدارية بدراسة قرارات التمويل و القرن الماضي وبحلول الستينيات 

ر فجوة بين كل من وظه دى إلىمما أ ،اإلدارة المحاسبية مهتمة بالعالقات المالية الخارجية وتكلفة رأس المال

وظائف  إلىظهرت الحاجة  االقتصاديةمتطلبات اإلدارة، ومع ازدياد وتعدد األنشطة و المحاسبيةاإلدارة 

 بروزللقيام بمهامها، حيث نجد في بداية السبعينيات  المؤسسةجل مساعدة إدارة أالتخطيط والرقابة من 

                                                            
مقدمة ضمن قاسم محسن الحبيطي، زياد هاشم يحي، تأثير التطورات التكنولوجية والبيئية على المحاسبة اإلدارية في القرن الحادي والعشرين، مداخلة   1

- 28-26تونة األردنية ، آلية العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية، األردن، جامعة الزي" إدارة المعرفة في العالم العربي" المؤتمر العلمي الرابع بعنوان 
  .2004أفريل

  .13، ص  2007مؤيد محمد الفضل وآخرون ، المحاسبة اإلدارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن ،   2
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طويلة األجل وإعداد الموازنات التقديرية وبذلك تطورت  ثماراتلالستاهتمامات المحاسبة اإلدارية بالتخطيط 

الموارد المالية، فهي  الستخدامالمحاسبة اإلدارية لتبدأ التركيز على الناحية الكمية كالتحليل المالي والتخطيط 

 1.للمشكالت من وجهة نظر اإلدارة معالجةبمثابة 

  :ضيمن القرن الما الثمانينات حتى بداية التسعينيات-3

 اإلدارية فيللبحث عن عوامل التطور الحقيقي في المحاسبة  1980 (Innes& Mitchell)استهدفت دراسة 

التي تعمل في مجال اإللكترونيات، حيث أجريت هذه الدراسة  على مجموعة من  االقتصاديةبعض الوحدات 

المنافسة و المستمربالتطور  ميزاإللكترونيات المتالمدراء ومستخدمي بيانات تلك الشركة العاملون في مجال 

نتيجة التجاهات اإلدارة ورغبتها في أن التطورات في المحاسبة اإلدارية كانت  إلىوتوصلت الدراسة  الحادة،

التعاون الفعال بين كل من المهندسين كذلك . تحسين أدائها من أجل مواجهة المنافسين واكتساح أسواق جديد

في  دوراإلمكان، كان له  عن معلومات التكاليف ومحاولة تخفيضها قدر ومدراء اإلنتاج في مجال اإلفصاح

  2.تطوير المحاسبة اإلدارية

 باعتمادالتحديد الدقيق للتكاليف وذلك  إلىالتوصل  إمكانيةخالل هذه الفترة الزمنية على  االهتمامتركز  لقدو

  3.في تحميل التكاليفة علمية ودقأكثر  أساليب

  :القرن الحادي والعشرينبداية غاية  إلىمن التسعينيات -4

التجارة (من أساليب التصنيع، التجارة  لترة بالثورة التكنولوجية الهائلة التي غطت كفتميزت هذه ال

من تقنيات  ادةاالستفوكذلك بالنسبة لكيفية الحصول على المعلومات وتشغيلها من خالل ) اإللكترونية

تقنية  :صاحبت هذه الفترة ظهور أساليب وأدوات متطورة مثل ، ولقداإلنترنيتالحسابات اإللكترونية و

  .، وغيرها من األدواتكيزانفهوم م، التكاليف المستهدفة واإلدارة على أساس النشاط ، المنضبط التوقيت

ه مجموعة من في تاإلدارية ساهموعلى العموم فإن الباحث في هذا المجال يالحظ أن تطور المحاسبة 

  4:العوامل من بينها

على تعظيم أرباحها من خالل تخفيض  هاوحرص كل واحدة من مؤسساتزيادة حدة المنافسة بين ال -1

 ؛تكاليفها

الجودة للمنتجات بغية إرضاء العمالء وبالتالي القدرة على المنافسة واكتساح و بالنوعية االهتمامزيادة  -2

 ؛أسواق جديدة
                                                            

  .12، ص2006 األردن، والتوزيع،دار الحامد للنشر ، 2ط رية المعاصرة،يوحنا عبد آل آدم، صالح الرزق، المحاسبة اإلدارية و السياسات اإلدا  1
  .29، 28، ص ص2009ناصر نور الدين عبد اللطيف، االتجاهات الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات، الدار الجامعية، مصر،   2
  .قاسم محسن الحبيطي، زياد هاشم يحي ، مرجع سابق  3
  .22،23ص ص ،  2007دار الحامد للنشر والتوزيع ، األردن، - قضايا معاصرة-التكريتي وآخرون، المحاسبة اإلدارية إسماعيل يحي  4
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 .الثورة التكنولوجية وما صاحبها من تطورات -3

نها أذه العوامل وغيرها ساهمت في تطور المحاسبة اإلدارية من حيث إمداد اإلدارة بالمعلومات التي من شه

 .في اتخاذ القرارات الرشيدة أن تساعد

  المحاسبة اإلدارية ومجالدور : المطلب الثالث

  1:ية في ما يلي ، ويمكن التعرف على دور المحاسبة اإلدارالمؤسسةتؤدي المحاسبة اإلدارية دورا هاما في 

بالبيانات المحاسبية واألساليب اإلحصائية  باالستعانة صورة كمية إلىترجمة الخطط واألهداف  -أ

 ؛والرياضية

في  تساهمالمساهمة في دراسة التوقعات بأساليب كمية ووضع المعادالت التقديرية لكل األنشطة التي  -ب

 ؛تحقيق األهداف المرجوة

 ؛حالة حدوثها وإبالغ اإلدارة عنها نحرافاتاالما يساعد على تحديد مواطن وضع معادالت لألداء م -ج

رات وعلى مستوى مخطط بما تم إنجازه فعال على مستوى وحدات اإلنتاج واألقسام واإلداالمقارنة - د

 االلتزامتقديم تقارير األداء حيث أن هذه التقارير تعطي اإلدارة صورة متكاملة عن مدى ككل، و المؤسسة

  ؛نفيذ الخطط الموضوعة وكذا عن نتائج تنفيذ الخططبت

 وخلق روح التعاون فيما بينهم تحفيز المدراء والعمالاالهتمام بالعنصر البشري في المؤسسة من خالل -ه

الميزانيات التقديرية حيث يساهم في إعدادها كل من المدراء في  يظهرهذا ما و ،المرجوة لتحقيق األهداف

 تحفيزه على العطاءبيسمح مما  مجال عملهأين يشعر كل فرد بأنه مهم في  تى العمالورؤساء األقسام وح

ين الذو مؤسسةيجابية على أفراد الأثار إ ى ذلكيترتب علفأكثر من ثم قياس أدائه ومكافأته  وبذل مجهودات

    .لألمام ؤسسةبالم ييعدون عنصرا هاما للمض

  2:من األهداف من بينها تحقيق جملة إلىوتسعى المحاسبة اإلدارية    

بما يخدم اإلدارة من حيث بلورتها توفير المعلومات الالزمة بعد جمعها ومن خالل خدمة اإلدارة  -1

  ؛"المحاسبة الموجهة لإلدارة" وبذلك فهي تدعى بـ الشكل والوقت المناسبين

                                                            
، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 3عبد الحكيم الرجبي، المحاسبة اإلدارية، طو. 16،21يوحنا آل أدم، صالح الرزق، مرجع سابق ص ص : راجع 1 

 .20اغ، مرجع سابق، صفداغ الفدو. 19، ص2004
2  SANJAY.P‚ OPCIT‚ p p 08,09. 
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يتم تحديد النقاط تسهيل عملية الرقابة عن طريق الموازنات التخطيطية ومحاسبة المسؤولية حيث  -2

ت راراقالواجب مراقبتها وكذلك تبيان المسؤول عن األداء السيئ في حالة حدوثه، وعليه تقوم اإلدارة باتخاذ ال

 ؛التصحيحية

مساعدة اإلدارة لتسهيل عملية اتخاذ القرار، فكما هو معلوم بأن المعلومات الكمية وحدها ليست كافية  -3

حاجة إلى معلومات نوعية من شانها تسهيل عملية اتخاذ القرار، والمحاسبة فاإلدارة ب ،في اتخاذ القرارات

  ؛اإلدارية تقدم هذا النوع من المعلومات باإلضافة إلى المعلومات الكمية في تقاريرها

السعي إلى تحقيق التوافق مع متطلبات اإلدارة المتطورة ودعم ابتكارات المؤسسة بغية تحقيق ميزة  -4

خالل قياس ما لم يكن يقاس كالقياسات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة من جودة التصميم  تنافسية وذلك من

  ؛إلى جودة العمليات إلى جودة األداء

مرتبطة القياس وشرح تكاليف التصنيع والتكاليف غير ، وتكلفة تقديم خدمة معينة أو إنتاج معين تحديد -5

 1.بالتصنيع

   :المحاسبة اإلدارية مجال

 األساسي للمحاسبة اإلدارية هو تجميع البيانات وتوفير المعلومات وبلورتها وتنسيقها بما يخدم الهدف   

اإلدارة وكذا تقديمها لهذه المعلومات في الوقت والشكل المناسبين، من أجل ذلك فهي تعتمد على الكثير من 

  2.المفاهيم والنظريات والطرق االقتصادية واإلدارية واإلحصائية وغيرها

  3:العلوم األخرى ها وبينومجال المحاسبة اإلدارية يتمثل في عالقة االعتماد والتكامل بين   

ي ف لعلم االقتصاد على المفاهيم النظريةتعتمد المحاسبة اإلدارية  : المحاسبة اإلدارية وعلم االقتصاد - أ

كز عليها العلوم  اإلدارية علم االقتصاد هو بمثابة القاعدة التي ترتو، صياغة تقاريرها وفي تحديد مفاهيمها

كما هو اإلنسانية األخرى، فالمحاسبة اإلدارية تحاول ترجمة وقياس المفاهيم االقتصادية بالشكل الكمي، وو

، فمن الناحية االقتصادية ولتحقيق هذا الهدف للموارد المتاحة األمثل هدف أي إدارة هو االستخدام معلوم بأن

وعالقتهما بالكلف الحدية وكذلك دراسة استخدام الموارد النادرة بغية يجب مراعاة قوانين العرض والطلب 

تحقيق أحسن النتائج، أما المحاسبة اإلدارية تقوم بتحليل البيانات وبلورتها في شكل معلومات من أجل 

 .استخدامها في عملية التخطيط وذلك بهدف تحقيق أقصى األرباح بأقل التكاليف الممكنة

                                                            
  .09، ص2003األميرة إبراهيم عثمان، عبد الوهاب نصر علي، مقدمة في المحاسبة اإلدارية، دار الجامعة الجديدة، مصر،   1
  .53مؤيد محمد الفضل، وآخرون، مرجع سابق، ص   2
  .24 -22يوحنا عبد آل أدم، صالح الرزق، مرجع سابق، ص ص   3
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 كالتخطيط فمفاهيم ووظائ تطبيق عدةالعلوم اإلدارية إلى  سعىت: وعلم اإلدارة المحاسبة اإلدارية  - ب

هداف تحقق أمن شأنها أن والتي  ورسم السياسات، التنظيم والتنسيق، الرقابة واتخاذ القرارات وغيرها،

 إلدارة عن طريق تحليل وعرض البياناتا ةمساعدفي المحاسبة اإلدارية دور  يظهرهنا  ككل، المؤسسة

  . داء وظائفها، معنى ذلك أنه توجد عالقة تكامل بين المحاسبة اإلدارية والعلوم اإلداريةأل هاالمحاسبية لترشيد

تستند معظم أدوات المحاسبة اإلدارية على العديد من أساليب : المحاسبة اإلدارية والعلوم الكمية - ت

، وعليه فالعلوم الكمية تلعب )وغيرها. ..من الطرق الرياضية، اإلحصائية، بحوث العمليات( التحليل الكمي

دور هام في تطوير المحاسبة اإلدارية وفي تطبيقها مما سمح لها بتقديم خدماتها في الوقت والشكل المناسبين 

 1.لإلدارة

، مؤسسةإن للعنصر البشري أهمية بالغة في نجاح أو فشل أي  :العلوم السلوكية والمحاسبة اإلدارية  - ث

في مجال الدوافع   هذا العنصر ودراسة حاجاته عن طريق اإللمام بالعلوم السلوكيةلذا وجب االهتمام ب

ؤسسة ، وتقوم المحاسبة اإلدارية بتطبيق تلك العلوم من خالل مشاركة األفراد في وضع أهداف الموالحوافز

واألجور  تتعامل مع نظم دفع األجورنها أن تحقق تلك األهداف، وكذلك أووضع الخطط التي من ش

تعدى اختصاصاتها ذلك بكثير خصوصا تواللوائح بل  فالمحاسبة اإلدارية ال تتعامل فقط مع األرقام، التشجيعية

   2.في مجال االهتمام بالعنصر البشري

  عالقة المحاسبة اإلدارية بفروع المحاسبة األخرى: المبحث الثاني

هي بالضرورة على عالقة مباشرة بكل من ن المحاسبة اإلدارية هي أحد فروع علم المحاسبة، وعلى هذا فإ   

 .المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف

  عالقة المحاسبة اإلدارية بالمحاسبة المالية: المطلب األول

مجموعة القواعد واإلجراءات والمبادئ المحاسبية :" المحاسبة المالية في إطارها العام بأنهاتعرف    

في مجموعة  بالمؤسسةوتبويب وتحليل العمليات المالية الخاصة  المتعارف عليها والتي تحكم طرق تسجيل

من ربح أو خسارة وتحديد مركزها المالي  ؤسسةمن الدفاتر والسجالت بهدف الوقوف على نتائج أعمال الم

  3".في نهاية فترة زمنية معينة

                                                            
، 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  -مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم األداء–جبرائيل جوزيف آحالة، رضوان حلوة حنان، المحاسبة اإلدارية   1

  .32،33ص، ص 
  .57مؤيد محمد الفضل، وآخرون، مرجع سابق، ص   2
  .26، ص 2007األآاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك،  وليد ناجي الحيالي، أصول المحاسبة المالية، منشورات  3
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م من المستخدمين تلك المحاسبة التي تهتم بتزويد المستثمرين والدائنين وغيره:" تعرف على أنهاو   

1".الخارجيين بالمعلومات المالية واالقتصادية التي يحتاجون إليها في اتخاذ القرارات
 

ستنتج بأن المحاسبة المالية تحكمها مجموعة من المفاهيم والقواعد والمبادئ التي استقر العرف المحاسبي ي   

عن طريق التسجيل  المؤسسةتقوم بها  التي عليها، وذلك من أجل إثبات العمليات واألحداث االقتصادية

 بالمؤسسةوالتدوين في الدفاتر والسجالت، وتقدم المحاسبة المالية معلومات تخص كل من هو على عالقة 

سواء كانوا المستثمرين أو الدائنين أو غيرهم من المستخدمين الخارجيين، كما توجه معلوماتها أيضا 

هي بمثابة األساس للمحاسبة اإلدارية حيث تستند هذه األخيرة على هذه النقطة األخيرة  ،لالستخدامات الداخلية

 2.مخرجات المحاسبة المالية وذلك بعد صياغتها وبلورتها بما يتفق ويخدم الغرض المراد من تلك المعلومات

  3:وعلى هذا تتجلى العالقة التي تربط كل من المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية في

فعلى سبيل المثال تحتاج المحاسبة  للمؤسسةتهتمان بالمعلومات االقتصادية المالية  نيكال المحاسبت -1

بغية تحديد  .اإلدارية إلى معلومات عن المشتريات من المواد األولية، وكذلك معلومات عن األجور وغيرها

 ؛تكلفة الوحدة من منتج معين، حيث تجدهم في دفاتر المحاسبة المالية

 ؛والتقرير عنها للجهات المعنية للمؤسسةيان إلى قياس نتائج األحداث االقتصادية ن تسعيكال المحاسبت -2

معلومات المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية مصدرها واحد أال وهو النظام المحاسبي العام  -3

  ؛للمؤسسة

 ةالمؤسسسواء  المؤسسةمن خالل التقارير المقدمة من طرف كل من المحاسبتين يمكن تقييم أداء  -4

وهذا ما تهتم  للمؤسسةقسم أو مركز من مراكز المسؤولية  جزء أو أو وهذا ما يهم األطراف الخارجية ككل

 ؛به األطراف الداخلية

وال ويقيم من ؤأو جزء منها مسؤسسة كلتا المحاسبتين أسستا على مبدأ الوكالة، أي يجب أن تكون الم -5

 .اقبل األطراف الذين لهم مصلحة فيه

وأوجه التشابه الموجودة بين كل من المحاسبة المالية والمحاسبة  االرتباطيةالعالقة  من وعلى الرغم   

بين هذين النوعين من المحاسبة، هذه االختالفات متولدة  اختالفاتاإلدارية، إال أن هذا ال يعني عدم وجود 

                                                            
  .23، ص 2009مسعد محمد الشرقاوي، مبادئ المحاسبة المالية، إثراء للنشر والتوزيع، األردن،   1
  .26، ص 2002، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، - اتخاذ قرارات ورقابة  -سليمان سفيان، مجيد الشرع، المحاسبة اإلدارية   2
أحمد الظاهر، محمد أبو نصار، المحاسبة اإلدارية، الشرآة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، : راجع  3

  .23و فداغ الفداغ، مرجع سابق، ص .11، ص 2009مصر،
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حاسبة اإلدارية حيث تستخدمها من جراء التباين المطلق بين طبيعة والجهة المعنية بالمعلومات التي تقدمها الم

التي المقدمة من قبل المحاسبة المالية واألطراف الداخلية للقيام بوظائف اإلدارة المختلفة، وطبيعة المعلومات 

   1.بالمؤسسةتحتاجها الجهات الخارجية والتي هي على عالقة 

  2:لمحاسبة المالية واإلدارية فياوتظهر أهم االختالفات بين كل من    

حاسبة المالية إلزامية بموجب القانون وتتم من خالل مسك الدفاتر وحفظ السجالت وغيرها، على الم -1

غرار المحاسبة اإلدارية فهي اختيارية تماما وتكون بحسب درجة الطلب على المعلومات ورغبة إدارة 

 ؛المؤسسة

 للمؤسسةطراف الداخلية ألبصفة أساسية ا هممستقبل المعلومات والمستفيد منها في المحاسبة اإلدارية  -2

م ومات المحاسبة المالية بالنسبة لهحيث تخدمهم وتساعدهم عن غيرهم من األطراف الخارجية أين تكون معل

  ؛أكثر نفعا ومقبولة وواضحة

تسهيل عمليات  من خاللتسعى المحاسبة اإلدارية بطبيعتها إلى خدمة اإلدارة في المقام األول  -3

رارات، وبما أنه ال يمكن لإلدارة اعتبار أن الماضي امتداد للمستقبل ونظرا القالتخطيط والرقابة واتخاذ 

الملحة إلى  لحاجتها هي تركز على المستقبلللتعقيدات والتغيرات المرتبطة بالمحيط التي تنشط فيه، ف

ومات ما توفره المحاسبة اإلدارية، في حين أن معل وتساعدها على التخطيط وه) تقديرية(معلومات مستقبلية 

فهي  المؤسسةالمحاسبة المالية تكون تاريخية فهي نتاج للعمليات واألحداث االقتصادية التي حدثت فعال في 

تبتعد في طبيعتها عن التقديرات والتوقعات المستقبلية، لكن هذا ال يمنع وجود بعض التوقعات المالية خاصة 

ن بعض معالم المستقبل والخطر الذي قد مع اإلفصاح المحاسبي الحالي الذي يوجه اهتمامه لإلفصاح ع

 ؛ؤسساتتواجهه الم

بما أن معلومات المحاسبة المالية موجه أساسا إلى األطراف الخارجية وجب إعدادها وفق قواعد  -4

، من أجل ضمان وضوحها وتفادي سوء عرضها ولزيادة درجة ومعايير ومبادئ مقبولة قبوال عاما

هي تعمل على خدمة اإلدارة فهي بذلك ال تحتاج إلى مبادئ تحكم وتنظم مصداقيتها، أما المحاسبة اإلدارية ف

مخرجاتها فاألساس هنا هو الوقت والشكل المناسبين بغية تسهيل توظيف تلك المعلومات على أكمل وجه من 

 ؛قبل اإلدارة

                                                            
  .05، ص 2000في اتخاذ القرارات، الدار الجامعية، مصر، إسماعيل إبراهيم جمعة، وآخرون، المحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العمليات   1
  .14 - 12ص،  ، ص2004آمال خليفة أبو زيد، عطية عبد الحي مرعي، مبادئ المحاسبة اإلدارية الحديثة، الدار الجامعية، مصر،   2
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معلومات المحاسبة المالية تتصف بالموضوعية وقابلية التحقيق وتكون أكثر دقة من معلومات  -5

محاسبة اإلدارية التي تكون مرنة ومالئمة للمشكل المراد معالجته بغية اتخاذ القرارات بالشكل والوقت ال

 ؛المناسبين

ككل وتكون  المؤسسة ةبأنها وحدة واحدة وبذلك تكون تقاريرها شامل للمؤسسةتنظر المحاسبة المالية  -6

المؤسسة محاسبة اإلدارية تركز على أقسام ا المفترة هذه التقارير محددة مسبقا وعادة ما تكون السنة، بين

وفروعها وخطوط اإلنتاج وتقدم تقاريرها عن كل قسم أو فرع أو خط إنتاجي بصفة مفصلة وتكون هذه 

 ؛التقارير بحسب حاجة وطلب اإلدارة

تهتم المحاسبة اإلدارية إلى جانب المعلومات المالية بالمعلومات غير المالية كالمفاهيم االقتصادية  -7

  ؛لمفاهيم السلوكية وغيرهاوا

تستند المحاسبة اإلدارية على جملة من حقول المعرفة األخرى كالعلوم االقتصادية والعلوم الكمية  -8

 .وغيرها

  عالقة المحاسبة اإلدارية بمحاسبة التكاليف: المطلب الثاني

وهذا العتبار وجود قاسم  في كثير من األحيان ال يتم التمييز بين المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف   

هناك  أن وحقيقة األمر  1.ا أال وهو خدمة اإلدارة غير أن هذا ال يعني أنهما وجهان لعملة واحدةممشترك بينه

لك وجب معرفة مجال ومفهوم محاسبة التكاليف وطبيعة أهدافها من أجل لذ فرق بين كل من المحاسبتين

 .بينهما العالقة القائمةالوقوف على 

مجموعة من اإلجراءات واألسس التي تهتم بتجميع المعلومات وتصنيفها :" اسبة التكاليف هيفمح   

وتخصيصها على أهداف التكلفة سواء كانت سلع أو أوامر إنتاجية أو مراحل إنتاجية، والتقرير عنها إلدارة 

 2".لمساعدتها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المؤسسة

  3:التكاليف إلى وعليه تهدف محاسبة   

 ؛تجميع وتخصيص عناصر التكلفة بغرض تحديد تكاليف اإلنتاج -1

 ؛توفير المعلومات الضرورية لإلدارة لمساعدتها في أداء وظائفها -2

                                                            
  .51مؤيد محمد الفضل، وآخرون، مرجع سابق، ص   1
  .13، ص 2001ناعية، درا البرآة للنشر والتوزيع، األردن، عاطف األخرس، وآخرون، محاسبة التكاليف الص  2
  .17، ص 2008إثراء للنشر والتوزيع، األردن، -منهاج علمي وعملي- آمال جمعة الربيعي، سعدون مهدي الساقي، محاسبة التكاليف الصناعية  3



لمحاسبة اإلداريةا. .................................................................................الفصل األول  
 

14 

 

ول التكلفة وسعر حمن خالل ما توفره من معلومات  للمؤسسةالمساعدة في رسم سياسة التسعير  -3

 .التكلفة

ليات الصناعية وغير الصناعية كالتأمينات والبنوك وغيرها فهي تفيد ويتم تطبيق محاسبة التكاليف في العم

  .سواء الصناعية منها أو الخدمية على حد سواءؤسسات كل الم

سبب عدم التمييز القائم بين المحاسبتين، إال أنه يمكن العثور على بعض  يظهروبالنظر إلى ما سبق ذكره 

  1:االختالفات بينهما

تتضمن معلومات تاريخية عن تقاريرها  أنحيث األحداث الماضية على تركز محاسبة التكاليف  -1

، في حين أن المحاسبة اإلدارية تتوقع )تسيير الحاضر بناءا على مرجع تم إعداده في الماضي(التكاليف 

تسيير (ءم والمستقبلما يتوابمع تعديلها وصقلها  األحداث الماضيةوعلى  الحاضر المستقبل على أساس

تقاريرها عن التكاليف المستقبلية التي من المفروض أن فهي تقدم  ،)أساس التوقع بالمستقبل الحاضر على

 ؛المؤسسةتتحملها 

يتم إعداد محاسبة التكاليف وفق إجراءات وقواعد ثابتة وذلك على النحو المحدد من قبل السلطة  -2

ق قواعد وإجراءات مرنة ويمكن ، بينما المحاسبة اإلدارية يتم إعدادها وفللمؤسسةالمختصة والتي تنتمي 

  ؛الحاجة للمعلومةوطبيعة تعديلها وتغييرها من وقت آلخر حسب المتطلبات 

مراجعة حسابات "تخضع محاسبة التكاليف في كثير من األحيان لمراجعة قانونية أو بما يسمى  -3

، وعلى غرار )تتصف بالموضوعية(، األمر الذي أدى بضرورة تقديم معلومات على نحو موضوعي"التكاليف

هي تخضع لنوع آخر من المراجعة و هو المراجعة اإلدارية فالمحاسبة اإلدارية التي تخضع لمراجعة قانونية 

التي تسعى إلى تقييم وظائف اإلدارة والقرارات المتخذة وما إلى ذلك، أين سمح للمحاسبة اإلدارية بتقديمها 

 ؛ةلمعلومات موضوعية وأخرى غير موضوعية تتصف بالذاتي

فال يوجد قيود على  ، أما المحاسبة اإلدارية)الفترة التكاليفية(تلتزم محاسبة التكاليف بوقت محدد -4

 ؛ )غير محددةفترة (وقتال

 

                                                            
1  SANJAY.P, OPCIT, p p 13, 14. 
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 طلوبة إلى جانب معلومات أخرىتقدم المحاسبة اإلدارية معلومات عن التكاليف متى وأينما كانت م -5

مصادر  الرأسمالي، حقوق الملكية وحقوق الغير، للتمويذات صلة كاإليرادات واألرباح، التدفقات النقدية وا

  ؛في التكاليف فقط معلوماتها بينما محاسبة التكاليف تنحصر ،األموال واستخداماتها وغيرها من المعلومات

، اتؤسسمن أجل إنجاز أعمال الم تركز محاسبة التكاليف على التكاليف التي تستنفد في األجل القصير -6   

التي تتعدى السنة  تلكعلى كل من التكاليف التي تستحق في األجل القصير و اإلدارية فتركز المحاسبة أما

 .األجل المتوسط والطويل فيفذ تستنالتي  الواحدة أي

والتي  هأن اهتمامات المحاسبة اإلدارية تتعلق بالمستقبل فهي تقدم معلومات عن يتضحوبناءا على ما تقدم    

، على غرار محاسبة التكاليف التي ينصب اهتمامها على الماضي، فعلى سبيل سسةالمؤمن المفروض أن تفيد 

في حالة ما ؤسسة المثال تقدم لنا المحاسبة اإلدارية معلومات عن تكلفة اإلنتاج المستقبلية التي قد تتحملها الم

نتاج التي تم تكبدها إذا التزمت بما هو مخطط له، في حين أن محاسبة التكاليف تعطينا معلومات عن تكلفة اإل

ن المحاسبة اإلدارية تعتمد في مدخالتها على مخرجات محاسبة التكاليف والمتمثلة في إوكذلك ف .فعال

المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات التسعير، تحديد مستويات اإلنتاج، البدء في إنتاج منتج جديد، إلغاء 

  1.خط إنتاجي معين، وغيرها من القرارات

 :اليتالشكل ال فيالعالقة بين كل من المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف  تظهردم مما تق

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
  .30إسماعيل يحي التكريتي، وآخرون، مرجع سابق،   1
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  ):01(الشكل رقم

  العالقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .22فداغ الفداغ، مرجع سابق، ص : المصدر  

  

على ، كل من المحاسبة المالية واإلدارية ومحاسبة التكاليفلشكل أن هناك عالقة تكاملية بين ن خالل ام يتبين

معلومات لكل من المحاسبة الجزء من نظام المعلومات المحاسبي، حيث توفر محاسبة التكاليف  أنهااعتبار 

ت التي ية إلعداد المعلومااإلدارالمحاسبة و، المالية إلعداد قوائمها المالية وتوجيهها لمختلف المستخدمين

  .إلدارةتساعد في القيام بوظائف ا

 

 

.نظام المعلومات المحاسبي هو جزء من نظام المعلومات اإلداري للمنشأة  

يقوم بتجميع البيانات لغرض استعمالها في آل من المحاسبة المالية 
.حاسبة اإلداريةوالم  

)ؤسسةالمحاسبي في الم ماحد أجزاء النظأ( نظام محاسبة التكاليف   

تجميع معلومات عن التكاليف

 المحاسبة اإلدارية
إعداد المعلومات ألغراض اتخاذ القرارات، 

ؤسسةالتخطيط، ورقابة عمليات الم  

 المحاسبة المالية
.م المنشورةتحضير القوائم المالية والقوائ  

للمعلومات نوالداخلي المستخدمون  
.ؤسسةالمدراء عند مختلفة المستويات بالم  

 

للمعلومات نالخارجيو المستخدمون  
حملة األسهم، المحللون الماليون، 
.المقرضين، الجهات الحكومية  
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  أدوات المحاسبة اإلدارية: المبحث الثالث

المحاسبة اإلدارية في أداء وظائفها على مجموعة من األدوات والتقنيات المشتقة من مختلف  تعتمد   

العلوم فإنه يتعذر تحديد عدد معين الت وامجاالت وفروع العلوم األخرى، ونظرا للتطور المستمر لهذه المجال

ها بعد من العديد مع ذلك سنحاول التطرق إلىمن األدوات والتقنيات المستخدمة من قبل المحاسبة اإلدارية، و

 :تقسيمها إلى أدوات تقليدية وأدوات حديثة خالل

  تقليديةاألدوات ال:المطلب األول

  الموازنات التقديرية: أوال

بموضوعية إلى صورة كمية  لخططمستقبلية، مع ترجمة هذه ا خطط إلى وضع ةالمؤسستحتاج إدارة     

خطة :" التقديرية التي تعرف بأنها الموازناتوقيمية لتسهيل الوصول إلى األهداف المرجوة، وهذا ما توفره 

قيقه كمية وقيمية يتم تحضيرها والموافقة عليها قبل فترة محددة، وتبين عادة اإليراد المخطط المنتظر تح

   1".النفقات المنتظر تحملها خالل هذه الفترة واألموال التي تستعمل لتحقيق هدف معين/وأ/و

  .في صورة كمية وقيمية ؤسسةوعلى هذا فالموازنات التقديرية ما هي إال الترجمة الموضوعية لنشاط الم

  2:التقديرية بصفة عامة بالخصائص التالية ةوتمتاز الموازن   

ؤسسة الموازنات التقديرية على ترجمة الخطط الموضوعة من قبل إدارة الممل تع: كمية وقيمية -1

  ؛معا االثنينوبلورتها في قالب كمي أو قيمي أو 

سنة أو لتغطي الموازنات التقديرية فترة مستقبلية قد تكون قصيرة األجل : تهدف فترة مستقبلية محددة -2

ألجل القصير االذكر بأن الموازنات التي تعد في  أقل، وقد تكون طويلة األجل ألكثر من سنة واحدة، مع

 ؛تكون أكثر تفصيال ووضوحا عن غيرها وذلك لقصر الفترة التي تمثلها

أو نشاط من ؤسسة فالموازنات التقديرية تعد لقسم من أقسام الم: يتم إعدادها لوحدة محاسبية معينة -3

علق بها الموازنة التقديرية يطلق عليها اصطالح أنشطتها أو تعد للمنشاة ككل، هذه الوحدة المحاسبية التي تت

  ".وحدة الموازنة"

 

                                                            
.04، ص 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - أداة فعالة للتسيير-فرآوس محمد، الموازنات التقديرية  1  
  .203، ص، 2000ليستراي هينجر، سيرج ماتولتش، المحاسبة اإلدارية، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المريخ للنشر، السعودية،   2
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  :دور وأهداف الموازنات التقديرية

تلعب الموازنات التقديرية دورا هاما في مجال التخطيط والرقابة اللذان أصبحا عاملين أساسين لنجاح أي    

برز دور الموازنات في مجال التخطيط إدارة في تحقيق أهدافها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وي

  1:اليتوالرقابة على النحو ال

التقرير المسبق لما يجب عمله وكيف يتم :" على أنه التخطيطيعرف : الموازنات التقديرية والتخطيط - أ    

على التخطيط الشامل لمختلف ؤسسة ، ويبرز دور الموازنات هنا في حث وإجبار الم"ومتى ومن الذي يقوم به

والتنسيق بينها، الموضوعة شطتها ومواردها المالية، باإلضافة إلى تحدد الوسائل الالزمة لتحقيق الخطط أن

  .كما أنها تساهم في تجميع الموارد والمفاضلة بينها

التنفيذ الدقيق والسليم لمختلف خططها  ؤسسةلكي تضمن إدارة الم: دور الموازنات في العملية الرقابية - ب   

هذه المتابعة والمقارنة تعرف ن متابعة ومقارنة النتائج الفعلية المتحصل عليها بما تم التخطيط له، ال بد لها م

 وتحديد الناتجة عن األداء الفعلي وماهو مخطط له نحرافاتاال ستخالصاباسم الرقابة والتي تسعى إلى 

 ،ر المالئمة مرة أخرىيغ لتفادي االنحرافات اإلجراءات التصحيحية الالزمةاتخاذ  من أجل ياتالمسئول

في استخدام الموارد  فالموازنات التقديرية تساهم في تسهيل العملية الرقابية من خالل منعها لإلسراف والتبذير

 على مااالقتصادية خاصة مع الندرة التي أصبحت تتسم بها هذه األخيرة، كذلك تحث اإلدارة على التركيز 

ل المعرفة المسبقة للعناصر التي من شأنها أن تؤثر على تحقيق مما يسمح بتسهي ،يجب عمله ومتى وأين

  . األهداف

  :من خالل الشكل التالي لموازنات التقديريةلالدور التخطيطي والرقابي يظهر     

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ص ص، 2001المدخل الحديث في إعداد واستخدام الموازنات، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر،  محمد سامي راضي، وجدي حامد حجازي،  1
13 - 16.  
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  ):02(الشكل رقم

  .موازنات التقديريةللالدور التخطيطي والرقابي 

 

  .13ع سابق، ص محمد سامي راضي، وجدي حامد حجازي، مرج: المصدر

يتضح من الشكل أن الموازنة التقديرية تحقق الترابط والتكامل بين وظيفتي التخطيط والرقابة، فالتخطيط    

حاول الرقابة تيسعى إلى دراسة كيفية تحقيق األهداف من خالل مجموعة متناسقة من العمليات، بينما 

  .المطابقة مع األهداف من خالل تنفيذ الخطط الموضوعة

  1:لى تحقيق جملة من األهداف من بينهاعا تسعى الموازنات التقديرية كم

  ؛ما قد يتم فيهلعلى تنميط وتوجيه تفكيرها نحو المستقبل والتوقع  ؤسسةحث إدارة الم -1    

  ؛خلق روح التعاون وروح الفريق في العمل من خالل مشاركة عدة فئات في إنجازها -2    

  ؛واإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها في حالة وجود انحرافاتتحديد وتوضيح األسس  -3    

 ؛بفعالية وكفاءة ؤسسةاستخدام أصول الم  -4

                                                            
  .503، ص 2000دار المستقبل للنشر والتوزيع، األردن،  ،2ط مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي،  1

التخطيط

 الرقابة
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 ؛ولي اإلدارة العلياؤجعل عملية التخطيط في مقدمة أذهان مس  -5

 ؛إعطاء فرصة المعرفة المبكرة لألحداث المستقبلية  -6

 ؛ؤسسةتحديد االحتياجات التمويلية المستقبلية للم  -7

 .بما هو مطلوب منهم تحقيقه وإعالمهمؤسسة ألفراد الماء فكرة واضحة وجلية إعط  -8

توجب على يومن أجل الفهم والتطبيق الجيد للموازنات التقديرية من طرف األفراد القائمين عليها،    

واإلجراءات وأن تتبع  بعض المراحل من أجل اإلعداد السليم  مبادئأن تعتمد جملة من ال ؤسسةالم

  .زناتللموا

  1:إعداد الموازنات في مبادئوتتمثل 

 ؛وأن تغطي جميع العمليات ؤسسةجميع أنشطة المل تكون شاملةأن  يجب: مبدأ الشمول -1

 ؛ويساعد على فهم ما هو المطلوب عمله بالضبط بطريق منسقة ومنظمة: مبدأ تحديد الهدف  -2

تعديل  تتصف بالمرونة وذلك بغيةوجب أن  الموازنات التقديرية هي خطط مستقبلية لذا: مبدأ المرونة -3

 ؛تحدث دبعض النقاط خالل عملية تنفيذها بحسب الظروف والتغيرات التي ق

بتطبيق هذا المبدأ تكون التعديالت على أساس  :مبدأ الواقعية واالستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة -4

  ؛علمي وواقعي للوصول إلى االستخدام األمثل لإلمكانيات

وهذا للوقوف على مواطن االنحرافات : ن مراكز المسؤولية والموازنات التقديريةمبدأ الربط بي  -5

 ؛وتحديد من المسؤول عنها، وعليه تحقيق فعالية الموازنات في مجال التخطيط والرقابة

لكي تستطيع الموازنات التقديرية من أداء : مبدأ اإلقناع والمشاركة من قبل العاملين وتوفير الحوافز -6

من أجل ضمان االلتزام بالموازنة وبالتالي من مراعاة الجوانب السلوكية للعاملين وتحفيزهم  عملها البد

  .إلى أهدافها ؤسسةالوصول بالم

  2:مراحل أساسية هي ةبثالث في إعدادها وتمر الموازنات التقديرية   

عداد، حيث يتم إعادة النظر في هي مرحلة تمهيدية لعملية اإلو: مرحلة التحضير إلعداد الموازنات -1

ليه وما يميزها عن إمن أهدافها وأنشطتها وقطاعها التي تنتمي ؤسسة المعلومات والبيانات المتعلقة بحالة الم

نظيراتها في هذا القطاع وهذا بغية تحديد رؤيتها المستقبلية، كذلك تتم في هذه المرحلة جمع وتحليل 
                                                            

  .19، ص 2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، - م المعلوماتلتخصص نظ- فيصل السعايدة، المحاسبة اإلدارية  1
  .62 ‐47محمد سامي راضي، وجدي حامد حجازي، مرجع سابق، ص ص   2
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ومن ثم يتم . خارجية التي من شأنها أن تؤثر في مسار تحقيق األهدافالمعلومات عن العناصر الداخلية وال

 ؛ؤسسةالم إليها وضع اإلستراتيجيات والسياسات العامة التي تؤدي إلى تحقيق الرؤيا المستقبلية التي تتطلع

هنا يتم تحديد مسؤولية إعداد الموازنات واألدوار المختلفة للمشاركين في : مرحلة اإلعداد للموازنات -2

والفنيون  اإلدارة العليا، لجنة الموازنات، مدير إدارة الموازنات، المسؤولين: اإلعداد، وهم خطواتمختلف 

والتنفيذيون، بعدها يتم تحديد الجدول الزمني الذي يبين خطوات العمل الواجب إتباعها وكذلك التوقيت الزمني 

تيجية واإلجراءات واألساليب التي سيتم الالزم إلعداد هذه الموازنات، مع شرح وتوزيع الخطة اإلسترا

بعد هذه النقطة يتقدم كل مشرف على مركز مسؤولية بميزانية تقديرية تخص . اعتمادها في عملية اإلعداد

أين يعمل هذا األخير على مناقشتها  مركزه ووفقا لطاقته والظروف المتعلقة به، إلى مدير إدارة الموازنة

، وفي األخير  يتم الوصول إلى ؤسسةعضها البعض ومع الهدف الرئيسي للممعهم ومراجعتها وتنسيقها مع ب

 ؛ل في مجال نشاطهكولين ؤالموازنة التقديرية الختامية وذلك مع المدير المالي وبقية المس

ترفع الموازنات إلى اإلدارة العليا  ، أينالمرحلة األخيرة وهي: مرحلة اعتماد الموازنات واستخدامها -3

بعدها يجري العمل على تنفيذها ؤسسة ا واعتمادها، ثم توزع على المسؤولين المعنيين بالمللموافقة عليه

 .التقصي عن مسبباتها واتخاذ القرارات التصحيحيةووالرقابة على األداء وتحديد االنحرافات 

  : أنواع الموازنات التقديرية

  1:من حيثتقسم الموازنات التقديرية إلى عدة أنواع    

 :وفقا لهذه الناحية تقسم الموازنات التقديرية إلى :منيةالفترة الز -1

بتحقيقها على المدى القصير ؤسسة وتخص األعمال التي ترغب الم: موازنات تقديرية قصيرة األجل - أ

فصلية، شهرية، أسبوعية، : وفي الغالب تكون فترتها السنة كما أن هذه الفترة يتم تقسيمها إلى فترات أخرى 

