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 مقدمة عامة

 

 أ 
 

التكنولوجي الهائل في طرق التصنیع كلها عوامل أدت التطور الكبیر في وسائل اإلنتاج الحدیثة والتقدم إن 

إلى تعدد المنتجات وتنوعها، وهذا ما أدى إلى زیادة حجم المبادالت التجاریة وازدیاد حدة المنافسة بین 

ویظهر ذلك من خالل الهیمنة على األسواق وتوسعها واالستحواذ على الحصة األكبر  ،المؤسسات االقتصادیة

  .ادة األرباحفي السوق بغرض زی

ولن یتأتى ذلك إال بتخفیض التكالیف وزیادة المستهلكین وبقاء أي مؤسسة اقتصادیة في سوق المنافسة 

یتطلب منها استغالل إمكانیاتها بالطریقة المثلى ومنه فالتسییر الجید والفعال للمؤسسة یتطلب التحكم التدقیق في 

من خالل قدرة المسیر أو كفاءته ممن خالل استخدامه  وعملیة التحكم تظهر اإلنتاجدرجة استغالل وسائل 

فمن بین هذه الوسائل المستعملة نجد محاسبة التكالیف والتي . الوسائل واألدوات الالزمة استخداًما جیًدا وفعاالً 

  .تعتبر كإحدى الطرق أو األسالیب المستعملة في التحلیل الدقیق من خالل حساب التكالیف وسعر التكلفة

خالل هذا المنظور تمثل أداة تقنیة تهتم بدراسة وتحلیل ومعالجة ورقابة أعباء المؤسسة وما فهي من 

یترتب عنها من نتائج، فهي بذلك تساهم وٕالى حد كبیر في الرقابة على التكالیف واتخاذ القرارات والتي لها أثر 

  .ابعة أداء المشاریععلى الذمة المالیة للمؤسسة وكما لها لمحاسبة التكالیف دور في تقییم ومت

إن غیاب استعمال محاسبة التكالیف أو االكتفاء باستعمال الطرق التقلیدیة العاجزة عن مواكبة التطورات، 

فهي تعتبر أداة ضروریة تضمن المحافظة على أصول المؤسسة  من أهم األسباب التي تعاني منها مؤسساتنا

المسطرة وذلك من خالل المعلومات الكمیة والنوعیة التي توفرها لتحقیق أفضل النتائج والوصول إلى األهداف 

  .وكل هذا في سبیل تحسین األداء المالي للمؤسسة وتصحیح االنحرافات ورسم السیاسات المستقبلیة

  :وعلى ضوء ما سبق یمكننا طرح إشكالیة الدراسة

لصناعة الكهروكیمیائیة الوطنیة ل ماهو دور محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي للمؤسسة

ENPEC-؟ سطیف  

  :وبناًءا على هذه اإلشكالیة یمكن تحلیلها إلى األسئلة الفرعیة التالیة

  هل تعتبر محاسبة التكالیف في الوقت الراهن ضروریة في المؤسسة؟ - 

  ما مدى استعمال المؤسسة لتقنیات محاسبة التكالیف؟ - 

  لقیاس األداء المالي؟ هل تقوم المؤسسة باستعمال مؤشرات المالیة - 

  كیف تستخدم محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي؟ - 
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  :فرضیات الدراسة

  .تعد محاسبة التكالیف من أهم التقنیات المستعملة في المؤسسة - 

  .تقوم المؤسسة باستعمال مؤشرات مالیة وذلك بهدف معرفة ما مدى تطور المؤسسة - 

  .ات حدیثة للسیطرة على التكالیف ومنه تحسین األداء الماليتستعمل المحاسبة التكالیف تقنی - 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

  .إبراز أهمیة محاسبة التكالیف والمكانة التي تحتلها ودورها في تحسین األداء المالي للمؤسسة - 

خاصة الحدیثة ووجوب استعمالها من طرف إبراز أهم التقنیات التي تستعملها محاسبة التكالیف  - 

المؤسسة ألنها تساعدها على تعزیز مكانتها ومنافسة المؤسسات األخرى وذلك بمتابعة التكالیف ومحاولة 

  .تخفیفها

أهمیة التقییم وذلك من خالل استعمال مؤشرات التقییم وتبیان إلى أي مدى تطورت أو تراجعت  - 

  .ئهاالمؤسسة ومساعدتها على تحسین أدا

  :أهمیة الدراسة

  :تكمن أهمیة الدراسة

محاسبة التكالیف باعتبارها من أهم التقنیات التي تعطینا صورة واضحة ودقیقة عن  التطرق لموضوع - 

  .المؤسسة وكذلك تساعدها في التحكم في تكالیف الرقابة علیها وذلك من أجل تحسین أدائها

  .مساعدتها على التقییمإبراز أهمیة المؤشرات المالیة واستعمالها ل - 

  :المنهج المستخدم

لإلجابة على إشكالیة الدراسة والفرضیات اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي في الجانب النظري نظرا لتماشیه 

مع طبیعة الموضوع كما في الفصل األول والثاني، وعلى أسلوب دراسة الحالة بهدف إسقاط الجانب النظري 

  .لوصول إلى العالقة بین المتغیرینعلى الواقع العملي وبهدف ا

  



 مقدمة عامة

 

 ج 
 

  :خطوات الدراسة

وسنتطرق فیه إلى نشأة " حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم  "والذي سیكون تحت عنوان: الفصل األول

األسباب التي أدت إلى ظهورها، وسنتناول مفاهیمها وأهدافها باإلضافة إلى التكالیف  محاسبة التكالیف وٕالى

  .وسعر التكلفة وٕالى أهم طرق محاسبة التكالیف من طرق الكالسیكیة إلى الطرق الحدیثة

والذي " تحسین األداء الماليدور محاسبة التكالیف في "والذي سیكون تحت عنوان : الفصل الثاني

إلى مفاهیم عامة حول األداء ثم نقوم بالتطرق إلى األداء المالي من مفاهیم وتقییم وطرق وخطوات سنتطرق فیه 

  .تحسینه إلى أن نقوم بالتعرف على العالقة بین محاسبة التكالیف واألداء المالي

سنتعرض فیه إلى دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للمنتجات الكهروكیمیائیة بسطیف وذلك : الفصل الثالث

لمحاولة إسقاط الجانب النظري على الواقع، وبعدها نتطرق إلى استعمال مؤشرات المالیة ونقوم بحساب مختلف 

  .التكالیف وسعر التكلفة

  

  

  

   

  

  

    



  

  

  

  

  

  

  األول الفصل

  التكالیف محاسبة حول أساسیة مفاهیم
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  :تمهید

تعتبر المحاسبة المالیة من أهم المحاسبات المستعملة في المؤسسة من أجل معرفة الصورة الشاملة للنتائج 

ولكن ورغم أهمیتها إلى أن المعلومات التي تحتویها لیست كافیة لتحلیل النشاط مما أدى إلى ظهور  ةالمحقق

نقص أدى بالمسیرین إلى البحث عن وسیلة أو تقنیة أخرى وهذا ما أدى إلى ظهور ومحاسبة التكالیف والتي 

وهذا باعتبارها الركیزة  استخدمت في مجال اإلدارة والتسییر خصوصا ما یتعلق بجانب اإلنتاج والتسویق

األساسیة إلنتاج البیانات والمعلومات الداخلیة التي یستند إلیها المسیر في اتخاذ القرارات بشكل یخدم مصالح 

  .المؤسسة ویسمح بتحقیق األهداف

وحسابها خاصة  وریة التي تسمح بمراقبة التكالیفوبذلك أصبحت محاسبة التكالیف من التقنیات الضر 

  :لطرق الحدیثة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل عبر المباحث التالیةباستعمال ا

  .مدخل إلى محاسبة التكالیف: المبحث األول

  .دراسة التكالیف واألعباء وسعر التكلفة: المبحث الثاني

  .تقنیات وطرق حساب التكالیف: المبحث الثالث
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  .مدخل إلى محاسبة التكالیف: المبحث األول

محاسبة التكالیف من أهم فروع علم المحاسبة حیث تساعد المؤسسة في جمیع وظائفها مثل التخطیط، إن 

الرقابة، واتخاذ القرارات بعد أن كان دورها قدیما یقتصر على حساب تكلفة المنتوج، حیث یهدف هذا المبحث 

  .ورها ووظائفها وأهدافهاإلى دارسة أساسیات محاسبة التكالیف من مراحل تطورها إلى تعریفها ومعرفة د

  .لمحة تاریخیة عن محاسبة التكالیف: المطلب األول

  :من أهم مراحل تطور محاسبة التكالیف هي

  :قبل القرن التاسع عشر/أوال

كتاب "ظهرت كتابات في محاسبة التكالیف في انجلترا ثم انتشرت في الدول األخرى ومن هذه الكتابات 

تالف بین حسابات المصانع وحسابات التجار، وقدر برز في هذه الفترة الذي بّین فیه االخ" جون كولتر

  .1السجالت التحلیلیة للمخزون وحركته

  :القرن التاسع عشر/ ثانیا

عرض فیه طریقة  Henry Metcalfظهرت عدة كتابات منها كتاب تكلفة الصنع تألیف هنري میتكالف 

عن عالقة محاسبة التكالیف بالمحاسبة المالیة  Jarke&Neilsمحاسبة األوامر اإلنتاجیة وكتاب جارك ویلز 

عن المشاكل المحاسبیة في حالة اإلنتاج المستمر المعروف حالیا بمحاسبة المراحل  Northonوكتاب نورثن 

بأن أغلب الشركات لدیها نوًعا أو آخر   1901في سنة  Hamilton Chuchاإلنتاجیة، وذكر هامیلتون شیش 

لى الرغم من بساطتها إال أنها كانت تمكنها من تحدید تكلفة العمل والمواد التي تستخدم من طرق التكالیف، وع

في إنجاز عمل معین وكذلك قّدم هامیلتون بتقدیم فكرة مراكز التكلفة وظهرت الكثیر من الكتابات التي تتعلق 

  .2بتوزیع التكالیف على المنتجات

  :محاسبة التكالیف المعاصرة/ ثالثا

تقدم الصناعة في السنوات األخیرة أدى إلى ظهور واشتداد المنافسة بین المنتجین  إن: 1945بدأت بعد 

والتي تتمكن المؤسسة من االستمرار في حیاتها، وجب علیها أن تخفض تكالیفها إلى الحد األدنى والحصول 

قدیریة معیاریة، تكالیف على أكبر فائدة ممكنة مع دراسة التكالیف بشتى أنواعها، تكالیف تاریخیة، تكالیف ت

                                                           
  .11، ص 2001، دار األمل للنشر والتوزیع، األردن، 1محمود كراجة، محاسبة التكالیف، ط عبد الحلیم - 1
  .09، ص 2008محمد تیسیر الرجبي، محاسبة التكالیف، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس،  - 2
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ثابتة، تكالیف متغیرة، تكالیف شبه متغیرة الستخدامها في إعداد المیزانیات المرنة المتغیرة ومعرفة عتبة 

مردودیتها وتعتبر والدة محاسبة التكالیف تطوًرا طبیعًیا للمحاسبة العامة ومرحلة متقدمة في تطور الفكر 

  .1المحاسبي

یة واشتداد حدة المنافسة واالنتقال إلى بیئة التصنیع المرنة أصبحت محاسبة وبعد تحریر التجارة العالم

التكالیف التقلیدیة عاجزة عن تطویر األداء والقیام بوظائفها على أكمل وجه بعد أن تغیرت خصائص البیئة 

، )Activity Based Costing(الصناعیة، فأصبح الحل هو تطبیق ما یسمى بالتكالیف على أساس األنشطة 

وبهذا فإن إجراءات محاسبة التكالیف في البیئة الصناعیة الجدیدة مختلف منطقیا عن أنظمة التكالیف 

  .2الكالسیكیة العملیة

  :أسباب ظهور محاسبة التكالیف/رابعا

إن أهم األسباب التي أدت إلى ظهور محاسبة التكالیف هي عجز المحاسبة المالیة في تلبیة متطلبات 

  :ـ3البیانات والمعلومات المتعلقة باإلدارة من 

اإلنتاج المستخدمة في كل مركز من مراكز التكلفة وربطه بكل أمر إنتاجي أو مرحلة إنتاجیة  عناصر -1

  .أو قسم إنتاجي حیث یكون فیه المدیر معرًضا للمسائلة عن التكالیف

  .تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة -2

  .المتعلقة ببیع وتوزیع المنتجات Value Chaineیمة تكالیف مجموعة عملیات سلسلة الق -3

  .معلومات متعلقة بزیادة التكالیف المرتبطة بحجم اإلنتاج -4

  .تسعیرة الوحدة الواحدة المنتجة اعتماًدا على كلفة المخاطر الداخلة في إنتاجه -5

  .العوائد المتحققة من كل سلعة -6

  .التكالیفكل هذه المبررات أدت إلى ظهور محاسبة 

  :4ىویرجع قصور المحاسبة المالیة عن مواجهة متطلبات أصحاب المشروعات الـ

  .أنها تهتم باإلجمالیات دون التفصیل -1

                                                           
  .08، ص 1998عات الجامعیة، طبعة بویعقوب عبد الكریم، المحاسبة التحلیلیة، دیوان المطبو  - 1
  . 17، ص 2013العلمیة للنشر، األردن،  ي، الطبعة العربیة، دار الیازور "مدخل حدیثة"نائل عدس، نضال الخلق، محاسبة التكالیف  - 2
  .22، ص 2009، دار الحامد للنشر، عمان، سنة 1ي، محاسبة التكالیف في المنشآت الصناعیة، طإسماعیل یحي التكریت - 3

4 - http://www.accomntants.egyptcorees.info/blog/?p:19 vu le 15/03/2015 à 22 :12  
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  .كون علیه المستقبلی أنها تاریخیة والمطلوب بالتخطیط للمستقبل ووضع تقدیرات بما یمكن أن -2

  .تهتم بالتسجیل دون الحصر -3

  .دون تحدید نتیجة الفترات الفرعیة) فترة مالیة(ن كامل تبرر نتیجة المنشأة ع -4

عدم جدوى النتائج التي تقدمها لإلدارة ألنها تقدم بعد مضي عام كامل أو أكثر مما یقلل من فاعلیة  -5

  .النتائج وعدم إمكانیة الرقابة

  .مفهوم وأهداف محاسبة التكالیف: المطلب الثاني

  :مفهوم محاسبة التكالیف/ أوال

  :عدة تعاریف لمحاسبة التكالیف نذكر منها هناك

محاسبة التكالیف هي وسیلة لمراقبة التسییر تعتمد على عرض التكالیف وتصنیفها وتحمیلها " :01تعریف 

    ".1على األقسام اإلنتاجیة وتسمى أحیاًنا بالمحاسبة الصناعیة غالبا ما تستعمل في المجال الصناعي

 عامةهي تقنیة معالجة المعلومات المتحصل علیها من المحاسبة ال المحاسبة التحلیلیة: "02تعریف 

باإلضافة إلى مصادر أخرى وتحلیلها من أجل الوصول إلى نتائج یتخذ على ضوئها مسیرو المؤسسة القرارات 

المتعلقة بنشاطها، وتسمح بدراسة ومراقبة المردودیة وتحدید فعالیة تنظیم المؤسسة، كما تسمح بمراقبة 

  ".2لیات سواء على مستوى التنفیذ واإلدارة وتعتبر المحاسبة التحلیلیة أداة فعالة لتسییر المؤسساتالمسؤو 

لى طرق تجمیع وقیاس بیانات إنشاط أو نظام محاسبي تشیر :"على أنها أیضا وُتعََّرفْ : 03تعریف 

طبًقا لقواعد ومفاهیم محددة، محاسبیة خاصة بعناصر تكلفة مدخالت األنشطة سواء إنتاجیة أو خدمیة وتشغیلها 

وذلك بغرض تحدید تكلفة المخرجات من هذه األنشطة سواء إنتاجیة أو خدمیة وتشغیلها طبًقا لقواعد ومفاهیم 

محددة، وذلك بغرض تحدید تكلفة المخرجات من هذه األنشطة سواء كانت سلعة أو خدمة، وسواء كانت في 

  .3"ام هذه التكلفة في التخطیط أو الرقابة واتخاذ القراراتشكلها الوسیط أو النهائي وذلك بغرض استخد

                                                           
  .1، ص 1992رحال علي، سعر التكلفة والمحاسبة التحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1
  .07، ص 2000دار المحمدیة، الجزائر،  ، الجزء األول، - المحاسبة التحلیلیة–ناصر دادي عدون، تقنیات مراقبة التسییر  - 2
  .19، ص 2003مصر،  ،محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكالیف، الدار الجامعیة للنشر - 3
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من خالل هذه التعاریف نستنتج بأن محاسبة التكالیف هي إحدى أدوات التسییر والرقابة : 04تعریف 

الحدیثة وتستعمل تقنیات وطرق من أجل تحدید تكلفة المنتجات ومساعدة اإلدارة في التخطیط والرقابة على 

  .القرارات لتحقیق األهداف المسطرة بأقل تكلفة وأعلى قدر من الكفاءة والفعالیة التكالیف واتخاذ

  :1هي نموذج لمعالجة المعلومات ولها أهداف أساسیة منها التكالیفحیث أن محاسبة 

  معرفة تكالیف العملیات التي تقوم بها المؤسسة؛ - 

  تعیین قواعد لتقییم بعض عناصر میزانیة المؤسسة؛ - 

  ائج مع حساب تكالیف المنتج ومقارنتها مع سعر البیع؛شرح النت - 

  تسطیر توقعات األعباء والمنتج الجاري؛ - 

  ).مراقبة التكالیف(هي وسیلة للتسییر، ومهامها حساب التكالیف وتحلیل االنحرافات  - 

فقط بل نحصر في تحدید تكلفة اإلنتاج تلم تعد أهداف محاسبة التكالیف  :أهداف محاسبة التكالیف/ ثانیا

  :شمل عدة أهداف تخدم اإلدارة وأهدافها المسطرة، ویمكن تحدید أهداف محاسبة التكالیف كما یليتل تتوسع

  :تحدید التكلفة الفعلیة للسلع المنتجة أو الخدمة المؤداة -1

حیث تختص بتجمیع البیانات الفعلیة لألنشطة وتسجیل وتحلیل هذه البیانات بشكل یسمح بتحدید تكلفة 

ات هذه األنشطة وال شك أن هذا الهدف غایة في األهمیة حیث یتم استخدام هذه التكلفة الفعلیة في تكلفة مخرج

  .2البضاعة المباعة وكذلك تكلفة المخزون السلعي آخر الفترة

  .أوجه التكلفة): 1-1(شكل رقم 

  

  

  

  .18نائل عدس، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

                                                           
1 - Michel Poiret et Xavier Hubert, la comptabilité analytique outil de gestion, édition d’organisation, 
Paris, France, P19. 

  .21راضي، مرجع سبق ذكره، ص  محمد سامي - 2

  أوجه التكلفة

Cost Aspects 

  أنشطة أو خدمات

Cost objective 

  منتجات أو خدمات

Cost objective 

 برامج أقسام مشاریع
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  : المساهمة في تسعیر المنتجات -2

یمكن لمحاسبة التكالیف المساهمة في تسعیر المنتجات التي تنتجها المؤسسة أو الخدمات التي تقدمها 

وفي بعض األحیان تقدم محاسبة التكالیف البیانات التي یمكن االسترشاد بها بحیث تعطي على األقل تكلفتها 

  .1لتغییر أسعار البیع إذا ما دعت الضرورة لذلك بهدف زیادة المبیعات وتحسین أرباح الوحدة

  : الرقابة على التكالیف -3

دون التأثیر على تهدف محاسبة التكالیف إلى تخفیض التكالیف المتعلقة باإلنتاج إلى أدنى حد ممكن 

جودة اإلنتاج أي تحقیق الكفاءة واالستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج، وتتطلب عملیة الرقابة على التكالیف بعض 

اإلجراءات بهدف مراقبتها والسیطرة علیها وكذلك وضع المعاییر المحددة مسبقا لتكالیف هذه العناصر لغرض 

علیة وذلك لدراسة أسباب االختالف واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة إجراء المقارنة معها بعد حدوث التكالیف الف

  .2المناسبة

  : قیاس النتائج التحلیلیة -4

وذلك بمعرفة التكالیف وسعر التكلفة ویمكن قیاس مردودیة المنتجات المختلفة أو مجموعة المنتجات 

ة تتحدد على أساس الربح الذي إذ یتحدد سعر بیع على أساس سعر التكلفة والمردودی. والمبیعات أو الخدمة

  .3تحققه المؤسسة

  : توفیر معلومات عن الطاقات اإلنتاجیة المتاحة -5

كل منتج، وكذلك مستلزمات اإلنتاج القیاسیة  إلنتاج وذلك في كل قسم أو عملیة المواد اإلنتاجیة الالزمة

رنامج اإلنتاج من المنتجات من المواد واألجور وساعات عمل اآلالت وهذا ما یمكن اإلدارة من تخطیط ب

  .4المختلفة لتحقیق أهداف المنشأة على أفضل صورة ممكنة

  :تخفیض تكلفة الوحدات المنتجة -6

بعد دراسة البیانات التي تتلقاها اإلدارة من إدارة اإلنتاج والتكالیف تعمل على خفض التكالیف مع 

ر مادة أولیة معینة أو تغییر في شكل السلعة قرارات إداریة بتغیی اتخاذ المحافظة على النوعیة عن طریق

                                                           
  .10، ص 2000دراسة نظریة وتطبیقیة، الدار الجامعیة، القاهرة، –زكریاء فرید عبد الفتاح، محاسبة التكالیف  - 1
  .21محمد سامي راضي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .09ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  .17ص  ،2008سنة  ،األردن ،دار ثراء للنشر 1الساقي، محاسبة التكالیف الصناعیة، طكمال حسن الجمعة الربیعي وسعدون مهدي  - 4
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وتصمیمها ومراقبة أداء العمال والتقلیل من الوقت الضائع أو المنتجات التالفة أو استبدال اآلالت لزیادة كفاءتها 

تحقیق ثر كبیر في المیزانیات التقدیریة سیكون له أ اإلنتاجیة وال شك أن إعداد نظام التكالیف المعیاریة المقدرة أو

  . 1الرقابة على األداء وضبط التكالیف

  :توفیر معلومات إعداد القوائم المالیة المرحلیة والسنویة-7

تساعد محاسبة التكالیف في إعداد القوائم المالیة سواء المرحلیة أو السنویة وذلك عن طریق حساب تكلفة 

القوائم سواء في إظهار اصر أساسیة في هذه البضاعة المباعة وتقییم المخزون في نهایة الفترة والتي تعتبر عن

  .2ربح الفترة من ناحیة أو المركز المالي لها من ناحیة أخرى

حیث أنه عن طریق بیانات محاسبة التكالیف سواء الفعلیة أو  : یم األداء وتطویر خطط الحوافزیتق -8

بالخطط الموضوعة ومدى مساهمتهم  التزامهممحددة مسبًقا یتم تقییم أداء األقسام واألفراد واألنشطة وتحدید مدى 

في تحقیق األهداف المحددة وما قد یترتب على تقییم األداء من تطبیق أنظمة الحوافز أو حتى إعادة النظر في 

  .3تطویرها وتحسینها

  .وظائف ودور محاسبة التكالیف: لثالمطلب الثا

  :وظائف محاسبة التكالیف/أوال

  .محاسبة التكالیف من أهم الوظائف التي تمارسها

تعتبر الوظیفة التسجیلیة أولى الوظائف التي تقوم بها محاسبة التكالیف وعلیه : الوظیفة التسجیلیة -1

فإن المؤسسة هي التي تعمل على اختیار الطریقة األنسب للتسجیل، حیث تقوم محاسبة التكالیف بتسجیل 

خاصة مع مراعاة معاییر الدقة والموضوعیة واستخدام  العملیات ذات الطابع المتعلق بتكلفة اإلنتاج في سجالت

  .4سجالت مناسبة یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة

ویب وتحلیل بیانات التكالیف وعناصرها ونتائجها وذلك بما یخدم أهداف تهتم بتب :الوظیفة التحلیلیة -2

  .5اإلدارة

                                                           
  .19، ص 2011عبد الناصر نور علیان الشریف، محاسبة التكالیف الصناعیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، العبدلي، عمان،  - 1
  .21محمد سامي راضي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .22جع نفسه، ص المر  - 3
  .20عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
  .24ي، مرجع سبق ذكره، ص تإسماعیل یحي التكری - 5
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التكالیف وٕاخضاعها ألداء مخطط  تهتم محاسبة التكالیف بالتحكم في عناصر: الوظیفة الرقابیة -3

  .1)مالئمة وغیر مالئمة(وذلك لتقلیل التكلفة ورفع الكفاءة اإلنتاجیة ومنع الضیاع والفقدان وتحدید االنحرافات 

تهتم بإیصال المعلومات والبیانات بعد تجهیزها إلى المستویات ): اإلخباریة(الوظیفة المعلوماتیة  -4

ب مع احتیاجات هذه اإلدارات عن طریق شبكة من التقاریر والقوائم التكالیفیة وتقوم اإلداریة المختلفة بما یتناس

  .2اإلدارة بإتخاذ قرارات تصحیحیة وعدم تكرارها في الفترات الالحقة

إن هذه الوظیفة تتحقق بعد إنجاز الوظائف السابقة التي تؤدیها محاسبة  :الوظیفة التحفیزیة -5

ل عامل دفع ألقسام المؤسسة من أجل تنفیذ ماهو مخطط له وعدم تجاوز المعاییر التكالیف، وهذه الوظیفة تمث

المحددة في عملیة اإلنفاق وبهذا ستحفز أقسام المؤسسة في استخدام مواردها االقتصادیة المتاحة بشكل كفء 

محاسبة  واقتصادي وهذا فعال یساعد إدارة المؤسسة في تحقیق هدفها المرسوم والشكل التالي یبین وظائف

  .التكالیف

  .وظائف محاسبة التكالیف): 2-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .25سبق ذكره، ص  ي، مرجعتإسماعیل یحي التكری: المصدر

  

  

                                                           
  .24ي، مرجع سبق ذكره، ص تإسماعیل یحي التكری - 1
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 2

  تحقیق هدف المؤسسة

  استخدام أمثل للموارد

  الوظیفة التحفیزیة

  الوظیفة اإلخباریة  الوظیفة الرقابیة  الوظیفة التحلیلیة  الوظیفة التسجیلیة



 حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم                 الفصل األول 

 

13 
 

  :دور محاسبة التكالیف/ ثانیا

لمحاسبة التكالیف دور واضح ومهم في تنفیذ مهام اإلدارة المختلفة في المؤسسة على الوجه الكامل وقد 

  .تطور هذا الدور بتطورها وتطور أهداف ووظائف اإلدارة

  :1یتمثل الدور التقلیدي لمحاسبة التكالیف في: الدور التقلیدي -1

  .تجمیع وتبویب وتحلیل وتخصیص وتوزیع التكالیف -

  .تحدید تكلفة المنتج وذلك لتقویم المخزون - 

المتمثلة في السیطرة على العملیات   احتیاجات اإلدارة  توفیر المعلومات مفصلة عن التكالیف لتلبیة - 

  .التخطیط للمستقبلالحالیة و 

تلعبه محاسبة التكالیف في المؤسسة إال أنها انتهجت باإلضافة للدور التقلیدي الذي : 2الدور الحدیث -2

دوًرا حدیثًا وذلك تماشًیا مع التطور الحاصل في وظائف اإلدارة، ویمكن تقسیم األدوار الحدیثة لمحاسبة التكالیف 

  .حسب وظائف اإلدارة

لك زیادة تعمل إدارة المؤسسة على إعداد الخطط المستقبلیة عادة، وهدفها من ذ: في مجال التخطیط* 

األرباح استناًدا إلى دراسة الظروف التي یتوقع أن تواجه المشروع وتساهم محاسبة التكالیف في توفیر الكثیر من 

البیانات الالزمة على مستوى الوحدات اإلداریة المختلفة كما تساهم في تقدیم التقاریر لمقارنة األداء الفعلي مع 

  .الخطط الموضوعة

إن دور محاسبة التكالیف هو تخصیص التكالیف للوحدات اإلداریة : توجیهمجال التنظیم والفي * 

المختلفة مما یسهل على اإلدارة قیاس أداء هذه الوحدات وتعدیل التنظیم اإلداري بما یحقق كفایة في اإلنتاجیة 

  .ن التنفیذسواء عن طریق العاملین وتوفیر الحوافز لهم أو صیاغة األهداف ومعالجة االنحرافات التي تظهر ع

تتم مقارنة التنفیذ الفعلي مع الخطط الموضوعة لمعرفة االنحرافات ومعالجتها، وفي : في مجال الرقابة* 

  .حالة عدم وجود خطط یتم المقارنة بین التكالیف الفعلیة للسنة الحالیة مع السنة السابقة

                                                           
1 - Edward. J. Vandere Beck, Principle of Cost Accounting, 15th Edition, South Westen Cengage Learning, 

2010, p2. 
  .17عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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البدیل األفضل كالمفاضلة بین  هو المفاضلة بین البدائل المتاحة واختیار: اتخاذ القرارات مجالفي * 

راء أو اإلنتاج، تشغیل خط إنتاج جدید أو إیقاف خط إنتاج آخر هذه المفاضلة یكون لمحاسبة التكالیف دور شال

  .مهم في تحدید البدیل األفضل

  .العالقة بین محاسبة التكالیف والمحاسبات األخرى: المطلب الرابع

بفروع المحاسبة األخرى وهذا راجع لطبیعة المعلومات التي تنتجها ترتبط محاسبة التكالیف ارتباطا وثیقا 

ومصدر البیانات التي تعتمد علیها إلنتاج معلومة مالئمة تستفید منها اإلدارة في التخطیط والرقابة واتخاذ القرار 

  :وهذا ما سنراه فیما یلي

  .العالقة بین محاسبة التكالیف والمحاسبة المالیة/ أوال

ة التكالیف عن المحاسبة المالیة التي اهتمت بتسجیل وتبویب العملیات المالیة من واقع تتفرع محاسب

ودفاتر محاسبیة منظمة الستخراج نتائج أعمال المشروع خالل فترة زمنیة تقدر بنسبة  تالمستندات في سجال

رحیل وطبیعة البیانات مالیة إال أن مع ظهور محاسبة التكالیف قد غیرت هذا األسلوب التقلیدي في القید والت

بالوفاء بمتطلبات اإلدارة من بیانات ومعلومات تساعدها في القیام بأعمالها من تخطیط  االهتمامالمستخدمة إلى 

وتنظیم ورقابة وٕاشراف وتوجیه ورغم ذلك فإن المحاسبة المالیة والتكالیف ترتبطان ارتباطا وثیقا في إظهار نتیجة 

  :ویمكن عرض أوجه التشابه واالختالف كما یلي 1األعمال

  :2أوجه التشابه -1

  محاسبة التكالیف تعتبر امتداد للمحاسبة المالیة وتعتمد على نفس المبادئ واألسس المتعارف علیها - 

تحقق كل من المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالیف رقابة على بعضها البعض باعتبار أن المحاسبة  - 

  .ل األرقام والمؤشرات بشكل إجمالي بینما تتناولها محاسبة التكالیف بشكل تحلیلي وتفصیليالمالیة تتناو 

المحاسبة المالیة التكالیف واألرباح بشكل إجمالي على مستوى المنشأة بینما تقوم محاسبة ظهر ت الفمث

  .التكالیف بإظهارها محللة ومفصلة على مستوى األقسام وأصناف السلع ووحدات اإلنتاج

تقدم محاسبة التكالیف البیانات المتعلقة بتكلفة المنتجات والمخزون السلعي الباقي في نهایة الفترة  - 

