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 :تمهيد
بعد دراسة كل من حماسبة التكاليف و نظام املعلومات احملاسبية من الناحية النظرية سنقوم بإسقاط املعارف النظرية على   

ولقد وقع االختيار على مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بأوماش بسكرة .اجلانب العملي مما يعطيها أكثر موضوعية
نظام املعلومات احملاسبية على حماسبة التكاليف لدعمه بكثري من املعلومات  إلجراء الدراسة التطبيقية، ملعرفة كيف يعتمد

 :وذلك من خالل النقاط التالية، ووضعيتها املاليةاملؤسسة حمل الدراسة  مواردتقييم ل األساسية
 ؛ريف مؤسسة املطاحن الكربى للجنوبتع 
  ؛ل الدراسةالتكاليف يف املؤسسة حمحماسبة و  نظام املعلومات احملاسبية واقع 
  ؛كغ من الفرينة العادية  05ملنتوج مسامهة يف حساب سعر التكلفة 
 مسامهة سعر التكلفة و تقييم املخزون يف دعم نظام املعلومات احملاسبية. 
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 ريف مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتع:األولالمبحث 
 التعريف بالجانب القانوني للمؤسسة:األولالمطلب  

مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب هي مؤسسة ذات طابع خاص، أنشأت يف إطار الشراكة بني مستثمر خاص       
وطين وجمموعة الغرير اإلماراتية املختصة يف الصناعات الفالحية والغذائية خصوصا صناعة احلبوب ومشتقاهتا، وقد 

 530برأس مال قدره ( SARL)حمدودة  تأسست مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب على شكل شركة ذات مسؤولية
مليون دينار جزائري، موقعها اجلغرايف ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل بوالية بسكرة، حيث تشتهر هذه البلدية 

الواصل بني مشال اجلزائر وجنوهبا، وكذلك يقطعها خط السكة  53بالنشاطات الصناعية كما يقطعها الطريق الوطين رقم 
اليت تزودها ( CCLS)وباحملاذاة من مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب توجد تعاونية اخلضر واحلبوب اجلافة احلديدية، 

ولقد مت إقامة املشروع باملنطقة الصناعية أوماش لعدة اعتبارات أمهها ". اللني والصلب"القمح بنوعيه : باملواد األولية
-51)عفاءات الضريبية املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي رقم االعتبارات اجلبائية، حيث أن املؤسسة استفادة من اإل

 .، وذلك كون منطقة أوماش مصنفة ضمن املناطق اخلاصة(33
إىل شركة ذات ( SARL)، مت حتويل الشكل القانوين للمؤسسة من شركة ذات مسؤولية حمدودة 1552جوان  4يف 

 . مليون دينار جزائري 355مليون دينار جزائري  إىل  530، حيث مت رفع رأس املال االجتماعي من (SPA)أسهم 
مغطاة وموزعة على كل من وحدة الدقيق والفرينة  1م  4115، منها 1م  04110: ترتبع املؤسسة على مساحة تبغ

 .1م  1525ب ، ووحدة الكسكسى 1م  1505ب  مبساحة تقدر 
 :تتضمن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أربع وحدات هي     

 ؛إنتاج الدقيق والفرينة وهي الوحدة الرئيسية واليت ستكون موضوع الدراسة امليدانية وحدة 
 ؛وحدة إنتاج الكسكس بنوعيه املتوسط والرقيق 
  وحدة االسترياد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية األنعام، لكنها ركزت نشاطها على استرياد القمح بنوعيه

 : وذلك بغيةبالدرجة األوىل" اللني والصلب " 
 ؛ق الوحدات لوحدة الدقيق والفرينةالتنازل عن طري -             

 ؛من أجل بيعه يف السوق اجلزائرية -   
  بوالية جيجل، وعند هناية اإلجناز " جن جن" وحدة صوامع ختزين احلبوب وهي يف طور اإلجناز تقع مبيناء

وحتويل احلبوب، ويقدر االستثمار اإلمجايل هلذا  ستجهز بأحدث العتاد اخلاص بالتفريغ، الشحن، التخزين
مليار دينار جزائري، ويعترب هذا املشروع أكرب خمزن للحبوب بإفريقيا سواء من ناحية املساحة أو  1: ـباملشروع 

هكتار حتصلت عليها املؤسسة مبوجب اتفاقية بينها وبني  3.9: فمساحته تقدر بـ من ناحية الطاقة التخزينية
ألف طن، مع  595: ـبصومعة فتقدر  55، والطاقة التخزينية هلذه الوحدة املكونة من "جن جن " ناء إدارة مي

 53ألف طن ولقد برجمت توسعت هذا املشروع كمرحلة ثانية إلجناز  10مساحة مغطاة للتخزين بكمية  
 .ألف طن 10ب ألف طن، ومساحة مغطاة للتخزين  55: صوامع أخرى بطاقة ختزين تبلغ
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بدأت عملية اإلجناز للمؤسسة بعدة مراحل إىل أن مت الدخول الفعلي يف مرحلة اإلنتاج، حيث بدأت وحدة       
، وذلك باسترياد القمح بنوعيه وبيعه يف السوق الوطنية واستغالل وقت اإلجناز 1555االسترياد والتصدير العمل يف سنة 

عملية إجناز الوحدات األخرى، أما بداية األشغال بوحدة الدقيق يف حتقيق فوائض تعود على املؤسسة وتساعدها يف متويل 
، أما اإلنتاج الفعلي ملنتج 1551، وكانت هناية األشغال يف جويلية 1555والفرينة كانت يف شهر أكتوبر من عام 

 . ، كانطالق فعلي ومستمر1553الفرينة والدقيق كان يف شهر مارس من سنة 
، وانتهت يف ديسمرب 1555سكسي فقد كانت بداية األشغال يف شهر سبتمرب لعام أما يف ما يتعلق بوحدة الك   

 .1553، ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي يف سبتمرب 1551
o  مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب مدرجة قانونيا حتت شكل شركات األموال، وختضع للنظام احلقيقي يف حتديد

تفاع، وهي جمربة على مسك الدفاتر احملاسبية املنصوص عليها يف الربح الضرييب وهذا طاملا رقم أعماهلا يف ار 
، من القانون التجاري، كما ختضع املؤسسة جلميع االلتزامات اجلبائية ويطبق عليها (55)، (55)، (53: )املواد

 :النظام الضرييب املتعلق باألشخاص املعنويني ومن بني هذه االلتزامات اجلبائية جند
 الشركات  الضريبة على أرباح(IBS )على أساس الربح احملقق. 
 52: الرسم على القيمة املضافة على مجيع املبيعات اخلاصة بالفرينة املمتازة، الكسكس والنخالة، مبعدل .% 
  الرسم العقاري(TF )على مجيع ممتلكاهتا سواء كانت مبينة أو غري مبنية. 

، وهذا يف ما خيص الوحدة (53-55: )عليها يف األمر رقم ولقد استفادت املؤسسة من االمتيازات الضريبية املنصوص
 .اليت مت إنشاؤها لتخزين القمح بوالية جيجل

 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب وأهداف أهمية:المطلب الثاني
تعترب مؤسسة ذات أمهية اقتصادية متميزة ( GMSud)مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  :أهمية المؤسسة .1

بإنتاج منتجات أساسية ذات استهالك واسع، وتتوجه هبذه املنتجات إىل فئات واسعة من املستهلكني   باعتبارها تقوم 
 .من خالل تقدمي مستوى عايل من اجلودة تنافس هبا املنتجات األخرى، وهذا نتيجة التحكم يف تقنيات اإلنتاج املتطورة

 :وميكن جتسيد أمهية املؤسسة يف النقاط التالية 
 .ت املؤسسة أساسية وضرورية للمستهلكتعترب منتجا 
 .تليب املؤسسة جزءا كبريا من حاجات السوق 
 .توفري مناصب شغل وامتصاص جزء من البطالة 
 .املوقع اجلغرايف املتميز الذي ميكن املؤسسة من االتصال مبناطق عديدة  

ي مركزها التنافسي أمام منافسة بعد أن شعرت املؤسسة خبطر احمليط الذي تنشط فيه، وحىت تقو : أهداف المؤسسة .2
ملستهلك و دفعه لطلب منتجاهتا، سطرت جمموعة من األهداف اليت حتاول ااملنتجات األخرى، و حىت يتسىن هلا جذب 

 :حتقيقها و تتمثل فيما يلي
 .العمل على تلبية حاجات السوق من املنتجات الغذائية -
 .وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق -
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 .ضمان موقع الريادة يف جمال ختصصها -
 .وضع سياسات جتارية قادرة على مواجهة املنافسة -
 .ختفيض التكاليف باالستفادة من اقتصاديات احلجم من أجل احلصول على أسعار تنافسية -
 .توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل من أجل الوصول إىل التكامل األمامي واخللفي -

نالحظ أن املؤسسة واعية خبطر احمليط الذي تنشط فيه، وقد سطرت أهدافا طويلة و من خالل هذه األهداف  
 .أخرى قصرية األجل ركزت من خالهلا على جانبني مهمني مها املنافسة واملستهلك

 التعريف بالجانب التنظيمي للمؤسسة:ثالثالمطلب ال
اليت متارس نشاطها الصناعي فهي  من املؤسسات املتوسطة اخلاصة تعترب مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 

 .من الناحية التنظيمية تتقسم إىل عدة مديريات ومصاحل، وهذا من أجل السري احلسن للمؤسسة وتسهيل عمليات الرقابة
واهليكل التنظيمي  للمؤسسة يعرب بشكل رئيسي عن مصاحل ومديريات هذه الوحدة حيث تشرتك باقي  

اذا استثنينا منها عدد عامال  220يقدر عمال املؤسسة بـ كماديريات واملصاحل،  الوحدات مع هذه الوحدة يف أغلب امل
موزعة على خمتلف وظائف الوحدة واليت ميكن توضيحها من خالل اجلدول رقم 535الكسكس يبقى  إنتاجعمال خط 

الوظائف حيث يبني عدد العمال ومستوى العمال حسب كل مديرية، و يظهر اهليكل التنظيمي خمتلف ( 11)
يبينان هذه العالقات  (26)رقم  واملستويات اإلدارية والعالقات املختلفة فيما بينها واهليكل التنظيمي املوضح يف الشكل

 . حسب السلم اهلرمي للسلطة
 تصنيف العمال حسب املديريات لدى مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة : (11)الجدول رقم

/ املديريات 
مستوى 
 العمال

 املسري
نائب 
 املسري

 األمانة

مكتب 
العالقات 
البنكية 
 واخلارجية

اإلدارة 
 العامة

 التجارة اإلنتاج
املالية 

 والمحاسبة
الوسائل 

 العامة
 اجملموع

 35 5 5 3 4 4 2 2 1 1 إطار
 18 10 / / 8 / / / / / (تقين)فين 

أعوان 
 فذينمن

/ / / / / 35 22 / 30 505 

 535 45 5 25 555 4 2 2 1 1 اجملموع
 

  
 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق مديرية اإلدارة العامة :المصدر
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 ي ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوباهليكل التنظيم : (22)الشكل رقم 

.مديرية اإلدارة العامة: المصدر  
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املناسبة وهو مكلف حبسن تسيري املؤسسة إداريا و تقنيا و اختاذ القرارات الالزمة يف األوقات : المدير التنفيذي: أوال
 .والتنسيق بني خمتلف مصاحل املؤسسة

جمموعة الغرير " هو مكتب تنسيقي ألعمال املؤسسة مع شركائها األجانب : مكتب العالقات الخارجية والبنكية: ثانيا
 .العاصمة، وبني خمتلف البنوك الوطنية واخلارجية واملردين األجانب مقره اجلزائر "لالستثمار باإلمارات العربية املتحدة 

مكلفة بتسيري شؤون األمانة مبا فيها تسجيل الربيد الصادر و الوارد، و كذا استقبال العمالء والزوار : األمانة العامـة: ثالثا
وتبليغ املعلومات إىل . لتسهيل االتصال باملسري، واستقبال املكاملات اهلاتفية وحتويلها بني خمتلف املديريات واملصاحل

 .خمتلف املصاحل

تشرف على اإلنتاج خصوصا من ناحية اجلودة و مراقبة الوزن احلقيقي لإلنتاج و مراقبة نوعية : مديرية اإلنتاج: ابعار 
 : وتندرج حتت هذه املديرية املصاحل التالية. املنتج

اخلصائص التحليلية ، وكذا املنتج النهائي، وحتديد (القمح بنوعيه)تتمثل مهمة املخرب يف مراقبة املواد األولية : المخبـر -1
ملتابعة مدى استقرار النوعية، إذ لدى املخرب مطحنة صغرية جتريبية تضمن اختبار عينات القمح املقرتحة من طرف 

 :املوردين وهذا من أجل حتديد مواصفات النوعية للمنتج النهائي، وهذا  من أجل
  ؛وصوهلااحرتام مواصفات مراقبة اجلودة، و كذا متابعة املادة األولية عند 
 ؛إمكانية املزج بني خمتلف املواد األولية لتحسني اجلودة 
 إمكانية التخزين. 

 :كما أن هناك حتاليل أساسية منجزة على مستوى مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب وهي 
  ؛(نسبة امتالك املاء)حتديد نسبة رطوبة القمح وذلك لدراسة إمكانية ختزينه 
  ؛(القمح بنوعيه)الوزن النوعي 
 ؛ديد نسبة امتصاص املاء وهذا بالنسبة للدقيقحت 
 ؛نسبة املواد املعدنية 
 ؛نسبة احللوتني 
  (.تربة، أوساخ، فريوس، تعفن )حتديد نسبة الشوائب من القمح اللني والصلب... 

 مواصفات الشراء ترسل املعلومات إىل مدير اإلنتاج الختاذ القرار بالشراء أو عدمه بعد القيام بالتحاليل اليت تستدعيها

 .كذلك يتم إرسال عينة من املنتج النهائي للمخرب ملراقبة مدى مطابقته للمواصفات واملقاييس املعمول هبا

نتج واحملافظة على مستوى تشرف على السري احلسن لإلنتاج من ناحية اجلودة ومراقبة نوعية امل: مصلحة اإلنتاج  -2
 :اجلودة، تقوم هذه املصلحة باملهام التالية

 ؛استقبال املادة األولية 
 ؛حتضري و تنظيف القمح بنوعيه لطحنه 
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 ؛استقبال األكياس 
 ؛ختزين و تصريف املنتج 
 ؛الصيانة الوقائية و الفنية 
 حتضري األجهزة و مراقبة النوعية و اجلودة. 

مدير اإلنتاج كل مراحل اإلنتاج، وتستمر مراقبة كل مرحلة مراحل اإلنتاج حىت الوصول   إىل املرحلة النهائية حبيث  يتابع
 .   يتم إرسال عينة من املنتج النهائي للمخرب ملراقبة النوعية مرة ثانية

 :وتشمل املصاحل التالية: مديرية التجارة: خامسا

 مصلحة التجارة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرسال بيانات عن حجم اإلنتاج يتم التنسيق بني: مصلحة التجارة -1
 : واملخزون من املنتج النهائي لكي يتسىن ملصلحة التجارة القيام مبهامها

حيث تقوم بتوزيع املنتج حسب األولوية ألن الطلب يفوق حجم اإلنتاج، إذ تقوم املصلحة بدراسة الطلبية  
ث يوضع يف سجل الطلبيات يتضمن تاريخ الطلبية، حجم املعامالت بالنسبة للعميل، حجم وترتبها حسب األولوية حي

 .   احلقوق، وذلك لتحقيق التوازن بني كمية املخزون من املنتج وحجم الطلبيات
 :تقوم أيضا باستقبال الزبائن، وكذلك حتديد نوعية الزبون مث تطلب منه إحضار ملف خاص يتضمنو 

  ؛قم اجلبائينسخة من بطاقة الر 
 ؛نسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة السياقة 
 ؛وصل طلبية فارغ مع اخلتم 
 ؛نسخة من شهادة امليالد 
 ؛تصريح شريف 
 ؛نسخة مستخرجة من السجل التجاري 
 وصل استقبال. 

