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 ماهية محاسبة التكاليف  :األولالمبحث 
 التكلفة:األولالمطلب 

 ،والفرتات الزمنية املتعاقبة نتعرف على التكلفة األهداف، التقارب والتباعد حبسب الباحثنيوبني  التكلفةتعددت مفاهيم 
 .هذا املبحث من خاللتبويباهتا وسعر التكلفة ،اصرها عن
البيانات احملاسبية  استخداميعتمد يف احلقيقة على الغاية و اهلدف من  والتكاليفلفة تكمفهوم ال إن :تعريف التكلفة. 1

 :مينع من عرض بعض التعاريف املتسلسلة زمنيا ولكن هذا ال.اإلدارةمن قبل 
  2891 الفرنسيحسب املخطط احملاسيب الوطين(PCG)، املتعلقة بعنصر على  األعباءجمموعة "متثل التكلفة

  :اآلتيةميزات تعرف بامل و.مستوى املخطط احملاسيب
 ؛...مرحلة إنتاجية،منتج،طلبية ":جمال تطبيق احلساب" -
 ؛لفرتة حمددة أو أجزاءجمموعات  املختارة  يفاألعباء ":احملتوى" -
 .1"يف الفرتة املعتربة(تكلفة اليت حدثت)حق أوال سابق :" احلساب توقيت" -

 .مميزات التكلفة : (11)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : contrôle de Gestion et Gestion Prévisionnelle, BTS  comptabilité et gestion-2 eme 
année, édition fontaine picard, bourg en bresse, 2000/2001, p1. 

                                                           
1 Abdallah Boughaba, comptabilité Analytique, 2éme édition Berti, Alger, 1994, p5 
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 ...(الكشف،

 الوظيفة االقتصادية

 وسيلة االستغالل

 المسؤولية

 مجال التطبيق

 مجاالت تطبيق أخرى

 ...إدارة، إنتاج، توزيع،

 ...مخزن، مكتب، مصنع، ورشة، آلة،

 ...بضاعة مباعة، المادة المصنعة في كل مجال،

 ...مدير عام، تجاري، تقني، رئيس ورشة،
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  قياس للتضحية باملوارد من أجل احلصول على منفعة، واليت تؤثر بالنقصان "حممد على أجلبايلويذهب
 .1"ت عند اكتساب املنفعة باملستقبلاملوجوداعلى 

 متثل تضحية اختيارية مبوارد اقتصادية يف سبيل "أهناناصر نور الدين عبد اللطيف فعرفها على  أما
 .2("الفرتات التالية)يف املستقبل أو( الفرتة احلالية)احلصول على منافع مادية  يف احلاضر 

ادية من التضحية باملوارد االقتص( مبعىن قابل للقياس)مقدار أهناسبق ذكره ميكن تعريف التكلفة على  من ما
 .مستقبلية أو هبدف احلصول على منافع حمددة حالية ( ...اإلعالن،أجور،آالتمواد،)ملموسة أو غري ملموسة 
 .عبء،مصروف ،حيدث خلط بني املصطلحات تكلفة ويف هذا الصدد كثريا ما

 انطالقا من البداية إىل غاية هناية ( أو خدمة ) هي جمموعة األعباء اليت يتحملها منتوج  : التكاليف
 .3مجيع العمليات أو املراحل الالزمة لصنعه أو إلنتاجه

 هي جزء من التكاليف أو عنصر من عناصرها و هي عادة قيم حسابية فقط  : مفهوم األعباء
 .لى املنتجات أو اخلدماتيستعان هبا يف حتميل التكاليف أو توزيعها ع

و بالتايل ميكن تعريفها على أهنا جمموعة املبالغ املالية املقدمة للحصول على سلع خدمات أو أعمال و هي تشمل جمموع 
 .يف النظام احملاسيب  املايل ( 6)حسابات صنف 

 (.6)كما إن هناك أعباء تتحملها املؤسسة و اليت ال تكون مسجلة يف الصنف 
 4هي نفقات حقيقية مالية خترج من صندوق املؤسسة مقابل سلع مواد أو خدمات  : اريفمفهوم املص. 

 :تبويب عناصر التكاليف 2
اتضح مما سبق أن أغراض حماسبة التكاليف متعددة، بتعدد األهداف و تنوع القرارات اليت تتخذها إدارة املؤسسة و لعل 

تسعري املنتجات، تقييم املخزون، تقييم أداء العاملني، إعداد املوازنات التخطيطية، حبيث يتناسب التبويب يف كل : أمهها 
وتستخدم حماسبة التكاليف بعض أو كل طرق .مع طبيعة القرار املراد اختاذه يتالءمحالة مع اهلدف من حتليل البيانات، و 

 :التبويب التالية
حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد تبوب التكاليف حسب طبيعتها اىل تبويب التكاليف حسب طبيعتها  .1.2

 5:اآلتيةاجملموعة 
 66  : يات املستهلكة؛املشرت 
 62:اخلدمات اخلارجية؛ 

                                                           

 .8، ص 1666، دار وائل للنشر، األردن، فمحاسبة التكالي، قصي السمراين ،  أجلبايل حممد علي 1 
 .73ص ،1668 ،مصر الدار اجلامعية، ،مبادئ محاسبة التكاليف ،ناصر نور الدين عبد الطيف 2
 .26، ص2881اجلزائر، ، الدار اجلامعية، باتنة، سعر التكلفة و المحاسبة التحليلية ،علي رحال  3
 .26نفس املرجع، ص 4
 . 37-37ص ص  ،1668، 28العدد  ،226-68 مقر  يذيفنتلا مو سر ملا جلريدة الرمسية،ا 5
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 61: ؛األخرىاخلدمات اخلارجية 
 67:املستخدمني؛ أعباء 
 66: ائب والرسوم واملدفوعات املماثلة؛الضر 
 67:؛األخرىالعملياتية  األعباء 
 66:املالية؛ األعباء 
 63: ؛-األعباء–العناصر غري العادية 
 69:املؤونات وخسائر القيمة؛ هتالكات واملخصصات لال 
 68:مياثلها ما الضرائب على النتائج و. 
 1:تقسم إىل :تبويب التكاليف حسب عالقتها بوظائف المشروع..2.2

 تكاليف اإلنتاج أو الصنع؛ .2
 تكاليف البيع و التسويق؛ .1
 .تكاليف متويلية و إدارية .7
 2:إلىوتنقسم :تبويب التكاليف حسب عالقتها بوحدة المنتج2.2

 :تكاليف مباشرة .2
 مجيع بنود النفقات اخلاصة باملواد، و األجور، و املصروفات املباشرة اليت هلا عالقة مباشرة بوحدة  تشمل

 .املنتج و تنفق خصيصا إلنتاجه يف شكله النهائي
 يشرتط فيها اخلصائص اآلتية: 
 صر التكلفة ووحدة املنتج النهائي؛وجود عالقة ارتباط واضحة بني عن 
 رجوع إىل قواعد أو إجراءات كلفة على وحدة اإلنتاج بكل دقة، دون السهولة ختصيص وحتميل عنصر الت

 حكيمة؛
 دها و التعبري عنها بوحدات نقديةميكن قياسها بدقة حيث يتم حتدي. 

 :تكاليف غري مباشرة .1
  من وحدة إنتاج أي اليت ال ميكن  أكثرتشمل بنود التكاليف و النفقات اليت هلا عالقة ارتباط سببية مع

 ني، و يتم توزيعها بطرق حتكمية؛نسبتها أو ختصيصها لوحدة منتج مع
 الت ومباين املصنع، أجور املشرفني يف املصنع، و إهالك اآل: التكاليف الصناعية غري املباشرة مثل: تشمل

 ؛...الوقود 

                                                           
 .79، ص1622، األردن، ، دار وائل للنشر، محاسبة التكاليفامحد كلبونة، رأفت سالمة، ليهاب نظمي،  1
.66-78نفس املرجع ، ص ص  2 
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 عاية و اإلعالن وأجور تغليف و مصروفات الدتكلفة مواد التعبئة و ال: و مصروفات البيع و التوزيع مثل
 رجال البيع؛

 ؛...دوات الكتابية املستخدمة، أجور اإلداريني، إجيار املكان، األ: و مصروفات إدارية و متويلية مثال 
 .أي اليت تصرف من أجل أكثر من مركز أو للمؤسسة ككل

حدة، فإن تكلفة الوحدة لإلنتاج و حيث أن الغرض األساس من حماسبة التكاليف هو حتديد تكلفة الو 
النهائي عبارة عن تكلفتها املباشرة، مضافا إليها نصيب عادل من التكلفة غري املباشرة يتم توزيعها بأسس 

 .متعارف عليها
 1:إىل كما صنفها خليل عواد ابوحشيش

  تكاليف فعلية وتكاليف  إىلتبعا للزمن  تصنف التكاليف:وتكاليف معيارية( فعلية )تكاليف تاريخية
 ؛فهي التكاليف اليت حتدد مسبقا الثانية أما.تم معرفة جمموعها  يف هناية الفرتةت فاألوىلارية،معي

 إىلميكن تصنيف التكاليف لغايات الرقابة و التحكم :تكاليف يمكن ضبطها وتكاليف ال يمكن ضبطها 
 ؛(غري خاضعة للرقابة و التحكم)ميكن ضبطها  وتكاليف ال(خاضعة للرقابة و التحكم )تكاليف ميكن ضبطها 

 ؛اليف الناتج عن تغري حجم اإلنتاجوع التكالتكاليف التفاضلية هي مقدار التغري يف جمم:التكاليف التفاضلية 
  هي التكاليف املستثمرة يف ألصول إنتاجية و ال ميكن اسرتدادها إال باستعمال األصل طيلة  :التكلفة الغارقة

 .عمره اإلنتاجي أو التخلص منه قبل ذلك

  2:آخرونو يضيف أمحد حممد نور و 

 من الناحية االقتصادية اإلرادات أو األموال املفقودة على أحسن و تعين (: الضائعة)تكلفة الفرصة البديلة
 ؛األموال يف استخداماهتا احلالية البدائل املعروضة نتيجة لتوظيف

 تعترب التكاليف الضمنية نوعا من تكلفة الفرصة البديلة، و هي ليست مبثابة تكاليف : التكاليف الضمنية
 ؛لكنها متصلة ببعض عملية املشروع مدفوعة يف عملية مبادلة حدثت فعال و

 التكاليف اليت ميكن جتنبها عند و هي : اليف التي ال يمكن تجنبهاالتكاليف التي يمكن تجنبها و التك
فهي التكاليف اليت تدفع مهما  اليت ال ميكن جتنبها  التكاليف أما(. قرار معني اختاذ)عراض عن بديل معنياإل

 ؛كان القرار املتخذ
 بديل )التكاليف املالئمة هي التكاليف اليت ستقع إذا اختذ قرار: التكاليف المالئمة و التكاليف الغير مالئمة

ال تتأثر بقرار )أما التكاليف الغري مالئمة فتبقى يف مجيع البدائل. و ميكن جتنبها بعدم اختاذ هذا القرار( معني
 .1 (معني

                                                           
 .79-76، ص ص 1668، دار وائل للنشر ، عمان، 1ط التكاليف، محاسبةخليل عواد ابوحشيش،  1

 .78-76، ص ص 1663، مصر ، الدار اجلامعية، ، مبادئ محاسبة التكاليفأمحد حممد نور، حسني عبيد، شحاتة السيد شحاتة  2



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

62 
 

 فمثال تكاليف . و هي تكاليف العنصر أو العملية اليت يستفيد منها أكثر من هدف للتكلفة: التكاليف العامة
و كذلك فإن تكاليف اآللة اليت تستخدم يف إنتاج . قسم الصيانة التصليح تستفيد منها مجيع األقسام و اآلالت

 . خمتلفة تعترب تكاليف عامة منتجات

 2:و تبوب إىل :لمحاسبيةتبويت التكاليف حسب عالقتها بالفترة ا .2.2
 و هي جمموعة النفقات اليت ختص السنة املالية و غالبا ما تكون سبب يف حتقيق اإليراد : التكاليف اإليرادية

 .بصورة مباشرة أو غري مباشرة مثل الرواتب، األجور، الفواتري
 مالية كاألثاث و  و من جمموعة النفقات اليت ختص و تستفيد منها أكثر من سنة: التكاليف الرأسمالية

 .األراضي
يتم تبويب التكاليف حسب عالقتها حبجم النشاط، حسب   :تبويب التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط2.2

 3:سلوكها، و تغريها مع حجم إنتاج أو النشاط إىل ثالثة أشكال
 عناصر تكاليف متغرية. 
 عناصر تكاليف ثابتة. 
 عناصر تكاليف شبه ثابتة أو شبه متغرية. 
 4:تبوب إىل كل من :تبويب التكاليف حسب سلسلة القيمة لوظائف األعمال2.2

 و هي تكاليف األنشطة اليت تضيف خصائص أو قيمة للمنتج : تكاليف األنشطة المضيفة للقيمة
من وجهة نظر املستهلك، هذه اخلصائص يقدرها املستهلك سواء داخلي أو خارجي و يكون مستعد 

مصيفة للقيمة هو أنه ال ميكن إلغاء هذه األنشطة بدون أن يؤدي ذلك إىل لدفع مثنها، ومعىن أهنا 
 .تقليل الكمية أو النوعية اليت حتتاجها املؤسسة أو املستهلك

  تكاليف كل األنشطة األخرى تعترب غري مضيفة للقيمة : تكاليف األنشطة الغير المضيفة للقيمة
 .هة نظر املستهلك مبعىن أهنا ال تضيف أي قيمة للمنتج و ذلك من وج

إن اغلب عناصر التكاليف املسجلة يف احملاسبة املالية تؤخذ بنفس املبالغ يف :العناصر المكونة للتكاليف .2
اجملمعة يف  األعباءسعر التكلفة ليس فقط كمبلغ  أنومبا  حساب التكاليف وسعر التكلفة يف حماسبة التكاليف،

 5:يأيتكما   أخرى  إضافة و األعباءتكون هناك عملية حتليل هلذه  أنالتكاليف،فيجب 

                                                                                                                                                                                                 

 .78-79خليل عواد أبو حشيش، مرجع سابق، ص ص  1 
 .91، ص 1661الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع، األردن، ، دار ، محاسبة التكاليفرضوان حممد العناين  2
 .62-66امحد كلبونة، رأفت سالمة، ليهاب نظمي، مرجع سابق، ص ص 3 

 ،الدار اجلامعية، مصر ،حماسبة التكاليف املتقدمة صالح الدين عبد املنعم مبارك،عطية عبد احلي مرعي،عبد احلي عبد احلي مرعي، :باالعتماد على 4
 .191ص ،1661

 .216-228، ص ص1626، اجلزائر، احملمدية، الدار االقتصاديةبالمؤسسة  األداءمراقبة التسيير و ناصر دادي عدون، عبد اهلل قويدر الواحد،  5



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

63 
 

 يف تدخل وهي طبيعتها، حسب املصاريف يف تتمثل النهائية، التكلفة تكوين يف تدخل :المعتبرة األعباء 1- 
 احملاسيب املخطط من العامة احملاسبة حسابات من السادسة اجملموعة ضمن وتوجد للمؤسسة واجلاري العادي االستغالل

 .اجلديد املايل احملاسيب النظام يف وكذلك الوطين
 فوارق وتعترب معىن أي له ليس جهااإدر  أن حيث التكاليف، من تستبعد اليت العناصر هي :المعتبرة غير األعباء 2-
 :يلي كما وترتب حتميل

 على مباشرة تسجل اإلعدادية املصاريف مثل ،نظام احملاسيب املايلال من السادسة اجملموعة يف حمددة ليست أعباء -
 ؛...األصول حسابات

 .األصول قيم تدين مؤونات مثل النشاط يف عادية ميزة هلا ليس ولكن العادي، النشاط ضمن تدخل أعباء -
 ...أخرى يف تكون وال سنة يف تكون اليت العادية غري املنح

 حماسبة يف التكاليف ضمن حتسب ولكنها ،املالية احملاسبة يف موجودة غري نظرية أعباء هي :اإلضافية العناصر 3-
، (عمل املستغل أجرة)املؤسسة صاحب أجرة وكذلك ،اخلاص املال رأس احملسوبة على  فائدةمبلغ ال يف وتتمثل التكاليف،
 .يوضح العناصر املكونة للتكاليف وسعر التكلفة األيتوالشكل 

 .املكونة التكاليف وسعر التكلفة األعباء : (12)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : N.Lotmani  B.Rebaine, La comptabilité Analytique, Edition El Maktaba El 
Assria, Alger, sans date, p13 . 

 

 

 أعباء احملاسبة املالية

 األعباء غري املعتربة

 األعباء املعتربة

 العناصر اإلضافية

 تكلفة الشراء

 تكلفة التوزيع

 تكلفة اإلنتاج

 سعر التكلفة

 حماسبة                                          
 . األعباء اإلضافية+األعباء غري املعتربة -(CG) احملاسبة املالية=   (C A E)التكاليف                 
 لالستغالل               

.نفقات التوزيع+  اإلنتاجنفقات +نفقات الشراء   =     CAE                                    
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 1:يلي ما:إىل اإلضافية وتنقسم العناصر
؛ فهي (الديون)موال اخلارجية عندما تستخدم املؤسسة األ: مبلغ الفائدة المحسوبة على رأس المال الخاص-1

رأس املال اخلاص يتم  ،و بالعكس فان ألنتيجةعند حساب حتسب ضمن مصاريف احملاسبة املالية عليها فوائد، و  تتحمل
استثماره يف املؤسسة وهذا يعين التخلي عن استثماره يف مكان أخر مثل إقراضه بفائدة، وهذا ما يسمى  بتكلفة الفرصة 

سة، جيب أن يأخذ بعني االعتبار كل األموال ولكي يكون سعر التكلفة ذو معىن ويسمح بقياس إمكانيات املؤس ألبديلة
املستعملة مبختلف مصادرها وهبذه الطريقة ميكن أن تقارن سعر التكلفة لنفس املنتج  مع مؤسسة أخرى خمتلفة هيكل 

 .التمويل
ا لنسب مع العلم أن هذه الفائدة على رأس املال اخلاص ليست مدفوعة وال ميكن أن تقيم إال بطريقة نظرية وتقريبية تبع

 .املقرتحة
الفردية  يقوم صاحب املشروع بعملية التسيري ويتقاضى  اخلاصة يف املؤسسة :الدفع ألعمال صاحب المشروع-2

مقابال يتمثل يف نتيجة املؤسسـة، وهلذا فان أجرة أو مقابل عملـه ال ميثـل عبئا يف احملاسبة العامة، أما فــي الشركات فان 
ل اإلدارية تقوم هبا إطارات ويتقاضون أجورا حتسب ضمن أعباء احملاسبة العامة، كما أن هناك على األقل بعض األعما

النظرية االقتصادية ال متيز بني الربح اإلمجايل وأجرة صاحب املشروع، و لكي تتوصل املؤسسة إىل سعر تكلفة ذو معىن 
 وحدة اقتصادية، جيب األخذ بعني االعتبار وتستطيع مقارنته مع سعر التكلفة لنفس املنتج يف مؤسسة خاصة فردية أو يف

 . يف سعر التكلفة للمؤسسة األوىل مبلغا نظريا ميثل أجرة صاحب املشروع
 2: أما األعباء غري املعتربة تتمثل يف العناصر التالية

 الرسوم اليت ال تبقى هنائيا كعبء على املؤسسة مثل الرسم على القيمة املضافة    -
 .ل ضمن االستغالل العادي واليومي للمؤسسة مثل استهالكات املصاريف اإلعداديةاألعباء اليت ال تدخ -
األعباء اليت تدخل ضمن النشاط العادي واليومي ولكن ليس هلا ميزة عادية يف النشاط واليت جيب أن تعترب   -

 العادية اليت قد كأخطار مثل املؤونات االستثنائية على تدين القيم لألصول، أو مؤونة قضية معينة أو املنح غري
 .عباء اليت تكون للسنوات السابقةتكون يف سنة وال تكون يف سنة أخرى باإلضافة إىل األ

 
 
 
 
 

 

                                                           
  .11 ، ص2888، دار احملمدية العامة، اجلزائر، تقنيات مراقبة التسيري المحاسبة التحليلية ناصر دادي عدون،1
  .17، ص  نفس املرجع2
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 سعر التكلفة. 4 
تكون نفقات التوزيع ، حيث خدمة معينه أونتوج مل ،تتعلق باملرحلة النهائية ،اليت األعباءهو جمموع عناصر 

 1حمتواة
 2:ختتلف من مؤسسة إىل أخرى كاأليت أعباءهو جمموع سعر التكلفة 

 :من اجل المؤسسة التجارية
 مصاريف الشراء+مثن املشرتيات= تكلفة الشراء 
  

 مصاريف البيع+تكلفة الشراء=فةلسعر التك
 

 :من اجل المؤسسة الصناعية
 مصاريف الشراء+   األوليةمثن شراء املادة =  األوليةتكلفة شراء المادة 

 

 (.التوزيع)مصاريف مصاريف البيع+ة للمنتجات املباع اإلنتاجتكلفة = سعر التكلفة للمنتجات المباعة 

 :يوضح هذه املراحل األيتوالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1N.Lotmani  B.Rebaine, op cit, P6. 
2IDEM , pp 6-7. 