  .المالیة وهذا ما یساعدها في إعداد حساباتها وقوائمها الختامیة إلى المحاسبة المحاسبیة

                                                           
  .22عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .21-20، ص 2014، 1طنواف محمد فخر وعطا اهللا محمد القطیس، محاسبة التكالیف الصناعیة، دار أسامة، عمان، األردن،  - 2
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السجالت المالیة  تحمل محاسبة التكالیف على البیانات المتعلقة بمشتریات المواد وأجور العمال من - 

  .والتي تقوم بتحلیلها وتوزیعها على مراكز اإلنتاج ومن ثم تحمیلها على المنتجات

  :سنقوم بعرضها في الجدول التالي: أوجه االختالف -2

  .أوجه االختالف بین المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالیف): 1- 1(الجدول رقم 

  التكالیفمحاسبة   المحاسبة المالیة  زاویة المقارنة

تسجیل عملیات المنشأة الخارجیة ممثلة في قیم   النطاق-1

  نقدیة بشكل إجمالي

تهتم بتزوید اإلدارة بالبیانات 

التحلیلیة للقیام بمهام التخطیط 

  والرقابة

تتمثل الوحدة المحاسبیة في المنشاة ككل أو في   الوحدة المحاسبیة -2

  جزء متكامل منها كفرع أو مصنع

وحدة تنظیمیة  تتمثل في اقل

داخل ) المراكز، األقسام، اإلدارة(

  .المنشأة

المعالجة  -3

  المحاسبیة

تعالج العملیات المالیة بطریقة إجمالیة وتهتم 

بالعملیات التي تحدث بین المنشأة والغیر مما 

  ودائنیة مدیونیةینشأ عنها عالقات 

تعالج العملیات بطریقة تحلیلیة 

وتفصیلیة لتوفیر بیانات عن 

تكالیف كل نوع من المنتجات 

  والعملیات والنشاطات

تهدف إلى تحدید نتیجة النشاط من ربح أو   األهداف -4

خسارة والتعرف على المركز المالي للمنشأة 

  كوحدة واحدة لسنة مالیة واحدة

التكالیف لتحدید  صرتهدف إلى ح

تكلفة وحدات النشاط والرقابة على 

التكالیف واتخاذ القرارات لتحسین 

األداء في اإلنتاج وتكون الفترة 

  )یوم، أسبوع، شهر، ثالثة أشهر(

التي تعبر عن قیم  الفعلیة تهتم بالبیانات  إعداد البیانات -5

منتوجات (العملیات التي تمت في الماضي 

  )وتكالیف

بالبیانات الفعلیة وبالبیانات تهتم 

المحددة مسبقا للتكالیف (التقدیریة

  )فقط
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إدارة المنشأة لوضع الخطط   أصحاب المنشأة والجهات الخارجیة  الجهة المستفیدة -6

والرقابة علیها واتخاذ القرارات 

  الرشیدة

من منتوجات ) قیم(تهتم بالعملیات المالیة   نوع البیانات -7

  المنشأة وتكالیف عن عملیات

) قیم(تهتم بالبیانات الكمیة والمالیة

  .المتعلقة بأوجه النشاط المختلفة

  .21نائل عدس ونضال الخلف، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  :العالقة بین المحاسبة اإلداریة ومحاسبة التكالیف/ ثانیا

أدى التطور الكبیر الذي حدث في علم اإلدارة ونظریة القرارات إلى ضرورة التعمق في نظرة المحاسبة إلى 

من البیانات المتاحة وخلق مجال أوسع في تحلیل وعرض النتائج وقد ساعد ذلك على التقدم  االستفادة

  . التكنولوجي في معالجة البیانات وتطور أجهزة الحاسوب

محاسبة اإلداریة والذي یعني اإلدارة من خالل االعتماد على البیانات والمعلومات لذلك ظهر مفهوم ال

المحاسبیة في التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات، فالمحاسبة اإلداریة هي تطبیق لألسالیب الفنیة والمفاهیم العلمیة 

قابة ر لى أكمل وجه في التخطیط وائفها علفي تسجیل البیانات وتبویبها وعرضها لمساعدة اإلدارة في القیام بوظا

  .1على التنفیذ وتقییم األداء واتخاذ القرارات الالزمة والمالئمة

ومن خالل تعریف المحاسبة اإلداریة نستخلص أن نطاق المحاسبة اإلداریة یشمل الموازنات التخطیطیة، 

للبیانات المالیة والتحلیل اإلحصائي التكالیف المعیاریة، التحلیل الحدي، ونقطة التعادل، التحلیل المالي 

، وٕان جمیع هذه المجاالت تعتمد بشكل أساسي على البیانات التحلیلیة التي تنتجها المحاسبة التحلیلیة ...للبیانات

لذا یمكن القول، إن للمحاسبة التحلیلیة عالقة مباشرة بالمحاسبة اإلداریة عن طریق البیانات والمعلومات المالیة 

التي تقدمها إلدارة المشروع، الستخدامها في مجال التخطیط والرقابة والتنظیم وكذلك في مساعدة  التفصیلیة

  .2اإلدارة في اتخاذ القرارات ورسم السیاسات المستقبلیة وضبط أداء األقسام المختلفة في المشروع

  

  

                                                           
  .24طیس، المرجع السابق، ص قنواف محمد فخر وعطا اهللا محمد ال - 1
  .23عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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  :عالقة التداخل بین النظم المتعددة لنظم المعلومات): 3-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .16، ص 2016، 1ط عبد وآخرون، محاسبة التكالیف، د ن، القاهرة،صالح بسیوني : المصدر

المحاسبة (من خالل الشكل نالحظ بأن كل األنظمة الموجودة بالمؤسسة تقوم بخدمة نظام التكالیف 

م لیقوم بتحدیدها وتجمیعها وتسجیلها وتحلیلها لغرض ا، من خالل توفیرها للبیانات الالزمة لهذا النظ)التحلیلیة

  .اإلدارة بالمعلومات التي تساعدها في التخطیط والتنظیم والرقابةتزود 

  .بالمحاسبة الضریبیة والحكومیة كالیفعالقة محاسبة الت/ ثالثا

تستورد بعض المشروعات الصناعیة مواد خام من الخارج : بالمحاسبة الضریبیة كالیفمحاسبة التعالقة 

حیث تضاف إلى غیر المسترجعة وم والضرائب المفروضة وتستخدمها في عملیات اإلنتاج وتدفع علیها الرس

تكلفة البضاعة، كما یجب احتساب الضریبة المستحقة على الرواتب واألجور التي تخص العاملین في المصنع 

ثم إن على المدقق الضریبي أن یراجع قوائم تكلفة المواد للتأكد من اإلعفاءات التي یتمتع بها قسم التكالیف 

  .1القانون الضریبي ومطابقتها مع

                                                           
  .24عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

  المعلومات اإلداریة بالمنشاة نظام

  نظام التسویق  نظام اإلنتاج

  نظام الموارد البشریة  نظام المشتریات  نظام المخازن

  النظام المحاسبي

نظام 

  التكالیف

إلداریة
سبة ا

حا
الم

  

  المراجعة الداخلیة  المحاسبة المالیة



 حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم                 الفصل األول 

 

18 
 

تقوم المحاسبة الحكومیة على تقدیم الخدمات : بالمحاسبة الحكومیة كالیفعالقة محاسبة الت/رابعا

لذا  ةالمختلفة للمواطنین من تعلیم وصحة ومواصالت وغیرها، حیث أن هذه الخدمات تحتاج إلى نفقات كبیر 

من أجل معرفة مستوى نتائج تلك النفقات ومقارنتها بما یعود على المواطنین  كالیفیجب استخدام محاسبة الت

  .1من منافع وخدمات

  .دراسة التكالیف واألعباء وسعر التكلفة: المبحث الثاني

إن اهتمام محاسبة التكالیف بدراسة التكالیف واألعباء هو محاولة منها للوصول إلى سعر التكلفة 

ت، ذلك أن التكلفة تمثل أحد االعتبارات األساسیة التي تؤثر على جمیع األنشطة وتحدیدها من الربح للمنتجا

التي تقوم بها المؤسسة وتكتسب التكلفة أهمیتها من تأثیرها المباشر وغیر المباشر على القرارات المختلفة بجانب 

سة التكالیف وسعر التكلفة تأثرها أیضا بما یتخذه الفرد أو المؤسسة من قرارات، حیث یهدف في هذا المبحث لدرا

  .وتصنیفاتها

  .مفاهیم أساسیة حول المصاریف، األعباء وسعر التكلفة: المطلب األول

المصروف هو عملیة خروج حقیقي لقیم جاهزة "حیث عرفها ناصر دادي عدون: مفهوم المصاریف/ أوال

  .2"تحصیل على النقودمباشرة أو بعبارة أخرى خروج النقود والمصروف یقابله اإلیراد الذي یعتبر 

هي تضحیة اقتصادیة أیضا یعبر عنها بوحدات نقدیة ولكن ال تقابلها منفعة، فهي : مفهوم الخسارة/ ثانیا

  .3أیضا تكالیف مستنفذة ال تحقق إیراد وبالتالي فإن اإلیراد یكون أقل من التكالیف إذن تحدث خسارة

قییم المصاریف على فترات والناتج عن حساب النتیجة تعرف األعباء بأنها نظام لت: مفهوم األعباء/ ثالثا

مدة حیاة المؤسسة، فهناك إذن فرق في تاریخ  أوالدورة االستغاللیة ولیس على أساس العملیات  أساسیتم على 

تحقیق المصاریف وتاریخ التسجیل أو تحمل األعباء فالعبء یتقابل مع الناتج اللذان یعمالن على تحدید نتیجة 

ن المصاریف تتمیز بالصفة المادیة وهي إاللوازم بالمقابل  ،استهالك البضائع، المواد: ن بین األعباءالدورة وم

سهلة الحساب وتحدید الزمن التي تصرف فیه، فاألعباء لها الصفة غیر المادیة أو بصفة أخرى هي تجریدیة 

  .4وقابلة للتقییم

                                                           
  .24عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .13ادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص ناصر د - 2
  .67ي،مرجع سبق ذكره، ص تإسماعیل یحي التكری - 3
  .14ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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أو ضائع لتحقیق هدف محدد وعادة ما تقاس مورد مضحى به "تعرف على أنها : مفهوم التكلفة/ رابعا

التكلفة بقیم نقدیة من الواجب دفعها للحصول على سلع أو خدمات وتتمثل التكلفة الفعلیة في التكلفة التي حدثت 

  .1"طبقا للموازنة) أو المتنبئ بها(وذلك لتمیزها عن التكلفة المخططة لها ) التكلفة التاریخیة(

الموارد التي عادة ما یتم قیاسها بالقیمة النقدیة التي یتم التضحیة بها لتحقیق  قیمة"وتعرف أیضا على أنها 

هدف معین وهذا الهدف قد یكون الحصول على سیارة أو منزل أو تصنیع منتج معین أو الحصول على 

  .2"خدمة

  .یبین العالقة بین التكلفة والمصروف واألصل والخسارةوالشكل التالي 

  العالقة بین التكلفة والمصروف واألصل والخسارة: )4-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  27، ص 1997،دار زهران للنشر والتوزیع،األردن،2اهللا الرزق،محاسبة التكالیف الفعلیة، طصالح عبد :المصدر

  

  

                                                           
، ص 2009، درا المریخ للنشر، الریاض، السعودیة، 1تشارلز هورنجرن وآخرون، ترجمة أحمد حامد حجاج، محاسبة التكالیف، مدخل إداري، كتاب - 1

130.  
  .70، ص 2013إیدي میالني، بیتر أنریل، المحاسبة اإلداریة لمتخذي القرارات، دار المریخ للنشر، الریاض،  - 2

 اقتناء السلع والخدمات یخلق 

 التكالیف

 استنفدت خالل فترة لم تستنفد حتى نهایة الفترة

تكالیف  تكالیف غیر مستنفذة األصول

 مستنفذة

 خسارة مصروف
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    :مفهوم سعر التكلفة/ خامسا

سعر تكلفة المنتج أو الخدمة هو مجموع التكالیف التي تم صرفها من أجل هذا المنتج أو : "1تعریف

  .1"الخدمة حتى أصبح تاما وقابال للبیع

التكلفة لمنتج معین هو تحمیل هذا المنتج بكافة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة حتى سعر " :2تعریف

 .2"المرحلة النهائیة بما فیها تكالیف التوزیع

كلفها منتوج معین أو خدمة مقدمة ابتداًء من انطالق تسعر التكلفة هو مجموع التكالیف التي ی" :3تعریف

  .3"المرحلة النهائیةله إلى و عملیة إعداده إلى مرحلة وص

  .إذن سعر التكلفة هي مجموع التكالیف التي تتعلق بالمنتوج من تاریخ الشراء حتى تاریخ البیع

  .مكونات التكالیف وسعر التكلفة: المطلب الثاني

  :تتكون مما یلي :مكونات التكالیف/أوال

لیة سواء في المؤسسة الصناعیة تتكون من المشتریات زائد كل األعباء التي ترافق العم: تكلفة الشراء -1

  :أو التجاریة وتوضح حسب العالقة التالیة

  .مباشرة وغیر مباشرة) التموین(أعباء الشراء +المشتریات= تكلفة الشراء

عمل االقتصادیون على التفرقة بین نوعین من تكلفة اإلنتاج تكلفة اإلنتاج النقدیة : تكلفة اإلنتاج -2

  ).االختیارنفقة (وتكلفة اإلنتاج الحقیقیة 

یقصد بها تلك المبالغ النقدیة المنفقة في اإلنتاج، أي التي دفعت فعال مقابل : تكلفة اإلنتاج النقدیة -3

  .خدمات عوامل اإلنتاج

ال یقصد بنفقة اإلنتاج الحقیقیة مجرد المبالغ النقدیة التي دفعت لعناصر : لحقیقیةتكلفة اإلنتاج ا -4

اإلنتاج، بل یقصد بها خدمات الموارد الحقیقیة التي استخدمت في العملیة اإلنتاجیة، أي خدمات العمل ورأس 

  :المال، واألرض المستخدمة في إنتاج السلعة، وتوضح حسب العالقة التالیة

  .أعباء التصنیع+تكلفة شراء المواد المستهلكة= اجتكلفة اإلنت

                                                           
  .31بویعقوب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2 -Margaerin .J, Base de la comptabilité analytique, édition sedifor, Grenoble, 1991, p14. 
  .14، ص سبق ذكرهناصر دادي عدون، مرجع  - 3
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تضم كل األعباء الخاصة بعملیة توزیع المنتوج مثل مصاریف تخزین المنتوج : تكلفة التوزیع -5

  .النهائي، أجور عمال قسم التوزیع، مصاریف النقل، مصاریف اإلشهار والمصاریف المرتبطة بمصلحة البیع

  :إلضافیة وغیر المعتبرةسعر التكلفة واألعباء ا/ ثانیا

مجموع أعباء المؤسسة الخاصة بدورة االستغالل وكذلك الخاصة بخارج دورة االستغالل  فيهي تتمثل 

  1:وتصنف إلى

وهي كل األعباء التي تكون سعر التكلفة والتي لها عالقة منطقیة بإعداد المنتوج : األعباء المعتبرة -1

  .حتى مرحلة بیعه

هي تلك األعباء التي تؤخذ بعین االعتبار في المحاسبة العامة وال تؤخذ في : برةاألعباء غیر المعت -2

  .المحاسبة التحلیلیة ألن تحمیلها قد یجرد التكالیف من معناها

وهي أعباء ذات صفة نظریة، وبهذا المعنى فهي غیر مسجلة في المحاسبة : العناصر اإلضافیة -3

الواجب حسابها ضمن سعر التكلفة وتسمى إضافیة ألنها لیست ضمن العامة أو المصاریف المدفوعة ولكن من 

أعباء المحاسبة العامة، ال تدخل في تقییم عناصر األصول بالمیزانیة، ویشمل كل من مبلغ الفائدة المحسوبة 

  .2)أجرة عمل المستغل(على رأس المال الخاص والدفع ألعمال صاحب المشروع 

الثالثة للتكالیف وسعر التكلفة یمكننا تحدید وحساب أعباء المحاسبة التحلیلیة بعد التمییز بین المكونات 

  :حسب العالقة التالیة

  .األعباء غیر المعتبرة-العناصر اإلضافیة+ أعباء المحاسبة العامة= أعباء المحاسبة التحلیلیة

  .تصنیفات التكالیف: المطلب الثالث

  :اهناك عدة تصنیفات لعناصر التكلفة نذكر منه

  :تصنیف التكالیف حسب طبیعتها/ أوال

  :إلى اإلنتاجیقسم هذا التصنیف عناصر التكلفة تبعا لطبیعة عوامل 

                                                           
1 - Gérard melyon, comptabilité analytique, 3ème édition, paris, 2000, p14. 

  .22ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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وتتمثل في تكلفة المواد والمستلزمات السلعیة المستخدمة في نشاط المؤسسة وهي من : تكالیف المواد -1

  .1إلنتاجأهم عناصر التكالیف ألنها تمثل نسبة كبیرة من التكلفة اإلجمالیة ل

 والورشاتء كانت مباشرة مثل أجور العمال اتتمثل في األجور المدفوعة للعاملین سو : تكلفة العمل -2

  .2وخطوط اإلنتاج المباشرة أو غیر المباشرة مثل خدمات العاملین لآلالت وحراسة المصنع واألبحاث والتجارب

وتتمثل في المصروفات األخرى التي تحتاجها المؤسسة بخالف عنصري : تكلفة الخدمات األخرى -3

  .دورة اإلنتاج أو دورة البیع أو مزاولة النشاط اإلداري العمومي في المشروع إتمامالمواد والعمل من أجل 

  :تصنیف التكالیف حسب الوظیفة/ ثانیا

الوحدة اإلقتصادیة  ن الغرض األساسي من هذا التصنیف هو حصر تكلفة كل وظیفة من وظائفإ

  ).صناعیة، تسویقیة، إداریة(

وتتمثل الوظائف ) مواد وأجور وخدمات أخرى(علیها من عناصر تكالیف أساسیة  من خالل ما ینفق

  .3وظیفة التصنیع وظیفة التسویق والوظیفة اإلداریة من الرئیسیة في المنشآت الصناعیة في كل

المتعلقة بإنتاج أو تصنیع منتج معین وتتضمن كل تكالیف هي تلك التكالیف : التكالیف الصناعیة -1

  :العملیات التصنیعیة ویطلق علیها تكلفة اإلنتاج وتستعمل

  .تكالیف المواد المستخدمة كمواد خام أو نصف مصنعة -

  .ألبحاثكاتكالیف العمالة المتمثلة في أجور مباشرة للعمال أو غیر مباشرة  - 

  .ر المباشرة والمتعلقة باإلنتاج مثل تامین المصنع وصیانتهتكالیف الخدمات الصناعیة غی - 

وتبدأ هذه التكالیف من حیث انتهت التكالیف الصناعیة وتتمثل في جمیع : تكالیف تسویقیة -2

المصاریف التي تستعملها المؤسسة في سبیل بیع المنتوجات مثل تخزین منتجات التامة ومصاریف اإلشهار 

  :4وتشمل ما یليومصاریف النقل والتوزیع 

  .تكالیف المواد المستخدمة في عملیة التسویق مثل المطبوعات والتغلیف والتعبئة - 

                                                           
  .43نائل عدس ونضال الخلف، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .25عبد الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .12، ص 2003أحمد حسین علي حسین، مقدمة في محاسبة التكالیف الصناعیة، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، مصر،  - 3
  .13المرجع نفسه، ص  - 4
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  .رواتب وأجور العاملین في التسویق - 

هي المصاریف اإلداریة التي تتحملها المؤسسة في سبیل توجیه ورقابة وقیادة : التكالیف اإلداریة -3

  :المنشأة ككل ویمكن عرضها كالتالي

  .المواد المستخدمة في المطبوعات والصیانة ومواد النظافة - 

  .رواتب العاملین باإلدارة مثل رواتب الموظفین في اإلدارة العامة وقسم الصیانة - 

  .مصاریف اإلدارة األخرى مثل استهالك المعدات وأتعاب المدققین وغیرها - 

ویطلق علیه التقسیم السلوكي حیث یدرس سلوك التكلفة : 1تصنیف التكالیف حسب حجم النشاط/ ثالثا

تجاه تغیر حجم النشاط وهذا لمساعدة المؤسسة في اتخاذ مختلف القرارات اإلداریة وكذلك ما یحدث على مستوى 

حینما یحدث تغیر في حجم النشاط ومن هذا المنطلق فإن احتمال التغیر أو رد الفعل یمكن أن  التكلفةإجمالي 

  .تبًعا لتغیر حجم النشاط Variableر متغیرة تظهر عناص

الثابت (وأخیرا یمكن أن تظهر عناصر تجتمع بینهما  Fixedكما یمكنه أن یكشف عن عناصر ثابتة 

  .Semi-Variableویمكن تسمیتها بالشبه المتغیرة ) والمتغیر

في مستوى النشاط  هي التكالیف التي تتغیر في مجموعها تناسبیا مع التغیر: التكالیف المتغیرة -1

ویمكن التعبیر عن النشاط بعدة طرق مثل وحدات المنتج أو الوحدات المباعة وما إلى ذلك، ومن األمثلة على 

  .2ذلك المواد األولیة حیث تتغیر المواد المستعملة خالل الفترة في مجموعها مع عدد الوحدات المنتجة

لها مع التسعیر في حجم اإلنتاج بنسبة ثابتة وفي هي عناصر التكالیف التي تتغیر في مجموبمفهوم آخر 

، أما متوسط التكلفة المتغیرة للوحدة فهو ثابت، تشمل هذه التكالیف كل من المواد واألجور المباشرة االتجاهنفس 

  :ویمكن تمثیل دالة التكالیف المتغیرة بیانیا كما یلي

  

  

  

                                                           
  .26محمد سامي راضي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .56، ص 2007المریخ للنشر، السعودیة،  دارمراجعة أحمد حجاج،ري إنت جاریسون، إیرك نورین، المحاسبة اإلداریة، ترجمة محمد عصام الدین زاید، - 2
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  .وحجم النشاطالعالقة بین تكالیف المتغیرة الكلیة ): 5-1(شكل رقم 

  

  .39ي، مرجع سبق ذكره، ص تإسماعیل یحي التكری: المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن العالقة طردیة بین التكالیف المتغیرة اإلجمالیة وحجم النشاط أي أنه كلما زاد 

  .حجم النشاط زادت معه التكالیف المتغیرة الكلیة بنفس النسبة

هي تلك التكالیف التي ال تتغیر بتغیر حجم النشاط أي أنها تبقى ثابتة دون تغییر : التكالیف الثابتة -2

ومن خالل دراسة سلوك هذه العناصر تبین أن نصیب الوحدة المنتجة منها یتغیر بتغیر حجم النشاط فیزداد 

د من حجم نشاطها وعدم ترك طاقة بانخفاض حجم اإلنتاج وینخفض لزیادته، لذا فمن مصلحة المؤسسة ان تزی

  .1عاطلة حتى تنخفض تكلفة الوحدة من التكالیف الثابتة

وتعرف أیضا هي التكالیف التي ال یتغیر مجموعها مع التغیر في حجم النشاط وعلیه فإذا زاد حجم 

م النشاط النشاط أو نقص تبقى هذه التكالیف على حالتها أما متوسط التكالیف فهو متغیر مع التغیر في حج

  .2بطریقة عكسیة

  :ویمكن تمثیل دالة التكالیف الثابتة اإلجمالیة على النحو التالي

  

                                                           
  .40ي، مرجع سبق ذكره، ذ إسماعیل یحي التكریت - 1
  .52محمد تیسیر وعبد الحكیم المرجي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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  :العالقة بین تكالیف ثابتة وحجم اإلنتاج): 6-1(شكل رقم 

  

  .40ي، مرجع سبق ذكره، ص تإسماعیل یحي التكری: المصدر

  .الكلیة تبقى ثابتة مهما تغیر حجم النشاطمن الشكل نالحظ أن التكالیف الثابتة 

  .دراسة سلوك الوحدة من التكالیف الثابتة والمتغیرة التكالیف): 7-1(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

  

  .150بویعقوب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن التكالیف المتغیرة للوحدة ثابتة مهما تغیر حجم النشاط أما التكالیف الثابتة 

  .للوحدة فهي تتناقص أي هناك عالقة عكسیة بین حجم النشاط وتكلفة الثابتة للوحدة
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یف الثابتة هي التكالیف التي تكتسب صفات كل من التكال: شبه ثابتةو  التكالیف شبه المتغیرة  -3

والمتغیرة في نفس الوقت، مثل فاتورة استهالك الكهرباء، حیث أنها تحتوي على حد أدنى یجب دفعه حتى ولو 

كان استهالك الكهرباء صفر ویمثل الجزء الثاني العنصر المتغیر الذي یتوقف مبلغه على أساس كمیة 

  .ك من خالل الرسم البیانيویمكن إیضاح ذل 1االستهالك التي تتماشى مع حجم النشاط الفعلي

  . خط التكالیف شبه المتغیرة والثابتة: )8-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  .69، ص 2002، دار األمین للنشر والتوزیع، مصر، 1السید علیوة، حسابات التكالیف، ط: المصدر

  :التكالیف حسب عالقتها بالزمنتصنیف / رابعا

  : ویتم تقسیم التكالیف حسب وقت حدوثها إلى

حدثت في الماضي ومن ثم یتم عرض نتائجها بعد انتهاء العملیة  هي تكالیف :التاریخیةالتكالیف  -1

لیتها للتحقق من القید وتتمیز بقاب و تستخدم في إعداد القوائم المالیة المستخرجة اإلنتاجیة وتقدیم السلع والخدمات

  .فضال عن موضوعیتها وهما الخاصیتین المطلوبتین في البیانات المالیة التي تظهر في القوائم المالیة

ال تكون مفیدة في اتخاذ القرارات حیث تختلف ظروف اتخاذ القرار على ما كانت  إن التكالیف التاریخیة

  .2علیه الظروف الماضیة في حدوث التكلفة

ویقصد بها التكالیف التي تحدد مقدما قبل وقوعها وتبین ما یجب أن تكون علیه : التكالیف المعیاریة -2

تكالیف فترة العمل القادمة ضمن الظروف التي تتوقعها اإلدارة وبناًءا على أسس موضوعیة ودراسات تاریخیة 

عد دراسة كافة المتغیرات الخاصة باإلنتاج، للتكالیف الفعلیة التي حدثت بالفترات السابقة وعلى تنبؤات علمیة ب

                                                           
  .71-70محمد سامي راضي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .79-78المرجع نفسه، ص  - 2

  الجزء الثابت

  التكالیف

  حجم النشاط

  

  الجزء المتغیر
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ویتم استخدام التكالیف الفعلیة بعد حدوثها لتحدید أیة انحرافات ودراسة أسباب حدوثها والعمل على تصحیحها 

ومن هنا فإن التكالیف المعیاریة تعتبر أداة رقابة فعالة تستخدمها اإلدارة لزیادة الكفاءة اإلنتاجیة والعمل على 

  .1تكالیف إلى أدنى حد ممكنتقلیل ال

  :تصنیف التكالیف حسب عالقتها بوحدة المنتج/ خامسا

یتم تقسیم التكالیف حسب عالقتها بوحدة المنتج إلى تكالیف مباشرة وتكالیف غیر مباشرة على المنتج كما 

  :2یلي

تج منها مباشرة وهي تكلفة یمكن تتبعها لوحدة المنتج وتحدید نصیب المن:تكالیف مباشرة على  المنتج -1

  :وبدقة دون الحاجة إلى استخدام أسالیب تقدیریة مثل

  .وهي المواد التي تدخل في تشكیل المنتج مثل الجلد في صناعة األحذیة: مواد مباشرة –

  .أجور عمال اإلنتاج: أجور مباشرة -

نصیبه منها وهي تكلفة ال یمكن تتبعها لوحدة المنتج وتحدید : تكالیف غیر مباشرة على المنتج -2

أو تحكیمیة باستخدام معدالت التحمیل، وتشتمل  دیریةمباشرة بل یتم تحدید نصیب المنتج فیها باستخدام طرق تق

عناصر التكالیف غیر المباشرة على جمیع عناصر التكالیف غیر المباشرة على جمیع عناصر التكالیف بخالف 

  :اشرة إلىالمواد واألجور المباشرة، وتنقسم التكالیف غیر المب

  .ال تدخل في تشكیل المنتج ولكن تساعد على إنتاجه مثل المسامیر وغیرها: مواد غیر مباشرة –

مثل أجور عمال الخدمات ومشرفي اإلنتاج والصیانة والنظافة ومرتب مدیر : أجور غیر مباشرة -

  .المصنع

       والتأمین على المصنعمثل الوقود والزیوت وٕایجار الصنع : تكلفة صناعیة غیر مباشرة أخرى -3

  .اهتالك اآلالتو 

  : تبویب التكالیف ألغراض اتخاذ القرارات والرقابة/ سادسا

التخاذ القرارات الخاصة باإلدارة البد من تحدید التكالیف المرتبطة بمثل هذه القرارات، خاصة وأنها تزود 

ج من عدمه، قرار تصنیع السلعة في الداخل أو اإلدارة بالبیانات الخاصة بتلك القرارات مثل قرار زیادة اإلنتا

                                                           
  .41، ص 2001، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، 1سبة التكالیف الصناعیة، طعاطف األخرس وآخرون، محا - 1
  .45- 44، ص 2010شحاتة السید شحاتة، دور محاسبة التكالیف في التخطیط واتخاذ القرارات، دار التعلیم الجامعي،  - 2
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الشراء من الخارج، قرار إیقاف خط اإلنتاج أو عدم االستمرار في اإلنتاج وتوجد العدید من القرارات التي ترتبط 

ببیانات خاصة من محاسبة التكالیف، وفیما یلي بعض هذه التكالیف والتي من الممكن أن تؤثر في بعض 

  .1القرارات في المنشأة

  : التكلفة الغارقة -1

هي التكالیف التي تنتج عن قرارات تم اتخاذها في الماضي وال تستطیع اإلدارة إیقافها أو التحكم بهذه 

التكالیف وال یوجد لها أي ارتباط بالقرارات المستقبلیة، وبمعنى آخر هي التكالیف المستثمرة في أصول إنتاجیة 

ة عمره اإلنتاجي أو التخلص منه استردادها إال باستعمال األصل طیل ملموسة أو حقوق غیر ملموسة وال یمكن

قبل ذلك، ومنه فإن التكلفة الغارقة تعبر عن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل في أي وقت وقیمة النفایة في 

  .نفس الوقت

  :تكلفة الفرصة البدیلة -2

فضل بدائل متاحة، أي هي المنافع الصافیة التي هي التكلفة التي یتم فقدها إذا ما تم استخدام الموارد في أ

كان من الممكن الحصول علیها إذا ما استخدمت هذه الموارد في البدیل اآلخر المتاح، لذلك تكلفة الفرصة 

البدیلة هي الخسائر التي تحملتها المنشأة نتیجة التضحیة بالبدیل اآلخر المتاح لها، وال یتم تسجیل تكلفة الفرصة 

  .السجالت المحاسبیة يفالبدیلة 

  :التكلفة التفاضلیة -3

هي الفرق بین تكالیف بدیلین، وهذا الفرق یلعب الدور األساسي في اتخاذ القرارات، وفي حالة تساوي 

  .ن هذه التكالیف ال تؤثر على اتخاذ القرارإتكالیف البدیلین ف

  .في اإلنتاجإجمالي الزیادة /إجمالي الزیادة في التكالیف= التكلفة التفاضلیة

  :التكلفة المضافة -4

هي قیمة التغیر في مقدار التكالیف الذي ینتج عن زیادة حجم اإلنتاج من مستوى معین إلى مستوى آخر 