 :وبحسب  ؤسسةموذلك بحسب نشاط ال

  .دورة حياة المنتج*

  .نوع العمالء*

  .مدى ثبات الطلب على المنتجات*

  .مدى وجود قيود على العمليات وخصائص الصناعة*

                                                            
  .9 - 7فرآوس محمد، مرجع سابق، ص ص   1
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  1.التقسيمات على الفترة تكون بغرض تسهيل تنفيذ الخطط الموضوعة

على المدى في تحقيقها ؤسسة وتعبر عن األعمال التي ترغب الم :موازنات تقديرية طويلة األجل - ب

مع الذكر بأن الموازنات التقديرية القصيرة األجل هي جزء من الموازنات الطويلة األجل لذا وجب  ،الطويل

  .أن ال يكون هناك تعارض في األهداف بينهما

 : وحدة القياس -2

 .موازنات عينية - أ

 .موازنات نقدية - ب

 :وفيها: طبيعة األعمال والهدف الذي تغطيه -3

 :ة وفيهاأنشاط العادي للمنشتشمل الو: موازنة التشغيل - أ

 .الموازنة التقديرية للمبيعات -

 .الموازنة التقديرية لمصاريف البيع والتوزيع -

 .الموازنة التقديرية لإلنتاج -

 .للتموينالموازنة التقديرية  -

وتتكون  االستثماريةتشمل خطط التمويل المتعلقة بالموازنة التشغيلية والمشاريع : الموازنة المالية  - ب

 :من

 .وازنة االستثماريةالم -

 .الموازنة النقدية -

 .جدول التمويل التقديري -

 .موازنة القدرة على التمويل الذاتي -

 .وتشمل كل من الموازنة التشغيلية والموازنة المالية: الموازنة الشاملة  - ت

 

 

 

                                                            
  .728، ص 2006، الدار الجامعية، مصر، - نظرة متكاملة -طارق عبد العال حماد، الموازنات التقديرية  1
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 :وفيها :الثبات والمرونة -4

احد وعادة ما تستعمل في وهي الموازنات التي يتم إعدادها على مستوى نشاط و: الثابتة الموازنات - أ

 .التي تنشط في محيط يتسم بالدقة وحالة التأكدؤسسات الم

وتعد ألكثر من مستوى نشاط واحد، أين تستطيع اإلدارة الحصول على معلومات : المرنةالموازنات  - ب

 .عن كل من مستوى نشاط مما يسمح بالقيام بتقييم األداء

 بحوث العمليات: ثانيا

بيرة وما صاحبها من تعقيدات في مجال األعمال، أصبحت اإلدارة بحاجة إلى تطبيق الك نظرا للتطورات   

أساليب كمية وعلمية للقيام بوظائفها بسهولة ودقة عالية، أين ظهر بما يسمى بحركة اإلدارة العلمية التي 

ي ترتكز بالطرق العلمية الت ؤسساتأوصت بضرورة إحالل الطرق التقليدية والحكم الشخصي في إدارة الم

على المنهج العلمي والكمي في تجميع الحقائق وتحليلها وتفسيرها، هذا األمر توفره بحوث العمليات من خالل 

مجموعة من الطرق والصيغ والمعدات والنماذج التي :" تعرف بأنها التياستنادها على األساليب الكمية 

  1".تساعد في حل المشكالت على أساس عقالني

تنشأ عند توجيه وإدارة  التيتطبيق الطرق العلمية على المشاكل المعقدة :" ث العمليات هيحووعلى هذا فب   

النظم الكبيرة من األفراد، والمعدات والمواد، واألموال، في ميدان الصناعة والتجارة، والدفاع، والمدخل 

ر، وبمقتضى ذلك المميز هو إعداد نموذج علمي للنظام يتضمن قياس للعوامل المختلفة كالصدفة والخط

النموذج يمكن التنبؤ ومقارنة عوائد مختلف القرارات واإلستراتجيات البديلة وذلك بهدف مساعدة اإلدارة في 

  2."تحديد سياساتها وإجراءاتها بأسلوب علمي

  :ن بحوث العمليات تمتاز بـأويتضح من خالل هذا التعريف ب

 ؛االعتماد على الطرق العليمة -1

 ؛ت والميادين الصناعية والتجارية والحكومية وغيرهاتغطية كافة المجاال  -2

 ؛وتقدير المستقبل، ومقارنة البدائل المختلفة في عملية اتخاذ القرار وقعمساعدة اإلدارة في الت  -3

                                                            
كمية حرآات سعيدة، وآخرون، استخدام بحوث العمليات في اتخاذ القرارات اإلدارية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني السادس حول األساليب ال  1

  .2009جانفي  28-27ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية، آلية علوم التسيير والعلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة، يومي 
  .06، ص 1996بد الفتاح زين العابدين، بحوث العمليات وتطبيقاتها في حل المشاآل واتخاذ القرارات، دار الكتب، مصر، فريد ع  2
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 .مساعدة اإلدارة في تحديد السياسات وفق منهج علمي  -4

 والمجاالت الصناعيةادين معظم الميلتغطيتها ببحوث العمليات  تمتاز: مجال استخدام بحوث العمليات

  1:حيث تستخدم في وغيرها،والحكومية 

دراسات الجدوى، تحديد نماذج المنتجات، اختيار موقع المشروع، تخطيط العمليات اإلنتاجية، قياس  -1

ورفع الكفاءة اإلنتاجية، بحوث التسويق، وضع األسعار، تحديد األسواق، الدعاية واإلعالن، تحديد سياسات 

  ؛كذلك تحديد المدخالت الالزمة للعمليات اإلنتاجيةالتوزيع و

  ؛تحديد االحتياجات من تعيين وتدريب األفراد وغيرها -2

  ؛ية الرقابةملالرقابة اإلدارية من خالل وضع األهداف بشكل علمي مدروس مما يسهل من ع-3

  .تحديد مصادر الحصول على األموال وتخطيط وتوجيه االستثمارات -4

ل المفاهيم والمبادئ اإلدارية بدءا من عملية التخطيط وانتهاء كاستخدامات بحوث العمليات تشمل وبناءا عليه ف

  .ؤسسةبالرقابة والتقييم وذلك مهما كان نوع وحجم الم

  :مراحل دراسة بحوث العمليات   

  2:تمر أي دراسة خاصة ببحوث العمليات بجملة من المراحل تتمثل في 

المرحلة يتم تحديد مشكلة الدراسة وما يتعلق بها من خالل الوصف الدقيق في هذه : تعريف المسألة -أ

  .لهدف الدراسة وتشخيص البدائل الممكنة مع تحديد القيود

  .هنا يتم صياغة المشكلة محل الدراسة بنموذج كمي وفق متغيرات القرار: صياغة النموذج-ب

بية المالئمة والتي من شأنها أن تساعد في أين يتم استخدام األساليب والتقنيات الحسا: حل النموذج-ج

  .إعطاء الحل األمثل للنموذج، وكذلك تحديد البدائل الممكنة

بعد وضع الخطة لتطبيق النموذج ووضع التعليمات المفصل لهذا التطبيق تتولى : تطبيق النتائج النهائية- د

ن التعاون والتنسيق أ اإلشارة إلى وتجدر ،تنفيذ هذه الخطة ومن ثم القيام بعملية اتخاذ القرارؤسسة إدارة الم

نه أن يزيل جميع العوائق التي قد تظهر أثناء وضع النموذج أالجيد بين كل من باحث العلميات واإلدارة من ش

  .وتنفيذه

 
                                                            

  .22، 21، ص ص 2009محمد الطروانة، سليمان عبيدات، مقدمة في بحوث العمليات، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،   1
  .25 -23ص  ، ص1999، دار وائل للنشر، األردن، -خوارزميات وبرامج حاسوبية-، بحوث العملياتإبراهيم نائب، إنعام باقية  2
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  :ؤسسة في الشكل التاليباحث العمليات بإدارة الم وتظهر عالقة

  ):03(الشكل رقم

  .عالقة اإلدارة بباحث العمليات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بوشارب بولوداني خالـــــد، بحوث العمليات وأهميتها في اتخاذ القرارات اإلدارية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني  :المصدر
  السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية، آلية علوم التسيير والعلوم 

  .2009جانفي  28-27االقتصادية، جامعة سكيكدة، يومي 
  

  فيما إذا كانت المشكلة قد تكونت –من وجهة نظر تنظيمية  –التعرف 

تقرير المتغيرات التي أخذت في الحسبان، تم وضع هذه المتغيرات في 
  صورة نموذج رياضي   

وتحديد اختبار الطرق التي ستستخدم في حل المشكلة المحددة أنفا، 
  الوسائل الرياضية المناسبة لالستعمال 

تحديد االفتراضات التي ، إيجاد حل للمشكلة، وكذلك الحلول البديلة
  ار الحلول البديلة ياخت، قامت عليها هذه الحلول

تحديد الحل األكثر فاعلية، وذلك باألخذ في االعتبار بعض المجددات 
  ؤسسةالموجودة في الم

  يستخدم اختيار وتحديد الحل الذي س

تسويق القرار للمديرين المنفذين والتأكد من فهمهم للحل والحصول 
  على تأييدهم ومشاركتهم 

  اإلدارة 

  الباحث واإلدارة  

  الباحث 

  الباحث 

  الباحث واإلدارة

  اإلدارة  

  اإلدارة والباحث
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من خالل الشكل يتضح أن هناك عالقة بين كل من باحث العمليات واإلدارة تتجلى في مساعدة باحث 

على اتخاذ القرارات الصائبة من خالل تحديد المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول  إدارة المؤسسةالعمليات 

 .سب وفقا لظروف المؤسسةالمالئمة لها وتقديمها لإلدارة التي تتخذ القرار بشأن الحل المنا

تستخدم المحاسبة اإلدارية عدة أدوات : أساليب بحوث العمليات المستخدمة في مجال المحاسبة اإلدارية   

تساعد في توفير المعلومات الالزمة والضرورية لإلدارة حيث تعتمد عليها هذه األخيرة في تأدية وظائفها 

 نماذج الشبكات، مجة الخطية، النظرية اإلحصائية للقرارات،البر: المستخدمة المختلفة، ومن بين األدوات

  1.نظرية المباريات، البرمجة العددية، البرمجة الديناميكية، أسلوب المحاكاة، وأسلوب تقييم ومراجعة البرامج

  محاسبة التكاليف:ثالثا

وفر معلومات توقعية لمحاسبة اإلدارية، وبما أن هذه األخيرة تامخرجات محاسبة التكاليف مدخالت  تعد   

المحاسبة اإلدارية بتقنيات  تستعين )الفترة التي تم التقدير لها(وبحلول المستقبل المقدرفإنه  تصف المستقبل

التي تسعى إلى على إحدى نظريات التكاليف تعتمد أين  ،محاسبة التكاليف باعتبارها وسيلة لتحديد الحاضر

اليف التي تم تحملها فعال إلى غاية الوصول إلى تكلفة المنتج توضيح أسس تجميع وتحميل مختلف أنواع التك

  .النهائي

  2:وتنقسم نظريات التكاليف إلى

 ؛ )الكلية( نظرية التكاليف اإلجمالية -1

 ؛نظرية التكاليف المتغيرة-2

 ؛نظرية التكاليف المباشرة-3

 .نظرية التكاليف المستغلة-4

ل المنتجات معلى أسلوبين هما أسلوب التحميل الكلي أين تحوتستند هذه النظريات في تحميلها للتكاليف 

النهائية بجميع التكاليف سواء المتغيرة أو الثابتة، المباشرة أو غير المباشرة، وأسلوب التحميل الجزئي الذي 

 .يحمل المنتجات بالتكاليف المستخدمة فعال

  

                                                            
  .13إسماعيل إبراهيم جمعة، مرجع سابق، ص   1
  .233،234ص  ، ص2006عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، محاسبة التكاليف الصناعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  2
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المتغيرة أو  التكاليف سواء عبكافة أنوا وفق هذه النظرية تحمل المنتجات :نظرية التكاليف اإلجمالية -1

للمنتج وعليه وجب تحميلها  التكاليف حدثتالثابتة، المباشرة أو غير المباشرة، وهذا على أساس أن كل هذه 

، أو "األقسام المتجانسة: " له حتى تكون التكلفة فعلية وسليمة، ويطلق على هذه النظرية أيضا اصطالح

 1."كز التكاليفمرا" ، أو "مراكز التحليل"

  2:موجهة لنظرية التكاليف اإلجماليةال االنتقاداتومن أهم 

أنها تحمل تكاليف الطاقة غير المستغلة على اإلنتاج في حين أن هذه التكاليف تعتبر خسارة وال تعتبر *    

  .تكلفة

الفترات  استقالليةدأ تنقل جزء من التكاليف الثابتة مع المخزون إلى الفترة المقبلة وهذا ما يعارض مب*    

  .المالية

تحميل  التحميل الجزئي للتكاليف حيث يتمتستند هذه النظرية على أسلوب  :نظرية التكاليف المتغيرة -2

على حساب األرباح  وحدات اإلنتاج بالتكاليف المتغيرة فقط، اما التكاليف الثابتة فتعتبر تكاليف فترة وتحمل

 .الربح الحدي في قائمة نتيجة األعمال والخسائر أو يتم طرحها من إجمالي

  :الموجهة لهذه النظرية االنتقاداتومن بين 

  .صعوبة الفصل بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة*    

  3.ال تعكس التكلفة الفعلية إلعتبار عدم األخذ بالتكاليف الثابتة في تحديد تكلفة الوحدة المنتجة*    

وفق هذه النظرية فإن الوحدة الواحدة المنتجة يتم تحميلها بالتكاليف  :شرةنظرية التكاليف المبا -3

المباشرة فقط أين يتم استبعاد التكاليف غير المباشرة وهذا اعتبارا على أن التكاليف المباشرة هي التي أنفقت 

  .على الوحدات المنتجة

 

                                                            
 شهادة لنيل أطروحة - مقارنة دراسة -االقتصادية  المؤسسة في القرار اتخاذ ومساعد على للتسيير معلومات نظام :التحليلية هالل، المحاسبة ندرحمو  1

 الجزائر، – هخد بن يوسف االقتصادية، جامعة العلوم التسيير، قسم وعلوم االقتصادية العلوم ليةآ - ومالية نقود فرع -االقتصادية  العلوم في دآتوراه
  .188، ص 2004 /2005

  .75آمال حسين الربيعي، سعدون مهدي الساقي، مرجع سابق، ص   2
  

  3  .168، ص 2000، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، )مفاهيم،مبادئ،تطبيقات(رضوان محمد ألعناتي، محاسبة التكاليف
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  :ويعاب على هذه النظرية أنها

ير المباشرة أين يتم احتسابها مع ية وذلك الستبعاد التكليف غال تعتبر تكلفة المنتج تكلفة فعل* 

  .حساب األرباح والخسائر

يؤدي  ارة مما يؤدي إلى تخفيض قيمته ممقيمة المخزون يكون على أساس التكاليف المباش تحديد* 

  1.إلى تخفيض األرباح

ليف أال وهو التكاليف الثابتة، تعتمد هذه النظرية على نوع واحد من التكا  :نظرية التكاليف المستغلة -4

  :يتم الفصل بين التكاليف المستغلة وغير المستغلة عن طريق المعادلة التاليةو

  

  

  النشاط الطبيعيو ،على النشاط الطبيعي نسبة الطاقة المستغلة تتحصل عليها من خالل قسمة النشاط الحقيقي

رارات كقرار التسعير مثال، ويتم تحديده على أساس تخذ كل القتذلك النشاط المتوقع للمنشاة وعلى أساسه هو 

، أوقات العمل المدفوعة األجر، أوقات اإلنتاج المبرمجة، وهناك أيضا ؤسسةالطاقة اإلنتاجية التي تمتلكها الم

اعتبارات خارجية من شأنها أن تساهم في تحديد النشاط الطبيعي مثل المنافسة، الحالة الظرفية الخاصة بقطاع 

هذه االعتبارات من شأنها أن تعدل في مستوى الطلب وعليه يتم تعديل مستوى النشاط الطبيعي من  النشاط،

  2.ؤسسةقبل الم

  3:في وتتمثل االنتقادات الموجهة لهذه النظرية

تعدد  بينهامن صعوبة تحديد ما يخص الطاقة المستغلة من التكاليف غبر المباشرة الثابتة العتبارات عدة *   

  .تاج، اختالف طاقات اآلالت، وتشغيل بعض اآلالت في العملية اإلنتاجية ألكثر من منتج واحدمراحل اإلن

  .يتضمن المخزون جزء من التكاليف الثابتة، األمر الذي يتعارض مع مبدأ تقابل اإليرادات بالنفقات *   

أخرى تكون قادرة على ومن خالل هذه النظريات وكل االنتقادات التي وجهة إليها ظهرت الحاجة إلى طريقة 

تحديد التكلفة على "تغطية الصعوبات الناتجة عن تطبيق إحدى النظريات السابقة، هذه الطريقة تعرف باسم 

                                                            
  .243 ،242ص  عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، مرجع سابق، ص  1
  .202 ‐200درحمون هالل، مرجع سابق، ص، ص   2
   .250هاشم أحمد عطية، محمد محمود عبد ربه، مرجع سابق، ص   3

 نسبة الطاقة المستغلة Xالتكاليف الثابتة = عال التكاليف المستغلة ف
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 ،أسلوب منهجي يقيس تكلفة وأداء األنشطة والموارد وغرض التكلفة: " ، حيث تعرف على أنها"أساس النشاط

اط هو أن األنشطة تستهلك الموارد وبذلك فهي المسببة والمفهوم األساسي ألسلوب التكلفة على أساس النش

تنسب  ؤسسةللتكلفة، وليس المنتجات حيث أن هذه األخيرة تستهلك األنشطة، وعليه فمختلف تكاليف الم

 1".لألنشطة ثم تحمل هذه األخيرة على المنتجات بقدر استهالكها لألنشطة

   2:وجب تحديد وفهم المصطلحات التالية ومن أجل الفهم الجيد والتطبيق السليم لهذه الطريقة

هو مجموعة من خطوات العمل التي يتم تنفيذها داخل قسم معين إلنتاج مخرجات معينة،  :النشاط -أ

فهو بذلك يشكل مهمة أو عدة مهام يمكن ربطها مع بعضها البعض لتشكل غرض تكلفة، حيث تمتاز األنشطة 

   :بما يلي

   .جاالت األعماليمكن تنفيذها في العديد من م* 

   .ينتج عنها مخرجات قابلة للقياس* 

  .تستخدم الموارد البشرية وغير البشرية في تنفيذها* 

هي العوامل التي تتسبب في تنفيذ األنشطة أو تتسبب في تغيير أهمية تلك األنشطة  :مسبب التكلفة -ب

  .ومستوى الخدمة أو مقدار تكاليف األنشطة، وترتبط مسببات التكلفة بكمية وقيمة وجودة

إجمالي تكلفة تنفيذ النشاط داخل مراكز المسؤولية والتي تحدد عن طريق قواعد  :تكلفة النشاط  -ج

  .التخصيص لتحميل مجمعات التكلفة على األنشطة

وتحديد أي من األنشطة يجب أن ؤسسة هي عملية تحديد ووصف األنشطة في الم :تحديد األنشطة - د

  .وباستخدام أي من الموارد تنفذ، وبواسطة من تنفذ،

هو تجميع الحسابات في شكل مجموعات، تضم كل منها الحسابات التي لها نفس  :مجمع التكلفة -ه

  .الخصائص وتستنفذها األنشطة بطرق متشابهة

  .هو أي شيء يتطلب األمر تحديد تكلفته بشكل منفصل كاإلنتاج مثال :غرض التكلفة -و

فعلي المستمد من تقنيات محاسبة ما هو تقوم بعملية المقارنة بما هو مخطط ووعلى هذا فالمحاسبة اإلدارية 

  .ديها مستقبالاالتكاليف ومن ثم تحلل االنحرافات إن وجدت وتقوم باتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتف

                                                            
1  Judith J. Baker, Activity Based Costing and Activity Based Management for Health care, An aspen publication, USA, 
1998, p, 02. 

، السعودية، -مرآز البحوث - ، تحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسسة المالية، ترجمة احمد محمد زامل، جمعية اإلدارة العامةجولي مابرلي  2
  .275 – 269، ص ص 2004
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 المبيعات

 الربح اإلجمالي
100 X 

 التحليل المالي: رابعا

معلومات من شأنها أن تفيد في التوقع المحاسبة اإلدارية بتقنيات التحليل المالي باعتباره يوفر  تستعين   

عملية يتم من خاللها استكشاف واشتقاق :" هووالتحليل المالي  ،بالمستقبل واتخاذ القرارات وتقييم األداء

مجموعة من المؤثرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع، تساهم في تحديد أهمية وخواص األنشطة 

خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى، لكي يتم  التشغيلية والمالية للمشروع، وذلك من

  1".من ذلك في تقييم أداء المشروع بقصد اتخاذ القرار المناسب استخدام هذه المؤشرات

  2:من خالل هذا التعريف يتضح أن لمعومات التحليل المالي عدة مستخدمون هم   

ومدى قدراتها على تحقيق أرباح على  ؤسسةلمحيث يهتمون بالوضع المالي ل: فئة حملة األسهم  - أ

 .استثماراتهم

 .قادرة على الوفاء بالتزاماتها وقت استحقاقها ؤسسةويهتمون بما إذا كانت الم: فئة أصحاب الديون  - ب

لذا فهي تقوم  ؤسسةإلى الحصول على معلومات تتعلق بأداء الم سعى اإلدارةت: ؤسسةإدارة الم  - ت

ن خالل الكشف عن نقاط القوة والضعف وتحديد مواطن االنحرافات السلبية بتقييم كفاءتها التشغيلية م

 .والعمل على معالجتها

 :ما يلي ؤسسةومن بين النسب المستخدمة في التحليل المالي وتستفيد منها إدارة الم 

حيث تساعد هذه النسب على تبيان اتجاه نمو األرباح مما يسهل عملية التوقع : نسب ربحية المبيعات -1

نه تحديد مدى مساهمة خطوط أ، كما أن التعبير عن حجم المبيعات بنسبة مئوية من شاالتجاهات المستقبليةب

 :يمكن قياس وتقييم الربحية من خاللو ،اإلنتاج الجديدة في قيمة المبيعات

 

 = نسبة هامش الربح اإلجمالي - أ

  

اإلجمالية، ويعتبر هذا أداة للحكم على رباح دج من المبيعات في تحقيق األ 1تبين هذه النسبة مدى مساهمة

وقدرة إدارتها على تحقيق األرباح، ويجب أن تكون هذه النسبة عالية فإذا كانت غير  ؤسسةمدى كفاءة الم

  .ذلك فهذا يعني عدم قدرة اإلدارة على إدارة الموارد المتاحة بطريقة مثالية

                                                            
  .22، ص 2007وليد ناجي الحيالي، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، األآاديمية العربية المفتوحة بالدانمرك،   1
  .108-105ص  ، ص2008ي عباس، الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، عل  2
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100 X 
المبيعات

 صافي الربح بعد الضريبة   =نسبة هامش الربح الصافي 

اإلدارة في استغالل مواردها، وتستخدم كذلك في الحكم على مدى كفاءة العاملين  تقيس هذه النسبة كذلك كفاءة

  .ؤسسةوقدرتها على مواجهة الصعوبات التي تواجه الم

 :وتعرف باسم نسب المدخالت والمخرجات وفيها نجد: نسب الكفاءة اإلنتاجية -2

نتاج إلفي استخدامها لعناصر ا كفاءة اإلنتاجية للمنشأةالتهدف إلى تحديد مستوى : اإلنتاجية الكلية

  :المتاحة ويعبر عنها بالعالقة التالية

  = اإلنتاجية الكلية           

  

على تسديد ؤسسة كذلك تستعين اإلدارة بالنسب األخرى للتحليل المالي كنسب السيولة التي تبين قدرة الم   

وعلى هذا . ؤسسةتصرف بموارد المديونها في وقت االستحقاق وعليه الحكم على مدى قدرة اإلدارة في ال

مما يحقق ؤسسة التي تتعلق بأداء الم فالتحليل المالي يمد اإلدارة بمختلف المعلومات والمؤشرات المالية الكمية

  .الرقابة والتخطيط والتقييم واتخاذ القرارات الالزمة

  محاسبة المسؤولية: اخامس

بضرورة اتخاذ قراراتها في الوقت اآلني للمشكل زمها المحيط التنافسي الذي تنشط فيه المؤسسات ألإن    

نظام الالمركزية في قراراتها وتفويض السلطة إلى المستويات اإلدارية  ؤسساتوعلى هذا تبنت الم المطروح،

أن تفويض السلطة عادة ما يصاحبه عنصر المسؤولية، إذ أن  حيثبالتتالي إلى غاية الهرم التنظيمي، 

من تطبيق نظام ؤسسة السلطة يكون مسؤول عن القرارات التي اتخذها، ولتتمكن المالشخص المخول له في 

  1.الالمركزية فإنها تقسم إلى وحدات تسهل إدارتها مع ربطها  بالمحاسبة عن المسؤولية

نظام للمحاسبة تعين فيه التكاليف إلى المستويات اإلدارية بحسب مسؤولية : "وتعرف هذه األخيرة بأنها   

  2".ة عليها، ويتحدد المدير المسؤول عن هذه التكاليف ويحاسب عن االنحرافات بين المخطط والفعليالرقاب

                                                            
  .337سليمان سفيان، مجيد الشرع، مرجع سابق، ص   1
  .444ري اتش جاري سون، إريك نورين، مرجع سابق، ص   2

100 X 
+ ...)أجور+ مواد أولية(لزماتقيمة المست  

قيمة اإلنتاج
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وعلى هذا فمحاسبة المسؤولية هي أسلوب رقابي محاسبي يخدم اإلدارة في تقييم أداء المسؤولين في 

  .المستويات اإلدارية

يمكن مراقبتها وتتبعها بغية تحديد المسؤول  إلى مستويات ؤسسةوتقوم محاسبة المسؤولية على مبدأ تقسيم الم

عن النفقات واإليرادات في حدود منطقة نفوذه، ويطلق على تلك المستويات اسم مراكز المسؤولية وتعرف 

  1". عبارة عن قسم أو إدارة في منشأة معينة مسؤول عن إدارة األنشطة التي تناط به: "بأنها 

  :من المسؤولية متمثلة في إلى أربع مستويات ؤسسةعموما تقسم الم

 ؛في هذا المركز يكون المسؤول له سلطة الرقابة على حدوث التكاليف: مراكز التكلفة - أ

 ؛في هذا المركز يكون المسؤول له سلطة الرقابة على حدوث اإليراد: مراكز اإليراد  - ب

 ؛هنا السلطة تكون في الرقابة على حدوث التكاليف واإليرادات: مراكز الربحية  - ت

سلطة الرقابة على حدوث اإليرادات والتكاليف وكذا األموال المستخدمة في : كز االستثمارمرا  - ث

 .االستثمار

 2:كما ترتكز محاسبة المسؤولية على المبادئ التالية

 ؛تقسيم وتنسيق األهداف العامة بين كل مركز من مراكز المسؤولية  -1

 ؛ن تلك التي ال يمكن مراقبتهافصل التكاليف التي يمكن مراقبتها عند كل مستوى إداري ع  -2

اإلدارة باالستثناء من خالل وضع معايير لمختلف األنشطة ومقارنتها بالنتائج الفعلية مع التركيز من  -3

 ؛قبل المسؤول على الفروقات الهامة باعتبارها استثناء

لها مع مصادرها التقرير لإلدارة العليا وتفسير االنحرافات الناتجة أين يسمح بتتبع العالقات السببية   -4

 .الفعلية من تقييم األداء

  3:مزايا تطبيق الالمركزية ومحاسبة المسؤولية

، أما القرارات ؤسسةتركيز اإلدارة العليا على التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األمور الهامة في الم - أ

 ؛األخرى فإنها تكون من مهام المستويات اإلدارية األدنى

                                                            
  .366، ص 2005، دار وائل للنشر، األردن، خليل عواد أبو حشيش، المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية  1

2 M. Armstrong, A Hand Book Of Management Techniques, 3rd Édition, British Library, London, 2006, P 417. 
  .326عبد الحكيم الرجبي، مرجع سابق، ص   3
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أن اإلدارة التنفيذية على  العتبارنها المساعدة في القرارات، توفير معلومات ذات قيمة من شأ  - ب

 ؛قع العمليااتصال مباشر بالو

السرعة في عملية اتخاذ القرار من خالل توزيع عبء اتخاذ القرارات على عدة قواعد تنظيمية   - ت

 ؛مما ينتج عنه توفير في الوقت والتكلفة

لدنيا من خالل مشاركتهم في وضع األهداف تحفيز األفراد العاملين في المستويات الوسطى وا  - ث

 ؛ؤسسةومتابعة تنفيذها مما يولد لديهم قناعة في العمل الذي يقومون به وبالتالي التفاني في تحقيق أهداف الم

 .إذا ما اقتضت الحاجة ؤسسةتدريب الموظفين وتجهيزهم لشغل المناصب العليا في الم  - ج

  حديثةاألدوات ال: انيالمطلب الث

 ام التوقيت المنضبطنظ :أوال

وضمان حصتها السوقية، كان البد لها من تلبية احتياجات  تنافسيتهاتحسين  ؤسساتالم لكي تستطيع   

زبائنها بالجودة العالية والوقت المناسب، ولتحقيق هذين الشرطين تم البحث عن نظام يسمح بتحقيقهما بأقل 

هذا النظام فلسفة يابانية ظهرت معالمها  ويعتبر .*JITط تكلفة ممكنة هذا النظام يدعى بنظام التوقيت المنضب

  .1الصناعية اليابانيةؤسسات ، بعدها طبق في العديد من الم"تويوتا"األساسية من قبل شركة 

أن الوحدات تباع وتشترى عندما تكون مطلوبة فقط، وأنه يتم : "ويتمحور مفهوم نظام التوقيت المنضبط في   

   2."ل ما يمكناالحتفاظ بالمخزون بأق

تصادي من شراء، إنتاج وبيع ألي القول بأن هذا النظام يسعى للقيام بالنشاط االق يمكنمن خالل هذا التعريف 

  3.غير الضروري وكافة أنواع التبذيرمن خالل القضاء على المخزون  ةوبطريقة كفأ مؤسسة

    

                                                            
*JIT:Just InTime. 
1  T.C.E Chang, S.Podolsky, Just In Time Manufacturing An Introduction, 2nd edition, Chapman&Hall, London, 1996, 
p,02.  

  .16إسماعيل يحي التكريتي، وآخرون، مرجع سابق، ص   2
ي في تهيئة المنظمات الآتساب المزايا التنافسية، مداخلة مقدمة للمشارآة في الملتقى العلمي الوطن JITبالتكامل مع نظام  ABCنعيمة يحياوي، دور نظام  3

م التجارية، قسم علوم حول استراتيجيات التدريب في ظل إدارة الجودة الشاملة آمدخل لتحقيق الميزة التنافسية، آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلو
  .2009نوفمبر  - 11-10التسيير، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، أيام 
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وتعزيزها من خالل  ؤسسةق تنافسية الميسعى هذا النظام أساسا إلى تحقي :أهداف نظام التوقيت المنضبط

  1:جملة من األهداف من بينها

  ؛االستغناء عن كافة أنواع المخزون أو على األقل تخفيضه إلى أدنى حد ممكن -1

  ؛ )الخ...في الوقت، المواد( القضاء على كافة أنواع التبذير -2

لتلبية احتياجات الزبائن في  العالية تنظيم عمليات التموين وذلك بالكميات والوقت المناسبة وبالجودة-3

  ؛الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة

ومورديها من خالل وضع أهداف طويلة األجل من شأنها أن تنمي ؤسسة تنمية الثقة والعالقة بين الم-4

  ؛الثقة وتعززها

ا يسمح تعزيز اإلدارة اإلستراتيجية من خالل الحرص على النوعية والجودة وتخفيض التكاليف مم-5

  .لإلدارة اإلستراتيجية من متابعة وتقييم النوعية والجودة والتكاليف

بغية التطبيق الناجح لنظام التوقيت المنضبط وبالتالي تحقيق أهدافه  :عناصر نظام التوقيت المنضبط   

عناصر بصورة سليمة وجب توافر مجموعة من العناصر التي تحقق التكامل في سير هذا النظام وتتمثل هذه ال

  2:في

على عدد محدد ومعين من الموردين ألن تطبيق نظام التوقيت المنضبط يضعها في  ؤسسةالم اعتماد-1

التي تتبنى نظام التوقيت المنضبط تسعى دوما ؤسسات موقف حساس ال يحتمل أي تأخير في التموين، فالم

  ؛عتماد عليهإلى إبرام عقود طويلة األجل مع المورد الذي ثبت بالتجربة إمكانية اال

ومورديها وذلك بموجب أن النظام يستلزم ؤسسة وجوب وجود خط اتصال دائم ومباشر بين الم -2

  ؛توريد عدة طلبيات صغيرة ومتتالية، حيث يمكن أن تصل إلى عدة طلبيات في نفس اليوم

العيوب التي ممكن  الجودة الشاملة على المواد األولية والمنتجات التامة وغير التامة للتقليل منرقابة  -3

مبادئ نظام التوقيت وعارض تر الوقت وهو ما يدوبالتالي ه أن تحدث مما قد يؤدي إلى توقيف خط اإلنتاج

  ؛المنضبط

                                                            
الصناعية األردنية ودوره في اتخاذ القرارات  ؤسساتفي الم (JIT)اآلني ام تكاليف اإلنتاجسليمان حسين البشتاوي، غسان فالح المطارنة، نظ  1

استراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العولمة، آلية العلوم اإلدارية والمالية، : اإلستراتيجية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الرابع للريادة واإلبداع
 .2005مراس  16- 15أيام ، األردن، فيالدلفياجامعة 

  .38-36ص  أحمد محمد نور، أحمد حسين علي، مرجع سابق، ص  2
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في هذا النظام، كما أنه يجب مراعاة تعدد وتنوع مهارات ومواهب العمال في  ؤسسةمشاركة أفراد الم-4

   ؛بيئة نظام التوقيت المنضبط

إلنتاج بغية اكتشاف األنشطة غير الضرورية والتي ال تضيف قيمة للمنتج والتخلص تبسيط أنشطة ا-5

منها، فنظام التوقيت المنضبط يمتاز باتصال واستمرار عملية التصنيع من بدايتها إلى نهايتها دون انقطاع، 

تاجية مما يسمح بتخفيض وقت التصنيع والتخلص من تكاليف االحتفاظ بالمخزون ويحقق زيادة في اإلن

  .والجودة

  :األنظمة التقليدية نظام التوقيت المنضبط و   

، حيث أنه جذبتظهر خصائص نظام التوقيت المنضبط وأنظمة اإلنتاج التقليدية في أن األول يعتبر نظام    

من ترسل المرحلة األخيرة لإلنتاج إشارة للمرحلة التي قبلها تحدد لها بالضبط مقدار ما تحتاجه  في هذا النظام

القطع الالزمة من أجل إتمام العملية اإلنتاجية وتسليم الطلبية في الوقت الالزم، وعليه تقوم المرحلة السابقة 

للمرحلة النهائية للعملية اإلنتاجية بتوفير ما تم تحديده فقط، وهكذا تتابع العملية لكل مرحلة إنتاج بشكل يحافظ 

  1.خزون في أي مرحلةعلى تدفق وانسياب المواد بسهولة وعدم وجود م

  :في الشكل التالي مدخل نظام الجذب ويتضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  .206، ص 2002ري ايتش جاري سون، إريك نورين، المحاسبة اإلدارية، ترجمة عصام الدين زايد، دار المريخ، السعودية،   1
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  ):04(الشكل رقم

  .الجذب لتدفق اإلنتاج مدخل نظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .207ري إيتش جاريسون، إريك نورين، مرجع سابق، ص : لمصدرا

  

تلي المرحلة المعنية بذلك،  من خالل هذا الشكل يتبين بأنه ال يمكن إنتاج أي قطعة إال بطلب من المرحلة التي

، وتستخدم الكانبان في *"KANBAN " ،""كانبان"هذه الطلبات أو األوامر تكون في شكل بطاقات تسمى و

  1.الرقابة على اإلنتاج وصالحية دوران المواد واإلنتاج في المصنع

مخرجاتها إلى المرحلة التي في حين أن األنظمة التقليدية تعتمد على نظام الدفع، أين تدفع كل مرحلة إنتاجية 

تليها بغض النظر عن ما إذا كانت هذه المرحلة في حاجة لهذه المخرجات أم ال، مما يؤدي إلى الزيادة في 

  2).منتجات تامة، غير تامة، مواد أولية( المخزون بكافة أنواعه 

نوجزها في الجدول  ليديةلكل من نظام التوقيت المنضبط وأنظمة اإلنتاج التق المميزة الخصائص األخرىأما 

  :التالي

  
                                                            

  .40إسماعيل يحي التكريتي، وآخرون، مرجع سابق، ص   1
  .22،وآخرون ، مرجع سابق، ص مؤيد محمد الفضل  2

1 

أوامر   JIT 
المواد  تحديد

 الخام

أوامر   JIT 
ألجزاء ا تحديد

 المتقطعة
أوامر   JIT 
ألجزاء ا تحديد

 المطلوبة
أوامر   JIT 
المنتجات  تحديد

 التامة

أوامر 
يتم .(العمالء

تحديد مواعيد 
)التسليم  

إدارة  العمالء
 المبيعات

نقطة 
التجميع

نقطة 
الطحن

نقطة 
 التقطيع

 الموردين

يتم الجذب من النقطة األخيرة بحيث يتم تحريك الكمية الكافية من 
 المواد القطع خالل اإلنتاج لتغطي طلبات العمالء خالل اليوم

234 5 

.آلمة يابانية تعني بطاقة: آانبان *
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  الخصائص المميزة لكل من نظام التوقيت المنضبط وأنظمة اإلنتاج التقليدية 

 نظم اإلنتاج التقليدية نظام التوقيت المنضبط  الخصائص

 وجوب وجود مخزون محاولة الوصول إلى المخزون الصفري  المخزون

 نظام الدفع نظام الجذب طيطالتخ  

 مرتفعة منخفضة  تكلفة المعلومة

 كبير قصير و متكرر  الوقت

 مركزية غير مركزية  الرقابة

 أكثر تخصص متعدد المواهب والمهارات  العمال

 تدار من قبل وحدة مراقبة الجودة تدار من قبل العمال  رقابة الجودة

 كبيرة قصيرة  دورة اإلنتاج

SOURCE : K.C.Arora, Production opération Management, Laxmi Publication, India, 2004, P : 666.  