 اإلنتاجمصاريف + املستعملة  األوليةتكلفة الشراء املواد = للمنتجات المصنعة  اإلنتاجتكلفة 
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 .نوع املؤسسة حل حساب التكاليف حسبمرا : (13)الشكل رقم 

 
Source : Gérard Melyon, Comptabilité Analytique, 2eme édition, Bréal Edition, Paris, 2001, p 12. 
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تكلفة اإلدخال إلى )تكلفة الشراء 
 (المخزون

 تكلفة المشتريات المخزنة
 (تكلفة اإلخراج من المخزن)

تكلفة اإلدخال إلى )تكلفة اإلنتاج 
 (المخزن

المصنوعة تكلفة المنتجات 
تكلفة اإلخراج من )المخزنة 

 (المخزن

وضع المنتوج في )تكلفة التوزيع 
 (متناول المشتري

 سعر التكلفة 
 (التكلفة عند البيع)

 شراء مواد أولية و تموينات

 مخزون المواد األولية 
 والتموينات

 تحويل 
 صنع

مخزون المنتجات التامة و 
 قيد الصنع

: نشاطات خارج اإلنتاج
 ...توزيع، إدارة عامة

 بيع المنتجات التامة

 شراء بضائع

 البضائع مخزونات

نشاطات التوزيع، إدارة 
 ...عامة

 بيع البضائع
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 محاسبة التكاليف:المطلب الثاني
نتساءل هنا احملاسبات،ومن  أهمواحدة من  الصناعية  احملاسبة أويسمى باحملاسبة التحليلية  ما أوتعترب حماسبة التكاليف 

 .ثسنتعرف عليه من خالل هذا املبح ؟هذا ما وأهدافهاهي وظائفها  ما ؟و نشأتهي حماسبة التكاليف؟ كيف  ما
  :تعريف محاسبة التكاليف. 1

  توجد العديد من التعاريف منها تعريفBeatrice و Ferancis Grandguilot  اللذان عرفاها انطالقا
  1:احملاسبة اليت من املواضيع اليت تدرسها على أهنا

 الوظائف املمارسة من قبل املؤسسة؛تكاليف خمتلف  حتسب  -
 ؛(تاملخزونا)التقدم لبعض عناصر ميزانية املؤسسة  أسس حتدد  -
 نتائج حبساهبا لتكاليف املنتوجات؛ال تفسر  -
 ات من أجل مقارنتها بأسعار البيع؛الفروقات بني العناصر التقديرية و العناصر الفعلية للمنتج تشرح  -
 .القديرات ألعباء تضع  -
 أماLasary   للمسريينيسمح  ،خاص هبيكل املؤسسة وبطبيعته حميطهانظام معلومات داخلي "أهنافعرفها على 

 .2"جمموعة من قرارات التسيري باختاذ.التكلفة أسعار مبتابعة تطور التكاليف و 
   اماHorengern T جزء من احملاسبة املالية  إليهامضافا  احملاسبة اإلدارية"حماسبة التكاليف هي  أنفريى

ت التقارير متطلبا إكمالباملدى الذي جيعل من حماسبة التكاليف قادرة على توفري معلومات تساعد يف 
 .3"اخلارجية

  ويذهبMaher حقل من احلقول احملاسبة الذي يهتم بقياس وتسجيل والتبليغ عن املعلومات "أهنا إىل
 .4"الكلفوية

 وحسبD . Boussard  ات  نقدية و ماديةتسيري متد يف الكثري من املؤسسات معلوم  التكاليفحماسبة 
 .5"قراراهتم اختاذمساعدة املسؤولني يف على 

يهتم بالدرجة  التسيري أدواتوأداة من  حقل من حقول احملاسبةهي حماسبة التكاليف "إذن ميكن القول بان 
متد املسريين و املمارسة من طرف املؤسسة ، ملختلف الوظائف ومراقبتها بدراسة وحساب التكاليف األوىل

 ".التدفقات الداخلية للمؤسسة بغرض اختاذ القرارات التسيريية مبعلومات عن

 

                                                           
1 Beatrice  Ferancis Grandguilot, Comptabilité analytique, Galino édition, Paris, 2002, P 11. 
2 LASARY , La comptabilité analytique, El Dar El Othmania, Algérie, 2007, P22 . 

. 17،ص 1668،دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 2،ط يف املنشئات الصناعية محاسبة التكاليفامساعيل حيي التكرييت، 3  
 .17نفس املرجع، ص 4

5 Daniel Boussard, comptabilité Analytique, Chihab, Alger, 1995, p3 . 
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 :التطور التاريخي لمحاسبة التكاليف. 2
بعص  إعطاءاملستحيل حتديد تاريخ دقيق لظهور حماسبة التكاليف والتقنيات اليت ترتكز عليها ،ببساطة ميكننا من 

 1:املعامل
 ، بداية  يف األخطاءخماطر  ختفيضالتقدير التقرييب للتكاليف من اجل دعم القرارات و  أمثلةمنذ العصور القدمية،

 .،يف هدا القطاع الناشئXVeامليدان الفالحي  منذ،القرن 
  بناءا على  األخريةبالنسبة لفرتة الثورة الصناعية، توجد مؤسسات قبل اخذ القرارات شعرت حباجتها لوضع هذه

  كانت مؤسسة معادن اسكتلندية  Carronمعلومات رقمية خاصة بتكاليفهم،هكذا،على سبيل املثال شركة 
بتوزيع  ،إدارةلكل   األداءطبقوا نظام حلساب  التكاليف ملراقبة  املسريينيف ذلك الوقت ،.2837سنة  تأسست

اخلية ،لكن هذه التكاليف  بقيت قليلة الدقة ،وكان التنازل الد األسعارالنفقات العامة  بينهم و تثبيت 
 .التقدير باألحرى

 ثورة الصناعية  وعلى امتداد القرن ال انطالقا منXIXeبعد .كل كبري،حماسبة التكاليف  تطورت بش
الرغبة يف فبدت ; أتقنت" سعر التكلفة"تقنية  حساب .كان سريع  التكاليف حماسبة،تعميم كتيبات 2966

 تقييم خمرجات املخزونات و، ،مفهوم عتبة املردودية،(املباشرة وغري املباشرة،ثابتة ومتغرية ) األعباءتطوير حتليل 
 .،تطور حساب وتسجيل االهتالكات2996ابتداءا من سنوات 

 يف بداية القرنXXe،Taylor  قدم مفهوم املعيار الصادر من فكرة قياس االحنرافات و التسيري
 .حيل جزئيا  حمل املراقبة املباشرة بالرؤساء باألرقام بعد،املراقبة عن .باالستثناءات

  2827يف،Gantt  يف  استأنف. الثابتة لألعباءحتميل العقالين  أصبحتاهليكلية اليت  لألعباءاقرتح معاجلة
 (.املخطط احملاسيب الفرنسي أب)Rimailhoمن  2819

و طريقة التكلفة  األنشطة أساسوهكذا توالت التطورات بظهور طرق حديثة مثل طريقة التكاليف على 
 ،إىل إن أصبحت حماسبة التكاليف على مااليت فرضتها عيوب الطرق السابقة املستهدفة وغري ذلك من الطرق

 .هي عليه أالن

 :محاسبة التكاليف وظائف.2
املرسومة  أهدافهااملؤسسات على حتقيق  إداراتحملاسبة التكاليف جمموعة من الوظائف واليت بتحقيقها ستساعد  إن

املؤسسات على  الربح وخاصة يف ظل املنافسة من خالل حتفيز ختفيفاملرسومة و املتمثلة يف  أهدافهاواملتمثلة يف حتقيق 
 2:األيتدي وميكن التعبري عن الوظائف بالشكل استخدام مواردها االقتصادية املتاحة بشكل اقتصا

                                                           
1Thierry Cuyaubére, Jacques Muller, contrôle de gestion, 6eme Edition Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 
2002, p20. 

 .16-16ص ص  مرجع سابق، إمساعيل حيي التكرييت، 2
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تار الطريقة املناسبة هي اليت خت وان املؤسسة،بة التكاليفالوظائف اليت تقوم هبا حماس أوىلوهي :الوظيفة التسجيلية
حقول السجالت احملاسبية  إضافة أي( طريقة االندماج) أساسعلى  إماللتسجيل السيما وان هناك طريقتني للتسجيل 

مسك سجالت مستقلة ومنفصلة عن سجالت احملاسبة  أي( االنفصال) أساسعلى  أواملالية خاصة مبحاسبة التكاليف 
 (.مصروفات،أجور،مواد)تقوم بتسجيل كل ما ينفق من عناصر تكاليف حيثاملالية خاصة مبحاسبة التكاليف 

واقرتنت مع امسها حيث تقوم بتحليل كل عنصر من وتعترب الوظائف األساسية حملاسبة التكاليف :الوظيفة التحليلية
عناصر التكاليف وربط كل عنصر من هذه العناصر مبراكز الكلف املستفيدة هبدف حتديد نصيب كل منتج من هذه 

 .العناصر ولكل مركز تكلفة من املراكز املوجودة يف املؤسسة

من خالل حتديد املعايري لكل عنصر من ،سبة التكاليفوتعترب من الوظائف املهمة اليت تقوم هبا حما:الوظيفة الرقابية
ايري مبا ينفق فعال ولكل عناصر عالوحدة املنتجة ومقارنة هذه امل حتتاجه أنعناصر التكلفة ولكل مركز تكلفة ملا ينبغي 

 .هذه االحنرافات  أسبابودراسة ،... بأنواعهاالتكلفة وحتديد االحنرافات 

ترفع هذه ،بشكل دقيق أسباهباحيث بعد حتديد االحنرافات ودراسة ،قتها بالوظيفة ترتبط بسا وهذه:اإلخباريةالوظيفة 
تكرارها يف الفرتات  ذه االحنرافات ودعمهوتتخذ القرارات الكفيلة بتصحيح العليا كي تدرسها  اإلدارة إىلاملعلومات 

 .هناية السنة املالية إىل االنتظارليس  تتم هذه العملية خالل فرتات حمددة من السنة املالية و أنالالحقة وجيب 

وهذه الوظيفة متثل  ،اليت تؤديها حماسبة التكاليف اجناز الوظائف السابقة هذه الوظيفة تتحقق بعد إن:الوظيفة التحفيزية
ونتيجة لذلك .اإلنفاقاملعايري احملددة يف عملية  هلا وعدم جتاوز خمططهو  من اجل تنفيذ مااملؤسسات  ألقسامعامل دفع 
 إدارةاقتصادي وهذا فعال سيساعد  املؤسسة يف استخدام مواردها االقتصادية املتاحة بشكل كفوء و أقسامستتحفز 
 .املرسوم حتقيق هدفها إىل املؤسسة

 1:ميكن تلخيصها يف J M Clarkتعددت أهداف حماسبة التكاليف وحسب :التكاليف المحاسبة أهداف.4
  ص السلع املباعة من طرف املؤسسة؛مرضي فيما خي أواملساعدة على حتديد سعر عادي 
  ؛األسعارلتخفيض  األدىناملساعدة على ختفيض احلد 
 ملؤسسة بالربح و اليت ختلق خسارة؛املنتجات اليت تعود على ا حتديد 
 مراقبة املخزونات؛ 
 حتديد قيمة املخزونات؛ 
 بار فعالية خمتلف الدوائر؛اخت 
 التبذير واالختالسات؛،ضياعالكشف عن ال 
  ؛اإلنتاجالفصل مابني تكلفة نقص النشاط وتكلفة 

                                                           
1 Henri. Bouquin, comptabilité de gestion, 2ème édition, Sirey, sans maison d’édition, 1997, p15. 
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 مان الرتابط مع احلسابات املاليةض. 
 محاسبات األخرىعالقة محاسبة التكاليف بال:المطلب الثالث

 :يأيت هلا عالقة بكل فروع احملاسبة نوردها يف ما:
هناك عالقة وطيدة بني احملاسبتني نظرا الن احملاسبة املالية تعترب :محاسبة التكاليف بالمحاسبة الماليةعالقة .1

مصدرا هاما للمعلومات اليت حتتاجها احملاسبة التحليلية ،وهناك بعض املاليني الذين يعتربون النوعني كفرعني 
  :كن أن نلخصها يف اجلدول األيت، إال أن هناك بعض االختالفات بينهما واليت مي1لنفس العملية

 االختالفات بني احملاسبة املالية وحماسبة التكاليف أوجه : (2)الجدول رقم
 حماسبة التكاليف احملاسبة املالية وجه االختالف

حتديد النتائج  إىل أساساهتدف  اهلدف بني احملاسبتني
 .إمجاليةالعامة للسنة املالية بصفة 

 .السنة ألخرحتديد امليزانية العامة 
هتتم بدورة االستغالل والوضعية 

 املالية

حتديد نتيجة السنة  إىلهتدف 
 أوالفصلية  أو)املؤسسة السنوية

بصفة منفصلة لكل منتوج (الشهرية
 .على حدة

 .هتتم بدورة االستغالل
خالل السنة املالية،وقد حتدد  املدة الزمنية

نتائج استغالل شهرية  أوميزانيات 
 .سنوية أوفصلية  أو

فرتة التحليل العادية شهر ويف 
 .السنة أواحلاالت اخلاصة الفصل 

املعلومات اليت تستغلها احملاسبة  مصدر املعلومات
 املالية ختضع للنظام احملاسيب املايل

الذي حيدد كيفية التسجيل 
واحلصول على  املعلومات 

 .اسباليت يقوم هبا احمل األعمالو 

تستعمل املعلومات الصادرة من 
 .احملاسبة املالية

 .أخرىمعلومات 
حتليل خمتلفة  أساليبكما تستعمل 

 .اخل...مثل نقطة الصفر
 

تستعمل احملاسبة املالية حسابات  احلسابات اليت تستعملها
خاصة هبا واليت تكون حسب 

االيرادات  طبيعة املصاريف و
 .وختتلف باختالف البالد والنظام

احملاسبة التحليلية تستعمل 
 Comptesاحلسابات املنعكسة 

Réfléchis . 

 .املؤسسة  مسريو معها املدير، العمال، املتعاملني مستعملي النوعني
 .21-22ص ص  بق،مرجع سا ،تقنيات مراقبة التسيري حماسبة التحليلية ناصر دادي عدون، :الطالبة باالعتماد على إعدادمن  :المصدر 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص تقنيات مراقبة التسيري، محاسبة تحليلية ناصر دادي عدون، 1
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 1:يأيتما  لباقي احملاسباتونضيف بالنسبة 
عن طريق  اإلداريةعالقة مباشرة باحملاسبة  التكاليفحملاسبة  إن:اإلداريةعالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة .2

ملؤسسة واستخدامها يف جمال التخطيط والرقابة ورسم  إلدارةالبيانات واملعلومات املالية التفصيلية اليت تقدمها 
 .املختلفة يف املشروع األقسام أداءالسياسات املستقبلية وضبط 

تستورد بعض املشروعات الصناعية مواد خام من اخلارج :عالقة محاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية.2
تكلفة البضاعة كما  إىلتضاف املفروضة حيث وتدفع عليها الرسوم والضرائب  اإلنتاجوتستخدمها يف عمليات 

على املقدر  إناليت ختص العاملني يف املصنع،مث  األجور جيب احتساب الضريبة املستحقة على الرواتب و
اليت يتمتع هبا قسم التكاليف ومطابقتها مع القانون  اإلعفاءاتمن  للتأكديراجع قوائم تكلفة املواد  أنالضرييب 
 .الضرييب

عالقة حماسبة التكاليف وتدقيق احلسابات مستمدة من  إن:محاسبة التكاليف وتدقيق الحساباتعالقة .4
عة  والصلة القائمة املستمرة بني حماسبة التكاليف واحملاسبة املالية حيث يقوم مدقق احلسابات مبراجالرتابط القوي 

 ألعمالنتيجة احلقيقية  إىلل التوصل فصيلية املتعلقة مبحاسبة التكاليف من اجكافة البيانات واملعلومات الت
 .املشروع الصناعي

على تقدمي اخلدمات املختلفة  تقوم احملاسبة احلكومية:عالقة محاسبة التكاليف مع المحاسبة الحكومية.2
تعليم وصحة ومواصالت وغريها وهذه اخلدمات حتتاج اىل نفقات كبرية وجيب استخدام حماسبة للمواطنني من 
 .اجل معرفة مستوى نتائج تلك النفقات ومقارنتها مبا يعود على املواطنني من منافع وخدماتالتكاليف من 

 مصاريف العاملينو  محاسبة المواد: المطلب الرابع
وهذا ما سنتعرف عليه من خالل هذا  األجوراملشاكل التكاليفية مشكلة تقييم املخزون وحساب  أهممن بني 

 .املطلب باختصار
 :تكلفة المواد 1

من  %76يشكل عنصر املواد أمهية كبرية بالنسبة املؤسسات اإلنتاجية و األمهية النسبية له تأيت ألنه يشكل أكثر من 
تكلفة اإلنتاج إضافة إىل تشكيله نسبة أكرب قد تكون يف رؤوس أموال املستثمرين ملوارد الشركة، و عنصر تكلفة املواد 

 .2، أو التامة الصنع يف مؤسسة معينة و تعترب مادة أولية يف مؤسسة أخرىيشكل املواد اخلام أو املواد النصف مصنعة

يف احلقيقة أن إصدار املواد من املخازن الذي سيتم بناءا عليه طلب من األقسام، الذي حيدد الغاية من طلب املواد و 
عندما تصرف املواد إىل القسم الطالب من املخزن و ترسل نسخة من ذلك املستند إىل دائرة احلسابات، يبدأ عمل دائرة 

                                                           
 .16ص ،1661 ،األردن دار املسرية، ،محاسبة التكاليف الصناعية عليان الشريف، نور، إبراهيمعبد الناصر 1

 .78إمساعيل حيي التكرييت، مرجع سابق، ص   2
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زن إىل تلك األقسام و ذلك لتحديد تكلفة املواد األولية غري املباشرة اليت احلسابات يف تسعري املواد الصادرة من املخا
 .1حتمل على وحدة املنتج

 2:و هناك عدة طرق لتسعري الصادر املخزين و لعل أهم هذه الطرق هي
  :طريقة الوارد أوال صادر أوال1.1