  .خفض مستوى اإلنتاج أوأكبر أو أقل من المستوى السابق، وتعتبر هذه التكلفة في حالة اتخاذ قرار بشأن زیادة 

  

                                                           
  .33، ص 2003ردن، ، عمان األ1غسان فالح المطارنة، مقدمة في محاسبة التكالیف، دار وائل للنشر، ط - 1
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  :التكالیف القابلة للرقابة -5

هي التكالیف القابلة للرقابة والتي یمكن التحكم فیها من حیث تحققها وتحدید مقدارها بصورة واضحة 

ملموسة بواسطة أحد األشخاص المسؤولین في مستوى إداري معین وفي حدود فترة زمنیة معینة وفي إطار 

كالیف مطلقة، بل یكفي ظروف تشغیل محددة، وعلى ذلك فإنه لیس من الضروري أن تكون درجة التحكم في الت

  .أن تكون هناك القدرة على التأثیر في هذه التكالیف بصورة واضحة

  :التكالیف غیر القابلة للرقابة -6

هي التكالیف التي یمكن التحكم فیها ورقابتها عند مستوى إداري معین، ولیس لدیه السلطة للتحكم في 

خصص لكل قسم أو مركز من مراكز اإلنتاج، فهي تعتبر تحقق هذه التكالیف مثل تكالیف مراكز اإلنتاج التي ت

  .غیر خاضعة لرقابة أقسام ومراكز اإلنتاج

  :تصنیف التكالیف حسب النظام المحاسبي المالي -

  :یمكن أن نصنف التكالیف حسب النظام المحاسبي المالي على النحو التالي

وهي جمیع ما یتم اقتناؤه واستهالكه في عملیة نشاط المؤسسة لضمان : المستهلكة المشتریات 60/ح

  .سیرها وفق ماهو مخطط له

  .جمیع الخدمات التي تقوم بها المؤسسة باستقبالها من الغیر: الخدمات الخارجیة 61/ح

لخارج عن نقصد بها جمیع األعباء والخدمات المقدمة من الغیر ا: الخدمات الخارجیة األخرى 62/ح

  .عمال المؤسسة ولم یسبق ذكرها ضمن األعباء السابقة

من أجور واشتراكات  للمؤسسة یقصد به جمیع ما یتعلق بأعباء العمال التابعین: أعباء المستخدمین 63/ح

  .اجتماعیة إضافة ألعباء رب العمل من أجور واشتراكات اجتماعیة

یع الضرائب والرسوم التي تتحملها المؤسسة كعبء ویقصد بها جم: الضرائب والرسوم والمدفوعات 64/ح

  .ضریبي نتیجة ممارسة نشاطها

نقصد بها جمیع ما یتعلق باألعباء التي تصرف خالل عملیة : األعباء العملیاتیة التشغیلیة األخرى 65/ح

  .1النشاط التشغیلي للمؤسسة

                                                           
1
وم حابي أحمد، دراسة مقارنة بین طریقة التكالیف القدیمة وطریقة محاسبة التكالیف حسب األنشطة، أطروحة ماجستیر، تخصص محاسبة، كلیة العل - 

  27، ص 2011، 3االقتصادیة، جامعة الجزائر 
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ة المالیة التي تتحملها المؤسسة یقصد بها جمیع ما یتعلق باألعباء ذات الصیغ: األعباء المالیة 66/ح

  .خالل دورة نشاطها

ویقصد بها أن هذا الحساب یضم جمیع العملیات الخاصة باألعباء : العناصر غیر العادیة 67/ح

ستغالل كحوادث المرور التي تصیب الشاحنات والسیارات االاالستثنائیة غیر المتوقعة والخارجة عن عملیة 

ص المؤونة، فتعتبر عبئا استثنائیا على المؤسسة ویفصح عنه بصفة مستقلة بصورة مفاجئة دون سبیل لتخصی

  .عن القوائم المالیة

یقصد بالمخصصات توقعات األعباء من : المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القیمة 68/ح

تیجة خالل الخسائر التي یمكن ان تصیب المؤسسة في فترة الحقة فتتداركها المؤسسة كعبء لتخفیض الن

انطالقا من مبدأ الحیطة والحذر الذي یستوجب تسجیل األعباء المتوقعة دون اإلیرادات وكذلك االهتالكات التي 

تصیب األصول القابلة لالحتكاك إضافة إلى نوع جدید من األعباء لم یكن معروفا سابقا، وهو عبء الخسارة في 

  .القیمة الذي تتعرض له المؤسسة بسبب تقلبات السوق

ویقصد بهذا الحساب جمیع الضرائب على النتائج التي تدفعها : الضرائب على النتائج وما یماثلها 69/ح

المؤسسة أو تلتزم بدفعها وتعتبر عبئا ألنها جزء النتیجة الذي ال یستفید منه صاحبه وكأن إدارة الضرائب شریك 

  .1بها الجزء

  .األخرىعالقة إدارة قسم التكالیف باإلدارات : المطلب الرابع

قسم إدارة دارات داخل المؤسسة لها عالقات تبادلیة مع بعضها البعض، فإن اإل أقسام بما أن مختلف

التكالیف تفید وتستفید وهذا بحسب موقعها داخل الهیكل التنظیمي، ومن هذا المنطلق سوف نرى موقع القسم من 

  .الهیكل التنظیمي وكذا عالقته بمختلف اإلدارات واألقسام

  :موقع محاسبة التكالیف في الهیكل التنظیمي /أوال

اإلدارة الفعالة تحتاج إلى هیكل تنظیمي معرف بعنایة، ومثل هذا الهیكل التنظیمي یمثل اإلطار العام 

الذي تم من خالل انجاز فعالیات الشركة، كما تحتاج اإلدارة الفعالة إلى تخطیط وتوظیف الواجبات الخاصة بكل 

قسام المختلفة واألقسام الفرعیة التي یرأسها مركز تنفیذي، وتستطیع الشركة من خالل التنظیم المتماسك تنسیق األ

أفراد یتمتعون بدرجات مختلفة من السلطات والمسؤولیات، ویعمل الهیكل التنظیمي على تشغیل عملیة التنسیق 

                                                           
  . 27، ص مرجع سبق ذكرهحابي أحمد،  - 1
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بین اإلدارات واألقسام والوحدات وتداول المعلومات بین المستویات المذكورة كما یعمل على تسجیل الرقابة على 

  .جل تمكین الشركة من تحقیق أهدافها العامةالتنفیذ من أ

وتعتبر اإلدارة المالیة إحدى الوظائف العامة ضمن تقسیمات الهیكل التنظیمي وتتبع عادة للمدیر العام، 

قسم المحاسبة المالیة، قسم : وتتفرع وظیفة اإلدارة المالیة إلى إدارات فرعیة متعددة یطلق علیها األقسام مثل

  .ومحاسبة الضرائب وغیرهامحاسبة التكالیف 

وتتفرع األقسام بدورها إلى وحدات تشغیلیة فیالحظ ان قسم محاسبة التكالیف یتفرع إلى وحدات تشغیلیة 

المتعلقة بالمحاسبة عن كل عنصر من عناصر التكالیف كالمحاسبة عن المواد،  متتولى كل منها المها

ى، باإلضافة إلى وحدة الموازنات التخطیطیة ووحدة والمحاسبة عن األجور، والمحاسبة عن المصاریف األخر 

  .1تقاریر األداء ووحدة المعاییر وتحلیل االنحرافات

  :والشكل التالي یمثل نموذجا لخارطة الهیكل التنظیمي یوضح موقع إدارة التكالیف والتقسیمات الفرعیة التي تتبع له

  .موقع إدارة التكالیف في الهیكل التنفیذي): 9-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .19حسن الجمعة وسعدون مهدي الساقي، مرجع سبق ذكره، ص  كمال: المصدر

                                                           
  .18- 17، ص 2008، دار إثراء للنشر األردن، 1وسعدون مهدي الساقي، محاسبة التكالیف الصناعیة، طكمال حسن جمعة الربیعي،  - 1

  مجلس اإلدارة

  المدیر العام

  إدارة اإلنتاج  إدارة المشتریات  إدارة الشؤون

  إدارة التسویق  إدارة األفراد

  قسم المحاسبة  قسم المحاسبة
 

  قسم المحاسبة
 

وحدة المحاسبة 
عن عناصر 

  التكالیف

وحدة الموازنات 
  التخطیطیة

وحدة تقاریر 
  األداء

وحدة المعاییر 
وتحلیل 

  اإلنحرافات
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  :1عالقة إدارة محاسبة التكالیف باإلدارات األخرى/ ثانیا

التنظیمي تعتبر ضروریة تمتلك محاسبة التكالیف عالقة وطیدة بمختلف اإلدارات المندرجة في الهیكل 

لإلدارات األخرى، كما أن اإلدارات األخرى تسهل عمل إدارة محاسبة التكالیف ویمكن تلخیص عالقة إدارة 

  :محاسبة التكالیف بمختلف اإلدارات فیما یلي

تمد إدارة التكالیف دائرة المشتریات باستمرار : بإدارة المشتریات محاسبة التكالیفعالقة إدارة  -1

، كما تزود إدارة المشتریات بدورها إدارة األدنىمات عن كمیة المخزون لكل صنف والحد األقصى والحد معلو 

  .التكالیف نسخا من أوامر التورید التي أرسلت إلى الموردین

تمسك إدارة المخازن بطاقات الصنف للمواد، حیث : التكالیف بإدارة المخزونمحاسبة إدارة  عالقة -2

الصادر والوارد والرصید بالكمیة فقط، كما نقوم بصرف المواد إلى مراكز  مادةكل تخصص بطاقة صنف ل

التكلیف على أساس مستندات طلبات تسلیم المواد أو آذونات صرف المواد، التي ترسل نسخ منها إلى دائرة 

إدارة التكالیف، حیث تسعر في شعبة محاسبة المواد من خالل مسك بطاقات مراقبة المخزون مع اإلشارة إلى أن 

التكالیف تقوم بمسك سجالت تحلیلیة إلخراجات المواد ولألجور وللتكالیف اإلضافیة الصناعیة، یمكن على 

  .أساسها تسجیل القیود المحاسبیة المتعلقة بانتقالها في مراكز التكالیف النوعیة المستفیدة 

معلومات تفصیلیة من إدارة  سلم إدارة التكالیفتت: التكالیف بإدارة المبیعاتمحاسبة عالقة إدارة  -3

المبیعات حول طلبیات العمالء المراد تشغیلها وعن أسعارها ومواصفاتها، وجمیع المعلومات التي تم االتفاق 

دارة المبیعات إعلیها عن هذه الطلبات وأوامر التنقل، وتقوم دائرة التكالیف بمسك الحسابات الالزمة وتزوید 

  .ل هامش الربح المحققبتكلفة إنتاج هذه األوامر من أج

تقوم إدارة اإلنتاج بمتابعة العملیات اإلنتاجیة في : التكالیف بإدارة اإلنتاجمحاسبة عالقة إدارة  -4

مراحلها المختلفة طبقا للتصامیم المحددة من قبل اإلدارة المختصة وحسب الخطط والبرامج المقررة وترسل إلى 

حجم اإلنتاج التام السلیم واإلنتاج والمعیب والتالف وأسبابه والزمن إدارة التكالیف معلومات تفصیلیة عن كمیة 

الفعلي في إنتاج كل قسم أو مرحلة أو حجم اإلنتاج غیر التام ومستوى إتمامه وبیانات أخرى حول عدد العاملین 

السابقة وٕاعداد  واألماكن المتقدمة في اإلنتاج والوقت الضائع وأسبابه، وتقوم إدارة التكالیف باستخدام البیانات

تقاریر عن اإلنتاج المعدل وعن تكالیف اإلنتاج وعن اإلنحرافات بین التكالیف المعیاریة والتكالیف الفعلیة بالنسبة 

                                                           
لحج جاب اهللا الشریف، دور التكالیف المعیاریة في تحسین أداء المؤسسة اإلقتصادیة، دراسة حالة للمؤسسة الوطنیة للدهن سوق أهراس، جامعة ا - 1

  .6، ص 2009-2008لخضر، باتنة، 
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إلى كل طلبیة أو مركز تكلفة وٕارسال التقاریر السابقة إلى الجهات المعنیة ومنها إدارة اإلنتاج التخاذ اإلجراءات 

  .الالزمة

تمد إدارة الحسابات إدارة التكالیف بالمستندات : التكالیف بإدارة الحساباتحاسبة معالقة إدارة  -5

المتعلقة بشراء المواد واللوازم المختلفة وصرف األجور وعناصر االستخدامات األخرى، حیث تقوم بتحلیلها من 

خة منها إلى محاسبة المواد ولألجور واالستخدامات األخرى، حیث ترسل نس اتخالل السجالت التحلیلیة إلخراج

المالیة إلثبات قیود الیومیة لتوزیع هذه المصروفات على مراكز التكالیف النوعیة، كما تقدم محاسبة التكالیف إلى 

  .دائرة الحسابات تكالیف المبیعات وتكالیف المخزون السلعي الباقي في آخر مدة

التكالیف إلى اإلدارة العامة تقاریر التكالیف،  تقدم إدارة: التكالیف باإلدارة العامةمحاسبة عالقة إدارة  -6

 وتقاریر كفاءة األداء الستخدام المواد األولیة والعمل وعناصر االستخدامات األخرى وعن الطاقة المتاحة

واستغاللها ومدى استخدامها  وعن الطاقة المتاحة األخرىوالعمل وعناصر االستخدامات  األولیةالستخدام المواد 

نقلة وأسبابها، باإلضافة إلى تقاریر أخرى خاصة إحداث بناء على طلب اإلدارة لبیان ة غیر المونسبة الطاق

  .1معالجات محددة

وتساعد البیانات المقدمة إلى اإلدارة العامة جمیع المستویات اإلداریة في إعداد الخطط الالزمة والرقابة 

لرشیدة، مما یساهم في رفع كفاءة األداء تخفیض على التنفیذ وتقییم ومحاسبة المسؤولیة واتخاذ القرارات ا

  .التكالیف وزیادة الربح

  .تقنیات وطرق حساب التكالیف: المبحث الثالث

إن حساب وقیاس التكالیف في المؤسسة یعتمد على الغرض المعدة ألجله وفقا لمنهج قیاس التكلفة 

وخدمات عبر المراحل المختلفة المكونة وتحدید النتیجة عن طریق حساب مختلف تكالیف المنتجات من سلع 

لنشاط المؤسسة ویتم ذلك بمجموعة من الطرق حیث تختلف كل طریقة عن األخرى باختالف الهدف منها وهذا 

  :ما سنتطرق إلیه من خالل هذا المبحث

  .الطرق الكالسیكیة لحساب التكالیف: المطلب األول

  : طریقة التكالیف الكلیة/ أوال

  :الكلیة أو كما تسمى بطریقة األقسام المتجانسة أو مراكز التحلیلطریقة التكالیف 

                                                           
  .25واف محمد فخر وعطا اهللا محمد القطیش، مرجع سبق ذكره، ص ن - 1
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نشأت بعد الدراسات الـتي أجریت قبل الحرب العالمیة الثانیة من طرف الرائد العقید : نشأتها -1

RIMALHO  وبقي النظام األساسي في المخطط 1947وقد اعتمدت من طرف المخطط المحاسبي الفرنسي ،

    1982.1المحاسبي الفرنسي 

تعتمد هذه الطریقة على مبدأ تحمل وحدات اإلنتاج والمبیعات بكافة عناصر التكالیف : تعریفها -2

المباشرة وغیر المباشرة، الثابتة والمتغیرة والتي تتماشى مع مبدأ التحمیل الكلي للتكالیف ویرجع هذا إلى وجود 

   2.نشأت هذه التكالیفعالقة بین اإلنتاج والتكالیف أي أنه لوال وجود إنتاج لما 

وتعرف كذلك على أنها مجموعة من اإلجراءات، حیث یتم توزیع إجمالي التكالیف المباشرة وغیر المباشرة 

التي تتحملها المؤسسة بین المنتوجات واألنشطة المراد تحدید أسعار تكلفتها، فهدف هذه الطریقة هو التحمیل 

  .3عض تقدیرات المحاسبة المالیةالشامل لكل األعباء على المنتوجات وتصحیح ب

  :4تقوم طریقة التكالیف الكلیة على األسس التالیة: أسس طریقة التكالیف الكلیة -3

  .تخصیص األعباء المباشرة للمنتوجات - 

  .األعباء غیر المباشرة بین مختلف مراكز التحلیل توزیع - 

  .تبادل الخدمات بین مراكز التحلیل المختلفة معالجة - 

  .أعباء مراكز التحلیل لمختلف تكالیف المنتجات أو الطلبیاتتحمیل  - 

  :الخطوات المتبعة في حساب التكالیف باستعمال طریقة التكالیف الكلیة -4

  :لحساب التكلفة النهائیة للمنتجات والخدمات وفق هذه الطریقة نمر بالمراحل التالیة

  : تقسیم المؤسسة إلى أقسام متجانسة -4-1

إن عدد األقسام یختلف من مؤسسة إلى أخرى ألنه ال یوجد هناك تقییم نموذجي لمراكز التحلیل فهو 

  قسم من "مركز التحلیل بأنه  M.gervaisیخضع لطبیعة نشاط المؤسسة وحجمها وكذلك تنظیمها وقد عرف 

                                                           
1 - Toufik Saada et d’autre, comptabilité  analytique et contrôle de gestion 3ème édition, Paris, 2005, p16. 

  .78غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .57، ص 2013، 1دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط) من خالل األنشطة(إسماعیل حجازي، معالیم سعاد، محاسبة التكالیف الحدیثة  - 3
  .58المرجع نفسه، ص  - 4
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الیف المنتجات نظام محاسبي والذي یتم فیه التحلیل بدایة بتحمیل األعباء غیر المباشرة لحساب تك

  . 1"المعینة

    2:وقد قام المخطط المحاسبي الفرنسي بعرضها على النحو التالي

كساعات العمل، الوحدات المنتجة، ساعات عمل (تكون فیها وحدات العمل مادیة : التشغیلیة األقسام -

  :وهي تحتوي على صنفین رئیسیین هما...) اآللة

االستغالل، وهي المراكز التي توضع فیها وسائل اإلنتاج والبیع  وتسمى أیضا أقسام: الرئیسیةاألقسام  -

ومن هذه المراكز نجد ) شراء، إنتاج، وبیع(من عناصر الدورة لمؤسسة، وتشكل نشاط هذه المراكز الخاصة با

  .مراكز التموین، الورشات، مراكز تخزین المنتج النهائي، مراكز التوزیع

راكز التسییر وهي المراكز التي تهدف إلى تسییر عوامل اإلنتاج وتسمى أیضا بم: المساعدةاألقسام  -

الموضوعة في المؤسسة وهي تعمل أساسا على التنسیق والتنظیم الداخلي فیها، لتهیئة الجو المالئم للتشغیل 

  .إلخ...إدارة الموارد البشریة، اإلدارة المالیة: المناسب للمراكز الرئیسیة ومن بین هذه المراكز نجد

یتم حساب تكلفة المنتجات وفق هذه الطریقة باالعتماد : تحدید األعباء المباشرة وغیر المباشرة -4-2

  : على نوعین من األعباء هما

هي األعباء التي ترتبط ارتباطا وثیقا بوحدات اإلنتاج وتتمثل في عناصر التكالیف : األعباء المباشرة -

نة، حیث أنها عناصر وأعباء مباشرة صرفت خصیصا التي یسهل تحدیدها وتخصیصها لوحدات إنتاج معی

  .  3إلنتاج سلعة معینة بذاتها

الحمل المباشر، هو تكلیف مباشر لتكلفة محددة یمكنها التحقق دون افتراض أو حساب : وفي تعریف آخر

لیة المستخدمة وسیط، فهو یتوافق مع استهالك المواد الواضحة، والمعرفة والقابلة للقیاس مثل استهالك المواد األو 

  .4في تكوین منتج واحد ونشر إعالنات عن حملة إلطالق منتجات

                                                           
  .58مرجع سبق ذكره ص إسماعیل حجازي، معالیم سعاد - 1
  .62، ص  نفس المرجع - 2
  .27، ص 2009، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1لتكالیف، طمحمد رضوان العناني، محاسبة ا - 3

4 - Alain Amintos et Rymand guillouze, comptabilité de gestion-analyse et détermination de cons. hachette 
supérieure, France, 3ème édition, 2015, p21. 
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هي األعباء التي ال یمكن أن تكون محسوبة مباشرة في تكلفة أو سعر تكلفة : األعباء غیر المباشرة -

معینة ألنها تتعلق بمجموعة معینة من المنتوجات أو الوظائف أو األقسام أو تتعلق بالنشاط اإلجمالي 

  .1لمؤسسةل

وتتمثل في المواد الصناعیة غیر المباشرة مثل الزیوت والقوى المحركة : تكالیف صناعیة غیر مباشرة -

أجور عمال النظافة وتكالیف صناعیة أخرى مثل إیجار مبنى : وكذلك أجور الصناعیة غیر المباشرة مثل

  .والتأمین علیه

مواد اللف والحزم ووقود السیارات الخاصة في هي تلك المواد مثل : تكالیف تسویقیة غیر مباشرة -

التوزیع وغیرها وتتمثل أیضا في األجور التسویقیة غیر المباشرة مثل رواتب موظفي البیع أجور عمال النقل 

  .وغیرها

وتتمثل في المواد اإلداریة غیر المباشرة مثل مواد التنظیف للمكاتب، : تكالیف إداریة غیر مباشرة -

  . 2التدفئة، الكهرباء وغیرها وكذلك تشمل أجور اإلداریة مثل رواتب موظفي اإلدارةالوقود، 

بعد االنتهاء من تصنیف األعباء إلى مباشرة : غیر المباشرة على مراكز التحمیل توزیع األعباء -4-3

  :لتینوغیر مباشرة نقوم بتوزیع األعباء غیر المباشرة على مراكز التحلیل ویتم هذا التوزیع على مرح

یتم توزیع األعباء حسب طبیعتها إلى حسب الوظیفة وهذا التوزیع یكون انطالقا من : التوزیع األولي* 

  . 3مفاتیح أو نسبة مئویة

ویتم توزیعها على مراكز التحلیل بنوعیها الرئیسیة مثل أقسام اإلنتاج وأقسام االستغالل ومراكز فرعیة أو 

  .4وفقا ألسس معینة) أقسام خدمیة وأقسام التسییر(ثانویة 

  :5ومن ثم یتم تفریغ مختلف األعباء على المراكز بالطریقة التالیة

  .األعباء شبه المباشرة یتم تخصیصها مباشرة لمراكز التحلیل باستخدام وسائل قیاس متاحة - 

                                                           
  .34، دار المحمدیة، الجزائر، ص 1في المحاسبة وحالة المؤسسة، طناصر دادي عدون وآخرون، دراسة الحاالت  - 1
  .44عاطف األخرس وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .95بویعقوب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  .66إسماعیل حجازي، معالیم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
  .66المرجع نفسه، ص  - 5
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وزیع باقي األعباء غیر المباشرة فیتم توزیعها بین المراكز المستهلكة باستعمال ما یسمى مفاتیح الت - 

نسبة ثابتة مطبقة على عبء :"األولي المالئمة لطبیعة ونشاط المركز ومخرجاته ویعرف مفتاح التوزیع على أنه

  ".ما، وهو یحدد الحصة التي توجه إلى مركز معین

  .ویمثل مجموع كل عمود بعد اإلنتاج من عملیة التوزیع األولي التكلفة الجزئیة لمركز التحلیل

و توزیع المصاریف غیر المباشرة من األقسام الفرعیة إلى األقسام الرئیسیة وتحمیل ه: التوزیع الثانوي* 

  .1)المساعدة(نصیب كل قسم رئیسي من هذه الخدمات المقدمة من طرف األقسام الفرعیة 

  .وهناك توزیع تنازلي وتوزیع تبادلي

  .العودة إلیهة معینة دون نسبحیث یكون التوزیع التنازلي بتفریغ مركز مساعد وفق 

  .والتوزیع التبادلي یكون فیه تبادل للخدمات بین األقسام الفرعیة

  :ها في الجدول الموالي كما یليضیحویمكن تو : تحدید وحدات العمل -4-4

  .وحدات العمل أو مفاتیح التوزیع): 2-1(جدول رقم 

  كمیة أو قیمة المواد المشتراة  التموین

  اإلنتاج

  المستغلةكمیة أو قیم في المواد 

  وقت ید العاملة

  وقت اآللة

  وحدات المنتوج

  التوزیع

  على أساس كلفة اإلنتاج

  على أساس رقم األعمال

  الوحدات المنتجة

  .93بویعقوب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  

  

                                                           
  .95بق ذكره، ص بویعقوب عبد الكریم، مرجع س - 1
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  :تحمیل تكالیف وحدات العمل المستهلكة للمنتجات -4-5

تكلفة وحدة العمل لكل مركز بقسمة األعباء اإلجمالیة للمركز على قبل القیام بعملیة التحمیل نقوم بحساب 

= تكلفة وحدة العمل   .عدد الوحدات عمل المركز
األعباء اإلجمالیة للمركز

عدد وحدات العمل
  

في عدد الوحدات التي یستفید منها المنتج أو الطلبیة نحصل على  )القیاس(وبضرب تكلفة وحدة العمل 

  .1الجزء الذي یجب أن تحمله كل منتوج أو طلبیة من أعباء المركز

  :یتم حسابها وفق العالقات التالیة :حساب مختلف التكالیف ونتیجة التحلیلیة -4-6

  .الشراء غیر المباشرةمصاریف + مصاریف الشراء المباشرة+ ثمن الشراء: تكلفة الشراء

مصاریف +تكلفة شراء المواد األولیة المستعملة ولوازم+ تكلفة اإلنتاج الجاري أول مدة : تكلفة اإلنتاج

تكلفة اإلنتاج الجاري  - اإلنتاج المشتق- الفضالت والمهمالت+ مصاریف اإلنتاج غیر المباشرة +اإلنتاج المباشرة

  .آخر مدة

  .مصاریف التوزیع غیر مباشرة+ مصاریف التوزیع المباشرة +نتجات المباعةتكلفة إنتاج الم: سعر التكلفة

  .سعر التكلفة - رقم األعمال الصافي: النتیجة التحلیلیة

  .أعباء غیر معتبرة–عناصر إضافیة +النتیجة التحلیلیة اإلجمالیة : النتیجة التحلیلیة الصافیة

  .مخطط تفصیلي یمثل طریقة األقسام المتجانسة) 10-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .51رحال علي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

                                                           
  .50ناصر دادي عدون، مركز سبق ذكره، ص  - 1

  مصاریف مباشرة

  مصاریف غیر مباشرة

التكلفة سعر 
  المنتج ب

  أقسام ثانویة  أقسام رئیسیة
 

المصاریف 
  حسب 
  طبیعتھا

سعر التكلفة 
  المنتج أ
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  .الطریقة إیجابیات وسلبیاتلهذه : تقسیم طریقة التكالیف الكلیة -5

  : 1وتتمثل في: اإلیجابیات -

طالما هذه النفقات نشأت وساهمت في عملیة ) األعباء(تركز على التحمیل الشامل لعناصر النفقات  - 

  .اإلنتاج والبد من تحمیلها بالكامل للوصول إلى التكلفة الفعلیة للمنتجات

ربح أو خسارة عن طریق مقابلة إجمالي اإلیرادات الفترة تساهم في تحدید نتیجة النشاط االقتصادي من  - 

  .بتكلفة الحصول علیها بعد استبعاد مخزون اإلنتاج التام وغیر التام في آخرة المدة

ریة في الفترة طویلة األجل على اعتبار ان سعر بیع الوحدة المنتجة یعتستساعد على تحدید السیاسة ال - 

  .یة لهایجب أال یقل على التكلفة اإلجمال

   2:یمكن حجر سلبیات هذه الطریقة في النقاط التالیة: السلبیات-

السلیم لتحلیل وتحمیل عناصر التكلفة غیر المباشرة على الوحدات المنتجة صعوبة إختیار األساس  - 

باإلضافة إلى أن األسس المستخدمة تخضع للتقدیر الشخصي واختالف الطرق المستخدمة في التحمیل یؤدي 

  .اختالف تحدید تكلفة الوحدة المنتجةإلى 

فشل النظریة في مد اإلدارة بالبیانات التي تلزمها التخاذ القرارات حیث أن تحدید تكلفة الوحدة المنتجة  - 

لضخامة  واجتكون مرتفعة في أوقات الكساد نظرا لقلة الكمیة المنتجة، بینما تكون التكلفة منخفضة في أوقات الر 

  .ذا ال یتماشى مع اتجاه األسعار إلى الهبوط في الحالة األولى وارتفاعها في الحالة الثانیةالكمیة المنتجة، وه

یتم تقییم المخزون السلعي حسب تكلفة اإلنتاج یؤدي إلى تحویل جزء من التكالیف الثابتة التي تقع  - 

  . 3لیة الفتراتضمن األعباء اإلنتاجیة غیر المباشرة إلى فترات مقبلة وهذا یتنافس مع مبدأ استقال

تعد هذه الطریقة محاولة لمعالجة االنتقادات الموجهة لتكالیف الكلیة التي : طریقة التكالیف المباشرة/ ثانیا

كانت تتمیز بالبطء في حساب تكالیف المنتجات النهائیة، مما جعل اإلدارة غیر قادرة على اتخاذ قرارات التسعیر 

  .باسفي الوقت المن

                                                           
  .111طیس، مرجع سبق ذكره، ص قنواف محمد فخر وعطا اهللا محمد ال - 1
  .98، ص 2016هاني عاطف، محاسبة التكالیف، دار الكتب والوثائق العلمیة، ط  - 2
  .49ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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إن طریق التكالیف المباشرة تقوم على مبدأ تحمیل الوحدات : تكالیف المباشرةمفهوم طریقة ال -1

د عناصر التكالیف غیر المباشرة بجمیع أنواعها بعالمنتجة النهائیة بنصیبها من التكالیف المباشرة فقط، وتست

تحمل على حساب سواء كانت إنتاجیة أو تسویقیة أو إداریة لوحدات المنتج النهائي باعتبارها نفقات زمنیة 

  .1األرباح والخسائر مباشرة

طریقة التكالیف المباشرة من ) تطبیق(یمكن ترجمة سیر : مبدأ تطبیق طریقة التكالیف المباشرة -2

الربح (خالل الجدولین التالین اللذان یعرضان كیفیة حساب تكالیف الوحدات المباعة وكذا النتیجة الصافیة 

  ).الصافي

  .ئمة التكالیف حسب طریقة التكالیف المباشرةقا): 3- 1(الجدول رقم 

  اإلجمالي  الجزئي  )عناصر التكالیف(البیان 

  .تكالیف المواد المباشرة -1

  .األجور المباشرة -2

  .تكالیف صناعیة مباشرة -3

 -----------  

 -----------  

 -----------   

  

  -----------     مجموع التكالیف المباشرة

  "حسب التكلفة المباشرة"أول المدة تضاف بضاعة تحت التشغیل 

  "حسب التكلفة المباشرة"تطرح بضاعة تحت التشغیل آخر المدة 

 ----------   

) ----------(  

  

 -----------   

   -----------     التكالیف المباشرة للوحدات تامة الصنع

  "تكلفة مباشرة"تضاف بضاعة تامة الصنع أول المدة 

  "تكلفة مباشرة"المدة تطرح بضاعة تامة الصنع آخر 

 -----------   

) ----------(  

  