 

  1:تتمثل منافع نظام التوقيت المنضبط في :منافع نظام التوقيت المنضبط   

  ؛توفر المواد بالكميات المناسبة و في الوقت المحدد-1

  ؛لوصول طلبات الشراء االنتظارالعمل المستمر وانخفاض مستوى المخزون ووقت -2

وقت العملية اإلنتاجية مما يسمح بتوفير المنتجات في الوقت المحدد للزبائن وبالتالي العمل على قصر -3

  ؛كسبهم

  ؛البعض ببعضهاارتفاع معدل اإلنتاج من خالل استمرار العملية اإلنتاجية واتصال جميع خطواتها -4

  ؛تبسيط تخطيط وجدولة اإلنتاج-5

  ؛الجودة الشاملةرقابة  يق برنامج تحسن جودة ونوعية المنتجات من خالل تطب-6

  ؛التقليل من النفايات وهدر الوقت والموارد-7

  ؛مورديهاوؤسسة المتحسن العالقات بين -8

                                                            
1 M. Armstrong, Op.cit., P P 252 ,253. 
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  ؛كلفة المناسبةتمن خالل تقديم أحسن المنتجات وبالوقت والجودة وال ابزبائنهؤسسة المتحسن عالقة -9

  ؛عمل كبيرة مردوديةي هذا النظام مما ينتج عنه ارتفاع الروح المعنوية للعمال من خالل إشراكهم ف- 10

  .يساعد في حل المشكالت واتخاذ القرار- 11

إال أن هناك بعض المشاكل في تطبيقه والتي ذكرت من قبل بعض مطبقي  وبالرغم من وجود هذه المنافع   

  :هذا النظام وتتمثل في

  ؛االحتياج إلى وقت طويل للوصول إلى التحسينات المطلوبة-1

  ؛صعوبة ثبات النوعية المثالية من المواد األولية-2

  ؛وطبيعة نظام التوقيت المنضبطلطرق عدم قابلية الموردين للتكيف -3

  ؛العمالوقلة التعاون وانعدام الثقة بين ؤسسة داخل الم قلة االلتزام-4

  .ةلالعام ىاإلجهاد المتزايد في القو-5

 اإلدارة على أساس النشاط: ثانيا

إلى التحسين المستمر للقيمة، لذا فهي تقوم بالتحليل على أساس النشاط لتوفير ؤسسات المتسعى جل    

المعلومات الالزمة لعملية التحسين، وذلك من خالل تحديد جميع الموارد المستخدمة وتحديد كيفية استخدامها 

  .)ABM(*وما مدى مساهمتها في إضافة القيمة، هذا التحليل يدعى باإلدارة على أساس النشاط

نظام يركز على إدارة األنشطة باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحسين ': اإلدارة على أساس النشاط تعتبرف   

القيمة التي يحصل عليها العميل وكذا تحسين الربح المحقق، ويتأسس هذا النظام على االستفادة من المعلومات 

  ABC*(".1(فرها أسلوب تحديد التكلفة على أساس النشاطوالتي ي

  2:ثالث مكونات تتمثل في اإلدارة على أساس النشاطوتتضمن 

بالضبط ما هي  يحددتحليل هو ، واإلدارة على أساس النشاطتحليل النشاط هو قلب : تحليل النشاط -1

 ؛توليد اإليرادات واستهالك للمواردبكيف ترتبط هذه األنشطة يبين والواجب القيام بها، األنشطة 

                                                            
 .470جولي مابرلي، مرجع سابق، ص   1

 ABM : Activity Based Management.*  
 ABC : Ativity Based Costing*  

2 Judith J. Baker, Opcit, p, p 8‐ 11. 



لمحاسبة اإلداريةا. .................................................................................الفصل األول  
 

39 

 

ويتضمن هذا  ،أي عامل يؤدي إلى تغيير في تكلفة النشاط هو تكلفةال مسبب :تكلفةتحليل مسببات ال -2

وكذلك تمييز األنشطة التي تضيف قيمة  لألنشطةيتسبب في زيادة التكاليف اإلجمالية أي عامل  التحليل تحديد

 ؛من غيرها

متنوعة،  خدمات المرونة،حجم  الجودة،هو تقديم صورة عملية من حيث  هناوالهدف : تحليل األداء -3

اإلجراءات المالئمة لتقرير أداء مراكز النشاط أو الوحدات التنظيمية األخرى بما يتسق ، توقيتالوحسن 

كما يهدف تحليل األداء إلى تمييز أفضل سبيل لقياس أداء العوامل التي . واألهداف العامة وأهداف كل وحدة

 .تعتبر مهمة للمنشاة، من أجل تحفيز التحسين المستمر

أسلوب اإلدارة على أساس النشاط على المعلومات المستخرجة من أسلوب تحديد التكلفة على أساس يستند و   

 ،إلى تحليل وإدارة األنشطة بدال من الموارد بغية تحديد مسببات ومحركات تلك األنشطة سعىهو يف ،النشاط

وهذا باالستناد على المعلومات  القيمةمن ثم تقييمها واتخاذ القرارات الالزمة حولها لتحسين الربحية وإضافة و

والذي يركز على تخصيص  هذا األخير، على غرار المتوفرة من قبل أسلوب تحديد التكلفة على أساس النشاط

   1.الموارد على األنشطة ثم تخصيص هذه األخيرة على المنتجات بغية تحديد تكلفتها

يكمن في الهدف األخير  التكلفة على أساس النشاط وأسلوب تحديد فالفرق بين اإلدارة على أساس النشاط   

  :هذا الفرق يوضح تاليوالشكل ال. فاألول يسعى إلى عملية تقييم األنشطة، أما الثاني يسعى إلى تحديد التكلفة

  ):05(الشكل رقم

  الفرق بين اإلدارة على أساس النشاط  وأسلوب تحديد التكلفة على أساس النشاط

  

  

  

  

                        

  .31إسماعيل يحي التكريتي، وآخرون، مرجع سابق، ص : المصدر

  

                                                            
  .31إسماعيل يحي التكريتي، وآخرون، مرجع سابق، ص   1

 تكلفة المنتج ABC األنشطة موارد

 هدف

 تقييم األنشطة األنشطة موارد

 هدف

ABM 
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من بين الفوائد المحققة من جراء تطبيق اإلدارة على أساس النشاط  :فوائد اإلدارة على أساس النشاط   

 1:نجد

على التمركز بشكل أفضل في السوق من خالل ما توفره من معلومات حول ؤسسة تساعد الم -1

  ؛ياجاتهمالزبائن واحت

  ؛من خالل عملية التحسين المستمر ؤسسةتحسين القدرات الداخلية للم -2

  ؛توفير المعلومات المفيدة لكافة المستويات اإلدارية-3

المساهمة في التحكم في التكاليف من خالل الفهم الجيد والتحليل الشامل لألنشطة والتمييز بين -4

  .يف وحذفهامن تلك التي ال تضاألنشطة التي تضيف قيمة 

 سالسل القيمة والتحسين المستمر: ثالثا

 :سالسل القيمة - أ

تحقيق ل سعيامهما كان نشاطها إلى تحقيق ميزة تنافسية والبحث عن سبل تعزيزها،  ؤسسةأي متسعى   

أهدافها والغرض الذي أنشئت من أجله، ولتحقيق تلك الميزة البد من تجاوز المنافسين من خالل اكتشاف ما 

التي تسعى ؤسسات الموزبائن وتلبية احتياجاتهم، وتجاوز حتى توقعاتهم وكسر الحواجز الجغرافية، يريده ال

وراء اكتساب الميزة التنافسية تكون دائمة البحث في زيادة رضا العمالء مع تحقيق إدارة كفأه للتكاليف، مما 

تطبق  مؤسسةفسيها، وعلى هذا فالهي األفضل وذات قيمة مقارنة بمنا ؤسسةيولد إحساس لدى الزبائن بأن الم

: تحقق كل ذلك من خالل تحليل األنشطة الداخلية والخارجية حيث يطلق على هذه األداة اسم أداة إستراتيجية

  ".سلسلة القيمة"

مجموعة األنشطة المترابطة والتي تخلق القيمة من منشأ المواد الخام إلى : " عرف بورتر سلسلة القيمة بأنها

   2".الخدمات النهائية وحتى التسليم إلى الزبائنالمنتجات أو 

على أنها تيار من األنشطة والوظائف التي تؤدي  ؤسسةبأن سالسل القيمة تنظر للم ويتضح من هذا التعريف

 :في الشكل التالي نموذج لسلسلة القيمة يظهرإلى توفير المنتجات وتقديم الخدمات إلى العمالء، و

  
                                                            

1 Brain Plowman, Activity Based Management Processes and Profitability, Gower house, England, 2001, p, 05. 
  .15مؤيد محمد الفضل، وآخرون، مرجع سابق، ص،   2
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  ):06(الشكل رقم

  .العام لسلسلة القيمة وأنشطتهاالنموذج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .15مؤيد محمد الفضل، وآخرون، مرجع سابق، ص، : المصدر

من تحديد احتياجات المستهلكين، من ثم العمل على  ابتداءيبين الشكل أنشطة سلسة القيمة وعمليتاها    

نها أاألنشطة األخرى التي من ش تحقيقها بالكفاءة والوقت المناسبين، مع تحقيق الخدمات ما بعد البيع ومختلف

  .آخرين جدد كسبأن تحقق بقاء الزبائن و

رئيسية وأخرى داعمة، حيث أن األولى هي  وحسب بورتر فإن سلسلة القيمة النموذجية تتألف من أنشطة   

  1:تلك العاملة في مجال اإلنتاج وبيع المنتج وقد صنفت هذه األنشطة الرئيسية إلى خمس فئات

 ؛ )اللوجستية الداخلية( تنفيذ الداخليالتخطيط وال •

 ؛اإلنتاج •

 ؛ )اللوجستية الخارجية( التخطيط والتنفيذ الخارجي •

 ؛التسويق •

 .الخدمات •

 

                                                            
1 Mourad ELHamdi, Modélisation et simulation de chaines de valeurs en entreprise une approche dynamique de 
système et aïd à la décision : simuvaleur, thèse de doctorat, spécialité génie industriel, école central paris, France, 
2005, p 48 

خدمة 

 المستهلك
تصميم 

 المنتج

البحث 

 والتطوير
نتاجاإل   تسويقال    التوزيع

تحديد حاجات 

لمستهلكا  

 تلبية

رغبات 

العمالء

 دورة التشغيل دورة اإلبداع البيع دورة خدمات ما بع  
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  :أما األنشطة الداعمة تنقسم إلى أربع فئات

 ؛إدارة الموارد البشرية •

 ؛التنمية التكنولوجية •

 ؛المشتريات •

 .ؤسسةالبنية التحتية للم •

لسلة القيمة لتحديد األنشطة التي تضيف قيمة من غيرها من خالل فحص وتحليل وعلى هذا يتم تحليل س   

تلك األنشطة وما تنتجه من قيمة حسب وجهة نظر الزبون، وذلك لتحسين درجة رضا الزبائن من خالل 

  1.الجودة، سرعة التسليم، كفاءة التكلفة وغيرها

  2:وتتم تحليالت سلسلة القيمة وفق الخطوات التالية   

 ؛حديد المنتج أو الخدمة للتحليلت  -1

ما هو الغرض من هذا : تحديد وظيفة المنتج أو الخدمة من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية  -2

 ؛المنتج أو الخدمة؟ ماذا يتوقع العمالء من هذا المنتج أو الخدمة؟  وغيرها

 ؛تسجيل كافة العناصر المرتبطة بالمنتج أو الخدمة -3

 ؛صر و للمنتج أو الخدمة ككلاستخراج تكاليف كل عن -4

وضع البدائل، حيث تشمل التغيرات وأساليب التصميم، المواصفات، التصنيع، ويجب على هذه  -5

هل هذا العنصر : البدائل أن ال تأثر على وظيفة المنتج، ويمكن استنتاج البدائل من خالل التساؤالت التالية

ة؟ هل هناك بديل فعلي من حيث التكلفة أو طريقة مطلوب؟ إذا كان كذلك لماذا يتم تصنيعه بهذه الطريق

توليد األفكار من قبل ( التصنيع؟ ويتم التعامل مع هذه التساؤالت من خالل تقنيات العصف الذهني

والهدف األساسي من هذه المرحلة هو إلغاء أو تبسيط جزء أو أجزاء من عملية ، )جماعات مختصة

لتصنيع، تحديد ما إذا كان الزما إنتاج القطع الخاصة بالتصنيع التصنيع، تغيير التصميم لتسهيل عملية ا

  ؛بدال من شراؤها أو العكس وغيرها

 .تقييم البدائل بغية تحديد تأثيرها على قدرة المنتج في انجاز وظيفته ومدى احتفاظه بوظيفته وغيرها -6

                                                            
  .34رشيد الجمال، مرجع سابق، ص،   1

2 M. Armstrong, Opcit, p p 625 ,626. 
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لمنتج أو الخدمة وينظر ق أخذ كل جزء من ايفسلسلة القيمة هي أسلوب منهجي لتخفيض التكاليف عن طر   

بالتفصيل في وظيفته ومقارنتها بالوظيفة الكلية للمنتج أو الخدمة ثم يتم اتخاذ القرارات الالزمة حولها 

  .في األخير على منتج أو خدمة بالمستوى المطلوب ويحقق الميزة التنافسية المنشودة لتتحصل

  :التحسين المستمر - ب

ية للمحيط االقتصادي حقيقة أنها ال بد لها من سبق أحداث محيطها في ظل الظروف الحال ؤسسةم تعلم أي   

لتستطيع أن تجاري ظروف المنافسة، فهي إن لم تكن تحقق تقدم فهي بالضرورة تتراجع إلى الخلف، لذا كان 

إلزاما عليها تحسين أنشطتها وأدائها بصفة مستمرة، هذه العملية يطلق عليها اصطالح التحسين المستمر، 

رفع كفاءة و نشاط ال يتوقف، يبحث عن وسائل تخفيض التكاليف والحد من الفاقد، تحسين الجودة :"هوو

  :ويمكن التعبير عن فلسفة التحسين المستمر بأحد العبارات التالية 1".األنشطة

 .أنها رحلة بال نهاية •

 .نحن نجري سريعا لمجرد االحتفاظ بمكاننا •

مجموعة من األدوات التي تساعد على تأكيد أنشطة تلك  ؤسسةالمولتحقيق فلسفة التحسين المستمر تستخدم 

  :الفلسفة، فمن بين هذه األدوات نجد

   :*معايير األداء األفضل -1

عملية مستمرة لمقارنة المنتجات أو الخدمات أو األنشطة مع أفضل :" بـ معايير األداء األفضلعرف ت   

ة، وتؤدي عملية المقارنة الخارجية مع أفضل منافس في أن توجد داخل أو خارج الشرك أداء يمكن المستويات

السوق إلى تحديد ما يسمى بالفجوة التنافسية بين الشركة وبين أفضل منافس في السوق وبالتالي تستطيع 

الشركة وضع الخطط والبرامج المالئمة لتقليل ما قد يوجد من فجوات تنافسية بينها وبين المنافسين، ثم تعمل 

  2".ه الفجوات وتحقيق مزايا تنافسية وانتزاع مركز الصدارة في السوقعلى تجاوز هذ

كون في اتجاهين، األول يكون داخلي حيث المقارنة تكون بين مستويات األداء تفمعايير األداء األفضل    

في ما بينها، أما االتجاه الثاني فيكون خارجي أين تكون نقاط المقارنة فيه على  ؤسسةالمحققة داخل الم

                                                            
  .33 ،32رشيد الجمال، مرجع سابق، ص ص   1
  .Benchmarking: ء األفضلمعايير األدا *
  .31أحمد محمد نور، أحمد حسين علي، مرجع سابق، ص   2
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 تشارك في وظائف أو ؤسسةداء مع أفضل ماألمستوى المنتجات والخدمات المقدمة وكذلك على مستوى 

  . عمليات مماثلة

تطبق فلسفة معايير األداء األفضل البد لها من األخذ  ؤسسةإن أي م: اع معايير األداء األفضلوأن - أ

 1:بعين االعتبار لـ 

على المستويات الفنية  هامعينة ونتائج أداء ؤسسةملنسبي لقياس ومقارنة الوضع ا: المعايير اإلستراتيجية •

 .وعوامل النجاح وغيرها ،ؤسسةمكفاءات األساسية للالوكذا  والتنفيذية

حيث أنه ليس من الضرورة أن يكون  تحديد المنتجات والخدمات وإجراءات العمل :المعايير الوظيفية •

نشطة األعلى  المعايير الوظيفية م األحيان تنطويمعظفي ف ،المنافسة فقط ؤسساتالتحديد على مستوى الم

الهدف منها هو تحديد أفضل ، ومحددة ضمن وظيفية معينة مثل التصنيع والتسويق، أو الهندسةالتجارية ال

 .متميزةالسمعة الذات  ؤسساتمن المالممارسات في أي نوع 

فهم المعايير على المستوى جب أن تي ؤسسةالمو ،أسباب فجوة األداء الوظيفي إعطاء: المعايير التشغيلية •

  .التشغيلي لتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لسد الفجوة األداء

إن عملية تطبيق معايير األداء األفضل ليست مجرد نسخ  :مراحل تطبيق معايير األداء األفضل - ب

التخطيط، جمع : الخمس التالية لتنفيذ الناجح لعملية المقارنة يتم إتباع المراحل ل، فوتقليد ما يقوم به اآلخرون

  2:.البيانات، تحليل وتنسيق البيانات، التنفيذ، وإعادة التقييم

منافس أو ما أفضل  هو ، من)مقارنته(قياسهتحديد ما سيتم  هو الهدف من هذه المرحلة  :التخطيط -1

تعتبر هذه و ،الخ...ية، تحديد فريق العمل الالزم للقيام بالعمل، وكيف سيتم جمع البياناتاألفضلاألداء هو 

والعمليات،  الخدمات، ،عوامل النجاح الحاسمة، والمنتجاتباعتبارها تدرس  ،أهم جزء من المشروع المرحلة

 ؛وغيرها تحديد المشاريع التي تتطلب التركيز الفوريو وتبادل األفكار

الل عمليات قد يكون هذا من خ . يجب اختيار أفضل وأسرع طريقة لجمع البيانات: جمع البيانات -2

الموردون، مكاتب االستشارات، مقابالت هاتفية وغيرها من الطرق التي  ،المسح اإللكتروني، مصادر داخلية

                                                            
1 Management Accounting Guidelines MAG –  I,   Implementing   Benchmarking    Issued by The Institute of Cost & 

Works Accountants of  India, Published by: The President The  Institute of Cost and Works Accountants of  India, 

2008, p p 16, 18. 

 
2 Ibid, P, 22. 
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لتغييرات، بعدها يتم مراجعة على معلومات ذات مصداقية إلقناع اإلدارة لتنفيذ ا العثورمن شأنها أن تضمن 

 ؛ا كاملة وتفيد الغرض المطلوبتلك البيانات والمعلومات التي تم جمعها للتأكد من أنه

وأن يفهم  فريق العمل  ،ينبغي أن يرتبط التحليل بالغرض األصلي للدراسة :تحليل وتنسيق البيانات -3

ذات األفضلية ألن ما قد  ةؤسسوجامعي البيانات العوامل الصناعية واالقتصادية والثقافية والبيئية األخرى للم

المتبنية لمعايير األداء األفضل نظرا للتغيرات في  ؤسسةفي الم معينة قد ال يعمل ؤسسةيعمل جيدا في م

 ؛يسمح بتحديد الفجوة التنافسيةالعمل على تنسيقها وبلورتها في شكل  مثومن  ،يهماالعوامل المرتبط بكل

وتقديم حجج  ليل واالستنتاجاتاالتحو عرض النتائجيقوم فريق العمل ب المرحلة،وخالل هذه  :التنفيذ -4

اإلجراءات على الموافقة للقيام بل وحصللدارة اإلإلى  ،ؤسسةالمنعة، والفوائد التي تعود على واضحة ومق

 ؛سد الفجوةلالالزمة 

يقوم فريق العمل بمراجعة  ،نظرا للتغير المستمر في المحيط االقتصادي والتنافسي :إعادة التقييم -5

األخطاء والوصول لألهداف بأسرع وقت وأقل  لتفادي الوقوع في ،وإعادة تقييم ما تم انجازه وما سيتم انجازه

 .تكلفة

 :بطاقة األداء المتوازن -2

إلى ؤسسة ترجمة لمهام وإستراتيجية الم: "عرفت بطاقة األداء المتوازن من طرف كابالن ونورتون أنها   

محور : من خالل أربع محاورؤسسة مجموعة شاملة لقياس األداء، حيث تقيس بطاقة األداء المتوازن أداء الم

  1".مالي، محور الزبون، محور العمليات الداخلية، محور التعليم والتدريب

حيث تهدف ، على المدى القصير والطويل وتحسينهابتتبع نتائجها ؤسسة بطاقة األداء المتوازن للمتسمح    

تحديد ك ضمان لوأكثر توازنا، وكذ واسعضمان أخذ العوامل التي تأثر على أداء األعمال على نطاق إلى 

 أيضا تسعىواألهداف اإلستراتيجية وإبالغها لكافة المستويات اإلدارية والتأكد من فهمها من قبل الموظفين، 

في الشكل  بطاقة األداء المتوازنمحاور تتجسد و. إلى تيسير عملية التوجيه والرقابة لضمان التحسين المستمر

  :التالي

  

  
                                                            

1 M. Armstrong, Opcit, p 589. 
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  ): 07(الشكل رقم

  .ألعمالبطاقة األداء المتوازن ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .56جولي مابرلي، مرجع سابق، ص، : المصدر

  

مع بعضها البعض، تعمل كلها على تحقيق  متكاملةمرتبطة والشكل محاور بطاقة األداء المتوازن تكون يبين 

  .التحسين المستمر للمؤسسة

  1:الخطوات التالية بلتشغيل وتقديم بطاقة األداء المتوازن فإنه يتطل :منهج بطاقة األداء المتوازن   

وذلك للوقوف على متطلبات األداء وقياسه كأساس للتحسين :  تحديد عناصر بطاقة األداء المتوازن -1

  ؛المستمر

بطاقة األداء المتوازن مع مراعاة وتكون لكل عنصر أو محور من محاور : تحديد مقاييس األداء -2

هذه البطاقة، ثم تحديد الكيفية التي يتم بها قياس ذلك التنسيق بينها من أجل الوصول إلى الهدف األساسي ل

  ؛األداء في كل محور

                                                            
1 M. Armstrong, Opcit, p p  590 , 591. 

المنظور المالي

 كيف تبدو صورتنا في عيون المساهمين؟

  الداخلي منظورال

 كيف يجب أن نحقق التفوق؟

العميل منظور  

كيف تبدو صورتنا في عيون 

 العمالء؟

والتعلم االبتكار منظور  

؟هل يمكننا االستمرار في تحسين و خلق القيمة  
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تتطلب بطاقة األداء المتوازن تدريب واتصال جميع الموظفين مع بعضهم : االتصال والتدريب -3

، وما مدى أهميتها، وكيفية العمل ؤسسةالبعض للوقوف على ماهية بطاقة األداء المتوازن المطبقة في الم

  ؛، وغيرها من األمور التي تستوجب عملية االتصالؤسسةوكيف ستستفيد منها الم عليها

من خالل وضع سياسات وإجراءات تضمن عملية التفعيل والتطبيق السليم لبطاقة األداء : التفعيل -4

  ؛ؤسسةالمتوازن على جميع مستويات الم

طاقة األداء المتوازن، وتقييم فعاليتها هنا يجب مراقبة العملية من ب: المراقبة ، التقييم والمراجعة -5

ومدى تناسقها مع األهداف العامة، ثم اتخاذ القرارات الالزمة بشان التعديالت والتحسينات التي يجب القيام 

  .، وكيفية القيام بتلك التحسيناتبها

 :الجودة الشاملةإدارة  -3

ن خالل احتياجاته مالرئيسي لهذه المنافسة  الزبون هو المحركفيها أصبح  ،في بيئة تسودها المنافسة القوية   

، ومن جهـة ثانيـة   وبأقل تكلفة ووقت ممكنين من جهةقية ثوالية الجودة والموومتطلباته ذات المستويات الع

كان البد لهـا   ،د إستراتيجية تمكنها من سبق مثيالتهاابعأتحقيق مزايا تنافسية خاصة بها وؤسسات محاولة الم

ال وهو عنصـر الجـودة   أبأحد أهم عناصر تحقيق الميزة التنافسية والبعد االستراتيجي من أن تولي اهتماما 

   .تهإدارو

لغرض إرضاء  ،هخصوصيتتبعا لالخدمة  السمات التي يحملها المنتج أوو إجمالي الخصائص:" والجودة هي

  1".الزبائن في وقت الشراء خالل االستخدام

مكن النظر إليها من وجهة نظر الزبـون علـى أنهـا تحقيـق     ي الجودة أنمن خالل هذا التعريف يتبين    

 ،الخ...مدى جماليته  ،توفر الصيانة ،العمل الجيد للمنتجوالصفات و باع رغباته من حيث األداءشلمتطلباته وإ

المنـتج  مطابقـة  والمتمثلـة فـي مـدى    ) الناحية اإلنتاجية(كما يمكن النظر للجودة من وجهة نظر المصنع 

  .هداف المحددة من قبل المصمماألللمواصفات و

   2:وعموما فاإلطار العام للجودة يتمثل في

   ؛مع رغبات الزبائن أو خدمة أي مدى إمكانية و توافق خصائص منتج معين :جودة التصميم - أ

                                                            
  .50إسماعيل يحي التكريتي، مرجع سابق، ص   1
  .105، 104رشيد الجمال، مرجع سابق، ص ص   2
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ويقصد بها مدى مطابقة األداء الفعلي للمنتج أو الخدمـة بـالنظر إلـى تصـميمه      :جودة المطابقة  - ب

 .صفاتهو

  :في الشكل التالي ر العام للجودةاإلطايظهر و

  ):08(الشكل رقم
 .اإلطار العام للجودة 

  
  

 
 

  

  .105رشيد الجمال، مرجع سابق، ص  :المصدر
  

 من جهة، ومن جهة ثانية أن تحقق يتضح من الشكل أنه يجب إنتاج السلعة بواصفات تحقق رضا الزبون   

  .هداف المحددةاأل

منهج شامل لتحسين التنافسية، والفعالية، والمرونة في " :أنهاب تعرف :مفهوم إدارة الجودة الشاملة - 1

، من خالل التخطيط، والتنظيم والفهم لكل نشاط، وإشراك كل فرد في أي مستوى تنظيمي في ؤسسةالم

  1".ؤسسةالم

ؤسسة هي إال العمل الجماعي والشامل داخل الم ما إدارة الجودة الشاملة نأمن خالل هذا التعريف يتضح ب

  2:ـبقصد ي هفإنعلى هذا ، وية التحسين المستمر للجودة وذلك للوصول إلى رضا الزبائنبغ

  ؛له دور في تكوين مادة الجودةؤسسة كل شخص في الم:الشمولية -أ

على تحقيق متطلبات الزبائن من خالل مجموعة األنشطة مع التركيز على تحكـيم  كيز التر:الجودة -ب

  ؛الزبائن في تحديد مستوى الجودة

 ؛مع التركيز على التحسين المستمر بغية تحقيق نتائج أفضلؤسسة الم إدارة: ةداراإل - ت

 

                                                            
  .75، ص 2008إدارة الجودة الشاملة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  رعد عبد اهللا الطائي، عيسى قدادة،  1
خالد حسين علي المزروك، أحمد خليل حسن الحسين، محددات إدارة الجودة الشاملة لتوجهات خصخصة منشآت األعمال في العراق، بحث مقدم ضمن   2

في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، آلية العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم  فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول الجودة الشاملة
  .2006أفريل  26،27التطبيقية الخاصة، األردن، أيام 

  

 

التصميم جودة جودة المطابقة

 رضا الزبونمواصفات التصميم األداء الفعلي



لمحاسبة اإلداريةا. .................................................................................الفصل األول  
 

49 

 

  1:على جملة من المبادئ من بينها إدارة الجودة الشاملة ترتكز :مبادئ إدارة الجودة الشاملة-2

  ؛لتزام اإلرادة المستمر بالجودة ا -أ

   ؛تهم وجعلها هدفا أساسياالتركيز على الزبائن من خالل العمل على تحقيق احتياجا-ب

   ؛ل وقوعها بدال من اكتشافها بعد وقوعها ومعالجتهاباألخطاء قمنع الوقاية خير من العالج من خالل  -ت

   ؛ككل وليس العمال وحدهمؤسسة الجودة هي مسؤولية الم -ث

   ؛التحسين المستمر لألعمال من خالل التغذية العكسية-ج

  ؛العمللية في شموالعمل الجماعي وال -ح

   ؛الجودةفي ريك شريق العمل باعتباره فاعتبار المورد جزء من  -خ

   ؛تدريب وتطوير أداء األفراد لتغطية احتياجات التطور - د

  .اتخاذ القرارات المرتكزة على الحقائق-ه

التـي  ؤسسة ثر ملموس في المأ ذات الشاملةإدارة الجودة لكي تكون  :تطبيق إدارة الجودة الشاملة-3

   2:هذه المتطلبات متمثلة في ،إدارة الجودة الشاملة تلزمسها البد لها من تحقيق جملة من المتطلبات التي تتتبنا

من خالل اإلعـالن علـى مسـتوى جميـع     إدارة الجودة الشاملة دعم و تأييد اإلدارة العليا لبرنامج  -أ  

   ؛في ذلك ةمكانيات الالزمتخصيص اإلإدارة الجودة الشاملة وبرنامج  تبنيدارية عن إلالمستويات ا

زمة إلرضاء العمالء وتحديد وتحليـل احتياجـاتهم   الالخذ كل التدابير أعن طريق ، توجيه العميل -ب  

   ؛والخدمات المقدمة مع تنمية العالقات معهم توتوقعاتهم المستقبلية حول المنتجا

فة الجودة لدى األفـراد العـاملين   ثقال حيث يتم نشر الوعي حو ،ؤسسةتهيئة مناخ العمل وثقافة الم -ت  

   ؛وتنمية اإلحساس بالمسؤولية

د البشرية من خالل االهتمام والعناية بالعنصر البشري في المنظمة لكـون أن  واراإلدارة الفعالة للم -ث  

    ؛إدارة الجودة الشاملة المورد البشري الفعال هو ضمان الستمرار نجاح برنامج

  ؛المناسبة تبني األنماط القيادية -ج  

   ؛مشاركة جميع األفراد العاملين في الجهود المبذولة لتحسين اإلنتاجية والجودة -ح  
                                                            

فعاليات الملتقى الدولي الثاني  بحث مقدم ضمنعلي خلف سلمان الرآابي، حسن عبد الكريم سلوم، تحليل آلف النوعية ودروها في إدارة الجودة الشاملة،   1
الخاصة، األردن، أيام حول الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، آلية العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية 

  .2006أفريل  26،27
  

حث مقدم ضمن فعاليات الملتقى الدولي األول حول التسيير الفعال في المؤسسة ببوخرص رمضان، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الرياضية،   2
  .2005ماي  04- 03: االقتصادية، آلية العلوم االقتصادية  والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، أيام
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   .إلدارة الجودة الشاملة تأسيس نظام معلومات -خ  

من ؤسسة التي تعود على الم ةأهم اآلثار االيجابي من إن:فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة -4   

   1:ما يليالشاملة،  دارة الجودةجراء تطبيقها إل

   ؛تخفيض عيوب اإلنتاج وزيادة رضاء الزبائن -أ  

   ؛يةلسوقازدياد الحصة ا-ب  

  ؛ )أخر التسليم ، تخفيض األخطاء(زيادة الفعالية  -ج  

   ؛ورفع روح العملؤسسة تحسين العالقات داخل الم-د  

   ؛زيادة االبتكارات والتحسين المستمر -ه  

  .ؤسسةرية في المالعمل من خالل االهتمام بالموارد البش ثملين ونسبة حوادانخفاض شكاوي العا-و  

بطريقـة منسـقة    لمن أشهر مداخل التحسين المستمر من خالل إيجاد الحلوتعتبر إدارة الجودة الشاملة و   

طلق على حيث ينتاج من قبل فرق عمل برنامج إدارة الجودة الشاملة  لمشاكل التي تظهر في بيئة إاللوتلقائية 

  ."حلقات الجودة"هذه الفرق اسم 

ـ  أين " ديمنحعجلة "تستعمل حلقات الجودة هذه لحل تلك المشاكل ما يعرف باسم و     هـذه األخيـرة   قتطب

   :تتكون هذه العجلة من  أربعة مراحل متتالية وهيو ،الطرق العلمية في معالجة المشاكل

  .لمعرفة األسبابمن خالل جمع البيانات وتحليلها  :ة خطوضع ال -1

  ؛يتم تنفيذ الخطة على نطاق ضيق أوال وإذا نجحت فإنها تعمم على النطاق الواسع :التنفيذ -2

  ؟هل حدث التحسن المطلوب :لتقيم النتائج المتوصل إليها مع اإلجابة على السؤا :التقييم -3

انت غير ذلك فابدأ من جديد ما إن كوأإذا كانت النتائج مرضية فإنها تعمم على نطاق واسع : التقرير -4

  2.وحاول مرة أخرى

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .نفس المرجع  1
  .50، 49أحمد محمد نور، أحمد حسين علي، مرجع سابق، ص ص،   2
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  التكلفة المستهدفة: رابعا
المحافظة على حصتها السوقية وسط المنافسة القوية التي يشهدها المحيط  ؤسساتلكي تستطيع الم   

تهم االقتصادي وبالتالي المحافظة على استمرارية نشاطها، فهي مطالبة بتحقيق رضا زبائنها وتلبية متطلبا

 ؤسساتهذا األمر أدى بالكثير من الم. بصفة دائمة وذلك بالمستوى المناسب لكل من الوقت والتكلفة والجودة

التكلفة وإلى تبني استراتجيات تحقق من خاللها  فهم احتياجات زبائنها وتوفيرها وفق الجودة والوقت 

  .المطلوبة، ومن بين هذه اإلستراتيجيات نجد التكلفة المستهدفة

العاملة ؤسسات اليابانية بشكل واسع خاصة في الم مؤسساتالتكلفة المستهدفة هي طريقة استخدمت في ال   

وتقوم فلسفة التكلفة المستهدفة على خالف الفلسفة القديمة التي تنص على . في مجال صناعة السيارات

سعر بيع المنتجات، لكن بهذا ضرورة تحديد التكلفة أوال من ثم يتم إضافة هامش الربح المرغوب فيه لتحديد 

  المفهوم قد تتحصل على سعر غير تنافسي وال يحقق األهداف المرجوة مما ينتج عنه خاسرة الحصة السوقية، 

لذلك جاءت فلسفة التكلفة المستهدفة بطريقة عكسية للفلسفة القديمة تسمح باكتساح أسواق جديدة والتحكم    

مبدأ عمل التكلفة المستهدفة ينص على أنه البد من تحديد السعر في الفرص التي قد تنتج وسط السوق، ف

، بعدها يتم احتساب هامش الربح )السعر الذي يتماشى مع متطلبات السوق ويتوافق مع قدرة الزبائن(السوقي 

المسموح بها وفقا للظروف (المراد تحقيقه وطرحة من السعر السوقي وبهذا نستخرج التكلفة الواجب تحملها 

  1.أي التكلفة المستهدفة للمنتج) قيةالسو

 : 2هو هذه الطريقةوالهدف من    

  ؛السيطرة على التكاليف في المراحل التمهيدية لإلنتاج والتوزيع - أ       

  ؛دارة اإلنتاجإل المستمر تحسينالض التكاليف طوال حياة المنتج مع الرغبة في يخفت - ب      

  ؛زبائنياجات الر المنتجات لتلبية احتيطوت - ت      

  ؛في السوق منتجات جديدةمثل قرارات طرح مساعدة في صنع القرار ال - ث      

  .تحديد سعر البيع الذي يحقق للمؤسسة الحصة السوقية المرغوبة - ج      

  
  
  

                                                            
ردني، نضال محمد رضا الخلف، إنعام محسن حسن زويلف، التسعير باستخدام التكلفة المستهدفة دراسة ميدانية في قطاع صناعة األدوية البيطرية األ  1

  .175، 174ص  ، ص2007مجلة جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة، العدد األول، 
2 Beatrice , Francis Grandguillot, Comptabilité analytique, 4eme édition, Gualino éditeur, France, 2001, p 196. 
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  1:تتمثل مزاياها في: مزايا أسلوب التكلفة المستهدفة   

  ؛لحادةأداة ممتازة للتسعير في األسواق ذات المنافسة ا -1

  ؛ها أي مؤسسةالتي تسعى وراءمع خلق الميزة التنافسية ؤسسة تحسن الوضع التنافسي للم -2

  ؛في التحكم في تكاليفهاؤسسة تحسين عمل الم -3

من خالل حصر التصميم وعمليات اإلنتاج في حدود تكلفة محدد خلق وتطوير ابتكارات المؤسسة  -4

الذي يؤدي بالمهندسين المصممين للمنتجات والقائمين بالعمليات مسبقا وبناءا على معطيات السوق، األمر 

 ؛دات أكثر والعمل بجدواإلنتاجية بذل مجه

  .للمنتجات والتصميم التخطيط مرحلة في تطبق كونهاللرقابة  ةأدا -5

                                                            
  .37،38مؤيد محمد الفضل، مرجع سابق، ص، ص   1 
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 :خالصة

بأن الهدف  اتضحمن خالل هذا الفصل والذي تناولنا فيه ماهية المحاسبة اإلدارية ومعظم أدواتها،    

للتحكم في  ؤسسةتوفر كل ما تحتاجه إدارة الم حيثاألساسي للمحاسبة اإلدارية هو خدمة األطراف الداخلية 

نطاق واسع من شأنها أن تستفيد من كافة  التسيير وتحقيق األهداف اإلستراتيجية، فالمحاسبة اإلدارية ذات

كما أنها تعمل جنبا إلى جنب مع  ،المجاالت العلمية واالقتصادية واإلدارية في توفير المعلومات الالزمة

تكون بتطبيقها على خالف المحاسبة اإلدارية التي  ؤسساتالمحاسبة المالية التي يفرضها القانون ويلزم الم

الموازنات  تسير الحاضر على أساس التوقع بالمستقبل، مستعملة في ذلك جملة من األدوات مثلاختيارية و

نظام التوقيت المنضبط، الجودة الشاملة، سالسل القيمة  ،بحوث العمليات، التكلفة المستهدفة التقديرية،

  .وغيرها

دارية والتي تساعد إدارة المحاسبة اإل من قبل المستخدمةإلى األدوات نتطرق سفي الفصل الثاني و   

 .في تحديد تكاليف المنتجات ؤسسةالم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:الثاينالفصل   
 تطبيقتحديد تكاليف اإلنتاج ب

.أدوات المحاسبة اإلدارية  
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  :تمهيد

 معمراعاة كيفية التواكب والتزامن  ؤسساتمع تعدد أوجه المنافسة وتعقد حيثياتها أصبح لزاما على الم   

كسب أكبر قدر ممكن من الزبائن مع المحافظة على إرضائهم، واكتساح أسواق ومحيطها، ل المميزةاألحداث 

 لذاذات جودة وبأقل تكلفة ووقت ممكنين، عن طريق تقديمها منتجات ذلك و جديدة وتوسيع أسواقها القديمة،

 مما قد يساعد، وبالخصوص تكاليف اإلنتاج ،عليهارقابة الو والتحكم فيها تكاليفلل المسبقة معرفةالوجب ت

التي تريد تعظيم أرباحها ال بد لها من  ؤسسةفالم ،في وضع استراتيجياتها وتحديد سياسات أسعارها المؤسسة

  .كافة عناصر تكاليف إنتاجهالالشامل المعرفة التامة واإللمام 

 بأن تحددكفيلة ال أدوات المحاسبة اإلداريةما هي ، و؟قصود بالتكاليف عامة وتكاليف اإلنتاج خاصةلمفما   

  .ه من خالل مضمون الفصل؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنواضحةوقة علمية يبطر تكاليف اإلنتاج
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   اإلنتاج مفاهيم عامة حول تكاليف: ألولالمبحث ا

مراعاة  معتكاليفها في  التحكم توجب عليها ،حيز المنافسة دخولو تهمساير والسوق في  اتؤسسالم لبقاء   

وغيرها من األمور التي من شأنها أن تعزز بها  لزبائن،لوتقديم تسهيالت  المقدمة تجاتمنالشروط الجودة في 

  .وقمكانتها في الس

  مفهوم التكلفة: المطلب األول

عامة على  ورةتعرف التكلفة بصتطور مفهوم التكلفة بتطور احتياجات المحاسبين واالقتصاديين، و   

بالموارد من أجل الحصول على منفعة، والتي تؤثر بالنقصان على الموجودات عند  قياس التضحية:"أنها

 .1"اكتساب المنفعة بالمستقبل

استنفاذ الموارد االقتصادية المتاحة اختياريا بهدف الحصول على موارد اقتصادية أخرى " :أنهابكما عرفت 

  2"في الحاضر والمستقبل

  :في من خالل هذه التعاريف مميزات التكلفةوتظهر 

  ؛هي تضحية بالموارد االقتصادية المتاحة-1

  ؛االختيار في قرار التضحية -2

  ؛منافع ماديةالغرض من هذه التضحية هو الحصول على -3

المنافع المرجوة من هذه التضحية تكون مستمرة لفترات محاسبية مستقبلية أو تقتصر على فترة -4

  ).في الحاضر والمستقبل( محاسبية واحدة 

 ،العبء ،المصروف ،الفروقات بين كل من التكلفة إظهاروقبل االستطراد في دراسة التكاليف وجب أوال    

ن التكلفة هي تضحية اختيارية بموارد اقتصادية في سبيل الحصول على أر سابقا باألصل والخسارة، فكما ذك

* ما إذا ترتب عن هذه التضحية منافع خالل نفس فترة استنفاذ ذاالمستقبل، فإومنافع اقتصادية في الحاضر 

المصروفات  يخص الفترة ويظهر في قائمة الدخل وفقا لمبدأ مقابلة التكلفة فهذه األخيرة تتحول إلى مصروف

                                                            
  .  09، ص 2000دار وائل للنشر،األردن،  الي، قصي السامرائي، محاسبة التكاليف،حيمحمود علي ال 1
  .59، ص 2003السيد عبد المقصود دبيان، ناصر نور الدين عبد اللطيف، في مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، مصر،   2
  .هنا استخدام التكلفة في قترة تحملها بحيث ال يتوقع الحصول منها على إيراد أو عائد بعد ذلكيقصد باالستنفاذ *
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باإليرادات، أما إذا ترتب عن هذه التضحية منافع مستقبلية فإن التكلفة هنا تتحول إلى أصل يظهر في 

  . 1 للمؤسسةيساهم بذلك في تحديد المركز المالي والميزانية العامة 

 دمات،الخو السلع يخص المؤسسة به تقوم استهالك لكفي المحاسبة العامة فهو بذلك ويطلق اصطالح العبء 

  2.توالخدما السلع لهذه والبيع ج اإلنتا ألهداف أو االستغالل الحتياجات والموجه

والتكلفة هي مجموع تلك األعباء المتعلقة بمرحلة معينة أو منتج معين أو خدمة معينة قبل الوصول إلى 

 3.المرحلة النهائية

فالتكلفة تكون خسارة  .4والتضحية بها حملهامن المبالغ التي تم ت الكلي أو الجزئي هي عدم االنتفاع: الخسارة

هي مقدار التضحية " :انت منفعتها معدومة كليا أو جزئيا، وهو المفهوم الحديث للتكلفةكفي حالة ما إذا 

دون ذكر المنافع التي تنشأ من تلك التضحية وهذا على اعتبار أن الخسارة هي تكلفة في حالة  ،5"بالموارد

   .عدم تحقق المنافع

 :تظهر في الشكل التالي لعالقة بين كل من التكلفة والمصروف واألصل والخسارةو ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
.37، ص 2008ناصر نور الدين عبد اللطيف، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، مصر،   1  
 شهادة لنيل أطروحة - مقارنة دراسة -االقتصادية  المؤسسة يف القرار اتخاذ ومساعد على للتسيير معلومات نظام :التحليلية هالل، المحاسبة درحمون  2

 .31ص، 2004 /2005الجزائر،  االقتصادية، جامعة العلوم التسيير، قسم وعلوم االقتصادية العلوم آلية - ومالية نقود فرع -االقتصادية  العلوم في دآتوراه
 

.14، ص 1999دار المحمدية العامة، الجزائر،   - المحاسبة التحليلية-ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير  3  
.19، ص 2003محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، مصر،   4  
.09الي، قصي السامرائي، مرجع سابق، ص حيمحمود علي ال  5  
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  ): 09(الشكل رقم
  العالقة بين التكلفة والمصروف و األصل والخسارة

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 1999للنشر والتوزيع، األردن،  صالح عبد اهللا رزق، عطا اهللا وراد خليل، محاسبة التكاليف الفعلية، دار زهران: المصدر
  .27ص 

 
ثابت أو (تسجل في القوائم المالية كأصل  ،سلع والخدمات تخلق تكاليفالمن خالل الشكل أنه باقتناء   يظهر