كما يتم يف مصلحة التجارة حتقيق الصفقات التجارية وكذا حتديد الطلبيات، والبحث عن أسواق جديدة وزبائن 
على هذه العمليات أما إذ يشرف رئيس املصلحة . يعاتجدد والعمل على مواجهة املنافسني وحتقيق أكرب قدر من املب

األعوان فإهنم يشرفون على عمليات البيع ومتابعة حقوق املؤسسة لكل عميل وكذلك حترير الفواتري والقيام باحلسابات 
ا مث تقدمي تقرير شهري ملصلحة احملاسبة مصحوبا بنسخ عن الفواتري اخلاصة بكمية املنتجات اليت خرجت من املخزن يومي

 . احملررة خالل الشهر

تقوم هذه املصلحة مبهام عديدة حيث تبدأ املهام من املصلحة التجارية اليت ترسل :  مصلحة اإلرسال و التوزيع -2
املعلومات الالزمة واخلاصة بالعمالء، كما تقوم هذه املصلحة بإرسال وصل البيع إىل مصلحة التجارة للقيام بالعمليات 

مث إرساله إىل مدير اإلنتاج، كما هلذه احلسابية، وتقوم هذه املصلحة بإعداد تقرير يومي واملوضح فيه خروج البضاعة، 
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كما ميكن تلخيص  .املصلحة عالقة مبصلحة التعبئة و التغليف، حيث يصدر إليهم األمر بإرسال البضائع بعد تعبئتها
 :خمتلف الوصوالت املستعملة فيما يلي

 (وصل الدفع) وثيقة تثبت إيداع املبلغ، تسلم من عند أمني الصندوقBon de versement ؛ 
 (وصل التسديد) وثيقة تثبت قيمة مبلغ التسديد، تسلم من عند مصلحة التجارة Bon à payer؛ 
  وثيقة تثبت أن هذا العميل باستطاعته استالم البضاعة املسجلةBon d’enlèvement؛ 
 (وصل االستالم) وثيقة تثبت بأنه استلم البضاعة Bon de livraison؛ 
 (وصل اخلروج) ةوثيقة تسمح خبروج البضاعة من املؤسس Bon de sortie ؛ 
 (كشف العمالء) وثيقة متأل للزبائن الدائمني فقط و هي تثبت كم دفع نقودا و كم أخذ بضاعة Fiche 

client-الفاتورة- 
 تقوم مبراقبة كل العمليات احلسابية واملالية للمؤسسة وتساهم يف تطبيق وإنشاء: مديرية المحاسبة والمالية: سادسا  

 : الربنامج التجاري وتتفرع عنها
 

 :تقوم باملهام التالية :مصلحة المحاسبة العامة و المالية -1
 ؛التقييد احملاسيب وإعداد القوائم املالية 
 ؛إعداد الربامج املالية وامليزانيات التقديرية 
 ؛تسيري مجيع العمليات احملاسبية 
  ؛والتصرحيات الشهرية والسنوية وتتبع أرصدة احلسابات البنكيةالعمل على تنظيم ومراقبة العمليات املالية 
 ؛تأمني ومراقبة تنفيذ العمليات اخلاصة باخلزينة 
 ؛متابعة املهام اخلاصة باملؤسسة 
 مراقبة فواتري الشراء و حترير الصكوك من أجل تسديد ديون املوردين . 

، وإنشاء كشف املبيعات وجدول (دخول وخروج)املواد  تتكفل باملتابعة اليومية لتحركات : مصلحة محاسبة المواد -2
 .الشراء والبيع واحلالة التجارية للمبيعات

يقوم بتسديد مصاريف وأعباء املؤسسة وكذا تسديد أجور العمال و قبض املداخيل النقدية   :أمين الصندوق -3
 .للمؤسسة

وسائل نقل، عتاد، )احل املؤسسة باملستلزمات املختلفة تعمل هذه املديرية على متوين مص: مديرية الوسائل العامة: سابعا
وكذا مراقبتها باستمرار، واستقبال فواتري املوردين والقيام باألشغال اخلاصة باملؤسسة، وتندرج حتتها املصاحل ..( معدات 

 :التالية



  ةر التكاليف في دعم نظام المعلومات المحاسبية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكاستخدام محاسبة الفصل الثالث        

127 
 

وهتتم هذه املصلحة بصيانة و مراقبة كل جتهيزات اإلنتاج، ووسائل النقل والتجهيزات اخلاصة  :مصلحة الصيانة -1
 .باملؤسسة

أمن للمؤسسة، وتقوم كذلك بتسجيل دخول وخروج مهمتها احلرص على (: خلية األمن)مصلحة األمن  -2
 .ونة يف وصل احلمولة املشرتاةالشاحنات ومحولتها فارغة و معبئة لضمان مطابقة كمية احلمولة مع الكمية املد

وتقوم هذه املصلحة بتسيري حظرية املؤسسة وإيصال الطلبيات إىل العمالء ونقاط البيع وكذلك نقل : مصلحة النقل -3
 .عمال املؤسسة

 :حترص هذه املديرية على تطبيق القوانني وضبطها وتندرج حتتها مصلحتني: مديرية اإلدارة العامة: ثامنا

حترص هذه املصلحة على حفظ ملفات العمال وتطبيق القانون وتراقب كل عمليات  :ير المستخدمينمصلحة تسي -1
وكذا عقود  الفروع حتت مسؤوليتها، وبالتايل فان هذه املصلحة خمتصة بشؤون العمال من ملفات التشغيل والتسريح

 . التشغيل و مراقبة العمال من حيث الغيابات
ملصلحة على إعداد األجور من حيث حتديدها وحساهبا، وإعداد مجيع التصرحيات حترص هذه ا: مصلحة األجور -2

 .اخلاصة بالضمان االجتماعي
وتعمل هذه املصلحة على القيام جبميع األعمال اليت تتعلق باألعمال اإلدارية اخلارجية  : مصلحة العالقات العامة -3

 . ..التجاري تماعي، مركز السجل للمؤسسة مثل صندوق الضمان االج

 للمؤسسة اإلنتاجيالتعريف بالجانب :رابعالمطلب ال
 (BULHER)بالعصرنة واحلداثة فهي من ماركة عاملية من مؤسسة " املطحنة " تتميز جتهيزات اإلنتاج      

السويسرية واليت متتلك أجود وأحدث أنواع تكنولوجيا طحن احلبوب يف العامل، وتقدر طاقة اإلنتاج النظرية ملطحنة 
اليوم، مع اإلشارة إىل أن الطاقة احلالية /طن 335يوم، أما الطاقة النظرية ملطحنة الدقيق فهي /طن 115السميد بـ 

 .يوم/طن 5555للتوسع إىل  يوم قابلة/طن 005النظرية للطحن واليت تقدر بـ 
لقد دخلت املؤسسة السوق بتشكيلة واسعة من املنتجات، تظم كل واحدة منها عدة أصناف ختتلف باختالف  

 :أحجامها، لكي تستجيب لشرحية واسعة من العمالء، وميكن توضيح تشكيلة املنتجات من خالل اجلدول التايل
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 الدقيق والفرينةتشكيلة منتجات  : (12)الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مصلحة اإلنتاج بيانات الطالبة باالعتماد علىمن إعداد : المصدر
 .الدقيق والفرينة إنتاجمراحل  األيتويوضح الشكل 

 الفرينة الدقيق و إنتاجمراحل  : (25)الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
.اإلنتاجاملقدمة من مصلحة  الطالبة باالعتماد على البيانات إعدادمن :لمصدرا  

 سعة الكيس النوع املنتوج
 الفرينة

  
 كغ 25/01/05 / 50   "خبز" عادية 
   كغ   01/ 02/ 05/ 10/ 25/ 50 ممتازة

 الدقيق
  
  
  

 كغ  10 خشن
 كغ10 عادي
 كغ   05/ 10/ 25  ممتازة

 كغ  10 مسوالت
 40 / 100  كغ ــالة النخــ

(قمح صلب ولين ) استقبال المواد األولية   

 
المواد االولية اول تنظيف  

 تخزين المواد االولية

 

 اعادة تنظيف المواد االولية وإضافة الماء

لتأخذ نسبة رطوبة معينةترك الحبوب لبعض الوقت   

 

 عملية الطحن واستخراج الدقيق والفرينة

 

 تخزين المادة المنتجة
فرينه-دقيق   

  تغليف النخالة تغليف المنتوج

 تخزين النخالة
 منتوج نصف مصنع

 

 منتوج تام الصنع
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 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبل ومحاسبة التكاليف نظام المعلومات المحاسبية واقع:المبحث الثاني
 وصف نظام المعلومات المحاسبية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب:األولالمطلب 

 الفرعية لنظام المعلومات المحاسبيةاالنظمة .1
 :يشتمل نظام املعلومات احملاسبية ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة على نظم فرعية هي

 ؛النظام الفرعي للمحاسبة واملالية 
   ؛اسبة التكاليف وان اختلفت التسميةحم ماحد  إىلالنظام الفرعي حملاسبة املواد ويشبه 
  علما ان املؤسسة تلجا إلعداد امليزانية التقديرية فقط يف )املوازنية او امليزانية التقديرية النظام الفرعي للمحاسبة

 .(وتقوم هبا مصلحة احملاسبة واملالية (حالة  اقرتاض مثال)حالة احتياجها هلا
 سسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرةمكونات نظام المعلومات المحاسبية لمؤ . 2

الذين  ،إطارات ،معلومات بدون أفراد كيفما كانوا مستخدمني للنظام عمالال يوجد نظام : بشرية  -
من أجل حتقيق مهامهم يستخدمون املعلومة املنتجة بواسطة النظام و قدراته اآللية أو اليت متد النظام 

وتستعني املؤسسة حمل الدراسة مبجموعة من االطارات والفنيني واألعوان من اجل ،...مبعطيات جديدة
 . نظام معلوماهتا بصفة عامة ونظام معلوماهتا احملاسيب بصفة خاصة أهدافحتقيق 

كمبيوتر و   ،شبكة)نظام املعلومات يقوم يف أغلب األحيان على تكنولوجيا املعلومات الرقمية : آالت -
الحظنا من خالل زيارتنا للمؤسسة اهنا تعتمد على جمموعة كبرية ...( العملوحدات ملحقه وحدات 

اىل امللحقات   باإلضافة ACER ,HP ,INTELمن احلواسيب من عالمات جتارية خمتلفة مثل 
 ... IMPRIMANTE,PHOTOCOPIEUSE،الطابعة كاآلالت

استخدام الكمبيوتر و هذا  يف احلاالت املألوفة نظام املعلومات يعتمد على: برمجيات و إجراءات  -
ومن بني  ،األخري ال يستطيع العمل بدون برامج مبعىن برامج مسجلة تتحكم يف التشغيل اآليل لألألت

وبرنامج  PCCOMPTA(C)DLG; الربامج اليت تستخدمها املؤسسة حمل الدراسة برنامج
 .PCPAIEراالجو

ه املوارد األساسية جتسيد املعلومة هذ ،...(يف أشكال متنوعة أرقام صور نصوص أصوات المعطيات -
إدخال أمر انتاج استجابة )احملازة من طرف أملؤسسة سوء كانت معطيات تعكس أحداث جديدة

سوء معلومات نتيجة عن معاجلات سابقة و خمزنة من أجل إعادة ( لطلب أحد عمالء املؤسسة
طة الكمبيوتر مع كل حركة  الكمية املخزنة من الدقيق مثال و اليت حسبت سابقا بواس)استخدامها

هذه املعطيات تشكل املادة األولية للمعاجلة تشكيل معارف للمؤسسة و هي عبارة  ،(دخول و خروج
 .ضرورية لتشغيله ،عن أصول حقيقية
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 ية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبنظام المعلومات المحاسبوظائف .3
يعتمد عليها نظام املعلومات احملاسبية باملؤسسة حمل الدراسة توجد جمموعة كبرية من املدخالت اليت :المدخالت 1.3

 :من امهها
 فواتري شراء القمح الصلب واللني؛ 
  ؛...فواتري شراء قطع الغيار واألكياس والبطاقات 
 فواتري البيع ؛ 
 تقارير االنتاج الشهرية من مصلحة االنتاج؛ 
 تقارير املبيعات الشهرية؛ 
 ؛....ربائية واملاء فواتري استهالكات الطاقة الكه 

 
تقوم مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة مبعاجلة بياناهتا باستخدام االعالم االيل بنسبة  :المعالجة 2.3

كبرية ؛وعلى سبيل املثال بالنسبة للمحاسبة املالية تعتمد على برامج معدة مثل برنامج حساب االجور،وتعد 
بالنظام احملاسيب املايل وبالنسبة حملاسبة التكاليف ايضا تعتمد املؤسسة على الربامج على حسب القوانني املوجودة 

  .املعاجلة اآللية حلساب سعر تكلفة املنتجات، وفيما يلي نعرض اهم املهام اليت يقوم هبا النظام

 :تقوم باملهام التالية :المحاسبة العامة و المالية
 ؛التقييد احملاسيب وإعداد القوائم املالية 
 ؛إعداد الربامج املالية وامليزانيات التقديرية 
 ؛تسيري مجيع العمليات احملاسبية 
 ؛العمل على تنظيم ومراقبة العمليات املالية والتصرحيات الشهرية والسنوية وتتبع أرصدة احلسابات البنكية 
 ؛تأمني ومراقبة تنفيذ العمليات اخلاصة باخلزينة 
 ؛متابعة املهام اخلاصة باملؤسسة 
 بة فواتري الشراء و حترير الصكوك من أجل تسديد ديون املوردينمراق . 

 : محاسبة المواد 
  ؛(دخول وخروج)تتكفل باملتابعة اليومية لتحركات املواد 
  ؛إنشاء كشف املبيعات 
  جدول الشراء والبيع واحلالة التجارية للمبيعاتاعداد. 

تتمثل املعلومات احملاسبية ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب اليت ينتجها نظام املعلومات  :مخرجات ال 3.3
 :هيرئيسية يف ثالثة أنواع ةاحملاسبي
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o ومتثل أهم التقارير اليت ينتجها نظام املعلومات احملاسبية ويتم إعداد القوائم املالية وفقا : القوائم المالية
مت إعدادها وفقا للنظام املايل واحملاسيب اجلديد، وتقوم  55/55/1555 للمخطط الوطين واحملاسيب وبداية من

بإعداد القوائم املالية كل سنة مالية إال أن املؤسسة وبغية معرفة وضعية نشاطها تقوم بإعداد قوائم مالية مرحلية 
 .امليزانية، جدول حسابات النتائج، املالحق: وتتمثل القوائم املالية يف ( أشهر  3كل ) 
o تقوم مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بإعداد تقرير عن النشاط بصفة شهرية حيث   :تقارير النشاط

 :تتضمن
 ؛املبيعات الشهرية للمنتجات باجلملة أولنقاط البيع 
 ؛حركة املخزون من حيث االستقبال واالستهالكات وخمزون آخر مدة 
 ؛التنازل عن الدقيق لوحدة الكسكس 
 ؛رصيد العمالء 
 ؛نتاج واملبيعاتكمية اإل 
 ؛كمية املنتجات احملولة لنقاط البيع 
 تطور املبيعات من حيث الكميات والقيمة   . 
 باعتبار مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب ختضع للنظام احلقيقي فهي ملزمة بتقدمي   :اإلقرارات الضريبية

 :تصرحيات ضريبية سنوية وأخرى شهرية
مع ) تتمثل يف امليزانية الضريبية وجدول حسابات النتائج الضرييب الذي يوضح النتيجة اخلاضعة للضريبة  السنوية -    

 (العلم أن املؤسسة معفاة من الضريبة على أرباح الشركات
ى القيمة املضافة والضريبة على لوالذي يتضمن الرسم ع  G50الشهرية تتمثل يف التصريح الشهري لرقم األعمال -   

 .(IRG) األجور 
باإلضافة إىل التقارير السابقة تقوم املؤسسة بإعداد امليزانيات التقديرية اليت تساعدها يف تقييم نشاطها، إضافة إىل     

 .تقرير حمافظ احلسابات الذي يصادق على صحة احلسابات والقوائم املالية وتقرير جملس اإلدارة
 