، و بالتايل فإن املتبقي يف هناية الفرتة (الشراء أقدم أسعار)يتم تقييم املنصرف من املخازن لالستخدام من أقدم املشرتيات
، و نتوقع يف ظل التضخم و ارتفاع األسعار أن ترتفع تكلفة (أحدث أسعار الشراء)باملخازن يعترب من أحدث املشرتيات

 .خمزون أخر الفرتة بينما تنخفض تكلفة املواد املستخدمة يف اإلنتاج خالل الفرتة
 :ر أوالطريقة الوارد أخيرا صاد 2.1

، و بالتايل فإن املتبقي يف هناية (أحدث أسعار الشراء)يتم تقييم املنصرف من املخازن لالستخدام من أحدث املشرتيات
، و نتوقع يف ظل التضخم و ارتفاع األسعار أن تنخفض (أقدم أسعار الشراء)الفرتة باملخازن يعترب من أقدم املشرتيات

 .تكلفة املواد املستخدمة يف اإلنتاج خالل الفرتةتكلفة خمزون أخر فرتة بينما ترتفع 
 :طريقة المتوسط المرجح2.1

يتم تقييم املنصرف من املخازن لالستخدام من خالل متوسط أسعار الشراء، كما يتم تقييم تكلفة املتبقي يف هناية الفرتة  
كل منهما وسطا بني الطريقتني باملخازن أيضا من خالل متوسط أسعار الشراء، و بالتايل نتوقع أن تكون تكلفة  

 .السابقتني
تعترب اليد العاملة احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي داخل املؤسسة حيث يقوم بأعمال و  :مصاريف العاملين .1

حتتل هذه املصاريف مكانة هامة يف تكوين تكلفة . وظائف ترتتب عليها مصاريف تسمى مبصاريف العاملني
 .3من سعر التكلفة، و هذا حسب القطاع الصناعي %77و  %27و ترتاوح نسبة هذه املصاريف بني  اإلنتاج

 :مكونات مصاريف العاملين 1.2
 4:تتكون من إذمصاريف العاملني جد متنوعة 

 ؛م املهنيةاملقدمة للمؤسسة من طرف العمال بكل فئاهت األعمالو هي مصاريف مرتتبة عن : رواتب و أجور -
ل خارج أداها العمال لتلبية الطلب املتزايد مثال أو العم إضافيةو هي أعباء ناجتة عن أعمال : ساعات إضافية -

 ؛...أوقات العمل العادية
حسب املناطق )و اليت هي حق من حقوق العمال و تتمثل يف التمتع بشهر أو أكثر : مصاريف العطل املدفوعة -

 ؛سنة مرة كل األجركعطلة مدفوعة ( اجلغرافية

                                                           
 .72-76، ص ص  1669، األردن، إثراء للنشر و التوزيع، 2، طمحاسبة التكاليفعماد يوسف الشيخ،   1
 .163اللطيف، مرجع سابق، ص  ناصر نور الدين عبد  2
 .12على رحال ، مرجع سابق،  ص  3
 . 12، ص على رحال ، مرجع سابق  4
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و هي مصاريف تدفع يف شكل تشجيعات لبلوغ أهداف معينة مثل املردودية الفردية واجلماعية : عالوات -
 ؛كذلك عالوات على مناصب املسؤوليةو   األعمالالوصول إىل نسبة معينة من رقم 

آخر يرتكز نظام احلصول على بتعبري . حاليا، تقدر املكافأة الفردية أو اجلماعية انطالقا من أيام العمل الفعلية يف الشهر
 .املكافأة داخل املؤسسات على احلضور الفعلي دون الغياب

أن هذا النظام ليس فعاال يف نظرنا، ذلك أن املكافأة جيب أن ال متنح على احلضور ملكان العمل فحسب بل على 
يستحسن أيضا أن تربط مبالغ املكافأة . أيضا حبيث يتحقق ختفيض يف التكلفة و تزداد بذلك املردودية اإلنتاجالفعالية يف 

العمل و االستعمال الرشيد ملختلف وسائل  إنتاجيةطرديا مببالغ أو نسبة ختفيض مصاريف االستغالل، أو بزيادة 
 .املؤسسة
 .اإلنتاجبطبيعتهم أصحاب رأس املال أو جزء منه أو أصحاب وسائل : أجور الشركاء -
العامل، نفقات النقل، و اليت متثل نفقات مدفوعة من املؤسسة حسب املنطقة اجلغرافية املوجود فيها : تعويضات -

 ...السكن
زيادة على هذه املصاريف، تتحمل املؤسسة مصاريف أخرى مرتبطة باألجور و تتمثل يف االشرتاكات االجتماعية نذكر 

 :منها
 ن؛ضمان االجتماعي و صناديق التعاو اشرتاكات يف ال 
 لشيخوخة و التقاعد و أحداث العمل؛اشرتاكات يف صناديق ا 

 .من مصاريف العاملني األكربمتثل اجلزء  األجورمصاريف الرواتب و 
 تحديد تكلفة العمل 2.2

 1:و ذلك عن طريق حصر و قياس عنصر العمل، و يقتضي حتقيق ذلك القيام باخلطوات التالية
 .الوقت، و مجع البيانات طبقا لنوع العمل الذي يستحق عنه األجر تسجيل . أ

 (.للساعة، أو اليوم، أو لألسبوع أو الشهر)املستحقة للعاملني خالل الدفع " إمجايل األجور"حتديد  . ب
ايف، مقابل اإلجازات املدفوعة، احلوافز، وتكلفة العمل صاألجر األساس، األجر ال" تكلفة العمل"حتديد عناصر  . ت

 .و غريها...العالج، الغذاء، السكن، االنتقال ( النقدية و العينية)خرى كاملزايا األ
 .حتديد إمجايل االستقطاعات الواجب خصمها من إمجايل األجور املستحقة عن نفس الفرتة . ث
 .حتديد صايف يف األجور املستحقة للعاملني حسب أساس الدفع املتبع يف املؤسسة . ج
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 :طرق دفع األجور 2.2
 1:ينقسم نظام دفع األجور إىل طريقتني اساسينت مها

 (.أو وحدة اإلنتاج)طريقة أجر القطعة  -2
 .طريقة األجر الزمين -1

 2:و قد تفرعت عن هاتني الطريقتني طرق متعددة لدفع اجلور لعل أمهها
 طريقة ثايلور؛ 
 طريقة هالسى؛ 
 طريقة روان؛ 
 طريقة املكافآت اجلماعية؛ 
  األرباحطريقة املشاركة يف. 

 3:يلي نشرح الطريقتني الرئيسيتني فيما و
 (:أو وحدة اإلنتاج)طريقة أجر القطعة  1.2.2

يقوم بإنتاجها العامل، و يف هذه  إنتاجيدفع األجر يف هذه الطريقة، على أساس حتديد أجر عن كل وحدة 
من املنتج فإذا كان الزمن املعياري إلنتاج " الوحدة"الالزم إلنتاج " الزمن املعياري"الطريقة جيب حتديد 

 216فإذا كان أساس دفع اجلور ( وحدة 21)يكون معدل اإلنتاج املعياري للساعة، ( دقائق 7)الوحدة 
 .فلسا 26فلس يف الساعة إذا أجر القطعة يكون 

معدل اإلنتاج املعياري  xمعدل أجر القطعة " ضرب"و هذا يعين أن أجر العامل حيسب على أساس 
 .فلسا 216= وحدة  x 21 26= للوحدات يف الساعة أي أجر العامل يف الساعة 

 :طريقة األجر الزمني 2.2.2
نع، بصرف النظر عن  الذي يقصيه العامل يف املص( الزمن)يدفع األجر يف هذه الطريقة على أساس الوقت 

 (.يومي أو أسبوعي أو شهري)كمية اإلنتاج اليت ينتجها، سواء كان األجر 
هذه الطريقة شائعة يف كثري من املصانع، و جتد قبوال من صاحب العمل و العاملني، و تتميز بالبساطة و 

لعامل، كما تتميز السهولة يف احتساب األجور، و خاصة يف حالة صعوبة قياس مقدار العمل الذي يؤديه ا
 .بقلة تكاليفها
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 الطرق التقليدية لحساب التكاليف: الثانيالمبحث 
 :يتم بعدة طرق منها أناخلدمات يف املؤسسة ميكن  أوحساب التكاليف وسعر التكلفة للمنتجات املادية  إن

o طريقة التكلفة الكلية؛ 
o تحميل العقالين للتكاليف الثابتة؛طريقة ال 
o ؛(البسيطة واملتطورة)طريقة التكاليف املتغرية 
o طريقة التكلفة املباشرة؛ 
o ؛طريقة التكلفة اهلامشية 
o ؛(النموذجية)قة التكلفة املعياريةطري 

 
o  ؛األنشطة أساسطريقة التكاليف على 
o طريقة التكلفة املستهدفة؛ 

 
جمموعتني :إىلالطرق التقليدية  Tho Lho Thanhو   Daniel Boussardصنف  اإلطارويف هذا 

 :األيتيوضحهما الشكل 
 .طرق حساب التكاليف : (14)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Daniel.Boussard, Tho.Lho Thanh, comptabilité analytique, édition chihab, Algerie, 
1995, P 7. 

 طرق احلساب

 األكثر توجيها للمؤسسات التجارية األكثر توجيها للمؤسسات الصناعية

   طريقة التكلفة اإلمجالية اليت حتتوي على
 .األعباء املباشرة و غري املباشرة

 التحميل العقالين، شق من السابقة طريقة. 
  طريقة التكاليف املعيارية اليت تستعمل

 .معايري اإلنتاج و حتني املسؤوليات

 طريقة التكلفة اهلامشية. 
  طريقة التكاليف املتغرية و التحليالت اليت

 .متغري/تركز على االختالف ثابت
 هوامش  طريقة التكلفة املباشرة اليت تظهر

 .على التكاليف املباشرة بالوحدوية

 طرق

 تقليدية

 طرق حديثة  
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  1:اآلتيةالطرق فان عملية احلساب يسبقها عملية التحليل  أوويف كل احلاالت 
قيقة حلركة دخول وخروج حبيث جيب املعرفة الد ،األوليةحتديد االستهالكات وتكاليف املواد  -

 .خبالف احملاسبة العامة اليت تسجل تكاليف الشراء فقط املخزونات،
عكس احملاسبة العامة اليت تسجل فقط  والتكاليف املتعلقة به، حتديد الزمن املستغرق يف العمل -

ة بقيمة عمل العمال الذين ختتلف نشاطاهتم وختصصاهتم،فبينما يف املؤسس اإلنتاج أعباء
 إىلالنفقات على املستخدمني فقط فان احملاسبة التحليلية تتطرق  إمجايلتسجل احملاسبة العامة 

التحليل الدقيق للزمن وكميات العمل املوفرة ختتلف النشاطات يف املؤسسة واملصاريف اليت 
 أو عدد الساعات املنفقة يف وظيفة معينة، أومية العمل تنجم عنها ،وجيب خاصة حتديد ك

 .خدمة معينة أومنتوج  إلنتاج
 .معني أساسغري املباشرة وحتميلها على  األعباءحتديد  -
كما هتتم احملاسبة التحليلية قبل حتديد سعر التكلفة بالفصل بني جمموع املصاريف احململة  -

 . املباشرة وغري املباشرة اليت تستعمل طرق معينة يف حساهبا على املنتوجات(املعتربة)
 .بالرتتيب الزمينوفيما يلي سنعرض الطرق سالفة الذكر 

 كليةطريقة التكاليف ال .:المطلب األول
من  ، استمدتالتحليل مراكز طريقة التكلفة الكلية اليت تدعى أيضا طريقة األقسام املتجانسة أو طريقة

ومت إعادة  SegosيفRimailhoاألعمال املنجزة قبل احلرب العاملية الثانية من طرف املقدم 
 م وأصبحت النظام األساسي يف املخطط احملاسيب2863استخدامها من طرف املخطط احملاسيب 

 3:خباصية مزدوجة تتمثل يف األخرىو ختتلف عن الطرق ،قدما األكثروتعد .2م2891
 الرجعي؛ أثرها أوجمال حساهبا التارخيي  -
 ؛وتوزيع املنتجات إنتاجاتساع جمال تطبيقها  الذي يتكون من جمموع التكاليف املستخدمة من اجل  -

 :املتجانسة جيدر بنا التفرقة بني مصطلحني مهمني مها األقساموقبل التطرق خلطوات تطبيق طريقة 
 4:حيث يقصد بالتخصيص والتحميل 
 (.بدون وسائط.)بدون حساب وسيطي  األعباءيتعلق بتوزيع :التخصيص 
 حبساب وسيطي  األعباءيتعلق بتوزيع :التحميل. 

 

                                                           
 .72تقنيات مراقبة التسيري ، مرجع سابق، ص محاسبة تحليليةناصر دادي عدون،  1

2 Toufik Saada, Alain Burland, Claude Simon, Comptabilité Analytique et Contrôle de Gestion, 1eme 
Edition, Vuibert, France, 1999, p14. 
3 Idem, p13 
4 Gérard Melyon, op cit, p25. 
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 ذ طريقة التكلفة الكليةخطوات تنفي 1.1
 اخلاصة بالدورة ؛ األعباء حتديد ينبغي حتديد مدة الدورة مث -          

 ؛املؤسسةائف وظتصنيف التكاليف حسب طبيعتها وحسب  -
 مباشرة وغري مباشرة؛ إىل األعباء حتليل -
 مراكز حتليل رئيسية وثانوية؛ إىل تقسيم املؤسسة -
 دون وسائط للمنتجات املتعلقة هبا؛املباشرة  األعباءختصص  -
ويكون ذلك على  ،راكز التحليل الرئيسية والثانويةغري املباشرة على م األعباء ملحت -

 :مرحلتني
  األقسامعلى كل .األويلالتوزيع. 
 التوزيع (مفاتيح)نسب باستخدام .سيةالثانوية للرئي األقساممن .لثانويالتوزيع ا. 

 .غري املباشرة باستعمال وحدات العملحتميل املنتجات بالتكاليف 
وهذا ،كز حتليلرا م إىلتنفيذ  اخلطوات السابقة يقتضي القيام بتقسيم املؤسسة 

 ؟ألتحليلمركز  هو ما التساؤليفرض علينا 
 تعريف مراكز التحليل 2.1

 أوالعمليات  بإحدىتقوم  أهنا أيمتجانسة يف الوظيفة  أقسامهي عبارة عن :"عرفها حممد سعيد اوكيل
حتقيق هدف مشرتك حتدده املؤسسة  إىلوهتدف  اإلنتاجتنفيذ مرحلة من مراحل  أوالعملية   أجزاء

فرتة ،حجم مبيعات،ذاهتا إنتاجوحدة ،بوحدة معينة قد تكون حبسب نوع نشاطها وتقاس فعالتها
  .1"عمل

حماسبية  أجزاء أهنامراكز التحليل تعرف على :"أن إىلفقد فقد ذهب  آخرون و  T.Saadaماأ
اليت ال ميكن  األعباءعناصر ،سعر التكلفة آو بالتكاليفاحلسابات املعنية  إىلقبل حتميلها ،جممعة

تقسيم املؤسسة ملراكز حتليل ميكن القيام به دون االعتماد على نظريا ".حلساباهتاختصيصها مباشرة 
مها التسيري نستخد ينجز كوسيلة لرقابة أنعموما يفضل  لكن عمليا.اهليكل التنظيمي للمؤسسة

اسم مركز  تأخذمراكز التحليل .مبمارسة املسؤوليات لتقسيم احلقيقي للمؤسسة واملرتبطانطالقا من ا
هذا  ،متعددة مراكز أو مركز كرئيس مصلحة ملسؤولية و.مركز العمل،مركز النشاط ،أقسام ،يفاملصار 

 .يسمح بتجميع التكاليف حسب الوظائف ما
 2:يوجد تصنيفني كبريين ملراكز التحليل مها ،املعاجلة احملاسبية نظرومن وجهة 

                                                           
 .88-89، دار االفاق، اجلزائر، بدون تاريخ، ص ص 2، ج فنيات المحاسبة التحليليةحممد سعيد اوكيل،  1

2Toufik Saada, Alain Burland, Claude Simon, op cit, pp 15-16. 
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 الورشات،التمويل:والبيع للمؤسسة اإلنتاجوسائل  تستخدمهي تلك املراكز اليت :المراكز الرئيسية
 . بيع– إنتاج-دورة شراءنشاط هذه املراكز ميثل تركيب  .املصاحل التجارية وحتزين املنتجات التامة،

 تسيري،تسيري املوارد البشرية:ؤسسةعوامل اإلنتاج املستخدمة من طرف املهلا دور تسيري :المراكز الثانوية
تؤمن بصفة أساسية  (....،خزينة،فوترة) املايل التسيري ،...(، امن ،تدفئة،الصيانة) و املنشاتالعتاد 

 .وظائف التنسيق و التنظيم الداخلية للمؤسسة
غري املباشرة على هذه  األعباءمراكز رئيسية ومراكز ثانوية تأيت خطوة توزيع  إىلبعد تقسيم املؤسسة 

 :يأيت املراكز وهذا مير مبا
األعباء  حنو سعر التكلفة للمنتوج  -ا التحميل ميثل العملية األوىل هذ: األوليالتوزيع  7.2

الثانوية  األقسامالنهائي،من خالل األقسام توزيع األعباء غري مباشرة للمحاسبة التحليلية بني 
هذه الطريقة تنجز يف إطار جدول .والرئيسية بواسطة  املفاتيح وهي نسب موضوعة مقدما

 :األيتيبينه الشكل  ،وهذا ما1(يف السطور توجد األعباء واألعمدة توجد األقسام)مبدخلني
 غري املباشرة لألعباء األويلالتوزيع  : (4)قمر  الجدول

 
اجملموع  األعباء

 للتوزيع
القسم 
 2الثانوي 

القسم 
 1الثانوي

القسم 
 2الرئيسي

القسم 
 1الرئيسي

القسم 
 7الرئيسي

 Iالعبء
 IIالعبء

 IIIالعبء   
 IIالعبء   

. 

. 

. 
 العبء ن

T1 
T2 
T3 
T4 
. 
. 
. 

T n 
 

t 1T1 
t 1T2 
t 1T3 
t 1T4 

. 

. 

. 
t 1T n 

 

    t 2T1 
t 2T2 
t 2T3 
t 2T4 

. 

. 

. 
t 2T n 

 

t 3T1 
t 3T2 
t 3T3 
t 3T4 

. 

. 

. 
t 3T n 

 

t 4T1 
t 4T2 
t 4T3 
t 4T4 

. 

. 

. 
t 4T n 

 

t 5T1 
t 5T2 
t 5T3 
t 5T4 

. 

. 

. 
t 5T n 

 
جمموع التوزيع 

 .األويل
Ti  جمموع ق ث

 األول
 جمموع ق ث

 الثاين
 جمموع ق ر

 األول
 جمموع ق ر

 الثاين
 جمموع ق ر

 الثالث
 

Source : Adnen Ben Fadhel, op cit, p74 . 