وقابلها إيراد تتحول إلى مصروف، وإذا لم يكن هناك إيراد ناتج من عملية  استخدم هذا األصلفإذا  ،)متداول

وفي كلتا الحالتين يتم تحميل قيمتهما إلى حساب األرباح والخسائر في المدة التي تم ، خسارة واالستنفاذ فه

  .فيها االستنفاذ

 

 
  
 
  

ال يقابلها إيراد أو منفعة

 خسارة

 استنفاذ خالل الفترةلم تستنفذ

يقابلها إيراد 

  اقتناء سلع وخدمات

 يخلق

 تكاليف غير مستنفذة 

)أصول(   

تكاليف

 تكاليف غير مستنفذة

 مصروف
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  التكاليف تبويب: ثانيا

مساعدة اإلدارة في عملية اتخاذ القرار لبطريقة مالئمة  إلى تبويب وتصنيف تكاليفها ؤسسةتحتاج الم   

تجميع حقائق متشابهة :"ويقصد بعملية التبويب عامة. لالزمة لذلكوالرقابة من خالل معلومات عن التكاليف ا

  .1"تحت عناوين عامة تجمع بينها صفات وخصائص متشابهة

  2:يكون تبويب وتصنيف التكاليف كما يليو

  :عنصر التكلفة وتصنف التكاليف هنا إلى طبيعةعلى ويعتمد في هذا التبويب  :التبويب الطبيعي-1

ل كل المواد الخام المستخدمة في العملية اإلنتاجية كالخشب، الجلود، الحديد وتشم: المواد األولية - أ

لك تشمل كل المواد الالزمة إلتمام العملية اإلنتاجية كالغراء، المسامير، الزيوت، قطع الغيار ذك ،وغيرها

دوات عالوة على ذلك فهي تتضمن جميع المواد الالزمة ألنشطة التسويق وأنشطة اإلدارة كاأل وغيرها،

 .الكتابية مثال

يتمثل هذا العنصر في كافة ما يتم دفعه أو يستحق للعاملين سواء كان نقدا أو مزايا عينية : األجور - ب

سواء في مراكز اإلنتاج أو  ؤسسةوتأمينات اجتماعية، والعاملين هنا متمثلين في كل من يعمل في الم

 .المشرفين والمهندسين واإلداريين ورجال البيع وغيرهم

هي كل ما يترتب على الشركة من مبالغ مقابل حصولها على الخدمات المختلفة التي : لمصاريفا - ت

 ؤسسةتساعد في إتمام العملية اإلنتاجية ماعدا المواد األولية واألجور، تلك الخدمات المختلفة قد تنتجها الم

عليها من الغير كاإليجار بنفسها من خالل أقسام الخدمات المختلفة كقسم توليد الطاقة وغيرها أو تحصل 

 .وأقساط التأمينات

يعتمد هنا على الوظيفة التي تحققت من أجلها التكلفة وتبوب التكاليف وفق هذا  :التبويب الوظيفي-2

 :إلىاألساس 

تشمل كافة التكاليف المختلفة في األقسام أو المراكز اإلنتاجية، سيتم : )اإلنتاجية(التكاليف الصناعية  - أ

 .الثاني طلببالتفصيل في المالتطرق إليها 

                                                            

.21الي، قصي السامرائي، مرجع سابق، ص حيمحمد علي ال 
1  
 -32ص  ص ،2005إثراء للنشر والتوزيع، األردن،  -منهاج علمي وعملي-دون مهدي الساقي، محاسبة التكاليف الصناعيةآمال حسن جمعة الربيعي، سع 2

35.   
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وتضم كل التكاليف الناجمة عن أقسام البيع والتوزيع والمرتبطة بتسويق  :تكاليف البيع والتوزيع  - ب

المنتجات، إيجاد منافذ تسويقية جديدة وتنميتها، أجور العمال في إدارة التسويق، وكالء البيع، عمال النقل 

غليف، مصاريف الدعاية واإلعالن، والمصاريف األخرى التي الخارجي، وكذلك مصاريف مواد التعبئة والت

 .تحتاجها عملية التسويق مثل مصاريف النظافة والصيانة وغيرها

ن مزاولة النشاط اإلداري سواء ع ناتجةوتدخل فيها جميع التكاليف ال: التكاليف اإلدارية والتمويلية  - ت

غيرها من اإلدارات، كذلك رواتب العاملين في اإلدارات، اإلدارة العامة أو اإلدارة المالية إدارة المشتريات و

ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، إضافة إلى المصروفات اإلدارية األخرى كمصاريف صيانة المباني اإلدارية 

 .والتأمين عليها، كما يدخل ضمن هذه التكاليف الديون المعدومة وفوائد القروض وغيرها

  1:يكون لعنصر الزمن دور في تبويب التكاليف حيثنا ه: التبويب تبعا لعامل الزمن-3

هي التكاليف الفعلية والتي حدثت في الماضي وتكون متمثلة في القيم النقدية : التكاليف التاريخية - أ

للسلع والخدمات في مقابل الحصول على سلع وخدمات أخرى والمالحظ هو أن جميع التكاليف التاريخية 

وتكون هذه التكاليف مسجلة في  ،)األصول( مستنفذة وتكاليف غير مستنفذة  )المصاريف(مقسمة إلى تكاليف 

 .سجالت خاصة ومستندات تعززها وتثبتها

هي تلك التكاليف المتوقعة الحدوث خالل المستقبل، فهي عبارة عن توقعات : التكاليف المستقبلية - ب

الوحيدة التي يمكن مراقبتها  بخالف  وتقديرات تستخدمها اإلدارة لتسهيل عملية الرقابة فهي بذلك التكاليف

المرتبطة التكاليف التاريخية التي يتم مالحظتها فقط وتقييمها بعد حدوثها، على عكس التكاليف المستقبلية 

 2.بوظائف اإلدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرار

تحمل على إيرادات ويطلق عليها اصطالح التكاليف الجارية، فهي التكاليف التي : التكاليف اإليرادية - ت

ي تكاليف تنفق وتستنفذ خالل الفترة الحالية بدون أن يكون لها منافع هالفترة المحاسبية الحالية، إذن ف

 .مستقبلية، حيث تساعد هذه التكاليف على حساب صافي ربح الفترة المحاسبية

لى أجزاء في الفترات هذه التكاليف يتم إنفاقها كليا في الفترة الحالية أو ع: التكاليف الرأسمالية - ث

المقبلة أما استنفاذها ومنافعها فتكون على فترات أخرى مستقبلية، ويظهر هذا النوع من التكاليف في الميزانية 

 .كأصل من أصولها للمؤسسةالعامة 

                                                            
  .78، 76محمد سامي راضي، مرجع سابق، ص ص   1
  .50، 49ص  ص ،2007أحمد محمد نور،حسين وآخرون، مبادئ محاسبة التكاليف في بيئة األعمال المعاصرة، الدار الجامعية، مصر،   2
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يكمن في أن األولى تقفل في حسابات األرباح والخسائر وتكون  فالفرق بين التكاليف اإليرادية والرأسمالية

  .ة محاسبية واحدة، أما الثانية فتظهر في الميزانية وتكزن ألكثر من فترة محاسبيةلفتر

إن الهدف األساسي لهذا التبويب هو إخضاع عناصر التكاليف للرقابة : تبويب تبعا ألغراض الرقابة-4

وعة سلفا لهذه األداء الفعلي مع المعايير الموض ةحيث يتم المقارنة بين التكاليف الفعلية والمقدرة أو مقارن

التكاليف وعليه معرفة مواطن االنحرافات والعمل على إصالحها وتفاديها مستقبال، وتقسم التكاليف وفق هذا 

  1:التبويب إلى

 وبالتاليوهي التكاليف التي يمكن التحكم فيها قبل البدء في عملية اإلنتاج : تكاليف خاضعة للرقابة - أ

حيث هناك عنصرين خاضعين للرقابة فيها وهما سعر الشراء  يمكن تخفيضها ومثال ذلك المواد األولية

 .والكمية المستخدمة في اإلنتاج

وهي التكاليف التي ال يكمن التحكم فيها بسبب تعاقد اإلدارة عليها : للرقابة خاضعةتكاليف غير  - ب

 .الخ...الرسوم االجتماعية، األعباء الضرائب، :مثل والبد من دفعها بالكمية والسعر المتفق عليه

بالقيام بعملية التخطيط واتخاذ القرار  ؤسسةتستطيع الم :التبويب تبعا ألغراض التخطيط واتخاذ القرار-5

  2:انطالقا من المعلومات المقدمة من التقسيم التالي للتكاليف

عند قيامها  ؤسسةالعوائد التي تعود على المويقصد بها التضحية بالمزايا : تكاليف الفرصة البديلة - أ

ية االختيار ألحد البدائل واستبعاد بديل أو بدائل أخرى فالمزايا والفوائد التي ستنجم عن تلك البدائل بعمل

التي تتخلى عن إيراد ناتج  ؤسسةونأخذ كمثال عن ذلك تكلفة الفرصة البديلة الم المستبعدة تكون بمثابة تكلفة

 .مثال" ع"الطاقة إلنتاج المنتج  بدال من استخدام هذه" س"عن استعمال طاقة محددة إلنتاج المنتج

هي التكاليف المرتبطة بقرار إداري معين كقرار الشراء بدل التصنيع،  :)المالئمة(التكلفة المناسبة  - ب

 .التوسع وغيرها من القراراتوقرارات إحالل اآلالت 

ول أحد هي الفرق بين تكاليف البدائل الخاضعة للمقارنة فمثال تجمع تكلفة دخ :التكلفة التفاضلية - ت

األسواق الكلية وتكلفة دخول سوق آخر الكلية ويكون الفرق بين المجموعين عند اختيار أحد هذه األسواق هو 

 .التكلفة التفاضلية

 

                                                            
  .32ص ، 2006عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، محاسبة التكاليف الصناعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  1
  .33، المرجع السابق نفسه، ص عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف  2
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 .1هي التكاليف الناتجة عن الفرق بين تكلفة شراء األصل وقيمته كخردة :التكلفة الغارقة - ث

  وفيها: التبويب تبعا للعالقة بوحدة المنتج-6

 .مباشرة تكاليف - أ

 .تكاليف غير مباشرة - ب

 :التبويب تبعا للعالقة بحجم اإلنتاج-7

 .ثابتةتكاليف   - أ

 .تكاليف متغيرة - ب

  .الثاني بالتفصيل طلبسوف يتم التطرق إلى التبويبين األخيرين في الم

، حسب  هذا النوع "تكاليف خارج المحاسبة و القرارات"هناك نوع آخر من التكاليف يطلق عليه اصطالح 

التكاليف ال تسجل في المحاسبة ولكن لها آثار سلبيه في حالة ما إذا تم أخذها بعين االعتبار محاسبيا ولها فإن 

 2:ه التكاليف مقسمة إلىذوه آثار على القرارات المتخذة نظرا ألهميتها،

فعال  ؤسسةهي تلك التكاليف المتمثلة في الفرق بين التكاليف التي تتحملها الم: التكاليف الخارجية -أ

عمال التي قامت بها، حيث نجد أن والتكاليف التي كان يجب أن تتحملها لو تحملت مسؤولياتها اتجاه األ

تتهرب من بعض التكاليف التي تكون على عاتق المحيط وكمثال عن ذلك النفايات والبقايا التي  ؤسساتالم

مبالغ هائلة إلزالتها أو نقلها، هذه فهي تؤثر على المحيط وتكلف  ؤسسةتنتج عن عمليات التحويل داخل الم

تعتقد بأنها  ؤسساتالتي هي المسببة الرئيسية لها فالم ؤسساتالتكاليف تتحملها الجمعيات المحلية بدال الم

فيه تلك  أمر أن هذا يتم على حساب المحيط التي تنشألالداخلية لكن حقيقة افي تكاليفها  رشادهتحقق 

ا نجده في البلدان النامية بخالف البلدان المتطورة التي تفرض رسوم على ، إن هذا األمر كثير مؤسساتالم

  .التي تفرز نفايات وبقايا خطيرة على المحيط ؤسساتالم

من حساب هذا النوع من  ؤسسةيقصد بمصطلح المخفية هنا هو عدم قدرة الم: التكاليف المخفية-ب

تقييمه بطرق علمية وفقدانه يؤدي إلى خسائر كبيرة كمثال رأس مال المعرفة والذي ال يمكن  رةشالتكاليف مبا

األخطاء والعيوب المرتكبة في عملية اإلنتاج حيث تصاحبها خسائر في وكذلك  في جميع النواحي، للمؤسسة

                                                            
.33 ،32ص ص ، 2006ة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، محاسبة التكاليف الصناعي  1  
 .49 ،48درحمون هالل، مرجع سابق، ص ص 2 
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الوقت واألموال والطاقات البشرية مما ينتج عنها ازدياد في التكاليف التي ال يمكن تسجيلها محاسبيا نظرا 

ا مباشرة، لكن هذا النوع من التكاليف يمكن التحكم فيه باتخاذ قرارات صارمة لتفاديها لعدم إمكانية عده

  . والتحكم الجيد في سير العمل

  .وموجهات التكاليفمراكز : ثالثا

وإدارات ووحدات للقيام بالوظائف والمهام الالزمة  أقسامإلى  ؤسساتتقسم الم: مراكز التكلفة -1

كان عليها تحديد  اتسعى إلى تحديد تكاليفها في مراحلها المختلفة لذ ماها، كبشكل متناسق من أجل بلوغ أهداف

فهي تتخذ من هذه األقسام واإلدارات والوحدات أساسا لتجميع  ،أقسامها ووحداتها وإداراتهاتكاليف أنشطة 

خص أو ش:" حيث يعرف هذا األخير على أنه " مركز التكلفة"التكاليف وتبويبها ويطلق على كل منها اسم 

مجموعة أشخاص أو آلة أو مجموعة آالت أو عملية أو مجموعة عمليات أو مكان محدد ينتج عنه أو عنهم 

منتجا معينا أو خدمة معينة بشكل متميز وقابل للقياس ويمكن أن يأخذ أساس لحصر وتجميع التكاليف 

 :إلىوبناءا على ما سبق تقسم مراكز التكلفة ". والرقابة عليها

 ؛وتتمثل في شخص أو مجموعة أشخاص: ة شخصيةمراكز تكلف - أ

 ؛وتتمثل في آلة أو مجموعة آالت أو مكان محدد: مراكز تكلفة غير شخصية - ب

وتشتمل على عملية محددة أو مجموعة عمليات، وتضم مجموعة آالت وأفراد : مراكز كلف عمليات - ت

 ؛تقوم بنشاط معين

 : وتشمل: مراكز تكلفة وظيفية - ث

 ؛اإلنتاجية األنشطة ي تؤديمراكز كلف إنتاجية الت*

  ؛مركز كلف الخدمات اإلنتاجية التي تقوم بخدمة مراكز اإلنتاج وتساعدها في القيام بأعمالها*

والتعرف على أذواق  ةمراكز كلف تسويقية التي تعمل على توزيع المنتجات والقيام بأبحاث تسويقي*

ز التي تقوم باألعمال اإلدارية والمالية وأعمال ، مراكز كلف إدارية وتمويلية وهي المراكالخ...المستهلكين

  1.اإلشراف و المتابعة والرقابة

موجه التكلفة هو مستوى النشاط أو الحجم الذي يسبب تغيره تغير في عناصر : موجهات التكلفة -2

التكاليف أي أنه هناك عالقة سبب ونتيجة بين تغير معين في مستوى النشاط أو الحجم وتغير آخر في مستوى 

مجموع التكاليف، فمثال إذا تغيرت تكاليف تصميم منتج معين مع تغير عدد األجزاء المكونة لهذا المنتج فإن 

                                                            
 .30-28ص  مرجع سابق ص آمال حسن جمعة الربيعي، سعدون مهدي الساقي،  1
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لتكاليف تصميم المنتج، كما يمكن القول بأن عدد األميال المقطوعة هي في " موجه تكلفة"عدد األجزاء يكون 

 1.لتكاليف التوزيع" موجه تكلفة"الغالب 

 .اإلنتاجتكاليف ماهية : الثاني المطلب

األول، سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تكاليف طلب بعد بيان مفهوم التكاليف بصفة عامة في الم   

  .سواء الصناعية أو الخدمية  ؤسساتاإلنتاج والتي باتت نقطة اهتمام كافة الم

  .تعريف تكاليف اإلنتاج: أوال

تحويل الموارد :" هذا األخير هوفن تحديد المقصود باإلنتاج، قبل التطرق لمفهوم تكلفة اإلنتاج، ال بد أوال م   

  2."لخلق السلع والخدمات..) .أوليةالبشرية، مواد 

بذل الجهد الكتشاف واستغالل الموارد المتاحة للحصول منها على المنافع المختلفة لتحقيق الحاجات :" وهو

  3."األصلية

ات التي تنفق على السلعة في مرحلة اإلنتاج سواء كانت قد كافة النفق"  :هيوعلى ذلك فتكاليف اإلنتاج    

  4."شر أو غير مباشرااستفادت منها بشكل مب

جميع التكاليف التي تخص المواد والعمل والخدمات التي يتم إنفاقها على السلعة في " :أنهابكما تعرف    

  5".مراحل اإلنتاج

  :تكاليف اإلنتاج تشمل وعليه   

 ؛ ...)مواد خام، منتجات نصف مصنعة، تامة الصنع (المواد المستخدمة  •

 ؛أجور العاملين بالورش اإلنتاجية، حراس المصانع، وغيرهم •

 .الخ.. .التأمينات، إيجار المصانع :مثلتكاليف إدارية  •

 
                                                            

  .72 ، ص2009السعودية،  لمريخ للنشر، تشارلز هورنجن، وآخرون، محاسبة التكاليف مدخل إداري، الجزء األول، تعريب أحمد حامد حجاج، دار ا  1
2 DANIEL.DEWOLF.GESTION DE LAPRODUCTION .UNIVERSITE DE LIEGE BACHELIER3.SCIENCES DE GESTION 2006.P10. 

حامعة أسيوط، حسين حسن شحاتة، أولويات اإلنتاج في المنهج اإلسالمي وأثرها على التنمية، مداخلة مقدمة ضمن ملتقى قضية اإلنتاج في مصر،   3
   .1992أفريل  16-14مصر، 

  .39ص  ،عاطف األخرس، وآخرون، مرجع سابق  4
  .25عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، مرجع سابق، ص  5
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  أنواع تكاليف اإلنتاج :ثانيا

إذا كانت تلك التكاليف  بغض النظر عن ما) أو خدمة/سلعة و(تكاليف اإلنتاج على الوحدات المنتجة تحمل    

يوجد نوعين من تكاليف اإلنتاج بحسب العالقة بالوحدة  بالتاليقة مباشرة أو ال بالوحدة المنتجة، و العلى ع

  :المنتجة وهما

 .تكاليف مباشرة •

 .تكاليف غير مباشر •

تقسم  تأثر عناصر التكلفة بحجم اإلنتاج في المؤسسات اإلنتاجية حيثو سلوك بحسبن ان آخرانوع ويوجد

 1:التكاليف إلى

 .تكاليف ثابتة •

 .تكاليف متغير •

 ).شبه متغيرة أو شبه ثابتة( تكاليف مختلطة  •

هو أي شيء يحتاج أن تقاس تكلفته و ،هي التكاليف المرتبطة بغرض التكلفة: التكاليف المباشرة -1

يمكن تتبعها وردها تمثل عناصر التكاليف التي التي و 2،بشكل منفصل مثل المنتج، الخدمة، المشروع وغيرها

 3.إلى وحدة المنتج

 4:ظهرتوفي هذا النطاق  

وتضم تكلفة المواد األولية الالزمة للعملية اإلنتاجية والتي يمكن ردها مباشرة إلى : المواد المباشرة - أ

 .في صناعة األثاث الطالء،الخشب، المسامير،  :ذلكومثال  ،)أو خدمة /سلعة و( منتج معين 

تشمل كافة أجور العمال الذين هم على عالقة مباشرة بتحويل المواد األولية : األجور المباشرة  - ب

الالزمة للعملية اإلنتاجية وكذلك أجور عمال المراقبة على الجودة القائمين بفحص المنتج قبل بيعه 

 .للمستهلكين

                                                            
.219، ص 2005رشيد الجمال، ناصر نور الدين، إدارة التكلفة ألغراض القياس والتخطيط والرقابة، الدار الجامعية، مصر،    1 

 

  .101 ، صمرجع سابقلز هورنجن، وآخرون، تشار  2
  .29عبد المقصود محمد دبيان، ناصر نور الدين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص   3
  .34، 33، ص ص  1999محمد الفيومي محمد، أصول محاسبة التكاليف، المكتب الجامعي الحديث للنشر، مصر،   4
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عملية تتبعها  مما يسهل من) أو خدمة / سلعة و( فالتكاليف المباشرة تكون مرتبطة وخاصة بمنتج محدد    

  .تحديدهاو

هذه التكاليف تكون عكس التكاليف المباشرة فال يمكن تحديد عالقتها بشكل : التكاليف غير المباشرة -2

هي تكاليف ال ف، 1هاواضح مع المنتج ولذلك يجب الوصول إلى مقاييس موثوق فيها تستخدم في تخصيص

إيجار : ومن أمثلتهابعها وتحديدها لمنتج معين، تكون على ارتباط مباشر مع المنتج مما يؤدي إلى صعوبة تت

 .الخ...المصنع، مرتبات المشرفين على المصنع، أجور عمال الصيانة، عمال األمن والحراسة

تحديدها بسهولة إال عن طريق توزيعها على مركز تكلفة معين وكل هذه التكاليف وغيرها ال يمكن تتبعها    

  2:هذه على أساس المراحل التاليةأو منتج معين وتتم عملية التوزيع 

ألنها ترتبط مباشرة (توزيع عناصر التكاليف بكامل قيمتها على مراكز التكلفة أو وحدات التكلفة  - أ

 ؛ )بمراكز تكلفة أو وحدات تكلفة دون أن يشارك فيها مركز آخر أو وحدة آخرة 

مراكز إنتاج أو ( لفة تجزئة التكاليف غير المباشرة على أساس معيار مالئم على مراكز التك  - ب

 ؛أو الوحدات المستفيدة من هذه التكاليف، ويسمى هذا بالتوزيع األولي) خدمات

إعادة توزيع تكاليف أقسام الخدمات على أقسام اإلنتاج ومن الممكن على أقسام الخدمات األخرى،   - ت

 ؛ن ثم توزيعهاويسمى هذا بالتوزيع الثانوي، وتتطلب هذه المرحلة معرفة التكاليف التبادلية وم

 ؤسسةتحميل التكاليف غير المباشرة على العمليات أو المنتجات بتطبيق األساس الذي تراه الم  - ث

بأنه يحقق أفضل عدالة في توزيع التكاليف بين األقسام اإلنتاجية أو المنتجات، وقد يتخذ في ذلك عدد العمال، 

 3.كأساس للتحميل أو عدد ساعات العمل المباشرة، أو مساحة األقسام المختلفة

ضمن المدى   بالتغير في حجم اإلنتاج تتغير الوهي التكاليف التي ال تتأثر : التكاليف الثابتة -3

تحملها بتحقق اإلنتاج، فإذا كان حجم اإلنتاج معدوما تكون هذه التكاليف موجودة وال يرتبط  4المالئم،

اج أو زادت أو أنقصت في إنتاجها فأن أنتجت كمية معينة من اإلنت ؤسسةالمأو أن  ؤسسةتتحملها المو

التكاليف الثابتة اإلجمالية ال تتأثر وال تتغير، والغرض من تحمل مثل هذا النوع من التكاليف يعود لضرورة 

مسيرين لإلشراف وبأنشطتها حيث أنها تحتاج مثال إلى موظفين  ؤسسةالمخلق طاقة إنتاجية تكون الزمة لقيام 

                                                            
  .13، ص 2006في إدارة التكلفة وتحليل الربحية، الدار الجامعية، مصر، ثناء علي القباني، مدخل استراتيجي لدراسات متقدمة   1
  .205، 204، ص ص 1997آمال خليفة أبو زيد، الرقابة على عناصر التكاليف، الدار الجامعية، مصر،   2
  .41، ص 1976محمد أحمد خليل، التكاليف في الوحدات الصناعية، الدار الجامعية، مصر،   3
  .45وآخرون، مرجع سابق، ص عاطف األخرس،   4
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، فالمؤسسة تدفعها حتى ولو كان رواتبهم تكون ثابتة وال عالقة لها بحجم اإلنتاجو ؤسسةالموالتسيير داخل 

 .1حجم اإلنتاج معدوما

  :تاليالشكل الفي  التمثيل البياني للتكاليف الثابتةويظهر 

 ): 10(الشكل رقم

  .التمثيل البياني للتكاليف الثابتة

  :حيث أن

CF:التكاليف الثابتة.  

X: حجم اإلنتاج.  

  

  

  

  

، 2006ثناء علي القباني، قياس وتخصيص محاسبة التكاليف ونظم إدارة التكلفة، الدار الجامعية، مصر، : صدرالم
  .35ص

 شكلوال، 2)تكاليف ثابتة وحدوية( وبالرغم من ثبات التكاليف الثابتة في مجموعها إال أنها متغيرة في الوحدة 

 :يوضح سلوك التكاليف الثابتة الوحدوية تاليال

 

 

 

  

                                                            
  .101، ص 2007خالص صافي صالح، رقابة تسيير المؤسسة في ظل اقتصاد السوق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1
  .56محمد الفيومي محمد، مرجع سابق، ص   2

X

CF 

CF
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 ):11(كل رقمالش
  .التمثيل البياني لسلوك التكاليف الثابتة الوحدوية 

  :حيث أن

CF/U:الوحدوية التكاليف الثابتة.  

X: حجم اإلنتاج.  

    

  

  

  .37ثناء علي القباني، مرجع سابق، ص : المصدر

  1:وتقسم التكاليف الثابتة إلى مجموعتين هما

تطيع اإلدارة أن تحدد قيمتها في األجل القصير، هي التكاليف التي تس: التكاليف الثابتة االختيارية - أ

 ؛مثل تكاليف اإلعالن

وهي التكاليف التي يصعب على اإلدارة تفاديها في األجل القصير فهي : التكليف الثابتة اإللزامية - ب

تكاليف ضرورية للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية ومن أمثلتها إهتالك األصول الثابتة باستخدام طريقة القسط 

 .ثابت، كذلك رواتب الوظائف اإلدارية الرئيسةال

هي تلك التكاليف التي تتأثر وتتغير في مجملها بشكل يتناسب مع التغيرات في  2: التكاليف المتغيرة -4

 :حجم النشاط، والرسم البياني التالي يوضح هذه التكاليف

 

 

 

 

                                                            
  .31، ص 2000يع، األردن، ، دار الصفاء للنشر والتوز-مفاهيم،مبادئ،تطبيقات-، محاسبة التكاليفألعناتيرضوان محمد   1

2 LAZARY,  LA COMPTABILITE ANALYTIQUE , ELDAR ELOTHMANIA, 2007, P P 41,43. 

CF/u 

CF/u
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 ):12(الشكل رقم

  .التمثيل البياني للتكاليف المتغيرة 

  :حيث أن

CV: المتغيرةالتكاليف.  

X: حجم اإلنتاج.  

  

  

  

  

  

  .36ثناء علي القباني، مرجع سابق، ص : المصدر

يوضح سلوك التكاليف  تاليوتكون التكلفة المتغيرة الوحدوية ثابتة مهما تغير مستوى النشاط، والشكل ال

 :المتغيرة الوحدوية

 ):13(الشكل رقم 

  .الوحدوية التمثيل البياني لسلوك التكاليف المتغيرة 

  :حيث أن

CV/U:التكاليف المتغيرة الوحدوية.  

X: حجم اإلنتاج.  

  

  

  

  .37ثناء علي القباني، مرجع سابق، ص : المصدر

X

X

CVCV 

CV/U 

CV/U
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ه بالطاقة اإلنتاجية المتاحة فإذا تمت الزيادة في حجم النشاط يذهو حجم النشاط الذي يمكن تنف :المدى المالئم

قة بين التكاليف وحجم النشاط الي أنه المجال الذي تكون فيه العأ 1وجبت الزيادة في الطاقة اإلنتاجية،

 2.وخطية أما خارج هذا المجال فسلوك التكاليف الثابتة والمتغيرة يكون غير خطي موجودة

يز بين التكاليف الثابتة والمتغيرة اعتمادا على معيار العالقة وسلوك هذه التكاليف يمالتومما تقدم يمكن    

نتاج، فإذا تغيرت أحجام بعض عناصر التكاليف عند تغير حجم الكمية المنتجة فإن تلك التكاليف اتجاه حجم اإل

  3.تعتبر تكاليف متغيرة أما إذا بقية على حالها فهي تكاليف ثابتة

هي تلك التكاليف التي بها شق ثابت وشق متغير وهي تتغير مع التغير في : التكاليف المختلطة -5

 4.بنفس النسبة وإنما في نفس االتجاهأحجام اإلنتاج لكن ليس 

ل ذلك مرتبات ثاهي التي تظل ثابتة في مستوى محدد من الطاقة اإلنتاجية وم: التكاليف الشبه ثابتة - أ

من الطاقة اإلنتاجية، وترتفع ) بالمائة 70 ←بالمائة  60(المشرفين على المنتجات فهي تبقى ثابتة عند مستوى

 ).بالمائة80 ←بالمائة  71(إلى  دفعة واحدة بانتقال ذلك المستوى

هي تلك التكاليف التي تشمل خصائص التكاليف الثابتة لكن الصفة الغالبة : التكاليف الشبه متغيرة - ب

في حالة ركود النشاط اإلنتاجي ومن أمثلتها مصاريف الصيانة فعند  ؤسسةالمعليها هي التغير، وتتحملها 

انة تبقى حتى ال يتعرض قسم اإلنتاج للتلف ثم ترتفع هذه توقف اإلنتاج لفترة معينة فإن عمليات الصي

 5.جرد البدء في اإلنتاج وبدء اآلالت في العمل من جديدمالمصاريف ب

ويمكن الفصل بين الشق الثابت والشق المتغير عن طريق الخبرة الشخصية في سلوك كل عنصر من عناصر 

  6.االنحدارة خط لادهذه التكاليف أو باالستعانة بالطرق اإلحصائية مثل مع

متغيرة، هذا ال يمنع من  ىخرأتكاليف اإلنتاج إلى تكاليف مباشرة وغير مباشرة وإلى تكاليف ثابتة وتقسم    

وجود تكاليف مباشرة وفي نفس الوقت متغيرة أو ثابتة، وكذلك الحال بالنسبة للتكاليف غير المباشرة فتكون 

  :نا الروابط بين األنواع المختلفة لتكاليف اإلنتاجثابتة أو متغيرة، والجدول الموالي يوضح ل

                                                            
  .39 ص ،آمال حسين الربيعي، سعدون مهدي الساقي، مرجع سابق  1
  .610تشارلز هورنجر، وآخرون، تعريب أحمد حامد حجاج، مرجع سابق، ص    2
  .16خالص صافي صالح، مرجع سابق، ص   3
  .220رشيد الجمال، ناصر نور الدين، مرجع سابق، ص   4
  .52 ،51 ص صعبد الحي مرعي، مرجع سابق،   5
  .33رضوان محمد ألعناتي، مرجع سابق، ص   6
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 :)02(الجدول رقم

  .الروابط بين مختلف أنواع تكاليف اإلنتاج 

  تكاليف غير مباشرة  تكاليف مباشرة  

  متغيرة
تكاليف الطاقة المحركة التي تقاس   .المواد األولية الالزمة إلنتاج المنتج

باستخدام المصنع ككل فقط وحيث 
  .منتجات في هذا المصنعتجمع عدة 

  ثابتة
الخطوط  المشرفين علىمرتبات 
  اإلنتاجية

تكاليف اإليجار السنوي للمصنع 
  .الذي ينتج عدة منتجات

  .75، وآخرون، تعريب أحمد حامد حجاج، مرجع سابق، ص نتشارلز هورنج: المصدر

 

  .أسس قياس تكلفة اإلنتاج: ثالثا

  1:هينتاج أسس في مجال قياس تكلفة اإل ةهناك ثالث

وفقا لهذا األساس فإنه بتم حصر وتحديد التكلفة الفعلية في نهاية الفترة مما : ساس القياس الفعليأ - 1

يسمح بتحقيق الدقة النسبية في القياس غير أنه ال يساعد في توفير معلومات التكلفة ألغراض التسعير خالل 

مختلف عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة،  ويأخذ هذا األساس بيانات األداء الفعلي فيما يخص. الفترة

 :وعليه فتكلفة اإلنتاج هنا تكون وفق العالقة التالية

  

 

بيانات األداء المقدر والذي يتوقع حدوثه خالل الفترات بويكون باالستعانة  :أساس القياس التقديري - 2

 .المقبلة اترقابة واتخاذ القرار للفترالتكلفة ألغراض التسعير والتخطيط والعن ، مما يحقق معلومات الحقةال

  :حيث أن 

 
 

  
                                                            

  .48- 46ص  مرجع سابق، ص مبادئ محاسبة التكاليف،  ،ناصر نور الدين عبد اللطيف  1

 التكلفة الصناعية غير المباشرة الفعلية+ التكلفة الصناعية المباشر الفعلية = تكلفة اإلنتاج الفعلي 

التكلفة الصناعية غير + التكلفة الصناعية المباشر المقدرة = تكلفة اإلنتاج وفقا لألساس التقديري 
 ).المخصصة(شرة المستوعبة المبا
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هنا يتم األخذ بالتكلفة المباشرة الفعلية المترتبة عن األداء الفعلي في نهاية : أساس القياس المستمر - 3

قياس التكاليف غير المباشرة المستوعبة من المقدر في  تممما يحقق الدقة النسبية للقياس، غير أنه يالفترة 

نشاط الفعلي مما يسمح بتوفير معلومات التكلفة ألغراض التسعير خالل الفترة دون الحاجة إلى ضوء حجم ال

 .ما يساعد كذلك في تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف غير المباشرةهو ، واالنتظار حتى نهاية الفترة

 تحديد تكاليف اإلنتاج وفقا لألساس التقديري :المبحث الثاني

بالوقت والسعر المناسبين مع  الحالية والمستقبلية الزبائن احتياجاتتوفير وتوقع ت اؤسسالم وجب علىت   

تحاول دائما توفير معلومات شاملة تحقق لها ذلك وخاصة معلومات حول  فهيمراعاة عنصر الجودة، 

 وفيرتكاليفها بصفة عامة وتكاليف اإلنتاج بصفة خاصة باالستعانة بالمحاسبة اإلدارية التي تركز على ت

تستجيب لمتطلبات اإلدارة ومن بين األدوات المستخدمة من قبل المحاسبة  معلومات ذات طابع مستقبلي

  .اإلدارية في تحديد تكلفة اإلنتاج نجد الموازنات التقديرية والتكلفة المستهدفة

   الموازنات التقديرية: المطلب األول

المباشرة  تحديد التكاليف المباشرة وغير من خاللتقوم الموازنة التقديرية بتحديد تكاليف اإلنتاج    

لمستلزمات البرنامج اإلنتاجي المخطط، هذا األخير يتم الحصول عليه انطالقا من الميزانية التقديرية لإلنتاج 

تقدير لكمية اإلنتاج من المنتجات المختلفة التي ينتظر إتمامها في ضوء كمية المبيعات : " والتي تعرف بأنها

بشأن  ؤسسةالمة، وتتضمن سياسة لفخالل فترة الموازنة موزعة على الفترات الرقابية المخت المخططة

المخزون من اإلنتاج التام، وتمثل األساس لتنظيم وتنسيق برنامج اإلنتاج وإعداد الموازنات الخاصة 

  1".بمستلزمات اإلنتاج

برنامج المبيعات مبني أساس على اإلنتاجي  الميزانية التقديرية لإلنتاج ما هي إال خطة للبرنامجف عليهو   

ي بداية إعداد الموازنة هالمستهدف المستمد من الميزانية التقديرية للمبيعات، على اعتبار أن هذه األخيرة 

حجر الزاوية لإلعداد باقي الموازنات األخرى من موازنة اإلنتاج، موازنة  هي بمثابةف التشغيلية ككل

  .الخ...زنة النقديةمستلزمات اإلنتاج، الموا

                                                            
  .268، ص 2000، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، السعودية، 1جقات بالحاسب اآللي، أحمد محمد زامل، المحاسبة اإلدارية مع تطبي  1
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 نجاح نظام الموازنة التقديرية يعتمد على مدى دقة الموازنة التقديرية للمبيعات لذلك توجب إعدادها بطرقو 

  1:بينها وسليمة منصحيحة  وأساليب

  :ومنها :الطرق الكيفية - 1

بار أنهم على على اعتبتقدير المبيعات يقوم رجال المبيعات :  طريقة جمع تقديرات وكالء المبيعات -أ

، بعدها يقدمون تقاريرهم للمدير التوقع بسلوك الزبائنالزبائن، األمر الذي يعطيهم قدرة قرب كاف بالسوق و

الجهوي الواقع بمنطقتهم لدراستها ورفعها للمدير المركزي لتقييمها وتعديلها وفقا ألهداف المؤسسة، وعيب 

  ؛التقدير هذه الطريقة يتمثل في استغراق وقت كبير في عملية

االستثمار،  الفائدة،دراسة وتحليل هذه المؤشرات من معدل : دراسة المؤشرات االقتصادية -ب

  ؛والطويلومعرفة أثرها على المبيعات في المدى القصير  ،الخ...االستهالك

 تقديرات الفردية لمجموعة من الخبراء واالستشاريينالالطريقة على  ههذ تعتمد: اللجنة االستشارية  -ج

وتوضع تحت تصرف هؤالء  محددةحيث يتم مناقشة هذه التقديرات للوصول إلى تقديرات ، االقتصاديين

  ؛الخبراء واالستشاريين كافة البيانات التي هم في حاجة لها في عملية التقدير

، حداتتمثل في إرسال استقصاءات إلى مجموعة من الخبراء لإلجابة عليها كل على : طريقة دلفي  - د

وهكذا إلى  ،كبيرا تعاد أسئلة أخرى اختالفاهذا تقوم المؤسسة بجمع األجوبة ومقارنتها فإذا كانت مختلفة وبعد 

ول مستوى التقديرات، ويطلق على هذه الطريقة بطريقة حومتوافقة  متقاربة إجاباتغاية التوصل إلى 

  .العصف الذهني

  :ومنها :الطرق الكمية - 2

وسيلة تستخدم لوصف وتحليل العالقة بين متغيرين أحدهما هو الزمن هي : طريقة السالسل الزمنية  -أ

ديد معادلة خط االتجاه العام باستخدام المربعات الصغرى والخط المحدد ححيث يتم ت ،والثاني هو المبيعات

لهذه الطريقة هو ذلك الخط الذي تكون عنده مربعات االنحرافات أقل ما يمكن ، والخط الذي نتوصل إلى 

  :ه يعطي تقريبا مناسبا لالتجاه العام لدالة المبيعات ، والتي يفترض أن تكون بالشكل التالي تحديد

  

                                                            
  .31 -23ص ص  مرجع سابق،فرآوس محمد،  1



اإلدارية المحاسبة أدوات بتطبيق اإلنتاج تكاليف تحديد......................................الثاني الفصل  
 

74 

 

Y :المبيعات التقديرية.  

  X :الفترة الزمنية المراد تقدير مبيعاتها.  