 المطاحن الكبرى للجنوبمؤسسة في  التكاليفواقع محاسبة :لثانيالمطلب ا
يف الواقع الوجود ملصلحة حماسبة التكاليف كمصلحة قائمة بذاهتا كما هو احلال يف بعض  املؤسسات لكن  تقوم 

هامش الربح للحصول على سعر البيع ولكن قبل  وإضافةمصلحة احملاسبة واملالية حبساب سعر التكلفة للمنتجات 
 .نظرة خمتصرة على تكاليف املؤسسة إلقاءالتعرف على هذه الطريقة ينبغي 

تتمثل يف خمتلف العناصر اليت تؤدي إىل إنتاج املنتوج النهائي من منتجات الدقيق والفرينة : عناصر التكاليف
 :وهي
o  ةوتتمثل يف العناصر التالي: المواد األولية: 
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  حملي، كانت املؤسسة يف البداية حتصل على القمح إما  أووهو نوعان صلب ولني وقد يكون مستورد :القمح
باالسترياد من اخلارج أو من الديوان احمللي للحبوب، ومع تغري السياسات الوطنية يف نشاط القمح حيث أن القوانني 

ترياد األخرية اليت مت صدورها تشجع الفالحني على إنتاج هاتني املادتني باإلضافة إىل الرسم الذي مت فرضه على اس
القمح من خالل الشراء من عندهم وبالتايل مل تعد املؤسسة تستطيع احلصول على ما حتتاجه من اخلارج فأصبح املورد 
الوحيد يف أغلب األوقات هو الديوان احمللي للحبوب، باإلضافة إىل قيد آخر يتمثل يف الكميات املمنوحة من طرف 

يوميا من الطاقة اإلنتاجية لكل نوع من القمح ،وفيما %  05ة بـ الديوان احمللي للحبوب حيث حيدد حصة كل مؤسس
  :يأيت بعض املعلومات عن النوعني

 من القمح  ويقدر سعر القنطار، أنواعهمبختلف يستخدم القمح الصلب إلنتاج الدقيق : صلبالقمح ال
قد مت و  4055دج، بينما األسعار احلقيقية تصل إىل  1155 الصلب الذي يستخدم يف انتاج الدقيق ب

دج يينما  3055كلغ من الدقيق بـ   10تسقيف سعر البيع بالنسبة للدقيق حيث يقدر سعر خروج منتوج 
 .دج للمستهلك 4555سعر البيع بالنسبة للموزعني ال يتعدى 

 دج ويصل السعر  5150 منه ب الفرينة ويقدر سعر القنطار إلنتاجيستخدم القمح اللني : القمح اللين
دج للقنطار متضمنة  1535يقدر سعر خروجها بـ حيث الفرينة  سعر  مت تسقيف، و  3055 إىلاحلقيقي 

 .مصاريف التوزيع
o المستلزمات الوسيطية: 
 حتصل املؤسسة على األكياس من مؤسسة الكيس اليت تنشط بوالية بسكرة، باإلضافة إىل موردين : األكياس

 .آخرين
 بالكيلوغرام تتحصل عليه املؤسسة من السوق احمللية: الخيط. 
 تقوم بطباعتها يف مطبعة خاصة: البطاقات. 
 اخل، من خالل عقود ...يتم احلصول عليه من املنابع الصافية مثل منبع الغزالن: الماء الصالح لمعالجة القمح

 .مع جمموعة من املوردين
o دوات، البنزين املواد اليت تستهلك مبجرد احلصول عليها مثل مواد التنظيف، اخلر  هي : استهالكات أخرى

 ...املطحنة، وكذلك قطع الغيار واملازوت لتشغيل معدات النقل، والكهرباء لتشغيل
o تكاليف اخرى: 
ل أداء مقابكللعمال   تتمثل يف األجر القاعدي والعالوات والتعويضات واملنح املقدمة: أجور المستخدمين -

 .وظائفهم

 كل ما يتعلق هبا من مصاريف كنقاط بيع و من طرف املؤسسة   الت املستخدمةاحملكراء   : مصاريف اإليجار  -
 ....املاء، هرباء و ككال
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شهرين اوثالثة او كل كل شهر او )املختلفة سواء كانت دورية صيانةالأعمال ويقصد هبا : صيانة وإصالحات -
اغلبها بتجهيزات اإلنتاج وتتعلق صيانة املؤسسة حمل الدراسة يف ، او وقائية او اضطرارية عند حدوث اعطاب( ....سنة

اال ان هذا ال مينع قيام املؤسسة برتميم املباين والصيانة وسائل النقل والتجهيزات االخرى للمؤسسة دوريا او عندما 
  .تقتضي احلاجة

، ومصاريف حتميل السلع نقل القمح، ومصاريف الربيد واالتصاالتتتمثل يف مصاريف : الخدمات األخرى -
، باإلضافة إىل اإلشهار ...حمافظي حسابات وحمامنيموثقني و تنقل، وأتعاب خمتلف املتعاملني من ومصاريف املهمة وال

 .الذي تقوم به املؤسسة وغريها من اخلدمات
املفروضة على نقاط بيع ( TAP)تتمثل يف الرسم على النشاط املهين : الضرائب والرسوم غير المسترجعة -

سنوات، وحقوق الطابع اليت تفرض يف حالة الشراء نقدا، باإلضافة إىل خمتلف  55املؤسسة فقط ألن املصنع معفى ملدة 
 .الضرائب والرسوم األخرى املختلفة

تتمثل يف فوائد القروض املمنوحة من طرف البنوك وعموالت حتصيل الصكوك وفوائد دورية : المصاريف المالية -
حتويل األموال بني ف احلساب وحتويل الشيكات و ثابتة متعلقة حبسابات املؤسسة، وخمتلف مصاريف املتعلقة بكش

 . ..احلسابات
مثل برنامج حساب سعر التكلفة وهي تتمثل يف حقوق استغالل الربامج وبراءات االخرتاع، : حقوق االستغالل -

 ...وبرنامج االجور
 :وتنقسم اىل:المصاريف المختلفة -

إنتاج الدقيق والفرينة، وخمتلف التجهيزات مصاريف تأمني خمتلف موجودات املؤسسة، من مركب : التأمينات -
األخرى مثل السيارات، الشاحنات التابعة للمؤسسة، مع اإلشارة إىل أن مبىن اإلدارة املستغل من طرف وحدة الدقيق 

 .والفرينة هو تابع لوحدة الكسكس وبالتايل ال يدخل ضمن أقساط تأمني املؤسسة
اعدات اليت تقدمها املؤسسة إىل خمتلف اجلمعيات والنوادي تتمثل يف جمموع املس: اقتطاعات أخرى ومنح -

 ...الرياضية واإلعانات األخرى
وتتمثل يف خمتلف املصاريف األخرى اليت تتحملها املؤسسة والناجتة عن التسيري : المصاريف المختلفة األخرى -

 ...اجلاري، وكذلك خمتلف الغرامات والعقوبات

وتتمثل يف مبالغ اهتالك الدورة جملموع استثمارات املؤسسة، وكذلك خمتلف  :مخصصات االهتالكات والمؤونات
 ...دين قيم املخزون، والزبائناملؤونات املشكلة ملواجهة ت

 :ويتم حساب تكاليف هذه املنتجات باالعتماد على خمتلف الوثائق املقدمة من طرف 
 ؛(9اجملموعة )الل حسابات األعباء من خ :لماليةالمحاسبة ا 
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 واد األولية وأسعار احلصول عليهاامل اتاستهالك مبشرتيات و توفر معلومات تتعلق :مصلحة محاسبة المواد 
 ؛وتقارير عن االنتاج واملبيعات االمجالية

 ؛لية واملنتوجات بالكمية والنوعيةتقدم معلومات عن حركة املواد األو  :مصلحة التخزين 
 وأسعار البيع يوميا وشهريا املباعةتقدم معلومات حول الكميات  :مصلحة التجارة. 

 
 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبالمنتجات في الطريقة المعتمدة لحساب سعر تكلفة :المطلب الثالث

 وصف الطريقة.1
العلمية وترتكز هذه  األسسحد بعيد عن  إىلتعتمد املؤسسة يف حتديد سعر تكلفة منتجاهتا على طريقة بسيطة وتفتقر 

 :اآلتيةالطريقة على اخلطوات 
  أخرىمواد املستخدم و القمح شراء وذلك من خالل حتديد تكلفة )منتج المباشرة للتكلفة ال تحديد -

 .(واخليط والبطاقات كاألكياس
 :تحديد تكلفة المنتج غير المباشرة وذلك من خالل -

الثابتة ال تتغري كاالهتالكات مثال واملتغرية تتغري بتغري حجم  األعباءثابتة ومتغرية،حيث  إىل األعباءتقسيم 
 .كالطاقة الكهربائية مثال  اإلنتاج

 : حبيث حتدد التكلفة الوحدوية للعبء حيث
 الدقيق والفرينة  عدد الوحدات املنتجة من/Xالعبء املتغري=    ت و للعبء  املتغري  

 وحدات املنتجة من الدقيق والفرينةعدد ال/Yالعبء الثابت=     ت و للعبء الثابت 
 .للمنتج الثابتةو التكلفة الوحدوية املتغرية :ومن مث باجلمع حنصل على

 :حساب سعر التكلفة وذلك جبمع كل من -
  القمح املستخدم يف العملية شراء تكلفة ) نتجالنتاج املالتكلفة املباشرة

 .(االنتاجية
 التكلفة غري املباشرة جبمع التكلفة الوحدوية املتغرية والتكلفة الوحدوية الثابتة 

 .للمنتج
 (مواد التغليف كاألكياس واخليط والبطاقات)التوزيع املباشرة تكلفة  إضافة. 

 :مكونات سعر التكلفةيوضح  األيتوالشكل 
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 مكونات سعر التكلفة : (26)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
.باالعتماد على بيانات املؤسسة الطالبة إعدادمن :المصدر   

 عرض طريقة حساب سعر التكلفة للمنتجات في المؤسسة محل الدراسة.2
 كغ من الفرينة العادية  05منتوج وفيما يلي سنقوم بعرض طريقة املؤسسة حلساب سعر تكلفة 

كل )يف الفرتة التكاليفية املعنية الفرينةق و يتقوم املؤسسة حبساب عدد الوحدات املنتجة من الدق:الخطوة االولى
 :األيتوهذا من خالل اجلدول وكمثال اعتمدنا على شهر مارس .(شهر

 القنطار:الوحدة      من الدقيق والفرينة 1555شهر مارس  إنتاج : (13)الجدول رقم 
 الكمية النوع 

 13.11.31 دقيق 1رقم 
 81..2336 فرينة 2رقم 
 22231.51 المجموع 

 .واملالية العامة مصلحة احملاسبةالطالبة باالعتماد على بيانات  إعدادمن :املصدر
 .قوحدات املنتجة من الفرينة والدقيحيث يستخرج من اجلدول عدد ال

 المتغيرة  األعباءتحديد نصيب الوحدة المنتجة من :الثانية الخطوة
الوحدات املنتجة من الدقيق والفرينة  إمجايلمث تقوم بقسمة العبء على  األعباء املتغرية حيث تقوم املؤسسة حبصر كافة 
 .هذه اخلطوة األيتاملتغرية ويوضح اجلدول  األعباءمن سواء دقيق اوفرينة وهبذا حتصل على تكلفة الوحدة 

 
 
 
 
 

 سعر التكلفة

مباشرة أعباء  

ةمباشرةم   

غير مباشرة أعباء  

ثابتة أعباء متغيرة عباءأ   
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 دج:الوحدة             1555لشهر مارس الوحدوية املتغرية  األعباء : (12)الجدول رقم      
 الفرينة دقيق المبالغ اسم الحساب رقم الحساب

 1.59 1.59 67,198.24 ماء 
 19.20 19.20 811,684.75 طاقة كهربائية 
 26.38 26.38 1,115,588.94 قطع الغيار 
 8.70 8.70 367,845.21 خردوات ومواد 
 00.00 00.00 5.55 لوازم املكتب 
 5.64 5.64 238,549.43 وقود 
 0.14 0.14 5,790.83 البسة العمال 
 5.87 5.87 248,255.39 مواد ولوازم خمتلفة 
 2.15 2.15 90,930.00 صيانة وإصالحات 
 2.85 2.85 120,300.00 اتعاب 
 0.04 0.04 1,669.95 اشهار وعالقات عامة 
 5.53 5.53 233,608.65 نقل السلع 
 9.10 9.10 384,837.51 تنقالت،مهام،استقباالت 
 3.20 3.20 135,458.58 مصاريف الربيد واالتصاالت 
 0.27 0.27 11,216.05 خدمات بنكية 
 6.34 6.34 268,055.00 اشرتاكات 
 119.42 119.42 5,049,339.84 االفراد 
 CA 1,406.00 0.03 0.03،ورسوم غري م ضرائب 
 0.22 0.22 9,295.52 ضرائب اخرى ورسوم 
 00.00 00.00 0.73 اعباء استثنائية 
 256.33 216.68 9161030,62 المجمـــــــــــــــــوع 

 .واملالية العامة مصلحة احملاسبةباالعتماد على بيانات  من إعداد الطالبة:المصدر
 وحدة املنتجة من األعباء الثابتةحتديد نصيب ال: الخطوة الثالثة 
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 دج:الوحدة                         .1555األعباء الثابتة الوحدوية لشهر مارس  : (15)الجدول رقم 
 فرينة دقيق المبالغ اسم الحساب رقم الحساب

 4.64 4.64 196,375.04 التأمينات 
 197.00 197.00 8,329,350.41 االهتالكات 
 201.64 201.64 8,525,725.45 المجموع 

 .املقدمة من مصلحة احملاسبة واملاليةبيانات الطالبة باالعتماد على ال إعدادمن :المصدر
o  دج211.62 :التكلفة الوحدوية الثابتة لقنطار من الفرينة هي 
o  دج211.62: التكلفة الوحدوية الثابتة لقنطار من الدقيق هي 

 :اللين شراء القمحتحديد تكلفة 
ويف بعض احلاالت  ،   SONج ثانوي يسمى النخالة و عندما تنتج املؤسسة الفرينة العادية ينتج عن عملية االنتاج منت

شراء القنطار من القمح اللني مثن يف حساهبا لسعر التكلفة التعتمد على واملؤسسة يكون هناك انتاج للفرينة املمتازة 
 :مايلي  حسابمن خالل العادية  الفرينة  إلنتاجالقمح اللني  القنطار من تكلفة شراءساب تقوم حب،وامنامباشرة

 (4)الفرينة العادية للكمية املنتجة من )اللنيالقمح القنطار من  شراء مثن  وضع (IIII) 
 (1)-.للفرينة املمتازة للقنطار البيع املتوقع  سعر  وضع (II) 
 (3)للنخالة للقنطار من النخالة  وضع سعر البيع املتوقع (III) 
  حسابX ( الثالثة)مجع املبالغ حل املعادلة اليت حتقق لشراء من خالل متوسط سعر ا

 .دج 5150يعطينا ( الثالثة)وقسمتها على الكميات املنتجة
 559010.45 +52153955.09=5150+ (X15334.50    )/  41091.43:           المعادلة

X   =5359.54 دج 
  مع االشارة اىل ان كل هذا يتم بواسطة برنامج(LOGICIEL )حماسيب. 

 .االيت يوضح ذلكواجلدول 
 ا  1555لشهر مارس  ديد تكلفة شراء القنطار من القمح اللنيحت : (16)الجدول رقم 

الكمية  المنتوج النسبة
 (كغ)المنتجة

 (دج)المبالغ (دج)شراء/سعر 

 32131913.05 (X)1316.14 15334.50 فرينة عادية 99.02%
 116525.48 (II)3,342.67 34.59 فرينة ممتازة 5.55%

 17283610.56 (III)1,217.78 54531.21 خنالة 33.30%
 526.2865.55 (IIII)1235.11 42562.43 المجموع 111%

 .مصلحة احملاسبة واملالية بيانات  الطالبة باالعتماد على إعدادمن :المصدر
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ني لصنع الفرينة العادية حسب طريقة املؤسسة لحنصل على تكلفة شراء القنطار من القمح ال وهبذا
 .حمل الدراسة

 :يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة جبمع كل من  :ةـادية العكغ من الفرين  51حساب سعر تكلفة المنتوج 
 ؛العاديةكغ من الفرينة   05ج لقمح اللني الالزمة إلنتاج املنتو تكلفة شراء ا 
  ؛كغ  من الفرينة العادية  05 إلنتاجالتكلفة الوحدوية املتغرية 
  ؛كغ من الفرينة العادية  05 إلنتاجالتكلفة الوحدوية الثابتة 
 كغ من الفرينة العادية  05منتوج  التعبئة والتغليف الالزمة لتعبئة تكلفة شراء مواد. 