 -----------   

   -----------     التكالیف المباشرة للوحدات التامة الصنع المباعة

   -----------     تضاف تكالیف تسویقیة وبیعیة مباشرة

   -----------     "مصروفات البضاعة المباعة"تكلفة المبیعات 

  .81، ص سبق ذكرهنائل عدس ونضال الخلف، المرجع : المصدر

                                                           
  .81الخلف، مرجع سبق ذكره، ص نائل عدس ونضال  - 1
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  )نتیجة األعمال حسب طریقة التكالیف المباشرة(قائمة الدخل ): 4- 1(الجدول رقم 

  اإلجمالي  الجزئي  )عناصر التكالیف(البیان 

  إیرادات المبیعات

  )قائمة التكالیف(تطرح تكلفة المبیعات 

   ----------   

) ----------(  

  مجمل الربح

  .التكالیف الصناعیة غیر المباشرة تطرح

  .تكالیف تسویق وبیع وتوزیع - 

  .تكالیف صناعیة غیر مباشرة - 

  .تكالیف إداریة وتمویلیة - 

  

  

 ----------   

 ----------   

 ----------   

 -----------  

   -----------     مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

   -----------     صافي الربح

  .279الناصر نور وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص عبد : المصدر

یمكن عرض إیجابیات وسلبیات طریقة التكالیف المباشرة على النحو : تقییم طریقة التكالیف المباشرة -3

  :1التالي

  :من بین اإلیجابیات التي تتمیز بها هذه الطریقة ما یلي: إیجابیات الطریقة* 

  .دات المنتجة، ألنها سوف تحمل التكالیف المباشرة فقطتمتاز بسهولة تحدید تكالیف الوح - 

  .مجمل الربح في هذه الطریقة هو الفرق بین ثمن بیع الوحدات المنتجة وبین تكلفتها المباشرة - 

تمتاز بثبات تكلفة الوحدة المنتجة، فال تتأثر بزیادة او تخفیض حجم اإلنتاج، نظرا لثبات متطلبات إنتاج  - 

  .التكالیف الثابتةالوحدة من 

  .تستبعد الحكم الشخصي في عملیة حساب وتحلیل وتحمیل التكالیف غیر المباشرة على الوحدات المنتجة - 

  :یمكن حصر السلبیات الموجهة لهذه الطریقة في النقاط التالیة: سلبیات الطریقة* 

                                                           
  .277عبد الناصر وعلیان الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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همل العناصر غیر ت نهاوذلك ال ال تعتبر تكلفة الوحدة المنتجة المحسوبة وفق هذه الطریقة تكلفة صحیحة، - 

  .المباشرة في اإلنتاج وخاصة المتغیرة منها

إن استبعاد التكالیف غیر المباشرة في عملیة تحدید قیمة المخزون التام أو غیر التام یؤدي إلى تخفیض  - 

وهذا یؤدي القیمة الحقیقة لذلك المخزون، وتحمیل ذلك على حساب األرباح والخسائر باعتباره مصروفا للفترة 

  .إلى تخفیض األرباح

ال یمكن لإلدارة أن تعتمد على هذه الطریقة في عملیات التخطیط الرقابة واتخاذ القرارات التسعیریة في اآلجال  - 

  .القصیرة ألنها تستبعد جزء من التكالیف المتغیرة لإلنتاج

الیف الكلیة وطریقة التكالیف المباشرة بسبب االنتقادات الموجهة لطریقة التك: طریقة التكالیف المتغیرة/ ثالثا

  .ظهرت طریقة تسمى بطریقة التكالیف المتغیرة

حیث وطبًقا لهذه الطریقة تتحمل وحدات اإلنتاج بكافة العناصر التكالیف المتغیرة فقط، سواء : تعریف -1

فهي موجودة للمحافظة  نها ال تحملإمباشرة أو غیر مباشرة أما عناصر التكالیف األخرى وهي التكالیف الثابتة ف

  .1على الطاقة اإلنتاجیة المتاحة بصرف النظر عن حجم اإلنتاج أو نسبة استغالل الطاقة

تعتمد هذه الطریقة على التفرقة بین التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة وتقوم على مبدأ التحمیل : 2 تعریف

التكالیف المتغیرة فقط على وحدات اإلنتاج أما التكالیف الجزئي لعناصر التكالیف إلى وحدات اإلنتاج فتحمل 

الثابتة فتحمل في نهایة الفترة عند استخراج النتیجة الصافیة تطرح التكالیف الثابتة من الهامش على التكلفة 

  .2المتغیرة مع حساب هامش التكلفة المتغیرة لكل منتج

  :3لتكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة كالتاليإن أساس هذه الطریقة هو الفصل بین ا: مبدأ الطریقة -2

تعتمد طریقة التكالیف المتغیرة على مبدأ تحمیل التكالیف  :تقسیم عناصر التكالیف إلى تكالیف ثابتة ومتغیرة* 

  .المتغیرة فقط على وحدات المنتوج النهائیة

اج التكالیف الثابتة ضمن حساب یعني أن ال نقوم بإدر : تحمیل وحدات المنتج بعناصر التكالیف المتغیرة* 

  .التكالیف للمنتج النهائي وتحمل لحساب النتیجة

                                                           
  .34أحمد حسین علي حسین، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .50ناصر دادي عدون وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .إسماعیل حجازي، معالم سعاد، مرجع سبق ذكره - 3
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  :1ومن األسس األخرى أیضا

  .إن التكالیف المتغیرة هي تكالیف إنتاج ویجب تحمیلها على تكلفة الوحدة المنتجة - 

  .رةأن یتم تقییم مخزون أول المدة لإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل بتكلفته المتغی - 

  .التكالیف الثابتة هي تكالیف فترة یجب أن تحمل إلى حساب األرباح والخسائر - 

  .مراحل حساب النتیجة باستخدام طریقة التكالیف المتغیرة) 5-1(جدول رقم 

  النسبة  المبلغ  البیان  الرقم

  CA x x x  100%رقم األعمال   1

 CV (x x x)  xxالتكلفة المتغیرة   2

  M/CV x x x  xxالهامش على التكلفة المتغیرة   3

  CF (x x x)  xxالتكالیف الثابتة   4

  R  x x x  xxالنتیجة   5

  .180بویعقوب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 M/CV=CA-CV:             حیث تحسب النتیجة كالتالي

R=M/CV-CF 

  : 2استعماالت الطریقة -3

  .التكالیف المتغیرة لیس هدفها حساب النتیجة وٕانما هي أداة لتحلیل االستغاللتحلیل النتیجة حیث  - 

تسمح التكالیف المتغیرة بمراقبة فعالیة التسییر الداخلي للمؤسسة حیث یمكن متابعة تطورات التكالیف المتغیرة  - 

  .التي لها عالقة مباشرة بسیاسة المؤسسة

رات المستقبلیة فیما یخص عناصر التكالیف المتغیرة والثابتة وكذا تستعمل هذه الطریقة كقاعدة لتحدید القرا - 

  .البیع أو هامش الربح المحقق في عملیة البیع رمستوى سع

                                                           
  .90، ص غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره - 1
  .139- 134ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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تسمح بتحدید عتبة المردودیة لكل منتج أو لكل وظیفة في المؤسسة على حدى وهذا أفضل من عتبة  - 

  .المردودیة اإلجمالیة

  .ومعدل األمان في المؤسسةكما تسمح بحساب هامش األمان  - 

ها المؤسسة مع حجم نشاطها وهنا یتحقق توهي تساوي التكالیف الثابتة والمتغیرة التي تحمل: عتبة المردودیة* 

التعادل أي ال ربح وال خسارة وتدعى أیضا بنقطة التوازن أو نقطة التعادل أو نقطة الصفر وتحسب عتبة 

  :1المردودیة بالعالقة التالیة

=مردودیة عتبة ال
رقم األعمال � التكالیف االثابتة

الهامش على التكلفة المتغیرة
  

  :وتحدد الوحدات الالزمة للوصول إلى نقطة التعادل كما یلي

= كمیة نقطة التعادل 
التكالیف الثابتة

اإلیراد الحدي للوحدة
  

  .تكالیف متغیرة للوحدة –سعر بیع الوحدة = اإلیراد الحدي للوحدة

   CA-SRهو عبارة عن الفرق بین رقم األعمال وعتبة المردودیة، أي هامش األمان یساوي : هامش األمان* 

  :2كما یمكن التعبیر عن هامش األمان بنسبة مئویة وذلك كما یلي

=  نسبة الهامش 
هامش المساهمة اإلجمالیة

رقم األعمال
أو   

هامش المساهمة الوحدوي

سعر البیع
  

  :كغیرها من الطرق لها إیجابیات وسلبیات تتمثل في مایلي: كالیف المتغیرةتقییم طریقة الت -4

  :من بین اإلیجابیات التي تتمیز بها هذه الطریقة ما یلي: إیجابیات الطریقة* 

تقوم بتحمیل التكالیف الثابتة بالكامل على حساب األرباح والخسائر الخاصة بالدورة المحاسبیة التي نشأت  - 

تحمیلها على تكلفة المنتجات وتكلفة المخزون غیر المباع في نهایة المدة، مما یحول دون نقل فیها، دون 

  .التكالیف الثابتة من دورة مالیة إلى أخرى، ویحقق مبدأ استقالل الدورات المالیة

                                                           
  .158، 157بویعقوب عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .75إسماعیل حجازي، معالیم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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تحدید یساعد تحلیل النفقات إلى ثابتة ومتغیرة في عملیة التخطیط وٕاعداد الموازنات التخطیطیة ومراقبة و  - 

  .1األسعار واتخاذ القرارات اإلداریة المناسبة حیث یمكن هذا التحلیل من تحدید نقطة التعادل بالكمیة والقیمة

إمكانیة الوصول إلى الربح الحدي للوحدة المباعدة، ومساهمة تلك الوحدة بتغطیة جزء من التكالیف الثابتة  - 

  .وذلك بمقارنة سعر بیع الوحدة مع تكلفتها المتغیرة

  .التسعیر في المدى القصیر، بحیث ال یقل سعر البیع للوحدة عن تكلفتها المتغیرة، من اجل إغراق السوق - 

  .تخطیط الربحیة عن طریق توضیح العالقة بین التكلفة، الحجم والربح - 

  . 2تساعد المؤسسة على تحدید حجم اإلنتاج المباع لتحقیق ربح معین - 

  :لبیات التي تتمیز بها هذه الطریقة مایليمن بین الس: سلبیات الطریقة* 

صعوبة التمییز بین المصروفات الثابتة والمتغیرة، فهناك بعض النفقات التي تعتبر شبه متغیرة مثل  - 

  .مصروفات الصیانة

بالرغم من كون النفقات الثابتة نفقات زمنیة تحسب دوریا وتعتبر جزء من نفقات التشغیل المباشرة، إال أنها قد  - 

شأت من أجل اإلنتاج وقد تكون نتیجة الستخدام أحد عوامل اإلنتاج مثل أعباء اإلهتالك لألصول الثابتة، لذلك ن

  .البد من اعتبار بعض النفقات الثابتة جزء من تكلفة اإلنتاج

 ال یمكن االعتماد علیها من أجل التخطیط والرقابة ووضع األسعار واختیار السیاسات البدیلة خالل الفترة - 

  . 3الطویلة األجل

عدم إعطاء صورة صادقة عن القیمة الحقیقة للمخزونات من خالل استبعاد التكالیف الثابتة على الرغم من  - 

  .مساهمتها في إنتاج المنتوجات

ال یمكن االعتماد علیها في التسعیر ألن ذلك قد یؤدي في بعض األحیان إلى تحدید أسعار غیر مناسبة  - 

  .4سعیر في األسواق العادیةوخاصة في حاالت الت

                                                           
  .117طیس، مرجع سبق ذكره، ص قنواف محمد فخر وعطا اهللا محمد ال - 1
  .86ذكره، ص نائل عدس ونضال الخلف، مرجع سبق  - 2
  .118طیس، مرجع سبق ذكره، ص لقنواف محمد فخر وعطا اهللا ا - 3
  .250محمد تیسیر الرجبي، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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وجاءت هذه الطریقة لتغطیة النقائص الموجودة في طریقة :طریقة التحمیل العقالني للتكالیف الثابتة/رابعا

  .التكالیف المتغیرة

المنتسب ) GANTT.H(لقد كان الفضل في ظهور طریقة التحمیل العقالني للتكالیف إلى أبحاث : نشأتها -1

، حیث تقضي هذه الطریقة بتحمیل الوحدات المنتجة 1951نظیم العلمي للعمل وذلك سنة إلى التیار الفكري للت

بالقدر المالئم لها من التكالیف الثابتة وفقا لمعامل التحمیل العقالني وبالتالي هي طریقة معدلة لطریقة التكالیف 

  .1الكلیة

إلى متغیرة وثابتة لیتم تحمیل  هي طریقة لحساب سعر التكلفة تقوم على تقسیم المصاریف: تعریفها -2

  .2المصاریف الثابتة بالتناسب مع الوحدات المنتجة

تنص هذه الطریقة على ضرورة تحمیل وحدات اإلنتاج بالتكالیف الصناعیة المتغیرة مضاًفا إلیها :"وتعرف أیضا

ها من بعات بنصیجزء من التكالیف الصناعیة الثابتة بنسبة الطاقة المستغلة كما یتم تحمیل وحدات المبی

التكالیف البیعیة المتغیرة وجزء من التكالیف البیعیة الثابتة غیر المستغلة تعتبر تكالیف زمنیة تحمل على حساب 

  .3األرباح والخسائر

یتم الفصل بین نوعین من التكالیف وهذا إلیجاد النصیب الذي تم استغالل من التكالیف : مبدأ الطریقة -3

  :4لى المنتجات إضافة إلى التكالیف المتغیرةالثابتة لتحمل بعدها ع

  :5ومنه یتم حساب معامل التحمیل العقالني ویحسب بالعالقة التالیة

= معامل التحمیل العقالني  -أ
المستوى الحقیقي لنشاط االقتصادي

المستوى العادي للنشاط القتصادي
  

  :الثابتة لفترة كما یليتحسب األعباء المحملة لتكالیف : حساب األعباء الثابتة المحملة - ب

  معامل التحمیل العقالني x األعباء الثابتة الفعلیة

                                                           
  .23حاب اهللا الشریف، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .59علي رحال، مرجع سبق ذكره ص - 2
  .253كره، ص عاطف األخرس وآخرون، مرجع سبق ذ - 3
  .116مرجع سبق ذكره، ص ناصر دادي عدون،  - 4
  .214عبد الكریم بویعقوب، مرجع سبق ذكره، ص  - 5



 حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم                 الفصل األول 

 

47 
 

تعتمد على فصل األعباء غیر المباشرة الثابتة عن المتغیرة في : تحمیل األعباء الثابتة لألقسام المتجانسة -ج

ع األقسام أو قد في جمی هكل قسم وتخضع األولى للتحمیل بواسطة معامل التحمیل العقالني الذي قد یكون نفس

یختلف من قسم إلى آخر وتستعمل نفس المبادئ في توزیع الخدمات بین األقسام المساعدة واألساسیة في طریقة 

  .التكالیف الكلیة

  :1التحمیل العقالنيمعامل ویمكن تحدید ثالث حاالت ممكنة من خالل قیمة : تحدید فروق تحمیل العقالني -د

یعني أن النشاط الفعلي أقل من حجم النشاط العادي مما یدل على أن :  1معامل التحمیل العقالني * 

  .    المؤسسة لم تستخدم كامل طاقتها اإلنتاجیة

معناه أن حجم النشاط الفعلي أكبر من النشاط العادي وهنا تكون األعباء :  1معامل التحمیل العقالني * 

  .المتوقع الهیكلیة المحملة للتكالیف أكبر من المبلغ الطبیعي

معناه ان النشاط العادي یساوي حجم النشاط الفعلي ومنه التكلفة الثابتة  1=معامل التحمیل العقالني  -

  .تكلفة ثابتة المحملة وبالتالي لیس هناك فرق تحمیل= اإلجمالیة

ات نعرضها كغیرها من الطرق السابقة لها مجموعة من اإلیجابیات والسلبی: تقییم طریقة التكالیف المستغلة -4

  :كما یلي

  :2تتجلى إیجابیات هذه الطریقة فیما یلي: إیجابیات الطریقة/ أ

استقرار سعر التكلفة في هذه الطریقة إال في حالة تغییر التكلفة المتغیرة للوحدة أو األعباء الثابتة بشكل  - 

  .إجمالي

نتوج بمقدار التكلفة الثابتة المدرجة تسمح بحساب التكلفة النهائیة بطریقة عقالنیة وذلك من خالل تحمیل الم - 

وفق معامل التحمیل وبالتالي یمكننا مواجهة مشكلة ارتفاع تكلفة اإلنتاج أو االنخفاض الناتج عن تغیر حجم 

  .النشاط ومدى انعكاس هذا األخیر على أسعار البیع

عباء إلى ثابتة ومتغیرة منهجیة الطریقة تسمح باإلطالع على المردودیة التقنیة وذلك من خالل تصنیف األ - 

وزیادة على ذلك فإن ارتفاع حجم النشاط أو انخفاضه وفق هذه الطریقة ینجم عنه خسارة أو ربح، لذلك فهي 

                                                           
  .215عبد الكریم بویعقوب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .56-55حابي احمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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تخبر المسؤولین من أجل أخذ اإلجراءات الالزمة وخاصة عندما یتعلق األمر بالخسارة نتیجة عدم استغالل كامل 

  . الطاقة المتاحة

لى الرغم من اإلیجابیات التي جاءت بها هذه الطریقة إال أن لها بعض السلبیات نوجزها ع: سلبیات الطریقة* 

  :1فیما یلي

صعوبة قیاس الطاقة اإلنتاجیة والبیعیة المستغلة وغیر المستغلة في كل مركز من مراكز اإلنتاج والبیع  - 

ة، مما یؤثر على تحمیل التكالیف المختلفة وتغیر مستویاتها من فترة إلى أخرى في الفترة المحاسبیة الواحد

  .وتحدید األسعار

تفرض الظروف االقتصادیة الحالیة على المؤسسة ان تكون مرنة لبلوغ  :طریقة التكالیف المعیاریة/خامسا

  .أهدافها المسطر لها

كانت ظهرت هذه الطریقة في سنوات العشرینات من القرن العشرین في الوالیات المتحدة األمریكیة و : نشأتها -1

مركزة في بادئ األمر على تسییر الید العاملة ثم بدأت تدریجیا تشمل كل األعباء األخرى كالمواد األولیة 

ومصاریف التصنیع األخرى ولقد زاد االهتمام بالتكالیف المعیاریة منذ فترة الكساد الكبیر الذي ساد الدول 

  .  2الصناعیة في الثالثینات

المعیاریة تمثل واحد من أنجع األسالیب المستخدمة في مجاالت الرقابة وضبط التكلفة التكلفة : تعریفها -2

الفعلیة وهي أداة الفعلیة مع التكلفة المعیاریة األمر الذي یعني عدم وجود انحراف بین التكلفة الفعلیة والتكلفة 

 .3 المعیاریة

عدت في نفس الوقت والمیزانیة أالمتوقعة وضعت و  یعتقد الكثیرون أن التكلفة المعیاریة هي التكلفة: وتعرف أیضا

  .4"للسنة القادمة والتي سوف تكون صالحة للعام المقبل وهذا صحیح جزئیا

   :5تقوم هذه الطریقة على مجموعة من األسس والمبادئ هي: أسس الطریقة -3

                                                           
  .120طیس، مرجع سبق ذكره، ص القنواف محمد فخر وعطا اهللا محمد  - 1

نظام المعلومات للتسییر  ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه، جامعة یوسف بن  -درحمون هالل، المحاسبة التحلیلیة - 2

  .236، ص 2005-2004خدة، الجزائر، 
  .03، ص 2009ط، .سعید یحي محمود ضو وحمدي أحمد رمضان، التكالیف المعیاریة، دن، القاهرة، مصر، د - 3

4 - christophe legrenzi, jacques nau, le contrôle de gestion du Si, Dunod, Belgique, 2012,P 45. 
  .81، ص 2010سالمي یاسین، الطرق الحدیثة لحساب التكالیف واتخاذ القرارات في المؤسسة، مذكرة ماجستیر، تخصص محاسبة، جامعة الجزائر،  - 5
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السعر، الید العاملة والطاقة الكمیة (تحدید المستویات المعیاریة مسبقا لمستوى النشاط والعناصر المكونة له  - 

  ).اإلنتاجیة والموازنة المناسبة له، وینبغي أن یكون كل ذلك موافقا لهیكلة المؤسسة وطبیعة العملیات اإلنتاجیة

  معاییر محددة من جهات أخرى أویة وما تحتاجه من موارد حسب دراسة تقن

وحساب اإلنحرافات مع إبراز األسباب ومصادر العمل على مقارنة التكالیف المعیاریة بالتكالیف الفعلیة  - 

  .المسؤولیة

العمل على تعدیل المعاییر الموضوعیة باستمرار حسب المعطیات الجدیدة المتعلقة بهیاكل المؤسسة  - 

  .ظروف السوق، تطور التقنیات ومعاییر الجودة

  :1وهناك عدة أنواع:أنواع التكالیف المعیاریة -4

تحدد على أساس أحسن استعمال ممكن لعوامل اإلنتاج الممزوجة في : التكلفة المعیاریة النظریة-

المؤسسة وهي تمثل الحالة المثالیة لنشاط فنالحظ ان الحجم أو التكلفة المثالیة ال تتحقق إال في الحاالت 

  .االستثنائیة بل تكون غالبا بمحاولة االقتراب من تحقیقها

تأخذ بعین االعتبار ظروف السوق، ولكن ال : اریة المحددة انطالقا من تكلفة تنافسیةالتكلفة المعی -

المنافسة في السوق وال  تحدد دائما مستوى الفعالیة التقنیة الذي یجب الوصول إلیه وخاصة في حالة ضعف

ال تستجیب دائما تتحدد بصورة حقیقیة معاییر اإلنتاج والتوزیع التي تعتمد علیها فرغم سهولة تحدیدها فهي 

  .ألهداف التكلفة المثالیة

تحدد على أساس الفترات السابقة أو معدالت بین تكالیف عدة فترات : التكلفة المعیاریة التاریخیة -

سابقة مقیمة بالقیمة الحالیة، إال ان هذه الطریقة تحمل في طیاتها الضعف المسجل في الفترات السابقة 

  .استعمالها بحذر المستعملة في تحدیدها لذا یجب

تحدد بداللة التقدیرات المتعلقة بالظروف العادیة لإلنتاج والتوزیع في : التكلفة المعیاریة العادیة -

المؤسسة وهي تتعلق بتكالیف دورة أو دورات سابقة بعد استبعاد التكالیف الناتجة عن نقص الفعالیة وحسابها 

  .ات الممكن حدوثها مستقبالبالقیم الحالیة مع األخذ بعین االعتبار التغیر 

                                                           
  .162ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 1



 حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم                 الفصل األول 

 

50 
 

في الدورة االستغاللیة ولكن في حالة حدوث تغیرات معتبرة وغیر محتملة فإن هذه الطریقة تفقد من 

  .جودتها في االستعمال

في فترة التضخم المرتفع فإن عملیة إدخال أسعار عوامل : التكلفة المعیاریة  المقیمة بالسعر الحالي

  :تصبح صعبة لذا فیمكن ان یكون من األحسن تحدیدها كما یلي) نموذجیة(اإلنتاج في تكلفة معیاریة 

تحدد على أساس الظروف العادیة للنشاط أو على أساس أحسن استعمال ): نموذجیة(الكمیة المعیاریة * 

  ).معیاریة عادیة معیاریة نظریة(ممكن لعوامل اإلنتاج 

المالحظة أثناء تحضیر هذه التكلفة المعیاریة أو یكون حسب األسعار ): النموذجي(السعر المعیاري * 

  .النموذجیة أو ألي فترة أخرى

هذا النوع من التكلفة المعیاریة یعتبر حالیا نسبیا أكثر استعماال في المؤسسات الصناعیة الكبرى بسبب 

  .سسةالتغیرات السریعة والكبیرة لألسعار وهو یمثل أحسن مؤشر لتقییم اإلمكانیات أو القدرات للمؤ 

یحقق استخدام التكالیف المعیاریة أهدافا متعددة بالنسبة لإلدارة : أهداف طریقة التكالیف المعیاریة -5

  :1یمكن عرضها في النقط التالیة

تقوم فكرة التكالیف المعیاریة على التحدید المسبق وبصورة علمیة وموضوعیة : في التخطیط المساعدة -

منها والثابتة لفترة مستقبلیة معینة، ویخدم هذا التحدید المسبق أغراض متعددة لعناصر تكالیف اإلنتاج المتغیرة 

  .أهمها المساعدة في تحدید أسعار بیع المنتجات والمساعدة في تحدید داخل المنشأة

حیث تعتبر الرقابة على التكالیف وقیاس كفاءة األداء اإلنتاجي من األهداف : المساعدة في الرقابة -

م التكالیف المعیاریة تحدد االنحرافات، وتتضح أسبابها والمسؤولین عنها مما یجعل اإلدارة قادرة الرئیسیة لنظا

  .على اتخاذ اإلجراءات الصحیحة الالزمة والتي تعمل على جعل التكالیف عند مستواها المعقول

ین التكالیف المتغیرة في ظل نظام التكالیف المعیاریة القائم على التمییز ب: المساعدة في اتخاذ القرارات -

والتكالیف الثابتة تعد التكالیف المعیاریة العامل األساسي في تحدید الحد األدنى للسعر وتحدید مستویات اإلنتاج، 

  .تحدید تشكیلة اإلنتاج

                                                           
  .31-30-29، ص 2006، م1كحالة ورضوان حلوة حنان، محاسبة التكالیف المعیاریة، دار الثقافة، عمان، األردن، ط جبرائیل جوزیف - 1
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نظام التكالیف المعیاریة ال ینتظر نهایة الدورة : سرعة الحصول على بیانات التكالیف ألغراض مختلفة -

یجمع التكالیف الفعلیة، بل یستخدم التكالیف المعیاریة المحددة مسبقا على أسس علمیة بدال منها،  المالیة حتى

  .وبذلك یقدم قاعدة بیانات یمكن استخدامها بسرعة لخدمة اإلدارة

التكالیف (یعرف االنحراف على أنه االختالف بین البیانات المرجعیة : حساب وتحلیل االنحرافات -

  :فكل انحراف یقیم بقیمة نقدیة ویحسب على أساس العالقة التالیة) التكالیف الفعلیة(یانات الحقیقیة والب) المعیاریة

  .التكالیف المعیاریة-التكالیف الفعلیة= االنحراف -

  :كما أن االنحراف یمكن ان یكون إما

  .التكالیف المعیاریة التكالیف الفعلیة : مالئم إذا كان -

  .1التكالیف المعیاریة التكالیف الفعلیة : غیر مالئم إذا كان - 

ویرجع هذا االنحراف إلى االختالف بین التكالیف الفعلیة والتكالیف المعیاریة، : انحراف المواد األولیة -أ

والتي قد تنتج إما عن إختالف الكمیة الفعلیة للمواد عن كمیتها المعیاریة أو اختالف السعر الفعلي عن السعر 

  : 2ضیح أكثر یمكن عرض هذا االنحراف وفق العالقات التالیةالمعیاري وللتو 

  .التكلفة الفعلیة –التكلفة المعیاریة =االنحراف اإلجمالي للمادة األولیة -

  :وتتكون هاتان التكلفتان كما یلي

  .السعر المعیاري* الكمیة المعیاریة =التكلفة المعیاریة للمادة األولیة -

  .السعر الفعلي* الكمیة الفعلیة = التكلفة الفعلیة للمادة األولیة -

  :3هذا وینقسم االنحراف اإلجمالي للمادة األولیة إلى

) الفعلیة(وهو الفرق بین السعر الفعلي والسعر المعیاري ضرب الكمیة المشترات : انحراف السلع - ب

  :ویمكن التعبیر عنه باستخدام المعادلة التالیة

                                                           
1 - Béatrice et Francis Grand guillot, comptabilité de gestion, cualino lesctenso édition , France, 6ème édition, 
2014, p111. 

  .74وان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص جبرائیل جوزیف كحالة، ورض - 2
  .206-205بي، مرجع سبق ذكره، ص جمحمد تیسیر الر  - 3
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  .الكمیة المشترات)* السعر المعیاري–السعر الفعلي (= اف السعر انحر  -

وهو عبارة عن الفرق بین كمیة المواد الفعلیة المستخدمة في اإلنتاج الفعلي وكمیة = انحراف الكمیة  -ج

  :المواد المعیاریة الالزمة لإلنتاج ضرب السعر المعیاري للمواد ویتم حسابه بموجب المعادلة التالیة

  .السعر المعیاري)* الكمیة المعیاریة- الكمیة الفعلیة(= انحراف كمیة المواد - 

وهو الفرق بین ما یجب أن تكون علیه تكلفة المخرجات والتكلفة الفعلیة لهذه : انحراف العمل -د

  :    1المخرجات من حیث العمل المباشر المبذول والذي یقسم إلى

  :مكن التعبیر عنه بالعالقات التالیةوالذي ی): الوقت(انحراف كمیة األجور  -ه

  .معدل األجر المعیاري)* ساعات العمل المعیاریة - ساعات العمل الفعلیة(= كمیة األجورانحراف  -

  :والذي یمكن التعبیر عنه بالعالقة التالیة): السعر(انحراف معدل األجور  - و

  .ساعات العمل الفعلیة )*معدل األجر المعیاري -معدل األجر الفعلي=(انحراف معدل األجور

   :2یتكون هذا اإلنحراف من االنحرافات الثالثة التالیة: انحراف األعباء غیر المباشر -ي

المدة ) * التكلفة الحقیقیة للساعة -التكلفة المرنة للساعة= (االنحراف على الموازنة لإلنتاج الحقیقي -

  .المتوقعة لإلنتاج الحقیقي

المدة )* التكلفة المرنة للساعة- التكلفة المعیاریة للساعة(= االنحراف في النشاط لإلنتاج الحقیقي -

  .المتوقعة لإلنتاج الحقیقي

التكلفة المعیاریة )* المدة الحقیقیة لإلنتاج -المدة المتوقعة لإلنتاج الحقیقي(= انحراف المردودیة -

  .للساعة

  :مع العلم أن

                                                           
  .214، ص 2013زهیر عمرو دردر، محاسبة التكالیف، دار المریخ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دط،  - 1
مذكرة ماجستیر، التحلیل اإلقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،  مرابطي نوال، أهمیة نظام المحاسبة التحلیلیة كأداة في مراقبة التسییر، - 2

  .131، ص 2006جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، الجزائر، 
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- المدة المتوقعة لإلنتاج)*( التكلفة الحقیقیة للساعة–التكلفة المعیاریة للساعة ( =اإلنحراف المشترك -

  ).المدة الحقیقیة لإلنتاج

التكلفة اإلجمالیة + التكلفة المتغیرة = (المدة الحقیقیة/التكالیف المرنة = التكلفة المرنة للساعة -

  .المدة الحقیقیة)/الثابتة

كغیرها من الطرق السابقة لها مزایا وعیوب سوف نقوم بعرضها كما : ةتقییم طریقة التكالیف المعیاری -6

  :یلي

  :تتجلى مزایا هذه الطریقة فیما یلي: مزایا طریقة التكالیف المعیاریة -

  .العمل على تحسین شروط االستغالل وذلك من خالل تحلیل االنحراف وتحدید المسؤولیات - 

تاج وتحلیل االنحرافات الخاصة به وبالتالي المساعدة على إمكانیة تقدیر التكالیف ألي حجم من اإلن - 

    .1وضع الموازنات التقدیریة

على اتخاذ القرارات عند المفاضلة واالختیار بین السیاسات البدیلة لالنتاج أو البیع، مساعدة اإلدارة  - 

السیاسات خاصة إذا كان هذا فیمكن لإلدارة التعرف على التغیرات التي تحصل في بنیة التكلفة نتیجة تغییر هذه 

  .النظام معدا على أساس فصل عناصر التكالیف المتغیرة عن العناصر الثابتة المرتبطة بالطاقة اإلنتاجیة

مساعدة اإلدارة على إتباع سیاسة مرنة وذكیة في تسعیر منتجاتها ألنه یمكنها بسهولة التعرف على الحد 

  .2ألدنى لسعر البیع الذي یمكن أن تقبل به

   3:تتجلى عیوب هذه الطریقة فیما یلي: عیوب طریقة التكالیف المعیاریة

  .صعوبة تطبیق هذه الطریقة في المؤسسات التي تتبع أسلوب اإلنتاج النمطي وبعض األنشطة الخدمیة - 

إن االعتماد على معاییر غیر دقیقة یتسبب في حصول خلل في سیر النظام وعدم فعالیته الناتجة عن  - 

على معلومات غیر دقیقة وتسجیل انحرافات غیر صحیحة ومن ثم تكون مصدرا لمعلومات وتحالیل الحصول 

  .مضللة واتخاذ قرارات غیر صائبة

                                                           
1 - Gérard Melyon, op.cit, p207. 