                                                           
1 Adnen Ben Fadhel, Comptabilité Analytique, Centre De Publication Universitaire, Tunis, 2003, p73 . 
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 األقسامالثانوية حنو  األقسامنفقات  حيث توجه  هذه املرحلة الثانية الكبرية:الثانويالتوزيع   6.2
 األقساملطبيعة العالقة الواقعية بني التجسيد احملاسيب  هي ،أجزاء الرئيسية،بواسطة،مفاتيح التوزيع،يف شكل،نسب او

هذا يشرح ملاذا .تعطي اخلدمات للثانية من اجل مساعدهتا يف تصنيع و بيع املنتجات األوىل ; الرئيسية األقسام و الثانوية
 .1يف املراكز العملياتية األعباءتصب حمتواها من  أنالثانوية جيب  األقسام

ما تتبادل األقسام اخلدمات فيما بينها، فمثال قسم الطاقة يفيد قسم الصيانة، وقسم الصيانة يفيد قسم الطاقة، هلذا  غالبا
. فلمعرفة تكاليف األول جيب معرفة جمموع تكاليف الثاين، وملعرفة تكاليف الثاين جيب معرفة جمموع تكاليف األول

 2:وهناك عدة طرق حلل هذا املشكل منها

 حيث يتم توزيع التكاليف غري املباشرة لألقسام  :المباشر لألقسام خدمات اإلنتاج التوزيع
خدمات اإلنتاج، كل على حدى، على أقسام اإلنتاج و حسب أساس توزيع يتنسب مع نوع 

 .جياخلدمات اليت يقدمها القسم اإلنتا
 مراكز التكاليف من وثقا هلذه الطريقة يؤخذ باحلسبان استفادة مجيع : طريقة التوزيع التنازلي

و يتم توزيع التكاليف غرب املباشرة ملراكز  ،نشاطات و خدمات مراكز خدمات اإلنتاج
خدمات اإلنتاج اليت تؤدي خدمات ألكرب عدد من املراكز األخرى سواء كانت إنتاجية أو 

لذي مث ا ،خدمية، مث بعد ذلك يأيت املركز اخلدمي الذي يليه يف اخلدمات على املراكز األخرى
 .يليه وهكذا

 وفقا هلذه الطريقة فإن اخلدمات املقدمة من األقسام اخلدمية تكون  :طريقة التوزيع التبادلي
متبادلة معهم أيضا، أي بعبارة أخرى كل قسم خدمي يقدم خدماته إىل مجيع األقسام، و يف 

 .نفس الوقت يأخذ خدمات من بقية األقسام األخرى
  ( جربية)حسب هذه الطريقة يتم حتديد معادلة رياضية  (:الجبرية)طريقة التوزيع الرياضية

لكل قسم خدمي تعرب عن أن تكاليف القسم هي عبارة عن تكاليفه من التوزيع األويل مضافا 
إليه حصته من خدمات األقسام اخلدمية، و هذه الطريقة هي مشاهبة لطريقة التوزيع التباديل، 

 .، فإنه يتم التعويض عن ذلك مبعادلة جربية لكل قسمولكي يتجنب عملية التكرار احلسايب
فماهي ،بعد اختيار الطريقة املناسبة للتوزيع الثانوي لالعباء غري املباشرة نقوم بالتوزيع الثانوي اعتمادا على مفاتيح التوزيع

 ؟زيعمفاتيح التو 
حتديد نسب لتوزيع هذه املصاريف تسمى مفاتيح التوزيع، وهذه النسب  بجي  :"ويرى علي رحال انه يف هذه املرحلة

 .3حيددها احملاسب بعد دراسة دقيقة ملصاريف كل قسم ونسبة تعامله مع األقسام األخرى
                                                           

1 Adnen Ben Fadhel, op cit, p7 .7  
 .81-93ص ص مرجع سابق، عماد يوسف الشيخ، ،  2
  .68علي رحال، مرجع سابق، ص  3
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جيب حتميل هذه ،بعد حتديد مفاتيح التوزيع والقيام بتوزيع االعباء غري املباشرة على املراكز الرئيسية
 فماهي وحدات العمل؟ .ات وهذا يتم من خالل وحدات العملاالخرية على املنتج

داخل كل قسم بعد جتميع االعباء م، اقسلقياس نشاط االات هي وحد :وحدات العمل 2.1
 بتحميل االعباء وحدة العمل هلذا النشاط يسمح   إذا ارتبط بنشاط املركز، انتقاءليس له معىن إال

 .1املركز على خمتلف املنتجات وتتبع إنتاجيتها
إن مشكلة اختيار وحدة القياس املعربة عن نشاط القسم من بني عدة وحدات ميكن حلها بواسطة  :اختيار وحدة العمل

 .2حساب معامالت االرتباط مع اختيار املعامل األقرب من الواحد الصحيح
 

 :        معامل االرتباط يساوي 
 :حيث

r  =معامل االرتباط. 
X  =مبلغ مصاريف القسم. 
Y  =وحدة القياس. 

وتتم هذه اخلطوة االخرية  :تحميل التكاليف غير المباشرة على مراحل تكوين التكلفة 2.1
 3:مرورا مبا يلي

 من خالل العالقة االتية:تحديد تكلفة وحدة العمل:  
 

   جمموع التكاليف غري املباشرة يف القسم= تكلفة وحدة العمل املختارة 
 عدد وحدات العمل

 عدد الوحدات اليت يستهلكها املنتج× تكلفة وحدة العمل = التكاليف اليت يتحملها املنتج                        : مث

جبمع التكاليف املباشرة للمرحلة مع )وتوزيعه إلنتاجه هبا املنتج وهكذا حنصل على تكاليف كل مرحلة من املراحل اليت مير  
 .سعر التكلفةنصل إىل وبالتايل  ،(أيضاالتكاليف غري املباشرة هلا 

 :اآلتيةاملتجانسة يف   الثالث مراحل الرئيسية  األقسامطبيق طريقة وميكن اختصار ت
I.  ات؛املباشرة للمنتج األعباءختصيص 
II.    (.وثانوي أويلتوزيع )وتوزيع االعباع غري املباشرة مراكز حتليل؛ إىلتقسيم املؤسسة 

                                                           
1Alain . Burlaud . et .Claude Simon, Comptabilié de Gestion, Vuibert, France, 1993, p23 . 

 .76علي رحال، مرجع سابق، ص 2
 .73-76،ص ص2888دروس ومتارين ،الدار احملمدية ،اجلزائر، المحاسبة التحليليةناصر دادي عدون ،: باالعتماد على 3
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III. وحدات العملللمنتجات باستخدام  حتميل االعباء غري املباشرة .    
 :طوات نوضحها من خالل الشكل االيتهذه اخل

 
 .ختصيص، توزيع و حتميل األعباء املباشرة و غري املباشرة : (15)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : R.Barré, R.Lory, M.Richez, Comptabilité analytique d’exploitation, istra, 
Strasbourg, 1983, P 59. 

 طريقة التكلفة المتغيرة وطريقة التكلفة المباشرة:طرق التكاليف الجزئية:المطلب الثاني
حيث ،جزء من التكلفة بعكس الطريقة الكلية اليت تعتمد على كامل التكلفة طرق التكاليف اجلزئية هي طرق تعتمد

او امجايل التكاليف كان حتمل وحدات االنتاج ينطوي هذا االسلوب على حتميل وحدات االنتاج النهائي جبزء من جمموع 
الذي تقوم  األساس األسلوبويعترب هذا .بالتكاليف املباشرة فقط او بالتكاليف املتغرية فقط او بالتكاليف املستغلة فقط

 :أمهها ،1عليه جمموعة من الطرق

                                                           
 .37ص.،1669، األردن، اثراء للنشر والتوزيع، محاسبة التكاليف الصناعية ،كمال حسن مجعة الربيعي، سعدون مهدي الساقي 1
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 تكاليف

حساب بمركز تكاليف 
 لوحدة عمل

حصص التكاليف 
لمراكز المحمل 
بالنسبة للوحدات 
المستعملة بالنسبة 

 لكل تكلفة

أعباء غير مباشرة 
محملة بوسائل 

 القياس

أعباء غير 
مباشرة الموزعة 
بفضل مفاتيح 

 التوزيع

 مراكز التحليل

 أعباء مباشرة مخصصة للتكاليف
 بدون حسابات وسطية

 أعباء حسب طبيعتها
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o التكاليف املتغرية بشقيها طريقة. 
o طريقة التحميل العقالين. 
o (.احلدية)طريقة التكلفة اهلامشية 
o طريقة التكاليف املباشرة. 
o طريقة االحنرافات املعيارية. 

 طريقة التكاليف المتغيرة.1
التمييز بني التكاليف املتغرية و  وتقوم على،هي أول طريقة من طرق التكاليف اجلزئية وتسمى أيضا طريقة التكلفة املباشرة

حتمل على حساب التكاليف الثابتة للفرتة  ،خذ سوى حسابات التكاليف املتغريةا على عدم وترتكز.الثابتة التكاليف
عند ج ن هاريس حتت اسم  2876سنة بعض املراجع ظهرت هذه الطريقة حسب  و1 .النتيجة التحليلية لنفس الفرتة

DIRECT COSTING  وقد انتقلت فيما بعد يف اخلمسينات اىل اوربا وبالضبط اىل اجنلرتا باسم
Marginal Costing  مما سبب خلطا كثريا بينها و بني طريقة التكاليف املباشرة بالرغم من اختالف  مث اىل فرنسا

إىل باإلضافة .التكاليف املتغرية  VARIABLE COSTINGلكنهم غريوها الحقا وأصبحت باسم .املضمون
اخللط مع طريقة التكاليف اهلامشية عند االجنليز حيث حتسب هذه الطريقة النتائج على أساس اهلوامش على التكاليف 
املتغرية مما أدى إىل إعطائها هذا التشابه مع هذه األخرية بالرغم من عدم وجود أي رابط سواء يف املبادئ أو 

 .2االستعماالت 
 :ب هذه الطريقة اىل ما يايتتقسم االعباء حس:التكاليف المتغيرةتقسيم االعباء في طريقة  1.1

 .تقسيم األعباء حسب طريقة التكاليف املتغرية : (16)الشكل رقم 

 أعباء ثابتة أعباء متغيرة 
 I IV أعباء مباشرة

 III II أعباء غير مباشرة
Source : T.Saada, A.Burlaud, C.Simon, opcit, P 53. 

 3:حيث 
اليد العاملة املباشرة عندما ،املقاولة من الباطن،اهنا يف االساس استهالكات املواد:المتغيرة المباشرة االعباء -

 .بدون صعوباتاالعباء ختصص لتكلفة خمتلف املنتوجات  هذه،والطاقة، اإلضافيةتكون يف جمال الساعات 

                                                           
1Ginette .Raimbault, comptabilité Analytique et Gestion Prévisionnelle, Edition Chihab, Batna,Alger, 
1994, P17. 

 .273- 276، مرجع سابق، ص صتقنيات مراقبة التسيير محاسبة تحليليةناصر دادي عدون،  2
3 Toufik Saada, Alain Burland, Claude Simon, op cit, pp 53-54.. 



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

83 
 

تشمل كل النفقات ،اكثر فاكثراليت متيل الن تصبح مهمة هذه اجملموعة،:المباشرة  االعباءالثابتة غير -
نفقات ،األغراضعتاد االنتاج متعددة )جزء مهم من النفقات التجارية وايضا تكاليف االنتاج،االدارية،العامة

واليت  هذه االعباء معزولة وجممعة لكن يف شكل كتلة مشرتكة.واملشرتيات (...دراسة الطرق-التطوير-بحثال
التكامل  باملقارنة مع التكلفة الكلية تتجنب،اليت جيابية املهمةلطريقةهنا يكمن ا،الختضع الي معاجلة مكملة

 .للتوزيع وللتحميل هلذه االعباء والطابع
ال تستطيع االرتباط حبسابات  التكلفة املختلفة للمنتجات بدون املرور من مركز :المباشرة االعباء متغيرة غير -

جند يف .د التعريفمستوى النشاط اذن ينبغي ايضا حتديولكن  ختتلف حسب .اذن بدون معاجلة قبلية،حتليل
 .االضاءة و التدفئة للورشات اين نصنع عدة منتجات نفقاتهذه اجملموعة 

مستقلة عن ،باالضافة،هي تلك  اليت نستطيع ختصيصها مباشرة لتكلفة املنتجات واليت :المباشرة االعباء الثابتة -
 ...عمال يتقاضون اجورهم شهريارة يف حالة الميكن ان تكون يد عاملة مباش.مستوى النشاط

 1:مها وحتتوي هذه الطريقة على شقني
 ؛البسيطة يف املباشرة او التكلفة املتغريةطريقة التكال 
   التكلفة املباشرةفة املتغرية  و املتطورة واليت جتمع بني التكل التكلفة املتغرية طريقة. 

إلبراز القدمي ومن مث منر على كل شق لوحده  احلديث وبدراسة الطريقة عموما واخلطوط املشرتكة بني شقيها  وسنقوم
 .األخراختالفه عن  جانب

 2:وخيتلف من الطريقة القدمية إىل احلديثة حيث:الطريقة مبدأ. 2.1
املتغرية وجتميع االعباء  الثابتة ملختلف املنتجات من  األعباءختصيص كل    :البسيطة طريقة التكلفة المتغيرة

 .(بدون ان تعترب)وجتميع  االعباء الثابتة  يف كتلة متشاهبة غري متمايزة،اجل احلصول على تكلفتها املتغرية 
الثابتة االعباء /الثابتة المباشرة األعباءالتفرقة  بني ،(واليت سنراها الحقا:) المتطورة المتغيرة طريقة التكلفة 

يف .،مبعىن تفيدنا بان نضيف التكلفة الثابتة املباشرة بدال من التكلفة املتغرية فحسبغري املباشرة تصبح ناجعة
 .  حساب هامش املسامهة

 3:تقوم هذه الطريقة على جمموعة من االفرتاضات هيو:افتراضات طريقة التكاليف المتغيرة 2.1
 غرية؛ميكن تقسيم التكاليف إىل ثابتة ومت -1

 ؛Break even chartتظل التكاليف الثابتة كما هي دون تغيري على خريطة التعادل  -2

                                                           
1 :Abdallah Boughaba,.op cit, p301. 
2 Toufik .Saada et Les autre, op cit, p54. 

 .278، ص 2893، لبنان، الدار اجلامعية، المحاسبة اإلداريةنور أمحد،  3
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 ؛(ة للوحدة ثابتط التكلفة املتغري أي أن متوس)تتغري التكاليف املتغرية تغرياً تناسبيا مع حجم اإلنتاج  -3
 األسعار ثابتة خالل فرتة التحليل؛تظل  -4
 ى ال تتغري خالل فرتة التحليل؛أسعار املواد األولية وعناصر اإلنتاج األخر  -5
 إلنتاج ال تتأثر بتقلبات اإلنتاج؛معدالت الكفاءة اإلنتاجية لعوامل ا -6
 و الوحيد الذي يؤثر على التكاليف؛يفرتض هذا التحليل أن حجم اإلنتاج ه -7
 حلجم؛سيتم االحتفاظ هبا مع تغريات ا Sales Mixيغطي التحليل منتجا واحداً أو يفرتض أن تشكيلة املبيعات  -8
 . التغيريات يف املخزون السلعي غري كبرية ومهملة -9

 1:مثل األسئلةمن  جمموعةعن  لإلجابةويستخدم املسريون طريقة التكاليف املتغرية 
 كم سيتأثر إمجايل اإليرادات وإمجايل التكاليف إذا حدثت تغريات يف مستوى اإلنتاج؟ 
 سعر البيع؟ وإذا حدثت تغريات يف مستوى اإلنتاج كيف سيتغري 

 :يوفر استخدام هذه الطريقة جمموعة من املؤشرات التسيريية أمهها:المؤشرات التسييرية  4.1

 رجات املباعة اليت ومتثل كمية املخ عتبة املردودية،2رقم األعمال احلرج،وتسمى أيضا النقطة امليتة:نقطة التعادل
كمية املخرجات املباعة اليت يكون عندها دخل أي  ،يتساوى عندها إمجايل اإليرادات مع إمجايل التكاليف

 : وميكن حساهبا بثالث طرق.3التشغيل مساويا للصفر
 طريقة هامش املسامهة؛ -
 الطريقة اجلربية؛ -
 .الطريقة البيانية -

و تسمى أيضا طريقة املعادلة حيث يتم حتديد نقطة التعادل من خالل املعادلة التكاليف :الطريقة الجبرية
 .كون بالكمية أو بالقيمة أو الزمنوقد ت.اإليراداتتساوي 

 CA=CF+CV                              :نقطة التعادل بالكمية

P.Q=CF+Q.CV/U 

Q(P-CV/U)=CF 

Q*= CF 

MCV/U 

                                                           
 .83ص ،1668،السعودية دار املريخ للنشر، ،2ج ،إداريمدخل  محاسبة التكاليف جورج فوسرت، سريكانت داتار، شارلز هورجنرن،ت:باالعتماد على1

2
 Daniel Boussard, op cit, p14. 

 .262ص مرجع سابق، جورج فوسرت، سريكانت داتار، تشارلز هورجنرن، 3
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 نقطة التعادل بالقيمة:

CA=CF+CV 

CA=CF+ CV.CA 

CA 

CA*=   CF.CA   1 . 

       MCV 

نقطة التعادل بيانيا:وتتحدد بعدة طرق منها طريقة تقاطع إمجايل التكاليف واإليرادات، طبقا هلذه الطريقة فانه يتم متثيل 
.والشكل األيت يوضح ذلك ،2خط إمجايل التكاليف وخط إمجايل اإليراد بيانيا وذلك لتحديد نقطة تقاطعهما  

 .التعادلالتمثيل البياين لنقطة  : (12)الشكل 

      

 
Source : Henri. Bouquin, Comptabilité de gestion, 4e éd, Edition Economica,. Paris, 2006, P 10 

 ل  ـوهو ميثل أق، يعرف هامش اآلمان على أساس أنه الفرق بني رقم األعمال وعتبة املردودية   :هامش األمان
 .1رقم أعمال ممكن أن تتحمله املؤسسة دون أن تقع يف اخلسارة

  

                                                           
1 Abdallah Boughaba,.op cit, p 294. 

 .267ص  مرجع سابق، جورج فوسرت، سريكانت داتار، تشارلز هورجنرن، 2
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 :سب بالعالقةوحي
 * MS=CA-CA :                                          حيث
MS: هامش االمان 
 CA:رقم االعمال  
CA*:بالقيمة نقطة التعادل.  

 :وايضا ميكن حساهبا بالكمية بالعالقة االتية
MS=Q-Q* 

 .الكمية املنتجة:Q:حيث ان
         Q*:بالكمية نقطة التعادل. 

يف املبيعات ميكن  ضبارة أخرى هو أقصى نسبة اخنفايعين ببساطة مدى بعد املؤسسة عن منطقة اخلسارة، أو بع وهو
 .حتملها دون الوقوع يف خسارة

 حتقق خسائر؛ 6 <إذا كان هامش األمان  -
 فإن املؤسسة حتقق أرباحًا؛ >0   إذا كان هامش األمان -
 .ال حتقق ال أرباحا وال خسائرسسة فإن املؤ  6= إذا كان هامش األمان  -
و تقوم اإلدارة املالية حبساب هذا املؤشر من أجل معرفة ما هو اهلامش املسموح للمؤسسة؟ و ما هو املستوى الذي  

جيب أن ال ينزل حتته نشاط املؤسسة؟ و بالتايل تتمكن املؤسسة من تقييم نشاطها و مدى بعدها عن منطقة اخلطر و 
 .روريةالض اختاذ اإلجراءات

ظهرت ،الكلية جمموعة االخطاء والنقائص اليت سجلتها طريقة التكاليف لتدارك :طريقة التكاليف المتغيرة البسيطة. 2
 . طريقة التكاليف املتغرية البسيطة

يف ) املتغرية فقط التكاليفطريقة التكاليف املباشرة البسيطة تتمثل يف االخذ بعني االعتبار يف تكلفة املنتج او النشاط 
 .2(اغلبها متغرية

 3:نقدمها من خالل املراحل التالية:مراحل احلساب
 ؛(CV)التكاليف املتغريةمن (CA)بطرح رقم االعمال  (MCV)حساب اهلامش على التكاليف املتغرية -
 ؛(R)ويعطي رحبا (CF)على اهلامش على التكاليف املتغرية اذن ان يغطي املصاريف الثابتة -

 :حاالتمن ماسبق نتبني ثالث 
 كون يف هذه احلالة النتيجة موجبة؛الثابتة وت ان يكون اهلامش اكرب من املصاريف 

                                                                                                                                                                                                 
1 Michel Gervais, contrôle de gestion,7 eme edition,economica,paris,2000, p. 101.  

 
2 Abdalla Boughaba, op cit, p 303. 

 .32-36ص ص  مرجع سابق، على رحال، 3
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 كون يف هذه احلالة النتيجة سلبية؛وتاقل من املصاريف الثابتة  ان يكون اهلامش 
 6=كون يف هذه احلالة النتيجة صفران يكون اهلامش مساويا متاما للتكاليف الثابتة وت. 