 .يوضح بالتفصيل هذه اخلطوات األيتواجلدول 
       ا               1555لشهر مارس  كغ من الفرينة العادية  05حساب سعر التكلفة ملنتوج  : (18)قم الجدول ر 

 
 (دج)MANTANT/Qtx (دج)P/U (كغ)QX التعيين رقم المادة

001 
002 
003 
004 

 فرينة
 كيس
 خيط
 بطاقة

50 
1 

0.7 
1 

 

658.07 
19.50 

232.56/1000 
0.25 

658.07 
19.5 
0.16 
0.25 

 922.33 المجموع
CV 515.44 
CF 555.51 

 18.25. سعر التكلفة
 .املقدمة من مصلحة احملاسبة واملالية الطالبة باالعتماد على البيانات من اعداد:المصدر

 .دج   18.25.كغ من الفرينة العادية هو  05توج سعر التكلفة ملن أنيتضح  أعالهمن اجلدول 
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 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبتمدة من طرف للطريقة المع االنتقادات الموجهة:المطلب الرابع
 :اآلتيةعلمية  وسجلنا املالحظات  أسسالطريقة اليت تستخدمها مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب غري مبنية على 

  وال حتصر،(مثل الفائدة على رأس املالغري املعتربة )األخرى األعباءاحملاسبة املالية وهتمل  بأعباءهتتم املؤسسة فقط  
 .كافة التكاليف املعنية

 ل ليست دائما كذلك ب غري مباشرة االهتالكات اليت تعتربهاغري سليم فمثال  متغرية وثابتة إىل األعباء تقسيم أساس
 .رعبء مباشكغ االهتالك ميثل   5تعبئة اخلاصة مبنتوج  آالتمثال يف حالة  باشرةم األحيان هي يف بعض

  ال وجود حملاسب تكاليف وملصلحة حماسبة التكاليف والذي يقوم حبساب سعر التكلفة هو فقط مصلحة احملاسبة
 .توفري معلومة حماسبية الجناز القوائم املالية إىل األوىلاملالية وهتدف بالدرجة 

  الفرينة  إنتاج أنالثابت وهذا ليس منطقي بدليل  أولفرينة بنفس العبء املتغري ا أوحتميل الوحدة املنتجة من الدقيق
تتحمل الوحدة املنتجة  أنالطاقة الكهربائية كمثال فال ينبغي  أخذنا إذاالدقيق وبالتايل   إنتاجمن ضعف  أكثرميثل 

 .من الدقيق نفس ما تتحمله الوحدة املنتجة من الفرينة
  املدة بعني االعتبار أولخمزون  تأخذة الذكر ال واليت حتسب من خالل العالقة السابق لقمح اتكلفة شراء. 
  وسعر التكلفة  اإلنتاجتكلفة املدة يف حساب  أولاملؤسسة بعني االعتبار خمزون  تأخذال. 
 مثال سجل يعىن  أدقة تساعد يف حساب سعر التكلفة بشكل مهم عدم وجود سجالت تعىن بتسجيل تفاصيل

االهتالكات  حتديد تكلفة األجور و.)منتجة سواء من الدقيق أو الفرينةكل كمية   إلنتاج الالزم وعدد العمال بالزمن
 .(بشكل أدق
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كغ من الفرينة العادية وفق طريقة   51المساهمة في حساب سعر تكلفة منتوج :الثالثالمبحث 
 التكاليف الكلية

 رئيسية وثانوية أقسام إلىوتقسيم المؤسسة  2111المؤسسة لشهر مارس  أعباءحصر :األولالمطلب 
 كغ كنموذج  05انه نظرا لتعدد منتجات املؤسسة حمل الدراسة اخرتنا منتج الفرينة العادية  اإلشارةينبغي -5

نظرا )كغ من الفرينة العادية  05كيس   إلنتاجيوضح اخلطوات الالزمة  ((27والشكل رقم.حلساب سعر التكلفة
 .(إنتاجا واألكثرخالل جداول كميات اإلنتاج يظهر انه املنتوج األكثر مبيعا ألنه من 

 كالتأميناتظهور بعض التكاليف الدورية  نظرا ل للدراسة كفرتة تكاليفية  1555قمنا باختيار شهر مارس -1
 .اليت مل تظهر يف حسابات املؤسسة يف األشهر األخرى واإلجيار

فيما خيص  للحساب كأساس إلنتاج الفرينة اعتمدنا الكمية املنتجة الالزم احلجم الساعينظرا لعدم توفر -3
 .تقسيم االهتالكات وبعض املصاريف االخرى غري املباشرة

 .كوسيلة حلساب سعر التكلفةالتكاليف الكلية  استخدمنا طريقة -4
 مراحل إنتاج منتوج فرينة عادية : (28)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 تخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مصلحة اإلنتاج بياناتاالعتماد على من إعداد الطالبة ب : المصدر  

 القمح اللني

 ختزين املادة املنتجة

األوليةتنظيف ثاين للمادة   

األوليةللمادة  أويلتنظيف   

األوليةختزين املواد   

نسبة من الرطوبة لتأخذترك احلبوب   

 نخالة

 فرينة عادية

األوليةطحن املادة   
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 :اآلتيةاخلطوات  إتباعللتوصل حلساب سعر التكلفة جيب    
 :األولىالخطوة 
  (.1555ميزان املراجعة لشهر مارس )بوثائق احملاسبة املالية املؤسسة حمل الدراسة باالستعانة  أعباءحصر كافة 

 :مباشرة وغري مباشرة حيث إىل األعباءتقسيم :الخطوة الثانية 
o تتمثل يف:المباشرة األعباء: 

 ؛الفرينة العادية  إنتاجاملستخدمة يف  األساسيةوهو املادة :القمح اللين 
 ؛كمادة تغليف:الكيس 
 ؛الفرينة املستخدمة على أكياس:البطاقات 
 األكياس املستخدم يف خياطة :الخيط. 

 بصفة للمنتوجات التكلفة سعر يف تدخل ال اليت األعباء عن عبارة وهي املباشرة غري األعباء :غير ألمباشرة  األعباء
مبقدار  اخلدمة أو املنتوج تكلفة سعر على بعدها حتمل ،منها الواحدة الوحدة نصيب واستخراج توزيعها بعد مباشرة،إال

 لكل ولكن واحد ملنتوج تكون ال التكلفة سعر أو التكاليف حساب عملية إن املنتوج، هذا يف عمل وحدة كل مسامهة
 واليت العامة احملاسبة يف األعباء تسجيل طبيعة مع يتعارض ما وهذا شهر، عادة وتكون معينة فرتة يف تنتج اليت املنتجات

لذلك وجب مراعاة حتميل الفرتة التكاليفية مبا خيصها فقط مثل  سنوي، أو سداسي أو ثالثي، كل عادة تكون
قسم على الربيد واالتصاالت اليت ت،الطاقة الكهربائية اليت تقسم على شهرين أعباء،شهر 51االهتالكات اليت تقسم على 

 ...شهرين
اليت الختص منتج الفرينة العادية فقط ويف الواقع هي   األعباءهي كل يف حالتنا هذه األعباء غري املباشرة  و

 .األعلىاملباشرة املذكورة يف  األعباءاحلسابات املذكورة يف ميزان املراجعة باستثناء  األعباءكل 
 :الخطوة الثالثة

 :مايايت إتباعللمنتج حمل الدراسة وجب علينا  غري املباشرة االعباء ومن اجل حتميل
 :المتجانسة األقسام تحديد
على   مت تقسيم املؤسسة فقد املؤسسة وتنظيم طبيعة إىل واستجابة األقسام، معني عدد إىل املؤسسة تقسيم بإمكاننا
 :التايل الشكل

 مباشرة عالقة هلا اليت األقسام هي األساسية األقسام بأن السابقة الفصول يف ذكرنا كما :الرئيسية األقسام . 1.1
 .اليت متثل النشاط الرئيسي للمؤسسة األقسامكما تعرب عن .التوزيع،قسم اإلنتاج قسم ألتموين كقسم باملنتوجات

 -:يلي كما الرئيسية األقسام تكون أن الضروري من رأينا لذا
اإلنتاجية  واملواد اليت حتتاجها الالزمة للعملية  األوليةيضم كافة نشاطات شراء املواد :التموين قسم 

 .املؤسسة بصفة عامة
 .الفرينة إنتاجالدقيق وفرع  إنتاجحبيث يضم فرع  :  اإلنتاجقسم  -
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 .والتوزيع للمنتجات والتعامل مع الزبائن اإلرساليضم كل نشاطات :التوزيع قسم -
 وجدت بل للمؤسسة الرئيسي النشاط مع مباشرة عالقة األقسام هلذه ليس أن ومبا :المساعدة األقسام

 .الفرعي النشاط هلذا الرئيسية احملاور حسب تقسيمها فكان ألرئيسية األقسام مهمة وتسهيل مساعدة أجل من
 :وهي أقسام ثالث يف جمسدة جندها إذ

العام  واألمنيضم نشاطات مصلحة العالقات العامة واملخرب وتسيري املستخدمني :واألمن اإلدارة قسم 
 .للمؤسسة

 و الصندوق وأمانةحماسبة املواد و املالية يضم نشاطات مصلحة احملاسبة العامة و :المحاسبة والمالية قسم 
 .األجورمصلحة 

اليت تقوم هبا  أنواعهابكل  والصيانة (نقل العمال والبضائع)يضم نشاطات خلية النقل:الصيانةالنقل و  قسم 
 .املؤسسة داخليا اوخارجيا
اليت يتضمنها   األعباء غري املباشرةحتديد رئيسية ومساعدة و  أقسام إىلتقسيم املؤسسة )وميكن توضيح اخلطوات السابقة 

 :األيت التوضيحي يف اجلدول (كل قسم
 

 غري املباشرة عليها األعباءتوزيع و متجانسة  أقسام إىلتقسيم املؤسسة  (13)جدول رقم 
. 

ادارة  المبالغ ح.رقم
 وامن

 صيانة
 ونقل

 محاسبة
 ومالية

 توزيع إنتاج تموين

 فرينة دقيق

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 

 
 
 

X X  
 
 
X 

X 
X 

. 

. 

. 
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X 
X 

. 
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. 

. 

 
X 

. 

. 

. 

. 

 

T     T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
 .املؤسسة باالعتماد على بيانات الطالبة إعدادمن :لمصدر ا
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 األوليالتوزيع  إجماليوحساب  األوليالتوزيع تحديد نسب :المطلب الثاني 
 :اآلتيةيتضمن هذا املطلب تباعا للخطوات السابقة كل من اخلطوات و

 لألعباء غير المباشرة األوليالتوزيع  نسبتحديد :الخطوة الرابعة
من  األقسامعلى األقسام الرئيسية واملساعدة جيب حتديد نصيب كل قسم من غري املباشرة أعباء احملاسبة املالية  لتوزيع
 :وقد متت هذه اخلطوة اعتمادا على األعباءهذه 

  .واملاليةوبيانات مصلحة احملاسبة  اعتمادا على نسبة العتاد املستهلك للكهرباء داخل كل قسم :الطاقة الكهربائية ألمستهلكة
تعلق من عملها ي %33 أن إالتقوم مصلحة الصيانة باملؤسسة حمل الدراسة التطبيقية بصيانة كافة استثمارات :الصيانة
 :إىل،  وتنقسم الصيانة اإلنتاجبقسم 
  (،كل سنة أشهرشهرية،كل شهرين،كل ستة )صيانة دورية... 
  إىلوقد تصل  األحيانيف اغلب  اإلنتاجتدخالت حسب الضرورة وتكون كل ما حصلت اعطاب يف جتهيزات 

 .تكون هنائيا ال مرات يف اليوم وقد 0-9
حبيث حيتوي  أعمدةوتسجل مصلحة الصيانة  هذه التدخالت يف وفت حصوهلا يف دفرت يتكون من جمموعة 

اليت مت التدخل فيها والعمود الثالث على قطع الغيار  اآللةثاين على على تاريخ التدخل والعمود ال األولالعمود 
 .املستخدم يف العملية واألخري على العمال املعنيني بالتدخل

من املعلومات املقدمة من هذه املصلحة واعتمادا على املعلومات املوجودة يف الدفرت حاولنا حصر  وانطالقا من
 .(53)اجلدول رقمما يوضحه وهدا )املعنية هبا  قسامباأل وإحلاقها 1555تدخالت شهر مارس 

 1555شهر مارس لالصيانة مصلحة تدخالت  أهم : (.1)الجدول رقم 

 محل التدخل تاريخ التدخل
االدارة
 واالمن

الصيانة 
 والنقل

المحاسبة 
 والمالية

 إنتاج
 توزيع

عدد 
 العمال

 العملية
 دقيق فرينة

10/10/1100 
COMPRESSEUR 

N°1 
   X X  3 Remontage 

13/13/1100 

COMPRESSEUR 

N°2 

CYLINDRES  

CNB 

   
X 

X 
X  5 Changement 

10/13/1100 

MACHINE 

CONDITIONEU

SE FARINE 1KG 

   X   1 intervention 

2011/03/09 
FILTRE D’AIR –

COMPRESSEUR 
   X X  1 Démontage 

2011/03/17 
BOUCHE DU 

FARINE 
   X   3 Modification 

2011/03/20 SILO 101        Lavise 

2011/03/28 
FILTRE D’EAU 

DéCORTIQUESE 
   

X 

 
X   

Soudure 

Contrôle 

 .اتحاإلصال مصلحة الصيانة وعلى بيانات  باالعتماد من إعداد الطالبة:المصدر 
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 (مثال تبديل الزيت)وقائي ماهرتدخل منها  10كان   1555وحصيلة القول ان امجاىل التدخالت يف مارس 
للصيانة بناءا عليها وبناءا على معلومات مصلحة  اإلمجايلبتقسيم املبلغ  وقد قمناومنها ماهو نتيجة اعطاب 

فقط قمنا بتقديرها بناءا على املعلومات املقدمة  األخراحملاسبة واملالية حيث كانت قيمة البعض واضحة والبعض 
تتم جبزء من علبة الطالء فقدرنا فقط اجلزء  PIENTUREدهن مثل عملية )من مصلحة الصيانة 
قيم  وأري وجود لفوات الن مثل هذه العمليات ال LA SODUREعملية اللحام أيضااملستهلك يف العملية 
 (.15)،وهذا ما يوضحه اجلدول رقم ( مالية حمددة خاصة هبا

o  وسائل النقل تتم خارج املؤسسة  إصالحات صيانة و أن إىل اإلشارةجتدر. 
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 نسب التوزيع األويل ألعباء الصيانة و اإلصالحات ( :21)الجدول رقم 
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اليت تتعامل بشكل   األخريةعموما قطع الغيار تتعلق بالتدخالت اليت تقوم هبا مصلحة الصيانة هذه  :قطع الغيار
املستعملة يف  القطعكبري مع املخزن الذي ميدها بكل مستلزماهتا من قطع الغيار،وهو بدوره يسجل كل 

 باألقسام وإحلاقها 1555التدخالت يف دفرت من خالله حاولنا حصر قطع الغيار املستهلكة يف شهر مارس 
 : األيتوهذا مايوضحه اجلدول اخلاصة هبا،

 1555 املستهلكة لشهر مارس عن  قطع الغيار أمثلة : (21)الجدول رقم 
 

محاسبة  تموين إنتاج التوزيع
 ومالية

صيانة 
 و نقل

 إدارة
 وامن

 تاريخ االستهالك قطع الغيار
 الفرينة الدقيق

 X x     RADIATEUR 
D’huile 

12/13/2111  

  X     4 courroies réf 
5600 

 

/13/2111 06 

 X      Tay 
 

21/13/2111  

 X      Câble de 
monte charge 

 