  .44جبرائیل جوزیف كحالة ورضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .59حابي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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عند حدوث تغییرات في مستویات التشغیل أو في متطلبات العملیات اإلنتاجیة بعد البدء في تطبیق  - 

  .الفترةالنموذج المعیاري یصعب التدخل بالتعدیل إال بعد نهایة 

  .الطرق الحدیثة في حساب التكالیف: المطلب الثاني

لقد أصبح البحث عن طرق حدیثة لحساب التكلفة أمًرا حتمیا في ظل البیئة الحدیثة لألعمال ومانتج عنها 

لیات الصناعیة والسعي المتواصل للمؤسسات في الحفاظ على مكانتها یادة في حجم المؤسسات وتعقد العمز 

السوقیة والسعي وراء تخفیض التكالیف لتحقیق أحسن أداء وهذا ما أدى إلى ظهور طرق حدیثة وضمان حصتها 

  .TCونظام التكلفة المستهدفة ) ABC(ونخص بالذكر نظام التكالیف على أساس األنشطة 

  :* ABCنظام التكالیف على أساس األنشطة / أوال

الذي أنشأ ) CAM-I(في میدان الكمبیوتر م، أعلن المجمع العالمي للبحث 1986في سنة  :هاتنشأ/ 1

الذي یعتبر حصیلة جهود كثیرة ) CMS(م بتكساس عن برنامج جدید سمي بنظام تسییر التكالیف 1972سنة 

الخبراء المحاسبین والمراجعین الذین ضمهم هذا المجمع بهدف البحث عن أنظمة محاسبة  ألكبرومتواصلة 

م 1987تكون قادرة على توفیر معلومات مالئمة لخصائص محیط صناعي ذو تكنولوجیا عالیة وفي سنة 

ح یعرف أن یقدما نظاًما جدیًدا لتوزیع التكالیف غیر المباشرة أصب) Kaplan et cooper(استطاع الباحثان 

  ABC.1فیما بعد بنظام التكالیف المرتكزة على األنشطة 

  : تعریفها -2

للتكالیف غیر المباشرة المستهلكة في العملیة اإلنتاجیة للمنتجات  طریقة تسمح بالتحلیل الدقیق:"1تعریف

  .2"والخدمات

تتمثل في تحلیل تكالیف األنشطة وفحص تكالیف األعباء اإلضافیة عن طریق اإلدارة المباشرة :"2تعریف

جل الفحص المتأني الستخدام الموارد داخل كل أللتكلفة في المجاالت الوظیفیة التي ترتبط بها تلك التكالیف من 

  .3على مراكز التشغیلوظیفة وكیفیة إضافتها قیمة للمنظمة وذلك دون الحاجة إلى توزیع التكالیف 

                                                           
* Activity Based Costing 

  .96إسماعیل حجازي، معالیم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
2 - marc Duménil, le control de gestion, Gereso édition, France, 2014, p56. 

عربیة جولي مابرلي، تحدید التكلفة على أساس النشاط في المؤسسات المالیة، ترجمة أحمد محمد زامل، معهد اإلدارة العامة، الریاض، المملكة ال - 3

  .2004السعودیة، 
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على أساس األنشطة هي طریقة لنمذجة تشغیل المؤسسات أو  طریقة محاسبة التكالیف:"3تعریف 

المنظمات أكثر من طریقة لحساب التكالیف، هذه النمذجة یمكن أن تستعمل لبناء أدوات حساب سعر التكلفة 

  .1"الخیارات االستثماریة للقیادة والتحكم في قیاس األداء للتنسیق فضال عن استعمالها في

  .فكرة تكالیف األنشطة): 11-1(شكل رقم 

  

  

  

  

عبد الرحمان توفیق، طرق محاسبة تكالیف األنشطة، إعداد المادة العلمیة، مركز الخبرات : المصدر

  .91، صPMEC( ،2015 بمیك( المهنیة لإلدارة

یتطلب استخدام هذه الطریقة : المفاهیم األساسیة المتعلقة بطریقة التكالیف على أساس األنشطة -3

  :اإللمام ببعض المفاهیم األساسیة والمتمثلة فیما یلي

 أوهي عبارة عن مجموعة من األعمال أو المهام التي تهدف إلى تحقیق إضافة قیمة معینة : األنشطة -

  .2ذه اإلضافة في المدى القصیر أو الطویلتسمح بتحقیق ه

ونظرا لتعددها ینبغي القیام بتصنیفها إلى مجموعات متجانسة حتى یمكن استخدام مسبب تكلفة واحدة 

  .بالنسبة لها

تعتبر وحدة یتم تجمیع وتحمیل التكالیف علیها وتتمثل عادة في وحدة الخدمة المؤداة : وحدة التكلفة -

  .3لشيء المراد معرفة تكلفتهوتمثل في نفس الوقت ا

                                                           
  .98إسماعیل حجازي، معالیم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .103، ص نفسهمرجع ال - 2
  .320، ص 2013ومحمد، مبادئ محاسبة التكالیف، دار التعلیم الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، دط،  الدین عبد اللطیف ورناصر ن - 3

  الموارد

  المنتجات

  المدخالت  تقییم األداء  األنشطة
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أوعیة یتم تجمیع تكلفة األنشطة فیها، بحیث یخصص لكل مجموعة من التكالیف : وعاء التكلفة -

المتجانسة وعاء خاص بها، ویحتوي كل وعاء على مجموعة من عناصر التكالیف الالزمة ألداء مجموعة من 

نشطة المتجانسة ضروري إلنجاح عملیة تطبیق األعمال أو األنشطة الفرعیة المتجانسة، وشرط  تجمیع األ

  .1محاسبة التكالیف على أساس األنشطة

هو مقیاس یعكس السبب األساسي في تكوین عنصر التكلفة داخل كل نشاط أو مجمع : مسبب التكلفة -

  .2تكلفة وینبغي اختیاره بحیث ینطوي على عالقة سببیة واضحة بین استخدام الموارد ومخرجات كل نشاط

حتى یتم تطبیق طریقة محاسبة : مراحل تطبیق طریقة محاسبة التكالیف على أساس األنشطة -4

  :التكالیف على أساس األنشطة یجب إتباع الخطوات التالیة

یعتبر تحدید األنشطة أولى خطوات  :تحدید مجموعة األنشطة التي تتم من خاللها العملیة اإلنتاجیة -

  .س األنشطة، والتي تقوم بها كل من اإلدارة الهندسیة واإلدارة المالیةتطبیق محاسبة التكالیف على أسا

  : 3وتبدأ هذه الخطوة بـ

وهي تلك األنشطة ذات التكلفة المرتفعة وتمثل جزء له أهمیته النسبیة في : تحدید األنشطة الجوهریة - 

  .هیكل التكلفة الكلیة للنشاطات اإلنتاجیة

  .خفض تكلفتها مقارنة بتكلفة األنشطة الجوهریةنالثانویة التي ت تحدید مجموع األنشطة الفرعیة أو - 

تخصیص وعاء مستقل لحصر تكلفة كل نشاط جوهري أو رئیسي أما بالنسبة لألنشطة الفرعیة فیتم  - 

  .تكلفة هذه األنشطة الفرعیة وعاءین لحصرتخصیص وعاء أو 

نشاط واحد مثل تجمیع األعمال المتعلقة  القیام بدراسة مدى إمكانیة دمج بعض األنشطة المتجانسة في - 

بتحدید سرعة اآللة، إدخال وحدات االنتاج إلیها، إحضار األدوات الالزمة للتشغیل وتركیبها، إجراء اختبار أولي 

  .لوحدات اإلنتاج في نشاط واحد هو تجهیز اآللة

                                                           
  .67حمد، مرجع سبق ذكره، ص أابي ح - 1
  .113إسماعیل حجازي، ومعالیم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .317، ص 2016، 1صالح بسیوني عیر وآخرون، محاسبة التكالیف، دن، القاهرة، مصر، ط - 3
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المنشأة سواء كان رئیسیا أو تقوم إدارة التكالیف بقیاس تكلفة كل نشاط تقوم به  :قیاس تكلفة كل نشاط -

فرعیا وهذا عن طریق تخصیص وعاء للتكلفة یستوعب بنود التكلفة التي استنفذت في سبیل تنفیذ هذا النشاط من 

تكلفة مواد وتكلفة عمالة وتكلفة خدمات، وحتى تكون هذه العملیة ناجحة یجب على إدارة التكالیف أن تقوم 

تكالیف على األنشطة المختلفة فالخطأ في التوجیه المحاسبي یعني خطأ في بالتوجیه المحاسبي السلیم لبنود ال

ألمر الذي احساب تكلفة أكثر من نشاط،حیث یتم تضخیم تكلفة نشاط معین على حساب تدني تكلفة نشاط آخر 

  .1یؤدي في النهایة إلى قیاس غیر سلیم للتكلفة

بعد القیام بتحدید األنشطة تأتي عملیة تحدید وفهم مسببات التكلفة لكل  :تحدید المسببات لكل نشاط -

نشاط حیث ان مسببات حدوث التكلفة التي تمثل بدورها عوامل متغیرة تؤثر على التكالیف وترتبط معها بعالقات 

تكلفة سببیة واضحة وقویة ویمثل معظمها بمقاییس كمیة یسهل ربطها بمنتوج معین أوخط إنتاجي معین مثل 

تحدید  الدقیق لحصة المنتجات تامة الصنع من األعباء  ووالهدف منها ه 2المواد المباشرة ساعات عمل اآلالت

  .غیر المباشرة

غالبا ما تنتج عن عملیة تحدید األنشطة كم هائل ومتنوع من أنشطة، ونظرا : مراكز األنشطةتحدید  -

ت المنتجة وتعقدها تلجئ اإلدارة الهندسیة إلى تجمیع العدید لصعوبة تحدید العالقة بین مختلف األنشطة والوحدا

حیث یكون لها نفس ) حوض التكلفة(من األنشطة التي لها نفس السلوك االقتصادي في مركز تجمیع واحد 

  .3المسبب

من أجل تحدید حصة كل منتج من تكالیف األنشطة : تحدید نصیب كل منتج من تكالیف األنشطة -

 ومن ثم تحدید نصیب كل منتج من تكالیف األنشطة كلفة الوحدة الواحدة من مسبب األنشطةیستوجب تحدید 

  :4وهذا وفق العالقتین التالیتین

مراكز (إجمالي تكالیف األنشطة )= مراكز األنشطة(كلفة الوحدة الواحدة من مسبب األنشطة  -

  ).مراكز األنشطة(إجمالي عدد وحدات مسببات األنشطة )/ األنشطة

كلفة الوحدة الواحدة من مسبب األنشطة )= مراكز األنشطة(نصیب كل منتوج من تكالیف األنشطة  -

  .مجموع ما استهلكه المنتوج) * مراكز األنشطة(

                                                           
  .317صالح بسیوني عیر وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .133إسماعیل حجازي، ومعالیم سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .135المرجع نفسه، ص  - 3
  .81حابي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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وعلى أساس طریقة الحساب المذكورة أعاله یمكن رسم الشكل الموالي الممثل لكیفیة االنتقال من مراكز 

  .دویة لمولد التكلفة وبالتالي إلى التكلفة النهائیة للمنتوجإلى التكلفة الوح) األنشطة(التجمیع 

  .طریقة حساب التكالیف النهائیة على أساس األنشطة): 12-1(الشكل رقم 

  )د(مركز المسؤولیة   )ج(مركز المسؤولیة   )ب(مركز المسؤولیة   )أ(مركز المسؤولیة 

  )8(نشاط   )7(نشاط   )6(نشاط   )5(نشاط   )4(نشاط   )3(نشاط   )2(نشاط   )1(نشاط 

  

  

  

  

  

  

  .280درحمون هالل، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

إن المبدأ األساسي لهذه الطریقة هو ): ABC(المبدأ األساسي لنظام التكالیف على أساس األنشطة  -1

هي التي تستهلك الموارد، لذلك نما تستهلك األنشطة وهذه األنشطة إ أن المنتجات ال تستهلك مباشرة الموارد و 

تعتبر األنشطة بمثابة همزة وصل بین الموارد والمنتجات أي محور مبدئي أو وسیط والمنتجات محور تكلفة 

  .1نهائي

كغیره من الطرق السابقة له مزایا وعیوب والتي تتمثل : تقییم نظام التكالیف على أساس األنشطة -2

 :2كما یلي

 

  

                                                           
  . 162إسماعیل یحي التكریتي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
، ص 2009المحاسبة اإلداریة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، احمد الظاهر، محمد أبو نصار،  - 2

211-212.  

  مركز تجمیع  مركز تجمیع

 

  مركز تجمیع

 

  )1(مسبب التكلفة  -

  )1(حجم المسبب  -

التكلفة الوحدویة للمسبب  -

)1(  

  )2(مسبب التكلفة  -

  )2(حجم المسبب  -

  )2(التكلفة الوحدویة للمسبب  -

 

  )3(مسبب التكلفة  -

  )3(حجم المسبب  -

  )3(الوحدویة للمسبب التكلفة  -

 

  منتوجات

 



 حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم                 الفصل األول 

 

59 
 

  :التكالیف على أساس األنشطةمزایا نظام  -أ

التوصل إلى تكالیف دقیقة للمنتجات، ألن تكالیف المنتجات الناتجة عن نظام األنشطة أكثر دقة عن  - 

  .تكالیف المنتجات الناتجة عن نظام التكالیف التقلیدي

قرارات  اتخاذ قرارات إداریة أفضل فالتحدید الدقیق لتكالیف المنتجات یؤدي إلى المساهمة في اتخاذ - 

  .تسعیر المنتجات على نحو أفضل وذلك لتوصل إلى مستوى الربح المنشود

التحسن في رقابة التكالیف غیر المباشرة وذلك عن طریق األنشطة المتعلقة بها مما یؤدي إلى تحدید  - 

  .المسؤولیة عن تلك التكالیف وبالتالي إخضاعها إلى رقابة أكثر فاعلیة

  :أساس األنشطة عیوب نظام التكالیف على - ب

التكالیف العالیة المتعلقة بالحصول على بیانات تكالیف األنشطة المختلفة للمؤسسة فتحدید األنشطة  - 

الرئیسیة للمؤسسة والتعرف إلى محركات التكلفة المتعلقة بهذه األنشطة وتخصیص التكالیف غیر المباشرة لكل 

  .منتج یتطلب تكالیف عالیة

لیف المبني على األنشطة ال یقضي على مشكلة التخصیص العشوائي للتكالیف إن استعمال نظام التكا - 

  .غیر المباشرة

  .صعوبة تحدید محرك التكلفة المتعلق ببعض األنشطة - 

  :طریقة التكلفة المستهدفة/ ثانیا

 بدأ ظهور هذا األسلوب من التكلفة أوال في الیابان خالل الستینات وتعتبر من أهم العوامل: نشأتها -1

العالم حیث تسمح بتخفیض التكالیف وزیادة األرباح والقدرة على  اقتصاداألساسیة في تفوقها وتربعها على عرش 

 .المنافسة
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  : تعریفها  -2

هي طریقة لتخطیط التكلفة التي تستخدم خالل مرحلة البحث والتطویر والتصمیم الهندسي : 01تعریف 

المنتوج الكلیة وهذا النشاط یهدف إلى تخفیض التكالیف مع المحافظة على في بدایة سلسلة القیمة من دورة حیاة 

  .1متطلبات الجودة والمواصفات األخرى

یهدف إلى  متكاملالحقیقة لیست تقنیة لتقدیر التكالیف إنما مخطط  فيالتكلفة المستهدفة :"02تعریف 

  .2تخفیض التكالیف، یبدأ حتى قبل وجود التصامیم األولى للمنتج

إن التكالیف المستهدفة هي نظام )"CAM-I(المجلس االستشاري للتصنیع الدولي المتقدم ": 03یف تعر 

لتخطیط األرباح وٕادارة التكلفة یعتمد على سعر البیع والتركیز على العمیل وتصمیم المنتج ووجود فریق عمل 

دارة التكلفة في المراحل المبكرة متكامل ملزم بتطبیق النظام، ویتیح تطبیق نظام التكالیف المستهدفة ممارسة إ

لتطویر المنتج وتستمر تلك الممارسة خالل دورة حیاة المنتج وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القیمة 

  . 3"الكلیة

تقوم طریقة التكلفة المستهدفة على مجموعة من المبادئ تتمثل : مبادئ طریقة التكلفة المستهدفة -3

  :4فیما یلي

التكلفة المستهدفة التي یجب تصنیع المنتج في حدودها من خالل تحدید سعر بیع المنتج ثم  تحدید - 

  .طرح الربح المستهدف من هذا السعر

  .االهتمام بالعمالء من خالل إنتاج منتوج ذو جودة عالیة وسعر ممیز وفي الوقت المناسب - 

  .تصنیع منتوج ذو كفاءة عالیةفحص جمیع مراحل العملیة اإلنتاجیة للتأكد من أنه سوف یتم  - 

  .وضع تصمیم للمنتوج یتماشى مع قیمة التكلفة المستهدفة - 

                                                           
1 - Claude Alazard, Sabine Sépari, contrôle de gestion, 2ème édition, Dunod, Paris, 2010, p632-633. 

لإلدارة االستراتیجیة للتكلفة ودورها في تحقیق المركز  التنافسي، مجلة العلوم االقتصادیة، وعلوم التسییر، ذوادي مهیدي، مدخل تكلفة المستهدفة كأداة  - 2

  .210، ص 2009،  09كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، سطیف، الجزائر، عدد 
  .210المرجع نفسه، ص  -  3
مستهدفة لدعم القدرة التنافسیة لمصنع البطون الجاهزة بقطاع عزة، مجلة جامعة األقصى، غزة، فلسطین، حسني عابدین محمد عابدین، مدخل التكلفة ال - 4

  . 303-302م، ص 2015، 19، م1ع
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  إلخ...استخدام فریق عمل متنوع االختصاصات كالمتخصصین في بحوث التسویق والبیع والتصمیم - 

لعمل على عند تحدید التكلفة المستهدفة یجب اإللمام بجمیع التكالیف ذات العالقة بدورة حیاة المنتج وا - 

  .تخفیضها

  .القیام بحذف التكالیف التي ال تضیف قیمة للمنتوج من أجل الوصول إلى التكلفة المستهدفة أو أقل - 

  .تطبیق طریقة التكلفة المستهدفة مراحل): 13-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 Béatrice et Francis Granduillot, Op.cit, P122: المصدر

  :1من أهم الطرق المستخدمة في حساب التكلفة المستهدفة ما یلي: طرق حساب التكلفة المستهدفة -4 

دل الربح المستهدف في هذه الطریقة تحدد التكلفة المستهدفة اعتمادا على مع): الطرح(طریقة الخصم 

  :وسعر البیع المستهدف من خالل المعادلة التالیة

  .الربح المستهدف –سعر البیع المستهدف = التكلفة المستهدفة –

  :استخداما في حساب التكلفة المستهدفة ألنهانعتبر هذه الطریقة األكثر 

                                                           
  .213ذوادي مهیدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

  السوق من خالل تحدید حاجیات الزبائن ودراسة المنافسة  تحلیل

حصول أي السعر الذي یوافق علیه الزبون مقابل ال:سعر البیع المفروض من قبل السوق  شرح

  على السلعة سعر بیع تنافسي

الهامش المتوقع من قبل الشركة لمنتج المعني ویتم التعبیر عنه في أغلب األحیان بمعدل   تحدید

  الهامش النسبي لسعر البیع

  الهامش المتوقع من قبل الشركة–سعر البیع الذي یفرضه السوق = التكلفة المستهدفة   تحدید

التكلفة المقدرة للمنتج باالعتماد على الكفاءات المهنیة للشركة واألسلوب المفضل هو   حساب

ABC وتكون التكلفة المقدرة في أغلب األحیان أكبر من التكلفة المستهدفة  

  التكلفة المقدرة للمنتج مع التكلفة المستهدفة بهدف تقلیص الفجوة بینهما  مقارنة
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على السعر المستهدف و لتكلفة، اتعكس كل العوامل الداخلیة أو الخارجیة التي یمكن ان تؤثر على  - 

  .والمساهمون المسیرون هالذي یقبل العمیل بدفعة وعلى الربح الذي ینتظر 

في هذه الطریقة یتم تقدیر التكلفة المستهدفة بتحدید معدل معین  :طریقة تخفیض معدل التكلفة -

  :تیةلتخفیض التكلفة الحالیة وبما یعكس تطور أداء المؤسسة وهذا خالل المعادلة اآل

  )معدل التخفیض -1(تكلفة حالیة = التكلفة المستهدفة -

  :تتمیز هذه الطریقة بما یلي

او مع ) یجرى أو جرى إنتاجها(صالحة للتطبیق مع منتجات تتوفر عنها معلومات تكالیف تاریخیة  - 

  .منتجات جدیدة ولكن قریبة جدا منها

الجید لمعدل التخفیض المطلوب ومدى عالقته  دقة التقدیرات فیها تتوقف على مدى اإلدراك والتقدیر - 

  .بتحسین مستوى األداء في المؤسسة

وفیها یتم تقدیر التكلفة المستهدفة لكل جزء أو مكون أو نشاط على حدى، بعد : طریقة اإلضافة الجمع -

تكلفة حالي  ذلك یجري تجمیع التكالیف الجزئیة للمنتج طبقا للوظائف التي ینتظر ان یؤدیها انطالقا من مستوى

  :تم محاولة استغالل كل وسیلة ممكنة لتخفیض هذا المستوى، وأكثر ما یعاب علیها أنها

  .تفشل في الربط بین تخطیط التكلفة وتخطیط الربحیة - 

ترتكز على فلسفة إنتاجیة تقوم على التكالیف المعیاریة وتربط بین أهداف األداء وبین التكنولوجیا  - 

  .المستخدمة

المغلقة ألنظمة التكالیف في حین أن مدخل التكلفة المستهدفة یراد له (واحدا من المداخل التقلیدیة تعد  - 

أن یكون نظاما مفتوحا وعلیه فإن هذه الطریقة تفتقر إلى البعد االستراتیجي، حیث یصعب تقدیر أثر العوامل 

 .سیة للمؤسسةالخارجیة على تكلفة المنتج، ومن ثمة فهي ال تساهم في خلق میزة تناف
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  :تقییم نظام تكلفة مستهدفة -5

  :1مزایا مدخل التكلفة المستهدفة -1

  :یتمیز مدخل التكلفة المستهدفة بعدة خصائص نجملها في اآلتي

یعتبر مدخال داعما لخفض التكلفة في جمیع مراحل دورة حیاة المنتج سوءا أكان منتجا جدیدا أم قدیما،  - 

  .داعما لالبتكار واإلبداعوعلیه فإنه یعتبر مدخال 

  .یركز على تحقیق الخفض االستراتیجي لتكلفة منذ المراحل األولى لدورة حیاة المنتج - 

ال یهدف المدخل إلى الرقابة على التكلفة، بل یهدف إلى تخطیط وٕادارة التكلفة وذلك بتحدید تكلفة  - 

  .مستهدفة لوحدة المنتج والسعي المستمر لتخفیضها

  .ذه وجود تنسیق وتعاون كامل بین أقسام وٕادارات المؤسسةیتطلب تنفی - 

إال ال تتحدد  األخیریساعد على تحقیق درجة الجودة المطلوبة في المنتج، على اعتبار ان قیمة هذا  - 

  .بما یقبل به المستهلك من مواصفات وسعر

رة وذات دورة حیاة یتماشى اكثر مع حالة المؤسسات التي تقوم بإنتاج منتجات عدیدة وبكمیات صغی - 

  .  قصیرة، على عكس المؤسسات التي تنتج منتجات محدودة

   :2عیوب الطریقة -2

التنظیمي حیث أن اختالف األهداف والسعي إلى تحقیقها في كل قسم یؤدي إلى صعوبة نجاح  الصراع - 

  .أسلوب التكلفة المستهدفة ما لم یتم التنسیق بین هذه األهداف

األسلوب إلى تكالیف لتطویر وتجربة المنتج، وهي تكالیف إختیاریة ولهذا من یحتاج تطبیق هذا  - 

ن عالقة المدخوالت بالمخرجات في هذه الصعب إدخال مثل هذه التكالیف في تحدید أسلوب التكلفة المستهدفة ال

  .التكالیف غیر واضحة

                                                           
  .210ذوادي مهیدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
تهدفة في الشركات الصناعیة األردنیة، قدم هذا البحث استكماال لمتطلبات مادة حلقة في طارق تیسیر النابلسي، إمكانیة تطبیق مدخل التكلفة المس - 2

  .08، ص 2008المحاسبة، قسم المحاسبة المالیة والمصرفیة، جامعة حسین بن طالل، األردن، 
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  .الطرق الحدیثة األخرى:المطلب الثالث

  :* ABMنشطة نظام اإلدارة على أساس األ / أوال

من بین األسالیب التي أضحت تحظى باهتمام المسیرین ما یعرف بإدارة األنشطة حیث أصبح بنظر 

للمؤسسة على أنها مجموعة أنشطة قابلة للتعدیل والتحسین بما یتوافق ومتطلبات البیئة وحاجات ورغبات 

  .المستهلكین

  ABCوللتعرف على هذه الطریقة سنقوم بإبراز مفهومها، أهدافها وتكاملها وترابطها الواضح بالـ 

  :ABMتعریف اإلدارة باألنشطة  -1

 ABCقرارات اإلدارة التي تستخدم معلومات نظام التكالیف على أساس األنشطة : "تعرف على أنها

  ".إلرضاء الزبون وتحسین الربحیة

هو أسلوب إلدارة التكلفة یستخدم بیانات التكالیف لألنشطة التي تتكون  ABMكما یمكن القول بأن نظام 

منها المنشأة في اتخاذ العدید من القرارات اإلداریة التي تستخدم في تخفیض التكلفة وتحسین األداء وتحسین 

  1.القیمة لدى المستهلك وتحسین الربحیة

هو استعمال معلومات التكالیف حسب األنشطة في تحسین  ABMنظام  مما یسبق یمكننا القول بأن

  .العملیات وتحقیق الربحیة

  :ABMویتضمن نظام اإلدارة على أساس األنشطة 

  .تحسین مسببات التكلفة - 

  .تحلیل األنشطة - 

  .قیاس األداء - 

  :راضي هذا النظام احتیاجات اإلدارة من المعلومات المستمرة لتحقیق ثالثة أغبكما یل

  .إدارة وتحسین التكلفة - 

  .العمل على تحسین مستوى التعلیم بالمنشأة - 

                                                           
* Activity Based Management. 