 .طريقة حساب النتيجة بطريقة التكاليف املتغريةواجلدول االيت يوضح 
 .البسيطة حساب النتيجة بطريقة التكلفة املتغرية : (2)الجدول رقم 

 العناصر املبلغ     %

قم األعمال خارج الرسمر  100  
األعباء املتغرية    -  
الهامش على التكلفة المتغيرة=  
لتكاليف الثابتة              ا-   

                      النتيجة=
 .296، ص 1667ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، المحاسبة التحليليةبويعقوب عبد الكرمي،  :ة باالعتماد علىاعداد الطالبمن  : المصدر

من اجل احلصول على الربح او اخلسارة االمجالية :البسيطة حساب النتيجة االجمالية في طريقة التكاليف المتغيرة
لكل مسامهات التحليلية ويقتطع من هذا اجملموع املبلغ  ،جيب القيام باجملموع اجلربيللمحاسبة التحليليةللمؤسسة 

 .1االمجايل لالعباء الثابتة
 ريقة التكاليف المتغيرة المتطورةط. 2

والنتائج ،او ايضا طريقة اهلوامش "طريقة املسامهات"او ".التكاليف املباشرة املتطورة"هذه الطريقة تدعى ايضا 
من هذه الطريقة عمليا اكثر استعماال اذن .هذا التعدد يف التسميات سببه عدم تعريفها من املخطط احملاسيب".باملنتوجات

 .2طريقة التكاليف املباشرة،مثال
 3:حتتوي على العناصر االتية" التكلفة اخلاصة:"ة اخلاصةوتعرف التكلف

 ؛(املباشرة وغري املباشرة)ملتغريةالتكلفة ا -
 ."(اخلاصة"او )الثابتة املباشرة  االعباء -

طريقة التكاليف املتطورة  تتبىن نفس .بني التكلفة املتغرية والتكلفة املباشرة طريقة التكاليف املتغرية املتطورة هي مزيج
اهلامش على التكاليف املتغرية بعد املسامهة، على مستوى الوصول اىل البسيطة،باستثناء خطوات طريقة التكاليف 

 4:يةق التالو النفقات الثابتة الفر 
 

                                                           
1 Louis Dubrulle, Didier Jourdain, Comptabilité analytique de gestion,4 eme edition Dunod,Paris,2003, 
p172 . 
2 Thiery Cuyaubére, Jacques Muller, op cit, p139. 
3 Idem, p 139. 
4 Abdallah Boughaba, Comptabilite Analytique D’Exploitation, Tome 2, Berti Edition, Alger, 1991, p49. 
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 بني الفروع املختلفة للنشاط نوزعهااملباشرة اليت  الثابتة األعباء. 
 الثابتة غري املباشرة املشرتكة بني كافة فروع النشاطات األعباء. 

بعد املسامهة،التكلفة املتغرية املتطورة تسمح باحلصول على هامش  للهامش على التكاليف املتغرية باإلضافة إذن
 1:حيصل عليها كما يلي األخريةهذه . اخلاصةاهلامش على التكلفة :أخر

 .نفقات ثابتة مباشرة– املسامهة تكلفة متغرية بعد/هامش=  اخلاصة التكلفة/اهلامش
 :اجلدول األيت يوضحها :حساب النتيجة بطريقة التكلفة المتغيرة المتطورة

 املتطورة حساب النتيجة بطريقة التكاليف املتغرية : (2)الجدول رقم 
 

 % المبلغ العناصر
 رقم األعمال خارج الرسم

(. مباشرة و غري مباشرة)األعباء املتغرية-  
الهامش على التكلفة المتغيرة=  

 -األعباء الثابتة املباشرة 
الهامش على التكلفة =

(هامش االجماليال)الخاصة  
   شرةالتكلفة الثابتة غري املبا_
 .النتيجة=

 100 

 .291سابق، ص بويعقوب عبد الكرمي، مرجع .ة باالعتماد علىالطالب إعدادمن  : المصدر
النتيجة  إجياديكفي من اجل  ال،كما يف حالة طريقة التكاليف املتغرية:للمؤسسة اإلجماليةالنتيجة 

 .2الثابتة غري املباشرة األعباءاقتطاع جيب  إمنا مجع املسامهات التحليلية و اليةمجاإل
 

 3:و خنتصرها كما يأيت: فائدة طريقة التكاليف المتغيرة
  املردودية؛حتديد عتبة 
  ل بتصريف املنتجات بأسعار مالئمة؛حتديد شروط البيع من خالل القبو 
 ن خالل ميزانيات اإلنتاج و البيع؛إجناز دراسات تقديرية م 
 حتديد احلجم األمثل للمبيعات؛ 
 يلة منتجات ال توفر عائدا مقبوالاختاذ القرارات املتعلقة بإقصاء منتج أو تشك. 

                                                           
1Idem, p 49. 
2 Louis Dubrulle, Didier Jourdain, op cit , p282. 

 .266-278، دار الشهاب، اجلزائر، بدون تاريخ، ص ص محاسبة التكاليف عيسى جرادي،  3
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 التكاليف المباشرة طريقة .4
إن نظرية التكاليف املباشرة تنطوي على تبويب عناصر التكاليف إىل تكاليف مباشرة و تكاليف غري مباشرة وحتميل 
وحدات اإلنتاج بنصيبها من التكاليف املباشرة فقط أما عناصر التكاليف غري املباشرة فال حتمل على اإلنتاج بل تعترب 

و بذلك فإن . يها النشاط و من مث حتمل وفقا هلذه النظرية على حساب األرباح واخلسائريستدع( زمنية)نفقات فرتية 
الوحدات املنتجة طبقا هلذه النظرية حتمل بعناصر التكاليف اإلنتاجية املباشرة فقط والوحدات املباعة حتمل بكل من 

يعين أن هذه النظرية تعترب عناصر  وهذا. عناصر تكاليف اإلنتاج  املباشر وعناصر تكاليف التسويق املباشر فقط
التكاليف اإلنتاجية غري املباشرة و عناصر التكاليف التسويقية غري املباشرة و كذلك عناصر التكاليف اإلدارية التمويلية 
باعتبارها أعباء عامة ال تدخل ضمن التكاليف و بالتايل حتمل هذه العناصر على حساب األرباح و اخلسائر يف هناية 

 .1ة املالية و ذلك من منطلق أن الوحدات املنتجة و املباعة مسؤولة عن حتقيق التكاليف املباشرة فقطالفرت 
 تطبيق طريقة التكاليف المباشرة 1.4

 من اهلامش على التكلفة املباشرة ملنتوج انطالقا األداءحتدد طريقة التكاليف املباشرة 
 2:مراحل أربعتطبيق طريقة التكاليف املباشرة يتطلب  

 .النشاط أعمالحساب رقم  -2
هذه .األخرىوالتكاليف  غموضغري املباشرة احململة بدون  األعباء، املباشرة األعباءيف  األعباءتعداد وتقسيم  -1

 :األيتالثابتة كما يوضحها اجلدول  واألعباءاملتغرية  األعباءالتكاليف جتمع 

 .طريقة التكاليف املباشرة األعباء املعتربة حسب (:2)الجدول رقم

 الثابتة األعباء املتغرية األعباء العناصر
 املباشرة األعباء
 لبسغري املباشرة احململة بدون  األعباء
 بدون.غري املباشرة غري احململة األعباء

 غموض

 معتربة
 معتربة

 غري معتربة

 معتربة
 معتربة

 غري معتربة

 الثابتة التكلفة التكلفة املتغرية اجملموع
Source : Gérard Melyon, op cit, p172. 

 .حساب اهلامش على التكلفة املباشرة -7
كانت هذه التكلفة مباشرة،اهلامش يدعى هامش على   إذا.اهلامش يتعلق بالفرق بني سعر البيع والتكلفة

 .تكلفة مباشرة
 .التكلفة املباشرة – األعمالرقم =  هامش على تكلفة مباشرة

                                                           
 .39ص مرجع سابق، سعدون مهدي الساقي، كمال حسن مجعة الربيعي،   1

2Gérard Melyon, op cit, p172. 
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وتدعى مبعدل اهلامش .التكلفة املباشرة ميكن ان يشرح بنسبة مئوية مقارنة برقم االعمالاهلامش على 
 .على التكلفة املباشرة

 X266.ةاهلامش على التكلفة املباشر =  معدل الهامش على التكلفة المباشرة
 رقم االعمال       

 حساب النتيجة التحليلية   -4
 .غموضالنتيجة تتعلق بالفرق بني اهلامش على التكلفة املباشرة والتكاليف غري احململة بدون 

 .غموضا لتكلفة غري احململة بدون  –اهلامش على التكلفة املباشرة =النتيجة 
 دول االيت يوضح طريقة احلساب حسب طريقة التكاليف املباشرةاجل

 .التكلفة املباشرةحساب النتيجة بطريقة  : (8)الجدول رقم 
 العناصر املبلغ     %

 رقم األعمال خارج الرسم  100
     األعباء املباشرة-
الهامش على التكلفة المباشرة=  
              التكاليف الثابتة - 

النتيجة                     =  
  ,op cit, p 171..Gérard Melyonاد علىتمة باالعمن اعداد الطالب : المصدر

 
  طريقة التحميل العقالني:طرق التكاليف الجزئية:المطلب الثالث

 املتغرية، التكاليف و الكلية التكاليف طريقيت من لكل املوجهة االنتقادات ملواجهة العقالين التحميل طريقة جاءت 
 يف تتمثل اإلنتاج تكاليف أن فتعترب الثانية أما.أنشطة طلبيات، للمنتوجات، األعباء كافة بتحميل تقوم األوىل جند حيث

 أعمال إىل الطريقة هذه أصول تعود الدورة نتيجة على واحدة مجلة فتحمل الثابتة األعباء بينما .فقط املتغرية األعباء
 .28271سنة ،  OSTللتنظيم العلمي للعمل  الفكري التيار إىل املنتمي كانت هنري

عندما جزء االعباء الثابتة حيسب مقارنة مبستوى النشاط التحميل يقال له عقالين :تعريف التحميل العقالني.1
 .2املعرف كعادي (املقدر)احملتمل

 
 
 

                                                           
1 Djamel.Khoutra, L.Thierry, Comptabilité de gestion, Edition. Ellipses, France, 1996, p53. 
2Omar Boukhezar, Principes De  Comptabilité Analytique, sans maison d’edition, sans date, p79. 
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 تحميل العقالني للتكاليف الثابتةتطبيق طريقة ال.2
-للمؤسسة ككل توى التنفيذ لكل مركزاستعمال طريقة التحميل العقالين للتكاليف الثابتة يتطلب التحديد املسبق ملس

 .بالنشاط الطبيعي وتعريف املقصود
خمفضا  األقصىبالنشاط النضري  يتعلق ،النشاط العاديحاسبة بالنسبة للمجلس الوطين للم:تعريف النشاط الطبيعي

 .1(تغيري الفرق،معوقات االختناقات)ود اهليكلية للمنظمةلقيلو   (زمن العطلة،توقف العمل،الصيانة) للنشاط  سارةمنه اخل
 أملؤشربعبارة فرتة .يف نفس الوحدة ويف نفس الفرتة للنشاط العادييالحظ النشاط احلقيقي :تعريف النشاط الحقيقي

 .2حتديد مستوى النشاطبغرض الثابتة احململة  باألعباءمقارنةاالعباء الثابتة احلقيقية 
الثابتة املدرجة اىل تكاليف  األعباءالتحميل العقالين يتمثل يف حتويل  :مبدا طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة

 3:،يف الواقع العملي هذا مير مبراحلاألنشطةعلى مستوى 
  عزل االعباء الثابتة(CF)عن بقية االعباء؛ 
 حتديد معامل التحميل العقالين؛ 

K=نشاط طبيعي/نشاط حقيقي=n/N 
 حساب االعباء الثابتة املدرجة يف التكاليف الثابتة(CF1) بضرب االعباء الثابتة احلقيقية(CFR)   مبعامل

 التحميل العقالين؛
CF1=CFRXK 

 قيقيةو االعباء الثابتة املدرجة؛حساب الفرق بني االعباء الثابتة احل 
CF1-CFR         

 4:قد يكون هذا الفرق
 العادي النشاط > الفعلي النشاط : > 1  التحميل معامل  

 أكثر ثابتة أعباء محلت املؤسسة فإن وبالتايل ، العادية اإلنتاجية قدراهتا فاقت املؤسسة أن يعين هذا
 الفعالية مستوى يف زيادة ألنه للمؤسسة ربح ميثل ، موجب فرق يظهر وهذا الفعلية، الثابتة األعباء من

 . النتيجة إىل يضاف الفرق
 احلقيقي النشاط = الفعلي النشاط1 = التحميل معامل 
  يكون الفرق فإن وعليه ، كلية وبصفة فعليا حتميلها مث ، التحميل الواجبة الثابتة التكاليف أن معناه

 . احلالة هذه يف الكلية التكاليف طريقة لنتائج مساوية الطريقة نتائج وتكون ، معدوما
 العادي النشاط < الفعلي النشاط:  <1  التحميل معامل  

                                                           
1Gérard Melyon, op cit, p176.  
2 Idem, p176. 
3Toufik Saada et les autre,op cit, p81. 

 .82 ص اجلزائر، األفاق، دار التكلفة، سعر حساب منهجية التحليلية المحاسبة لبيهي، حسين بلقاسم، بن سفيان 4
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 أو النشاط نقص كأعباء يعترب الفرق فإن وعليه ، عادي بشكل طاقاهتا تستعمل مل املؤسسة أن يعين هذا
 تنفق ان عليها جيب كان مما اكثر انفقت املؤسسة الن خسارة، ألنه النتيجة من يطرح الفرق  الفعالية

 . النشاط ضعف نتيجة
 حساب النتيجة.2

 1:مبعىن.احململةويتم احلصول على تكلفة املنتج من خالل مجع االعباء املتغرية و االعباء الثابتة 
 معامل التحميل العقالين.االعباء الثابتة +االعباء املتغرية =التكلفة االجمالية للمنتج بالنحميل العقالني

 n/N .االعباء الثابتة+االعباء املتغرية =
 صياغة التحميل العقالني، تمثيل بياني..4

 2:ةاالتياخلطوات وميكن متثيل التحميل العقالين بيانيا من خالل 
 :نرمز إىل 

CF  :األعباء الثابتة املتعلقة بالنشاط العادي. 
CV  :األعباء املتغرية املتعلقة بالنشاط احلقيقي. 
AR  :النشاط احلقيقي. 
AN  :النشاط العادي. 

 CV + CF = (Cir)تكلفة التحميل العقالين 
  

 
 :يساوي Dirو التغري يف التحميل العقالين 

Dir = CF – CF   

  
 = CF(1-   

  
)  

 :وباستعمال املعادالت االتية كمثال
 .Y1  =6.7X  +17.666يساوي إىل  Y1التكلفة العامة احلقيقية  -
 .Y  =8X: يساوي إىل  Y2تكلفة التحميل العقالين  -

 :أين حنصل على التمثيل البياين التايل
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Laurence Le Galo, Calcul et Analyse des Couts, DUT GEA, 2ème année, 2007-2008, p11. 
2 Abdallah .Boughaba, opcit, P 326. 
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 التمثيل البياين للتحميل العقالين : (18)الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Abdallah .Boughaba, opcit, p 326. 

 طريقة التكلفة الهامشية: طرق التكاليف الجزئية :المطلب الرابع
إن مستوى التشغيل يف املؤسسة يعد من املعطيات املتغرية وتكون أسباب التغري إما لظروف خارجية أو بناءا على رغبة 

املؤسسة يف إحداث التغيري من أجل زيادة املردودية ،  و سواء كانت األوىل أو الثانية فإن املؤسسة تتخذ قراراهتا  مسريي
بشأن التغيري بناءا على دراسة آثاره على رحبية وهيكلية التكاليف ودائما ينطلق التحليل من احلجم كأساس لتحديد 

ند مستويات خمتلفة من اإلنتاج وتأثري ذلك على النتيجة وبالتايل فإن أفضل وضعية ومقارنة الربح الناتج أو الكلفة ع
املؤسسة تكون دائما يف حالة رقابة لنشاطها، ومن بني التقنيات اليت تستعمل يف تلك املهمة جند تقنية التكلفة اهلامشية، 

لفة آلخر وحدة منتجة أو مباعة، وقد استعملت من قبل االقتصاديني الرأمساليني وأساس نظريتهم هو التحليل احلدي للتك
  . 1فة الوحدة األخرية مع سعر بيعها حبيث يدرسون كل الوضعيات لرفع اإلنتاج إىل احلد الذي تساوي فيه تكل

 تعريف التكلفة الهامشية.1
 عرف L. Dubrulle وD. Jourdainة و املباعة تكلفة الوحدة املنتج " أهناعلى  التكلفة اهلامشية

  . 2"األخرية
  او حىت الوحدة )اإلضافيةهي تكاليف الوحدات  أخرىبصورة  اهلامشية التكاليف" ب أوكيلعرفها حممد سعيد

عبارة عن  أيضااو هي .يف ظروف طبيعية اإلنتاجحجم معني من  إىلاليت يضيفها املشروع بالنسبة ( اإلضافية

                                                           
 . 238 ، صمرجع سابقـ تقنيات مراقبة التسيري،  محاسبة تحليليةناصر دادي عدون،  1

2Louis Dubrulle, Didier Jourdain ,op cit, p269  

5.000 

  = Y2تكلفة التحميل العقالين
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بصفة عامة اي سواء كان  مأخوذالنتاج هنا وا.االرتفاع يف جممل التكاليف اليت يسببها االرتفاع يف حجم االنتاج
 . 1"انتاج املواد او السلع اوانتاج اخلدمات

 2:للتكلفة اهلامشية ثالثة انواع هي 
 غالبا ماتوزع إىل تكاليف ثابتة وتكاليف متغرية :  التكلفة الهامشية اإلجمالية أو سعر التكلفة الهامشي

 ؛لالستعمال يف التحليل
 ليت استلزمتها إنتاج وحدة إضافية؛وهي متثل التكاليف اإلضافية لإلنتاج ا: تكلفة إنتاج هامشية  
 فية للتوزيع عند بيع وحدة إضافيةوهي متثل التكاليف اإلضا :تكلفة توزيع هامشية. 