  :، فإنه يتم تحديدها وفقا لما يليbو a: بالنسبة لـ

  

: حيث أن 
 

  .يةتشير إلى عدد الفترات الزمن 

يمثل متغيرا آخر غير الزمن وهذا  xتستخدم هذه الطريقة في حالة ما إذا كان  :االرتباطمعامل  -ب

معامل االرتباط بالعالقة  يعطيو ،الزمنمن أجل تحديد قوة االرتباط بين كمية المبيعات ومتغير آخر غير 

   :التالية

( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 yynxxn

yxxyn
r  

 r ≤+1 ≥1‐لنا شرط أن يكون  :يليوتحدد درجة االرتباط كما 

 →R=+1 ارتباط موجب قوي

 →R=+0.5 ارتباط موجب

 →R=‐0.5 ارتباط سلبي

 →R=‐1 ارتباط سلبي قوي

وتستعمل هذه الطريقة للتخلص من التقلبات التي تشتمل عليها  :المتحركةطريقة المتوسطات  -ج

  .ك في حالة التقلبات الموسمية والفصليةالسالسل الزمنية وتستعمل كذل
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وعموما إلعداد الموازنة التقديرية للمبيعات فإنه يجب األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية، النمط 

  1.االستهالكي للمنتج، سياسات التسعير، برامج اإلعالن، الموقف التنافسي للمنتج، وغيرها

يتم تحديد البرنامج اإلنتاجي ومستلزماته من خالل إعداد الموازنة  بعد تحديد برنامج المبيعات المستهدف فإنه

. التقديرية لإلنتاج والموازنة التقديرية للمستلزمات اإلنتاج من مواد أولية، اليد العاملة، التكاليف غير المباشرة

ومستلزماته يمكن وعلى هذا فإنه هناك عالقة تكاملية بين كل الموازنة التقديرية للمبيعات وموازنة اإلنتاج 

 :تاليتوضيحها من خالل الشكل ال

 .): 14(الشكل رقم
  .اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاجموازنة العالقة بين موازنة المبيعات و

  
  

  

  

  

  

  

  

  .256أحمد محمد نور، أحمد حسين علي، مرجع سابق، ص، : المصدر

  

س الموازنات األخرى فعلى أساسها تبنى رأ علىتأتي للمبيعات  من خالل الشكل أن الموازنة التقديرية يتبين 

  .المستلزمات والتكاليف كافةوتحدد التقديرات األخرى  جل

  

  

                                                            
، 2ط الموازنات ألغراض التخطيط والرقابة، وإعدادخبراء الشرآة العربية المتحدة للتدريب واالستشارات اإلدارية، األساليب الحديثة للتحليل المالي   1
  .163، ص 2007شرآة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، ال

موازنة المواد األولية

موازنة المبيعات

 موازنة اإلنتاج

 موازنة التكليف غير المباشرةموازنة األجور المباشرة
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  :أهداف الموازنة التقديرية لإلنتاج   

  1:تهدف الميزانية التقديرية لإلنتاج إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها

مبيعات، وتواجه بها طلبات الزبائن تقدير كميات اإلنتاج التي تلبي حاجيات الموازنة التقديرية لل - 1

 ؛في وقت وجيز مما يلزم تحديد مستويات المخزون السلعي الواجب توافرها

 ؛تقدير االحتياجات من المواد األولية ومواقيت شراؤها - 2

 ؛تخطيط االحتياجات من األجور المباشرة - 3

 ؛لبمعرفة قيمة المصاريف الالزمة إلنتاج الكميات الواجب انجازها لمواجهة الط - 4

والوصول إلى المستوى المخطط  مراقبة اإلنتاج لتحقيق االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية المتاحة - 5

 .توفير المنتج في الوقت والتكلفة المناسبينمع للجودة والكمية 

  ):البرنامج اإلنتاج( تقدير الكمية المنتجة    

ة اإلنتاج التي تغطي المبيعات المتوقعة، حيث يتم أن الموازنة التقديرية لإلنتاج هي خطة لتحديد كمي تبينكما 

األخذ بعين االعتبار الطاقة اإلنتاجية، مدى توفر المواد األولية الالزمة، والقوة العاملة ولوازم اإلنتاج 

 .األخرى، عند إعداد موازنة اإلنتاج

  2:ويتم تقدير عدد الوحدات الواجب إنتاجها عن طريق المعادلة التالية

  

  

الة وجود وحدات تحت الصنع في بداية ونهاية الفترة المقدرة فإنه يتم تحديد نسبة التصنيع التي وصلت وفي ح

  3:إليه ثم يتم ترجيحها إلى وحدات تامة بالكمية، إذا فالكمية التقديرية وفق هذه الحالة تكون مساوية إلى

  

  
                                                            

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دآتوراه العلوم في العلوم - حالة قطاع صناعة الحليب- نعيمة يحياوي، أدوات مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق  1
  .109، ص 2009-2008سيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، االقتصادية شعبة تسيير المؤسسات، آلية العلوم االقتصادية وعلوم الت

  .442خليل عواد أبو حشيش، مرجع سابق، ص  2
  .41،42، ص ص 2005شناف فريد، الموازنة التقديرية لإلنتاج، الدار المحمدية، الجزائر،   3
  .المعادلة األولى خالل نتحصل عليها من*

 مخزون أول المدة –مخزون آخر المدة المستهدف + ية الوحدات المباعة التقدير= الوحدات المنتجة التقديرية 

تحت  منتجات* + عدد الوحدات المقدر إنتاجها من المنتجات التامة الصنع= الكمية التقديرية الواجب إنتاجها 
 .الصنعتحت الصنع في بداية الفترة مرجحة بنسبة  منتجات -الصنع في نهاية الفترة مرجحة بنسبة الصنع 
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  :فق المعادلة التاليةهذا ويتم تحديد كمية المخزون ألول الفترة للمنتجات تحت الصنع و

  

  

تحديد البرنامج اإلنتاجي المستهدف فإنه يفترض تحديد مستلزمات ذلك البرنامج من المواد األولية، بعد أن يتم 

  .اليد العاملة، والخدمات األخرى الضرورية للقيام بعملية اإلنتاج

  :تحديد المستلزمات من المواد األولية -1

األولية من خالل الموازنة التقديرية للمواد المباشرة، حيث توضح لنا هذه  يتم تحديد المستلزمات من المواد

 1:األخيرة ما يلي

 .الكمية التقديرية المتوقع استخدامها من المواد الخام إلنتاج المنتج وتكلفة هذه الكمية -

 .كمية المشتريات التقديرية من المواد الخام وتكلفة الشراء -

  2:لإلنتاج كما يلي) الالزمة(لمتوقع استخدامهاويتم تحديد الكمية التقديرية ا

 حيث يمكن تحديد الحاجة لكل وحدة منتجة من المواد األولية): متماثلة( حالة إنتاج منتجات نمطية - أ

، وتكون مهمة التقدير في هذي الحالية سهلة، ويحدد المعدل )وحدة قياس معيارية(على أساس معياري 

  .عن طريق السجالت الخاصة باالستهالك، الدراسات الهندسية، وغيرهاالمعياري للمواد الالزمة لإلنتاج 

في هذه الحالية يتم تقدير كميات المواد األولية الالزمة لإلنتاج : حالة إنتاج منتجات غير نمطية  - ب

باستخدام نسب استهالك المواد في السنوات السابقة بعد أن يتم إجراء التعديالت الالزمة، وكذلك األخذ بعين 

 . العتبار نسبة التلف االعتيادية أثناء عملية الصنعا

بعد تحديد كمية المواد الالزمة لإلنتاج فإنه يجب وضع برنامج تقديري للمشتريات والمخزون لهذه المواد من 

وإلعداد الموازنة التقديرية . الفترة المقدرة، وذلك بالوقت والتكلفة المناسبين أجل توفيرها على مدار

  3:المقدرجب مراعاة العوامل التالية والتي من شأنها أن تؤثر في برنامج الشراء للمشتريات ي

  

                                                            
  .165تشارات اإلدارية، مرجع سابق، ص خبراء الشرآة العربية المتحدة للتدريب واالس  1
  .59،60، ص ص 2003، 2خالص صافي خالص، تقنيات تسيير ميزانيات المؤسسة االقتصادية المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  2
  .226عبد المقصود دبيان، مرجع سابق، ص   3

فترة + اإلنتاج الواجب تسليمه للمخازن = (المخزون السلعي من اإلنتاج تحت الصنع في بداية الفترة 
 .الفترة عدد أيام العمل خالل) / اإلعداد
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  ؛االحتياجات من المواد األولية الالزمة لبرنامج اإلنتاج التقديري -1    

  ؛ )تكاليف الطلبية، وتكاليف التخزين(التكاليف المترتبة عن الشراء -2    

  ؛أخير في استالم طلبيات الشراءهامش األمان من المخزون لمقابلة الت-3    

  .التاريخ الواجب فيه الشراء لتفادي الوقوع في العجز في المخزون-4    

  :هذا ويتم تقدير الوحدات الواجب شراؤها من خالل المعادلة التالية

  

 

، وتتم هذه ولتحديد تكلفة المواد األولية الالزمة لإلنتاج فإنه يجب تحديد السعر التقديري لكل وحدة من المواد

   1:لـاعتبارا ، حيث أن تقدير األسعار يكون ؤسسةالمالعملية من قبل قسم المشتريات والتموين ب

  ؛األسعار السائدة وقت وضع السعر التقديري -أ   

  ؛األسعار المتعاقد عليها مع الموردين- ب  

در أوال الوارد طريقة التكلفة الوسطية المرجحة، الصا(مع المخزون  ؤسسةالمطريقة تعامل -ج  

  ).الخ...أوال

  :ما يلي) المقدر(ويتضمن السعر المعياري 

 .سعر الشراء الذي يدفع على الموارد بعد استبعاد الخصومات -

 ).الخ...النقل، التأمين(مصاريف الشراء بأنواعها  -

  :وعليه تحسب تكلفة المواد األولية الالزمة للبرنامج اإلنتاجي المقدر وفق للمعادلة التالية

  

  

  

  

  

                                                            
  .49شناف فريد، مرجع سابق، ص   1

 .مخزون أول المدة –مخزون آخر المدة + الكمية التقديرية من المواد األولية الالزمة لإلنتاج = الكمية الواجب شراؤها 

  السعر التقديري xية  الكمية التقدير= تكلفة المواد األولية 
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  :الموازنة التقديرية للعمل المباشر -2

توضح هذه الموازنة عدد ساعات العمل المباشرة المطلوبة للقيام بالبرنامج اإلنتاجي المقدر، وهذا في    

خالل فترة  ؤسسةالمضوء نوعية العمل ومهارة العمال، كما تبين قيمة األجور المباشرة التي سوف تتحملها 

  :وفقا لـ هذه القيمة أين تتحدد 1الموازنة،

  

 

 2:إلعداد الموازنة التقديرية للعمل المباشر وجب معرفة ما يلي

يتم الحصول عليها من خالل و :)الساعات المخططة( الساعات المعيارية المحققة للعامل -أ   

  :المعادالت التالية

            

  

  

  

  

  

  :عدد العمال الذين هم على عالقة مباشرة باإلنتاج - ب  

  ويتحدد عدد العمال الالزمين للعملية اإلنتاجية وفقا لما يلي

       

  = الالزم عدد العمال  

  

                                                            
  .274سابق، ص احمد محمد زامل، مرجع   1

  

  .52- 50شناف فريد، مرجع سابق، ص ص   2

  معدل أجر الساعة xالمخططة عدد الساعات =  تكلفة األجور المباشرة

للعامل/ الساعات المعيارية المحققة   

 حجم اإلنتاج المطلوب

 أيام العمل النظرية) = العطل المدفوعة األجر (-)عطل نهاية األسبوع (-)عدد أيام فترة الموازنة(

الساعات "ساعات الحضور غير المنتجة  (-)الغياب (-)عدد ساعات اليوم(X)أيام العمل النظرية(
 للعامل/ الساعات المباشرة المحققة ") = الخ...التي تقام فيها اجتماعات، ندوات

الساعات =  ")ير المنتجمعدل الوقت غ"معدل عدم الفعالية (X)للعامل/ الساعات المباشرة المحققة (
 .للعامل/ المعيارية المحققة 
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  :الموازنة التقديرية للتكاليف الصناعية غير المباشرة -3

تعطينا هذه الموازنة كافة تكاليف اإلنتاج ماعدا المواد واألجور المباشرة، فهي عادة ما تمثل جل التكاليف    

د وعن، الخ...لتي ليست على عالقة مباشرة باإلنتاج كاألجور غير المباشرة، اإلهتالكات، التأمينات، األخرى ا

إعداد الموازنة التقديرية للتكاليف الصناعية غير المباشرة يجب التمييز بين الشق المتغير والشق الثابت على 

ويمكن تقدير التكليف الصناعية غير المباشرة وفق معادلة موازنة بالشكل . أساس عالقة التكلفة بحجم النشاط

  1:التالي

  

  :حيث أن

  ؛باشرةالتكاليف الصناعية غير الم= ص       

  ؛التكاليف الثابتة= أ          

  ؛المعدل المتغير من التكاليف غير المباشرة= ب         

  ).اإلنتاج(مستوى النشاط = س         

  :موازنة التكلفة اإلجمالية لإلنتاج - 4

د برنامج بعد تحديد البرنامج اإلنتاجي المقدر والمعد وفقا للموازنة التقديرية للمبيعات، فإنه يتم تحدي   

مستلزمات اإلنتاج بالكمية والقيمة، وفي األخير يتم وضع موازنة تكلفة اإلنتاج اإلجمالية، حيث تتضمن كل 

   2.من تكلفة المواد األولية واليد العاملة المباشرة والتكاليف غير المباشرة الالزمة للبرنامج اإلنتاجي المقدر

  :ة التاليةقالوعليه فتكلفة اإلنتاج اإلجمالية تعطى بالع

  

  

  

  

                                                            
  .270أحمد نور، أحمد حسين علي، مرجع سابق، ص   1

  .159، ص، 2003عصام فهد العربيد، المحاسبة اإلدارية، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،   2

  ب س+  أ = ص 

 التكاليف غير المباشرة+ مباشرة الالزمة األجور ال+ ولية المباشرة الالزمة تكلفة المواد األ=  تكلفة اإلنتاج
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 التكلفة المستهدفة: المطلب الثاني

منهج منظم لتحديد تكلفة منتج ذو مستوى من الجودة والوظائف المحددة " :أنهابتعرف التكلفة المستهدفة    

 1".مسبقا، تساعد على تحقيق المستوى المطلوب من الربحية في ظل سعر البيع المتوقع للمنتج

  2:المبادئ التالية يتضمنو :منهج التكلفة المستهدفة

فاألساس هنا عكس المنهج التقليدي الذي يركز على تحديد التكلفة ثم السعر، : قيادة سعر للتكلفة -1

لتكلفة المستهدفة يتم تحديد السعر الذي يتماشى ومتطلبات السوق أوال، وبطرح الربح المستهدف من افق فو

 ؛تصنيع المنتج في حدودها هذا السعر نتحصل على التكلفة المستهدفة والتي يجب

معرفة زبائنها والقيام بدراسة مفصلة لردود  ؤسسةالمأين يتوجب على إدارة : التركيز على الزبون -2

 ؛أفعالهم اتجاه المنتج، ودراسة األسعار المناسبة لهم

حيث تعد هندسة التصميم العنصر الرئيسي في التكلفة المستهدفة، إذ : التركيز على تصميم المنتج -3

مع التركيز على عملية  ،يستوجب تصميم المنتج بالشكل الذي يكمن تصنيعه في حدود تكلفته المستهدفة أنه

 ؛التصنيع من خالل فحص جميع أوجه العملية اإلنتاجية للتأكد من أن المنتج سيتم تصنيعه بأعلى كفاءة ممكنة

ه المستهدفة فإنه للوصول إلى هدف تصنيع المنتج في حدود تكلفت: وضع فرق متداخلة المهام -4

كالمختصين في  ؤسسةالم استخدام فريق عمل متنوع المهام واالختصاصات ومن مختلف إدارات يستوجب

  ؛الخ...بحوث التسويق، البيع، هندسة التصميم، هندسة اإلنتاج، جدولة اإلنتاج، التجهيز

لعالقة بدورة حياة المنتج وفق هذا المبدأ فإنه يتم األخذ بكافة التكاليف ذات ا: دورة حياة التكاليف -5

 ؛االعتبارفي 

من خالل حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة مما يسمح بتخفيض التكلفة، : توجيه سلسلة القيمة -6

من شأنه أن يساعد اإلدارة على تحديد فرص تقليل  ؤسسةالمفالنظرة الفاحصة للسلسة القيمة لجميع أنشطة 

 .التكلفة

  

  

 

                                                            
1 Y. De Ronge, Comptabilité De Gestion, 2eme Edition, Deboeck, Bruxelles, 2008, p, 325. 

  .175،176نضال محمد رضا الخلف، إنعام محسن حسن زويلف، مرجع سابق، ص ص   2
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  1:تتمثل مراحل أسلوب التكلفة المستهدفة في: دفةراحل حساب التكلفة المستهم   

دراسة السوق الذي سيتم طرح  ؤسسةالميتوجب على  في هذه المرحلة: المستهدفتعيين السعر  -أ  

 مستعدون لدفعه، كذلكالومعرفة السعر من خالل دراسة وتحديد احتياجات ورغبات الزبائن،  ،المنتج فيه

، مع تحديد )الخ...أسعارهم، أصناف منتجاتهم ووظائفها،(وللمنافسين  مؤسسةتحديد الوضعية التنافسية لل

األولى تعتبر صعبة نوعا : ووفق هذه المرحلة هناك حالتين. في تحقيقها ؤسسةالمالحصة السوقية التي ترغب 

ما على اعتبار أنها تتمثل في تعيين سعر مستهدف لمنتج جديد سيطرح في السوق، أين يكون هناك نقص في 

توقعاتها، أما الحالة الثانية فتكون أسهل من األولى على اعتبار  ؤسسةالممعلومات الالزمة لكي تبني عليها ال

أن المنتج مطروح في السوق والمعلومات المتعلقة به وباستهالكه متوفرة مما يسمح بوضع تقديرات حول 

  .أسعاره

على المدى  للمؤسسةراتيجي وذلك من خالل وضع التخطيط اإلست: تحديد الربح المستهدف- ب  
تحديد الربح المستهدف يكون بناءا على إستراتيجية الربح ف ،الطويل، ومحفظة منتجاتها المتوسطة األجل

  .  وإستراتيجية حصة المنتج من السوق في المدى القصير للمؤسسةطويل األجل 

      2:وتحسب هذه األخيرة وفق العالقة التالية: تحديد التكلفة المستهدفة-ج  
 

 

بتحديد التكلفة المقدرة للمنتج  ؤسسةالمبعد حساب التكلفة المستهدفة والمحددة وفقا لمتطلبات السوق، تقوم    

قوم اإلدارة بالمقارنة بين التكلفة ثم ت ،) طاقتها وخصائص مواردها(وفقا لقدراتها وظروفها الداخلية 

هذه األخيرة أكبر من  كانتما  ، وإذاالداخلية ؤسسةالمالمستهدفة والتكلفة المعيارية المحسوبة وفقا لظروف 

ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لتقليصه قدر ) الفجوة(تحليل ذلك الفرق ل مجهوداتاإلدارة تبذل األولى، 

 .اإلمكان من خالل هندسة إعادة العمليات

 :تاليالشكل ال في هحيضوتوعلى هذا فمنهج التكلفة المستهدفة يمكن 

  

  
                                                            

1 C.Alazard, S. Separi, Contrôle de gestion : Manuel et Applications DEFC épreuve N° 7, Paris : Dunod, 5ème Edition, 
2001.p, p, 635,636.  
 

2 M. Gérard, Comptabilité Analytique, 2eme Edition, Bréal, France, 2001, p 472. 

 الربح المستهدف –سعر البيع المتوقع = التكلفة المستهدفة 
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 ):15(قمالشكل ر

  .منهج التكلفة المستهدفة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : C. Alazard, S. Separi, Op.cit, p, 633.  

 من العديد فيو الصناعية مؤسساتال في المستهدفة التكلفة تستخدم :المستهدفة التكلفة استخدام مجال   

   1:منها المجاالت

 مرحلة في المستهدفة التكلفة استخدام يمكنولمهمات، وا األجزاء تكلفة الخام، المواد شراء واإلنتاج، التخطيط

 البيئة على ةضار آثار أي بتدني المرتبطة التكاليف في تتمثل المرحلة هذه التكاليف في نأ حيث البيع، بعد ما

 لتفاديالمخزون  من األدنى الحد إلى والوصول التخزين عملية في أيضا موتستخد ،النقي غير الفاقد مثل

  .)JIT( المناسب الوقت مخزون ونظام المستهدفةالتكاليف  بين التكامل طريق عن وذلك المنتجات تكلفةزيادة 

 :التالي النحو على إلنتاجيةا الدورة مدار على المستهدفة التكلفة تستخدم أن يمكن و

 ؛البيع لنفقات مستهدفة تكلفة، لإلنتاج مستهدفة تكلفة، للتصميم مستهدفة تكلفة :مثل للتصنيع مستهدفة تكلفة 1-

 .المنتج لصيانة مستهدفة تكلفة، المنتج لتشغيل مستهدفة تكلفة :مثل للعمالء مستهدفة تكاليف 2-

                                                            
مجلة جامعة ، )ميدانية دراسة( األردنية العامة المساهمة الصناعية الشرآات في المستهدفة التكلفة مدخل تطبيق ومعوقات متطلباتغسان فالح المطارنة،   1

  192، 191، ص ص 2008، العدد الثاني، 24دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

التخفيض 

المستمر 

 للتكاليف

+ هندسة القيمة  

 سعر البيع المتوقع

التكلفة المقدرة وفقا 

 ؤسسةالملظروف 

 التكلفة المستهدفة

)المسموح بها(  

 الربح المستهدف
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  .تحديد تكاليف اإلنتاج باستخدام بحوث العمليات: المبحث الثالث

لمية، دنى حد ممكن وتحديدها بطريقة عالتكاليف وخاصة تكاليف اإلنتاج أل تدنية إلى ةؤسسمة الإدار سعىت   

اختيار الحلول من خالل مع األخذ بعين االعتبار الجودة المطلوبة، الربحية المستهدفة وغيرها من العوامل، 

 حيثالمحاسبة اإلدارية من خالل بحوث العمليات ما توفره المثلى التي تحقق تلك العوامل مجتمعة، وهذا 

وتستخدم بحوث العمليات كل من . قرارات سليمة تقدم المعلومات والحلول المثلى التي تمكن اإلدارة من اتخاذ

  .في تخفيض تكاليف اإلنتاج وتحديدها) PERT(البرمجة الخطية وأسلوب تقييم ومراجعة البرامج

  .البرمجة الخطية: المطلب األول

طريقة أو أسلوب رياضي يساعد على استخدام كفء للموارد االقتصادية :" بأنها  البرمجة الخطية تعرف   

وتعتبر البرمجة الخطية بمثابة أداة يمكن . حة وذلك  إما بهدف تعظيم المنافع كاألرباح أو تدنية التكاليفالمتا

  1".استخدامها في تسهيل عملية القرار

يتضح أن البرمجة الخطية تستخدم للمساعدة في عمليات اتخاذ القرار ومعالجة المشاكل التي تواجهها    

إما مشاكل تعظيم العوائد الكلية كمشكل اختيار المنتجات وبدائل مستلزمات اإلدارة والتي غالبا ما تكون 

أو مشاكل تدنية التكاليف مثل مشكل تحديد . أن تضمن أعلى عائد ربح ممكن اإلنتاج األساسية التي من شأنها

ها من خليط المواد األساسية الالزمة لإلنتاج التي تضمن توفير المنتجات بأقل تكلفة كلية ممكنة، وغير

 2.إلى حلها وفق أساس منهجي منتظم ؤسسةالمالمشاكل التي تسعى إدارة 

  3:عدة استعماالت من بينهاللبرمجة الخطية   :لبرمجة الخطيةاستعماالت ا   

 ؛للمؤسسةالمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوظائف الرئيسية  -1

 ؛تعتمد لتخطيط ومراقبة اإلنتاج -2

 ؛ج اإلنتاجيالمساهمة في تحديد المزي -3

 ؛تساعد في المفاضلة بين طرق اإلنتاج المتاحة -4

 ؛تساعد في تحديد أفضل الطرق لتوزيع المنتجات -5

                                                            
  .18، ص 2004، الدار الجامعية، مصر، -تطبيقات باستخدام الحاسب اآللي- فتحي رزق السوافيري، مدخل معاصر في بحوث العمليات  1
  .18 ، ص2008، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، -مدخل أسلوبي وموضوعي- مؤيد عبد الحسين الفضل، بحوث عمليات محاسبية  2
  .55، ص 2003، دار وائل للنشر، األردن، - مدخل علمي التخاذ القرارات- موسوي، بحوث العملياتمنعم زمزير ال 3
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 .تساعد في احتساب ومن ثم السيطرة على طاقات المكائن للوصول إلى أقل التكاليف -6

متمثلة  الفرضياتيخضع التطبيق السليم للبرمجة الخطية لعدد من   :فرضيات تطبيق البرمجة الخطية   

  1:في

يعني ذلك أن المساهمة في دالة الهدف والكمية المستخدمة في قيود النموذج الرياضي : التناسبية - أ

 ؛تكون متناسبة مع قيمة كل متغير من متغيرات القرار

تمثل مساهمة جميع المتغيرات األساسية الداخلة في الحل، يعني هذا أن دالة الهدف و: اإلضافية - ب

 ؛المستخدمة تمثل مجموع الموارد المستخدمة لكل متغير من هذه المتغيراتوأن الموارد الكلية 

عها يأي أن المتغيرات يمكن أن تأخذ قيما كسرية وليس بالضرورة أن تكون جم: قابلية القسمة - ت

 ؛أعداد صحيحة

الخ، ال يمكن ...إن المتغيرات التي تعبر عن كمية ونوعية المنتجات، عدد العاملين: عدم السلبية - ث

 ؛تكون سالبةأن 

وهذا على اعتبار أن البرمجة الخطية هي بمثابة معلمات القرار، ومعامالت القيود تكون : التأكد - ج

 .معلومة وثابتة

عادة ما يتكون النموذج الرياضي للبرمجة الخطية  :مكونات النموذج الرياضي للبرمجة الخطية وصياغته   

  2:من األجزاء الثالثة التالية

 ؛دالة الهدف -

 ؛ )القيود(دات الهيكلية المحد -

 .شروط عدم السلبية -

يطلق على ما تستهدفه البرمجة الخطية سواء كان تعظيم أو تدنية بدالة الهدف والتي تحدد : دالة الهدف - أ

حيث يعتبر اإليراد أو الربح مثال دالة هدف حين  ،الكميات أو المتغيرات المرغوب تعظيم أو تصغير قيمتها

مع العلم  .عتبر التكلفة دالة هدف في حالة ما إذا كان الهدف يتعلق بتصغير قيمتهايتطلب أمر تعظيمه، كما ت

 ).Min(أو تقليل) Max(بأن كل نموذج رياضي يحتوي على دالة هدف واحدة فقط إما تعظيم

                                                            
  . 45،46مؤيد عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص ص   1
  .276خليل عواد أبو حشيش، مرجع سابق، ص   2
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من ناحية مقدار  للمؤسسةتشير هذه المحددات إلى كميات الموارد المتاحة ): القيود(المحددات الهيكلية  - ب

طلق ماجه كل وحدة منتجة من كل هذه الموارد، فدالة الهدف المحددة مسبقا ال يمكن تحقيقها بشكل ما تحت

ومن بين هذه المحددات نجد الطاقة اإلنتاجية، القوى  ؤسسةوبدون قيود معينة بحسب طبيعة ونوع كل م

 .الخ، و هي القيود التي ال يسمح بتجاوزها عند الوصول للقيم المثلى...العاملة

وط التي تضمن عدم سلبية المتغيرات الموجودة بالنموذج، فهذه روهي الش: وط عدم السلبيةشر - ت

الشروط من األهمية بما كان لتكون الحلول المثلى ذات معنى ومنطقية، مع الذكر بأن هذه الشروط ليس لها 

خالها ضمن المزيج دور في حل المشكل وإنما توضع لالسترشاد بها لعدم وجود قيمة سالبة للمتغيرات عند إد

 . األمثل

 1:ويمكن صياغة نموذج البرمجة الخطية بالشكل التالي

 : الربح حالة تعظيم -1

Max(z)= p1X1+ p1X1 + …………………………… pnXn. 

  

  

  

  

  

  

  

  :ويمكن التعبير عنها كما يلي

  

 

 

                                                            
  .41،42مؤيد عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص، ص،   1

  

 دالة الهدف

  a11x1+a12x2+…………………..a1nxn≤B1 

a21x1+a22x2+…………………..a2nxn≤B2 

. 

. 

. 

. 

am1x1+am2x2+…………………amnxn≤Bm 
X1, x2,………………………………………xn≥0   شرط عدم السلبية

 القيود
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  a11x1+a12x2+…………………..a1nxn≥B1 

a21x1+a22x2+…………………..a2nxn≥B2 

. 

. 

. 

. 

am1x1+am2x2+…………………amnxn≥Bm 
X1, x2,………………………………………xn≥0   شرط عدم السلبية

 القيود

  

  

  

 

 

 

  : حيث أن

Max(Z) :أعظم ربح  

Pn….p1 :معامالت دالة الهدف  

Xn….x1 :الرياضي متغيرات النموذج 

an….a1 :مقدار ما يحتاجه كل متغير من الكميات المتاحة 

Bn….B1 : الكميات الموارد المتاحة 

 :التكاليف حالة تدنية -2

Min(z)= C1X1+ C1X1 + …………………………… CnXn. 

  

  

 

 

 

 

 

  :ويمكن التعبير عنها كما يلي

 دالة الهدف

  Xj≥0

MaxZ= 

 

(i=1,2,…,m)

 دالة الهدف

 القيود
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  : حيث أن  

Min(c) : تكلفةأدنى  

Cn….C1 :معامالت دالة الهدف  

Xn….x1 :متغيرات النموذج الرياضي 

an….a1 :مقدار ما يحتاجه كل متغير من الكميات المتاحة 

Bn….B1 : الكميات الموارد المتاحة 

  :طرق حل النموذج الرياضي للبرمجة الخطية   

   .سنركز في دراستنا هذه على مشكل تدنية التكاليف -

في ) الطريقة المبسطة(قة البيانية أو طريقة السمبلكس لحل نماذج البرمجة الخطية فإنه عادة ما يستخدم الطري

  1.ذلك

:وفي ما يلي توضيح استخدام كل طريقة  

تستخدم الطريقة البيانية في حل النماذج التي ال يزيد عدد المتغيرات فيها عن  :الطريقة البيانية - أ

ثل في محور العينات، بعدها يتم اثنين، حيث يتم تمثيل المتغير األول في محور السينات أما المتغير الثاني فيم

                                                            
  .395ق، مرجع سابق، ص يوحنا عبد آل أدم، صالح الرز  1

C= 

  Xj≥0

Min

 

(i=1,2,…,m)

 دالة الهدف

 القيود
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وعموما فإنه لحل نموذج البرمجة  ،رسم القيود لتحديد منطقة الحلول الممكنة والتي يقع فيها الحل األمثل

  1:الخطية وفق الطريقة البيانية يتم إتباع الخطوات التالية

 ؛رسم قيود النموذج على هيئة خطوط مستقيمة -1

 ؛نياتحديد زوايا منطقة الحل الممكن بيا -2

 ؛إيجاد قيم زوايا منطقة الحلول -3

 .تحديد نقطة الحل األمثل -4

  ):الطريقة المبسطة(طريقة السمبلكس  - ب

تعتبر هذه الطريقة أسلوب رياضي متقدم باعتبارها تعالج وتحل النماذج التي تحتوي على أكثر من و   

) Dantzig(بدايات تطبيقها للعالم ، وتعود)الطريقة البيانية(متغيرين، حيث تعتبر هذه الطريقة أدق من سبيقتها 

  .1947في عام 

  2:وبموجب هذه الطريقة يتم حل النموذج الرياضي للبرمجة الخطية وفقا للمراحل الثالثة التالية 

 ؛ )الحل األولي(إيجاد الحل األساسي الممكن  -1

 ؛تحسين الحل األولي للحصول على حل أفضل -2

 .تحسين الحل األفضل للحصول على الحل األمثل -3

  3:ولتطبيق هذه المراحل فإنه يتم إتباع الخطوات التالية   

Minc=3X1+2X2+ X3 

  

  

  

  

                                                            
  .116، ص 2008حسين ياسن طعمه، نماذج وأساليب آمية في اإلدارة والتخطيط، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،   1
  .136حسين ياسن طعمه، المرجع السابق نفسه، ص،   2
  .41- 34، ص، ، ص2002أحمد رجب عبد العال، بحوث العمليات في المحاسبة، دار الجامعة الجديدة، مصر،   3

  X1 + 3X2 +3X3 ≥B1 

2X1 + 6X2 + 9X3 ≥ B2 

X1 + X2 + X3 ≥ B3 

X1, X2, X3 ≥0 
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في الخطوة األولى نقوم بتحويل النموذج الرياضي إلى نموذج معياري أو قياسي من خالل تحويل  -1

المتصاص ) متغيرات فوارق(القيود إلى معادلة على شكل مساواة، وذلك بطرح متغيرات راكدة 

 إضافةثم يتم  ،رفي المتراجحة مع إضافة هذه المتغيرات لدالة الهدف بمعامل معدومالفرق بين ط

يفترض أنه  بمعامللدالة الهدف  إضافتهامتغيرات اصطناعية للمحافظة على شرط عدم السلبية مع 

 :وعليه تتحصل على .(M)كبير جدا يرمز له بالرمز

Minc= 3X1+ 2X2  + X3 +0A1 +MA2+0A3+MA4+0A5+MA6 

  

  

  

 

  :نضع المعلومات المتحصل عليها في جدول يدعى بجدول السمبلكس والذي يأخذ الشكل التالي-2  

 ): 03(الجدول رقم

 .جدول السمبلكس

 دالة الهدف تمعامال
 

 متغيرات دالة الهدف

 معامالت القيود
الكميات المتواجدة 

في الطرف 
 األيمن للمساواة

المتغيرات 
 الداخلة

معامالت 
المتغيرات 
الداخلة 

مأخوذة من 
دالة الهدف

 =C سطر التقييم
  .74مؤيد عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص، : المصدر

  

  :بوضع معلومات النموذج الرياضي يتشكل الجدول التاليو

  

 

  a1X1 + 3X2 + 3X3 -A1+A2=B1 

2X1 + 6X2 + 9X3 ‐A3+A4 = B2 

X1 + X2 + X3  - A5+A6 = B3 

X1, …. , A6 ≥0 
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90/9=10  

 ):04(الجدول رقم

  .جدول السمبلكس للحل األولي 

  

3  2  1  0  M 0  M 0  M 
  

     

  

X1  X2  X3  A1 A2 A3 A4 A5 A6 
  

     

M  A2   80 
1

3  3  1  1  0  0  0  0 
  

  

M  A4   90  2   6  9  0  0  1  1  0  0 
  

  

M  A6   60  1  1  1  0  0  0  0  1  1 
  

  

C=0  3M‐
3 

10M‐
2 

15M‐
1 

M  0  M  0  M  0 
  

  

                                   

 ألمثليةمن خالل سطر التقييم نالحظ أن القيم كلها موجبة مما يعني أن الحل ليس أمثل، حيث أنه يشترط 

طر التقييم سالبة أو معدومة، وفي حالة ما إذا كانت على األقل قيمة موجبة فإنه حل سالحل أن تكون كافة قيم 

  : على قيم سطر التقييم من خالل ما يلي وتتحصل .ليس بأمثل، ويستوجب عملية التحسين

  =3M‐3.  

  :نقوم بعملية التحسين كما يلي-3

نختار أكبر قيمة موجبة في سطر التقييم وبالتالي تتحدد لنا المتغير الداخلة للحل، وفي مثالنا هذا -

  .X3المتغيرة الداخلة هي 

األقل لنحصل على الموجبة  يمةالداخلة ونختار الق ةعلى عمود المتغير اتالكميعمود  نقوم بقسمة -

  .A4المتغيرة الخارجة، وفي مثالنا هذا المتغيرة الخارجة هي 

عمود المتغيرة الداخلة وسطر المتغيرة الخارجة، وفي مثالنا هذا قيمة  التقاءيتحدد المحور كنقطة -

  ).9(المحور مساوية للـ

80/3=26.67  

 .من إعداد الطالب: المصدر

(M.1) + (M.2) + (M.1) - 3  قيمةX1 في سطر التقييم=  

60/3=20
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، وبقية قيم عموده أصفار، )1(ية للـتصبح قيمة المحور في الجدول الموالي في عملية التحسين مساو-

  ).9(أما قيم سطر المحور فتكون عبارة عن حاصل القسمة كل قيمة على المحور نفسه أي القيمة

  : أما بقية القيم األخرى فيتم حسابها كما يلي-

ق يتم رسم مستطيل أو مربع مساعد يصل بين القيمة المراد حساب قيمتها وقيمة المحور، ثم يتم الحساب وف

  :العالقة التالية

  

  

  :في الجدول الجديد فإنه) 80(فمثال لو أردنا حساب قيمة 

  .50 = 9)/3*90( -80= القيمة الجديدة   

  ).50(في جدول التحسين مساوية لـ A2 :المقابلة لـ أي أن قيمة

لطريقة السابقة، وإذا بعد االنتهاء من تعبئة جدول التحسين بالقيم الجديدة، نقوم بحساب سطر التقييم بنفس ا   

كانت كافة قيمه معدومة أو سالبة نتوقف عن عملية التحسين والحل المتحصل عليه هو الحل األمثل والذي 

يقدم لنا أقل تكاليف ممكنة، أما إذا كانت هناك على األقل قيمة موجبة فإنه يجب إعادة عملية التحسين إلى 

 عويض قيم المتغيرات في دالة الهدف لنتحصل على أدنى تكلفة، ومن ثم يتم ت غاية الوصول إلى الحل األمثل

  .يمكن تحقيقها وفقا للظروف المحددة

 :أثناء مراحل الحل فإنه يأخذ بعين االعتبار ما يلي

  .إذا ظهرت متغيرة اصطناعية في الحل النهائي فالمسألة بدون حل -

   .فإن ذلك يدل على وجود حل بديل دومةمتغيرة لم تدخل الحل وقيمتها في سطر التقييم مع عندما تكون-

أثناء عملية التحسين وعند تقسيم الكميات على عمود المتغيرة الداخلة فإنه إذا كانت كل القيم سالبة أو  -

 .حالة تعدد الحلول مفإننا نوقف عملية التحسين ألننا نكون أما) ∞(على شكل 

ة الخارجة فإننا نكون أمام حالة عدم االنتظام، وفي هذه عندما توجد قيمتين متساويتين أثناء اختيار المتغير -

الحالة يتم اختيار إحدى القيمتين عشوائيا ونشرع بالحل فإذا لم نتمكن من الوصول إلى الحل النهائي فإننا نعيد 

  . عملية الحل ولكن باختيار القيمة الثانية

)قيمة المحور/ حاصل ضرب القمتين المتقابلتين( –القيمة القديمة =  القيمة الجديدة  
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 )بيرت(أسلوب تقييم ومراجعة البرامج : المطلب الثاني

إلى السيطرة على عملية اتخاذ القرار والتحكم في مشاريعها، وذلك من خالل عنصرين  ؤسسةالم جحتات   

أساسين هما الوقت وتكلفة الموارد المستخدمة في تنفيذ المشروعات، فهي بحاجة إلى تحديد زمن تنفيذ 

استخدام أسلوب تقييم مشاريعها وتحديد تكلفتها مع التركيز على تحليل العالقة بين الزمن وتكلفة تعجيله ب

  1.ومراجعة البرامج

أحد أساليب التحليل الشبكي، حيث تستخدمه اإلدارة في ) بيرت(يعتبر أسلوب تقييم ومراجعة البرامج    

مجاالت التخطيط والرقابة، خاصة في المشاريع الكبيرة والمعقدة، وكذلك في حالة المشروعات التي ال تتوفر 

  2:ائها، ويمكن النظر ألسلوب بيرت باعتبار أن لهلإلدارة خبرة سابقة حول إنش

  .تخطيط الوقت والتكاليف لألنشطة المختلفة الالزمة لتنفيذ المشروع: بعد تخطيطي -  

، والتعرف على العقبات التي يمكن أن يستخدم للتنسيق بين األنشطة المختلفة للمشروع: بعد تنسيقي -  

  .ون أي تأخيراتتحدث بينها مما يسمح بإكمال المشروع بد

أين يزود اإلدارة بمعلومات حول سير تنفيذ المشروع، العقبات التي تعترض التنفيذ، مما : بعد رقابي -  

  .يتيح لإلدارة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

ن يكون إن الواقع العملي لتنفيذ المشاريع يجبر متخذ القرار إلى محاولة الموازنة بين كل من التكلفة والوقت أي

  :أمامه بديلين هما

  .التعجيل في زمن إنجاز المشروع مقابل احتساب تكاليف أكبر -  

  .التأخير في إنجاز المشروع مقابل احتساب تكاليف أقل -  

ستعد للتضحية بالتكلفة مقابل تعجيل الزمن أو العكس، وهذا ما يطلق عليه ممما يعني أن متخذ القرار يكون 

  .تكلفة/التكلفة أو أسلوب بيرتمصطلح مبادلة الوقت ب

والتكاليف التي يرغب متخذ القرار بمبادلتها بالوقت هي التكاليف المباشرة وغير المباشرة الالزمة لتنفيذ    

تكلفة /في أسلوب بيرت تكاليفيةالمشروع، وبما أن األولى لها تأثير مباشر بالمشروع نجد أن كافة التحليالت ال

وتكاليف معجلة والتي تنتج نتيجة اختصار فترة تنفيذ المشروع، تكاليف اعتيادية  تركز عليها حيث تقسم إلى

                                                            
  .236أحمد رجب عبد العال، مرجع سابق، ص   1
  .403منعم زمزير الموسوي، مرجع سابق، ص   2
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مع تقسيم الوقت كذلك إلى وقت اعتيادي ووقت معجل، حيث أن األول هو ذلك الوقت الالزم إلنجاز 

  1.المشروع في ظل الظروف الطبيعية أما الوقت المعجل فهو اقصر وقت يمكن أن ينجز  فيه المشروع

تكلفة يحدد لنا زمن تنفيذ المشروع مع أدنى تكلفة ممكنة لتنفيذه، وذلك من خالل /ذا فأسلوب بيرتوعلى ه

  2:الخطوات التالية

 .رسم شبكة األعمال وتحديد الوقت االعتيادي لكل نشاط مع تحديد المسار الحرج :أوال

  3".نشطة وأحداث مشروع معينتمثيل بياني للعالقة المنطقية المتبادلة بين أ: "تعرف شبكة األعمال بأنها

  4:قواعد بناء شبكة األعمال

  ؛يقسم المشروع إلي أنشطة محددة بدقة -1

 ؛لكل نشاط حدث بداية وحدث نهاية ويمثل بسهم -2

 ؛لكل نشاط سهماً واحداً -3

 ؛لكل حدث رقم محدد وتكون األرقام مسلسلة -4

األحداث ودون الدوران  تسير المسارات من األصغر إلي األكبر في اتجاه واحد دون تكرار ألرقام -5

 ؛إلي الخلف في اتجاه عكسي

  ؛الحدث األول ال يسبقه أي نشاط والحدث األخير ليس له نشاط الحق -6

 ؛هناك أنشطة متعاقبة ومتوازية حسب العالقات الفنية بين األنشطة -7

في حالة وجود أنشطة معلقة أو نشاطين بين حدثين متتاليين أو وجود عالقات منطقية غير  -8

 ؛يتم استخدام األنشطة الوهميةواضحة 

 ؛لكل شبكة مسار حرج وأنشطة حرجة تقع علي المسار الحرج -9

وقد يدخل في الحدث ) أسهم(خالف الحدث األول والحدث األخير قد يخرج من الحدث عدة أنشطة - 10