22/13/2111  

  X     3 courroies réf 
spb 6000 

28/13/2111  

.ت مصلحة التخزينباالعتماد على بيانا عداد الطالبةإمن  :لمصدرا  
 

لشهر مارس  للمبلغ املوجود يف ميزان املراجعة األويلبالنسبة لقطع الغيار اعتمدنا يف التوزيع  وكخالصة للقول
 (حتديد األقسام)املعلومات املقدمة من مصلحة الصيانة عن مواطن استخدام قطع الغيارعلى و  1555

 (11)متكنا من إعداد اجلدول رقم ،حيث  (حتديد القيم)واملعلومات املقدمة من املخزن ومصلحة احملاسبة واملالية
 .1555لشهر مارس نسب التوزيع األويل ألعباء قطع الغيار 

 
 
 
 
 
 



  ةر التكاليف في دعم نظام المعلومات المحاسبية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكاستخدام محاسبة الفصل الثالث        

147 
 

  

 دج: الوحدة 
      

 1555لشهر مارس  نسب التوزيع األويل ألعباء قطع الغيار( : 22)الجدول رقم 
  

 التموين اإلنتاج التوزيع مجموع
محاس
بة و 
 مالية

الصيانة 
و 

 النقل

اإلدارة 
و 

 األمن
 التاريخ قطع غيار التعيين المبالغ

               الفرينة السميد    

                       

                       

                 400,00   morceau du à l'ensachage PEINTURE 01/03/2011 

    115 150,00   234 850,00           350 000,00   compresseur n°2 radiateur d'h 02/03/2011 

      6 000,00           6 000,00   cylindres CB courroies 03/03/2011 

      12 000,00           12 000,00     4courroies réf 5600 apr à cyl B4 06/03/2011 

    4 935,00   10 065,00           15 000,00   compresseur n°1 cartouche d'huile 19/03/2011 

    120 743,00   246 257,00           367 000,00     filtre séparateur compresseur n1 19/03/2011 

    4 330,00             4 330,00     câble de monte charge 22/03/2011 

      54 000,00           54 000,00   cylindre B4 3 courroies réf SPB 6000 27/03/2011 

                      

 
 قطع غيار مختلفة صيانة دورية   858,94 306           209,21 206   048,65 101    

 

1
 1

1
5

 5
87

,8
6 

  

346 206,65   769 381,21           1 115 588,94   

 المجموع
  

 المجموع             0,68966371 0,310335318     
     31,03353184 68,96637104         1 115 588,94       
 النسب     0% 0% 0% 0% 68,94% 31,06% 0% 100% 
 .من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات املؤسسة :المصدر  
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 :التأمينات
واليت تتعاقد فيها هذه االخرية مع شركة   -بسكرة–ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  التأميناتمن خالل فاتورة 

CAAR  حيث توجد بعض التفاصيل يف الفاتورة من خالهلا و من خالل املعلومات املقدمة من للتأمينات ،
املؤمن عليها يف كل قسم حيث تؤمن  لالستثماراتمصلحة احملاسبة و املالية متكننا من وضع نسب تقريبية 

 :املؤسسة على كل من 
 (الصناعية)حرائق املباين  
ويقسم على فرعي الدقيق والفرينة حسب الكمية املنتجة  اجاإلنتجتهيزات اإلنتاج يوجهه املبلغ لقسم  

 .من كليهما
 .املسؤولية املدنية وتتعلق بالعمال 
 .آثار الكوارث الطبيعية 
 عتاد الصيانة ويوجه بكامله لقسم الصيانة 
 .وسائل النقل ووجهت لقسم النقل والصيانة وقسم االدارة حسب القسم املستعمل لوسيلة النقل 

 (شهر 51تقسيم املبلغ على .)التامني سنوي أنوقد راعينا يف ذلك 
 .قسمت على حسب عدد العمال الذين يستفيدون من هذه األلبسة يف كل قسم من األقسامألبسة العمال 

وجهت لقسم التوزيع ألهنا إجيارات نقاط بيع تابعة لقسم التوزيع،علما ان أقساط اإلجيار سنوية وبالتايل :إيجارات
 .شهر 51متت قسمة املبلغ على 
 .يستفيد منها قسم التوزيع:إشهار،عالقات عامة

وزعت على قسم اإلدارة واحملاسبة واملالية واإلنتاج حبسب قيمة كل مهمة اوتنقل :تنقالت،مهام واستقباالت
 .مصلحة احملاسبة املالية وذلك اعتمادا على معلومات 

 .غالبا يتحملها قسم احملاسبة واملاليةتتمثل يف عموالت بنكية :خدمات بنكية 
مت تقسيم العمال حسب كل قسم وباالعتماد على برنامج األجور ومبساعدة مصلحة األجور :أعباء المستخدمين

 .مت حتديد نسبة استفادة كل قسم من أعباء املستخدمني
اخلاضعة للضرائب وزعت حسب القسم الذي يستفيد من اخلدمات الضرائب والرسوم والمدفوعات ألمماثلة 

حقوق الطابع تفرض .مثل الرسم على النشاط املهين يفرض على املبيعات وبالتايل يتحملها قسم التوزيع)والرسوم 
 (....على الشراء نقدا وبالتايل يتحملها قسم التموين

مثل برنامج األجور مثال وقسمت   LOGICIELSغالبا متثل برامج جاهزةاألعباء العملياتية أألخرى 
 .سب استفادة كل قسم من خدماهتاح

 .قسم احملاسبة واملالية غالبا فوائد قروض اوعموالت:أعباء مالية
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   لوقود حسب استهالك ا أن،علما العتاد الذي يستهلك الوقود يف كل قسمحسب  وزعلمستهلك االوقود 
LES BONS DE CONSOMMATIONS. ناتج عن وسائل النقل وخاصة الشاحنات الكبرية

 .  الوقود على األقسام املعنيةأعباء يوضح كيفية تقسيم  (13)دمة يف عملية التوزيع،واجلدول رقماملستخ
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 دج: الوحدة 
   

 1555لشهر مارس  نسب التوزيع األويل ألعباء الوقود( : 23)الجدول رقم 
  

 التموين انتاج توزيع مجموع
 محاسبة

 ومالية
الصيانة 

 البيان المبالغ ادارة وامن واصالحات
             فرينة  دقيق    

            6 000,00   6 000,00 VEHICULE  TOYOTA 

            5 000,00   5 000,00 MINI  BUS  IVECO 

            45 000,00   45 000,00 MIDLUM 210  16T 

            4 000,00   4 000,00 JMC NKR Camion Contenaire 

            3 500,00   3 500,00 Camion conteneur JMC NKR S/C 

            2 000,00   2 000,00 Tracteur Renault vi type 33GVBE 

                0,00 S/R Benne cerearliere S/G 

              5 000,00 5 000,00 ATOS Prime GLS 1.0L 

              4 000,00 4 000,00 Corolla Diese 2.0 XL 

            29 000,00   29 000,00 JMC NKR S/C Camion plateau 

              4 500,00 4 500,00 GOLF 1.6 Essence 102 Ch pack type 2 

              6 000,00 6 000,00 Ranault Kangoo Vitree EX 115 080 P3 

            9 000,00   9 000,00 County 29+1 Clim 

              33 000,00 33 000,00 Citroen 1 cwaa-fh3-n510 a 01 

            16 000,00   16 000,00 HAFEL HFJ1011G Camionnette-Conteneur 

            17 560,00   17 560,00 JMC Camionnette Conteneur 

              4 000,00 4 000,00 Peugeot Partner Origin Vp K 1.9d 70 1868 

 إستعماالت أخرى 989,43 44   989,43 44            
238 

 مجموع 549,43 238 500,00 56 049,43 182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,43
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,32% 23,68%     

       

 .على بيانات املؤسسة باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر 
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وبطاقة االهتالكات باالعتماد على بطاقة االستثمارات :والمؤونات وخسائر القيمة االهتالكمخصصات 
املستخرجة من قسم احملاسبة واملالية واملالحظة واملعلومات املقدمة من كافة املصاحل مت تقسيم استثمارات املؤسسة 

مع مراعاة تقسيم القسط  .أساسهاقسمت االهتالكات على مث ومن  األخريةحسب استفادة كل قسم من هاته 
( 5)املوجود يف امللحق رقم اء االهتالكات نسب التوزيع األويل ألعب( 14)واجلدول رقم .شهر51السنوي على 

 .املؤسسة  أقساميبني كيفية تقسيم االهتالكات على 
 :الخطوة الخامسة

ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب يصبح لدينا  1555غري املباشرة لشهر مارس  لألعباء األويلالتوزيع  نسببعد حتديد 
 .1555املالية غري املباشرة لشهر مارس احملاسبة  ألعباء األويلالتوزيع  نسب( :10)اجلدول رقم 

ألعباء بالقيم لويل التوزيع األ:  :(19)بعد حساب هاته النسب من املبالغ املوجودة يف اجلدول يصبح لدينا اجلدول رقم 
حنصل على جماميع احلسابات الرئيسية ( 19)بعد جتميع املبالغ املوجودة باجلدول رقم  1555غري املباشرة لشهر مارس 

لشهر مارس ألعباء احملاسبة املالية  األويلالتوزيع  إمجايل(12)رقم  دوللدينا اجلومنه يكون ،اخلاصة بكل قسملتكاليف ل
 :، اجلداول الثالثة السابقة تكون على النحو االيت1555
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 1555ويل ألعباء احملاسبة املالية غري املباشرة لشهر مارس نسب التوزيع األ( : 25)الجدول رقم 
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 1555ألعباء غري املباشرة لشهر مارس بالقيم لويل التوزيع األ( : 26)الجدول رقم 
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 دج:الوحدة                                                                                     1555لشهر مارس  املباشرة التوزيع األويل لألعباء غريإمجايل  ( :28)الجدول رقم 

 المبالغ ر ح
 الرئيسية األقسام الثانوية األقسام

 المجموع
 والصيانة النقل األمن و اإلدارة

المحاسبة 
 والمالية

 التوزيع الفرينة إنتاجفرع  دقيق إنتاجفرع  التموين

601 2 854 912,79 259 951,98 269 791,53 26 017,79 22 471,30 739 543,42 1 497 286,28 39 850,49 2 854 912,79 

61 300 105,04 34 208,53 70 980,73 17 767,69 1 767,38 51 855,17 118 085,35 5 440,19 300 105,04 

62 1 087 416,45 361 569,08 71 955,53 98 530,80 140 604,64 10 159,39 10 159,39 394 437,61 1 087 416,45 

63 5 065 056,84 1 059 609,89 811 422,11 415 841,17 156 003,75 970 464,89 1 186 236,31 465 478,72 5 065 056,84 

64 10 701,52 843,32 153,11 394,95 9 295,52 0,00 0,00 14,62 10 701,52 

65 338 021,27 0,00 0,00 338 021,27 0,00 0,00 0,00 0,00 338 021,27 

68 8 382 699,59 393 148,61 413 267,09 7 544,43 45 266,58 2 569 297,42 4 929 865,63 24 309,83 8 382 699,59 

 913,50 038 18 531,46 929 632,96 741 7 320,30 341 4 409,17 375 118,09 904 570,10 637 1 331,41 109 2 913,50 038 18 مج
 .باالعتماد على بيانات املؤسسة عداد الطالبةإمن :المصدر 
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 التوزيع الثانوي وحساب إجمالي التوزيع الثانوي تحديد نسب:المطلب الثالث
 :وينقسم هذا املطلب تباعا للخطوات السابقة اىل اخلطوات التالية

 تحديد نسب التوزيع الثانوي:الخطوة السادسة
الثانية وهي التوزيع الثانوي ومن اجل ذلك وجب حتديد نسب التوزيع الثانوي،ويتم رحلة تأيت امل األويلالتوزيع  إمتامبعد 
 :بناءا على مايلي األخريةهذه  إعداد
o  يايت مت حتديد نسب التبادل بناءا على ما  الصيانةلقسم النقل و بالنسبة: 

ومن خالل املعلومات املقدمة من  األقسامعدد تدخالت قسم الصيانة واإلصالحات يف باقي  
تدخل اغلبيتها يف قسم  10متكنا من حصر عدد التدخالت يف  واإلصالحاتمصلحة الصيانة 

 .نفسه النقلالصيانة و ومن ضمنها تدخل يف قسم  الفرينة بإنتاجوخاصة التجهيزات املتعلقة  اإلنتاج
 .بيع او للعمالء احياناضائع املوجهة لنقاط الالبأو الساعات املقطوعة لنقل العمال  
عدد عمال  أنرغم  اإلنتاجاو  اإلدارةعدد العمال الذين يستفيدون من خدمات النقل وهم عمال  

املؤسسة حمل  ة اوماش مكان تواجدمن منطق اإلنتاجعمال  أغلبيةالن املنقولني قلة نظرا  اإلنتاج
 .الدراسة

 .يوضح هذه اخلطوة األيتسبق مت حتديد النسبة رياضيا واجلدول  وبناءا على ما
 1555لشهر مارس  لقسم النقل والصيانةغري املباشرة  لألعباءنسب التوزيع الثانوي  : (23)الجدول رقم 

 

 عوامل تحديد نسب التوزيع الثانوي
 اإلدارة
 واألمن

نقل 
 وصيانة

محاسبة 
 ومالية

 تموين
 إنتاج

 مجموع توزيع
 فرينة دقيق

 14  53 55     عدد تدخالت قسم الصيانة

 %555  %04.52 %40.53     %مصاريف الصيانة إجماليالنسب من 
 %40.25  %14.20 %15.30     %مصاريف القسم إجماليمن  النسب

  3 15 55  0  50 المستفيدين من النقلالعمال عدد 
لنقل المقطوعة الساعات )النسب حسب

 %(البضائعالعمال و 
5.31%  5.35%  5.91% 5.14% 05.15% 04.35% 

  51.21% 25.99% 21.57% 0 0.31% %111- %2..1 النقل والصيانة لمصاريف قسم  IIتنسب 

 .باالعتماد على بيانات املؤسسة الطالبة إعدادمن :المصدر
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 الشكل األيت يوضح تقسيم األعباء:توضيح لكيفية حساب النسب
 .والصيانةقسم النقل أعباء أسس تقسيم  : (23)الشكل رقم

 قسم النقل والصيانةأعباء امجايل %555
 

 الصيانةاعباء % 25.81النقل                                         اعباء52.31%
 حسب عدد التدخالت في كل قسم                                                                          

 
 (حسب عدد العمال يف كل قسم)ساعات نقل العمال باقي األقسام التوزيعق (ساعات نقل البضائع)

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات املؤسسة:المصدر
 

  تضمنه من امجايل مصاريف القسم وذلك ملا ت األكربوهي النسبة  %04.35النقل هي اعباء نسبة
وإصالحها استهالكات الوقود اخلاصة هبا وصيانتها ، التامني عليها ،من اهتالكات لوسائل النقل 

ومت حساب هذه النسبة جبمع التكاليف السابقة عمال النقل  أجوراىل  باإلضافةم يف اخلارج الذي يت
 .الذكر

  على اقسام املؤسسة حمل الدراسة األخريةقسم النقل مت تقسيم هذه أعباء بعد حتديد نسبة، 
بناءا على كمية الوقود املستهلكة حددنا نسبة قسم التوزيع  حيث حسب وصوالت استهالك الوقود

البضائع والعمال علما ان نقل ات املقطوعة كعامل مشرتك بني نقل واختذنا الساعمن هذا االخري 
،وعمال االدارة وعليه مبا ان الساعات املقطوعة اإلنتاجالعمال يتم مرة يف اليوم على دفعتني  عمال 

غالبية وتسبب استهالك الوقود األكرب وتسبب اهتالكات الشاحنات الكبرية لنقل البضائع متثل ال
والباقي قسم على % 05.15واالجور األكثر فكانت نسبة قسم التوزيع من مصاريف النقل هي 
 .االقسام حسب عدد العمال املستفيدين من خدمة النقل يف كل قسم

  مصلحة الصيانة يف كل  تدخالتعدد وقسمت حسب  %40.25الصيانة فتمثل اعباء نسبة أما
 .قسم ومن مث استخرجنا النسب اخلاصة بالتدخالت

o  األمنمصاريف عمال  بناءا علىحتديد نسب التوزيع الثانوي فقد اعتمدنا يف  األمن و اإلدارةلقسم بالنسبة 
 :إىل لإلدارةوالباقي يوجه ( ....ألبسة،أجور)