 3:يأيتما  D Jourdainو L Dubrulleوللتوضيح يقول 

o املنتجات  أو اجلديدة التكلفة اهلامشية كذلك مفيد من اجل النظر يف التكلفة التقديرية للمنتجات مفهوم
 (.احلدود اليت سوف حنددها مؤخرامع ) اإلنتاجيةاملصنعة بفضل زيادة الطاقة 

o املتغرية  األعباءهذه ،اإلنتاجبسبب وجود زيادة يف  إضافيةمتغرية  أعباءتشتمل دائما على  التكلفة اهلامشية
 ...(استهالكات الطاقة مثال)غري مباشرة أو( يد عاملة ،أوليةمواد )ن مباشرةتكو  أن تستطيع

o تكون بصفة عامة مرتبطة ،كان جيب تعديل هيكل املؤسسة  إذاثابتة  أعباءحتتوي  أنممكن  التكلفة اهلامشية
 ...(.مسؤول عن منتج  من اجل نشاط جديد مكافأة،اإلضافية اآلالتو اهتالكات  إنشاء) اإلنتاجع بارتفا 

 :مثل اإلجابة على األسئلة ساعد علىت طريقة التكلفة احلدية 
o ؟بالنفعيعود  اإلنتاجزيادة  هل 
o ؟رفضها أو إضافية طلبيات   قبول 

 النشاط التجاري؟ خفض مستوى هل من املفيد 
 ؟للشركة النشاط التجاري من األمثل ما هو املستوى

 الرياضي للتكلفة الهامشيةالتحليل .2
 4:اآلتيةانطالقا من اخلطوات  رياضيا ميكن حتليل التكلفة اهلامشية

 : التكلفة اإلجمالية  .1
      = C : عدد الوحدات املنتجة، التكلفة اإلمجالية تكتب كالتايل xإذا مسينا 

 .نستطيع أن نأكيد يف احلالة العامة بأهنا معادلة من الدراجة الثالثة مبا أن املنحىن حيتوي على نقطة انعطاف 
 

                                                           
  .69ص اجلزائر، بدون تاريخ،،دار االفاق 1،ج فنيات المحاسبة التحليليةحممد سعيد اوكيل،1
 .296، مرجع سابق، ص تقنيات مراقبة التسيري المحاسبة التحليليةناصر دادي عدون،  2

3Louis Dubrulle, Didier Jourdain, op cit, P269. 
4 Louis Dubrulle, Didier Jourdain, op cit, P276. 
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 :التكلفة الهامشية .2
 :، التكلفة اإلضافية هي  انطالقا من اإلنتاج    إذا اعتبارنا التزايد 

Δ                   
 :و التكلفة اهلامشية للوحدة تكون كالتايل 

m =   

  
  

                

  
 

 .C، مبعىن مشتقة التكلفة اإلمجالية                       Δبالتعريف، عندما 
         فيما يلي، نضع 

 :التكلفة الوسطية .2
              : تكلفة الوحدة املتوسطة هي

 :إذا 

 

 

 

 .التكلفة اهلامشية و التكلفة املتوسطة : (11)الشكل                               يالتمثيل البيان.4

 

 

 

 

 

 

 

Source : L.Dubrulle, D.Jourdain, opcit, P 271. 

 

P 

 تكلفة هامشية

 تكلفة متوسطة

 نشاط

 تكاليف

       التكلفة اإلجمالية    

       التكلفة الهامشية     

         التكلفة الوسطية      
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 .طريقة التكاليف المعيارية والطرق الحديثة لحساب التكاليف:المبحث الثالث
 تكاليف المعياريةلطريقة ا:األولالمطلب 

التكاليف الكلية وطرق التكاليف اجلزئية وتشرتك كل هاته الطرق يف اثرهها  خالل املبحثني السابقني تعرفنا على طريقة من
الرجعي حيث انه جيب انتظار هناية الفرتة التكاليفية حىت نتمكن من حساب سعر التكلفة، يف حني أن طريقة التكاليف 

 .كس الطرق السابقة املعيارية اليت سنتعرف عليها من خالل ا املطلب تتميز ببعدها الزمين املستقبلي على ع
 تكاليف المعياريةتعريف ال.1

 1:اآلتيةمن اجل تعريف التكاليف املعيارية جيب الرتكيز على اجلوانب 
 العلمي يف املعايرة األسلوب. 
 واقعية املعايري. 
 اهلدف التخطيطي و الرقايب للمعايري. 

تكون عليه التكلفة  أنتبني ما جيب ،مسبقةتكاليف حمددة بصورة :"بأهناك ميكن تعريف التكاليف املعيارية وبذل
وحماسبيني لكل  وإدارينيدراسات جلنة مشرتكة مؤلفة من مهندسني واقتصاديني  إىلوتعد استنادا ،سرياهنا أثناء

بغية ،الواقعية واملمكنة اإلنتاجيةوذلك حتت ظروف الكفاية ،مرحلة من مراحل الصنع على حدة أو إنتاجيةعملية 
  .2"من اختاذ القرارات التصحيحية الالزمة اإلدارةحتديد نوع وحجم االحنرافات عن اهلدف املعياري حىت تتمكن 

 التكاليف المعيارية االفتراضات الواقعية لطريقة. 2
 3:هيتقوم طريقة التكاليف املعيارية على جمموعة من الفرضيات 

يتأثر بالعديد من العوامل الديناميكية، مم ا جيعل هذه العالقة غري سلوك العالقة بني عناصر املدخالت واملخرجات  -
مدى تعقد املواصفات الفنية واهلندسية للمنتج النهائي، والعمليات الصناعية الالزمة : خطية، من هذه العوامل نذكر

 .التشغيل للحصول عليه، حجم اإلنتاج املخطط واحملقق، مستوى الطاقة املتاحة واملستعملة، طول زمن دورة

إذا توافرت إمكانيات اإلحالل بني خمتلف أصناف املواد أو اليد العاملة فإهنا تتم مبعامالت متناقصة مبا يتماشى مع  -
منطق قانون تناقص الغلة يف الفكر االقتصادي، مم ا يعين أن تقلبات األسعار النسبية لعناصر املدخالت يكون هلا أثر  

 .ت اليت تؤدي إىل اإلنتاج املرغوب فيه بأقل تكلفةكبري يف حتديد تشكيلة االحتياجا
 .أي احنراف ميكن أن يرجع إىل عدم كفاءة التخطيط والتنبؤ مبا جيب أن تكون عليه تكلفة اآلداء خالل تلك الفرتة -
ضرورة حتليل هذا االحنراف لتحديد العوامل احلقيقية املسب بة له وحتديد املسؤول عنها، من أجل حتسني اآلداء  -

 .مستقبالً 

                                                           
 .19، ص1666، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محاسبة التكاليف المعياريةجربائيل جوزيف كحالة، رضوان حلوة حنان،  1

 .19نفس املرجع، ص 2
 .96-97، ص ص 1662، مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 1ج، ، محاسبة التكاليفأبو زيد كمال خليفة و آخرون 3 
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 ،1و التكلفة اليت جيب ان حتقق وتدعى املعيارية( او احلقيقية)هو الفرق بني التكلفة احملققة:االنحرافتعريف .2
 2:اآلتيتنيحيث حيسب بإحدى املعادلتني 

 .التكلفة المحددة مسبقا-التكلفة الحقيقية التاريخية=االنحراف
 .التكلفة الحقيقية–التكلفة المعيارية  =االنحراف  

.كاحنراف كمية واحنراف السعر واحنراف مشرت :وميكن حساب االحنراف لكل من  
  إىلوينقسم :املباشرة  األعباءاحنراف: 

 .احنراف اليد العاملة-2
 .األوليةاحنراف املواد -1
  غري املباشرة األعباءاحنراف. 

 إىل، ميكن حتليله والذي قد يكون مالئما اوغري مالئم( الفرق بني تكلفتني)لالحنراف الشكل األيت يوضح التمثيل البياين
.هبدف حماولة حتديد أسباب االحنراف احنراف كمية واحنراف سعر  

 التمثيل البياين لالحنراف : (20)رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

Source : T.Saada, A.Burlaud, C.Simon, opcit,P 275. 
 (Ps-Pr >0ألن  1و موجبة يف  Ps-Pr <0ألن  2سالبة يف )PsPrACاملساحة = احنراف السعر 
 (Qs-Qr >0ألن  1و موجبة يف  Qs-Qr <0ألن  2سالبة يف )QsQrCBاملساحة = احنراف الكمية 

 
 

                                                           
1Adnen Ben Fadhel, op cit, P103 
2 Ali Sahraoui, Comptabilité Analytique, Berti Edition, Alger, 2004, p139. 

D A 

B 
C 

Pr 

Ps 

Qs Qr 

B 

D 
A 

Ps 

Pr 

Qr Qs 

  



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

98 
 

 اتحساب االنحراف.4
 المباشرة األعباءحساب انحرافات  1.4
 :كما يلي  األوليةحيسب احنراف املادة :انحراف المادة األولية. 1.1.4

إن حتديد التكاليف املعيارية ال ميثل هدفا يف حد ذاته و إمنا اهلدف يكمن يف إجراء املقارنة مع التكاليف احلقيقية 
 .قصد حتديد االحنرافات

إلجراء املقارنة . بطرح املصاريف احلقيقية للمادة األولية من املصاريف املعيارية لنفس املادة اإلمجايلحيسب االحنراف 
 :من الضروري أن يأخذ اإلنتاج احلقيقي كعامل مشرتك بني املعادلتني التاليتني

 .السعر احلقيقي xاالنتاج احلقيقي  xالكمية احلقيقية = املصاريف احلقيقية 
 .السعر املعياري  xاإلنتاج احلقيقي xالكمية املعيارية = املصاريف املعيارية 

 :لالحنراف االمجايل ثالث حاالت
 يارية أكرب من املصاريف احلقيقية؛و هذا عندما تكون املصاريف املع( بالنسبة للمؤسسة)يكون مالئما  . أ

 صاريف املعيارية؛احلقيقية على امليكون غري مالئم و هذا يف حالة تفوق املصاريف  . ب
 قيقية مع املصاريف املعيارية؛يساوي صفرا و هذا يف حالة تساوي املصاريف احل . ت

أما . يتم بالنسبة لكل مادة أولية مستعملة على انفراد اإلمجايلإن حساب و حتليل االحنراف : حتليل االحنراف اإلمجايل
 :فهي اإلمجايلمكونات االحنراف 

 :و حيسب تارة بواسطة العالقة التالية :انحراف في الكميات .1
(1)         (QR – QS)PS 

     QR  =الكمية احلقيقية املستهلكة من املادة األولية. 
     QS  =الكمية املعيارية من املادة األولية. 
     PS  =تكلفة الشراء املعيارية. 

 :و تارة حتسب بواسطة العالقة التالية
(2)         (QR – QS)PR 

PR  =تكلفة الشراء احلقيقية. 
 :و حيس تارة بواسطة العالقة التالية :انحراف في األسعار .2

(3)          (PR – PS)QR 

 :و تارة بواسطة العالقة التالية      
(4)          (PR - PS)QS1. 

                                                           
 .81-86على رحال، مرجع سابق، ص ص  1
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انحراف العمل.2.1.4           
وهكذا يكون . األجوربسبب تغريات يف نسبة  أوالعمل املصروفة  أوقاتتنتج هذه الفروقات بسبب تغريات يف 

 2:كما يف القاعدتني التاليني،  1عندنا فرقان 
o (عدد الساعات الفعلية-عدد الساعات املعيارية=) احنراف الوقتx ؛املعياري األجرمعدل 
o  (الفعلي األجرمعدل -يارياملع األجرمعدل =) األجرةاحنرافxساعات العمل الفعلية. 

 :رمزنا إذا و
  Tr:الفعلي ب الوقت

 Ts :الوقت املعياري ب
 Ss:املعياري  ب األجر
    Sr:الفعلي ب األجر

 :كاألتيالسابقة   ةتصبح العالق
Tr)x Ss  -  Ts)= 

(Ss- Sr  )x Tr= 
 غير المباشرة األعباءانحراف  2.4

 إالالعاملة، واليد األولية املواد فاتااحنر  حساب طريقة بنفس لألقسام املباشرة غري األعباء الفروقات على باحسميكن  
 رافاحنفان  مشرتك، حنرافا و الكمية يف رافواحن السعر يف  احنراف إىل اإلمجايلتوزيع الفرق  إىل باإلضافةهناك  أن

 املصروفة الساعات عدد عن يعرب فهو الكمية فاحنرا أما ، امليزانية واحنراف النشاط  احنراف جزئني، إىل سيجزأ  السعر
 4:االتية اإلمجايل  االحنراف معادلة من وباالنطالق ،3أإلنتاج عملية يف
 
 الكمية املعياريةx(التكلفة احلقيقية-التكلفة املعيارية)

                          + 
 اإلجماليالنحراف ا=                   التكلفة املعيارية     x(الكمية احلقيقية -الكمية املعيارية)

                            -
 (تغري الكميةxتغري التكلفة )           

 :حنصل املرنة نيةزااملي جدول من املستخرجة املرنة التكلفة بإدخال جزئني إىل احنراف السعروبتقسيم 
 

                                                           
 .76، صمرجع سابق،2ج فنيات المحاسبة التحليلية.سعيد اوكيل، 1
 .93فيصل مجيل السعايدة، مرجع سابق، ص  2
 .236تقنيات مراقبة التسيري، مرجع سابق، ص . محاسبة تحليليةناصر دادي عدون،  3
 .236نفس املرجع،ص :باالعتماد على  4
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 الكمية املعيارية x(التكلفة املرنة  –التكلفة املعيارية )
 الكمية املعياريةx(التكلفة احلقيقية –التكلفة املرنة +)
 غير المباشرة األعباءانحراف  =                      التكلفة املعياريةx(الكمية احلقيقية–الكمية املعيارية +)
 تغري الكميةxتغري التكلفة+ 

 .الفرق املشرتك+ فرق املردودية + فرق النشاط + فرق امليزانية = احنراف :ومنه
 1:ويعرف كل من 

 .وهو الفرق بني النفقات الفعلية للقسم وموازنته املقابلة لنشاطه الفعلي:فرق الموازنة
 .القسم والتكلفة النموذجية لعدد الوحدات الفعلية التابعة لهوهو الفرق بني موازنة :فرق النشاط
لة على  وهو الفرق بني التكلفة النموذجية للوحدات:فرق المردود  .اإلنتاجالفعلية والتكلفة النموذجية احملم 

 دات الموجهة لطرق حساب التكاليف التقليديةاالنتقا:المطلب الثاني.
 2:ميكن تلخيض اهم االنتقادات املوجهة حسب كل طريقة كما يأيت 

 ةت الموجهة لطريقة التكلفة الكلياالنتقادا.1
 سلبية ختص هذه الطريقة تتعلق باملصطلح الذي مييزها كوهنا كلية، فهذا النظام بشموليته وثقل املعاجلة النامجة  أول

 .اخلدمات املتبادلة، مفاتيح التوزيع)عن ذلك،  نظام جد مكلف، سواء من الناحية البشرية أو من ناحية الطرق 
 أن هذه الشمولية ختلق، داخل املؤسسات اليت تعتمد على هذه الطريقة، جو  من اليقني اخلاطئ، نظرا لتعقد مث 

النظام يف جممله حيث أن عدد األشخاص الذين يتحكمون فيه يكون حتما حمدودا، مما يصعب الوصول إىل نتائج 
اإلضافة إىل ذلك، عدة توزيعات وعلى كل ب. مرضية و هذا يقلل من فعاليته و نقص الثقة ملستعملي معلوماته

، خاصة و أن األعباء L'arbitraireمستويات أو مراحل حساب التكلفة النهائية تتضمن جزء من العشوائية 
هذا اجلزء الذي يزداد أمهية أكثر فأكثر مع التطور التكنولوجي و تعقد مسارات اإلنتاج . حتتوي على جزء ثابت

 . من تكلفة اإلنتاج 10%املباشرة إىل حدود  مقابل تراجع نسبة األعباء
 كل القواعد املستعملة اعتمادا على هذا . السلبية الثالثة، تتعلق بتقسيم املؤسسة إىل مراكز حتليل رئيسية وثانوية

وأي تغيري يف اهليكل التنظيمي، أثناء الدورة، يستلزم إعادة . تنظيمي للمؤسسة Rigiditéالتقسيم تؤدي إىل مجود 
أخريا، هذه الطريقة ال تأخذ بعني االعتبار أثر حجم .ظر يف نظام حساب التكاليف، إلعادة حتديد مراكز التحليلالن

النشاط على التكاليف، حبيث أن التغيري يف عدد الوحدات املنتجة يف حالة تعدد املنتوجات قد يظهر تكاليف هنائية 
تغري الكمية اإلمجالية للمنتوجات و دون أن يطرأ أي مرتفعة لبعضها على حساب املنتوجات األخرى، دون أن ت

 .تعديل على األعباء غري املباشرة

                                                           
 .79مرجع سابق، ص ،1ج فنيات المحاسبة التحليلية،حممد سعيد اوكيل 1
دكتوراه  أطروحةدراسة مقارنة، .المحاسبة التحليلية نظام معلومات مساعد للتسيير و مساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصاديةدرمحون هالل،  2 
 .289،166، ص 1667-1666جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر،  غري منشورة،،
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 االنتقادات الموجهة لطريقة التحميل العقالني.2
 فإذا حددت املؤسسة مستوى . الطريقة يتعلق بصعوبات تقييم النشاط الطبيعي إن أول مشكل يعرتض هذه

ضعيف من النشاط الطبيعي، فهذا سيؤدي إىل حتميل مبلغ جد مرتفع من األعباء الثابتة يف التكاليف، مما يثقل 
سة نفسها و إذا استعملت هذه التكاليف كمعيار أساسي إلعداد أسعار البيع، ستجد املؤس. عبئ هذه األخرية

أما إذا كان مستوي النشاط الطبيعي احملدد جد مرتفع، فإن هذا سيؤدي إىل . أمام مشاكل جد صعبة يف السوق
حتديد أسعار بيع جد ضعيفة، مما يشكل أيضا صعوبات، ألن هذا سيدفع املؤسسة إىل قبول طلبيات قد 

ألوىل أو احلالة الثانية، فهذا معناه أن تقييم و سواء تعلق األمر باحلالة ا.تكلفها مبالغ أكرب مما كانت تتوقعه
 .املستوى الطبيعي يتضمن جزء من الالواقعية، مما ال خيدم أهداف املسريين و مراقيب التسيري

كما هو احلال يف طريقة التكاليف الكلية، فإن طريقة التحميل العقالين لألعباء الثابتة ال تقضي على مشكل 
 .العشوائي لألعباء غري املباشرة على خمتلف املنتوجاتالتحميل أو التوزيع 

 طريقة التكاليف المتغيرة البسيطةل الموجهةاالنتقادات .2
  األعباءالثابتة واملتغرية صعب، وهو غري صحيح ملدة حمددة ويتطلب معرفة شاملة بتطور  األعباءالفصل بني 

 1:يفرض استغالل كامل لقرارينهما الفصلهذا .خالل هذه الفرتة
 حمددة؛ إنتاجيةقرار يسبب األعباء الثابتة، ويتعلق بإقامة طاقة  -
 . األولاملتغرية، ويتعلق باستغالل الطاقة اإلنتاجية الناجتة عن القرار  األعباءقرار يسبب  -

 2:ا ويضيف درمحون
  حبجم اإلنتاج، إال أن تكلفة املنتوج ما هي إال نتيجة تعترب التكاليف الثابتة يف هذه الطريقة، تلك اليت ال ترتبط

بالتايل، إذا كان القرار االسرتاتيجي مرتبط باملنتوج، فإن القرار العادي . التكاليف املبدئية للمراكز اليت تعاجلها
من هنا يظهر اخلطأ الذي قد يتأتى من هذه الطريقة حبيث أن . يكون متضمن داخل هذه املراكز( اليومي)
من تكاليف املتغرية هي تلك اليت تعتربها املراكز متغرية يف حني أهنا ثابتة بالنظر إىل مصدر هذه التكاليف؛ال

خالل هذه الطريقة يسعى املسؤولون إىل البحث عن تعظيم اهلامش على التكلفة املتغرية اإلمجالية وهذا يعين 
. لى تسيري املوجود بدون رؤية لآلفاق املستقبليةالعدول عن التحكم إىل اسرتاتيجية لقيادة املؤسسة و العمل ع

كما أن االهتمام بتعظيم اهلامش قد حيجب املسؤولني عن عدم إدراك أن ما أعترب تكاليف ثابتة قابل للتغري  
 . حسب تركيبة املبيعات