 ).أسهم(عدة أنشطة 

                                                            
  .325-323مؤيد عبد المحسن الفضل، مرجع سابق، ص ص   1
  .422-419منعم زمزير الموسوي، مرجع سابق، ص ص   2
، دار القلم للنضر والتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة، -ساعدة في اتخاذ القرارالطرق الكمية الم- عبد الستار أحمد األلوسي، أساليب بحوث العمليات  3

  .261، ص، 2003
  .302-297مؤيد عبد المحسن الفضل، مرجع سابق، ص ص   4
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  1:التاليةف المصطلحات يوللفهم الجيد والتطبيق السليم لشبكة األعمال فإنه يجب تعر   

أو لحظة بداية عمل جديد أو لحظة االنتهاء من عمل  الزمن،يعبر الحدث عن نقطة عديمة : الحدث -

في شكل دائرة ويأخذ أرقاماً  عن الحدثويعبر  تكلفة،فإن الحدث ال يستنفذ موارد أو  نشاط سابق وبالتاليأو 

قد يكون نقطة بداية ألكثر من نشاط  ولكل نشاط حدث بداية حيث ،)......5، 4، 3 ،2، 1 (:مسلسلة مثل

   .وحدث نهاية حيث قد يكون نقطة نهاية ألكثر من نشاط

يعبر النشاط عن األداء والدور الفعلي للعمل وبالتالي فإن النشاط الحقيقي يتطلب وقتاً لتنفيذه  :النشاط -

رقام حدثي البداية والنهاية ويستنفذ موارد مالية إلنجازه، ويأخذ شكل السهم ويرمز له بأحرف أبجدية أو بأ

على أنشطة متعاقبة وهي األنشطة  نحصلوعند تمثيل األنشطة على شبكة األعمال قد  ،حسب اتجاه السهم

 . ..... )بحيث يتم إنجاز النشاط األول ثم الثاني وهكذا كل منهم له وقت خاص به(تم في تتابع كالسلسلة التي ت

 وع التتابع في األنشطة من حيث الزمن ولكن يمكن تنفيذها في نفس الوقتقد ال تتطلب العملية الفنية للمشرأو 

  .كما أنه هناك إمكانية وجودهما في نفس الشبكة .وهذا ما يطلق عليه اصطالح األنشطة المتوازية

تتكون شبكة األعمال من عدة مسارات تبدأ كلها من الحدث األول وتنتهي عند الحدث  :المسار -

  . األخير

  .هو المسار األطول في الوقت بين المسارات أو هو أكبر وقت الزم لتنفيذ المشروع: الحرج المسار -

هي األنشطة الواقعة علي المسار الحرج، وهي األنشطة التي إذا تم تأخيرها  :األنشطة الحرجة –

  . فيتسبب ذلك في تأخير المشروع

ها يعادل صفراً، وال تتطلب موارد إلتمامها هي األنشطة التي ال تستنفذ وقتاً فوقت: األنشطة الوهمية - 

فتكلفتها تعادل صفراً، وإنما تستخدم فقط للداللة علي تتابع األنشطة منطقياً أو لتفادي وجود أكثر من نشاط 

  .بين حدثين متتاليين، أو لتفادي وجود أنشطة معلقة، ويرسم بسهم متقطع

 :والشكل الموالي يبين لنا نموذج لشبكة األعمال

  

  

  

                                                            
  .310-305 منعم زمزير الموسوي، مرجع سابق، ص ص  1
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 ):16(الشكل رقم

  .نموذج لشبكة األعمال 

  

  

  

  

  

  

  

  

 .265، مرجع سابق، ص، أحمد رجب عبد العال: المصدر  

 

  .إعادة رسم شبكة األعمال بالوقت المعجل مع تحديد المسار الحرج :ثانيا

  .تحديد الفرق بين وقت المسار الحرج العادي ووقت المسار الحرج المعجل :ثالثا

  :فة، حيث أنحساب ميل التكل :رابعا

  

  =    

  

إجراء التخفيضات الممكنة من خالل اختيار النشاط صاحب أقل ميل للتكلفة والذي يقع في المسار  :خامسا

الوقت  –الوقت االعتيادي ( الحرج، مع مراعاة أن التخفيض يجب أن يكون في حدود الوقت المسموح به 

  ).المعجل

النشاط

 حدث بداية

المسار الحرج

 حدث نهاية

 الحدث

1 5 

3 

4 

2 

 ميل التكلفة
تكلفة اعتيادية –تكلفة معجلة   

وقت معجل -وقت اعتيادي    
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ي تخفيض وقت المسارات الحرجة كلها وفي آن واحد في حالة تعدد المسارات الحرجة فإنه من الضرور

على أن تكون فترة التخفيض هي أدنى فترة مسموح بها لألنشطة ذات األقل ميل للتكلفة، فإذا كان هناك 

مسارين حرجين حيث يمكن تخفيض النشاط صاحب أقل ميل للتكلفة للمسار األول بأسبوعين مثال وفي 

بثالثة أسابيع، فإن الفترة المسموح بها لتخفيض األنشطة هي أسبوعين  المسار الثاني يمكن تخفيض النشاط

  .لكل نشاط

قد ال  هبالرغم من أنفإنه يتم تخفيضه  وفي حالة ما إذا كان هناك نشاط مشترك في مسارين حرجين أو أكثر

ن صاحبي بنشاطي صاإال أن ميل تكلفته قيد يقل عن مجموع ميل التكلفة الخ يكون صاحب أقل ميل للتكلفة

  .ج مختلفرأقل ميل للتكلفة وكل منهما في مسار ح

يتساوي حين (نستمر في عملية التخفيضات الممكنة إلى أن نستهلك كل األوقات المسموح بتخفيضها  :سادسا

  ).عجلالم مع وقت المسار الحرج عتياديوقت المسار الحرج اال

  . تي تكون في أدنى قيمة ممكنة لهايتم تحديد مدة إنجاز المشروع ومجموع التكاليف ال :سابعا
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 :خالصة

إلنتاج بصفة خاصة وكذا هذا الفصل والذي تضمن ماهية التكاليف بصفة عامة وماهية تكاليف ا دراسة بعد   

أن التكلفة ما هي إال تضحية بموارد معينة من أجل  تبينلمستخدمة في تحديد تكاليف اإلنتاج، األدوات ا

ضحيات التي ساهمت في إنتاج المنتج الحصول على منافع مستقبلية، وأن تكلفة اإلنتاج هي كل هذه الت

ترغب في معرفة قيمة هذه التضحيات بغية اتخاذ مختلف القرارات التي إدارة المؤسسة  اتضح أنو .النهائي

أدوات المحاسبة اإلدارية في قياسها وتحديدها لتكاليف األنتاج دارة اإل ستخدمفي المضي قدما، وت هاتساعد

  .تكلفة/ الميزانية التقديرية، التكلفة المستهدفة، البرمجة الخطية، أسلوب بيرت :ثلة فيتموالم المعنية بذلك

اسة مؤسسة المطاحن في الفصل التطبيقي من خالل در جسيدهاسنحاول ت استخدام هذه األدواتوبغرض    

 .-وحدة الدقيق والفرينة– بسكرة الكبرى للجنوب



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

:الثالثالفصل   
تحديد تكاليف إنتاج مؤسسة  

المطاحن الكبرى للجنوب 
.بسكرة  
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 تمهيد

دراسة  تمتتطرق إليها في الفصلين األول والثاني، تم البغرض المساهمة في إسقاط المفاهيم النظرية التي    

وبما أن المؤسسة  إحدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية أال وهي مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة،

والفرينة، وذلك للتعرف على واقع تكاليف  إحدى وحداتها وهي وحدة الدقيق تم اختيار تتضمن أربع وحدات،

اإلنتاج بها وطبيعة ومجاالت استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية، ومحاولة تحديد تكاليف اإلنتاج للوحدة 

  .ومعرفة األداة األكثر تناسبا وفقا لظروفها ومعطياتها
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  مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المبحث األول

، من خالل نشأتها وطبيعة نشاطها ووحداتها الكبرى للجنوب بسكرة هذا المبحث بمؤسسة المطاحنيعرفنا    

  ".الوحدة محل الدراسة" فرينةمع محاولة التفصيل في وحدة الدقيق وال

  مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبب التعريف: المطلب األول

ت في إطار الشراكة بين مستثمر وطني ئ، أنشةخاص ؤسسةؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب هي مم   

ومجموعة الغرير اإلماراتية المختصة في الصناعات الفالحية والغذائية، وقد تأسست مؤسسة المطاحن 

مليون دينار  135: برأس مال قدره) SARL(على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة  الكبرى للجنوب

ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل والية بسكرة، تشتهر هذه البلدية بالنشاطات الصناعية كما  تقعائري، جز

 ، ويقطعها خط السكة الحديديةالشرقي الواصل بين شمال الجزائر وجنوبها 03 :يقطعها الطريق الوطني رقم

الكبر للجنوب توجد تعاونية الخضر  وبالمحاذاة من مؤسسة المطاحن ،الرابط بين الشمال و الجنوب الشرقي

ولقد تم إقامة المشروع بالمنطقة  ،"اللين والصلب"القمح بنوعيه : التي تزودها بالمواد األولية والحبوب الجافة

من اإلعفاءات  تحيث أن المؤسسة استفاد الصناعية أوماش لعدة اعتبارات أهمها االعتبارات الجبائية،

، كون منطقة أوماش مصنفة ضمن )93- 12(لمرسوم التشريعي رقم الضريبية المنصوص عليها في ا

  .المناطق الخاصة

إلى ) SARL(تم تحويل الشكل القانوني للمؤسسة من شركة ذات مسؤولية محدودة  ،2007جوان  4في و   

   . مليون دينار جزائري 300االجتماعي إلى  ها، حيث تم رفع رأس مال)SPA(شركة ذات أسهم 

 مغطاة موزعة على كل من وحدة الدقيق 2م 4920، منها 2م  54225: غلسسة على مساحة تبتتربع المؤ   

  .2م 2070ب ، ووحدة الكسكسى 2م 2850ب  بمساحة تقدر والفرينة 

  :تتضمن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أربع وحدات هي

  ؛راسة الميدانيةوهي الوحدة الرئيسية والتي ستكون موضوع الد والفرينة وحدة إنتاج الدقيق -1

  ؛قيقربنوعيه المتوسط وال يالكسكسوحدة إنتاج  -2

وحدة االستيراد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية األنعام، لكنها ركزت نشاطها على استيراد  -3

  :بالدرجة األولى بغية" اللين والصلب " القمح بنوعيه 
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  .فرينةيق والالتنازل عن طريق الوحدات لوحدة الدق -             

  .الجزائريمن أجل بيعه في السوق  -  

بوالية جيجل، وعند نهاية " جن جن" وحدة صوامع تخزين الحبوب وهي في طور اإلنجاز تقع بميناء  -4

اإلنجاز ستجهز بأحدث العتاد الخاص بالتفريغ، الشحن، التخزين وتحويل الحبوب، ويقدر االستثمار 

  .يار دينار جزائريمل 2 :ـباإلجمالي لهذا المشروع 

الطاقة  ناحيةالمساحة أو من ناحية ويعتبر هذا المشروع أكبر مخزن للحبوب بإفريقيا، سواء من    

جن "هكتار تحصلت عليها المؤسسة بموجب اتفاقية بينها وبين إدارة ميناء  9.6: ، فمساحته تقدر بـالتخزينية

ألف طن، مع مساحة مغطاة  160: ـبصومعة تقدر  18من  ة، والطاقة التخزينية لهذه الوحدة المكون"جن

صوامع أخرى  09هذا المشروع كمرحلة ثانية إلنجاز  ةألف طن ولقد برمجت توسع 25للتخزين بكمية  

  .ألف طن 25ب ف طن، ومساحة مغطاة للتخزين لأ 80: تبلغطاقة تخزين ب

في مرحلة اإلنتاج، حيث بدأت وحدة  عملية اإلنجاز للمؤسسة بعدة مراحل إلى أن تم الدخول الفعلي مرت   

، باستيراد القمح بنوعيه وبيعه في السوق الوطنية واستغالل وقت 2000االستيراد والتصدير العمل في سنة 

اإلنجاز في تحقيق فوائض تعود على المؤسسة وتساعدها في تمويل عملية إنجاز الوحدات األخرى، أما بداية 

أما ، 2002، نهاية األشغال في جويلية 2000انت في شهر أكتوبر من عام ك فرينةاألشغال بوحدة الدقيق وال

  . ، كانطالق فعلي ومستمر2003والدقيق كان في شهر مارس من سنة  فرينةاإلنتاج الفعلي لمنتج ال

، وانتهت في ديسمبر 2001أما في ما يتعلق بوحدة الكسكسي فقد كانت بداية األشغال في شهر سبتمبر لعام    

  .2003ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي في سبتمبر  ،2002

  :الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

تقسم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب إلى عدة مديريات ومصالح من اجل السير الحسن للمؤسسة    

العالقات المختلفة يبين الهيكل التنظيمي مختلف الوظائف والمستويات اإلدارية ووتسهيل عمليات الرقابة، و

   :فيما بينها، والهيكل التنظيمي الموضح في الشكل الموالي يبين هذه العالقات حسب السلم الهرمي للسلطة
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  . الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب): 17(الشكل رقم 

 خلية الصيانة

 خلية األمن

 خلية النقل

 المـدير التنفـيذي

ةـــانـــاألم  

رية المحاسبة و الماليةـديـم ةـة اإلدارة العامـريـديـم   

ةـالوسائل العام  

اجـديرية اإلنتـم   ةرجـالتامـديـرية  
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 المخبر

كسكسيوحدة ال وحدة الدقيق والفرينة  

لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ة اإلدارية العامةمديري:المصدر خط إنتاج الفرينة خط إنتاج الدقيق
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مكلف بحسن تسيير المؤسسة إداريا وتقنيا، واتخاذ القرارات الالزمة في األوقات المناسبة، : المدير التنفيذي

  .مختلف مصالح المؤسسةكذلك العمل على التنسيق بين 

مكلفة بتسيير شؤون األمانة بما فيها تسجيل البريد الصادر والوارد، و استقبال العمالء : األمانة العامة

والزوار، واستقبال المكالمات الهاتفية وتحويلها بين مختلف المديريات والمصالح، وتبليغ المعلومات إلى 

  .مختلف المصالح

  :حرص على تطبيق القوانين وضبطها وتندرج تحتها المصالح التاليةت: مديرية اإلدارية العامة

وسائل (تعمل هذه المديرية على تموين مصالح المؤسسة بالمستلزمات المختلفة  :مصلحة الوسائل العامة -1

، وكذا مراقبتها باستمرار، واستقبال فواتير الموردين والقيام باألشغال الخاصة )الخ...نقل، عتاد، معدات

  :مؤسسة، وتقوم بالمهام التاليةبال

صيانة اآلالت ووسائل النقل وجميع التجهيزات الخاصة بالمؤسسة، وهي تقوم  ىتعمل عل :الصيانة -أ

  :وتشتمل على خليتين. بنوعيها الوقائية والعالجية ةبعملية الصيان

 .خلية ميكانيكا اآلالت.

  .خلية الكهرباء.

مؤسسة، كذلك تقوم بتسجيل دخول وخروج الشاحنات وحمولتها الحرص على األمن بالنسبة لل: األمن -ب

 .فارغة و معبئة لضمان مطابقة كمية الحمولة مع الكمية المدونة في وصل الشراء

الحرص على تأمين واستقبال الطلبيات الخاصة بالشراء وكذلك إيصال وتأمين النوعية : النقل -ج

 الممنوحة للزبائن وكذلك نقل عمال المؤسسة

مختصة بتسيير شؤون العمال من بداية العمل إلي نهاية العقد،  ةهذه المصلح: صلحة تسيير المستخدمينم -2

 .وكذا توظيف وتصنيف العمال حسب الخبرة، ومراقبة العمال من حيث الغياب

  .تقوم بإعداد األجور، وإعداد التصريحات الخاصة بالضمان االجتماعي: مصلحة األجور -3

تعمل هذه المصلحة على القيام بجميع أنواع األعمال التي تتعلق باألعمال : العامة مصلحة العالقات -4

 .الخ...صندوق الضمان االجتماعي، مركز السجل التجاري: اإلدارية الخارجية للمؤسسة مثل
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  :تشرف على اإلنتاج، الجودة ومراقبة الوزن الحقيقي لإلنتاج وتتمثل مهامها في: مديرية اإلنتاج

  ؛سياسة المنتجالتعريف ب .1

  ؛تحديد أهداف المؤسسة على المدى الطويل والعمل على تقليص وقت التسليم وكلفة اإلنتاج .2

  ؛المشاركة في تكوين خصوصيات المادة األولية، والمنتج النهائي .3

  ؛تأمين إنتاج مادة خاصة وفقا لنظام النوعية .4

  ؛تطبيق تقنية منظمة لتجهيزات اإلنتاج والصيانة .5

  ؛انة بالنسبة للمؤسسةتقرر سياسة الصي .6

  ؛تخفيض التكاليف التشغيلية للوظيفة التقنية .7

 .تشكيل برامج التكوين بالتنسيق مع مسؤول اإلدارة العامة .8

  .المخبر، مصلحة اإلنتاج، مصلحة التخزين: ويندرج تحت مديرية اإلنتاج المصالح التالية

ة والمالية للمؤسسة، وتساهم في تطبيق وإنشاء تقوم بمراقبة كل العمليات الحسابي: مديرية المحاسبة والمالية

مصلحة المحاسبة العامة والمالية، مصلحة محاسبة المواد،  :البرنامج التجاري وتتفرع عنها المصالح التالية

  . أمين الصندوق

  .مصلحة التجارة، مصلحة التموين والتوزيع: ويندرج تحت مديرية اإلنتاج المصالح التالية :مديرية التجارة

  :أهمية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب   

تعتبر المؤسسة ذات أهمية اقتصادية متميزة على أساس أنها تقوم بإنتاج منتجات أساسية ذات طابع    

استهالكي واسع، وتوجه هذه المنتجات إلى فئات واسعة من المستهلكين من خالل تقديم مستوى عالي من 

ا نتيجة التحكم في تقنيات اإلنتاج المتطورة، وعموما فأهمية المؤسسة الجودة تنافس به المنتجات األخرى، وهذ

  :تتجسد من خالل أنيمكن 

  ؛تعتبر منتجات المؤسسة أساسية وضرورية للمستهلك-1

  ؛تغطي المؤسسة جزءا كبيرا من حاجيات السوق-2

  ؛امتصاص جزء من البطالةتساهم في  توفير مناصب شغل و-3

 .تيجي مما يمكنها من االتصال بمناطق أخرىالموقع الجغرافي اإلسترا-4
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  :أهداف مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

بعد أن شعرت المؤسسة بخطر المحيط الذي تنشط فيه، ولكي تستطيع تحقيق ميزة تنافسية خاصة بها    

ز وجذب أكبر قدر ممكن من الزبائن، سطرت مجموعة من األهداف في األجلين الطويل والقصير، مع التركي

  :على جانب المنافسة والزبون، ومن بين هذه األهداف

  ؛العمل على توفير احتياجات السوق من المنتجات الغذائية-1

  ؛وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق-2

  ؛وضع سياسات تجارية قادرة على مواجهة المنافسة-3

  ؛ضمان موقع الريادة في مجال نشاطها-4

  ؛اإلنتاج والعملتوسيع وتطوير وحدات -5

  .تخفيض تكاليف اإلنتاج باالستفادة من اقتصاديات الحجم من أجل الحصول على أسعار تنافسية-6

  "الوحدة محل الدراسة " بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  لفرينةتقديم وحدة الدقيق وا: المطلب الثاني

 والفرينة والتسويقي لوحدة الدقيق نتاجيواإلالمطلب التطرق إلى كل من الجانب التنظيمي  هذا سنحاول في   

  .بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

  :لوحدة الدقيق والفرينة الهيكل التنظيمي

يظهر الهيكل التنظيمي لوحدة عامل موزعة على مختلف الوظائف، و 187: يقدر عدد عمال الوحدة بـ    

  :الدقيق والفرينة من خالل المصالح التالية

تشرف على السير الحسن للعملية اإلنتاجية من ناحية الجودة ومراقبة نوعية المنتج : مصلحة اإلنتاج -1

  :والمحافظة على مستوى الجودة، تقوم هذه المصلحة بالمهام التالية

 ؛استقبال المواد األولية.     

  ؛خلط القمح وتصفيته من الشوائب وتحضيره للطحن .     

  ؛لفضالت المصفاةوزن لقمح المصفى لمعرفة وزن ا .     

  ؛استقبال األكياس.     
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  ؛تخزين وتصريف المنتج.     

  ؛الصيانة الوقائية والفنية.     

  .تحضير األجهزة ومراقبة النوعية والجودة.     

يقوم مسؤول اإلنتاج بمتابعة كل مراحل عملية اإلنتاج حتى الوصول إلى المنتج النهائي الذي ترسل عينة منه 

  ).GPAO(مع العلم أن المصنع يتبع نظام تسيير اإلنتاج بالحاسب اآللي . النوعية للمخبر لمراقبة

الخصائص   ، وكذا المنتج النهائي، وتحديد)القمح بنوعيه(تتمثل مهامه في مراقبة المواد األولية : المخبر -2

تبار عينات القمح التحليلية لمتابعة مدى استقرار النوعية، حيث أن للمخبر مطحنة صغيرة تجريبية تضمن اخ

  :المقترحة من قبل الموردين، من أجل تحديد مواصفات النوعية للمنتج النهائي، وهذا لغرض

  .احترام مواصفات مراقبة الجودة، وكذا متابعة المادة األولية عند وصولها.     

  .إمكانية المزج بين مختلف المواد األولية لتحسين الجودة.     

  .إمكانية التخزين.     

المنتجات النصف مصنعة في الصوامع، والمنتجات النهائية  في تخزينتتمثل مهامها : مصلحة التخزين -3

  .في األماكن المخصصة

على التنسيق بين مصلحة التجارة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرسال المخزونات  تعمل: مصلحة التجارة -4

بدراسة  صلحةأكبر من اإلنتاج، حيث تقوم هذه الم لهذه المصلحة لتم توزيعها حسب األولوية كون أن الطلب

الطلبية وترتيبها حسب األولوية، أين توضع في دفتر الطلبيات، هذا األخير يتضمن تاريخ الطلبية، حجم 

المعامالت بالنسبة للزبون، حجم الحقوق، وذلك لتحقيق التوازن بين كمية المخزونات وحجم الطلبيات، 

الخاصة لكل زبون هذا من ناحية، ومن ناحية  وحدةالبيع ومتابعة حقوق ال اإلشراف على عمليات تسجيل

أخرى متابعة الفوترة ليتم بعدها إرسال الفواتير إلى مصلحة المحاسبة، حيث تقوم هذه األخيرة بتقديم تصريح 

منه كما تقوم أيضا باستقبال الزبائن وكذلك تحديد نوعية الزبون، ثم تطلب  ،شهري إلى مصلحة الضرائب

  :إحضار ملف خاص يتضمن

  ؛نسخة من بطاقة الرقم الجبائي -

  ؛نسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة السياقة -

  ؛وصل طلبية فارغ مختوم عليه، وصل استقبال -
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  ؛نسخة من شهادة الميالد -

  ؛تصريح شرفي -  

  .نسخة مستخرجة من السجل التجاري -  

التجارية وكذا تحديد الطلبيات، والبحث عن أسواق جديدة وزبائن كما يتم في مصلحة التجارة تحقيق الصفقات 

  .جدد، والعمل على مواجهة المنافسين وتحقيق أكبر قدر من المبيعات

تقوم هذه المصلحة بمهام عدة، حيث تبدأ مهامها من مصلحة التجارة التي  :مصلحة التموين والتوزيع -5

ا تقوم بإرسال وصوالت البيع إلى مصلحة التجارة للقيام ترسل المعلومات الالزمة الخاصة بالزبائن، كم

بالعمليات الحسابية، ومن مهامها كذلك إعداد التقرير اليومي والذي توضح فيه خروج البضاعة، ثم إرساله 

إلى مدير اإلنتاج، كما لهذه المصلحة عالقة بمصلحة التعبئة والتغليف، حيث تصدر إليهم األمر بإرسال 

  :بئتها، ومن بين الوصالت المستعملة في هذه المصلحة نجدالبضائع بعد تع

  ؛وثيقة تثبت إيداع المبلغ، تسلم من عند أمين الصندوق: وصل الدفع.      

  ؛وثيقة تثبت قيمة المبلغ التسديد، تسلم من قبل مصلحة التجارة: وصل التسديد.     

  ؛وثيقة تثبت عملية استالم البضاعة: وصل االستالم.     

  ؛وثيقة تسمح بخروج البضاعة من المؤسسة: وصل الخروج.     

وهي وثيقة تمأل للزبائن الدائمين فقط، تثبت فيها كمية البضاعة المأخوذة ودفعاتهم : كشف العمالء.     
  .النقدية

 :تقوم بما يلي: مصلحة المحاسبة العامة والمالية -6

  ؛ )ليات وحدة الدقيق والفرينةلعم(التقييد المحاسبي وإعداد القوائم المالية  .   

  ؛متابعة جميع المهام الخاصة بوحدة الدقيق والفرينة.    

  .مراقبة فواتير الشراء وتحرير الصكوك من أجل تسديد ديون الموردين.    

يقوم بتسديد مصاريف وأعباء الوحدة وكذا تسديد أجور العمال وقبض المداخيل النقدية : أمين الصندوق -7
  . للوحدة

، وإنشاء كشف )دخول وخروج(تتكفل بالمتابعة اليومية لتحركات المواد : مصلحة محاسبة المواد -8
  .المبيعات وجدول الشراء والبيع والحالة التجارية للمبيعات
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  ":نشاط الوحدة"فرينة لوحدة الدقيق وال اإلنتاجيالجانب 

 اإلنتاجيةب الشرقي حيث تناظر طاقتها من أكبر المطاحن الخاصة في الجنو فرينةتعتبر وحدة الدقيق وال  

  ."سطيف"فرع الرياض 

فهي من مؤسسة  ،عصرية مواكبة للتكنولوجيا" مطحنة" إنتاجتجهيزات  فرينةتمتلك وحدة الدقيق وال  

)BULLHER ( السويسرية ذات العالمة التجارية العالمية حيث تمتلك أجود وأحدث أنواع تكنولوجيا طحن

يوم، أما الطاقة النظرية /طن 220: بـ  دقيقة النظرية لمطحنة الينتاجإلدر الطاقة االحبوب في العالم، تق

يوم /طن 550بأن الطاقة الحالية النظرية للطحن التي تبلغ   اإلشارةيوم، مع /طن 330فهي  فرينةلمطحنة ال

 .يوم/طن 1000: قابلة للتوسع إلى 

  :فرينةالدقيق والتشكيلة منتجات وحدة 

 تبعام كل واحدة منها عدة أصناف ضالسوق بتشكيلة واسعة من المنتجات، ت فرينةقيق والدخلت وحدة الد

ويمكن توضيح تشكيلة المنتجات من خالل . تستجيب لشريحة واسعة من العمالء من أجل أن، حجامهاأل

  :الجدول التالي

  ):05(الجدول رقم  

  .فرينةوحدة الدقيق والتشكيلة منتجات  

 لكيسسعة ا النوع المنتوج

 الفرينة
 25/50آلغ فرينة الخبز
 01/02/05/10/25/50آلغ *ممتازة

 الدقيق
كلغ05/10/25 ممتاز  
 كلغ25 *سموالت

آلغ100/40    *النخــــــالة   
  .مصلحة اإلنتاج بالوحدة محل الدراسةإعداد الطالب بناءا على معلومات : المصدر

  

 

إلى مربي الحيوانات أساسا ويعتبر النخالة  وجه وت، من مخلفات إنتاج الدقيق والفرينة، ةثانوي اتعتبر منتجالنخالة تالسموالت، الفرينة الممتازة ، و*

 .آونها ترتبط بإنتاج الدقيق والفرينة دواآعلف أساسي لتغذيتها، وعمليا ال تتحكم المؤسسة في آمية إنتاج هذه الم
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  :والفرينة مراحل اإلنتاج بوحدة الدقيق

للحصول على منتج الدقيق و خطين لإلنتاج، خط إنتاج الدقيق وخط إنتاج الفرينة محل الدراسةوحدة التمتلك 

  :أو الفرينة فإنه يجب المرور بالمراحل التالية

، تبدأ المرحلة األولى هي مرحلة )الصلب واللين(بعد استقبال المادة األولية المتمثلة في القمح بنوعيه  -

ل، أين يتم التخلص من الفضالت والشوائب التي عادة ما تصاحب القمح التنظيف األولي للقمح المستقب

  ؛الخ، بعدها يتم تخزين المادة األولية في صوامع مخصصة لعملية التخزين...كالحديد، األعواد، الحجارة

، أين يتم نزع )تنظيف ثاني(مرحلة تهيئة الرحي، حيث يتم إعادة تنظيف القمح : المرحلة الثانية -1

والحبوب المنكسرة وكذلك العمل على إزالة الغبار العالق بالقمح، ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء مع ترك القشور 

  ؛ )فترة راحة(الحبوب لبعض الوقت لتأخذ درجة رطوبة معينة 

، بعد انقضاء فترة الراحة المقررة للقمح سواء القمح الصلب أو اللين، يتم )الطحن(مرحلة الرحي  -2

ت الطحن أين ينتج عن عملية الطحن منتج  ثانوي نخالة و منتج نصف مصنع متمثل في الآإدخاله إلى 

منتجات ثانوية أخرى متمثلة : بعدما تتم عملية غربلتها تنتج عنها األخيرةالدقيق الممتاز وفرينة الخبز، هذه 

بالنسبة لفرينة ونسبها تكون بحسب نوعيه القمح  الصلب المستعمل، كذلك األمر . والسموالتالنخالة في 

الخبز أين ينتج معها منتج ثانوي متمثل في الفرينة الممتازة ونسبتها تكون بحسب نوعية القمح اللين 

  ؛في صوامع مخصصة لذلك ةوفي هذه المرحلة يتم تخزين المنتجات النصف مصنع ،المستعمل

ي أكياس ذات أحجام مختلفة ف )الدقيق والفرينة والنخالة(المنتجات النهائية  في األخير يتم تعبئة  -3

  ).الخ...غ، لك25غ، لك50(

 :من خالل الشكل اآلتي فرينةيمكن لنا تلخيص العملية اإلنتاجية بوحدة الدقيق وال
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  ):18(الشكل رقم 

  .بوحدة الدقيق والفرينة لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة فرينةمراحل إنتاج الدقيق وال 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

 

 

 )القمح بنوعيه( استقبال المواد األولية

تنظيف أولي 
 للمواد األولية

ترك الحبوب لبعض 
الوقت لتأخذ نسبة 
 رطوبة معينة

تنظيف  مرحلة
وتهئية القمح 
 بنوعيه للطحن

تخزين المواد 
في  األولية

الصوامع 
خصصةالم

إعادة تنظيف 
المواد وإضافة 

من أجل  الماء
رطوبة المواد

 منتوج نصف مصنع

تام الصنعمنتوج   

.من إعداد الطالب: المصدر

عملية الطحن واستخراج الدقيق 
فرينة والنخالةوال  

تخزين المادة 
الدقيق (المنتجة 

)والفرينة  

تخزين النخالة

عملية تغليف 
تجاتالمن  

عملية تغليف 
 النخالة
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  :فرينةالجانب التسويقي لوحدة الدقيق وال

تقوم مديرية التجارة بالقيام بكامل المهام التسويقية، فهي تسعى إلى تحديد المزيج التسويقي المناسب الذي 

  :يحقق للمؤسسة زيادة حصتها السوقية وتحسين أداءها، وتنحصر السياسات التسويقية للوحدة في

، إضافة إلى منتج ثانوي هو والفرينةتشكيلتين من المنتجات هما الدقيق تنتج الوحدة : سياسة المنتج.     

ومن أجل تحقيق نوعية جيدة من هذه  .النخالة، مع العلم بان كل نوع من هذه األنواع يضم أنواع أخرى

المنتجات قامت المؤسسة بإنشاء مخبر يساعد في المحافظة على مستوى الجودة المرغوبة، حيث أنه كلما كان 

كما تستخدم . توى الجودة عال كلما كان هناك إقبال واسع على المنتجات وبالتالي تسهيل عملية التوزيعمس

المؤسسة تجهيزات تتصف بالحداثة ومواكبة التكنولوجيا حيث أنها تعتمد على نظام آلي عبر كافة مراحل 

  . اإلنتاج

للوحدة، ويتم تحديده عن طريق حصر كل هذا األخير من أهم عناصر المزيج التسويقي : سياسة السعر.     

تكاليف التي دخلت في العملية اإلنتاجية، ثم يضاف إليها هامش ربح يحدد على أساس التكلفة اإلجمالية، 

  .والسعر المحدد له تأثير مباشر على كمية المبيعات مما أدى إلى وجود عالقة عكسية بينهما

، على أساس أنها لم تعاني من مشاكل في ما كبيرا بهذا الجانبلم تولي المؤسسة اهتما: سياسة الترويج.     

وتقتصر وظيفة الترويج على توزيع مطويات . تصريف منتجاتها وحصتها السوقية في السوق المحلي معتبرة

تعرض من خاللها مختلف منتجاتها على المتعاملين معها، إضافة إلى بعض الهدايا الموزعة خالل رأس 

الوحدة بعملية اإلشهار من خالل العالمة التجارية على جميع وسائل النقل التابعة لها، السنة، كذلك تقوم 

  .وكذلك المشاركة في المعارض المقامة على مستوى التراب الوطني

  :تتمثل سياسة التوزيع بالوحدة في الطرق التالية: سياسة التوزيع.     

العمالء والوحدة، بدون وسيط، وتتعامل الوحدة وفق  هنا تكون هناك عالقة مباشرة بين: الطريقة المباشرة-

  .هذه الطريقة مع المؤسسات التابعة للدولة وتجار الجملة، والمستهلكين الصناعيين

وفق هذه الطريقة يتم االستعانة بالوسطاء لتصريف المنتجات، وهم تجار الجملة : الطريقة غير المباشرة-

  .والتجزئة

ل جاهدة على تقريب منتجاتها إلى زبائنها في مختلف المناطق، حيث تتكفل ويجدر الذكر بأن المؤسسة تعم

بتلبية طلبيات منطقة بسكرة وما جاورها من خالل البيع في المصنع لتجار الجملة إضافة إلى نقاط البيع 
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ن لتلك التابعة لها والموزعة في عدة تجمعات سكنية، أما المناطق األخرى فالمؤسسة تعتمد على التجار التابعي

المناطق أين تبيع لهم كميات كبيرة من منتجاتها ومن أهم هذه المناطق نجد الوادي، ورقلة، إضافة إلى مناطق 

   .الخ...تواجد الثكنات العسكرية للجيش كتمنراست، األغواط،

المؤسسة مجموعة من نقاط البيع في عدة أماكن وتجمعات سكنية داخل والية بسكرة والمقدرة فتحت  ماك

  .من رقم أعمال الوحدة %15مس نقاط بيع موزعة أربعة منها في طولقة، وتحقق نقاط البيع هذه حوالي بخ

واقع تكاليف اإلنتاج وأدوات المحاسبة اإلدارية المستخدمة بوحدة الدقيق  :المبحث الثاني

 والفرينة

، وحدة الدقيق والفرينةالمستخدمة من قبل  المحاسبة اإلدارية أدوات علىفي هذا المبحث  حاول التعرفن 

  .عملية تحديد تكلفة اإلنتاج بالوحدة وكذا 

  عملية تحديد تكلفة اإلنتاج بالوحدة محل الدراسة: المطلب األول

على قسم المحاسبة اإلدارية، وال حتى محاسبة  تحتويمثلما رأينا من خالل الهيكل التنظيمي بأن الوحدة ال 

نتاج تقع على عاتق مصلحة المحاسبة العامة والمالية، هذه األخيرة تكلفة اإل حسابالتكاليف، حيث أن مهمة 

  :وذلك وفقا لما يلي )ما تحملته الوحدة فعال(الفعلي فقط  تكلفة اإلنتاج على حسابتعتمد 

  

  

  :أما باقي التكاليف فيتم إدراجها عند حساب سعر التكلفة كما يلي

  

  

: بجمع قيمة كل منوفقا لمصلحة المحاسبة العامة والمالية حيث أن التكلفة المتغير الوحدوية يتم حسابها 

عدها يتم بالكهرباء، الماء، البنزين، الخدمات، الضرائب والرسوم، مصاريف بنكية والمصاريف مختلفة، 

نفس األمر بالنسبة للتكاليف الثابتة الوحدوية حيث يتم جمع . قسمتها على الكمية المنتجة في الشهر المعني

األجور، مصاريف بنكية، االهتالكات، المصاريف المختلفة الثابتة بعدها مصاريف الكراء، : قيمة كل من

  .تقسم القيمة اإلجمالية على الكمية المنتجة للشهر المعني

 

.األكياس والخيط والبطاقاتتكلفة ) + سعر بيع المنتج الثانوي –تكلفة القمح = (تكلفة اإلنتاج 

 التكلفة الثابتة الوحدوية+ التكلفة المتغيرة الوحدوية + تكلفة اإلنتاج =  سعر التكلفة
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   :يتضح أن مصلحة المحاسبة العامة والماليةمن قبل  طريقة المتبعةمن خالل ال  

 تأخذ بعين االعتبار مها للتكاليف المتغيرة والثابتة لمصلحة المحاسبة العامة والمالية عند تقسيم -1

حجم اإلنتاج، حيث أدرجت في حسابها للتكلفة المتغيرة الضرائب والرسوم، والمصاريف العالقة بين التكلفة و

   .ار أنها متغيرة بطبيعتها من شهر إلى آخرالبنكية، على اعتب

  .ار التكاليف غير المباشرةعند حسابها لتكلفة اإلنتاج لم تأخذ بعين االعتب -2

لم تدرج عنصر الماء كمادة أولية واكتفت بالقمح، بالرغم من أنه يمكن تتبع عنصر الماء اقتصاديا  -3

  .مما يسمح بإدراجه ضمن المواد األولية

  .أدوات المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل الوحدة محل الدارسة: المطلب الثاني

الفرينة الحظنا، أن األداة الوحيدة المستخدمة من قبل وحدة الدقيق والفرينة ودقيق من خالل دراستنا لوحدة ال

رؤساء  يجتمعحيث  ،هي الموازنة التقديرية، أين يتم إعدادها على مستوى مصلحة المحاسبة العامة والمالية

، رئيس ) قسم المبيعات، وقسم المشتريات(رئيس مصلحة التجارة : وهم  والفرينةوحدة الدقيق مصالح 

مصلحة اإلنتاج، رئيس مصلحة الموارد البشرية، رئيس مصلحة المحاسبة والمالية، ويتم عرض الميزانيات 

التقديرية الخاصة بكل قسم لمناقشتها كل على حدا من أجل دراستها وتحليلها بشكل يتوافق مع ما هو مخطط 

  . له واألهداف الرئيسية

اإلدارة للمصادقة عليها واعتمادها، ويتم نشرها على كافة  ومن ثم تعرض هذه الميزانيات على مجلس

 والفرينةالمصالح والمستويات من أجل االستعداد الجيد لتنفيذها، وهذه الميزانيات المعدة من قبل وحدة الدقيق 

 .تكون عادة لمدة سنة واحدة

  :مراحل إعداد الموازنة التقديرية بوحدة الدقيق والفرينة

، من خالل النسبة المحددة قانونا من الطاقة اإلنتاجية والتي شراؤها من القمحة الواجب يتم تحديد الكمي. 1

طن يوميا،  330: بالمائة، حيث أن الطاقة اإلنتاجية لخط إنتاج الفرينة مساوية إلى50يجب أن ال تتعدى 

طن من  165 والقانون يسمح باستغالل نصف هذه الطاقة فقط أي أن على وحدة الدقيق و الفرينة إنتاج

نفس و ،ي نفسها كمية القمح اللين الالزمة للبرنامج اإلنتاجي، هذه الكمية األخيرة هكحد أقصى يومياالفرينة 

    .في األخير يتم تحديد الموازنة التقديرية للمشترياتو األمر بالنسبة للقمح الصلب
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يق، باالعتماد على نسب محددة على بعدها يتم تحديد كميات اإلنتاج من كل نوع من أنواع الفرينة والدق .2

وعليه يتم تحديد الموازنة التقديرية للبرنامج  .أساس الخبرة حيث أنها تتأثر بحسب نوع القمح المستخدم

   .اإلنتاجي

ثم تأتي مرحلة تقدير الكميات المباعة لكل نوع من أنواع فرينة الخبز، والفرينة الممتازة، الدقيق  .3

، حيث يتم إعداد برنامج المبيعات -قسم المبيعات-مصلحة التجارة لمرحلة تعد من قبلهذه اوالخ، ...الممتاز،

ويتم وضع تقديرات شهرية باالعتماد على طريقة واحدة للتوقع . بطريقة منطقية أي تفادي التفاؤل والتشاؤم

 .بالمبيعات وهي االعتماد على مبيعات األشهر والسنوات الماضية

، وأحيانا يتم األخذ بعين االعتبار تقديرات وكالء البيع، )تحدد على أساس الخبرة( ة ثم يتم إضافة نسبة معين 

مع العلم أنه يتم مراعاة هدف المؤسسة للفترة المقدرة من رقم األعمال المراد تحقيقه في تلك السنة ومقدار 

  . الخ...النتيجة

يتم وضع  وبرنامج المبيعاتإلنتاج المقدر انطالقا من برنامج ا :موازنة التقديرية لمستلزمات اإلنتاجال. 4

برنامج لكافة المستلزمات الالزمة لتنفيذ البرنامج اإلنتاجي، حيث يتم تقدير الكمية الالزمة من المواد األولية 

  . الماء، الخيط، األكياس :الداخلة في العملية اإلنتاجية والمتمثلة في

مواد األولية من القمح من خالل دراسة األسواق العالمية في حالة لل) التقديرية(ةيتم تحديد األسعار المعياري    

أما . الديوان الوطني للحبوباالستيراد، أو من خالل السعر الذي تحدده الدولة في حالة الشراء من عند 

بالنسبة لألكياس والخيط فإنه يتم تحديد أسعارها بموجب االتفاقية المبرمة بين الوحدة محل الدراسة 

  .أسعارها محددة ومعروفة مسبقا والبنزين فإنا، وبالنسبة للماء والكهرباء ومورديه

هو نفسه وهنا يتم تحديد عدد العمال الالزمين للعلمية اإلنتاجية،  :الموازنة التقديرية لليد العاملة المباشرة .5

العاملة من خالل تقدير  ، ويتم تقدير قيمة اليدوعادة ال يتغير هدا العدد عدد العمال العاملين بقسم اإلنتاج

  ).بعد طرح عطل نهاية األسبوع( يوم  22األجور التي ستمنح لهم والتي تكون عادة على أساس 

هنا يتم جمع كافة المعلومات ذات العالقة بالتكاليف غير  :الموازنة التقديرية للتكاليف غير المباشرة. 6 

مختلف الضرائب والرسوم، جل : نة ومن بينهاالمباشرة والتي سوف تتحملها الوحدة خالل فترة المواز

   .المصاريف المالية، اإلهتالكات، و جل المصاريف المختلفة األخرى
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بوحدة الدقيق  باستخدام أدوات المحاسبة اإلدارية تحديد تكاليف اإلنتاجمحاولة  :لثالمبحث الثا

 .والفرينة

لمؤسسة المطاحن الكبرى  فرينةوحدة الدقيق والتحديد تكاليف اإلنتاج بالمساهمة في  نحاول في هذا المبحث 

  .كلفة المستهدفة، البرمجة الخطيةللجنوب، من خالل الموازنة التقديرية، الت

  الموازنة التقديرية تحديد تكلفة اإلنتاج باستخدام : المطلب األول

بمؤسسة  لفرينةواالمتحصل عليها من مصلحة المحاسبة والمالية لوحدة الدقيق  2010من خالل معطيات سنة

نوع فرينة الخبز  منتج الفرينةلكل من  مبيعاتلالمطاحن الكبرى للجنوب، سنحاول إعداد الموازنة التقديرية ل

الميزانية التقديرية و غ،لك25ومنتج الدقيق نوع دقيق ممتاز ألكياس ذات سعة غ،لك50ألكياس ذات حجم 

فرينة الخبز ألكياس ذات قنطار واحد من  نتاجإاليف سنحاول تحديد تك ه، وعلي2011سنةلنتاج ومستلزماته لإل

ل وحدة الدقيق بالواجب تحملها من ق، وغلك25وقنطار واحد من الدقيق الممتاز ألكياس ذات سعة غلك50حجم 

  .2011سنةفي كل شهر من  والفرينة

 .غلك50بالنسبة لمنتج فرينة الخبز ألكياس ذات حجم  :أوال

تستعمل الستخراج منتج الفرينة مادة القمح اللين، ن الوحدة إالفرينة، فوالدقيق وفقا لمهندس اإلنتاج لوحدة  -

ومنتج ثانوي متمثل في  بالمائة 78بنسبة  فرينة الخبز: لية الطحنمحيث يستخرج من هذا األخير بعد ع

 : من الشكل التالي ضح عملية استخراج الفرينة مع النسبتتبالمائة و 22بنسبة النخالة 
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  .من إعداد الطالب باالعتماد على معلومات مهندس إنتاج وحدة الدقيق والفرينة: المصدر

   :إعداد الموازنة التقديرية لمبيعات فرينة الخبز  -1

 :تاليفي الجدول ال والتي تظهر 2010سنة خالل  لفرينة الخبز المبيعات الفعليةباالعتماد على تطور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ):19(الشكل رقم 

  .المخطط الخاص بإنتاج الفرينة  

ةثانوي اتمنتج  

قمح لين

%78فرينة  %22نخالة    

%96فرينة الخبز %2 نخالة%2فرينة ممتازة  
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  ): 06(الجدول رقم

  .2010نة سل الخبز الفعلية لمنتج فرينة تطور المبيعات 

 المبيعات الشهر 
 24560,62 جانفي 
 19421,14 فيفري
 19267,58 مارس
 16426,73 أفريل
 16501,82 ماي
 13072,2 جوان
 12927,14 جويلية
 12846,15 أوت
 15652,54 سبتمبر
 19913,24 أكتوبر
 23322,73 نوفمبر
 28734,76 ديسمبر

  

  

  : أن ، نستعين بمعادلة خط االتجاه العام للمبيعات، حيث2011ولتقدير المبيعات الشهرية لسنة 

  

Y :المبيعات التقديرية.  