 امن% 55.59          %(555)وامن  إدارة                             
 

                         إدارة  %      55.54                                                    
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 :ثم
o  من خالل العمال الذين يقوم بتعيينهم  األقسامله عالقة بكل  اإلدارةقسم  أنمبا

 .وحتديد نسبها األقسامكل قسم من   عدد عمالومتابعتهم قمنا حبساب 
o اليت هلم  على االقسام ،قمنا حبساهبم وتوزيعهم املؤسسة يف األمن أعوانمن  يوجد عدد

يبني  األيتوالثانية قمنا بتحديد النسب رياضيا واجلدول  األوىلـومن خالل  ،عالقة هبا
 .العمل

 
 1555لشهر مارس  األمن اإلدارة ونسب التوزيع الثانوي لألعباء غري املباشرة لقسم  : (.2)الجدول رقم 

 

محاسبة  صيانة ونقل وامن إدارة 
 ومالية

 تموين
 إنتاج

 المجموع توزيع
 فرينة دقيق

 182 18 84 40 3 8 29  العمالعدد 
 100 9.89 46.15 21.98 1.65 4.40 15.93  %النسب

النسب من اجمالي 
 88.14 8.72 40.68 19.37 1.45 3.88 14.04  %مصاريف القسم

 7 1 2 1 2  1  االمن أعوانعدد 

 100 14.30 28.57 14.30 28.57  14.30  %النسب
 إجماليمن  النسب

 11.86 1.70 3.38 1.70 3.38  1.70  %مصاريف القسم

لمصاريف  IIنسب ت 
 0 10.42 44.06 21.07 4.83 3.88 15.74 -100 %وامن إدارةقسم 

 .باالعتماد على بيانات املؤسسةة الطالب إعدادمن :المصدر 
o  العمل  وأغلبية وأساس أهمالتقييد اليومي يعترب )التسجيل احملاسيب  أن أساسعلى بالنسبة لقسم احملاسبة واملالية

واليت مت  مت حتديد نسب التوزيع الثانوي بناءا على عدد القيود احملاسبية املتعلقة بكل قسمالذي يقوم به القسم 
 :للمؤسسة حمل الدراسة وهي  اليوميات املساعدةحتديدها انطالقا من 

كل قيودها تعرب عن مبيعات املؤسسة من خمتلف منتجاهتا من الدقيق والفرينة :يومية المبيعات 
بانواعهما وتعتمد مصلحة احملاسبة واملالية يف التقييد على التقارير املقدمة من طرف مصلحة التجارة 

نظرا لكثرة الفواتري ،مما ترتب عنه قيدين رئيسيني  اإلمجاليةل يف اليومية فقط املبالغ وتسج
PIECES1. 
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وماء وبطاقات وقمح ومتثلت يف  أكياستتضمن قيود مشريات املؤسسة املختلفة من : يومية الشراء 
 .موزعة على البقية 52قيد لشراء القمح و 51
من   %05 يتجاوز ما أي قيدا 554املؤسسة حيث  د ملصاريفتها تسديغالبي: يومية الصندوق 

والتنقل  والصيانة  ملصاريف النقلالقيود تسديد ملصاريف نقل القمح ،والباقي تسديد  إمجايل
 .اىل اهنها تصان يف اخلارج اإلشارةلوسائل النقل اليت سبق 

 :تنقسم اىل قسمني: يومية البنك 
o  قيد  313وتضم اكرب عدد من القيود ممثل يف :ايرادات(329piece ) املؤسسة من  إيراداتتعرب عن

 .عاهتامبي
o اقتطاعات البنك من العموالت اليت ترتتب عن اخلدمات  منها تعرب عن 31قيد حيث  93وتتضمن :النفقات

 .لبعض املوردين األخرىاملقدمة للمؤسسة يف تعامالهتا مع الغري عن طريقه،والباقي بعض التسديدات البنكية 
متثل وضعية خمزون املؤسسة من القمح واملاء واملنتجات منها  %33 قيد 32تضم :المخزونيومية  

 ...الوقودالباقي خمزوهنا من  و  واألكياسالتامة الصنع واخلردوات  
صاالت  تالربيد واال مصاريفقيد تعرب عن  10وتشتمل على :يومية العمليات المختلفة 

 G 50 ,TAPو الضرائب مثل  واالستقباالتوالتامينات والكهرباء  واملياه والتنقالت 
تضم قيدين ،تعرب عن االستثمارات اجلديدة املقتناة احدمها جهاز كمبيوتر : يومية االستثمارات 

 . لإلدارةموجه 
 .قيد  35م اهتالكات استثمارات املؤسسة ممثلة يف وتض:هتالكاتيومية اال 
 .كافة عمال املؤسسة  أجوريتمثل يف  تضم قيد واحد:األجوريومية  

 :األيتاجلدول  إعدادسبق ذكره ميكن  ما لمن خال
 1555لشهر مارس  املالية لقسم احملاسبة ولألعباء غري املباشرة نسب التوزيع الثانوي   : (31)الجدول رقم 

 

 نقل وصيانة وامن إدارة القسم
محاسبة 

 ومالية
 تموين

 إنتاج
 مجموع توزيع

 فرينة دقيق
 Z 1.2 32 51 352 6.1 16 28 عدد القيود

 %100 %50,94 %07,24 %04,63 %28,07 %100- %02,32 %06,80 %النسب

  .مصلحة احملاسبة العامة واملالية باالعتماد على بيانات الطالبة إعدادمن :المصدر
 :اجلدول التايل يصبح لدينا  الثانويبعد حتديد نسب التوزيع 
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 دج:الوحدة                                            1555لشهر مارس نسب التوزيع الثانوي لألعباء غري املباشرة  : (31)الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبالغ رقم الحساب
 رئيسيةاألقسام ال األقسام الثانوية

 المجموع
 التوزيع فرع انتاج الفرينة فرع انتاج دقيق التموين المحاسبة والمالية النقل والصيانة واألمن اإلدارة

601 2,854,912.79 259,951.98 269,791.53 26,017.79 22,471.30 739,543.42 1,497,286.28 39,850.49 2,854,912.79 

61 300,105.04 34,208.53 70,980.73 17,767.69 1,767.38 51,855.17 118,085.35 5,440.19 300,105.04 

62 1,087,416.45 361,569.08 71,955.53 98,530.80 140,604.64 10,159.39 10,159.39 394,437.61 1,087,416.45 

63 5,065,056.84 1,059,609.89 811,422.11 415,841.17 156,003.75 970,464.89 1,186,236.31 465,478.72 5,065,056.84 

64 10,701.52 843.32 153.11 394.95 9,295.52 0.00 0.00 14.62 10,701.52 

65 338,021.27 0.00 0.00 338,021.27 0.00 0.00 0.00 0.00 338,021.27 

68 8,382,699.59 393,148.61 413,267.09 7,544.43 45,266.58 2,569,297.42 4,929,865.63 24,309.83 8,382,699.59 

 18,038,913.50 929,531.46 7,741,632.96 4,341,320.30 375,409.17 904,118.09 1,637,570.10 2,109,331.41 18,038,913.50 االولياجمالي التوزيع 

                   التوزيع الثانوي
 X 15.74% 3.88% 4.83% 21.07% 44.06% 10.42% 0.00%(%100-)   االدارة العامة

 Y 0.31% 0.00% 21.57% 25.99% 51.21% 0.00%(%100-) %0.92   االمن والصيانة
 Z 28.07% 4.63% 7.24% 50.94% 0.00%(%100-) %2.32 %6.80   المحاسبة والمالية

                   اجمالي التوزيع الثانوي

قنطار مادة اولية          طبيعة وحدة العمل
 مشتراة

نصف قنطار دقيق 
 منتج

نصف قنطار فرينة 
 منتجة

 نصف قنطار
 مباع

  

   124,231.82 56,738.72 27,824.30 58,292.60         حجم وحدة العمل
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 :هي األولىوبهذا يصبح لدينا جملة ثالث معادالت من الدرجة 
  

1 X = 2109331,41+0,0092*Y+0,068*Z 

2 Y=1637570,10+0,1574*X+0,0232*Z 

3 Z=904118,09+0,0388*X+0,0031*Y 
 

:نتحصل على  5يف  1نقوم بتعويض   

 

 

 

 
:نتحصل على  3يف  1نقوم بتعويض   

 

 

 

 
جند 4يف  0نعويض   

 

 

X=2109331,41+[0,0092*(1637570,10+0,1574*X+0,0232*Z)]+ 0,068*Z 

X=2109331,41+15065,64492+0,00144808*X+0,00021344*Z+ 0,068*Z 

0,99855192*X=2124397,055+0,06821344*Z 

4 X=2127477,813+0,068312361*Z 

Z=904118,09+0,0388*X+[0,0031*(1637570,10+0,1574*X+0,0232*Z)] 

Z=904118,09+0,0388*X+5076,46731+0,00048794*X+0,00007192*Z 

0,99992808*Z=909194,5573+0,03928794*X 

5 Z=909259,9513+0,039290765*X 

X=2127477,813+0,068312361*(909259,9513+0,039290765*X) 

X=2127477,813+62113,69404+0,002684044*X 
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جند 0يف  9نعويض   

 

 

 
:جند  1يف  2و  9و بتعويض   

 

 

 
  :و منه ينتج لنا 

 X = 2195484,283 دج 1

 Y = 2006235,441 دج 2

 Z = 995522,2171 دج 3
 
 
 
 
 
 
 

0,997315956*X=2189591,507 

6 X=2195484,283 

Z=909259,9513+(0,039290765*2195484,507) 

Z=909259,9513+86262,26583 

7 Z=995522,2171 

Y=1637570,10+(0,1574*2195484,283)+(0,0232*995522,2171) 

Y=1637570,10+345569,2261+23096,11544 

8 Y=2006235,442 
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 كغ من الفرينة العادية  51للمنتوج  اختيار وحدات العمل وحساب سعر التكلفة:المطلب الرابع
 :اآلتيتنياخلطوتني  إىلوينقسم هذا املطلب 

 اختيار وحدات العمل:الخطوة السابعة
األقسام الرئيسة من   األقسامحنصل على نسب قيم استفادة كل قسم من  أعالهيف اجلدول  X,Y,Zبعد تعويض قيم 

حتمل على املنتجات من خالل  أنيسية اليت جيب لألقسام الرئاعدة وباجلمع حنصل على مبالغ التوزيع الثانوي املس
 :نطالقا من األسس اآلتيةا( 35الظاهرة يف اجلدول رقم)وقد مت اختيار وحدات العمل( كوسائط)وحدات العمل 

 .مشرتاة نظرا الن الوزن يعترب العامل املشرتك لكل املواد املشرتاة أوليةقنطار مادة :قسم التموين
  .نصف قنطار مادة منتجة من الفرينة والدقيق : اإلنتاجقسم 

 أساس أن الوزن هو العامل املشرتك بني املنتجات  على                                                                  
 .(سجل من طرف املؤسسةمالنه )واألسهل حتديدا                    .نصف قنطار مادة منتجة مباعة:قسم التوزيع

 .كغ فرينة عادية  51حساب سعر تكلفة المنتوج :الخطوة الثامنة
للقسم  غري املباشرة األعباءد نصيب كل وحدة عمل من دتحياختيار وحدات العمل  التوزيع الثانوي و إمجايلحتديد بعد 

 .1555التوزيع الثانوي بالقيم لألعباء غري املباشرة لشهر مارس ( 31)يوضحه اجلدول رقم  وهذا ما
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 1555التوزيع الثانوي بالقيم لألعباء غري املباشرة لشهر مارس  ( :32)الجدول رقم 
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ميكن القيام حبساب سعر التكلفة للمنتوج حمل الدراسة من خالل غري املباشرة  األعباءبتحديد نصيب الوحدة املنتجة من 
 :اآلتيةاخلطوات 

                   :وتكلفتها الوسطية المرجحة األوليةحساب تكلفة شراء المادة 
 1555لشهر مارس  املادة األوليةتكلفة شراء  : (33)جدول رقم

 (دج)القمح الصلب (دج)القمح اللين (دج)قيم  (قنطار)كميات البيان والعمليـــــــــــــــــــــــــات
 :مثن الشراء

30905.55.x5150 
11941.95X1155 

30905.55 
 

11941.95 

1235 
 

2231 

25311251.11 
 

 
 

51625123.11 

     :مصاريف الشراء املباشرة
 :مصاريف الشراء غري املباشرة

30905.55X53.50 
11941.95X53.50 

35651.11 
 

22622.61 

13.15 
 

13.15 

265232.5 
 

 
 

2.5235..3 
 3..51.21613 26285232.5   تكلفة شراء الفرتة

 16285883.82 2161338.52   تكلفة خمزون أول الشهر
 2..2.162 33332.36   املخزنة+إمجايل الوحدات املشرتاة 

 2325.32 12.8.11   التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة

 .باالعتماد على بيانات املؤسسة من إعداد الطالبة: المصدر 
حساب تكلفة الشراء لكل من القمح الصلب و اللني نقوم حبساب تكلفة اإلنتاج، مع اإلشارة إىل أنه مت االعتماد  بعد

 . يف حساب تكلفة خمزون أول املدة على وثائق مصلحة احملاسبة و املالية
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 :اإلنتاجحساب تكلفة 
  1555الفرينة العادية لشهر مارس  إنتاجتكلفة  :( 32)جدول رقم 

 
ــالبيان وال  (دج)الفرينة العادية (دج)قيم  (قنطار)كميات ـاتعمليـ

 :تكلفة المواد االولية المستعملة
23332.35X12.8.11 

 
23332.35 

 
12.8.11 39203534 

    االنتاج المباشرةاعباء
 :االنتاج غير المباشرةاعباء 

23332.35X328..  
23332.35 328.. 3135332 

 26122131   تكلفة انتاج الفترة
    SONتكلفة انتاج النخالة 

 5209353.4   تكلفة مخزون أول الشهر
 :الكميات اإلجمالية

23332.35+..1 
  

13314.50 

التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة 
 المنتجة

  5935.50 

 .املؤسسةبيانات باالعتماد على  من إعداد الطالبة: المصدر 
سعر البيع مطروحا منه هامش الربح ومواد التعبئة والتغليف يعطينا )يطرح تكلفة انتاج املنتوج الثانوي النخالة :مالحظة 

 .(تكلفة انتاج النخالة
علق ولكننا مل ناخذ هذه االخرية بعني االعتبار نظرا لعدم متابعة املؤسسة هلا مما خلق صعوبة يف حتديد املنتوج الثانوي املت

 .بشهر مارس فقط ،مما قد جيعل نسبة اخلطا يف احلسابات كبرية جدا
 دج 315.13كغ من الفرينة العادية هي   51اذن تكلفة انتاج 

حساب التكلفة الوسطية املرجحة للوحدة املنتجة تأيت خطوة حساب سعر التكلفة، مع العلم يف اخلطوة السابقة  بعد
 .و املالية احملاسبةاعتمدنا يف تقييم خمزون أول املدة للوحدات املنتجة على وثائق مصلحة 
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 :كغ من الفرينة العادية  51سعر تكلفة منتوج 
حساب التكلفة الوسطية املرجحة للوحدة املنتجة نقوم حبساب سعر التكلفة بإضافة مصاريف التوزيع غري املباشرة و  بعد

 :و هذا ما يوضحه اجلدول اآليت( مواد التعبئة و التغليف)مصاريف التوزيع املباشرة 
 1555لشهر مارس  كغ من الفرينة العادية  05سعر تكلفة منتوج  ( :35)جدول رقم 

  
 (دج)MANTANT/Qtx (دج)QX C/U الوحدة التعيين رقم المادة

تكلفة االنتاج للمنتجات 
 :المباعة

X51547315.13 
 :التوزيع المباشرةاعباء

 :مواد التعبئة والتغليف
 

 
 :التوزيع غير المباشرة اعباء

 
 
 

 
 فرينة عادية

 
 كيس

 بطاقة 
 خيط

 
 قنطار5/1

5 
5 
 كغ

 
05042 
 

05042 
05042 
39551.3. 