  .98في تحدید فرص تخفیض التكلفة، مجلة تنمیة الرافدین، الموصل، العراق،العدد  علي حازم یونس الیامور، استخدام نظام اإلدارة على أساس األنشطة - 1



 حول محاسبة التكالیف أساسیةمفاهیم                 الفصل األول 

 

65 
 

  .1تدعیم القرارات العملیة أین تكون التكلفة أساسا للقرار - 

  :ABMة باألنشطة أنواع اإلدار  -2

  :2توجد عدة أنواع وهي

بالطریقة هي مجموعة األنشطة واإلجراءات التي تمكن من فعل األمور : التشغیلیة ABM -أ

الصحیحة، وتعمل على تعزیز كفأت استعمال األصول والموارد وخفض التكالیف، وزیادة اإلیرادات من خالل 

  :استخدام الموارد على نحو أفضل وتشمل

  .إدارة األنشطة بأكثر كفاءة -

  .إعادة هندسة العملیات - 

  .الجودة الشاملة - 

  .قیاس األداء - 

واإلجراءات التي تؤدي إلى القیام باألشیاء الصحیحة وتوضح  هي األنشطة: االستراتیجیة ABM - ب

عدة طرق مختلفة للمؤسسة من خاللها أن توجد میزة تنافسیة في السوق، وتحافظ علیها، وذلك من خالل تغییر 

  :الطلب على األنشطة لتخفض التكالیف وزیادة الربحیة وتشمل القرارات

  .تصمیم المنتج - 

  .ءخط المنتج ومزیج العمال - 

  ).التغییر والتسلیم والتعبئة والتغلیف(تحسین مع الموردین  - 

  .تجزئة السوق - 

  .قنوات التوزیع - 

  ABC و ABMالتكامل بین نظامي  -3

یحقق فوائد ومزایا من تطبیقه تتكامل مع الفوائد والمزایا المتحققة  ABMمما سبق یتضح لنا بأن نظام الـ 

  :حیث أن لكل منهما مجاال یعمل فیه ویمكننا إبراز ذلك في الجدول الموالي ABCمن تطبیق نظام 

                                                           
  .384، ص 2003صالح الدین عبد المنعم مبارك وآخرون، محاسبة التكالیف المتقدمة ألغراض إداریة، الدار الجامعیة،  - 1
  .10/07/2017وآلیة تطبیقها في المؤسسات مجلة االقتصاد اإلسالمي، تاریخ التصفح،  ABMخدیجة عرقوب، اإلدارة باألنشطة  - 2
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  .ABCو  ABMالتكامل بین نظامي ): 6- 1(الجدول رقم 

  ABC ABM  

كیز على توزیع التكالیف وتحمیلها على التر   01

  .وحدة الخدمة بدقة

التركیز على تخفیض التكالیف وتحمیلها على 

  وحدة الخدمة

التي یتوجب على اإلدارة  قیاس التكلفة  02

دفعها من خالل تحدید األنشطة الالزمة 

  ألداء الخدمة

دراسة إجراءات إدارة تلك التكلفة وتقلیلها إلى أقل 

  درجة ممكنة دون التأثیر على الجودة في األداء

التركیز على التكالیف الفعلیة والتي حددت   03

  ضمن المیزانیة

التركیز على التكالیف التي سیتم دفعها على 

  األنشطة المستخدمة لتحقیق أفضل أداء ممكن 

قیاس التكلفة عمودیا عن طریق مركز   04

  التكلفة

قیاس التكلفة أفقیا من خالل عملیات البنك والتبادل 

  فیما بینها

تحدید تكلفة المنتج بما تم استهالكه ومن   05

ألداء وتطویر قبل األنشطة المستخدمة في ا

  وتحسین القرارات التشغیلیة

تحدید تكلفة المنتج بهدف تحسین قرارات التسعیر 

  والتطویر والتحسین المستمر للتخطیط االستراتیجي

االتجاهات االستراتیجیة لتكامل نظامي التكالیف واإلدارة على أساس األنشطة سلیمان الشتاوي، : المصدر

ABC/ABM 1877، ص 23/12/2013، 08لألبحاث، جامعة اإلسراء،األردن، العدد ، مجلة جامعة النجاح  

  .ABMاالنتقادات الموجهة لنظام اإلدارة حسب األنشطة  -4

  :1فیما یلي ABMبعض النقاط التي یعاب علیها نظام 

إمكانیة فشله دون تحقیق النتائج المرجوة منه بسبب تحمله لتكالیف إضافیة مرتبطة بدراسته والعمل  - 

  .تقدیمه بالوقت المناسب والبرامج المستخدمة فیه على

تطبیقه یحتاج إلى تكالیف عالیة تتمثل بوضع منهج عملي یناسب أهداف اإلدارة، وتهیئة الخبراء  - 

  .سب وتحقیق النتائج القابلة للقیاساوالقائمین على تنفیذه وتدریبهم لضمان التنفیذ في الوقت المن

  . Implicite Values   في أداء وتنفیذ الخدمات لها قیم ضمنیةإن بعض األنشطة المستخدمة  - 

                                                           
  .1878سلیمان الشتاوي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ال تنعكس بالضرورة في قیمة مالیة تضاف إلى الخدمات النهائیة، كتلك التي تساعد على تسویق 

الخدمات وبالتالي العمل على تحدیدها یتطلب تكالیف وٕالغاؤها قد یؤدي أیضا إلى ضعف في تحقیق أهداف 

  .والتشغیلیة اإلدارة اإلستراتیجیة

  األنظمة الحدیثة األخرى لحساب وتخفیض التكلفة /ثانیا

نظرا للتطورات التي تواكب الصناعة، والبحث عن أفضل األنظمة التي تساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات 

  .بعد فشل األنظمة التقلیدیة عن حل هذه المشاكل وانتقاد البعض لها بمعیة الطرق الحدیثة السابق ذكرها

قدمتهم نظام عن األنظمة الحدیثة األخرى لمحاسبة التكالیف، وفي مالمطلب نبحث في هذا  أنرتأینا ا

  .اإلنتاج في المواعد

  :* JITنظام اإلنتاج في الموعد / 1

كانت المؤسسة االقتصادیة في القدم تعتمد على اإلنتاج الواسع والكبیر في تحقیق المیزة التنافسیة ولكن 

بعد نجاح التجربة الیابانیة واعتمادها على عنصر الزمن وفلسفة التوقیت المنضبط وهو ما  هذا لم یدم طویال

  .تعتمده في وقتنا الراهن

  .نشأة وتعریف نظام التوقیت المنضبط* 

  :النشأة -أ

تعد المرحلة التي تلي الحرب العالمیة الثانیة مرحلة النهوض للصناعة الیابانیة حیث أدت إلى تحقیق 

أحد تلك اإلنجازات، حیث تم  JITهمة في تصمیم أنظمة اإلنتاج والعملیات وتشغیلها بكفاءة، ومثل انجازات م

ثم انتقل إلى الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الثمانینات من القرن  TOYOTAتطبیقه من قبل شركة 

  .الماضي

  : یمكن إدراجه التعاریف التالي لهذا النظام فیما یلي: تعریفه - ب

ي لمتطلبات الخط اإلنتاجي الالحق فهو ذلك النظام الذي یستند إلى أن إنتاج خط إنتاجي معین یأتي "

  ".الخطوة الالحقة

 

                                                           
* Just in Time. 
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أن الوحدات تباع أو تشترى عندما تكون مطلوبة فقط، وأن االحتفاظ :"وهناك من یرى أن هذا النظام بأنه

  . 1"في المخزون بأقل ما یمكن

  :ثالث أفكار أساسیة هيوتتمحور هذه الفلسفة حول 

  .یجب استبعاد كل نشاط ال یؤدي إلى زیادة القیمة المضافة للمنتج أو الخدمة - 

  .اإللتزام والتعهد بمستوى عال من الجودة بكافة أوجه نشاط المؤسسة - 

  .2ااإللتزام والتعهد بالتحسین المستمر في كل أنشطة المنشأة واإلستفادة من البیانات المقدمة إلدارته - 

  :العناصر األساسیة في نظام اإلنتاج في الموعد بالضبط -ج

  :لكي یتم تطبیق نظام اإلنتاج في الموعد بالضبط، وجب توافر ستة عناصر أساسیة نذكر أهمها

أن تعتمد المؤسسة على عدد محدود من الموردین باإلضافة إلى إلزام هؤالء الموردین بعقود  یجب -1

  .طویلة األجل

  .بكمیات صغیرة ةموردین على التموین المتكرر للمؤسسة على فترات صغیر استعداد ال -2

وجوب تطبیق برنامج الجودة الشاملة على الموارد الخام واالنجاز نصف مصنعة، وبالتالي المنتجات  -3

  .وهذا ركن أساسي لنجاحه  التامة، 

  .یجب أن یتصف العمال بمهارات ومواهب لتطبیق هذا النظام -4

  .التركیز على أنشطة اإلنتاج بحیث یتم اكتشاف األنشطة غیر الضروریة والتخلص منهایجب  -5

یتصف نظام اإلنتاج بالضبط واستمرار عملیة التصنیع من أولها إلى آخرها دون أي انقطاع أو توقف  -6

 .3وذلك بهدف تطبیق نظام العملیات اإلنتاجیة المستمرة

 

 

 

  

                                                           
  .36إسماعیل یحي التركیتي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .21، ص 2007 ، دار المسیرة، عمان، سنة1مؤید محمد الفضل وآخرون، المحاسبة اإلداریة، ط - 2
  .141، ص سبق ذكرهیاسین سالمي، مرجع  - 3
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  :المحددتقییم نظام اإلنتاج في الوقت  -د

  ):JIT(استخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  مزایا* 

إال أن الفوائد المكتسبة من تطبیقه ال یتم اكتسابها دفعة واحدة ) JIT(الرغم من تطبیق نظام اإلنتاج على 

  :1وٕانما تكون تدریجیا ومن هذه الفوائد

  .إنتاج بنوعیة أفضل وبجودة أكبر - 

  .كل عامل ولیست مسؤولیة مفتشي الجودة فقط جودة اإلنتاج تصبح مسؤولیة - 

  .الوصول بالتالف والهدر إلى مستوى الصفر - 

  .التدفق واالنسیاب في العملیة اإلنتاجیة - 

  .الوصول بالمخزون إلى حد الصفر - 

  .والمناولة والتخزین واألعمال المكتبیة وغیرها وبالتالي زیادة الربحیة بالنقل تخفیض التكالیف التي تتعلق - 

زیادة اإلنتاجیة وتحسین األداء التشغیلي من خالل زیادة معدل العائد على اإلستثمار وارتفاع هامش  - 

  .الربح وزیادة معدل دوران المخزون

  .زیادة مشاركة وٕانتاجیة العمال وعملهم كفریق واحد - 

  .بیات ورغبات العمالء بقدرة عالیةتلبیة طل - 

  ):JIT(الموعد المحدد  فيعیوب استخدام نظام اإلنتاج * 

بعد أن تطرقنا إلى مجموع المزایا المذكورة سابقا البد من ذكر االنتقادات التي ذكرت في حق هذا النظام 

  :ونلخصها في النقاط التالیة

أساس التعاون المشترك بین اإلدارة والعمال والمتعاملین الطریقة یقوم على لهذه   األمثل ستعمالاال إن -

  .الخارجیین وتشكیل فریق عمل متكامل ومتناسق وهذا أمر جد صعب للغایة

یتطلب هذا البرنامج درجة تأكد كبیرة من المعلومة التي تخص الطلب على المنتج وأي خلل في  - 

  .المعلومة یترتب عنه اختالل في جدول النتائج

                                                           
 سناء نایف الیعقوب، أثر تطبیق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على تعظیم ربحیة الشركات الصناعیة، أطروحة ماجستیر، تخصص محاسبة، كلیة - 1

  .29، ص 2009األعمال، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، األردن، 
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ظام اإلنتاج في الوقت المناسب ضرورة إنتاج الوحدات بدون عیوب والوصول بالمخزون من یتطلب ن - 

كافة األنواع إلى الصفر وهي افتراضات یصعب تفعیلها في المؤسسة خاصة ذو الحجم الكبیر وأن یكون الطلب 

  .1على المادة المنتجة موسمیا

  .الحدیثةمقارنة بین الطرق التقلیدیة والطرق : المطلب الرابع

  :مقارنة بین المداخل التقلیدیة والمداخل الحدیثة للتكلفة) 7-1(جدول رقم 

  الحدیثة للتكلفة الطرق  التقلیدیة للتكلفة الطرق

صالحة اكثر في حاالت بیئة تتمیز بمحدودیة  -1

انتقال السلع ورؤوس األموال بین الدول، فرض أسعار 

أكبر قدر  ، أي إنتاجإداریة، سیادة اقتصادیات الحجم

ممكن من المنتجات ولطول فترة ممكنة مع ثبات 

  المواصفات

تتكیف مع ظروف بیئة تتمیز بالتغیر السریع  -1

وشدة المنافسة، وعلیه مع حالة منتجات ذات دورة 

  .حیاة قصیرة نسبیا

  صالحة في حالة منتجات مختلفة -2  .صالحة أكثر في حالة نمطیة اإلنتاج -2

  سعر البیع المستهدف هو الذي یحدد التكلفة -3  في ضوء التكالیف سعر البیع یتحدد -3

  .208مهیدي ذوادي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

   

                                                           
1
  .30مرجع سبق ذكره، ص  نایف الیعقوب،سناء  - 
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  :خالصة الفصل األول

لقد تم في هذا الفصل التعرف على نشأة محاسبة التكالیف وعلى مفاهیمها األساسیة التي تسمح بتحدید 

تحقیقها ووظائفها والدور الذي تقوم به في المؤسسة وعالقاتها مع التكالیف وتم ذكر أهدافها التي تسعى إلى 

  .المحاسبات األخرى من خالل المخرجات التي تقدمها والمدخالت التي تستلمها من المحاسبات األخرى

التكلفة وذلك من خالل التمییز بین مختلف المفاهیم المتعلقة بالتكالیف وسعر التكلفة بكما قمنا بالتعریف 

  .كل منهما، ثم قمنا بتحدید مكونات التكالیف وسعر التكلفة ثم قمنا بتصنیف التكالیف ومدلول

وفي األخیر كانت لنا إطاللة واسعة على الطرق التقلیدیة من التعریف بها وتحدید ممیزاتها ومقومات 

  .نجاحها وصوال إلى االنتقادات الموجهة لها

وواكبت بیئة التصنیع الحدیثة من خالل مساعدتها على ثم تناولنا مختلف الطرق الحدیثة والتي تطورت 

  .اتخاذ القرارات وتخفیض التكالیف في نفس الوقت

وبعدها قمنا باإلطالع على الطرق الحدیثة األخرى والتي لها مختلف المیزات مثل نظام اإلنتاج في الموعد 

  .ق الحدیثة والطرق التقلیدیةوالذي یعمل على تخفیض مستویات المخزون وبعدها رأینا مقارنة بین الطر 

  

  

  
  



 

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

 تحسین األداء المالي  دور محاسبة التكالیف في
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  :تمهید

مسیرین، مستثمرین، مساهمین، (من األطراف  أهمیة بالغة للعدیدتكتسي عملیة األداء المالي للمؤسسة 

سیاسات اإلدارة الحدیثة تفرض على ن الذین لهم مصلحة بالمؤسسة، وبما أ...) مقرضین، موردین، زبائن

المؤسسة امتالك ثقافة تنظیمیة واسعة تمكنها من التسییر الفعال وتتماشى مع التقلبات التي تحدث في المحیط 

الداخلي والخارجي، فإن ذلك جعلها أمام إلزامیة استخدام أدوات مالیة فعالة تمكنها من إجراء عملیة التقییم المالي 

  .بسهولة، وتشخیص الوضعیة المالیة لها بشكل یخدم استراتیجیات واألهداف المسطرة

  :ومن هذا المنطلق نقسم هذا الفصل إلى

  .الماليمفاهیم عامة حول األداء : المبحث األول

  .مؤشرات تقییم األداء المالي: المبحث الثاني

  .العالقة بین األداء المالي ومحاسبة التكالیف: المبحث الثالث
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  .حول األداء الماليعامة مفاهیم : المبحث األول

حدة عد األداء المالي من أهم الموضوعات التي نالت اهتماًما كبیًرا من قبل الباحثین واإلداریین فمع تزاید ی

وجب على المؤسسات االقتصادیة التركیز على الرفع من مستوى أدائها والحرص على تقییمه باستمرار  المنافسة

  .لكي یخدم مصالح المؤسسة وتحقق أهدافها

  .وسنقوم في هذا المبحث إلى التطرق لألداء واألداء المالي وكیفیة تقییمه

  .ماهیة األداء: المطلب األول

  :مفهوم األداء/أوال

انعكاس لكیفیة استخدام المؤسسة للموارد المالیة والبشریة واستغاللها بكفاءة وفعالیة "یعرف األداء على أنه 

  .  1"بصورة تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها

األداء هو محاولة تحقیق المؤسسة األهداف المنتظرة مع تخفیض الموارد المستخدمة "ویعرف أیًضا 

ل مفهوم الفعالیة وهي الوصول إلى األهداف المرجوة والنجاعة وهي تخفیض الموارد لتحقیق تلك األهداف ویشتم

  .   2"المستخدمة

الل القیام البحث عن الكفاءة من خالل إنتاج أكبر ما یمكن والبحث عن الفعالیة من خ"ویعرف كذلك بأنه 

   .3"و دائمبأفضل عملیة لتحقیق نم

شامل لألداء وهو تحقیق أهداف المؤسسة بأقل التكالیف  ومن خالل هذه التعاریف یمكن إعطاء تعریف

  .الممكنة

  :أنواع األداء/ ثانیا

معیار مصدر : ، وذلك حسب معاییر التقسیم إلى)تقسیمات(یمكن تصنیف األداء إلى أربع تصنیفات 

األداءات في األداء، معیار الشمولیة، المعیار الوظیفي، ومعیار الطبیعة، وكل معیار یقدم مجموعة من أنواع 

  .المؤسسة

                                                           
  .218، ص 2010-2009، 07الشیخ داودي تحلیل األسس النظریة لمفهوم األداء مجلة الباحث، جامعة الجزائر، العدد  - 1
  .87ة بسكرة، ص ، جامع2001، نوفمبر 1عبد المالیك مزهودة، األداء بین الكفاءة والفعالیة، مفهوم وتقییم، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد  - 2

3 - Alian Fernandez, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs 2ème édition d’organisation, Paris, 2007, 
P41. 
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  :حسب معیار المصدر -1

  .1وفقا لهذا المعیار یمكن تقسیم أداء المؤسسة إلى نوعین األداء الداخلي واألداء الخارجي

  :األداء الداخلي -1-1

أي یعكس ما تملكه المؤسسة من موارد فهو ینتج أساس من العناصر "ویطلق علیه أیضا اسم أداء الوحدة 

  :التالیة

من خالل وهو أداء األفراد والعاملین في المؤسسة باعتبارهم أهم مورد یحقق األفضلیة : ء البشرياألدا -

  .تسییر مهاراتهم

  .قدرة المؤسسة على استغالل استثماراتها بشكل فعال: األداء التقني -

  .ویكمن في االستخدام العقالني للوسائل المالیة المتاحة: األداء المالي -

  : رجياألداء الخا -1-2

هو األداء الناتج عن التغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي للمؤسسة، كارتفاع رقم األعمال نتیجة 

فمجمل التغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي تنعكس باإلیجاب أو بالسلب على أداء الرتفاع سعر البیع، 

  .المؤسسة

  :معیار الشمولیة -2

  .2كلي وأداء جزئيویمكن تقسیم هذا األداء إلى أداء 

  :األداء الكلي -2-1

ساهمت كل األقسام واألنشطة الفرعیة للمؤسسة في تحقیقها، ومن خالل هذا ویتجلى في اإلنجازات التي 

  .األداء یمكن الحكم على مدى تحقیق المؤسسة ألهدافها

  :األداء الجزئي -2-2

  .سة والوظائف األساسیةویقصد به األداء الذي یتحقق على مستوى األنشطة الفرعیة للمؤس

                                                           
االقتصادیة، جامعة ، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، غ منشورة كلیة الحقوق والعلوم "قیاس وتقییم"عادل عشي، األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة،  - 1

  .17، ص 2002محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
ر، جامعة مومن شرف الدین، دور اإلدارة  بالعملیات في تحسین األداء للمؤسسة االقتصادیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسیی - 2

  .53، ص 2012فرحات عباس، سطیف، 
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  :حسب معیار الطبیعة -3

  :1بحسب هذا المعیار یمكن تقسیم أداءات المؤسسة حسب أهدافها إلى

  :األداء االقتصادي -3-1

یعتبر األداء االقتصادي الهدف الرئیسي التي تسعى المؤسسة اإلقتصادیة إلى بلوغه، ویتمثل في الوظائف 

  .وراء تعظیم نتائجها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدنیة استخدام مواردها االقتصادیة التي تجنیها المؤسسة من

  :األداء االجتماعي -3-2

ذلك شروطا فرضها كمن المعروف أن األهداف االجتماعیة التي ترسمها أثناء عملیة التخطیط كانت 

أن یتماشى مع األهداف  المجتمع الخارجي ثانیا، وتحقیق هذه األهداف یجب وأفرادعلیها أفراد المؤسسة أوال، 

  .األخرى وخاصة منها االقتصادیة

  :األداء التكنولوجي -3-3

ویتحقق هذا األداء في المؤسسة عندما تكون قد حددت أثناء عملیة التخطیط أهداف تكنولوجیة كالسیطرة 

ت التكنولوجیة على مجال تكنولوجي معین ولهذا األداء أهمیة بالغة خاصة في الوقت الراهن بالنظر إلى التطورا

  .المتواصلة

  :حسب المعیار الوظیفي -4

حسب هذا التصنیف ینظر ألداء كل وظیفة على حدى، وتصب المؤسسة تركیزها على الوظائف 

  :2األساسیة في المؤسسة وهي

  .اإلنتاج، المالیة، التسویق، الموارد البشریة - 

  :أداء الوظیفة اإلنتاجیة -4-1

المؤسسة على التحكم بمعاییر الجودة المطلوبة في المنتجات، وتكالیفها، التحكم وهنا یظهر األداء في قدرة 

  .بالوقت، كفاءة العمال، المراقبة المستمرة على اآلالت، معدل التأخیر في تلبیة الطلبات

  

                                                           
  .22عادل عشي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .88عبد الملیك مزهودة،مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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  :أداء الوظیفة المالیة -4-2

من خالل قدرة المؤسسة على تحقیق التوازن المالي، وتشكیل هیكل مالي فعال یحقق أكبر عائد على 

  .3المردودیةاالستثمارات والوصول إلى أقصى مستویات 

  :أداء الوظیفة التسویقیة -4-3

  :بوظیفة التسویق والتي یمكن ذكرها كما یلية المتعلق یتجلى هذا األداء في مجموعة من المؤشرات

مؤشر یستعمل لتحدید الوضعیة التنافسیة للمؤسسة من خالل نسبة مبیعات منتجاتها : حصة التسویق -أ

  .في السوق

یمكن حساب هذا المؤشر من خالل حساب عدد شكاوى العمالء أو تحدید مقدار  :إرضاء العمالء -ب

  .مردودات المبیعات

ن خالل استعمال المستهلكین لمنتجاتها وهي تعكس الصورة الجیدة للمؤسسة ومنتجاتها م: السمعة - ت

  .بكثرة

  ):الموارد البشریة(أداء وظیفة األفراد  -4-4

كفاءته وفعالیته بشكل واضح وقد یستعین القائمون على  العنصر البشري هو عنصر متغیر یصعب تحدید

قى جد قاصرة عن إعطاء العلمي، والمهارة الفنیة، إال أنها تب أداء العنصر البشري على مؤشرات المستوى تحدید 

  .التقییم الكامل

  .أهمیة األداء:ثالثا

   : 1ویمكن مناقشة أهمیة األداء في إطار ثالث أبعاد رئیسیة هي

یمثل األداء مركز اإلدارة اإلستراتیجیة، حیث تحتوي جمیع منطلقات اإلداریة على مضامین : نظریا

ویرجع السبب في ذلك إلى أن األداء یمثل اختبار  ودالالت تختص باألداء سواء بشكل ضمني أو بشكل مباشرة،

  .زمنیا لإلستراتیجیة المتبعة من قبل اإلدارة

                                                           
، ص 2009، 1، أساسیات األداء وبطاقة التقییم المتوازن، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، طيبالغالوائل محمد صبحي إدریس، طاهر محسن منصور  - 1

39.  
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ألداء ل اإلستراتیجیةفإن أهمیة األداء تظهر من خالل استخدام أغلب دراسات وبحوث اإلدارة : تجریبیا

  .الختبار االستراتیجیات المختلفة والعملیات الناتجة عنها

تظهر واضحة من خالل حجم االهتمام الكبیر والممیز من قبل إدارات المنظمات باألداء فإنها : اإلداریة

  .ونتائجه، والتحوالت التي تجري في هذه المنظمات اعتمادا على نتائج األداء

تمثل الطبیعة التشاركیة ألهداف المؤسسة وحاجات األطراف المرتبطة على طبیعة مجاالت األداء التي 

  .المتشابكة، وتفرض على المنظمة تحقیق حد أدنى من التنسیق والتالزم بین األهداف تغطي تلك األهداف

  مستویات األداء: رابًعا

یمكن للمؤسسة التعرف على أدائها من خالل مجموعة من المستویات لألداء حیث تتمثل هذه المستویات 

  : 1في ما یلي

الصناعة على المدى البعید والعقود المربحة، وكذا یبین التفوق في األداء ضمن : األداء االستثنائي* 

  .االلتزام الواضح من قبل األفراد ووفرة السیولة، وازدهار الوضع المالي للمؤسسة

یكون فیه الحصول على عدة عقود عمل كبیرة، امتالك إطارات ذات كفاءة، امتالك : األداء البارز* 

  .مركز ووضع مالي متمیز

ن مدى صالبة األداء، واتضاح الرؤیة المستقبلیة، إلى جانب التمتع بالوضع المالي یبی: األداء جید جًدا* 

  .الجید

عند هذا المستوى من األداء یكون فیه التمیز لألداء وفق المعدالت السائدة مع توازن : األداء الجید* 

  .، مع امتالك وضع مالي غیر مستقر نقاط القوة والضعف في المنتجات أو الخدمات

المنتجات، یمثل سیرورة أداء دون المعدل، وتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة في : داء المعتدلاأل* 

  .، مع صعوبة في الحصول على األموال الالزمة للبقاء والنمو الخدمات

والذي یمثل األداء دون المعدل بكثیر، مع وضوح لنقاط الضعف في جمیع المحاور : األداء الضعیف* 

وجود صعوبات خطیرة في استقطاب اإلطارات المؤهلة، مع مواجهة مشاكل خطیرة في تقریبا، فضال عن 

  .الجوانب المالیة

                                                           
، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، )منهج معاصر(الستراتیجي خالد محمد بن حمدان، وائل محمد صبحي إدریس، اإلستراتیجیة والتخطیط ا - 1

  .386-385، ص 2007األردن، 
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  .األداء الماليماهیة : المطلب الثاني

  .مفهومه: أوال

ى األهداف هو وصف لوضع المنظمة وتحدید دقیق للمجاالت التي استخدمتها للوصول إل: 01تعریف 

  .1"الثروةمن خالل دراسة المبیعات، اإلیرادات والموجودات، المطلوبات وصافي 

یمثل األداء المالي المفهوم الضیق ألداء المؤسسات حیث یركز على استخدام مؤشرات مالیة : 02تعریف 

األساسي لألعمال لقیاس مدى إنجاز األهداف، ویعبر األداء المالي عن أداء المؤسسات حیث أنه الداعم 

المختلفة التي تمارسها المؤسسة، ویساهم في إتاحة الموارد المالیة وتزوید المؤسسة بفرص استثماریة في میادین 

  .األداء المختلفة والتي تساعد على تلبیة احتیاجات أصحاب المصالح وتحقیق أهدافهم

  :ومما سبق فإن األداء المالي

ات االستثماریة وتوجیهها نحو المؤسسات الناجحة فهو یعمل على تحفیز أداة لتحفیز عملیة اتخاذ القرار  - 

  .المستثمرین للتوجه إلى المؤسسة أو األسهم التي تشیر معاییرها المالیة على التقدم والنجاح عن غیرها

أداة لتدارك الثغرات والمشاكل والمعیقات التي قد تظهر في مسیرة المؤسسة فالمؤشرات تدق ناقوس  - 

إذا كانت المؤسسة تواجه صعوبات نقدیة أو ربحیة أو لكثرة الدیون والقروض ومشكل العسر المالي  الخطر

  .والنقدي وبذلك تنذر إدارتها للعمل لمعالجة الخلل

أداة لتحفیز العاملین واإلدارة في المؤسسة لبذل المزید من الجهد بهدف تحقیق نتائج ومعاییر مالیة  - 

  .أفضل من سابقتها

للتعرف على الوضع المالي القائم في المؤسسة في لحظة معینة ككل أو لجانب معین من أداء أداة  - 

  .2المؤسسة أو ألداء أسهمها في السوق المالي في یوم محدد أو فترة معینة

  :أهمیة األداء المالي/ ثانیا

لتبیان مستوى  األداءحتاجونه المدیرون من قیاس تظهر أهمیة األداء المالي للمؤسسة عادة من خالل ما ی

  .األداء بمرور الوقت والمساعدة في التنبؤ باستمرار عن الحالة المستقبلیة للمؤسسة

  

                                                           
  . 67،ص 2011،دار صفاء،عمان، األردن،1طالب عالء فرحان،شیحان المشهداني إیمان، الحوكمة المؤسسیة واألداء المالي االستراتیجي للمصارف، ط - 1
  .45، ص 2010المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، محمد محمود الخطیب، األداء  - 2
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  :1ونلخص أهمیة األداء المالي للمؤسسة فیما یلي

المساعدة في متابعة ومعرفة النتائج المالیة لنشاط المؤسسة وطبیعة تلك النتائج سواءا كانت إیجابیة أم  - 

  .سلبیة

د الرؤیة المستقبلیة للمؤسسة على العوائد المتوقع تحقیقها من أداءها المستقبلي وهذا یعني أهمیة تعتم - 

  .االهتمام باألداء المالي وطرائق قیاسه

یقدم األداء المالي مفهوما وأدوات قیاس رئیسیة ومهمة في تنفیذ اإلجراءات وصیاغة الخطط التي تدعم  - 

  .حقیق الفاعلیة في إنجاز األهدافعملیات ترشید استخدام الموارد وت

یسهم قیاس األداء المالي في تحدید مواقع القوة والضعف التي تعاني منها المؤسسة، وهذا یساعد كثیرا  - 

  .على اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة هذه اإلنحرافات

ها القصیرة والبعیدة یساعد في معرفة درجة النمو التي تحققها المؤسسة باتجاه إنجاز أهدافها بنوعی - 

  .األمد

إن استخدام التعددیة في المقاییس المالیة یعطي صورة واضحة عن الحالة المالیة للمؤسسة مقارنة  - 

  ".المنافسین"بنتائج األداء المالي للسنوات السابقة للمؤسسة نفسها أو مع مؤسسات عاملة في القطاع نفسه 

عن المیزة التنافسیة التي یمكن أن تعمل على أساسها یعد األداء المالي األداة المهمة للكشف  - 

  .المؤسسة

یجابي مع تحسین الجودة ألنه یساعد في التأثیر اإل" مقیاسا ومؤشرا"كما أن لألداء المالي األداء  - 

  .وطبیعة االستخدامات المالیة لعناصرهاتشخیص مواقع الخلل التي تعاني منها الجودة 

  :األداء الماليالعوامل المؤثرة على /ثالثا

  :تتمثل في العوامل الداخلیة اإلداریة والفنیة وتتلخص فیما یلي

  :الهیكل التنظیمي -1

هو الوعاء أو اإلطار الذي تتفاعل فیه جمیع المتغیرات المتعلقة بالشركات وأعمالها، ففیه تتحدد أسالیب 

االتصاالت والصالحیات والمسؤولیات وأسالیب تبادل األنشطة والمعلومات، حیث یتضمن الهیكل التنظیمي 

                                                           
  .140، ص 2009، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، - مدخل تحلیلي- ناظم حسن عبد السید، محاسبة الجودة - 1
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عدد المهام (والتمایز األفقي ) اإلداریةعدد المستویات (الوظائف اإلداریة في الشركات من خالل التمایز الرأسي 

  ).التي نتجت عن تقسیم العمل واالنتشار الجغرافي من عدد الفروع والموظفین

األعمال فالهیكل التنظیمي یؤثر على أداء الشركات من خالل تنفیذ الخطط بنجاح عن طریق تحدید 

   .1تسهیل عملیة اتخاذ القراراتوالنشاطات التي ینبغي القیام بها بعد تخصیص الموارد لها وبعدها 

  :المناخ التنظیمي -2

وهي عوامل إداریة والمتمثلة في وضوح التنظیم وكیفیة اتخاذ القرار وأسلوب اإلدارة وتوجیه األداء وتنمیة 

العنصر البشري، ویقصد بوضوح التنظیم إدراك العاملین مهام الشركة وأهدافها وعملیاتها ونشاطاتها مع ارتباطها 

  .داءباأل

حیث یقوم المناخ التنظیمي على ضمان سالمة األداء بصورة إیجابیة وكفاءته من الناحیتین اإلداریة 

والمالیة، وٕاعطاء معلومات لمتخذي القرارات لرسم صورة لألداء والتعرف على مدى تطبیق اإلداریین لمعاییر 

  .األداء في تصرفهم في أموال الشركات

  :التكنولوجیا -3

األسالیب والمهارات والطرق المعتمدة في الشركة لتحقیق األهداف المنشورة والتي تعمل  هي عبارة عن

  .2على ربط المصادر باالحتیاجات

  :وتتمثل في المعاییر التالیة: معاییر األداء المالي/ رابعا

  : المعاییر التاریخیة

م مقارنة نسبة السیولة للسنة هذه المعاییر تعتمد على مؤشرات مالیة تاریخیة أي سنوات سابقة فمثال یت

ومن ثم مالحظة التغیرات الحاصلة، هل التغیرات إلى ) لنفس المنشأة(الحالیة مع نسبة السیولة ألعوام ماضیة 

  .3األفضل أو إلى األسوأ وهكذا بالنسبة للنسب أو المعدالت األخرى

  

                                                           
  .43، مرجع سبق ذكره، ص الغالبينصور وائل محمد صبحي إدریس، طاهر محسن م - 1
  .50-49محمد محمود الخطیب، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
، 1التحلیل المالي واألسواق المالیة والدولیة، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط-محمد سعید عبد الهادي، اإلدارة المالیة االستثمار والتمویل - 3

  .104، ص 2008
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  :المعاییر المستهدفة

ادة على الخطط المستقبلیة للمنشأة والتي تمثل الموازنات المعاییر المستهدفة تعني المعاییر التي تعتمد ع

التخطیطیة، وهذه المعاییر یستفید منها المحلل أو اإلدارة للتحقق وبالتالي یحدد فیما إذا كانت هناك انحرافات 

  .1بةسوءا إیجابیة أو سلبیة، وبالتالي فإن المعاییر المستهدفة من األدوات الهامة في عملیة التخطیط أو الرقا

  ):القطاعیة(المعاییر الصناعیة 

تشیر هذه المعاییر إلى معدل أداء مجموعة من الشركات في القطاع الواحد محلیة أو إقلیمیة أو دولیة، 

ویحدد هذا المعیار طبقا لما هو متعارف علیه في السوق، یستفاد وبدرجة كبیرة من المعاییر القطاعیة في عملیة 

مستمدة من القطاع ذاته، إلى أنه یعاب على هذا المعیار عدم الدقة بسبب التفاوت من التحلیل المالي ألنها 

  .2حیث الحجم وطبیعة األنشطة

  :المعاییر المطلقة

وهي أقل أهمیة من المعاییر السابقة وتشیر هذه المعاییر إلى وجود خاصیة متأصلة تأخذ شكل قیمة ثابتة 

وتقاس بها التقلبات الواقعیة، ورغم اتفاق الكثیر من المالیین على لنسبة معینة مشتركة بین مؤسسات القطاع 

عدم قبول المعاییر المطلقة في التحلیل المالي إال أن هناك بعض النسب المالیة مثل نسبة التداول التي تستخدم 

  .3كمعیار مطلق

  .تقییم األداء الماليمفهوم : المطلب الثالث

  :مفهومه/أوال

على إدارة الموارد الطبیعیة والمادیة والمالیة المتاحة للمؤسسة إلدارة المنظمة وعلى تقدیم حكم ذو قیمة "

طریقة االستجابة إلتباع رغبات أطرافها المختلفة، وبمعنى حرفي یعتبر تقویم األداء المالي للمنظمة قیاسا للنتائج 

  .4"المحققة أو المنتظرة في ضوء معاییر محددة سلًفا

                                                           
، الحیالي، علي خلف عبد اهللا، التحلیل المالي للرقابة على األداء والكشف عن االنحرافات، مركز الكتاب األكادیمي للنشر والتوزیع، عمانولید ناجي  - 1

  .61، ص 2015، 1األردن، ط
  .104محمد سعید عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  .78، ص 2010، 1والتطبیقیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاألسس العلمیة : أسعد حمید العلي، اإلدارة المالیة - 3
  .38، ص 2000السعید فرحات جمعة، األداء المالي لمنظمات األعمال، درا المریخ للنشر، المملكة العربیة، السعودیة،  - 4
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عن عملیة محوریة ضمن نظام فعال شریطة أن یكون هذا النظام مصمم "ارة وفي تعریف آخر هو عب

  .1"بشكل سلیم وهذا لضمان اتساق األهداف مع العلمیات واألنشطة التي تقوم بها المؤسسة

  :أهمیة تقییم األداء المالي/ ثانیا

 ةتحقیق أهداف محددلعملیة تقییم األداء المالي أهمیة بالغة في استمرار حیاة الشركة وكما یهدف إلى 

  :مسبقا من اإلدارة

یساهم تقییم األداء المالي في تزوید الشركة بالموارد المالیة والفرص االستثماریة المختلفة، التي تلعب  - 

  .دورا مهما في نجاح الشركة وتحقیق أهداف أصحاب المصالح

على مدى االنجاز الحقیقي التعرف على مدى مطابقة األداء الحالي مع الخطة الموضوعة وبالتالي  - 

  .لألهداف

  .تنبثق أهمیة عملیة األداء المالي للشركة من مساهمته في قیاس األهداف - 

استخدام نتائج مراقبة وتقییم األداء في تحسین مستویات األداء مما یؤدي في النهایة إلى تحقیق أهداف  - 

  .2الشركة

الضعف بهدف قیاس حالة التقدم أو التأخر في عملیة تقییم األداء المالي تكشف عن نقاط القوة و  - 

  .3الشركة

  .4عملیة األداء المالي تعد كمحاولة لتجاوز القصور اللي قد یحصل في عملیة التخطیط المالي للشركة - 

نوع من المنافسة بین األقسام واإلدارات والشركات المختلفة وهذا بدوره یدفع الشركة یساعد على إیجاد  - 

  .5ائها الماليلتحسین مستوى أد

                                                           
1 - Frederick D.S.Chol, Gary k. Meek. International Accounting Pearson, édition 7, 2011, p370. 