X :الفترة الزمنية المراد تقدير مبيعاتها.  

a وb:  خط االتجاه العام للمبيعاتمعادلة متغيرات.  

  :ي، فإنه يتم تحديدها وفقا لما يلbو a: بالنسبة لـ

  

   

 .قنطار: الوحدة

 

  .مصلحة المحاسبة والمالية وثائق: المصدر
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.تشير إلى عدد الفترات الزمنية  :حيث أن   

:لحل جملة المعادلتين  نشكل الجدول التاليو  

  ):07(الجدول رقم

  .فرينة الخبز مبيعاتلجدول أولي إليجاد معادلة خط االتجاه العام 

 xy x2)دينار جزائري( x y األشهر
 1 24560,62 24560,62 1 جانفي
 38842,27 4 421,14 2 19 فيفري
 57802,75 9 267,58 3 19 مارس
 65706,91 16 426,73 4 16 أفريل
 82509,08 25 501,82 5 16 ماي
 78433,20 36 072,20 6 13 جوان
 90489,95 49 927,14 7 12 جويلية
 102769,22 64 846,15 8 12 أوت
 140872,82 81 652,54 9 15 سبتمبر
 199132,40 100 913,24 10 19 أكتوبر
 256550,01 121 322,73 11 23 نوفمبر
 344817,12 144 734,76 12 28 ديسمبر
 78,00 222646,64 1482486,36 650,00 المجموع

  

  :في جملة المعادلتين التالية )07(معطيات الجدول رقم نعوض bو aالمتغيرين  إليجادو

  

  

  

  

 

 

 

01 

02 

222646.64 = 12b + 78a

1482486.36 = 78b + 650a

 ).06(جدول رقمباالعتماد على المن إعداد الطالب : المصدر
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   :أننجد  )01(المعادلة رقم من

  

  

  

   :أن نجد )02(المعادلة رقم في bبتعويض قيمة 

  

  : ومنه فإن

  

  : كما يلي 2011لسنة  منتج الفرينة وبناءا عليه فإنه يمكن التعبير عن معادلة خط االتجاه العام لمبيعات

  

  

  نعوض بقيمة : تكون مساوية إلى 2011إذا فالمبيعات التقديرية لشهر جانفي من سنة 

  :تفي معادلة خط االتجاه العام للمبيعا

  

  

  .)الوحدة قنطار( :فالمبيعات التقديرية لشهر جانفي مساوية إلى وعليه

  

  

الخاصة بمنتج  للمبيعات التقديريةالموازنة  وبالتالي تظهر، 2011من سنة شهر األ باقيكذلك األمر بالنسبة ل

خالل الجدول من  بوحدة الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة 2011 لسنة ،فرينة الخبز

  :التالي

  

a=246,74

b=16950,10 

Y=246,74x +16950,10  

Y=246,74 (13) +16950,10 

13=X 

Y20157,72=جــــــانفي 

b=   
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قنطار: الوحدة  

  ):08(الجدول رقم

  .2011لسنة  فرينة الخبزالموازنة التقديرية للمبيعات الخاصة بمنتج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

إن منتج الفرينة وخاصة منتج فرينة الخبز أساسي وذو  :تقدير كمية اإلنتاج الالزمة لتغطية المبيعات -2

كمية استهالك واسع وشبه يومي، لذلك فإن كل ما ينتج يباع، وعلى هذا فالكمية الواجب إنتاجها هي نفسها 

 :المبيعات المقدرة، والجدول التالي يبين الموازنة التقديرية لإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

فرينة الخبز الشهر 
 20157,72 جانفي 
 20404,46 فيفري
 20651,2 مارس
 20897,94 أفريل
 21144,68 ماي
 21391,42 جوان
 21638,16 جويلية
 21884,9 أوت
 22131,64 سبتمبر
 22378,38 أكتوبر
 22625,12 نوفمبر
 22871,86 ديسمبر

 . من إعداد الطالب: المصدر
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1 

0.76 
 

ارقنط: الوحدة  

  ):09(الجدول رقم

  .2011لسنة فرينة الخبزالموازنة التقديرية لإلنتاج الخاصة بمنتج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :تقدير الكمية المنتجة من الفرينة لتغطية اإلنتاج من فرينة الخبز  -3 

 فرينة ممتازة %02نة الخبز وفري %96: قنطار من الفرينة تعطينا 1فإن ): 19( من خالل الشكل رقم

 : ، وعليه فالكمية الواجب إنتاجها من الفرينة لتغطية الكمية المنتجة من فرينة الخبز مساوية إلىوالباقي نخالة

  

    

=  )96,0(/ )20157,72( :كمية الفرينة المنتجة لتغطية الكمية المنتجة من فرينة الخبز لشهر جانفي : ومنه

الجدول الموالي يبين لنا ، 2011الطريقة نستخرج كمية فرينة لباقي أشهر سنة  بنفسوقنطار،  20997,63

 :الموازنة التقديرية إلنتاج الفرينة

 

فرينة الخبز الشهر 
 20157,72 جانفي 
 20404,46 فيفري
 20651,2 مارس
 20897,94 أفريل
 21144,68 ماي
 21391,42 وانج

 21638,16 جويلية
 21884,9 أوت
 22131,64 سبتمبر
 22378,38 أكتوبر
 22625,12 نوفمبر
 22871,86 ديسمبر

كمية اإلنتاج التقديرية لفرينة (= كمية الفرينة المنتجة لتغطية الكمية المنتجة من فرينة الخبز لشهر معين 
  0.96/ )الخبز الخاصة بالشهر المعني

 . من إعداد الطالب: المصدر
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قنطار: الوحدة  

 ):10(الجدول رقم

 .2011لسنة   فرينةالموازنة التقديرية لإلنتاج الخاصة بمنتج ال 

 الفرينة  الشهر 
 20997,63 جانفي 

 21254,65 فيفري

 21511,67 مارس

 21768,69 أفريل

 22025,71 ماي

 22282,73 جوان

 22539,75 جويلية

 22796,77 أوت

 23053,79 سبتمبر

 23310,81 أكتوبر

 23567,83 نوفمبر

 23824,85 ديسمبر
  

من كمية  %78الكميات المنتجة من الفرينة تشكل نسبة إن :تقدير القمح اللين الالزم للبرنامج اإلنتاجي -4

، وبناءا عليه فالكمية الواجب استعمالها لتغطية البرنامج اإلنتاجي مساوية )"19(الشكل رقم انظر" القمح اللين

  إلى

  

  

بنفس و و قنطار، 26920,03=  )78,0(/)20997,63( :كمية القمح اللين المستعمل في شهر جانفي : ومنه

 اللين الواجبالقمح حجم الجدول الموالي بين و، 2011القمح اللين لباقي أشهر سنة الطريقة نستخرج كمية

  :2011خالل كل شهر من سنةاستعماله 

  

  

 . من إعداد الطالب: المصدر

  0.78/ )كمية اإلنتاج التقديرية للفرينة الخاصة بالشهر المعني(= كمية القمح اللين المستعمل في شهر معين 
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قنطار: الوحدة  

  ):11(الجدول رقم

  .2011سنةل للبرنامج اإلنتاجي ةكمية القمح اللين الالزم 

 القمح اللينكمية   الشهر 

 26920,03 جانفي 

 27249,55 فيفري

 27579,06 مارس

 27908,57 أفريل

 28238,09 ماي

 28567,60 جوان

 28897,12 جويلية

 29226,63 أوت

 29556,14 سبتمبر

 29885,66 أكتوبر

 30215,17 نوفمبر

 30544,68 ديسمبر
  

دينار جزائري، وبناءا عليه فإن تكلفة  1285 :الشراء فإن السعر التقديري للقمح اللين مساوي إلى وفقا لقسم

 :القمح اللين الالزم للبرنامج اإلنتاجي مساوية إلى

 عمليةنفس ال .دينار جزائري 1285( =34592241,19( X )26920,03(= لين لشهر جانفي تكلفة القمح ال

 .بالنسبة لباقي األشهر

 

 

 

 

 

 

 

 . من إعداد الطالب: المصدر
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دينار جزائري: الوحدة  

 . من إعداد الطالب: المصدر

  ):12(الجدول رقم  

  .2011سنةلتكلفة القمح اللين الالزم للبرنامج اإلنتاجي  

ثمن القمح اللينالشهر 
 34592241,19جانفي 
 35015666,53فيفري
 35439091,88مارس
 35862517,23أفريل
 36285942,57ماي
 36709367,92جوان
 37132793,27جويلية
 37556218,62أوت
 37979643,96سبتمبر
 38403069,31أكتوبر
 38826494,66نوفمبر
 39249920,01ديسمبر

  

، الماء المعدنير من لت 3.5 يستخدم قمح اللينواحد قنطار من التبعا لمصلحة اإلنتاج فإن لمعالجة : الماء -4

 :يعطى بالعالقة التاليةوعليه فإن حجم الماء الالزم للكمية المنتجة 

  

  

 .لتر 3,5(  =94220,11( X)26920,03( :حجم الماء الالزم لكمية القمح المستعمل في شهر جانفي: ومنه

 .نفس العملية بالنسبة لباقي األشهر

  .2011اله خالل كل شهر من سنةاستعمالماء الالزم والجدول الموالي بين حجم 

 

 

 

 

 

  X 3,5) المعنيشهر المح اللين المستعمل في كمية الق= (حجم الماء الالزم لكمية القمح المستعمل في شهر معين 
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 . لطالبمن إعداد ا: المصدر

لتر: الوحدة  

  ):13(الجدول رقم

  .2011سنةل من الفرينة حجم الماء الالزم للبرنامج اإلنتاجي 

 حجم الماء الشهر 

 94220,11 جانفي 

 95373,41 فيفري

 96526,71 مارس

 97680,01 أفريل

 98833,31 ماي

 99986,61 جوان

101139,90 جويلية

102293,20 أوت

103446,50 رسبتمب

104599,80 أكتوبر

105753,10 نوفمبر

106906,40 ديسمبر
  

دينار جزائري،  0.3: بمقدار المعدني أما عن تكلفة الماء فالوحدة ستتحمل سعر تقديري عن كل لتر من الماء

  :والجدول الموالي بين تكلفة الماء الالزم

نفس العملية بالنسبة لباقي  .دينار جزائري 3,0(  =28266,03(X )94220,11(: تكلفة الماء الالزم لشهر جانفي

 .األشهر

  .2011خالل كل شهر من سنة ةالماء الالزم تكلفةوالجدول الموالي بين 
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دينار جزائري: الوحدة  

  .من إعداد الطالب: المصدر

  ):14(الجدول رقم

  .2011سنةل من الفرينة تكلفة الماء الالزم للبرنامج اإلنتاجي 

 تكلفة الماءالشهر 
 28266,03جانفي 
 28612,02فيفري
 28958,01مارس
 29304,00أفريل
 29649,99ماي
 29995,98جوان
 30341,97جويلية
 30687,96أوت
 31033,95سبتمبر
 31379,94أكتوبر

 31725,93 نوفمبر

 32071,92 ديسمبر

    

  

  :كلغ50إعداد الموازنة التقديرية لمبيعات فرينة الخبز ألكياس حجم  -2

مساوية  2010كلغ خالل سنة 50المبيعات الفعلية لفرينة الخبز ألكياس حجم  فإن التالي من خالل الجدول

 :إلى
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قنطار: الوحدة  

  ):15(الجدول رقم

  .2010سنةلغ لك50األكياس ذات حجم لفرينة الخبز المبيعات الفعلية  

المبيعاتالشهر 
 22080,4جانفي 
 17690,4فيفري
 17198مارس
 14621,2أفريل
 14940,4ماي
 11134جوان
 11077,2جويلية
 10094,8أوت
 13348سبتمبر
 17617,2أكتوبر
 20870,4نوفمبر
 25772,2ديسمبر

  .مصلحة المحاسبة والمالية وثائق: المصدر

الموازنة التقديرية لمبيعات فرينة الخبز ألكياس حجم  تظهرمن خالل معادلة خط االتجاه العام للمبيعات 

 :الجدول الموالي من خالل، 2011سنة لكلغ 50
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قنطار: الوحدة  

  ):16(الجدول رقم

 .2011لسنة  كلغ50فرينة الخبز ألكياس حجم الخاصة بمنتج  الموازنة التقديرية للمبيعات 

كلغ 50فرينة الخبز ألكياس حجم  الشهر 

 17534,13 جانفي 
 17713,17 فيفري
 17892,21 مارس
 18071,25 أفريل
 18250,29 ماي
 18429,33 جوان
 18608,37 جويلية
 18787,41 أوت
 18966,45 سبتمبر
 19145,49 أكتوبر
 19324,53 نوفمبر
 19503,57 ديسمبر

   

    

  :هي 2011سنة بما أن الكمية المباعة هي نفسها الكمية المنتجة فإن الموازنة التقديرية لإلنتاج خالل 

  

  

  

  

  

  

  

 . من إعداد الطالب: المصدر
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رقنطا: الوحدة  

  ):17(الجدول رقم

   .2011لسنة كلغ50فرينة الخبز ألكياس حجم ة بمنتج الموازنة التقديرية لإلنتاج الخاص 

كلغ 50فرينة الخبز ألكياس حجم الشهر 
 17534,13جانفي 
 17713,17فيفري
 17892,21مارس
 18071,25أفريل
 18250,29ماي
 18429,33جوان
 18608,37جويلية
 18787,41أوت
 18966,45سبتمبر
 19145,49أكتوبر
 19324,53نوفمبر
 19503,57ديسمبر

  

غ لتعبئة فرينة الخبز، لك50تستخدم الوحدة أكياس ذات سعة  :الالزمة للبرنامج اإلنتاجي األكياستقدير   -أ

غ وعليه فعدد األكياس الالزمة لتعبئة لك50كيس ذو سعة  2قنطار من فرينة الخبز فإنه يلزم  1أي أن لكل 

  :معطى بالعالقة التاليةالكمية المنتجة 

  

  

  :في الجدول التالي عدد األكياس الالزمة يتضحومنه، 

   .، نفس العملية لباقي األشهركيس 35068) = 0,5)/(17534,13(: عدد األكياس الالزمة لشهر جانفي

  .2011خالل كل شهر من سنة ةالالزمكلغ 50عدد األكياس ذات حجم والجدول الموالي بين 

  

  

  

 )0.5(/  )بالنسبة للشهر المعني) كلغ50لحجم ( مجموع المبيعات المقدرة لفرينة الخبز(= كلغ 50عدد األكياس ذات حجم 

 . من إعداد الطالب: المصدر
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كيس: الوحدة  

 . من إعداد الطالب: المصدر

   ):18(الجدول رقم

  .2011سنةلالالزمة غ لك50حجم  ذاتعدد األكياس 

 كلغ50ألكياس حجم ا عدد الشهر 

 35068جانفي 
 35426فيفري
 35784مارس
 36143أفريل
 36501ماي
 36859جوان
 37217جويلية
 37575أوت
 37933سبتمبر
 38291أكتوبر
 38649نوفمبر
 39007ديسمبر

  

 2011لسنة دينار جزائري، إذا تكلفة األكياس الالزمة  17.50 :والسعر التقديري للكيس الواحد مساوي إلى

 :يمكن توضيحها من خالل الجدول الموالي
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 . من إعداد الطالب: المصدر

دينار جزائري: الوحدة  

   ):19(الجدول رقم

  .2011سنةلالالزمة  غلك50ذات حجم  تكلفة األكياس

 كلغ50حجم  ذات ألكياسا تكلفة الشهر 

 613690جانفي 
 619955فيفري
 626220مارس
 632503أفريل
 638768ماي
 645033جوان
 651298جويلية
 657563أوت
 663828سبتمبر
 670093أكتوبر
 676358نوفمبر
 682623ديسمبر

  

  

  : الخيط والبطاقات - د

غ،  وعليه فكمية الخيط الالزمة لتغطية عدد لك50لكل كيس ذو سعة  غرام 0.8يتم استهالك  :الخيط.

 :األكياس المنتجة مساوي إلى

 

  

 .كيلوغرام 350680,8X(/1000 =28.05: (كلغ لشهر جانفي50كمية الخيط الالزمة لألكياس ذات حجم 

  .نفس العملية لباقي األشهر

 :تكون مساوية إلى 2011سنة من وعليه فكمية الخيط الالزمة لتغطية الكمية المنتجة في كل شهر 

 

 

 X 0.8/(1000غ بالنسبة للشهر المعني لك50عدد األكياس الالزمة ذات حجم = (كلغ 50كمية الخيط الالزمة لألكياس ذات حجم 
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 . من إعداد الطالب: المصدر

كيلوغرام: الوحدة  

   ):20(الجدول رقم

  .2011سنةل غلك50 لألكياس ذات حجم كمية الخيط الالزم

 كمية الخيط الشهر 

 28,05 جانفي 
 28,34 فيفري
 28,63 مارس
 28,91 أفريل
 29,20 ماي
 29,49 جوان
 29,77 جويلية
 30,06 أوت
 30,35 سبتمبر
 30,63 أكتوبر
 30,92 نوفمبر
 31,21 ديسمبر

  

حد، إذا تكلفة الخيط تكون مساوية دينار جزائري للكيلوغرام الوا 155.00: وتتحمل الوحدة سعر مقدر بـ
  :إلى 
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 . من إعداد الطالب: المصدر

دينار جزائري: الوحدة  

  ):21(الجدول رقم

  .2011سنةل غلك50لألكياس ذات حجم  تكلفة الخيط الالزم 

 تكلفة الخيط الشهر 

 4347,75جانفي 
 4392,70فيفري
 4437,65مارس
 4481,05أفريل
 4526,00ماي
 4570,95جوان
 4614,35جويلية
 4659,30أوت
 4704,25برسبتم

 4747,65أكتوبر
 4792,60نوفمبر
 4837,55ديسمبر

  

  

 :تستخدم الوحدة بطاقة واحدة لكل كيس منتج، أين أن عدد البطاقات الالزمة هو :البطاقات.
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. من إعداد الطالب: المصدر

بطاقة: الوحدة  

   ):22(الجدول رقم

  .2011سنةل غلك50لألكياس ذات حجم  عدد البطاقات الالزمة

 البطاقاتعدد  الشهر 

 35068جانفي 
 35426فيفري
 35784مارس
 36143أفريل
 36501ماي
 36859جوان
 37217جويلية
 37575أوت
 37933سبتمبر
 38291أكتوبر
 38649نوفمبر
 39007ديسمبر

  

  

 :دينار جزائري، ومنه فتكلفة البطاقات هي 0.24: ويقدر سعر البطاقة الواحد ة بـ
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دينار جزائري: الوحدة  

 . من إعداد الطالب: المصدر

  ):23(الجدول رقم

  .2011سنةل غلك50لألكياس ذات حجم  لفة البطاقات الالزمةتك 

 تكلفة البطاقات الشهر 

 8416,32جانفي 
 8502,24فيفري
 8588,16مارس
 8674,32أفريل
 8760,24ماي
 8846,16جوان
 8932,08جويلية
 9018أوت
 9103,92سبتمبر
 9189,84أكتوبر
 9275,76نوفمبر
 9361,68ديسمبر
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  .غلك25بالنسبة لمنتج الدقيق الممتاز ألكياس ذات سعة  :ثانيا

، صلبمادة القمح ال دقيقوفقا لمهندس اإلنتاج لوحدة الدقيق الفرينة، فإن الوحدة تستعمل الستخراج منتج ال 

لنخالة بنسبة بالمائة ومنتج ثانوي متمثل في ا 81بنسبة  دقيق: لية الطحنمحيث يستخرج من هذا األخير بعد ع

  : مع النسب لدقيقبالمائة والشكل الموالي يوضح لنا استخراج ا 19

  

  

  
  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالب باالعتماد على معلومات مهندس إنتاج وحدة الدقيق والفرينة: المصدر

  :  الدقيق الممتازإعداد الموازنة التقديرية لمبيعات  -1

  : تقدير المبيعات -1

  :اليتفي الجدول ال والتي تظهر 2010المبيعات الفعلية لسنة  باالعتماد على تطور

  

  

  

  

  

  ):20(الشكل رقم 

  .المخطط الخاص بإنتاج الدقيق 

ةثانوي اتمنتج  
 سموالت

10%  

 قمح صلب

%19نخالة %81دقيق 

 دقيق ممتاز

90%  
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ارقنط: الوحدة  

  ): 24(الجدول رقم

  .بوحدة الدقيق والفرينة 2010لسنة  الممتاز المبيعات الفعلية لمنتج الدقيق تطور 

المبيعات األشهر

 214,64 5 جانفي

 763,34 3 فيفري

 797,72 3 مارس

 373,82 2 أفريل

 609,61 5 ماي

 493,10 5 جوان

497,30 10 جويلية

 664,67 8 أوت

 595,38 6 سبتمبر

 042,78 8 أكتوبر

 448,90 8 نوفمبر

 390,99 8 ديسمبر

  .معلومات مصلحة المحاسبة والمالية وثائق: المصدر

  

 موضحة الممتازلمنتج الدقيق  2011سنة لالمبيعات التقديرية  فإنبتطبيق معادلة خط االتجاه العام للمبيعات 

  :تاليالجدول الفي 
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قنطار: الوحدة  

  ):25(الجدول رقم

   .2011لسنة  الدقيق الممتازالموازنة التقديرية للمبيعات الخاصة بمنتج  

الدقيق الممتاز األشهر
 637,27 9جانفي
 134,13 10فيفري
 631 10مارس
 127,85 11أفريل
 624,71 11ماي
 121,57 12جوان
 618,43 12جويلية
 115,29 13أوت
 612,15 13سبتمبر
 109 14أكتوبر
 605,87 14نوفمبر
 102,73 15ديسمبر

  

وخاصة منتج الدقيق الممتاز ذو  دقيقإن منتج ال: تقدير كمية اإلنتاج الالزمة لتغطية المبيعات -2

هي ، لذلك فإن كل ما ينتج يباع، وعلى هذا فالكمية الواجب إنتاجها وأساسي للمستهلك واسع استهالك

 :نفسها كمية المبيعات المقدرة، والجدول الموالي يبين لنا الموازنة التقديرية لإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. من إعداد الطالب: المصدر



بسكرة للجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة إنتاج تكاليف تحديد..............................الثالث الفصل  
 

140 

 

1 

0.76 
 

قنطار: الوحدة  

   ):26(الجدول رقم

  .2011لسنة الدقيق الممتازالموازنة التقديرية لإلنتاج الخاصة بمنتج 

الدقيق الممتاز األشهر
 637,27 9جانفي
 134,13 10فيفري
 631.00 10مارس
 127,85 11أفريل
 624,71 11ماي
 121,57 12جوان
 618,43 12جويلية
 115,29 13أوت
 612,15 13سبتمبر
 109.00 14أكتوبر
 605,87 14نوفمبر
 102,73 15ديسمبر

  

  :تقدير الكمية المنتجة من الدقيق لتغطية اإلنتاج من الدقيق الممتاز  -3

، وعليه سموالت %10و دقيق ممتاز %90: الدقيق يعطيناقنطار من  1فإن ): 20( من خالل الشكل رقم

 : مساوية إلى الدقيق الممتازفالكمية الواجب إنتاجها من الفرينة لتغطية الكمية المنتجة من 

  

  

  

  :كمية الدقيق المنتجة لتغطية الكمية المنتجة من الدقيق الممتاز لشهر جانفي

  .2011العملية بالنسبة لباقي أشهر سنةنفس  .قنطار 10 708,08) = 0,90)/(9 637,27( 

 :دقيقوالجدول الموالي يبين لنا الموازنة التقديرية إلنتاج ال

 

 

. من إعداد الطالب: المصدر

ة كمية اإلنتاج التقديرية للدقيق الممتاز الخاص(= كمية الدقيق المنتجة لتغطية الكمية المنتجة من الدقيق الممتاز لشهر معين 
  0.90/ )بالشهر المعني
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قنطار: الوحدة  

  ):27(الجدول رقم

  .2011لسنة  دقيقالموازنة التقديرية لإلنتاج الخاصة بمنتج ال 

الدقيق  األشهر
 708,08 10جانفي
 260,14 11فيفري
 812,21 11مارس
 364,28 12أفريل
 916,34 12ماي
 468,41 13جوان
 020,48 14جويلية
 572,54 14أوت
 124,61 15سبتمبر
 676,68 15أكتوبر
 228,74 16نوفمبر
 780,81 16ديسمبر

  

من كمية  %81الكميات المنتجة من الدقيق تشكل نسبة  إن :تقدير القمح الصلب الالزم للبرنامج اإلنتاجي -4

  :عليه فالكمية الواجب استعمالها لتغطية البرنامج اإلنتاجي مساوية إلى، وبناءا الصلبالقمح 

  

  

نفس العملية  .قنطار 219,85 13) = 81,0)/( 708,08 10: (كمية القمح الصلب المستعمل في شهر جانفي
  .2011بالنسبة لباقي أشهر سنة

  :2011ةسنمن والجدول الموالي بين لنا المستلزمات من القمح الصلب خالل كل شهر 

 

 

 

  

  

 . من إعداد الطالب: المصدر

  0.81/كمية اإلنتاج التقديرية للدقيق الخاصة بالشهر المعني = صلب المستعمل في شهر معين كمية القمح ال
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قنطار: الوحدة  

  ):28(الجدول رقم

  .2011سنةلكمية القمح الصلب الالزم للبرنامج اإلنتاجي  

كمية القمح الصلب األشهر

 219,85 13 جانفي

 901,41 13 فيفري

 582,98 14 مارس

 264,54 15 أفريل

 946,10 15 ماي

 627,67 16 جوان

 309,23 17 جويلية

 990,79 17 أوت

 672,36 18 سبتمبر

 353,93 19 أكتوبر

 035,48 20 نوفمبر

 717,05 20 ديسمبر
  

دينار جزائري، وبناءا عليه فإن تكلفة  2280 :وفقا لقسم الشراء فإن السعر التقديري للقمح الصلب مساوي إلى

 :الالزم للبرنامج اإلنتاجي مساوية إلى صلبالقمح ال

 .دينار جزائري 2280 = (30 141 258,00(X)13 219,85: (ثمن القمح الصلب لشهر جانفي

  : والموضحة في الجدول التالي، 2011نفس العملية بالنسبة لباقي أشهر سنة

 

 

 

 

 

 

  من إعداد الطالب:المصدر
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دينار جزائري: الوحدة

 . من إعداد الطالب: المصدر

  ):29(الجدول رقم  

  .2011الالزم للبرنامج اإلنتاجي من سنة صلبتكلفة القمح ال 

 ثمن القمح الصلب األشهر
 258,00 141 30جانفي
 214,80 695 31فيفري
 194,40 249 33مارس
 151,20 803 34أفريل
 108,00 357 36ماي
 087,60 911 37جوان
 044,40 465 39جويلية
 001,20 019 41أوت
 980,80 572 42سبتمبر
 960,40 126 44أكتوبر
 894,40 680 45نوفمبر
 874,00 234 47ديسمبر

  

 المعدني لتر من الماء 3.5يلزم  صلبمح الواحد قنطار من القتبعا لمصلحة اإلنتاج فإن لمعالجة  :الماء -4

  : وذلك وفق المعادلة التالية

  

 :يهلشهر جانفي وعليه فإن حجم الماء الالزم للكمية المنتجة 

نفس العملية لباقي  .دينار جزائري 3.5 = (46 269,48(X)13 219,85(: حجم الماء الالزم لشهر جانفي

 :2011الزمة لكل شهر من سنة والجدول التالي يبين حجم الماء الاألشهر، 

 

 

 

 

 

  X 3,5) المستعمل في الشهر المعني صلبكمية القمح ال= (حجم الماء الالزم لكمية القمح المستعمل في شهر معين 
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 . من إعداد الطالب:المصدر

  ):30(الجدول رقم

  .2011سنةل دقيقحجم الماء الالزم للبرنامج اإلنتاجي من ال

 حجم الماء األشهر
269,48 46 جانفي

654,94 48 فيفري

040,43 51 مارس

425,89 53 أفريل

811,35 55 ماي

196,85 58 جوان

582,31 60 جويلية

967,77 62 أوت

353,26 65 مبرسبت

738,76 67 أكتوبر

124,18 70 نوفمبر

509,68 72 ديسمبر
    

دينار جزائري،  0.3: أما عن تكلفة الماء فالوحدة ستتحمل سعر تقديري عن كل لتر من الماء بمقدار

  :والجدول الموالي بين لنا تكلفة الماء الالزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لتر :الوحدة
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دينار جزائري: الوحدة  

 . من إعداد الطالب: المصدر

  ):31(الجدول رقم

  .2011سنةل دقيقامج اإلنتاجي من التكلفة الماء الالزم للبرن 

 تكلفة الماء األشهر
880,84 13جانفي
596,48 14فيفري
312,13 15مارس
027,77 16أفريل
743,41 16ماي
459,05 17جوان
174,69 18جويلية
890,33 18أوت
605,98 19سبتمبر
321,63 20أكتوبر
037,25 21نوفمبر
752,90 21ديسمبر

    

  

  :كلغ25إعداد الموازنة التقديرية لمبيعات الدقيق الممتاز ألكياس حجم  -2

 :مساوية إلى 2010كلغ خالل سنة 25ألكياس حجم  الممتازللدقيق المبيعات الفعلية : لنا

 

 

 

 

 

  

 

 

  



بسكرة للجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة إنتاج تكاليف تحديد..............................الثالث الفصل  
 

146 

 

قنطار: الوحدة  

   ):32(الجدول رقم

  .2010كلغ لسنة25ألكياس ذات حجم للدقيق الممتاز المبيعات الفعلية 

عاتالمبي األشهر
 840,20 5جانفي
 159,82 5فيفري
 952,16 4مارس
 401,46 3أفريل
918,09 33ماي
 646,10 9جوان
281,34 16جويلية
927,00 16أوت
 647,54 8سبتمبر
042,58 11أكتوبر
524,45 12نوفمبر
247,35 13ديسمبر

  .تجارةمن إعداد الطالب باالعتماد على معلومات مصلحة ال: المصدر

الموازنة التقديرية لمبيعات الدقيق الممتاز ألكياس حجم  ظهرتمن خالل معادلة خط االتجاه العام للمبيعات 

 :اليتالجدول ال من خالل، 2011سنة لكلغ 25
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قنطار: الوحدة  

قنطار: الوحدة  

  ):33(الجدول رقم

  . 2011لسنة كلغ25ألكياس حجم  دقيق ممتازالموازنة التقديرية للمبيعات الخاصة بمنتج  

 كلغ 25دقيق ممتاز حجم  شهراأل
 714,61 15جانفي
 317,01 16فيفري
 919,41 16مارس
 521,76 17أفريل
 124,16 18ماي
 726,56 18جوان
 328,95 19جويلية
 931,35 19أوت
 533,75 20سبتمبر
 136,15 21أكتوبر
 738,54 21نوفمبر
 340,94 22ديسمبر

  

 :هي 2011سنة ي نفسها الكمية المنتجة فإن الموازنة التقديرية لإلنتاج خالل بما أن الكمية المباعة ه

  ):34(الجدول رقم

   .2011لسنة كلغ25دقيق ممتاز ألكياس حجم الموازنة التقديرية لإلنتاج الخاصة بمنتج  

 كلغ 25دقيق ممتاز حجم  األشهر
 714,61 15جانفي
 317,01 16فيفري
 919,41 16مارس
 521,76 17أفريل
 124,16 18ماي
 726,56 18جوان
 328,95 19جويلية
 931,35 19أوت
 533,75 20سبتمبر
 136,15 21أكتوبر
 738,54 21نوفمبر
 340,94 22ديسمبر

  

. من إعداد الطالب: المصدر

. من إعداد الطالب: المصدر
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كيس: الوحدة  

كلغ لتعبئة الدقيق الممتاز، 25تستخدم الوحدة أكياس ذات سعة : تقدير األكياس الالزمة للبرنامج اإلنتاجي  -أ

كلغ وعليه فعدد األكياس الالزمة 25أكياس ذو سعة  4فإنه يلزم  الممتازقنطار من الدقيق  1لكل أي أن 

  :لتعبئة الكمية المنتجة هو

  

  

  .كيس 858 62   = )25, 0)/(714,61 15: (كلغ لشهر جانفي25عدد األكياس ذات حجم 

  :2011لكل شهر من سنة  والجدول الموالي يوضح لنا عدد األكياس الالزمة

   ):35(الجدول رقم

  .2011كلغ الالزمة للثالثي األول من سنة25عدد األكياس ذات حجم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

دينار جزائري، إذا تكلفة األكياس الالزمة يمكن  13.50: والسعر التقديري للكيس الواحد مساوي إلى

  :توضيحها من خالل الجدول الموالي

  

  

  

 عدد األكياس األشهر
 858 62جانفي
 268 65فيفري
 678 67مارس
 087 70أفريل
 497 72ماي
 906 74جوان
 316 77جويلية
 725 79أوت
 135 82سبتمبر
 545 84أكتوبر
 954 86نوفمبر
 364 89ديسمبر

 0.25/ بالنسبة للشهر المعني ) كلغ25لحجم ( زالمبيعات المقدرة للدقيق الممتا مجموع= كلغ 25عدد األكياس ذات حجم 

 . من إعداد الطالب: المصدر
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 . من إعداد الطالب: المصدر

دينار جزائري: الوحدة  

  ):36(الجدول رقم

  .2011سنةلغ الالزمة لك50تكلفة األكياس ذات حجم  

 تكلفة األكياس األشهر
 583 848جانفي
 118 881فيفري
 653 913مارس
 175 946أفريل
 710 978ماي
 231 011 1جوان
 766 043 1جويلية
 288 076 1أوت
 823 108 1سبتمبر
 358 141 1أكتوبر
 879 173 1نوفمبر
 414 206 1ديسمبر

  

  : الخيط والبطاقات -ب

الخيط الالزمة لتغطية عدد غ، وعليه فكمية لك25لكل كيس ذو سعة  غرام 0.6يتم استهالك  :الخيط.

 :األكياس المنتجة مساوي إلى

  

  

  : كغ في شهر جانفي25كمية الخيط الالزمة لألكياس ذات حجم 

)62858 X 0.6/(1000  =509,15 2011نفس العملية لباقي أشهر سنة  .كيلو غرام. 

  :كون مساوية إلىت 2011وعليه فإن كمية الخيط الالزمة لتغطية الكمية المنتجة في كل شهر من سنة 

  

  

  

 X 0.6/(1000كغ بالنسبة للشهر المعني 25عدد األكياس الالزمة ذات حجم = (كغ 25كمية الخيط الالزمة لألكياس ذات حجم 
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. من إعداد الطالب: المصدر

كيلوغرام: الوحدة  

. من إعداد الطالب: المصدر

دينار جزائري: الوحدة

  ):37(الجدول رقم

  .2011سنةلغ  لك25كمية الخيط الالزم لألكياس ذات حجم  

كمية الخيط األشهر
 509,15جانفي
 528,67فيفري
 548,19مارس
 567,71أفريل
 587,23ماي
 606,74جوان
 626,26جويلية
 645,77أوت
 665,29سبتمبر
 684,81أكتوبر
 704,33نوفمبر
 723,85ديسمبر

  

دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، إذا تكلفة الخيط تكون مساوية  155.00: وتتحمل الوحدة سعر مقدر بـ
  :إلى 

   ):38(الجدول رقم

  .2011سنةلغ لك25تكلفة الخيط الالزم لألكياس ذات حجم 

تكلفة الخيط األشهر
 918,25 78جانفي
 943,85 81فيفري
 969,45 84مارس
 995,05 87أفريل
 020,65 91ماي
 044,70 94جوان
 070,30 97جويلية
 094,35 100أوت
 119,95 103سبتمبر
 145,55 106أكتوبر
 171,15 109نوفمبر
 196,75 112ديسمبر
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. من إعداد الطالب: المصدر

بطاقة: الوحدة  

  :تستخدم الوحدة بطاقة واحدة لكل كيس منتج، أين أن عدد البطاقات الالزمة هو :البطاقات.