 
05042 
 

 
550.53 

 
53.05 
5.10 

5555/131.09 
 

15.95 

 
41551305.4 

 
5550599.0 
51559.20 
5335.44 

 
5552035.39 

 44509330     :تكلفة الفترة

 5139055.20 352.10 5393 قنطار½   مخزون اول المدة
اجمالي الوحدات المباعة 

 Iومخزون 
    01355 

 3..358 سعر التكلفة 
 .على بيانات املؤسسة باالعتماد من إعداد الطالبة :المصدر 

 .دج 502.33:كغ هو  05وج فرينة عادية تمن سعر تكلفةان  إىلتوصلنا  إذن
 :مقارنة بني نتائج الطريقة املعتمدة من املؤسسة والطريقة املقرتحة

 دج:الوحدة      .التكلفة الكلية طريقة املؤسسة وطريقة نتائج املقارنة بني : (36)الجدول رقم
 تكليف الكليةالطريقة  الطريقة املعتمدة من املؤسسة 

 623.55 653.18 تكلفة الشراء
 315.13 338.33 اإلنتاجتكلفة 

 3..358 18.25. سعر التكلفة
 .مصلحة احملاسبة العامة واملاليةباالعتماد على بيانات  من إعداد الطالبة: المصدر 
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مؤسسة دعم نظام المعلومات المحاسبية ل التكلفة وتقييم المخزون فيدور سعر :المبحث الرابع
 المطاحن الكبرى للجنوب

 استخدام سعر التكلفة في دعم نظام المعلومات المحاسبية للمؤسسة :األولالمطلب 
املستهلكني واملؤسسة اليت تسعى  أهدافحتديد سعر البيع املناسب الذي حيقق  إىليف حساب سعر التكلفة  األصليعود 

حتديد  إن،وبالرغم من واملنافسة القوية لسوق احلرةتوليفة صعبة يف ضل ا أصبحاحتقيق الربح واالستمرار اللذان  إىل
الغاية ليست حتديد  أن إىل اإلشارة انه ينبغي إالحماسبة التكاليف  أهداف أهمسعر التكلفة يعترب من  مث التكاليف ومن

واحملافظة على حتقيق  حد ممكن باستمرار وهذا جملاراة التغريات الدائمة ألقصىحماولة ختفيضه  إمنا لفة فحسب وسعر التك
نقطة ربط  ،وعلى مستوى حبثنا هذا يعترب حتديد سعر التكلفةالربح واالستمرار من خالل حتقيق السعر التنافسي باستمرار

 .بني حماسبة التكاليف ونظام املعلومات احملاسبية أساسية
تعترب حماسبة التكاليف بنك معطيات بالنسبة لنظام املعلومات احملاسبية حيث توفر معلومات هامة تساعد بشكل حيث 
والذي يعتمد على سعر التكلفة يف حتديد  القوائم اخلتامية املختلفة ومنها جدول حسابات النتائج إعداديف  أساسي

 :حسابات مهمة مثل 
 ؛ملنتوجات امللحقة احلساب ا املقدمة و واخلدماتاملبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة :25/ح 
 املنتجات التامة والقيد التنفيذ تغريات املخزون:21/ح. 

 :على احلساب الفرعي األول يشتمل هذا -بسكرة–ويف حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 
 .املنتوجات التامة واملصنعةاملبيعات من : 255

 األخريحتديد هذا يف دور سعر التكلفة  اآلتيةحيث تظهر العالقات 
 سعر البيع xعدد الوحدات املباعة = المبيعات من المنتوجات التامة والمصنعة: 811/ح

 هامش الربح+  سعر التكلفة= سعر البيع                                                                               
 .اإلنتاجتكلفة  X (عدد الوحدات املباعة - عدد الوحدات املنتجة)=  تغيرات المخزون:82/ح

 الثابتة والمتغيرة اإلنتاجأعباء + تكلفة الشراء =  اإلنتاجتكلفة : حيث 
 :يف حتديد قيمة احلساب أيضاتساهم حماسبة التكاليف  هذا و
 املؤسسة حلاجتها  إنتاج 23/املخطط احملاسيب الوطين القدمي احلساب ح املثبت والذي يقابله يف اإلنتاج:23/ح

 .اخلاصة
 :املؤسسة لذاهتا من مهام حماسبة التكاليف واليت تعمل على حتديد كل من إنتاجيعترب حتديد تكلفة :حيث

 .األوليةتكلفة املواد   
 .غري مباشر أوبشكل مباشر  اإلنتاجيةالعملية  واىل غري ذلك من ما يستخدم يف.تكلفة العمالة 

 .1555يوجد هذا احلساب يف دورة ويف حالة املؤسسة حمل الدراسة ال
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 ،21/وح 255/خاص يف حتديد قيم احلسابات حتساهم حماسبة التكاليف بشكل عام وسعر التكلفة بشكل :الخالصة
 .اإلنتاجمن خالل توفري سعر التكلفة وتكلفة 
 إعاناتحساب  إليهماملثبت ويضاف  اإلنتاجو وتغريات املخزون  األعمالفبتحديد قيمة كل من احلسابني رقم 

مستويات النتائج يف جدول حسابات  كأولالسنة الصافية والذي يظهر   إنتاجميكن حتديد قيمة احلساب االستغالل 
خمرجات  أهمالقوائم املالية واليت تعد من  إعدادالنتائج،ويظهر جليا من خالل العالقات السابقة مسامهة سعر التكلفة يف 

 .نظام املعلومات احملاسبية
 السنة الصافية إنتاج(  =24/ح+ 23/ح+21/ح+255/ح:   )إذن

 :مثل أخرىتوفري معلومات  لتكاليف يفانه وتساهم حماسبة ا إىلهذا ونشري 
 املستخدمني  أعباء. 
 خمصصات االهتالكات. 

احلسابني قيميت لتحديد  وتكلفة االنتاج انطالقا من سعر التكلفة إتباعهايبني اخلطوات اليت ميكن  (32)واجلدول رقم 
  1555 فيفريلشهر  21و 255
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 .باستخدام تكلفة اإلنتاج وسعر التكلفة 1555لشهر فيفري  255و 21احلسابني قيمة حتديد  ( :38) جدول رقم
المبيعات من  811الحساب 

 (دج)م تامة صنع
الكميات 

 (قنطار)المباعة
سعر البيع 

 (دج)مواد تغليف هامش الربح (دج)للوحدة
تغيرات   82الحساب 

 (قنطار)الرصيد (دج)مخزون
تكلفة اإلنتاج 

 (دج) للوحدة
 (دج)ت ث+ت م 

 للوحدة
تكلفة 

 المنتوج للوحدة(دج)الشراء

 51فرينة عادية  655,27 167,74 646,02 1 681,5 762,63 121 1 19,91 0,14 920,84 1 780,00 18 375,20 073 36
 25عادية فرينة  327,64 83,87 646,00 1 157,25 833,50 258 14,89 0,17 999,96 1 304,25 2 407,83 608 4
 11فرينة عادية  13,11 3,35 646,00 1 72,6 499,60 119 2,66 0,57 001,00 3 368,38 508,38 105 1
 15فرينة عادية  65,53 16,77 646,00 1 78,65 457,90 129 7,67 0,50 700,00 2 433,15 505,00 169 1
 15فرينة ممتازة 66,25 16,77 660,40 1 52,95 918,18 87 12,58 0,71 271,00 3 68,85 208,35 225
 11فرينة ممتاز 13,25 3,35 660,00 1 22,54 416,40 37 2,92 0,77 458,00 3 16,20 019,60 56

 25دقيق ممتاز  699,14 79,28 113,68 3 2752,25 625,78 569 8 14,89 0,09 473,12 3 901,25 8 109,40 915 30
 11دقيق ممتاز  279,66 31,71 113,70 3 190,85 249,65 594 11,37 0,11 577,90 3 708,00 153,20 533 2
 M+F 12دقيق ممتاز 55,93 6,34 113,50 3 2,57 001,70 8 3,80 0,57 187,00 5 24,30 044,10 126

 15M+Fيق ممتاز دق 139,83 15,86 113,60 3 18,26 854,34 56 11,97 0,42 772,40 4 4,92 480,21 23
 EX25دقيق ممتاز  750,10 79,28 317,52 3 30,5 184,36 101 25,39 0,20 090,92 4 89,75 160,07 367
 EX10دقيق ممتاز 284,66 31,71 317,52 3 1,2 981,02 3 21,37 0,22 131,20 4 10,00 312,00 41
 25دقيق خشن 699,60 79,28 115,52 3 65,75 845,44 204 17,23 0,13 600,00 3 247,50 000,00 891

0,00 0,00 
   

0,00 15 
 

 CAT25 2دقيق  0,00 00.00
2 945 250,00 1 963,50 1 500,00 0,19 15.21 176 280,20 147,5 1 195,12 79,28 219.50 SSSF   25   كغ 

0,00 
    

1 918 688,91 1 576,21 1 217,28 
  

 كغ  21نخالة 
0,00 

    
725 925,16 

    
 فضالت

81 080 533,34 
    

14 114 524,76 
    

 المجموع
من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات املؤسسة:المصدر  
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انظر اجلدول رقم )السنوية  نيومن مث قيمة احلساب األشهرلكل  21و 255وبنفس الطريقة ميكن حتديد قيمة احلسابني 
 .خمرجات نظام املعلومات احملاسبية أهم كأحدجدول حسابات النتائج   إعدادليت تدخل مباشرة يف ا( 35)
 

 دج:الوحدة          .1555لسنة تغريات املخزون :21و  األعمالرقم : 255 احلسابنيقيم : (33)الجدول رقم 
 

 82الحساب  811الحساب  األشهر
 6153652,15 106606470 جانفي
 14114524,76 81080533,34 فيفري
 6831504 100100544 مارس
 2469438,35 101039236 افريل
 10841921,55 112292377 ماي
 12203350,75 82353254,95 جوان
 5503850,25 103599488 جويلية
 16075644,55 81296065,15 اوت

 6085157,85 104902011 سبتمبر
 10712878,35 116428929 اكتوبر
 6749931,65 93428943,55 نوفمبر
 4370137,14 111754564 ديسمبر

 102111990,9 1194882666 إجمالي الحساب

 .باالعتماد على بيانات املؤسسة من إعداد الطالبة: المصدر 
 

من خالل اخلطوات السابقة يظهر جليا كيف انطلقنا من ، يستخدم إمجايل احلسابني يف إعداد جدول حسابات النتائج
 أثبتنايف جدول حسابات النتائج وبالتايل  نيأساسيلتكاليف حلساب قيمة حسابني ا سعر التكلفة كأحد خمرجات حماسبة

مسامهة سعر التكلفة يف إعداد جدول حسابات النتائج كأحد أهم خمرجات نظام املعلومات احملاسبية وهذا األخري موضح 
 .أسفله( 33)يف اجلدول رقم 
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 دج:الوحدة                              .1555النتائج لدورة جدول حسابات  : (.3)الجدول رقم          

 واملاليةالعامة مصلحة احملاسبة :المصدر

 2010 2011 مالحظة العناصر
 433,23 157 935 665,69 882 194 1   رقم األعمال

 619,29 392 98 990,90 111 102   تغريات خمزون املنتجات التامة و القيد التنفيذ
       اإلنتاج املثبت

        إعانات االستغالل
 052,52 550 033 1 656,59 994 296 1   إنتاج السنة الصافية -1

 490,44 195 865- 639,33 327 104 1-   املشرتيات املستهلكة
 222,68 945 13- 312,76 222 17-   اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى

 713,12 140 879- 952,09 549 121 1-   استهالك السنة المالية -2
 339,40 409 154 704,50 444 175   (2-1)القيمة المضافة لالستغالل   -3

 718,94 483 48- 541,08 301 57-    أعباء املستخدمني
 725,22 372- 847,78 773 2-   الضرائب و الرسوم، و املدفوعات املشاهبة

 895,24 552 105 315,64 369 115   الفائض اإلجمالي عن االستغالل -2
 999,38 680 6 917,23 778 4   (التنازلفائض قيمة)العملياتية األخرى  اتاملنتج

 858,92 467 5- 328,58 521 7-   األعباء العملياتية األخرى
 916,78 473 80- 975,34 870 81-   خمصصات االهتالكات واملؤونات

 447,52 645 1 683,20 304 2   استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات
 566,44 937 27 612,15 060 33   النتيجة التشغيلية -5

 086,75 16 844,20 368 1   املنتوجات املالية
 320,48 123 7- 817,08 233 6-   األعباء املالية

 233,73 107 7- 972,88 864 4-   النتيجة المالية -6
 332,71 830 20 639,27 195 28   (6+  5) النتيجة العادية قبل الضريبة  -8

 000,00 4- 406,07 582 3-   الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
       حول النتائج العادية( التغريات)الضرائب املؤجلة

 586,17 892 041 1 101,22 447 305 1   جمموع منتجات األنشطة العادية
 177,46 567 018 1- 868,02 833 280 1-   جمموع أعباء األنشطة العادية

 408,71 325 23 233,20 613 24   النتيجة الصافية لألنشطة العادية -3
       (للتوضيح( ) نواتج)العناصر غري عادية 
       (للتوضيح( ) أعباء)العناصر غري عادية 

       النتيجة غير العادية -.
 408,71 325 23 233,20 613 24    النتيجة الصافية للفترة -11

       (5) حصة للشركات املوضوعة موضع للمعادلة يف النتيجة  الصافية
       (1) النتيجة الصافية للمجموع المدمج  -11

5) منها حصة ذوي األقلية )        
       حصة اجملمع (1)
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 الكبرى للجنوبتقييم المخزون في مؤسسة المطاحن :المطلب الثاني
لتوفري طرق تسمح  األوىلحيث تسعى  ،بني حماسبة التكاليف واحملاسبة املالية األساسيةيعترب تقييم املخزون نقطة الوصل 

تظهر يف القوائم املالية  أنجيب  أهناخمزونات املؤسسة املختلفة يف أمهية تقييم  تقييم خمزونات املؤسسة ،وتتجسد مبتابعة و 
القوائم اليت  أهم،ومن بني ....املالك واملسامهنيالضرائب و  إدارةاليت تعدها املؤسسة وتقدمها ملختلف املستعملني من 

ما لتقييم خمزوناهتا  أسلوب إتباعلذا وجب على املؤسسة  األصولتتضمن قيمة املخزونات امليزانية وتظهر فيها يف جانب 
 .ريرها املالية بشكل موضوعي وسليمتقا إعداد حىت تتمكن من

تقيم السلع املتعاوضة عند خروجها من  أن يقيقحلا ماظنللختضع هذا وجيرب النظام احملاسيب املايل اجلديد املؤسسات اليت 
 وإما( (FIFO OU PEPSيف اخلروج  األوىليف الدخول هي  األوىلباعتبار السلعة  إماعند اجلرد  أواملخزن 

 .(CMP)املرجحة  إنتاجها أومبتوسط كلفة شرائها 
 .كما ينص على تبيني الطريقة املتبعة يف تقييم املخزون او متابعته يف امللحق

 :إىلحمل الدراسة تنقسم خمزوناهتا بشكل عام  للمؤسسةبالنسبة 
  واخليط  واألكياسني والقمح الصلب لكالقمح ال.األوليةاملواد... 
 أنواعهالدقيق مبختلف  أو أنواعهامثل الفرينة مبختلف .املنتوجات نصف املصنعة. 
 الدقيق  وأيضاالتعبئة والتغليف واجلاهزة للبيع  أكياسالفرينة املعبئة يف .املنتوجات التامة الصنع. 
  العمال ولوازم املكتبمواد استهالكية مثل ألبسة... 