  إن البحث عن تعظيم اهلامش على التكلفة املتغرية من طرف املسؤولني، بالتايل عن تعظيم النتائج، قد يؤدي إىل
منو األصول، خاصة املخزونات و قروض الزبائن، مما قد يتسبب يف رفع احتياجات رأس املال العامل، وما 

                                                           
1 Melyon GERVAIS , op cit, p 97. 

 .123درمحون هالل ، مرجع سابق، ص 2



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

102 
 

غالل مواردها يف تنمية النشاط وبالتايل يرتتب عن ذلك من اخنفاض ملعدالت السيولة وحرمان املؤسسة من است
 .إضعاف مركزها يف السوق

  لقد أد ت التطورات االقتصادية واالجتماعية إىل تقليص األعباء املتغرية ويف نفس الوقت إىل ارتفاع التكاليف
األولية الثابتة، حيث أن أغلب املؤسسات، على املدى القصري، تعترب األعباء املتغرية حمصورة فقط يف املواد 

بالتايل، فهي ال حتتوي إال على نسبة (. املقاولة من الباطن)املستهلكة أو الطاقة أو استعمال اخلدمات اخلارجية 
ضئيلة من األعباء اإلمجالية للمؤسسة، حىت أن أجور اليد العاملة متضمنة يف أعباء اهليكلة ما دام العمال 

يت التكاليف املتغرية املتطورة أو التكاليف اهلامشية اللتان لذلك، ينصح باستعمال طريق. يتقاضون أجور شهرية
 .تشكالن أساس الختاذ قرار انتهاز فرصة قبول أو رفض طلبية إضافية للفرتة، باعتبار أن النشاط قد مت برجمته

 ريقة التكاليف المتغيرة المتطورةاالنتقادات الموجهة لط.4

 الطريقة ال تزيل الصعوبات اليت يطرحها توزيع األعباء املتغرية غري املباشرة على مستوى خمتلف مراكز  هذه
 التحليل؛

  الصعوبة الثانية تتعلق بالتمييز بني األعباء الثابتة و املتغرية من جهة، مث التمييز بني األعباء الثابتة غري املباشرة و
 ى؛اء الثابتة املباشرة من جهة أخر األعب

 ةاالنتقادات الموجهة لطريقة التكلفة المباشر .2
  ،الصعوبة األوىل اليت تعرتض استعمال هذه الطريقة هي التمييز بني األعباء املباشرة و غري املباشرة من جهة

 الثابتة و املتغرية من جهة أخرى؛ األعباء
  ال يعود بأية  املؤسسة، فإن استعمال هذه الطريقةإذا كانت األعباء املباشرة ال متثل اجلزء األهم من جممل أعباء

 فائدة؛
ولقد رأينا يف ما سبق أن قيمة هذه األعباء تراجعت، خاصة بفعل التط ور التكنولوجي واللجوء إىل املقاولة من الباطن 

 ؛1
 االنتقادات الموجهة لطريقة التكلفة المعيارية.2

2:وميكن تلخيصها يف النقاط االتية  
 ن األدوات احملاسبية املتاحة حاليا مت وضعها يف السنوات العشرينات، و كان اهلدف منها التخطيط و الرقابة يف إ

وجنرال موتورس  Du pont de Nemoursاملؤسسات الكربى، خاصة منها مؤسسيت ديبون دمنورس 
Général Motors . بتكلفة متغرية مباشرة من وكانتا تتميزان بإنتاج واسع من املنتوجات املوحدة النم ط و

بالتايل فإن الطرق احملاسبية منها طريقة التكاليف املعيارية كانت . اليد العاملة واليت كانت مرتفعة جدا آنذاك
تستجيب ملتطلبات األمناط اإلنتاجية و يف نفس الوقت، كانت تعترب مبثابة حل للمشاكل اليت كانت تظهر واليت  

                                                           
 .123،116 ،مرجع سابق ،صدرمحون هالل 1
 .942-169درمحون هالل، مرجع سابق ،ص ص  2
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إال أن التغريات اليت طرأت على املؤسسة منذ .كل هيئة من هيآت املؤسسة  كانت تبدوا واضحة ومعرفة حسب
ذلك الوقت والتغريات اليت مست حميط املؤسسة، سواء الداخلي أو اخلارجي، كان من الضروري أن يصطحبه 

لطرق فا. تغري  يف مضمون نظام املعلومات احملاسيب بصفة عامة و نظام معلومات احملاسبة التحليلية بصفة خاصة
 .اليت اكتشفت يف العشرينات أصبحت غري مالئمة 

 -التمييز التقليدي بني األعباء الثابتة واألعباء املتغرية تالشى بشكل كبري و حلت حملها األعباء شبه املتغرية،  إن
بالنسبة لألعباء املتغرية فهي ال . سواء املتعلقة منها بالطاقة أو أجور اإلطارات و حىت موظ في اإلنتاج واإلمداد

، (االهتالكات وعمال اإلدارة)أما بالنسبة لألعباء الثابتة التقليدية  ختص إال املواد األولية املستهلكة و اللوازم،
فبدأت تعرف نوع من املرونة، إذ أن املؤسسات و هبدف تقليص التكاليف، أصبحت تفض ل اللجوء للمقاولة 

 .من الباطن، حىت تتمكن من االحتفاظ بنوع من التناسبية ما بني مستوى النشاط و مبلغ االستثمارات
 من النفقات اإلمجالية، اليت يتحملها  90%إىل  36د طريقة التكاليف املعيارية نظام لرقابة التسيري، إذ أن مل تع

يتم حتديدها يف هناية مرحلة التصور معىن ( منذ الدراسات االبتدائية إىل غاية سحبه من السوق)املنتوج طوال دورة حياته 
ج ال تسمح إال بتحقيق أرباح هامشية مقارنة باألرباح و التكاليف اليت هذا أن كل اجملهودات املبذولة يف مراحل اإلنتا 

 (.تصنيع و تنميط القطع، تبسيط و منذجة هيكل املنتوج)تسببا مرحلة التصور 
  إال أن املالحظ، هو االنعدام شبه الكلي للرقابة على مستوى املرحلة القبلية املتعلقة بالدراسات من وجهة النظر

مكر س  45%من جمهود مراقبة التسيري مكر س ملرحلة التصور،  10%ن تقدير بالتقريب أن ميك. االقتصادية
 80%)للمرحلة التجارية، مع أن أمهية الرهان االقتصادي يتوزع حسب منطق معاكس  45%ملرحلة اإلنتاج و 

 (.يف املرحلة التجارية 10%يف مرحلة اإلنتاج و  10%من التكاليف حتدد يف مرحلة التصور، 
املختلفة ومن امهها فكرة دورة حيات املنتوج، وهدا ما  ياتالسلب مبعاجلةومن هنا بدا التفكري يف طرق حديثة هتتم 

 .واليةسنتعرف علية من خالل النقاط امل

 على أساس األنشطة التكاليف ةقيطر  :المطلب الثالث
تقنية حلساب وحتليل التكاليف ظهرت مؤخرا يف ( ABCاألنشطة طريقة التكاليف على أساس) أواألنشطة حماسبة 

 أمهيتهااملتجانسة او مراكز التحليل اليت فقدت  األقسامالطريقة التقليدية  إضعافوترمي اىل .األمريكيةالواليات املتحدة 
 I .CAMألعمال  األنشطة أساسالتكاليف على  ،ويعود الفضل يف نشر طريقة1...يف سياق تطور أساليب اإلنتاج

الذي متيزت به هذه  األساسيوذلك انطالقا من اهلدف  Kooperو Kaplan  األمريكينيقبل الباحثني  وهذا من
 .2"أفضل معرفة لسعر التكلفة"الطريقة وهو

 :اآلتيةهذه التقنية احلديثة هي ما سنتعرض له يف هذا املطلب من خالل العناصر 
                                                           

1T.Saada.et les autres, op cit, p105 .  
2 2 R. Cooper ,R. Kaplan, Mesurez mieux vos prix de revient, Harvard Business Review, N° 62, automne, 
1991 
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 األنشطة أنعلى فلسفة  األنشطة أساستقوم طريقة التكاليف على :األنشطة أساستعريف طريقة التكاليف على  1
وبالتايل جيب نسب  األنشطةوان املنتجات هي اليت تستهلك .تستهلك املوارد ومن فهي املسببة للتكلفة وليس املنتجات

كل منتج من  قدر استهالكعلى املنتجات على  األنشطةمعينة مث حتميل هذه  أنشطة إىلالتكاليف املختلفة للمؤسسة 
 .1األنشطةهذه 

 2:األيتتتمثل يف :األنشطة أساسطريقة التكاليف على دوافع  2
النظام الفعال حلساب التكاليف يتجنب استخدام املعدالت لتحميل تكلفة املوارد :كفاءة نظام حساب التكاليف

 ما الذي يدفع املؤسسات لتحسني نظمهم؟.ملسببات التكلفة
 منتجات لكثراملؤسسات تبيع ،عن منافسيهم الء منتجات متخصصة ومن اجل التميزيطلب العم:تنويع المنتجات

غري املباشرة  األعباءالذي يقسم  حماسيبتكون تقاس بنظام  أنميكن  املوارد املستهلكة يف هذه املنتجات املتميزة ال،تنوعا
 .تعتمد على ساعات العمل،(ساذجة)بطريقة بسيطة 

زيادة التكاليف غري املباشرة لتحديد التكاليف املباشرة  إىلالتطورات التقنية  أدت:المباشرةتحسين التكاليف غير 
ختفيض تكلفة اليد العاملة  إىل أدىللمصانع   اآليل اإلعالمو استخدام  أمتتة(.خاصة تكاليف اليد العاملة)

 .د مهمة يفتسيري التقنيات املعقدة وتنوع املنتجات ميتص موار ،أخرىمن ناحية .للمنتجات
 اآليل اإلعالمالتطورات ،كتلة املعطيات احملاسبية يتطلب مجع وحتليل األنظمة إتقان:تطورات تكنولوجيات المعلومة

تكون مراكز التكاليف  أين ،حماسبية معقدة أنظمةتطبيق  األسهلكان من   إذن،خفضت تكاليف معاجلة املعطيات
 .متعددة ومعقدة
هبدف ،دقة حول التكاليف األكثرتنافسية بتحسيس املسؤولني الحتياج املعلومات  أكثر أسواق:األسواقالمنافسة على 

 .توضيح سياستهم للمنتجات واألسعار
 3:توجه تصميم نظام فعال حلساب التكاليف أنثالثة مبادئ جيب 

 .املباشرة غري األعباءاملباشرة املمكنة،فهذا حيد من صعوبة معاجلة  األعباءتصنيف مجيع :املباشرة األعباء -
 .زيادة عدد مراكز التحليل بطريقة متجانسة:مراكز التحليل -
وحدات عمل ملراكز التحليل،فوحدة العمل اجليدة تعكس العالقة بينها وبني  أحسناختيار :وحدات العمل -

 .التكلفة بوضوح كبري
 
 
 

                                                           
 .766ص مرجع سابق، امحد حممد نور وآخرون، 1

2 Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant Datar, George Foster, Comptabilité De Gestion, , Traduction 
George Langlois, 4eme ed Pearson, France, 2009, p p 366-367. 
3 Idem, pp 366-367. 
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 بعض المفاهيم  تحديد 2
  un extrant بإمدادجمموعة،تسمح  أوحتقق من طرف شخص  األساسيةيعرف كمجموعة من املهام :النشاط
 .1(...مواد،طاقة،يد عاملة)من سلة مواردانطالقا 

 .2للتكلفة والذي يستخدم يف تقدير التكلفة(املؤدي)هو العامل املسبب :مسبب التكلفة

التغري يف حمرك التكلفة يسبب  أنعامل يؤثر يف التكلفة،مبعىن  أي:"على انه آخرون و C .Horngrenكما عرفه 
 .ملسببات التكلفة أمثلة اآليتويوضح اجلدول .  3التكلفة املرتبطة واملتعلقة بغرض التكلفة إمجايلالتغري يف 

 األعمال بوظائفملسببات التكلفة  أمثلة : (1)الجدول رقم

 امثلة ملسببات التكلفة  وظائف االعمال
 البحوث والتطوير

  
 عدد املشاريع 
 ساعات العمل باملشروع 
 التعقد الفين للمشاريع 

 عدد املنتجات  تصميم السلع او اخلدمات او العمليات
 عدد االجزاء باملنتج 
 عدد ساعات هندسة التصميم 

 عدد الوحدات املنتجة  االنتاج
 عدد دورات التشغيل 
 عدد اوامر التشغيل 
 تكاليف عمالة االنتاج املباشرة 

 املوزعةعدد املفردات   التوزيع
 عدد العمالء 
 وزن املفردات املوزعة 

 .بتصرف.79ص مرجع سابق، ،2ج تعريب امحد حامد حجاج، سريكانت داتار، جورج فوسرت، تشارلز هورجنرن، :المصدر
 .4نسمي مسارا جمموعة من األنشطة اليت تنتهي هبدف شامل إذاً مبخرجات مادية أو غري مادية شاملة:المسار

 

                                                           
1 Thiery Cuyaubére, Jacques Muller, op cit, p267 

 .726ص  مرجع سابق،عطية عبد احلي مرعي، صالح الدين عبد املنعم مبارك، عبد احلي عبد احلي مرعي، 2
 .76ص ،1667 سعودية،ال دار املريخ، تعريب امحد حامد حجاج، ،2ج ،محاسبة التكاليف سريكانت داتار، جورج فوسرت، تشارلز هورجنرن، 3

4, Lorino Philipe Le Contrôle de gestion stratégique, la gestion par les activités, Édition  Dunod, France, 
1991, p p39-40. 
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 األنشطةتطبيق نظام محاسبة تكاليف  خطوات 4
 أربعةالرئيسية و الثانوية ترتكب من ( مراكز عمل)غري املباشرة املصنفة سابقا يف مراكز التحليل  األعباءطريقة معاجلة 

 1:خطوات
II-  التفصيل فيها تعتمد  درجة أوعددها .واضحة املعامل األنشطةلكل منصب عمل جيب جتميع عدد من

النشاط تكزن مصنفة املرتبطة بنفس  األعباءجمموعة .على مدى دقة و نوعية نظام املعلومات املبحوث
 ؛يف نفس النشاط

II- وحدة العمل (.مؤشر تكلفة أوقائد تكلفة )جيب حبث عامل توضيحي لتغريات تكلفته.لكل نشاط
وحدة قياس يف "ال تكون أنلكن من املمكن .تكون عامل تفسريي لتغريات تكلفة مركز حتليل أنميكن 

   ؛"مركز حتليل تساهم يف حتميل تكلفة هذا مركز ملنتوج 
II-  ؛"مركز التجميع"اليت  لديها نفس مسبب التكلفة مصنفة يف نفس  األنشطةكل 
II-   مسببات  إىلاملباشرة باإلضافة  اءاألعبتكلفة منتج حنصل عليه من تراكم قيمة االستهالكات

 .الضرورية إلنتاج املنتوج،من مراكز التجميع اآلتيةالتكاليف 
يف .املباشرة متماثلة يف الطريقتني األعباءمعاجلة .املتجانسة األقسامتلف عن طريقة تتميز و خت األنشطةطريقة تكاليف 

 :حتمل على تكاليف املنتجات أنغري املباشرة متر بثالثة مستويات قبل  األعباءحني 
 ؛مركز التحليل -
 ؛النشاط -
 .مركز التجميع -

 :االتي وهذا ما يوضحه الشكل

                                                           
1 Toufik .Saada, Alain.Burlaud, Claude Simon, op cit, pp 113-114. 



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

107 
 

 .رسم توضيحي خلطوات حتميل األعباء غري املباشرة على املنتجات : (21)الشكل رقم

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

.Source : T.Saada et les autres, op cit, p 114

 جمموع األعباء
 اعباء مباشرة اعباء غير  مباشرة

4قسم 3قسم  9قسم   1قسم    

A1 

1 

A2 A3 A4 

 

A5 A6 A7 A8 A9 A10 

تكلفة 

1النشاط   

تكلفة 

9النشاط   

تكلفة 

3النشاط   

تكلفة 

4النشاط   

تكلفة 

5النشاط   

1منتوج     3منتوج    9منتوج     

 باألقسامالتكاليف حمددة 
مبركز املسؤولية أو  

أنشطةجتميع التكاليف يف   

 مراكز التجميع    

ربط التكاليف  ب  عن 
 طريق

"مسببات التكلفة"  

تستهلك      التي تستهلك         المنتجات      الموارد     األنشطة    
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 طريقة التكلفة المستهدفة:المطلب الرابع
 على تركز جعلها مما املنافسة سوق لتواكب نظرياهتا تطورت بدورها و التكاليف حماسبةمع تطور احملاسبة تطورت 

 وحماسبة اإلدارية احملاسبة أنظمة به تقوم الذي املهم الدور من الرغم وعلى التكاليف، ختفيض خالل من وذلك التكلفة،
 على للحصول املنافسة وسوق التطور مواكبة على قاصرة مازالت أهنا إال التكلفة وخفض التسعري قرارات يف التكاليف

 ومن والتقدم التكنولوجيا مواكبة استطاعت حديثة أساليب ظهرت حىت عليهم، واحملافظة العمالء من ممكن عدد اكرب
 .املستهدفة التكلفة منهج التكلفة لتخفيض احلديثة األساليب

 والسيما اليابانية الصناعات يف استخدامها بدأ إذ املستهدفة التكلفة منهج استخدم من أوائل من اليابان كانت ولقد
 تداخل إىل اإلشارة وجتدر املنافسة، وسوق التطور مواكبة يف التقليدية األنظمة شاب الذي القصور بعد وذلك السيارات،

 .1ورغباهتم العمالء وحاجات ونوعها اخلدمات وحجم املنافسة منها التسعري قرارات يف عوامل عدة
 هي طريقة التكلفة املستهدفة ؟ يطرح التساؤل مامما 

 :اآلتيةومن خالل العناصر .وهذا ما سنجيب عليه من خالل هذا املطلب
 تعريف طريقة التكلفة المستهدفة.1

وهي التقنية اليت تستهدف التحليل االسرتاتيجي لبيئة املنافسة بدء من احتياجات املستهلك ":تعريف التكلفة املستهدفة
 .2"األسعارنتج،وحتليل تج،تصميم املنجودة املنتج،وظائفية امل،

 ضمان على التأكيد  اجلديدة مع  حياة املنتجات  دورة ختفيض تكلفة  إىل  يهدف  نشاط"أهناميكن تعريفها على  أيضا
 مراحل أثناء لتخفيض التكاليف املطروحة األفكار كل دراسة خالل من للعمالء األخرى واملتطلبات املنتج جودة حتقيق

 املتاحة املختلفة التصورات فحص وتقييم وذلك من خالل لإلنتاج التجريبية  املراحل ويف والتطوير والبحث املنتج ختطيط
 .3"خلفض التكلفة

 مبادئ التكلفة المستهدفة.