سط، عمان، أنیس مصلح ذیاب الطراونة، العوامل المؤثرة في تقییم األداء المالي لشركات التامین، مذكرة ماجستیر، كلیة األعمال، جامعة الشرق األو  - 2

  .14-13، ص2015األردن، 
، ص 2011سة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة الثانیة، حمزة محمود الزبیدي، التحلیل المالي ألغراض تقییم األداء والتنبؤ بالفشل، مؤس - 3

95.  
  .92-91، ص 2011-2010بن مالك عمار، المنهج الحدیث للتحلیل المالي في تقییم األداء، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،  - 4
، 1للمؤسسة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف ، دور القیمة المضافة في تقییم األداء الماليةضامن وهیب - 5

  .82، ص 2008
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یساعد تقییم األداء المالي في تحدید األهمیة النسبیة بین النتائج والموارد المستخدمة مما یسمح بالحكم  - 

  .على الفاعلیة

إن تقییم األداء المالي یساعد في تحقیق األهداف من خالل قیاس ومقارنة النتائج مما یسمح بالحكم  - 

  .1على الكفاءة

  :األداء الماليأهداف تقییم /ثالثا

  :2تستهدف عملیة تقویم األداء بصفة عامة تحقیق ما یلي

  .اإلنتاجیةف المدرجة في خطتها الوقوف على مستوى انجاز الوحدة االقتصادیة مقارنة باألهدا -1

الكشف عن مواطن الخلل والضعف في النشاط االقتصادي وٕاجراء تحلیل شامل لها وبیان مسبباتها،  -2

  .مستقبال جدیدةوذلك بهدف وضع الحلول الالزمة لها وتصحیحها وٕارشاد المنفذین إلى وسائل 

ذي تحدید مسؤولیة كل مركز أو قسم في الوحدة االقتصادیة عن مواطن الخلل والضعف في النشاط ال -3

یضطلع به وذلك من خالل قیاس إنتاجیة كل قسم من أقسام العملیة اإلنتاجیة وتحدید إنجازاته سلبا أو إیجابا 

  .األمر الذي من شأنه خالق منافسة بین األقسام باتجاه رفع مستوى أداء الوحدة

لیف أقل بنوعیة الوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطریقة رشیدة تحقق عائد أكبر بتكا -4

  .جیدة

تسهیل تحقیق تقویم شامل لألداء على مستوى االقتصاد الوطني وذلك باالعتماد على نتائج التقویم  -5

  .األدائي لكل مشروع فصناعة فقطاع وصوال للتقویم الشامل أعاله

تصحیح الموازنات التخطیطیة ووضع مؤشراتها في المسار الصحیح بما یوازن بین الطموح  -6

مكانیات المتاحة، حیث تشكل نتائج تقویم األداء قاعدة معلوماتیة كبیرة في رسم السیاسات والخطط العملیة واإل

  .البعیدة عن المزاجیة والتقدیرات غیر الواقعیة

  

  

                                                           
  .38السعید فرحات جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .32، ص 2007، 1مجید الكرخي،تقویم األداء باستخدام النسب المالیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، ط - 2
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  :األطراف المستفیدة من تقییم األداء المالي/ رابعا

  :1هناك العدید من األطراف المستفیدة من تقییم األداء المالي وهي

من الطبیعي أن یرغب المدیرون بمقارنة أداءهم خالل السنوات الماضیة مع أهداف الربحیة  :اإلدارة -1

والسوق المختارة مع أداء منافسیهم، فاإلدارة تقوم بتحدید أهداف المؤسسة من خالل الحصة السوقیة والنمو في 

معلومات بشكل كبیر المدراء ضمن المستوى قیمة المبیعات أو الوحدات والعائد على االستثمار، ویهتم بهذه ال

اإلداري حیث یملكون مصادر عدیدة للحصول على هذه المعلومات بشكل خاص من تقاریر المؤسسة المالیة 

  ).المیزانیة العامة وحساب األرباح والخسائر(السنویة 

  :وهم یقسمون إلى ثالث فئات:حملة األسهم العادیة -2

توزعیه  و إلیراد الحاليیم اعظوجهة نظر قصیرة األمد وهم یتطلعون إلى ت حملة األسهم الذین یملكون -أ

  .علیهم

حملة األسهم الذین یملكون وجهة نظر طویلة األمد وهم یهتمون باحتجاز الربح لتحقیق النمو  -ب

  .المستقبلي في اإلیرادات وتعظیم رأس المال

تبرون قدرة المؤسسة على تحقیق األرباح، حملة األسهم الذین یمتلكون وجهة نظر مستقبلیة وهم یخ - ج

  .العوائد والمخاطر للبدائل االستثماریة

وهم یتطلعون إلى استقرار األرباح بمستوى معین بحیث یوفر تغطیة مالئمة : حملة األسهم الممتازة -3

  .لمقسوم األرباح

لى مستوى األرباح مثل األفراد، المصارف أو المؤسسات المالیة الذین یركزون ع: حملة السندات -4

  .الحالیة والمستقبلیة، مقسوم األرباح، اقتراض المؤسسة وتقییمها للموجودات لتغطیة دیونهم

وهم یتحققون من التغیرات الرئیسیة التي تطرأ على ممتلكات المؤسسة : مانحي اإلئتمان والمصرفیون -5

  .نات لمطالبهم على المؤسسةأي أنهم یتأكدون من مدى كفایة الموجودات المتاحة في توفیر الضما

وهؤالء جمیعا ینصب : المحللون المالیون، االستثماریون، المضاربون في سوق بورصة األسهم -6

  .اهتمامهم على مقارنة تقییم أسهم المؤسسة بموجب كشف المركز المالي مع تقییمها في سوق األوراق المالیة

                                                           
، خلیفة حمزة، دور قائمة التدفقات النقدیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، تخصص محاسبة، جامعة محمد خیضربن  - 1

  .67- 66، ص 2010-2009بسكرة، الجزائر، 
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أرباح اإلداریین وحملة األسهم وبین ما یتقاضاه أعضاء وهم یقارنون بین اتجاهات : اتحادات التجارة -7

  .النقابة من أجور

  .خطوات ومتطلبات تقییم األداء المالي: المطلب الرابع

  .متطلبات تقییم األداء المالي/ أوال

تتطلب عملیة تقییم األداء بعض المتطلبات األساسیة التي من شأنها االرتفاع بدرجة التقویم إلى مستوى 

ة والموثوقیة الذي یساعد على اتخاذ القرارات السلیمة في تصحیح االنحرافات وتحدید المسؤولیات من الدق

  :1واالرتقاء بالنتائج إلى المستویات المرغوبة، ومن هذه المتطلبات نذكر ما یلي

أن یكون الهیكل التنظیمي للوحدة االقتصادیة واضحا تتحدد فیه المسؤولیات والصالحیات لكل مدیر  -1

  .ومشرف بدون أي تدخل بینها

أن تكون أهداف الخطة اإلنتاجیة بینة واضحة وواقعیة قابلة للتنفیذ، وال یتم ذلك دون دراسة لهذه  -2

األهداف، دراسة مستفیضة ومناقشتها مع كل المستویات داخل الوحدة االقتصادیة لكي تأتي األهداف متوازنة 

  .تاحة للتنفیذتجمع بین الطموح المطلوب واإلمكانیات الم

أن یتوفر للوحدة االقتصادیة مالكا متمرسا في عملیة تقویم األداء متفهما لدوره عازفا بطبیعة نشاط  -3

  .الوحدة االقتصادیة قادًرا على تطبیق المعاییر والنسب والمؤشرات التقویمیة بشكل صحیح

والبیانات والتقاریر الالزمة لتقویم األداء أن یتوفر للوحدة االقتصادیة نظاًما متكامًال وفعاًال للمعلومات  -4

بحیث تكون انسیابیة المعلومات سریعة ومنتظمة تساعد المسؤولین في اإلدارات على اختالف مستویاتها من 

  .اتخاذ القرار السلیم والسریع وفي الوقت المناسب لتصحیح األخطاء وتفادي الخسائر في العملیة اإلنتاجیة

واآللیات الموضوعة لمسار عملیات تقویم األداء بین اإلدارات المسؤولة عن تقویم أن تكون اإلجراءات  -5

األداء في الهیكل التنظیمي واضحة ومنظمة ومتناسقة ابتداًءا من اإلدارة في مركز المسؤولیة وصعودا إلى الوزارة 

ذاك وضاعت الجدیة وبالعكس، وٕاال تعرقلت العملیات التقویمیة والتصحیحیة لألداء في هذا المستوى أو 

  .المطلوبة من اتخاذ القرارات المتعلقة بعملیة تقویم األداء

وجود نظام حوافز فعال، بحیث یحقق هذا النظام رابطا متینا بین األهداف المنجزة فعال وبین المخطط  -6

  .منها

                                                           
  .43-42ص مرجع سبق ذكره ، مجید الكرخي، - 1
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  :التالیةیمكن تلخیص عملیة تقییم األداء المالي بالخطوات  :خطوات تقییم األداء المالي/ ثانیا

الحصول على مجموعة القوائم المالیة السنویة وقائمة الدخل، : جمع البیانات والمعلومات اإلحصائیة -1

حیث أن من خطوات األداء المالي إعداد الموازنات والقوائم المالیة والتقاریر السنویة المتعلقة بأداء الشركات 

  .خالل فترة زمنیة معینة

للوقوف على مدى دقتها وصالحیتها لحساب المعاییر : المعلومات اإلحصائیةودراسة البیانات و  تحلیل -2

حیث یتعین توفیر مستوى من الموثوقیة واالعتمادیة في هذه . والنسب والمؤشرات الالزمة لعملیة تقویم األداء

  .البیانات وتقدیم االستعانة إلى طرق اإلحصائیة

لنسب المالئمة للنشاط الذي تمارسه الوحدة االقتصادیة باستخدام المعاییر وا: إجراء عملیة التقییم -3

بهدف التوصل إلى حكم موضوعي ودقیق، وتتم بإعداد واختیار األدوات المالیة التي ستستخدم في عملیة تقییم 

  .1األداء المالي

ار بعد الوصول إلى حكم موضوعي ودقیق یمكن اتخاذ القر : اتخاذ القرارات المناسب عن نتائج التقویم -4

في ظل عملیة التقویم واألهداف المسطرة وتصحیح االنحرافات التي حصلت، من خالل مقارنته باألداء المتوقع 

  .أو مقارنته بأداء الشركات التي تعمل في نفس القطاع

التي حدثت في الخطة اإلنتاجیة وتغذیة : ة لالنحرافاتیتحدید المسؤولیات ومتابعة العملیات التصحیح -5

فز بنتائج التقویم وتزوید اإلدارات التخطیطیة والجهات المسؤولیة عن المتابعة بالمعلومات والبیانات نظام الحوا

التي تمخضت عن عملیة التقییم لزیادة فعالیة المتابعة والرقابة، ووضع التوصیات معتمدین على علمیة تقویم 

  . 2األداء المالي من خالل النسب

ار أفضل وأنسب طرق لتقییم األداء المالي كل حسب موضوع ولعل من أهم هذه الخطوات هو اختب

ا لمنطلق تطبیقها توجد طرق تحلیلیة وتركیبیة، معیاریة فاتبع. محل الدراسةالدراسة ومجال نشاط الشركة 

وتفسیریة، وتبعا لمعاییر المستخدمة، توجد طرق فردیة أو متعددة االتجاه، بینما أشكال التعبیر والتمثیل كثیرة 

النسب، األشكال، المصفوفات، الرسومات، كذلك توجد طرق بسیطة ومركبة تستند إلى التحلیل االقتصادي، مثل 

  .3إلخ، وأخیرا تبعا للمهتمین قد تكون داخلیة أو خارجیة...بحوث، العملیات الكمیة

                                                           
  .51محمد محمود الخطیب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .39الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص  مجید - 2
  .43السعید فرحات جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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 97، صسبق ذكره، مرجع مزهودةعبد المليك : المصدر

 األداء في المؤسسةعملية تقييم :  1-2الشكل رقم 

تشخيص المحيط 

 الخارجي للمؤسسة 

دراسة مختلف وظائف 

 المؤسسة

اختيار أساليب وطرق 

 التقييم

 اختيار معايير التقييم

معلومات عن المقيمين 

 وتكوينهم

  تحديد أهداف

 تقييم األداء

 ما قبل التقييم 

 تحضير التقييم

 وظيفةحسب خصائص ومميزات كل 

  السهم/ الربح العائد

  رقم األعمال 

 حجم التكاليف

إعالم المقيمين بحقوقهم ومجال تقييمهم، 

 تطوير إمكانياتهم

الحكم على نشاط المؤسسة، تحفيز 

  األفراد ترشيد قرارات المسيرين

 تزويد النظام اإلعالمي

 التسويق المالية واألفراد، التموين واإلنتاج

الوضع االجتماعي، المنافسة دراسة 

  التطورات التكنولوجية

 الظروف االقتصادية السائدة

حصر األحداث التي عرفتها المؤسسة، 

 حساب المؤشرات 

جمع المعلومات عن 

 اإلنجازات 

تسجيل التوصيات في تقرير 

 التقييم

 المتابعـــة 

 المراجعــة 

  إبالغ النتائج إلى

 الوظائف المقيمة 

التأكد من تطبيق كل 

التوصيات واإلجراءات 

 الجديدة

تحديد اإلجراءات 

 الواجب اتخاذها 

 تحليل النتائج والتوصيات

 القيـاس

نتيجة 

 التقييم 



 دور محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي                 الثانيالفصل 

 

89 
 

  .مؤشرات تقییم األداء المالي: المبحث الثاني

بأن تقییم األداء المالي عبارة عن عملیة قیاس انجازات المؤسسة المحققة فعال ولن یتم مما سبق عرفنا 

  .ذلك إال باستخدام مؤشرات مالیة تساعدنا في تحسین األداء المالي

  .التقلیدیةالمؤشرات المالیة : المطلب األول

  :1ومن أسفل المیزانیة كالتاليویتم حسابه بطریقتین من أعلى المیزانیة :  FRرأسمال المال العامل / أوال

  .ل الثابتةصو األ -األموال الدائمة= رأسمال المال العامل  :حسابه/ أ

  .دیون قصیرة األجل-األصول المتداولة= رأس المال العامل 

  :والشكل التالي یوضح ذلك

  رأسمال المال العامل من أعلى المیزانیة): 2-2(شكل رقم 

  

  

Source : Michel Sion. Gérer la trésorerie et la relation bancaire 6ème édition Dunod, Paris, 2015, p5. 

  رأسمال العامل من أسفل المیزانیة): 3-2( شكل رقم 

  

  

  

Source : Pierre vernimmen, Finance d’entreprise, 11e édition, Dalloz, paris, 2013, p289. 

  :حاالت رأس المال العامل - ب

  :2وهناك ثالث حاالت مختلفة تتمثل في

                                                           
  .89، ص 2011، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2، دروس وتطبیقاته، ط)اإلدارة المالیة(إلیاس بن ساسي ویوسف قریشي، التسییر المالي  - 1
النظام المحاسبي المالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة قسنطینة، لزعر محمد سامي، التحلیل المالي للقوائم المالیة وفق  - 2

  .94-93، ص 2012الجزائر، 

 الخاصةل موااأل األصول الثابتة

  رأس المال العامل FR قروض طویلة األجل

األصول 

 المتداولة

 FRرأس المال العامل 

  قروض قصیرة األجل

قروض مستحقة خالل "

 "سنة



 دور محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي                 الثانيالفصل 

 

90 
 

یشیر إلى أن المؤسسة متوازنة مالیا على المدى الطویل، أي أن : FR>0المال العامل الصافي موجب  رأس* 

مدى وحققت فائض مالي یمكن طویلة الالمؤسسة تمكنت من تحویل احتیاجاتها طویلة المدى باستخدام مواردها 

  .ویل االحتیاجات المالیة المتبقیةمه في تمااستخد

ائمة قادرة على تغطیة األصول الثابتة فقط أما أي أن األموال الد: FR=0رأس المال العامل الصافي معدوم * 

األصول المتداولة فتغطي عن طریق قروض قصیرة األجل، هذه الوضعیة ال تتیح أي ضمان تمویلي في 

  .المستقبل وهذه الوضعیة تعتبر أصعب وضعیة للمؤسسة

 ةاالحتیاجات المالی أي أن المؤسسة ال تستطیع تمویل استثماراتها وباقي: FR0رأس المال الصافي سالب * 

باستخدام مواردها المالیة الدائمة وبالتالي فهي بحاجة إلى تقلیص مستوى استثماراتها إلى الحد الذي یتوافق مع 

  .مواردها الدائمة

  :العوامل المؤثرة على رأس المال العامل -ج

  :1هناك مجموعة العوامل التي تؤثر في رأس المال، نذكر منها

التقلبات الموسمیة في عرض بعض المواد الخام وفي مبیعات المنتجات المختلفة، إذ تقوم  ویتمثل في: الحجم -

بعض المؤسسات بشراء منتجات معینة خالل فترة زمنیة قصیرة لكن بیعها یتم في فترات متباعدة، كما أن بعض 

رأس مال عامل كافي المؤسسات تبیع منتجات معینة خالل فترة زمنیة قصیرة، فالبد لهذه المؤسسات من توفر 

  .لتجهیز هذه المنتجات قبل موسم البیع كالمالبس الجاهزة في فترة األعیاد

قد تنص شروط الشراء على تسدید قیمة المواد الخام قبل التصنیع أو البیع وهنا یتطلب رأس : عامل التكلفة -

وامل التكلفة فاحتیاجات المؤسسة فشروط البیع تعتبر من ع. المال العامل أكبر منه في حالة السداد بعد البیع

  .تكون أكبر في حالة البیع اآلجل

عامل الوقت مهم عند تحدید رأس المال العامل، فإذا تمكنت المؤسسة من الحصول على  إن: عامل الوقت -

من اتباع سیاسة الشراء المتكررة وبكمیات صغیرة وهذه السیاسات تستلزم  اذلك یمكنه فانالمواد الخام بسرعة 

جم اقل من رأس المال العامل عكس الشراء غیر المتكرر، ومن جهة أخرى إذا كانت الفترة الزمنیة التي ح

المؤسسة من رأس المال العامل تكون تنقضي بین شراء المواد الخام وتصنیعها وبیعها طویلة، فإن احتیاجات 

  .أكبر مما كانت المدة بین الشراء والبیع قصیرة

                                                           
  .124، ص 2006، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، 2أسس، مفاهیم، تطبیقات، ط" اإلدارة والتحلیل المالي:"عبد الحلیم كراجة وآخرون  - 1



 دور محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي                 الثانيالفصل 

 

91 
 

  ): BFR(ل العامل احتیاجات رأس ما/ثانیا

یمكن تعریف االحتیاجات من رأس المال العامل بأنه الفرق بین احتیاجات وموارد دورة االستغالل، الذي یتوقف 

  :1حجمه على طبیعة نشاط المؤسسة، وشروط التسییر الخاصة بها، ویحسب بالعالقات التالیة

  :لدینا

  .موارد الدورة –احتیاجات الدورة = احتیاجات رأس مال العامل

  :أو

  .الخصوم المتداولة-)قیم الجاهزة-األصول المتداولة= (احتیاجات رأس مال العامل

  :أو

+ تماعیةالدیون الجبائیة واالج(-)قیم أخرى لالستغالل+قیم جاهزة+مخزونات=(احتیاجات رأس مال العامل

  ).رفیةتسبیقات مص-دیون الموردین

  :میز ثالث حاالتوعند حساب احتیاجات رأس مال العامل ن

  .احتیاجات رأس مال العامل موجب، وهذا یعني احتیاجات الدورة لم تغطي مواردها - 

  .احتیاجات رأس مال العامل معدوم، نادرا ما یتم تحققها - 

احتیاجات رأس مال العامل سالب، وهذا یعني أن الموارد التمویلیة أكبر من االحتیاجات مما یوضح أن  - 

  .تغطیة احتیاجات الدورة بواسطة مواردها، إذن هي لیست بحاجة إلى موارد تمویل أخرىالمؤسسة تمكنت من 

تعد الخزینة ثالث مؤشر یتم حسابه وذلك بعد حساب رأس المال العامل واحتیاجات رأس ): TR(الخزینة /ثالثا

  .المال العامل

عناصرها، فهي عبارة عن مجموع األموال هذا وتعتبر الخزینة العنصر األكثر سیولة في المیزانیة مقارنة بباقي 

  .2المودعة في البنك، الصندوق التي یمكن استخدامها وتحویلها إلى نقدیة بسرعة

  :نمیز في المیزانیة ثالث أنواع من الخزینة

  .تتمثل في النقدیة المتاحة والموجهة لتغطیة النفقات على المدى القصیر: الخزینة - 

                                                           
1 - Philippe guillermic, La gestion d’entreprise pas à pas, 2ème Ed, Vuibert, Paris, France, 2015, P46. 
2 -  Ibid, p 71. 
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  .قدیة المتاحة في البنك والصندوقتتمثل في الن: خزینة األصول - 

  .والمتمثلة في الكشوفات البنكیة أو التسبیقات البنكیة: خزینة الخصوم - 

  :1یتم حساب الخزینة بالعالقات التالیة

  .خزینة الخصوم- خزینة األصول= الخزینة

  :أو

  BFRاحتیاجات رأس مال العامل - FRرأس المال العامل =الخزینة

  :أو

  .تسبیقات بنكیة- هزةالقیم الجا= الخزینة

  :النسب المالیة/ رابعا

هي محاولة إلیجاد العالقة بین معلومتین خاصتین بالمركز المالي للمنشأة لذا فهي تزود األطراف ":تعریف

  .2"على تحلیل كل معلومة على حدى ا إذا اعتمدوامالمعنیة بفهم أفضل لظروف المنشأة فی

مدى قدرة المؤسسة على مواجهة إلتزاماتها قصیرة األجل عند  وهي النسب التي یقاس بها: نسب السیولة - 1

  .3استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه السائلة كاألصول المتداولة دون تحقیق خسائر

  :4مؤشرات عدیدة لقیاسها وأهم هذه المؤشراتوتستخدم 

الخصوم المتداولة، وتحسب هذه النسبة وفق و وهي العالقة بین األصول المتداولة : نسبة التداول - 1- 1

  :  المعادلة التالیة

  .الخصوم المتداولة/األصول المتداولة=نسبة التداول

وهي تمثل العالقة بین األصول المتداولة وبین الخصوم المتداولة، إال أنها : نسبة السیولة السریعة - 2- 1

  :والمصروفات المدفوعة مقدما، وتحسب كما یليتختلف عن نسبة التداول في كونها تستبعد كل من المخزون 

                                                           
1 -  Caroline Selmer, toute la fonction finance, Dunod, Paris, France, P282. 

  .78طالب عالء فرحان ، شیحان المشهداني، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
النظام المحاسبي : دشاش ومداني بن بلغیث، انعكاسات تطبیق النظام المحاسبي المالي على التشخیص المالي للمؤسسة، ملتقى دولي حولعبد القادر  - 3

  .16، ص 2011دیسمبر  14و 13المالي في مواجهة المعاییر المحاسبیة الدولیة، جامعة ورقلة، یومي 
4 - Jérôme Caby et Jacky Koehl, « Analyse Financière », 2ème édition, Dareios et Pearson, Montreuil, France, 
2012, P132, 134. 
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  .الخصوم المتداولة/المخزون- األصول المتداولة= نسبة السیولة السریعة

  :نسب النشاط /خامسا

تشیر نسب النشاط إلى تقییم مدى كفاءة وفعالیة أداء المؤسسة في إدارة أصولها ومدى استغاللها لمواردها 

  .1ة أموالهاوتوضح هذه النسب كیف تستثمر المؤسس

تعكس هذه النسبة عدد المرات التي یتم فیها تداول كل دینار مستثمر في المخزون : معدل دوران المخزون - 1

  .2تاریخ بیعه حتىخالل الفترة من تاریخ الشراء 

= معدل دوران المخزون : ویحسب كالتالي
تكلفة المبیعات

متوسط رصید المخزون
  .مرة=   

تقیس هذه النسبة السرعة التي یتم بها تحصیل دیون الشركة وتحویلها إلى نقدیة : معدل دوران الذمم المدینة - 2

= معدل دوران الذمم المدینة  :3وتحسب كالتالي
صافي المبیعات اآلجلة

متوسط الذمم المدینة 
  .مرة=   

=  مدة التحصیلولمعرفة 
��� یوم

معدل دوران الذمم المدینة 
  .أیام=   

  .یستعمل هذا المؤشر لقیاس مدى كفاءة الشركة في تسدید التزاماتها: معدل دوران الذمم الدائنة - 3

= معدل دوران الذمم الدائنة
المشتریات الصافیة

متوسط الذمم الدائنة
  .مرة=   

= ولمعرفة مدة التسدید 
���

معدل دوران الذمم الدائنة
  .أیام=   

  : نسب الربحیة/ سادسا

قوم به تهذه النسب تحدد بوضوح مقدار الموارد التي حققتها المؤسسة من خالل النشاط االقتصادي الذي 

وهي تقیس قدرة كفاءة إدارة  4ام والذي یمكن أن یكون صناعي أو تجاريععلى مدار السنة كما تمثل أداءها ال

                                                           
1
  .95، ص 2008عبد الوهاب یوسف أحمد، التمویل وٕادارة المؤسسات المالیة، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،  - 

2
  .69، ص 2014والتوزیع، الطبعة الرابعة، عمان، فایز سلیم حداد، اإلدارة المالیة، دار الحامد للنشر  - 

  .71المرجع نفسه، ص  - 3
4 -  Yves Alain Ach, Catherin Daniel, Finance d’entreprise, édition de Hachette, Paris, France, 2004,P212. 
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لتحسین أداء الشركة المالي، ویؤكد مدى قدرة الشركة في استغالل الموارد استغالال أمثل لتحقیق األرباح ومؤشر 

  .1الشركة على مواكبة النمو والتطور العالمي

یعكس قدرة الشركة على تقدیم المنتجات بكلفة أدنى أو بسعر أعلى لذلك فهو یؤشر قدرة : هامش الربح* 

لتاریخي أو معدل الدینارات من المبیعات على تحقیق الربح ولتقییم هامش الربح یمكن استخدام المعیار ا

  :2الصناعة أو المعیار المستهدف من خالل النسب التالیة

= هامش الربح
هامش الربح

صافي المبیعات
  

= الصافي  هامش الربح
صافي الربح بعد الضریبة و الفوائد

صافي المبیعات
  

النسبة تمثل همین فنتیجة هذه هي النتیجة المتحصل علیها من استخدام أموال المسا: مردودیة المالیةال* 

  .قدمه الوحدة الواحدة المستثمرة من أموال المساهمین من ربح صافيما ت

= نسبة المردودیة المالیة 
 الربح الصافي 

األموال الخاصة
  

ونقیس العالقة بین أرباح االستثمارات المطلوبة لتولید هذه األرباح ویتم حسابها : المردودیة االقتصادیة* 

  :3كما یلي

= االقتصادیة  نسبة المردودیة
النتیجة االجمالیة

إجمالي األصول
  

  .الحدیثة مؤشرات المالیةال: المطلب الثاني

  :ومن أهم هذه األسالیب

  :القیمة االقتصادیة المضافة/ أوال

ویستند مفهومها على مفهوم الدخل . ي للمؤسسةالمقیاس حقیقي لألداء الم"تعرف بأنها : تعریف -أ

المؤسسة استخدام الموارد  إدارةالمتبقي الذي یقضي بأنه حتى یمكن تحقیق ثروة لحملة األسهم فإنه یجب على 

                                                           
  .64محمد محمود الخطیب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .106مرجع سبق ذكره، ص  مجید الكرخي، - 2
3
  .82فایز سلیم حداد، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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عائد على األموال المستثمرة أكبر من تكلفة الحصول على هذه المتاحة لدیها بصورة تؤدي إلى تحقیق 

  .1"األموال

  :2وتحسب كاآلتي

  مبلغ استثمار xكلفة رأس المال  - صافي الربح التشغیلي بعد الضریبة= القیمة االقتصادیة المضافة

EVA= NOPAT-WACC x I 

  :EVAالقیمة االقتصادیة المضافة  قیاس - ب

  :3شملت الفقرات اآلتیة EVAعلى معیار ) Stewart(ستورت  حیث أن اإلضافات التي قدمتها شركة

هذه النفقات تعتبر مصروف تنزل من ربح العملیات في السنة التي انفقت : والتطویرنفقات البحث  -1

ولكون هذه النفقات لها قیمة مستقبلیة یمكن االستفادة منها، لذا یعاد إضافتها إلى كل من صافي الربح . بها

  .التشغیلي بعد الضریبة وٕالى رأس المال

أو ) LIFO(ات في تقییم المخزون حسب طریقة نظرا الختالف الشرك: تقییم بضاعة أخر المدة -2

)FIFO ( فإنه یضاف الزیادة في احتیاطي)LIFO ( إذا كانت الشركة تستخدم هذه الطریقة في تقییم المخزون

  .في تقییم المخزون) FIFO (قیاسا بشركات تستخدم 

ن، فإن كان دفع الشركة مبالغ محددة مقابل شركة أخرى أو المتالك أصل معیعندما ت: الشهرة -3

أكبر من القیمة العادلة لصافي أصول الشركة، فإنه ینتج عن ذلك حساب یصنف ضمن األصول في المدفوع 

یسمى حساب الشهرة، وبالتالي یضاف اهتالك الشهرة إلى صافي الربح التشغیلي بعد  المیزانیة العمومیة

  .الضرائب وٕالى رأس المال

قد تخفي هذه الفقرة األداء غیر الجید للشركة، إذا كان ربحا، : العادیةاألرباح والخسائر المؤقتة غیر  -4

واألداء الجید إذا كان هناك خسائر رأسمالیة في األصول، وعلیه تخصم األرباح من صافي الربح التشغیلي بعد 

  .الصافي االضرائب وتضاف الخسائر الرأسمالیة غیر العادیة إلى هذ

                                                           
في تقییم األداء المالي للمؤسسة، دراسة حالة صیدال، رسالة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف،  EVAضامن وهیبة، دور القیمة المضافة  - 1

  .114، ص 2008-2007الجزائر، 
لقیمة اإلقتصادیة المضافة، مجلة الباحث، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة حسینة صیفي، نوال بن عمارة، قیاس األداء باستخدام مؤشر ا  - 2

  .181، ص 2015، 15قاصدي مرباح، ورقة، الجزائر، عدد
  .98، ص 2008 عدنان تایه النعیمي، أرشد فؤاد التمیمي، التحلیل والتخطیط المالي اتجاهات معاصرة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، - 3
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  * MVA القیمة السوقیة المضافة/ ثانیا

هي ما یستثمره حملة األسهم داخل المنشأة وما یحصلون علیه من بیع أسهمهم حسب : تعریف -أ

الفرق بین القیمة السوقیة ألسهم الشركة والقیمة الدفتریة لحقوق (األسعار السائدة في السوق لحظة البیع 

  .1المالكین، فهي تمثل مقدار الثروة التي تم تولیدها من رأس المال

  :2وتحسب كالتالي :طرق حسابها - ب

القیمة الدفتریة لحقوق المالكین كما تظهر -القیمة السوقیة ألسهم الشركة= القیمة السوقیة المضافة

  .في المیزانیة

  .األطراف المستفیدة من عملیة تقییم األداء المالي: المطلب الثالث

تخاذ القرارات المهمة والالزمة لهم، هناك مجموعة من األطراف تستفید من علمیة األداء المالي بغیة ا

  :3یمكن تلخیص األطراف وهدفهم من تقییم األداء المالي فیما یلي

المستثمر،  المال یهتم المساهم أو صاحب المؤسسة الفردیة كثیرا بالعائد على رأس: المستثمرون - 1

والمخاطر المتعلقة باالستثمار في المؤسسة ومن خالل تقییم تلك الجوانب، یتخذ قراراه بشأن االحتفاظ أو التخلي 

  .عن األسهم التي یمتلكها في المؤسسة

یعتبر تقییم األداء المالي من أهم الوسائل التي یتمم بموجبها تحلیل نشاط المؤسسة  :إدارة المؤسسة - 2

ى نتائج األعمال التي تقوم بها، أي یساهم هذا التقییم في معرفة مدى كفاءة اإلدارة في إنجاز والتوصل إل

  .مهامها

نشاط اإلقتصادي، تقوم الهیئات الحكومیة ممثلة في إدارة الضرائب بمراقبة ال: الهیئات الحكومیة - 3

من المؤسسات اإلقتصادیة، لذلك یمكن القول أن إهتمام الهیئات الحكومیة بتقییم األداء  وبتحصیل الضرائب

  .المالي ذو دواعي رقابیة ضریبیة

                                                           
* Market Value Added. 