  ):39(الجدول رقم

  .2011سنةلغ لك25عدد البطاقات الالزمة لألكياس ذات حجم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :دينار جزائري، ومنه فتكلفة البطاقات هي 0.24: ويقدر سعر البطاقة الواحد ة بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 عدد البطاقات األشهر
 858 62جانفي
 268 65فيفري
 678 67مارس
 087 70أفريل
 497 72ماي
 906 74جوان
 316 77جويلية
 725 79أوت
 135 82سبتمبر
 545 84أكتوبر
 954 86نوفمبر
 364 89ديسمبر
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دينار جزائري: الوحدة  

 . من إعداد الطالب: المصدر

  ):40(الجدول رقم

  .2011سنةلغ لك25تكلفة البطاقات الالزمة لألكياس ذات حجم  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  :تتحمل وحدة الدقيق والفرينة التكاليف غير المباشرة التالية وذلك في كل شهر :التكاليف غير مباشرة

  ):41(الجدول رقم

  .واع التكاليف غير المباشرة لوحدة الدقيق والفرينةأن 

 تعيين

 أتعاب كهرباءال
 مصاريف التنقالت قطع الغيار

  ...)براغي، مفك البراغي(خردوات
 

 مصاريف البريد

 أجور العمال بنزين
 العالوات لوازم مكتبية

 االقتطاعات...)مواد التنظيف(استهالآات أخرى
 ضرائب و رسوم ةمصاريف النقل و المناول
 فوائد بنكية مصاريف اإليجار

 اهتالآات وإصالحاتصيانة 
  .مصلحة المحاسبة العامة والمالية وثائق: المصدر

  

تكلفة البطاقات األشهر
 085,92 15جانفي
 664,32 15فيفري
 242,72 16مارس
 820,88 16أفريل
 399,28 17ماي
 977,44 17جوان
 555,84 18جويلية
 134,00 19أوت
 712,40 19سبتمبر
 290,80 20أكتوبر
 868,96 20نوفمبر
 447,36 21ديسمبر
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دينار جزائري :الوحدة  

  :تستهلك الوحدة الكهرباء وفقا لما يلي :بالنسبة للكهرباء

كيلوواط 1.5لك ساعات في اليوم، وتسته 8تعمل اإلدارة طيلة أيام الشهر ماعدا العطل األسبوعية، حيث تعمل 

 من الكهرباء فاالستهالكوعليه  ،)السعر متوسط(دينار جزائري 1.6147في الساعة من الكهرباء، بسعر 

  :يعطى بالعالقة التالية

  

دينار  8(X)1.5(X)1.6147 = (426.28(X)22: (االستهالك التقديري لإلدارة من الكهرباء في شهر جانفي

  .جزائري

  :التاليالكميات الموضحة في الجدول ب 2011في كل شهر من سنة  هرباءالك وبالتالي تستهلك اإلدارة

  ):42(الجدول رقم

  .2011سنةل اإلدارة من الكهرباء استهالك 

الكهرباء األشهر

 426,28)يوم22(جانفي

 368,15)يوم19(فيفري

 445,66)يوم23(مارس

 387,53 )يوم20(أفريل

 426,28 )يوم22(ماي

 387,53 )يوم20(جوان

 387,53)يوم20(جويلية

 406,90 )يوم21(أوت

 406,90)يوم21(سبتمبر

 426,28)يوم22(أكتوبر

 387,53)يوم20(نوفمبر

 387,53)يوم20(ديسمبر
  

للجدول ستهلك الكهرباء بحسب الكمية المنتجة من الدقيق والفرينة، وذلك وفقا ت، اإلنتاجآالت في ما يخص 

  ساعة/كيلوواط  2.33: مساوي إلى  الكهرباء كاستهالحيث أن معدل  :الموالي

 

 )السعر (X )متوسط االستهالك الساعي (X )ساعات 8 (X )أيام الشهر المعنيعدد = ( استهالك اإلدارة للكهرباء

.من إعداد الطالب: المصدر
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قنطار: الوحدة  

  :مساوية إلى 2011الدقيق و الفرينة خالل سنة  لوحدةلنا الكمية اإلجمالية المنتجة و

  ):43(الجدول رقم

  .2011الكمية اإلجمالية المنتجة لوحدة الدقيق والفرينة خالل سنة 

 المجموع خط الدقيق  خط الفرينة  التعيين
 139,88 40 219,85 13 26920,03 جانفي
 150,96 41 901,41 13 27249,55 فيفري
 162,04 42 582,98 14 27579,06 مارس
 173,11 43 264,54 15 27908,57 أفريل
 184,19 44 946,10 15 28238,09 ماي
 195,27 45 627,67 16 28567,6 جوان
 206,35 46 309,23 17 28897,12 جويلية
 217,42 47 990,79 17 29226,63 أوت
 228,50 48 672,36 18 29556,14 سبتمبر
 239,59 49 353,93 19 29885,66 أكتوبر
 250,65 50 035,48 20 30215,17 نوفمبر
 261,73 51 717,05 20 30544,68 ديسمبر

  

  

  :ويتضح لنا استهالك آالت اإلنتاج من الكهرباء من خالل الجدول التالي

، ساعة/كيلوواط 2.33 = (93 525,92(X)139,88 40(  :هرباء في شهر جانفياستهالك آالت اإلنتاج من الك
 استهالك آالت اإلنتاج من الكهرباء في شهر، والجدول الموالي يبين 2011نفس بالنسبة لباقي األشهر سنة 

  :2011من سنة

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالب: المصدر
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دينار جزائري :الوحدة  

  ):44(الجدول رقم

  .2011من الكهرباء في سنة آالت اإلنتاجاستهالك  

 )ساعة/آيلوواط(مجموع استهالك الكهرباء)قنطار( اإلنتاج الشهر
 525,92 139,8893 40جانفي
 881,74 150,9695 41فيفري
 237,55 162,0498 42مارس
 593,35 173,11100 43أفريل
 949,16 184,19102 44ماي
 304,98 195,27105 45جوان
 660,80 206,35107 46جويلية
 016,59 217,42110 47أوت
 372,41 228,50112 48سبتمبر
 728,24 239,59114 49أكتوبر
 084,01 250,65117 50نوفمبر
 439,83 261,73119 51ديسمبر

  .من إعداد الطالب: المصدر

   :أما عن تكلفة الكهرباء فهي مساوية إلى

  .دينار جزائري 3.245مساوي إلى  )السعر المتوسط( ساعة/حيث أن سعر كيلوواط

  ):45(الجدول رقم

  .2011من الكهرباء في سنةآالت اإلنتاج  استهالك تكلفة

تكلفة الكهرباء الشهر
 303491,61جانفي

 311136,25فيفري

 318780,85مارس

 326425,42أفريل

 334070,02ماي

 341714,66جوان

 349359,3جويلية

 357003,83أوت

 364648,47سبتمبر

 372293,14أكتوبر

 379937,61نوفمبر

 387582,25ديسمبر
  .من إعداد الطالب: المصدر                       
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دينار جزائري :الوحدة  

 ).استهالك آالت اإلنتاج+ استهالك اإلدارة( :ومما سبق فإن وحدة الدقيق والفرينة تستهلك كهرباء فيما قيمته

  ): 46(الجدول رقم

  .2011من الكهرباء في سنة وحدة الدقيق والفرينةاستهالكات 

تكلفة الكهرباء الشهر

303 917,89جانفي

311 504,40فيفري

319 226,51مارس

326 812,95أفريل

334 496,30ماي

342 102,19جوان

349 746,83جويلية

357 410,73أوت

365 055,37سبتمبر

372 719,42أكتوبر

380 325,14نوفمبر

387 969,78ديسمبر
  .من إعداد الطالب: المصدر                                

ما تم تحمله فعال في وفي ما يخص قيمة التكاليف غير المباشرة األخرى فتقديرها يكون على أساس 

يوضح لنا  تاليوالجدول ال باستثناء مصاريف المستخدمين التي تبقى ثابتة، بالمئة،1 مع توقع زيادة 2010سنة

 :رىقيمة التكاليف غير المباشرة األخ
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دينار جزائري :الوحدة  

  ):47(الجدول رقم

  .قيمة التكاليف غير المباشرة األخرى 

 مبلغال تعيين

 459800 قطع الغيار

 121000 خردوات

 302500 بنزين

 72600 لوازم مكتبية

 96800 استهالآات أخرى

 369050 مصاريف النقل و المناولة

 147620 مصاريف اإليجار

 205700 وإصالحاتصيانة 

 145200 أتعاب

 338800 مصاريف التنقالت

 169400 مصاريف البريد

 2400000 أجور العمال

 2065000 العالوات

 1044810 االقتطاعات

 223721,229 ضرائب و رسوم

 2295370 فوائد بنكية

 8400089,49 اهتالآات
  .وثائق مصلحة المحاسبة العامة والمالية: المصدر

نسب توزيع التكاليف غير المباشرة على األقسام الثانوية لعامة والمالية فإن بمساعدة مدير مصلحة المحاسبة ا 

  :موضحة في الجدول التالي واألقسام الرئيسية، لوحدة الدقيق والفرينة
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  .جدول توزيع التكاليف غير المباشرة ):48(الجدول رقم

 تعيين
 المجموعرئيسيةأقسام ثانويةأقسام  التوزيع خط إنتاج الفرينةخط إنتاج الدقيقالشراءية والمحاسبةالمالالصيانةاإلدارة

 %100,00 %0,08 %49,69 %34,85 %0,06 %0,05%14,92 %0,35 آهرباء

 %100,00 %1,56 %56,05 %40,09 %0,28 %0,41 %0,27 %1,34قطع الغيار
 %100,00 %1,44 %50,36 %36,02 %0,25 %4,68 %0,24 %7,01خردوات
 %100,00 %10,20 %49,54 %35,43 %1,33 %0,12 %0,98 %2,40بنزين

 %100,00 %6,45 %7,52 %5,38 %3,23 %35,48 %16,13 %25,81لوازم مكتبية
 %100,00         %3,54%89,14 %7,32استهالآات أخرى

 %100,00 %38,00     %62,00      مصاريف النقل و المناولة
 %100,00 %2,94 %46,96 %33,04 %2,12  %14,94  مصاريف اإليجار

 %100,00 %51,73     %14,21 %7,81  %26,25وإصالحاتصيانة 
 %100,00         %82,76  %17,24أتعاب

 %100,00 %61,15          %38,85مصاريف التنقالت
 %100,00 %38,32          %61,68مصاريف البريد
 %100,00 %9,21 %23,42 %19,20 %3,08 %8,21%24,37%12,51أجور العمال
 %100,00 %9,21 %23,42 %19,20 %3,08 %8,21%24,37%12,51العالوات
 %100,00 %9,21 %23,42 %19,20 %3,08 %8,21%24,37%12,51االقتطاعات

 %100,00         %100,00    ضرائب و رسوم
 %100,00         %100,00    فوائد بنكية
 %100,00 %2,83 %50,87 %41,62 %1,22 %0,36 %1,14 %1,96اهتالآات

                مجموع التوزيع األولي
 %100,00 %8,70 %10,14 %7,25 %4,35 %47,83 %21,74 %100‐اإلدارة
 %100,00 %1,029 %57,43 %41,08   %0,382 %100‐ %0,079الصيانة

 %100,00 %29,60 %11,15 %8,56 %40,08 %100‐ %2,69 %7,92المحاسبة و المالية
                مجموع التوزيع الثانوي

 طبيعة وحدات القياس
      

قنطار من 1
رقم /دج100 /// /// الكمية المشتراة

   األعمال
  .مصلحة المحاسبة والمالية وثائقمن إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
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دينار جزائري: الوحدة  

ستفادة كل قسم من أقسام الوحدة محل الدراسة من التكاليف غير المباشرة ا نسب   )48(الجدول رقم يظهر

بعدها يتم توزيع مجموع التوزيع األولي لألقسام الثانوية على التي ستتحملها، ليعطينا مجموع التوزيع األولي، 

  .األقسام الرئيسية بحسب استفادة كل قسم

التي سوف تتحملها وحدة الدقيق والفرينة المباشرة  على قيمة التكاليف غير نحصل، )48(وبحل الجدول رقم 

   :2011من سنة  في كل شهر

 :لخط إنتاج الفرينة بالنسبة

   ):49(الجدول رقم

  .2011التكاليف غير المباشرة لخط إنتاج الفرينة لكل شهر من سنة 

 تكاليف غير مباشرة انتاج تكاليف غير مباشرة شراء  تعيين

8024452,31  1459968,04   نفيجا
8028881,48  1441538,26   فيفري
8033389,82  1423992,28   مارس
8037818,95  1407268,51   أفريل
8041117,32  1389193,25   ماي
8046745,15  1376066,41   جوان
8051208,26  1361490,06   جويلية
8055682,62  1347538,01   أوت
8060145,73  1334170,85   سبتمبر
8064620,17  1321353,04   كتوبرأ
8069060,56  1309051,53   نوفمبر
8073523,67  1297234,99   ديسمبر

  .)48(باالعتماد على الجدول رقم من إعداد الطالب: المصدر

  :غ، كما يليلك50واعتمادا على ما سبق، فإنه يمكن تحديد تكلفة إنتاج قنطار واحد من فرينة الخبز

للقنطار  دينار جزائري 2000: بسعر) نخالة(المنتج الثانوي تبيعوفقا لمصلحة المبيعات فإن الوحدة تتوقع أن 

، وهذا بالنسبة للثالثي األول والثاني، أما فيما دينار جزائري 2200: وأن تبيع الفرينة الممتازة بسعر .الواحد

قلة األمطار وندرة (يخص الثالثي الثالث فإن الوحدة تتوقع ارتفاع أسعار  النخالة نظرا لموسم الصيف 

فيقدر سعر البيع  دينار جزائري،  أما بالنسبة للفرينة الممتازة 2500: حيث تكون مساوية إلى) عالفاأل
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 .دينار جزائري: الوحدة

 

يتوقع أن تنخفض أسعار النخالة لتصل ) موسم األمطار( رابعوفي الفصل ال .دينار جزائري2200 :بحوالي

  .دينار جزائري 2300: دينار جزائري، ويكون سعر الفرينة الممتازة 1900: إلى

  :يمصنعة هالنصف الخبز تكلفة إنتاج قنطار واحد من فرينة إن ف عليهو

  ):50(الجدول رقم

  .2011من سنة  للثالثي األول الخبز تكلفة إنتاج قنطار واحد من المنتج النصف مصنع فرينة 

 مارس فيفري جانفي تعيين

 35439091,88 35015666,53 34592241,19 ثمن القمح اللين

 28958,01 28612,02 28266,03 تكلفة الماء

 1423992,28 1459968,041441538,26 تكاليف غير مباشرة شراء

 8033389,82 8024452,318028881,48 إنتاجتكاليف غير مباشرة 

 44925431,99 44514698,29 44104927,57 تكلفة اإلنتاج النصف مصنع

 (946513,48) (935204,60) (923895,72) فرينة ممتازة

 (12995253,20) (12839988,00)(12684718,40) الةالنخ

 30983665,31 30739505,69 30496313,45 تكلفة اإلنتاج الصافي النصف مصنع

 20651,20 20404,46 20157,72 عدد الوحدات المنتجة

 1500,33 1506,51 1512,89 تكلفة أنتاج  قنطار واحد من فرينة الخبز النصف مصنعة
  .د الطالبمن إعدا: المصدر

 : النخالة -

دينار  26920,03X22,0)+( 20997,63X02,0(X2000   =12684718,40(  =ومنه قيمة النخالة في شهر جانفي

  .جزائري

  :الفرينة الممتازة  -

  .دينار جزائري 20997,63X02,0(X2200   =923895,72 ( =  ومنه قيمة الفرينة الممتازة في شهر جانفي

لكل شهر  الخبز مصنع فرينةالتكلفة إنتاج قنطار واحد من المنتج نصف على  بنفس الطريقة نتحصلو

 :والمبينة  من خالل الجدول التالي 2011 من سنة 

  

سعر البيع المتوقع X)من كمية الفرينة %2+  من كمية القمح اللين %22= (قيمة النخالة   

  سعر البيع المتوقع X)من كمية الفرينة %2= (فرينة الممتازة قيمة ال
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 .دينار جزائري: الوحدة

 

 .دينار جزائري: الوحدة

 

  ):51(الجدول رقم

  .2011لكل شهر من سنة  الخبز تكلفة إنتاج قنطار واحد من المنتج النصف مصنع فرينة

 لنصف مصنعةتكلفة أنتاج  قنطار واحد من فرينة الخبز ا الشهر

 1512,89 جانفي
 1506,51 فيفري
 1500,33 مارس
 1494,32 أفريل
 1488,37 ماي
 1482,87 جوان
 1320,06 جويلية
 1314,72 أوت
 1309,53 سبتمبر
 1491,18 أكتوبر
 1486,25 نوفمبر

 1481,46 ديسمبر
  .من إعداد الطالب: المصدر

  :إلى كلغ مساوية50وتكلفة الكيس  الواحد ذو سعة 

  ):52(الجدول رقم

  .2011للثالثي األول من سنة  كلغ50الكيس  الواحد ذو سعة تكلفة  

 مارس فيفري جانفي تعيين

 613690 619955 626220 غلك 50تكلفة األكياس حجم  

 8416,32 8502,24 8588,16 غلك 50تكلفة البطاقات الالزمة لألكياس حجم 

 4347,75 4392,7 4437,65 كلغ50تكلفة الخيط الالزم لألكياس حجم  

 626454,07 632849,94 639245,81 المجموع

 35068 35426 35784 عدد الوحدات المنتجة

 17,86 17,86 17,86  التكلفة الوحدوية

  من إعداد الطالب: المصدر

  .، باعتبار أنها تكلفة متغيرة وحدوية2011التكلفة الوحدوية للكيس تكون ثابتة خالل سنة 
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 .دينار جزائري: الوحدة

 

 .دينار جزائري: الوحدة

 

  :كلغ مساوية إلى50ه تكون تكلفة واحد قنطار من فرينة الخبز ألكياس حجم وعلي

تكلفة أنتاج  قنطار واحد من فرينة الخبز =( كلغ50تكلفة إنتاج قنطار واحد من فرينة الخبز ألكياس سعة 

  )تكلفة األكياس)+( النصف مصنعة

  ):53(الجدول رقم

  .2011كلغ للثالثي األول من سنة 50تكلفة واحد قنطار من فرينة الخبز ألكياس حجم  

 مارس فيفري جانفي تعيين
 1512,89 1506,51 1500,33 تكلفة أنتاج  قنطار واحد من فرينة الخبز النصف مصنعة

 35,72 35,72 35,72 كيس 2لكل واحد قنطار 

 1548,61 1542,23 1536,05كلغ50قنطار واحد من فرينة الخبز ألكياس سعة  إنتاجتكلفة 

  .من إعداد الطالب: درالمص

فرينة لكل شهر من سنة كلغ 50فرينة الخبز ألكياس حجم والجدول التالي يبين تكلفة إنتاج قنطار واحد من 

2011:  

  ):54(الجدول رقم

  .2011كلغ لسنة 50تكلفة واحد قنطار من فرينة الخبز ألكياس حجم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالب: المصدر

كلغ50تكلفة إنتاج قنطار واحد من فرينة الخبز ألكياس سعة  الشهر

 1548,61 جانفي
 1542,23 فيفري
 1536,05 مارس
 1530,04 أفريل
 1524,09 ماي
 1518,59 جوان
 1355,78 جويلية
 1350,44 أوت
 1345,25 سبتمبر
 1526,90 أكتوبر
 1521,97 نوفمبر

 1517,18 ديسمبر



بسكرة للجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة إنتاج تكاليف تحديد..............................الثالث الفصل  
 

163 

 

نار جزائريدي: الوحدة  

، فإن التكاليف غير المباشرة التي تتحملها الوحدة )48(الجدول رقمانطالقا من  :بالنسبة لخط إنتاج الدقيق

  :على خط إنتاج الدقيق هي

  ):55(الجدول رقم

  .2011التكاليف غير المباشرة لخط إنتاج الدقيق لكل شهر من سنة  

 إنتاجتكاليف غير مباشرة   تكاليف غير مباشرة شراء  تعيين

6334332,95  716959,03   جانفي
6337448,73  735406,5   فيفري
6340620,2  752964,42   مارس
6343735,96  769702,87   أفريل
6345994,29  784479,92   ماي
6350015,25  800934,56   جوان
63531954,91  815525,72   جويلية
6356302,48  829492,6   أوت
6359442,13  842874,56   سبتمبر
6362589,76  855707,2   أكتوبر
6365713,43  868023,44   نوفمبر
6368853,09  879854,76   ديسمبر

  .من إعداد الطالب: المصدر  

دينار جزائري  2000: بسعر) نخالة(وفقا لمصلحة المبيعات فإن الوحدة تتوقع أن تبيع المنتج الثانويو

، أما بالنسبة بالنسبة للثالثي األول والثاني دينار جزائري،  1600: ، سعر بيع السموالت للقنطار الواحد

دينا جزائري، أما  2500: تتوقع الوحدة أن تبيع النخالة بسعر) قلة األمطار ونقص األعالف( الثالث ثالثيلل

وفي الثالثي األخير يتوقع أن تنخفض أسعار النخالة لتصل  دينار جزائري 1600: السموالت فيكون سعرها

  .دينار جزائري 1900إلى 

  :غ، كما يليلك25إنتاج قنطار واحد من الدقيق الممتاز واعتمادا على ما سبق، فإنه يمكن تحديد تكلفة

  :مصنع هوالنصف  الممتاز نا تكلفة إنتاج قنطار واحد من الدقيقديل
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.دينار جزائري: الوحدة

  ): 56(الجدول رقم

    .2011من سنة للثالثي األول مصنعالنصف  الممتاز الدقيقتكلفة إنتاج قنطار واحد من   

 مارس فيفري جانفي تعيين

 33249194,40 30141258,0031695214,00 تكلفة القمح

 15312,13 14596,48 13880,84 تكلفة الماء

 752964,42 735403,50 716959,03 تكاليف غير مباشرة شراء

 6340620,20 6337448,73 6334332,95 إنتاجتكاليف غير مباشرة 

 40358091,15 37206430,8238782662,71 تكلفة اإلنتاج نصف مصنع

 (1889953,60) (1801622,40)(1713292,80) سموالت

 (5541532,40) (5282535,80)(5023543,00) نخالة

 32926605,15 30469595,0231698504,51 تكلفة اإلنتاج الصافي النصف مصنع

 10631,00 10134,13 9637,27 عدد الوحدات المنتجة

 3097,23 3127,90 3161,64 تكلفة أنتاج  قنطار واحد من الدقيق النصف مصنع
  .من إعداد الطالب: المصدر

 : النخالة -

   .دينار جزائري 219,85X19,0( X2000  =5023543 13=  (ومنه قيمة النخالة في شهر جانفي

  : السموالت -

  .دينار جزائري 10708,08X1,0( X  1600   =1713292,80 ( =  ومنه قيمة السموالت في شهر جانفي

لكل شهر من  ممتاز مصنع دقيقالكلفة إنتاج قنطار واحد من المنتج نصف بنفس الطريقة نتحصل على ت و

 :خالل الجدول التالي والمبينة من 2011سنة 

  

  

 

 

  

  

 المتوقع سعر البيع X)دقيقمن كمية ال %10= (قيمة السموالت 

سعر البيع المتوقع X)صلبمن كمية القمح ال %19= (قيمة النخالة   
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 .دينار جزائري: الوحدة

 

 .دينار جزائري: الوحدة

 

  ):57(الجدول رقم

  .2011لكل شهر من سنة  ممتاز مصنع دقيقالتكلفة إنتاج قنطار واحد من المنتج نصف 

مصنع فصالممتاز النتكلفة أنتاج  قنطار واحد من الدقيق  الشهر

 3161,64 جانفي

 3127,90 فيفري

 3097,23 مارس

 3069,22 أفريل

 3043,36 ماي

 3019,91 جوان

 2867,80 جويلية

 2847,55 أوت

 2828,77 سبتمبر

 2967,65 أكتوبر

 2951,30 نوفمبر
 2936,00 ديسمبر

  

  :مساوية إلى كلغ25 سعة وذالواحد  كيس الكلفة وت

  ): 58(الجدول رقم

  .2011للثالثي األول من سنة كلغ25الكيس  الواحد ذو سعة لفة تك

 مارس فيفري جانفي تعيين

 913653,00 881118,00 848583,00 كلغ 25تكلفة األكياس حجم  

 16242,72 15664,32 15085,92 كلغ 25تكلفة البطاقات الالزمة لألكياس حجم 

 84969,45 81943,85 78918,25 كلغ 25تكلفة الخيط الالزم لألكياس حجم  

 1014865,17 978726,17 942587,17 المجموع

 67678,00 65268,00 62858,00 عدد الوحدات المنتجة

 15,00 15,00 15,00  التكلفة الوحدوية

  .من إعداد الطالب: المصدر

  .، باعتبار أنها تكلفة متغيرة وحدوية2011التكلفة الوحدوية للكيس تكون ثابتة خالل سنة 

  .من إعداد الطالب: المصدر
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.دينار جزائري: الوحدة

 .دينار جزائري: الوحدة

 

  :كلغ مساوية إلى25ألكياس حجم  الدقيق الممتازه تكون تكلفة واحد قنطار من وعلي

  ):59(الجدول رقم

  .2011للثالثي األول من سنة كلغ 25واحد قنطار من الدقيق الممتاز ألكياس حجم تكلفة  

 مارس فيفري جانفي تعيين
 3097,23 3127,9 3161,64 تكلفة أنتاج قنطار واحد من الدقيق النصف مصنع

 60 60 60 أكياس 4لكل واحد قنطار 

 3221,64 3187,9 3157,23 كلغ25تكلفة إنتاج قنطار واحد من الدقيق الممتاز
  .من إعداد الطالب: المصدر

فرينة لكل شهر من سنة كلغ 50فرينة الخبز ألكياس حجم والجدول التالي يبين تكلفة إنتاج قنطار واحد من 

2011:  

  ):60(الجدول رقم

  .2011كلغ لسنة 25واحد قنطار من دقيق ممتاز ألكياس حجم  تكلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كلغ25تكلفة إنتاج قنطار واحد من الدقيق الممتاز الشهر

 3221,64 جانفي

 3187,90 فيفري

 3157,23 مارس

 3129,22 أفريل

 3103,36 ماي

 3079,91 جوان

 2927,80 جويلية

 2907,55 أوت

 2888,77 سبتمبر

 3027,65 أكتوبر

 3011,30 فمبرنو
 2996,00 ديسمبر

  .من إعداد الطالب: المصدر
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  التكلفة المستهدفةتحديد تكلفة اإلنتاج باستخدام : المطلب الثاني

في أكياس ذات أحجام  الدقيق الممتاز وفرينة الخبز، ويتم تعبئتهما: تنتج الوحدة محل الدراسة منتجين هما   

كلغ، وفرينة الخبز ألكياس حجم 25ألكياس حجم  مختلفة، وسنركز في دراستنا على منتجي الدقيق الممتاز

كلغ، نظرا لالستهالك الواسع لهذين النوعين، وكذا توفر منتجات منافسة لها في السوق المحلي، متمثلة في 50

منتجات مؤسسة الزيبان القنطرة، التابعة لمجمع الرياض سطيف، وتعتبر مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة 

لليوم بالنسبة /ارقنط 1500لليوم لمنتج الدقيق، و/قنطار 5900: إنتاجية تقدر بـمؤسسة عمومية ذات طاقة 

والمؤسسة المنافسة األخرى لوحدة  .لمنتج الفرينة، حيث أن تجهيزات اإلنتاج الخاصة بها إيطالية الصنع

ا مطاحن الغزال ببلدية سيدي غزال بسكرة، وتقدر طاقته: الدقيق والفرينة هي مؤسسة خاصة تحت اسم

لليوم لمنتج الفرينة، وهي مجهزة بآالت /قنطار 1800لليوم لمنتج الدقيق، و/قنطار 2000: اإلنتاجية بحوالي

 .إنتاج تركية الصنع

كلغ 50كلغ، ومنتج فرينة الخبز ألكياس 25تحديد تكلفة اإلنتاج المستهدفة لمنتج الدقيق الممتاز ألكياس 
  :للوحدة محل الدراسة

لشهر أفريل من للمنتجات المختارة  اإلنتاجية ةلتكلففإن ا ،)06(والجدول رقم) 45(من خالل الجدول رقم   

، وحسب مدير مصلحة المحاسبة العامة والمالية فإن أسعار بيع وفقا للظروف العادية للمؤسسة  2011سنة 

 : الربح المستهدف، موضحة في الجدول التاليهامش مع  المنتجين

  ):61(الجدول رقم

  .الربح المستهدفهامش  لمنتجات المختارة وتكلفتهما اإلنتاجية مع أسعار بيع ا  

 آلغ50فرينة الخبز ألآياس  آلغ25دقيق ممتاز ألآياس حجم  تعيين
 3600 1920 )دينار جزائري( األسعار 

 3129,22 1530,04 )دينار جزائري(تكلفة المنتجات 
 %9,79 %7,98 هامش الربح

 

  :ة فهي مبينة في الجدول التاليأما أسعار المنتجات المنافس

  

  

  .من إعداد الطالب: المصدر
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  ):62(الجدول رقم

  .أسعار المنتجات المنافسة  

 )دينار جزائري*(السعر المؤسسة المنتجة المنتج اسم رقم المنتج

1 
 3500 مطاحن الزيبان القنطرة آلغ25دقيق ممتاز ألآياس حجم 
 3650 مطاحن الغزال آلغ25دقيق ممتاز ألآياس حجم 

2 
 1920 مطاحن الزيبان القنطرة آلغ50آياس فرينة الخبز أل

 1920 مطاحن الغزال آلغ50فرينة الخبز ألآياس 
  

، )61(وبمقارنة أسعار وحدة الدقيق والفرينة للوحدة محل الدراسة مع األسعار الواردة في الجدول رقم   

طاح الزيبان القنطرة كلغ يزيد عن مثيله المنتج من قبل م25يتضح أن منتج الدقيق الممتاز ألكياس حجم 

دينار جزائري، مما قد يفقد الوحدة مركزها التنافسي بالنسبة لمنتج الدقيق الممتاز ألكياس حجم  100: بمقدار

 الوحدة محل الدراسة بإعادة قامت لو فيماكلغ، ويقلل من فرص تحقيقها ألرباح كان من الممكن تحقيقها 25

 نفس على المحافظة مع المنتج تخفيض سعر بيع من مما يسمح تخفيضها، المنتج ومحاولة تكاليف في النظر

كلغ فإن السعر متساوي مما يعني أن الوحدة 50الربح، وفيما يخص منتج فرينة الخبز ألكياس حجم  هامش

في مواكبة للوضع التنافسي، حيث أنه في هذه الحالة عامل الجودة هو األساس الوحيد لالختيار بالنسبة 

  .لزبائن

  .دينار جزائري3500: كلغ هو25عر البيع التنافسي لمنتج الدقيق الممتاز ألكياس حجم وعليه فس
 

 :حساب تكلفة اإلنتاج المستهدفة للوحدة محل الدراسة

  :كلغ25دقيق ممتاز ألكياس حجم  -1

  .الربح المرغوب فيه –سعر البيع التنافسي = التكلفة المستهدفة 

  : ومنه

  ).التكلفة المستهدفة 0.0798X( –) 3500= (التكلفة المستهدفة 

   

                                                   = التكلفة المستهدفة           
 

 

  .من إعداد الطالب:المصدر

)1+0.0798(
3500

  .ةمديرية التجار عليها منهذه األسعار تم الحصول  *
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 دينار جزائري: الوحدة

وتقدر . دينار جزائري 3241.34: لـكلغ مساوية 25ومنه فإن التكلفة المستهدفة للدقيق الممتاز ألكياس حجم 

بالمائة من تكلفة اإلنتاج،  6,54: كلغ بـ25لدقيق الممتاز ألكياس حجم مصاريف البيع والتوزيع لمنتج ا

  :وعليه فإن تكلفة اإلنتاج المستهدفة مساوية إلى

 ).تكلفة اإلنتاج المستهدفة  X 0,0654( –التكلفة المستهدفة = تكلفة اإلنتاج المستهدفة 

 

    = تكلفة اإلنتاج المستهدفة 

  .دينار جزائري 3042,37:كلغ مساوية إلى25تاز ألكياس حجم فة للدقيق الممومنه فإن تكلفة اإلنتاج المستهد

 :مقارنة تكلفة المنتجات المختارة وفقا للظروف العادية بتكلفتها المستهدفة لوحدة الدقيق والفرينة

ة الجدول التالي يبين المقارنة بين تكلفة المنتجات وفقا للظروف العادية للوحدة محل الدراسة مع التكلف

  :المستهدفة

  ):63(الجدول رقم

 :مقارنة تكلفة المنتجات المختارة وفقا للظروف العادية لوحدة الدقيق والفرينة بتكلفتها المستهدفة  

  

 الفرق المستهدفةاإلنتاج تكلفة التكلفة وفقا للظروف العادية المنتج اسم
 )86,85( 3129,223042,37آلغ25دقيق ممتاز ألآياس حجم 

 

كلغ تقل عن تكلفته  25من الجدول، بأن تكلفة  اإلنتاج المستهدفة لمنتج الدقيق الممتاز ألكياس حجم يتضح 

دينار جزائري، وعليه إذا استطاعت الوحدة  86,85: اإلنتاجية وفقا لظروف الوحدة محل الدراسة بـ 

 ولكي. أكبر وزيادة مبيعاتهاتخفيض التكلفة اإلنتاجية ألمكنها تخفيض سعر البيع وبالتالي تحقيق حصة سوقية 

 عليها المستهدفة تكلفة اإلنتاج إلى كلغ25منتج الدقيق الممتاز ألكياس حجم  بتكلفة تصل تستطيع الوحدة أن

التخفيض، فإنه يستحسن  إجراءاتالقيام ب وفي حالة تعذر  تضمن لها تخفيض التكلفة، بإجراءاتالقيام 

         .مما يمكن اعتماد السعر التنافسي، التضحية بجزء من هامش الربح المرغوب فيه

  .من إعداد الطالب:المصدر

)1+0,0654(
3241.34
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 :خالصة

ركزنا في  حيثمن خالل الدراسة التطبيقية حاولنا التعرف على مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب،      

ال تعتمد في حسابها لتكاليف اإلنتاج  محل الدراسةوحدة الاتضح بأن ودراستنا على وحدة الدقيق والفرينة، 

ع التكاليف غير المباشرة، وتبين أن خاصة فيما يتعلق بتصنيف التكاليف وتوزيواضحة  على طريقة علمية 

لغرض الحصول على  الوحدة تستعمل أداة وحيدة من أدوات المحاسبة اإلدارية وهي الموازنة التقديرية وذلك

القروض وتخطيط احتياجاتها من المواد األولية، دون تحديد تكاليف اإلنتاج التي سوف تتحملها من خالل 

   .ة التقديريةاعتماد الخطط الموضوعة في الموازن

من خالل معطيات وظروف الوحدة محل الدراسة، تبين أن  البرمجة الخطية ال يمكن أن تساعد في و     

تحديد تكلفة إنتاج بالوحدة على اعتبار أن هذه األخيرة تحتوي على خطين منفصلين لإلنتاج وكل خط ينتج 

الكبيرة الحجم تكلفة على اعتباره يطبق على المشاريع /ألسلوب بيرتمنتج واحد فقط، كذلك الحال بالنسبة 

لموازنة التقديرية وأسلوب التكلفة المستهدفة تبين أن تطبيق اب ، وةة والمتسلسلكابشدة والمتدعتذات األنشطة الم

عتبار ظروف باهي الموازنة التقديرية وذلك  للوحدة محل الدراسة األداة التي تساعد في تحديد تكلفة اإلنتاج

  .تطبيق هذه األداة بطريقة واضحة وعلميةبتسمح التي الوحدة وخصائصها 
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بانفتاح األسواق على بعضها البعض، وتطور وتعقد ظروف المنافسة، أصبح من الالزم على كافة    

المؤسسات االقتصادية وخاصة الجزائرية، ضرورة  التكيف مع ظروف المحيط الذي تنشط فيه ومحاولة 

دف ضمان الريادة سبق التغيرات الحادثة فيه، من خالل خلق ميزة تنافسية والمحافظة على استمراريتها، به

والتقدم على منافسيها، ولتحقيق ذلك فهي مطالبة بتحليل وتقييم عناصر تحقيق الميزة التنافسية، وهذا من 

خالل االستعانة بالمحاسبة اإلدارية التي تسعى إلى توفير المعلومات لمتخذي القرار، حيث تتصف هذه 

الخ، وعلى هذا وصفت المحاسبة اإلدارية ...المعلومات بخصائص تزيد من نفعيتها كالوقتية والمالءمة

  .بالمحاسبة الموجهة لإلدارة

وتعتبر التكاليف وخاصة تكاليف اإلنتاج من بين أهم عناصر الميزة التنافسية إلى جانب عنصر الجودة،    

التي  المؤسسات من حيث تحديدها وتحليلها والرقابة عليها، بانتهاج األدوات لدىاهتمام كبير  ذاتلذلك فهي 

  .، أسلوب التكلفة المستهدفة، وغيرها من األدواتةتقديريمن موازنات  توفرها المحاسبة اإلدارية

تمكنا من تسليط الضوء على كيفية تحديد وتخطيط تكاليف  الدراسة النظرية والميدانية،  من خاللو     

بصفة خاصة،  -بسكرة–ب اإلنتاج  بالمؤسسات االقتصادية بصفة عامة ومؤسسة المطاحن الكبرى للجنو

  :تم استخالص العديد من النتائج والتي يمكن توضيحها في جانبينحيث 

  :تبين لنا من الدراسة النظرية أن: نتائج نظرية -أ

أن المحاسبة اإلدارية فرع من فروع المحاسبة، تلعب دورا بارزا في خدمة إدارة المؤسسة في كافة  -1

 .لمتغيرةالمجاالت وفي ظل الظروف البيئية ا

   .تستعين إدارة المؤسسة بأدوات المحاسبة اإلدارية في أداء وظائفها -2

أن التنوع والتعدد في مجال المحاسبة اإلدارية، ساعد على تزايد الطلب على معلوماتها وعلى استخدام  -3

  .وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى. أدواتها

والمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، حيث أن معلومات هناك عالقة تكامل بين المحاسبة اإلدارية  -4

مالئمة  ةالمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف تعتبر مادة أولية للمحاسبة اإلدارية لمعالجتها وبلورتها بصف

  .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية. التخاذ القرار واستعماالت أخرى بحسب الحاجة

رية إلدارة المؤسسة تخطيط تكاليفها وخاصة تكاليف اإلنتاج، مما يحقق تضمن أدوات المحاسبة اإلدا -5

  ).الرقابة القبلية، اآلنية والبعدية( عملة الرقابة بأبعادها الثالثة
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تساعد الموازنة التقديرية في تحديد تكاليف اإلنتاج عن طريق التخطيط والتوقع المبني على أسس  -6

  .علمية

تحديد التوليفة المثلى التي تحقق أدنى تكلفة إنتاج ممكن أن تصل إليها تسعى البرمجة الخطية إلى  -7

  .العملية اإلنتاجية

تقوم التكلفة المستهدفة بتحديد تكلفة اإلنتاج وفق منهج منطقي يقوم على أساس دراسة السوق واختيار  -8

السعر التنافسي الذي يحقق أهداف المؤسسة، والذي على أساسه يتم تصميم المنتج وتحدد تكلفته اإلنتاجية 

 .مسبقا

تخطيط تكاليف ووقت تنفيذ المشروعات تكلفة إلى تحديد تكلفة اإلنتاج من خالل /يسعى أسلوب بيرت -9

  .ظهر صحة الفرضية الثالثةوهذا ما ي ومحاولة تخفيضها والتنسيق بينها قدر اإلمكان،

وحدة الدقيق –المطاحن الكبرى للجنوب  ةمن خالل الدراسة الميدانية بمؤسس :النتائج التطبيقية -ب

  :تبين ما يلي -والفرينة

ياس تكاليف اإلنتاجية التي تم تحملها فعال، دون االهتمام لعملية إدارة تسعى وحدة الدقيق والفرينة لق -1

  .وتخطيط تكاليفها

  .ة واضحة في قياسها لتكاليف إنتاجهايال تتبع الوحدة محل الدراسة طريقة علم -2

  .في كل المجاالت األداة الوحيدة المستخدمة من قبل وحدة الدقيق والفرينة هي الموازنة التقديرية -3

بتطبيق الموازنة التقديرية في تحديد تكلفة اإلنتاج، تبين أنها أداة ساعدت في تحديد تكاليف اإلنتاج  -4

، وهذا من خالل التوقع العلمي 2011التي من المفترض أن تتحملها الوحدة محل الدراسة خالل سنة 

  . خالل فترة الموازنة هاوالموضوعي الستهالكات

ي تحديد تكلفة اإلنتاج لوحدة الدقيق والفرينة من خالل دراسة المنتجات ساعدت التكلفة المستهدفة ف -5

  .المنافسة وأسعارها، مما سمح من تحديد السعر التنافسي والذي على أساسه حسبت تكلفة اإلنتاج المستهدفة

ا هي وفقا لظروف وحدة الدقيق والفرينة وخصائصها العملية فإن األداة المناسبة لها في تخطيط تكاليفه -6

الموازنة التقديرية العتبارات عدة من بينها توفر عناصر الموازنة التقديرية ودراية الموظفين بهذه األداة 

  .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة .وبخصائصها
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من هذه الدراسة يمكننا استنتاج بعض  ، وانطالقاةالنظرية أو التطبيقي سواءعلى ضوء النتائج السابقة      

  : ات منهاالمقترح

  .ضرورة تبني طريقة علمية واضحة لقياس التكاليف بوحدة الدقيق والفرينة -1

ضرورة االهتمام بتخطيط التكاليف وخاصة تكاليف اإلنتاج، ألهميتها في ضوء المنافسة وتحقيق  -2

  .األهداف

حاولة تخصيص العمل أكثر على الموازنة التقديرية واستخدامها في كافة مجاالتها وتطبيقاتها، وم -3

  .مصلحة خاصة بها

  .لوصول لألهداف المرجوةابعلى الوحدة العمل أكثر على تكاليف إنتاجها، لتحقيق سعر تنافسي يسمح  -4

إنشاء مصلحة خاصة بالمحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف، لتوفير معلومات من شأنها أن تساعد في  -5

  .تحقيق الميزة التنافسية

 :أفاق البحث

  :تائج المتوصل إليها في هذا البحث فتحت أمامنا أفاقا بحثية يمكن أن نوجزها فيما يليإن الن

 .المحاسبة اإلدارية أداة لتفعيل مراقبة التسيير بالمؤسسة االقتصادية -1

 .أساليب مثلى في ترشيد التكاليف بالمؤسسة االقتصادية -2

 .دور أساليب المحاسبة اإلدارية في حوكمة الشركات -3
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