بتقييم بعض خمزوناهتا بطريقة التكلفة الوسطية املرجحة –بسكرة –وتقوم مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 
 .هتمل تقييم البعض األخر وفيما يلي نعرض أمثلة عن ذلك ،و (CMP)جملموع اإلدخاالت 

 األولية الموادتقييم .1
جملموع  CMP بطريقة التكلفة الوسطية املرجحة األوليةتقوم مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بتقييم موادها 

 .1555 مارس شهر لخال احمللي الصلبكمثال عن ذلك نعرض تقييم املؤسسة ملشرتياهتا من القمح ،و اإلدخاالت
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 1555مارسلشهر  ح الصلبقمستهالكات الال الشهري تقييمال : (21)الجدول رقم 
 إدخاالت CMP إستهالكات

 البيان
(دج)القيمة (قنطار)الكمية   

التكلفة الوسطية 
(دج)المرجحة (دج)القيمة  (قنطار)الكمية   

1204304.30 
 
 
 
 
 
 
 

05343555.34 
 
 

5535.19 
 
 
 
 
 
 
 

11050.34 
 
 

1019.55 
 

1155.53 
 
 
 
 
 

1155.95 
1155.95 

59423553.23 
 

1995.33 
 

 
05329453.53 

9053.50 
 

5.52 
 

 
11052.9 

 مخزون أول الشهر
 

مخزون اول 
 CCLالشهر

 
  CCLS إدخاالت
 محلية إدخاالت
 مستوردة إدخاالت

 المجموع 2..2.138 683521.1.85 2336.63 13039.15 04554293.53

 .مصلحة حماسبة املواد:المصدر 
مبعىن  إمجايلاملؤسسة تقوم بتقييم خمزوهنا من القمح الصلب خالل الشهر بشكل  أنونالحظ من خالل اجلدول 

 . اإلمجاليةواالستهالكات  اإلمجاليةاملدخالت  إالالتسجل 
دج وليس التكلفة الوسطية املرجحة رغم تسمية الطريقة   1155.95كما نالحظ تقييمها لالستهالكات بسعر الشراء

 .كذلك
 تقييم المنتجات التامة الصنع. 2

عن طريق  وذلكتقوم مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بتقييم منتجاهتا التامة الصنع بطريقة التكلفة الوسطية املرجحة 
ملصلحة احملاسبة واملالية وتستمد حماسبة املواد معلوماهتا من مصلحة  إمجاليةاليت تقدم تقارير شهرية مصلحة حماسبة املواد 

 .كغ من الدقيق املمتاز  10ج منتوج ر ومصلحة املبيعات وكمثال عن ذلك ند اإلنتاج
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 1555لشهر ديسمرب (كغ  10ممتاز  دقيق)الصنع  التام خزون املنتوجمل الشهري تقييمال:  (21)الجدول رقم 
  الكميات األسعار القيم الكميات األسعار القيم

 
 
 
 

9433594.09 
 
 

2255353.13 
5035229.34 

 
 
 
 

1431.95 
 
 

3451.55 
3451.55 

 
 
 
 

1952.35 
 
 

1151.25 
495.00 

9433509.55 
 

50451055.01 

1431.95 
 

3212.11 

1952.3 

4054.55 
 

املدة أولخمزون   
 

 إدخاالت
 

 اخراجات
 
 

مردودات+هبات  
 فرق يف اجلرد

 المجموع .6213.6 3212.13 21.11838.2 2231.31 3212.13 .15336.22.8

 .مصلحة حماسبة املواد: المصدر 
 محل الدراسة في تقييم مخزوناتها المؤسسة ألسلوباالنتقادات الموجهة .3

 مبعىن أهنا الصلب يتضح ان املؤسسة التقوم بتقييم استهالكاهتا اليومية من القمح  أعالهول امن خالل اجلد،
 .من ما اليوفر معلومة تفصيلية حول االستهالكات اليومية-اإلمجالية  -تقوم فقط بتقييم االستهالكات الشهرية

  املستهلكة ومن مث تكلفة  األوليةيف حساب تكلفة املواد  اخلطأ إىلعدم تقييم االستهالكات بشكل يومي يؤدي
 .(األسعارحالة تغري  خاصة يف)عمث سعر التكلفة ومن مث سعر البي ومن اإلنتاج

  طريقة التكلفة الوسطية املرجحة اليصلح  تعميمها على كل خمزونات املؤسسة خاصة املواد القابلة للتلف واملواد
 .اليت تتعرض لتغريات يف أسعار الشراء

 خطا يف حساب التكاليف احلقيقية هلاته املخزونات ومن مث  إىلزونات املؤسسة ،يؤدي عدم تقييم الكثري من خم
 .خطا يف حساب سعر التكلفة 

  املؤسسة تسمي الطريقة اليت تطبقها التكلفة الوسطية املرجحة جملموع اإلدخاالت ولكنها ليست كذلك فهي
 .بسعر الشراء وليس التكلفة الوسطية املرجحة تقيم استهالكاهتا من القمح

  وتقيم ( املدة للفرتة السابقة أخرخمزون )املدة أولخمزون  إنتاجاملؤسسة تقيم خمرجاهتا من املنتجات التامة  تكلفة
 .،وهذاالينطبق على طريقة التكلفة الوسطية املرجحةاإلنتاجفرق اجلرد بتكلفة 

 كغ من الفرينة العادية  51منتوج  و سة من القمح الصلبون المؤسمساهمة في تقييم مخز :المطلب الثالث
وضع منوذج لتقييم  هبدف( تام ومنتجمادةاولية )من خالل هذا املطلب سنحاول تقييم صنفني من املخزونات املؤسسة 

باملخزونات املقيمة من طرف املؤسسة  اخلاصةعلمية،ومل نتمكن من احلصول على البيانات  أسساملخزونات يرتكز على 
 .مقارنة لنتائجنا مع نتائج املؤسسة إجراءبغرض  أعالهيف اجلدولني 
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 مساهمة في تقييم مخزون القمح الصلب .1
 1555لقمح الصلب لشهر ديسمرب ا الستهالكات اليوميتقييم ال : (22)الجدول رقم

               ادخاالت     استهالكات
 التاريخ البيان

 (قنطار)الكمية (دج)السعر (دج)القيمة (قنطار)الكمية (دج)السعر (دج)القيمة
 12/1 مخزون 997,14 1 281,05 2 573,09 555 4 876,24 280,09 2 906,06 997 1
1 516 186,89 2 280,09 664,97 

    
12/3 

2 505 618,26 2 280,09 1 098,91 
    

12/4 
0,00 2 280,09 0,00 

    
12/5 

2 306 903,86 2 280,09 1 011,76 
    

12/6 
3 512 451,28 2 280,09 1 540,49 

    
12/7 

72 926,40 2 280,09 31,98 
    

12/8 
1 445 540,58 2 280,09 633,98 13 132 800,00 2 280,00 5 760,00 

 
12/11 

3 421 484,81 2 280,09 1 500,59 
    

12/12 
649 752,69 2 280,09 284,97 

    
12/13 

2 776 784,81 2 280,09 1 217,84 
    

12/14 
1 645 477,11 2 280,09 721,67 

    
12/15 

1 554 674,81 2 280,09 681,85 
    

12/17 
1 467 320,00 2 280,09 643,54 

    
12/18 

2 415 235,49 2 280,09 1 059,27 
    

12/19 
3 141 471,52 2 280,09 1 377,78 

    
12/20 

2 258 274,10 2 280,09 990,43 17 510 400,00 2 280,00 7 680,00 
 

12/21 
2 391 103,02 2 280,09 1 048,69 

    
12/22 

2 721 606,63 2 280,09 1 193,64 
    

12/25 
3 397 808,36 2 280,09 1 490,21 

    
12/26 

2 923 659,08 2 280,09 1 282,26 
    

12/27 
753 250,53 2 280,09 330,36 

    
12/28 

3 464 040,41 2 280,09 1 519,26 
    

12/29 
0,00 2 280,09 0,00 15 321 600,00 2 280,00 6 720,00 

 
12/31 

48 339 476,70 2 280,09 21 200,69 
     2 180 796,64 2 280,09 956,45 
   

 مخزون أخر المدة
50 520 373,09 2 280,09 22 157,14 50 520 373,09 2 280,09 22 157,14 

 
 المجموع

على بيانات املؤسسة من إعداد الطالبة باالعتماد:لمصدرا  
 

كغ من الفرينة العادية  51مساهمة في تقييم منتوج .2  
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 1555ديسمربكغ فرينة عادية لشهر   05خزون املؤسسة من منتوج اليومي ملتقييم ال : (43)الجدول رقم 
 مبيعات

  
     إنتاج

 التاريخ البيان
 (قنطار)الكمية (دج)السعر (دج)القيمة (قنطار)الكمية (دج)السعر (دج)القيمة

   
1 432 286,12 1 750,64   818,15 

 12/1 بيع/ انتاج   968,81   814,50 1   905,75 757 1   939,75   812,86 1   627,39 703 1  

 12/3 بيع/ انتاج   849,94 1   814,50 1   716,13 356 3   276,46 1   812,86 1   040,74 314 2

 12/4 بيع/ انتاج   283,77 1   814,50 1   400,67 329 2   860,13   812,86 1   287,84 559 1

 12/6 بيع/ انتاج   401,69   814,50 1   866,51 728   277,17   812,86 1   463,34 502

 12/7 بيع/ انتاج   351,52 1   814,50 1   333,04 452 2   067,70 1   812,86 1   592,07 935 1

 12/8 بيع/ انتاج   045,45 2   814,50 1   469,03 711 3   800,00 1   812,86 1   140,75 263 3

 12/10 بيع/ انتاج   958,78   814,50 1   706,31 739 1   006,72 1   812,86 1   040,61 825 1

 12/11 بيع/ انتاج   598,86   814,50 1   631,47 086 1   401,84   812,86 1   470,71 728

 12/12 بيع/ انتاج   430,01 1   814,50 1   753,15 594 2   730,31 1   812,86 1   813,59 136 3

 12/13 بيع/ انتاج   302,55 1   814,50 1   476,98 363 2   289,52 1   812,86 1   727,39 337 2

 12/14 بيع/ انتاج   420,65 1   814,50 1   769,43 577 2   150,73 1   812,86 1   106,04 086 2

 12/15 بيع/ انتاج   366,54 2   814,50 1   086,83 294 4   088,40 2 812,86 1   984,89 785 3

 12/18 بيع/ انتاج   650,22   814,50 1   824,19 179 1   728,25   812,86 1   208,77 320 1

 12/19 بيع /انتاج   236,31 1   814,50 1   284,50 243 2   556,34   812,86 1   565,63 008 1

 12/20 بيع/ انتاج   851,18   814,50 1   466,11 544 1   223,95 1   812,86 1   844,38 218 2

 12/21 بيع/ انتاج   860,71 1   814,50 1   258,30 376 3   842,10 1   812,86 1   474,66 339 3

 12/22 بيع/ انتاج   621,84 2   814,50 1   328,68 757 4   018,82 2   812,86 1   832,22 659 3
 12/25 بيع/ انتاج   458,80   814,50 1   492,60 832   471,65   812,86 1   028,89 855

 12/26 بيع/ انتاج   450,44 1   814,50 1   823,38 631 2   625,30 2   812,86 1   294,83 759 4
 12/27 بيع/ انتاج   776,76   814,50 1   431,02 409 1   846,67   812,86 1   891,28 534 1
 12/28 بيع/ انتاج   370,66 1   814,50 1   062,57 487 2   507,73 1   812,86 1   296,16 733 2
 12/29 بيع/ انتاج   516,61 2   814,50 1   388,85 566 4   013,29 2   812,86 1   809,28 649 3
 12/31 بيع/ انتاج   352,20 1   814,50 1   566,90 453 2   743,71   812,86 1   242,11 348 1

51 605 783,56   1 812,86   28 466,50   57 907 328,47   1 812,86   31 942,45   
 

  
 مخزون أخر المدة         475,95 3   812,86 1   406,35 301 6

   المجموع   942,45 31   812,86 1   328,47 907 57   942,45 31   812,86 1   328,47 907 57
ةمن إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات املؤسس:المصدر  
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 العالقة بين تقييم المخزون ونظام المعلومات المحاسبية:المطلب الرابع
كغ لشهر   05منتوج الفرينة العادية  قمنا بتقييم خمزون املؤسسة من القمح الصلب و 43و 41من خالل اجلدولني 

منتجات  أو أوليةة حمل الدراسة سواء كانت مواد وبنفس الطريقة ميكن تقييم بقية خمزونات املؤسس 1555ديسمرب 
،واجلدول جلميع خمزونات املؤسسةاملدة  أخروذلك هبدف حتديد خمزون أخر املدة الذي يتكون من إمجايل خمزونات 

 . 1555التايل يظهر خمزونات أخر املدة للمؤسسة حمل الدراسة للفرتة املالية 
 دج:الوحدة               .1555خمزونات أخر املدة لسنة  : (22)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .الطالبة باالعتماد على بيانات املؤسسة إعدادمن :المصدر

 311000 قمح لين محلي 4699835,21
0 Germix 311010                                                                               مادة كيميائية 

 GMS 311011مصحح فرينة  69600

 311014 ماء الصهاريج 31919,53

 311500 قمح صلب محلي  2180796,64

 311501 قمح صلب مستورد 167636,84

       *****311 مجموع جزئي 0
 321010 كهربائية  طاقة 89770,03

 321040 قطع غيار 79025,19

       *****321 مواد استهالكية 0
 322011 خردوات ولوازم 11951,19

 322020 لوازم مكتبية 3762,02

 322030 وقود 21752
 322050 البسة عمال 1443,2

 322090 مواد ولوازم مكنت 11895,57

       *****322 لوازم مستهلكة 0
 326101 اكياس تغليف 352572,23

 326102 خيط 2637,07
 355110 كغ  51فرينة عادية  406,35 301 6

14026003 
3*** مجموع جزئي  

88185641,8 
 ****3 بقية مخزونات المؤسسة

102211645 
 3 مخزون اخر المدة
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 : يظهر خمزون أخر املدة يف جانب األصول من ميزانية املؤسسة املوضح يف اجلدول األيت
 دج: الوحدة                           1555دورةالكربى للجنوب  املطاحنمؤسسة  أصول( : 25)جدول رقم ال

حظة األصول
مال

 

 إجمالي 
 N-1صافي  Nصافي  اهتالك ومؤونات 

           أصول غري جارية
(goodwill)) فارق بني االقتناء           

           تثبيتات معنوية
           تثبيتات عينية

 74715080 74715080 0 74715080   األراضي  
 328084132,8 316853496 110613764,7 427467260,7   املباين  
 172721780,5 97336125,56 609112435,9 706448561,5   تثبيتات عينية أخرى  
           تثبيتات ممنوح امتيازها  

 9455449,95 9565529,93 0 9565529,93   تثبيتات جيرى اجنازها
           تثبيتات مالية

           سندات موضوعة موضع معادلة
           مسامهات أخرى وحسابات دائنة ملحقة هبا

           سندات أخرى مثبتة
 85545739,01 113909802,3 0 113909802,3   إقراض و أصول مالية أخرى غري جارية

 9853047,9 9853047,9 0 9853047,9   ضرائب مؤجلة على األصل
 754149368 622233081,7 719726200,6 1341959282   مجموع األصول غير الجارية

           أصول جارية
 59749405,41 102211645 0 44051799,84   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ

           حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 69278509,74 92207917,66 9975756,8 102183674,5     الزبائن

 84096090,87 85556801,35 0 85556801,35   مدينون آخرون
           الضرائب و ما شاهبها

           حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
           املوجودات و ما شاهبها

           األموال املوظفة وأصول مالية جارية أخرى
 41339404,87 23065475,88 0 23065475,88   اخلزينة

 254463410,9 303,041,839.89 9975756,8 254857751,5   مجموع األصول الجارية
 1008612779 925,274,921.59 729701957,4 1596817034   المجموع العام لألصول

 .ةاملالي مصلحة احملاسبة و : المصدر
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على خمزون أخر املدة  املدة للمؤسسة جتمع هبدف احلصول أخر مجيع خمزونات أن (44)رقم يتضح من خالل اجلدول
، وبذلك يظهر جليا الدور الذي تلعبه حماسبة (1555لسنة  ا أصول املؤسسة(40)الذي يظهر يف اجلدول ')اإلمجايل 

تقييم املخزون على وجه اخلصوص يف دعم نظام املعلومات احملاسبية ملؤسسة املطاحن الكربى  التكاليف بصفة عامة و
 .للجنوب

ملدة بل يشتمل أيضا جيدر بنا التنويه إىل أن دور تقييم املخزون ال يتوقف على توفري معلومة حماسبية حول خمزون أخر ا
 .على تقييم املخزون بصفة عامة