 4:املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التكلفة املستهدفة هي التالية 

استنادا هلذا املبدأ يضع نظام التكلفة املستهدفة هداف بطرح هامش الربح املرغوب  :السعر يؤدي إلى التكلفة . أ
 :و هذا ما يعرب عنه باملعادلة التالية. من سعر السوق التنافسي

 
                                                           

 . 2،ص  1668 مصر،العدد ، جامعة القاهرة ،جملة شباب جتارة،، دراسة ميدانية ،التكلفة المستهدفةحممد عماد صالح عبد احلفيظ، 1
 إدارةيف  األردنيةجمللة ، ادراسىة ميدانية  ،المتقدمة في بناء المزايا التنافسيةالمحاسبة اإلدارية  اثر استخدام تقنيات التكلفة و ،سليمان سند السبوع 2

 .27ص ،6،1626العدد األردن جامعة احلسني بن طالل، األعمال،
 العدد مشس، عني جامعة و التجارة، لالقتصاد العلمية اجمللة ،الحديثة التصنيع بيئة في المستهدفة التكلفة إلدارة مقترح إطار نحو ،الدامي عبد صفاء 3

 .6 ، ص1662سنة الثالث،
ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية  ،غري منشورة رسالة ماجستري،، ، دور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض التكاليفراضية عطوي  4

 .67،ص1669-1663،اجلزائر ،وعلوم التسيري، جامعة حاج خلضر ، باتنة 
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أي الرتكيز على متطلبات العمالء املتعلقة باجلودة، التكلفة و الوقت و اليت تؤخذ بعني االعتبار يف  :التركيز على العميل
وظيفة قرارات املنتوج و العمليات و يف نفس الوقت توجه حتاليل التكلفة حبيث جيب أن تكون قيمة أي خاصية أو 

 .اأكرب من تكلفته( بالنسبة للعميل)يؤديها املنتوج 

يف هذا السياق يتم التأكيد على مراقبة التكاليف يف مرحلة تصميم املنتوج و  :التركيز على مرحلة التصميم . ج
لذلك جيب أن تتم التغيريات اهلندسية قبل بداية اإلنتاج لينتج عنها تكاليف منخفضة وختفيض زمن . العملية

 .إطالق منتوجات جديدة يف السوق
ق متعدد الوظائف مسؤول عن كامل العملية و يتعلق هذا حبقائق أن الفري :فريق أعضاؤه من وظائف مختلفة . د

احمللل املايل الذي خيطط طلب : و يعين الفريق املتعدد الوظائف هنا تفاعل أقسام خمتلفة، مثال. من الشروع
 . اإلمدادات واملبيعات يتفاعل مع املصممني لالتفاق على التكلفة املستهدفة النهائية

وتتضمن . ة كاملة دورة احلياة بالنسبة لكل من املنتجني و العمالءيتم ختفيض تكلف :تخفيض تكلفة دورة الحياة . ه
 .تكلفة دورة احلياة سعر الشراء، تكلفة التشغيل، تكلفة الصيانة و التوزيع

و يعين هذا إدماج كل أعضاء سلسلة القيمة، حيث يتم إدراج كل األعضاء املعنيني  :إدماج سلسلة القيمة . و
 الء يف أسلوب التكلفة املستهدفةبالتوريد، تقدمي اخلدمات و العم

 مراحل تطبيق التكلفة المستهدفة.2
أشارت التعاريف السابقة إىل أن جوهر أسلوب التكلفة املستهدفة هو التوجه السوقي يف حتديد التكلفة الواجب  

السوقية املنشودة، مع احلفاظ االلتزام هبا إذا ما رغبت الشركات يف االستمرار، وحتقيق املزايا التنافسية اليت حتقق هلم احلصة 
على مستوى مرتفع للجودة واألداء، ولتحقيق ذلك البد من تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة وفقا خلطوط حمددة تؤدي 

إىل أن التطبيق   Slagmulde R  وCooper Rيف النهاية إىل التطبيق الناجح هلذا األسلوب، وقد أشار كل من
 1:الناجح للتكلفة املستهدفة يتم من خالل اخلطوات التالية

 حتديد التكلفة املستهدفة بناء على السوق؛ .2

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج؛ .1

 .حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج .7
                                                           

تاريخ املعاينة www.Belmo_Mus.dzانظر ، مقال، لسلسلة اإلمدادآلية تطبيق مفهوم التكلفة المستهدفة في إدارة التكلفة أقاسم ، عمر ، مصطفى بلمقدم  1
18-67-1621.  

 

 

 هامش الربح المستهدف –سعر البيع = المستهدفة  التكلفة
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 لتكلفة المستهدفة بناء على السوقتحديد ا 1.2
حتديد التكلفة بناء على السوق يعترب األساس يف جناح الشركات يف دخول السوق و حتقيق احلصة السوقية  إن 

املنشودة، فالتكلفة احملددة بناء على السوق تأخذ بعني االعتبار رغبات العمالء وحالة السوق، ويتم حتديدها بناء على 
 :اخلطوات التالية

 ؛لة األجلف املبيعات واألرباح طويوضع أهدا  -
 ؛ذي حيقق متطلبات العمالء ما أمكنهيكلة خطوط اإلنتاج بالشكل ال  -
حتديد سعر البيع املستهدف والذي يعترب جوهر التكلفة املستهدفة، وذلك من خالل فهم القيم اليت يعطيها   -

 ؛منتج، وأي تغيريات تطرأ عليهالعمالء لل
 ؛حتديد هامش الربح املستهدف- 

 .ة املسموح هباحتديد التكلف  -
 .املستمد من السوق وهامش الربح املستهدف( املستهدف)والتكلفة املسموح هبا هي عبارة عن الفرق بني سعر البيع 

 تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج. 3.2
هذه املرحلة تركز الشركة على إجياد الطرق املناسبة خلفض التكلفة إىل املستوى املسموح به، وذلك بتحديد  يف 

 :فجوة التكلفة باملعادلة التالية

   

 

للوصول إىل التكلفة املسموح هبا، عندها البد إال أنه قد ال تستطيع الشركة يف كل الظروف القضاء على فجوة التكلفة 
من حتديد أهداف خفض التكلفة املمكنة وبالتايل حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج والعمل على تدارك 

الحقا، فالتكلفة املستهدفة على مستوى املنتج تتحدد باملعادلة ( باقي فجوة التكلفة)أهداف خفض التكلفة املتبقية 
 :يةالتال

 

 

فإذا استطاعت الشركة حتقيق أهداف خفض التكلفة الكلية، فإن التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج تتساوى مع 
أن أهداف خفض  كوبر وسالمولدر  وقد ذكر التكلفة املسموح هبا، وإال فإن هناك حتديا اسرتاتيجيا خلفض التكلفة،

التكلفة من املمكن أن ال تتحقق على اعتبار أنه قد مت حتديدها بناء على رؤية خارجية تتعلق باألسواق دون األخذ بعني 
االعتبار إمكانيات وطاقة الشركة، واملوردون على خفض التكلفة، ويتحدد التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة باملعادلة 

 :لتاليةا

 التكلفة المسموح بها –التكلفة الحالية = فجوة التكلفة 

أهداف خفض التكلفة  –التكلفة الحالية =  التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج
 الممكنة



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

111 
 

 

 

إال أن التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة جيب التغلب عليه الحقا، من خالل عمليات التطوير والتحسني  
هامش الربح املستهدف وبالتايل املركز املايل للشركة، ففي  املستمر، وإال فإن األمر سوف يؤثر يف قدرة الشركة على حتقيق

املدى القصري ميكن للشركة أن تتنازل عن جزء من أرباحها مبقدار التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة، إىل أن تستطيع 
 .التغلب على هذا التحدي االسرتاتيجي

 مستهدفة على مستوى مكونات المنتجتحديد التكلفة ال. 2.2
أن يتم حتديد التكلفة على مستوى املنتج، البد من االنتقال إىل املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تنفيذ بعد  

التكلفة املستهدفة، وهي مرحلة حتديد التكلفة املستهدفة ملكونات املنتج، واليت حتقق هدفا من أهداف التكلفة 
خالل حتديد التكلفة املستهدفة لكل مكون من مكونات املستهدفة، وهو نقل ضغط املنافسة إىل املوردين، وذلك من 

 :املنتج، ويتم حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املكونات من خالل اخلطوات التالية

 :تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى الوظائف الرئيسية للمنتج. 2-2-1
املنتج من أداء املهام األساسية اليت ينتج من يتم يف هذه املرحلة حتديد الوظائف الرئيسية للمنتج واليت متكن  

أجلها، مث يتم حتديد التكلفة املستهدفة لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية للمنتج متهيدا لتوزيع هذه التكلفة على 
 .املكونات اليت تتألف منها كل وظيفة

 :تحديد التكلفة المستهدفة لكل مكون من مكونات المنتج. 2-2-2
ة يتم حتديد التكلفة املستهدفة للمكونات اليت تورد من قبل املوردين واليت تساهم يف أداء الوظائف يف هذه املرحل 

حيث يقوم من تقع عليه مسؤولية إنتاج املنتج بتصميم وحتديد مواصفات املكونات والتكلفة املستهلكة اليت جيب  ألرئيسية
 .التقييد هبا

لضمان النجاح يف تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة ال بد من العمل مع املوردين على : إدارة الموردين. 2-2-2
اعتبار أهم يلعبون دورا مهما يف جناح الشركة خاصة وكما أشارت إليه بعض الدراسات، و كما سوف يتبني يف الدراسة 

مسري أبو الفتوح يف أمهية . كد ما ذكره دهذا يؤ  أملوردينالعملية أن نسبة كبرية من مكونات املنتج يتم احلصول عليها من 
توجه بيئة التصنيع احلديثة حنو إدارة املوردين من خالل حتقيق املشاركة و التعاون مع املوردين ملساعدهتم على تصميم و 

مما يساهم يف تشجيع املوردين على إجياد طرق جديدة  ألفينتصنيع املكونات وذلك بتدريب العمال و تقدمي الدعم 
  .ض تكلفة املكوناتخلف

 
 

التكلفة المسموح  –التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج = التحدي االستراتيجي لخفض التكلفة 
 بها



 ةنظام المعلومات المحاسبي في دعممحاسبة التكاليف مساهمة                                               الفصل الثاني            

112 
 

 مخرجات محاسبة التكاليف ونظام المعلومات المحاسبية :الرابعالمبحث 
 العالقة بين محاسبة التكاليف ونظام المعلومات المحاسبية:األولالمطلب 

 أهنادورا مهما حيث  األخريةحماسبة التكاليف نظام فرعي من نظام املعلومات احملاسبية وتلعب هذه  كرنا سابقاذ كما 
وتعد جزءا مهما من نظام التسيري وترتبط .، احلاضر واملستقبلتعمل على  توفري معلومات اقتصادية حول املاضي 

توفر حماسبة التكاليف قاعدة معلومات  إذالعالقة بينهما عالقة تكامل ، أنارتباطا وثيقا حيث  املوازنية، باحملاسبة املالية و
سنفصله يف هذا املبحث من خالل املطالب  هذا ما ملالية واحملاسبة املوازنية وبالنسبة لكل من احملاسبة ا أساسية
 .يوضح مكانة حماسبة التكاليف يف نظام املعلومات احملاسبية األيتوالشكل .املوالية

 .مكانة حماسبة التكاليف يف نظام املعلومات احملاسبية ونظام معلومات املؤسسة : (22)الشكل رقم 

 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 ا

 
  ,Didier Broussard, Thierry Bertrand,.Furet Pascal :من اعداد الطالبة باالعتماد علىلمصدر ا

Organisation et gestion de l'entreprise, Edition. D'organisation, France, 1998, P 113. 

 
 

معلومات التسيير نظام  

 نظام المعلومات المحاسبية

 

 

 محاسبة مالية  محاسبة موازنية

 

 محاسبة التكاليف

القيادة  منظا  

 نظام تشغيلي
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فأمهيتها  تبدو  أكثر يف  ،مهمة و ضرورية يف مجيع املؤسسات مهما كان نوع نشاطها وإذا كانت حماسبة التكاليف

املؤسسات اإلنتاجية اليت تتطلب وضع آليات رقابية على كل املستويات، خاصة تلك املسؤولة عن تتبع املسار اإلنتاجي 
فمجال احملاسبة يف هذا النوع من املؤسسات ميكن أن . منذ حتويل املواد األولية إىل أن تصبح منتجات تامة مستعدة للبيع

حل دون استثناء، حىت تتمكن املؤسسة من اكتشاف نقاط الضعف والقوة من خالل حتليل التكاليف و يشمل كل املرا
النتائج حسب كل منتوج وحسب كل قطاع أو نشاط، مبا يسمح القيام بالتصحيحات الالزمة فيما يتعلق بإعداد 

القوائم املالية  إعدادبواجباهتا القانونية مثل  حماسبة التكاليف ضرورية من اجل التزام املؤسسة أنكما ،1املوازنات املستقبلية
 األجورتقييم املخزونات وحساب توفرها سوى حماسبة التكاليف مثل  اخلتامية اليت حتتاج الكثري من املعلومات اليت ال

 اآلتيةوهذا ماسنعرضه من خالل املطالب الثالثة .واالهتالكات
 نظام المعلومات المحاسبيةمساهمة تقييم المخزون في دعم :المطلب الثاني

اليت تتضمن  -نظرا الجباريتها-ائم املالية وخاصة اخلتامية القو  إعداد إطارتتعاون حماسبة التكاليف مع احملاسبة املالية يف 
اجملموعة الثالثة  األصولميكن توفريها بدون حماسبة التكاليف،فمثال تتضمن امليزانية يف جانب  معلومات عن املخزونات ال

اليت توفرها حماسبة التكاليف ومنها  ساليباأل بأحداليت تتحدد قيمتها بواسطة متابعة كمياهتا وتقييمها ( ملخزوناتا)
 :نذكر
  ؛أوالصادر  أوالطريقة الوارد 
  ؛اأخر صادر  أوالطريقة الوارد 
 (.........بأنواعها)طريقة التكلفة الوسطية املرجحة 

 :حماسبة التكاليف على تقييم خمتلف خمزونات املؤسسة حيث وتعمل
  بتكلفة الشراء؛ األوليةتقيم املواد 
  ؛اإلنتاجيقيم خمزون املنتوجات التامة ونصف املصنعة بتكلفة 
 تقيم تكلفة املنتجات الثانوية؛ 
 ؛تقييم تكلفة الفضالت واملهمالت 

وذلك لغرض التصوير الصحيح لنتائج ( اإلنتاج املثبت)الفرتة أخرتكلفة االستثمارات قيد التنفيذ يف  كما تقيم
 .والقوائم املالية األعمال

 
 
 

 

                                                           
 .211درمحون هالل، مرجع سابق، ص 1
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 مساهمة سعر التكلفة في دعم نظام المعلومات المحاسبية:المطلب الثالث

 أهمهامش الربح تعد من  إليهسعر التكلفة مضافا  أساسالتسعري على  أن إالبالرغم من وجود العديد من طرق التسعري 
 أهداف لتحقيق ،هذا وال يعد حتديد سعر التكلفة هدفا يف حد ذاته بقدر ما يعد وسيلةدقة ومنطقية  أكثرها الطرق و
 :أمههامتعددة 
 .باستمرار اوحماولة ختفيضه اومتابعته( ،تكلفة توزيع إنتاجتكلفة شراء، تكلفة )معرفة تكاليف املؤسسة  -
تستخدم يف حساب العديد من النسب اليت  املؤشرات أهم كأحد األعمالحتديد سعر البيع ومن مث حتديد رقم  -

نسبة تكاليف األجور على رقم األعمال،نسبة مبيعات املالية اليت تسمح بتقييم الوضعية املالية للمؤسسة مثل 
 ...منتوج معني على رقم األعمال

تكلفة االنتاج مرحلة من مراحل حساب حيث ان )حتديد قيمة إنتاج الدورة من املنتجات التامة ونصف املصنعة  -
 ...(سعر التكلفة

ان من خالهلا سعر البيع ميكن حتديد إنتاج الدورة ورقم األعمال اللذسعر التكلفة و  ،اإلنتاجبتحديد تكلفة  -
،وهبذا تساهم حماسبة التكاليف املستويات يف جدول حسابات النتائج أهمكأحد   حيسب اهلامش التجاري

 كأحدجدول حسابات النتائج   إعدادبشكل عام وسعر التكلفة بشكل خاص يف توفري قاعدة بيانات مهمة يف 
 .خمرجات نظام املعلومات احملاسبية أهم
     يف ...،تكاليف جتاريةإداريةحتديدها للتكاليف الوظيفية مثال تكاليف تساهم حماسبة التكاليف من خالل

 .يعد من دوهنا  أنجدول حسابات النتائج الوظيفي الذي ال ميكن  عدادإ
  االهتالكاتكاليف يف حساب نفقات املستخدمني و دور حماسبة الت إمهالالينبغي  أيضا. 

 .إلعدادهالضرورية  يوضح ما يعتمد عليه من خمرجات حماسبة التكاليف املعلومات احملاسبية ، خمرجات نظاممن  األيت واجلدول   
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 حسابات النتائج الوظيفي : (10)الجدول رقم

 N N-1 مالحظة  
       رقم االعمال 

       كلفة المبيعات
       هامش الربج االجمالي
       منتجات أخرى عملياتية

       التكاليف التجارية
       األعباء االدارية

       أعباء أخرى عملياتية
       العملياتيةالنتيجة 

       تقدمي تفاصيل األعباء حسب الطبيعة
        (المخصصات لالهتالكات مصاريف المستخدمين)

       منتجات مالية
       األعباء املالية

       النتيجة العادية قبل الضريبة
       الضرائب الواجبة على النتائج العادية

       (التغريات)العادية الضرائب املؤجلة على النتائج 
       النتيجة الصافية لألنشطة العادية

       األعباء غري العادية
       املنتوجات غري العادية

       النتيجة الصافية للسنة المالية
       (2)حصة الشركة املوضوعة موضع املعادلة يف النتائج الصافية 

       (2)النتيجة الصافية للمجموع املدمج 
       (2)منها حصة ذوي األقلية 

       (2)حصة اجملمع 

 
      

 
      

  
    

  
    

 72ص، 2009 ،28، العدد 226-68 مقر  يذيفنتلا مو سر ية، املاجلريدة الرمس : المصدر
 جدول وضرورية إلعداديتضح من خالل اجلدول أعاله جليا دور حماسبة التكاليف يف توفري معطيات مهمة 

 .النتائج الوظيفيحسابات 
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 الموازنة التخطيطية إعدادالتكاليف المعيارية في دور :المطلب الرابع

،حيث 1املوازنات التخطيطية  إعداديف  أساسيا تلعب التكاليف املعيارية كجزء من حماسبة التكاليف دورا هاما و
هتتم األوىل بتحديد التكلفة املعيارية للمنتج وذلك من خالل حتديد التكلفة املعيارية للمواد األولية واألجور وحتديد 

حتتاج للتكلفة املعيارية للمنتج وبناءا على  أهنايف  األوىلالتكاليف املعيارية للتكلفة غري املباشرة،وتعتمد الثانية على 
حملجم نشاط معني بضرب الكميات املنتجة يف تكلفة الوحدة  اإلمجاليةحتديد التكلفة مستويات النشاط املتوقعة ميكن 

 .املنتجة
تستخدم  هذا وتعتمد املوازنة على التكاليف املعيارية يف حساب االحنرافات وحتليلها بغرض حتديد أسباهبا ومن مث

التكاليف ،والشكل املوايل يبني التكامل بني القادمةخمرجات نظام التكاليف املعيارية كمدخالت هبدف تصحيح املوازنات 
  .املعيارية واملوازنات التقديرية

 .ف املعيارية واملوازنات التقديريةالتكالي : (22)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Source : Harper WM, Cost and management accounting, cost accounting, Macdonald and 

Evans LTD, London, , 1983,p 239. 
                                                           

 .23ص كمال حسن مجعة الربيعي، سعدون مهدي الساقي، مرجع سابق،  1

 موازنة املبيعات

 موازنة الربح العملي

 موازنة التكاليف

 التكاليف غري املباشرة

 املوازنات املرنة

 التكاليف املباشرة

املعيـــــــــــــــــارية املعيـاريـة فـاليـكـالت  

 معامل التحميل املعياري للتكاليف

(الثابتة واملتغرية)غري املباشرة    

الكميات 
 سعر البيع املباعة

ةـاح املعياريـاألرب  

  الربــــــح  ـــةموازنـ

 املوافقة على
 األرباح التقديرية

 اآلن حتليل االحنرافات
 