سالة الماجستیر في غدیر محمود المهتدي، استخدام مؤشرات تقییم األداء المالیة التقلیدیة والقیمة االقتصادیة لقیاس التغیر في القیمة السوقیة لألسهم، ر  - 1

  .53، ص 2014المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 
2 - Simon Pariente, Analyse Financière et évaluation d’entreprise collection synthex Pearson éducation, 

France, 2006, P142. 
، ص 2010أمارة محمد یحي عاصي، تقییم األداء المالي للمصارف اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، تخصص إدارة أعمال، كلیة االقتصاد، األردن،  - 3

177-178.  
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یسمح تقییم األداء المالي للموردین بالتأكد من استقرار األوضاع المالیة وسالمة المركز : الموردین - 4

  كذلك تحدید الموردین أجاال الستفاءم المنح للعمالء، و المالي لعمالئهم، وهذا التخاذ قرارات المنح أو عد

  .حقوقهم من عمالئهم  

یتطلع العمالء للحصول على أفضل الشروط ألداء إلتزاماتهم تجاه الموردین، فمن خالل : العمالء - 5

صل كانت اآلجال التي یحصل علیها أفضل مما یحالمعلومات التي ینشرها المورد یمكن للعمیل معرفة ما إذا 

  .علیه اآلخرون

  .األداء الماليآلیات تحسین : الرابعالمطلب 

التي تهدف إن مصطلح األداء لیس حدیثا بل توجد عدة دراسات وأبحاث من الناحیتین النظریة والتطبیقیة 

إلى تدقیق مفهومه، إال أنه ال یوجد اتفاق عام حول تعریفه، إضافة إلى االختالفات في المصطلحات المستخدمة 

للداللة على األداء مثل الكفاءة والفعالیة، وتعود أسباب تنوع واختالف التعاریف التي أعطیت لمفهوم األداء إلى 

كونه مفهوم واسع االستعمال، إدراكي، متطور ومتعدد المكونات، وبناء على ما سبق، یمكن القول أن األداء 

باالستخدام األمثل للموارد المالیة، ) یض التكالیفتعظیم العوائد وتخف(المالي هو مدى بلوغ األهداف المالیة 

والتحسین ) Processus(وباعتباره نظاما شامال ومتكامال ودینامیكیا، فإنه یتطلب إتباع مسیرتي العملیات 

  .المستمر، كما أنه متعدد المعاییر كالتكلفة والوقت والجودة

سة إما عندما یكون المنجز أقل من المخطط أو ویتم اللجوء إلى آلیات كفیلة بتحسین األداء المالي للمؤس

وجود التوازن بینهما، حیث أنه تماشیا مع تطورات المحیط تلجأ المؤسسة إلى التحسین المستمر ألدائها المالي 

  :وفق عدة آلیات أهمها

  :*)KAIZEN( التحسین المستمر/أوال

البشري ذي المهارة العالیة، المحفز بشكل العنصر مثل فلسفة هذه اآللیة في أن التحسین یتم بواسطة تت

جید باستخدام تكنولوجیا مبسطة ولیست معقدة، ویعرف التحسین المستمر كمسیرة أو كعملیة تقوم بها فرق العمل 

تطویر األداء الشامل للمؤسسة من خالل تحسین الجودة وٕارضاء الزبائن، وبالتالي ضمان التطور والنجاح  بهدف

  :وتتمثل مراحل عملیة التحسین المستمر في ما یليعلى المدى الطویل، 

  .اإلدارة بتكوین لجنة قیادة وتعیین مسؤول عن العملیة بوضع استراتیجیة لها والتزاماتخاذ قرار   - 

  .تعریف األهداف، وضع هیكلة التحسین والموارد ووضع خطة للتنفیذ: التخطیط من خالل - 

                                                           
* Le mot kaizen est la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respectivement « changement » et 
«meilleur ». La traduction française courante est « amélioration continue  التحسین المستمر» 
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ن وتكوینهم، وضع وسائل الرقابة وتحدید اإلدارة النقاط ذات اختیار المشاركی: التحضیر، والذي یشمل - 

  .األولویة في التحسین

  .التطبیق، من خالل توجیه مجهودات كل األفراد نحو تحسین العملیات وتكوینهم - 

متابعة أنشطة ونتائج فرق العمل من طرف لجنة القیادة، تقییم العلمیة : المتابعة والتحسین، من خالل - 

  .وتكییف عملیات التحسین باستمراروكذا تطویر 

األنشطة التصحیحیة : ولبلوغ التحسین المستمر بفعالیة، البد ممن تطبیق المؤسسة لألنشطة التالیة

والوقائیة، التدقیق، التكوین، التحفیز وٕارضاء الزبائن باستمرار، وبالرغم من إمكانیة تطبیق التحسین المستمر، إال 

  :بات أهمهاأن المؤسسة تواجه بعض الصعو 

  .المؤسسة أفرادمقاومة التغییر من طرف  - 

  .معلومات خاطئة معطاة من طرف الزبون أورداءة المعلومات سواء عدم فهم المصطلحات  - 

  .ريظنضعف التكوین حیث یشمل االطارت بنسب عالیة وبالجانب ال - 

  .اإلدارةكة األفراد في ر سوء اإلدارة عموما حیث یبقى المسیر یقاوم فكرة مشا - 

 : )المقارنة المرجعیة(القیاس المقارن/ثانیا

وتحدید الكیفیة  ،یعتبر القیاس المقارن عملیة قیاس األداء مقارنة بأداء المؤسسات الرائدة في نفس المجال

ذلك المستوى من األداء واستخدام تلك المعلومات كأساس لألهداف  التي عن طریقها حققت تلك المؤسسات 

وذلك بهدف تحسینه وبتحقیق هذا الهدف تتضح أهمیة القیاس المقارن والمتمثلة في  ، واالستراتیجیات والتطبیق

ویساعد  ،یمثل نقطة البدایة لعملیة التطویروالمتمیزة  األفضلانه یتیح الفرصة لمقارنة أدائها مع المؤسسات 

لمواجهة المنافسین  األداءة خارجها ویعجل تحسین المؤسسة للبقاء على قمة المنافسة بمتابعة التطورات الجاری

 للمعلومات المتحصل علیها ویتطلب تطبیق القیاس المقارن بنجاح تغییر القیم األمثلمن خالل االستخدام 

  :بالمؤسسة من خالل

  .توجیه وتدعیم اإلدارة العلیا للعملیة وٕالتزاماتها بالتغییر - 

  .ن وتدریبه للتواصل مع اإلدارةاالختیار السلیم لفریق القیاس المقار  - 

  .وضوح الخطط االستراتیجیة المبینة لمصادر التقدم وأولویات القیاس - 
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  .الخطط التفصیلیة لألنشطة وٕامكانیة حصر التطورات إرساء - 

هذه أهم عوامل نجاح تطبیقه، لكنه توجد عوائق وصعوبات لتطبیقه تتركز أساسا في مقاومة التغییر، ومن 

  :العوائقأهم هذه 

  .الخوف من إجراء مقارنة مع نموذج دون المستوى مما یؤدي إلى ضیاع الوقت - 

  .الخوف من عدم تحقیق میزة تنافسیة لمجرد المشاركة فقط في المعلومات - 

  .االعتماد على الشعارات الرنانة والتفاخر بأنها األفضل وال تحتاج إلى القیاس المقارن - 

  .المقارن سهل ویتطلب فقط العمل االستهتار واعتبار القیاس - 

  .استثمار مكثف وال یشجع على اإلبداع واالبتكار - 

  .العالقة بین األداء المالي ومحاسبة التكالیف: المبحث الثالث

تعتبر الرقابة من الوظائف اإلداریة المهمة، ومن بینها الرقابة على التكالیف حیث تختص بجانب مهم جًدا 

  .التكلفة والتي تعتبر المحرك األساسي للنشاطمن نشاط المؤسسة وهي 

  .ماهیة الرقابة على التكالیف: المطلب األول 

  : تعریف الرقابة على التكالیف/ أوال

هي إحدى مجاالت مراقبة التسییر بشكل عام، فهي تهدف إلى تحسین تكالیف المؤسسة بصفة مستمرة "

    .1"المالي الذي یمكن من استمراریتها وتطویرهامن أجل ضمان تنافسیة المؤسسة وتحقیق المردود 

للبرنامج  تقویم التكلفة الفعلیة ومقارنتها بالمعیاریة إلیجاد الفروق فیما بینها تتویجا"وفي تعریف آخر هي 

   .2"المستهدف

  

  

  

                                                           
االنحرافات وتحسین أداء ومردود المؤسسة، أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، العدد األول، كلیة علوم اقتصادیة، جامعة  زعبیط نور الدین، مراقبة التكالیف بتقنیة - 1

  .82، ص 2007محمد خیضر، بسكرة، جوان 
  .99،  الجزائر، ص 2001، 2أحمد طرطار، الترشید االقتصادي للطاقات اإلنتاجیة في المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط - 2
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  .طبیعة ومتطلبات الرقابة على التكالیف/ثانیا

من طرف اإلدارة، فغالبا ما تتحقق الرقابة على تعتبر الرقابة على التكالیف أحد األدوات المستخدمة 

العملیات بعد دراسة نشاط المؤسسة جیدا وتحدید نواحي القصور وأحیانا بعد وقوع بعض الخسائر، لذا یجب 

  :معرفة طبیعة ومتطلبات هذه الرقابة وهي كالتالي

  :طبیعة الرقابة على التكالیف -أ

والتي تعتبر ذات فائدة كبیرة في  طبیعة الرقابة على التكالیف على هناك العدید من النقاط الجدیرة بالذكر

    :1هذا الصدد، من بینها

إن غرض رقابة التكالیف هو تحقیق أهداف المؤسسة بالوصول إلى أدنى تكلفة ممكنة، فعلى سبیل  - 

كانت ستؤدي إلى تخفیض التكلفة إال أنها ال تؤدي إلى هدف المؤسسة  وانالمثال فإن المواد الرخیصة الثمن 

  .الخاص بإنتاج منتجات ذات درجة جودة عالیة

یجب األخذ بعین االعتبار أنه یجب تطبیق رقابة التكالیف مع أخذ أهداف المؤسسة األخرى كلها في  - 

قصیر فقط، ولكن یجب االهتمام المدى الالحسبان، أي ال یجب أن تقتصر أهداف رقابة التكالیف على 

  .باألحداث والنتائج المتوقعة في المدى الطویل

على التكالیف وتخفیض التكالیف لیس مترادفین، فتخفیض التكالیف یعني إنجاز نفس الشيء  الرقابة - 

لتكالیف تعني الفعلیة الماضیة أو بتكلفة أقل من التكالیف المعیاریة، بینما الرقابة على االتكلفة  منبتكلفة أقل 

  .في نطاق الحدود الموضوعة لها مقدما الحفاظ على التكالیف

  .یعتبر نظام الرقابة على التكالیف أداة إداریة، مثله مثل األدوات اإلداریة األخرى - 

  .یحتاج كل نشاط في المؤسسة سواء صغیرا أو كبیًرا لنظام الرقابة على التكالیف - 

التكالیف، یجب توجیه االهتمام إلى المقدار النقدي مثل أسعار المواد  لكي تكون هناك رقابة فعالة على - 

  .إلخ...كمیات المواد، زمن العمال: أو المنتجات وأیضا إلى العناصر غیر النقدیة مثل

  

  

                                                           
  .4،5،6، ص 1997كمال خلیفة أبوزید، الرقابة على عناصر التكالیف، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر،  - 1
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  :متطلبات الرقابة الفعالة للتكالیف - ب

األساسیة لتحقیق الرقابة لكي یكوون هناك نظام رقابة على التكالیف فعال، یجب التعرف على المتطلبات 

  :على التكالیف، والتي تشمل ما یلي

د مسؤولیات إنجاز الوظائف حدد أنشطة التنظیم بوضوح، ثم تسنیجب أن ت: التنظیم واألفراد والقیادة - 1

المختلفة إلى األفراد المعنیین، كما تفوض السلطة الضروریة لكل فرد حتى یقوم بتنفیذ واجباته المحددة ویكون 

، كما یجب تقسیم المؤسسة إلى قطاعات حسب مجاالت أو أقسام تهوال عن التكالیف في إطار مسؤولیمسؤ 

  .المسؤولیة

عم التنظیم بالمدیرین وغیرهم من األفراد ذوي الخبرة والكفاءة والذین حصلوا على التدریب الكافي،حیث وید

لقیادیة هامة ألغراض رقابة التكالیف، ونحن أن المدیر الكفء یعوض النقص في كفاءة التنظیم، وتعتبر القدرة ا

  .1ندرك أن األنظمة لن تعمل تلقائیا ولن تقوم من نفسها برقابة التكالیف

أن یتم تخطیط األنشطة المختلفة  واجباللتحقیق أغراض الرقابة على التكالیف فمن : التخطیط - 2

والمهام حتى یمكن تقدیر التكالیف الالزمة لكل األنشطة التي تم تخطیطها، كما یهتم التخطیط بتحدید الكیفیة 

  2.التي یمكن بها تحقیق هذه األهداف، ورسم السیاسات والبرامج واإلجراءات الالزمة لذلك

فبدون تخطیط أنشطة : ف من خالل المثال التاليویمكن توضیح أهمیة التخطیط في رقابة التكالی

المبیعات فإن أقسام اإلنتاج لن تتمكن من تحدید المنتجات التي سوف تنتجها وكمیتها، وبالتالي قد یكون هناك 

إنتاج زائد أو عجز في اإلنتاج المتاح للبیع، حیث تعني الزیادة في المخزون أن تتحمل المؤسسة تكالیف أكثر 

المخزون ومخاطر كبیرة لتلفه وتقادمه كما أن العجز في اإلنتاج یعني فقد بعض المبیعات وعدم  للمحافظة على

استغالل الطاقات البیعیة الموجودة، أیضا عدم تخطیط أنظمة اإلنتاج تعني عدم إمكانیة أو صعوبة تحدید إدارة 

اء بكمیات غیر اقتصادیة مما یعني المشتریات للمواد األولیة وكمیتها وتوقیت الشراء، لذا قد یضطر إلى الشر 

  .زیادة في التكالیف، وبالتالي یعتبر التخطیط مطلبا أساسیا من متطلبات الرقابة الفعالة للتكالیف

وهي عبارة عن مقادیر محددة لكل عنصر من عناصر التكالیف المختلفة التي تدخل في : المعاییر - 3

  .3إنتاج وتكوین المنتجات واألنشطة المرتبطة بها

                                                           
  .6كمال خلیفة أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .15، ص 2004المعاصرة، الدار الجامعیة، مصر، أحمد محمد نور وشحاتة السید شحاته، محاسبة التكالیف ألغراض القیاس في بیئة التصنیع  - 2
  .18، ص 2007خالص صافي صالح، رقابة تسییر المؤسسة في ظل اقتصاد السوق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 3
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كیلو  2ویجب أن تعد هذه المعاییر بصورة منفصلة على مستوى مراكز المسؤولیة، فإذا كنا نعلم أن مقدار 

معرفة ما إذا كانت المواد األولیة تستخدم  غرام من مادة س استخدمت في إنتاج وحدة واحدة، فإنه ال یمكننا

فیمكن القول عندئذ كیلوغرام من المادة،  1.9ي ن معیار المواد لهذا المنتج هأبكفاءة أم ال، إال إذا كنا نعلم 

  .1زائد في المواد األولیةالقول بان هناك استهالك 

التكلفة ) حدوث(یجب وضع اإلجراءات والسیاسات المالئمة لعملیة تحمل :2السیاسات واإلجراءات - 4

  .والسلطات أو الجهات المرخصة لذلك

تحمل بواسطة كل قسم أو مركز مسؤولیة، حیث بدون یجب قیاس أو تجمیع التكالیف التي : القیاس - 5

  .القیاس لن یكون هناك رقابة

یجب عرض التكلفة الفعلیة وانحرافاتها عن التكلفة المعیاریة في شكل : تقاریر الرقابة على التكالیف - 6

نعرف ما إذا  تقریر مع رفعه لمدیري مراكز المسؤولیة والمسؤولین عن هذه االنحرافات، فبدون هذه التقاریر لن

  .كان األداء جیدا أم غیر جید

تقصى أسباب االنحرافات خاصة الهامة منها واتخاذ نیجب أن : األعمال التصحیحیة والوقائیة - 7

اإلجراءات التصحیحیة أو الوقائیة المالئمة، ففي الكثیر من الحاالت قد تتم الرقابة في الوظیفة المعنیة یوما بیوم 

فإن مدیري مراكز المسؤولیة ومرؤوسیهم یجب أن یكونوا قادرین على مالحظة الكثیر من  وبنًدا ببند، وبالتالي

یتم مالحظة االستخدام الزائد للمواد المباشرة بما یؤدي إلى ، حتى قبل استالم التقاریر، كأن االنحرافات بأنفسهم

  .قاریراتخاذ إجراءات تصحیحیة أو وقائیة في الوقت المناسب ودون انتظار إستالم الت

یجب أن تكون میكانیكیة رقابة التكفلة ذات دافع ذاتي، بمعنى أن  :3میكانیكیة الدافع أو الحث الذاتي - 8

تصمم بحیث تأخذ الخطوات التالیة كمسألة روتینیة، فعلى سبیل المثال، إذا ما قدمت تقاریر التكالیف لمدیري 

االنحرافات الهامة واألعمال التي تم اتخاذها أو خطط لها مراكز المسؤولیة، یجب أن یشرح المدیرون مسببات 

  .لتصحیح أو منع هذه االنحرافات دون االنتظار لطلب اإلدارة تفسیر هذه االنحرافات

مثل اإلنتاج أو ) مخرجات(كل مركز یعتبر مسؤوال عن تحقیق نتیجة معینة : قیاس الكفاءة والفعالیة - 9

إلخ، ولتمكین مركز المسؤولیة من تحقیق هذه النتائج، یتم السماح له ...ینةالمبیعات أو تقدیم خدمات إصالح مع

                                                           
  .09كمال خلیفة أبوزید، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .161، ص 1999والرقابة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة،  عبد الحي عبد الحي مرعي، في محاسبة التكالیف في مجال التخطیط - 2
  .162-161، ص المرجع نفسه - 3
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 أفضلأو ) المخططة(فإذا حقق مركز المسؤولیة النتائج المحددة له مقدما ). مدخالت(باستخدام موارد معینة 

ة في استخدام الموارد للكفاء بالنسبةمنها یعتبر فعاال، وٕاذا لم تحققها فإنه یعتبر غیر فعال أو أقل فعالیة، وكذلك 

، فسیكون في هذه الحالة كفء أما إذا زاد المستخدم عن المعاییر تقدیره مسبقا استخدام الموارد في ماتم  ماتم إذا

  .أو المقدر فیعتبر غیر كفء

غالبا ما ینظر نظام رقابة التكالیف كنظام ذات میكانیكیة : العنصر البشري في رقابة التكلفة -10

إلخ، ویعتبر ...اییر وموازنات وٕاعداد تقاریر باالنحرافات، والحصول على تفسیرات لالنحرافاتتتضمن بناء مع

  .نظام رقابة التكالیف) أهم المقومات(خطا كبیرا تجاهل حقیقة أن العنصر البشري هو قلب 

  .محاسبة التكالیف كأداة للرقابة على التكالیف: ب الثانيالمطل

، وذلك لتحقیق الكفایة واالستخدام كالیفمحاسبة التأصبحت هدفا أساسیا لصر التكالیف الرقابة على عنا

األمثل لعناصر اإلنتاج، فهي تتطلب وجود معاییر أو مقاییس محددة مسبقا لهذه التكالیف لغرض إجراء مقارنة 

هذه  أسباب دراسةالتي حددت مسبقا لها، بهدف  لیف الفعلیة ومقدار انحرافها عن المعاییرمعها بعد نشوء التكا

االنحرافات في الوقت المناسب واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لها قبل تضخمها، ویتم ذلك عن طریق نظام فعال 

  :1للرقابة على التكالیف، حیث تتمثل خطوات أو مهام تصمیمه فیما یلي

  :نظام الرقابة على التكالیف) مجال تطبیق(ید نطاق دتح /أوال

تطبیقه، ومن الناحیة اإلیجابیة یجب أن  لتكالیف، یجب تحدید مجال أو نطاقعند تصمیم نظام لرقابة ا

  .یغطي نظام رقابة التكالیف كل قطاعات المؤسسة، وجمیع المستویات اإلداریة وأیضا جمیع الوظائف المؤداة

  :تفهم عملیات ونشاطات المؤسسة/ ثانیا

نظام لرقابة التكالیف بها، كما یجب دراسة  یجب تفهم أعمال المؤسسة وأنشطتها المختلفة حتى یتم تصمیم

الهیكل التنظیمي السلطة المسؤولیة وهیكل تكلفتها مع تحدید التكالیف التي یتم تحملها لكل نشاط رئیسي وأیضا 

  .لكل قطاع بالمؤسسة

  :دراسة خصائص عناصر التكالیف/ثالثا

لتكلفة، ومدى إمكانیة سلوك عنصر ا: یجب دراسة خاصتین لكل عنصر من عناصر التكلفة وهما

  .للرقابة) قابلیته(خضوعه أو 

                                                           
  .170-163،ص 2000عبد الحي عبد الحي مرعي ومحمد عبد الحمید طاحون،التكالیف ألغراض التخطیط والرقابة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، - 1
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   :إنشاء وتحدید مراكز المسؤولیة /رابعا

على األقسام واألشخاص  تتطلب الرقابة الفعالة على التكالیف، كما سبق أن ذكرنا تعیین التكالیف

المسؤولین عن رقابتها، وبالتالي یجب تقسیم المؤسسة ككل إلى قطاعات طبًقا للمسؤولیة عن رقابة التكلفة، مع 

  .تحدید شخص مسؤول عن كل قطاع، وتسمى هذه القطاعات بمراكز المسؤولیة

  :تحدید معلومات التكالیف المطلوبة ألغراض الرقابة على التكالیف/ خامسا

من دراسة خصائص التكالیف التي یتم تحملها بواسطة المؤسسة، یمكن تحدید معلومات التكلفة المطلوبة 

ألغراض تحقیق الرقابة على التكالیف، والتي یجب أن تقتصر على عناصر التكالیف الخاضعة للرقابة، والتي 

یجب أن ترتبط بمركز مسؤولیة معین تعتبر أیضا ذات أهمیة بدرجة كافیة لكي یتم رقابتها، باإلضافة إلى ذلك، 

  .وأشخاص معینین وأیضا بالسلطات الممنوحة لرقابة هذه التكالیف

  :وضع المعاییر وٕاعداد الموازنات/ سادسا

التي (بمجرد إنشاء مراكز المسؤولیة، یجب تحدید لمقدار التكلفة المسموح لمركز المسؤولیة المعین بإنفاقها 

اض، حیث تصبح مبالغ التكالیف المحددة مقدما معیاًرا أو مقیاسا یتم مقارنة وألي األغر ) لها سلطة تحملها

به، فبدون وجود نوع من المعاییر یكون من الصعب تحقیق الرقابة وقیاس أداء مدیري مراكز  التكلفة الفعلیة

  .المسؤولیة

  :وضع إجراءات وسیاسات الرقابة على التكالیف/ سابعا

لتحقیق رقابة جیدة أو مالئمة على التكالیف، یجب أن یكون إجراءات وسیاسات معروفة جیدا لكل عملیة 

تحمل التكالیف ودفعها والتي تحدد من له سلطة بالتكلفة والموافقة علیه، وتكون كل هذه السیاسات واإلجراءات 

ضروریة سواء تم استخدام المعاییر والموازنات أو تمثل الرقابة المانعة أو الواقیة، وتعتبر إجراءات رقابة التكالیف 

لم یتم ذلك، فتحمل التكلفة ودفعها لیس مترادفین، فالتكلفة یتم مراقبتها قبل تحملها، فمثال تكالیف السفر یتم 

القیام بالرحلة، أما الرقابة على الدفع وبعد تحمل التكالیف فإنها تعتبر مجرد تحقق من توافق رقابتها قبل 

  .ف مع السیاسات واإلجراءات الخاصة بتحمله، ومع ذلك كال النوعین ضروریینالمصرو 

  :وضع نظام للمسؤولیة وللمتابعة/ ثامنا

من جانب مدیري مراكز المسؤولیة ) ارتباطا(تمثل الموازنات والمعاییر التي یتم الموافقة علیها تعهًدا 

أو (ولكي یتم التأكد من عدم التجاوز  ة،وعطاق الموازنات والمعاییر الموضبتحقیق أهداف مراكزهم في ن
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التكالیف الفعلیة والتكلفة المعیاریة، من الضروري احتساب االنحرافات بین التكلفة الفعلیة والتكلفة ) إنحراف

المعیاریة، وٕاعداد التقاریر عنها لمدیري مراكز المسؤولیة مع استخدام هذه التقاریر كأساس لألعمال التصحیحیة 

أي أن تقاریر المسؤولیة تمثل التغذیة العكسیة أو المعلومات الالحقة بعد حدوث اإلنفاق، وبالتالي فإن  والوقائیة،

  .نظام تقاریر المسؤولیة یحقق الرقابة الالحقة ولیست الرقابة المانعة الواقیة

  :تصمیم نظام لتسجیل التكالیف/ تاسعا

یل التكالیف ألغراض تجمیع وتوزیع بیانات بتصمیم نظام لتقاریر المسؤولیة، یجب تصمیم نظام لتسج

 فیجب أن یتماشى هیكل یجب أن یدعم نظام تقاریر المسؤولیة، التكلفة، وحیث أن نظام تسجیل التكالیف 

نظام تقاریر المسؤولیة وهیكل الموازنات، إذ یجب أن تتكامل األنظمة الثالثة،  مع هیكل  محاسبة التكالیف

المصروفات على أساس كل من طبیعتها وحسب مراكز المسؤولیة وسلوك التكالیف وتلخیص  بحیث أن تبویب 

  .یكون موحًدا في األنظمة الثالثة، كما یجب أن تتماشى هذه األنظمة مع الهیكل التنظیمي للمؤسسة

  .محاسبة التكالیف كأداة إلتخاذ القرار: المطلب الثالث

تقوم بها اإلدارات في كل المستویات التنظیمیة، إذ یتوقف  تعتبر عملیة اتخاذ القرار من أهم العملیات التي

على مدى نجاحها نجاح المؤسسة في تحقیق أهدافها المنشودة، فنجد أن محاسبة التكالیف تهتم بجمع البیانات 

من كل مصادرها الداخلیة والخارجیة وتحلیلها وتفسیرها وٕایصالها في صورة معلومات یتم استخدامها في اتخاذ 

  .ف القراراتمختل

  :محاسبة التكالیف كأداة التخاذ قرارات التصنیع أو الشراء/ أوال

ن المؤسسات المماثلة ها األولي باالعتماد على غیرها متقوم المؤسسات الصناعیة عادة في مراحل نمو 

فإنها تواجه للحصول على أجزاء تامة الصنع، یتم تجمیعها في منتج نهائي تقوم المؤسسة بإنتاجه وتسویقه،ولذلك 

عادة قرار المفاضلة بین شراء تلك األجزاء أو تصنیعها محلیا، وفي سبیل اإلقرار على ذلك فإنه یجب على 

  : 1المؤسسة التعرف على مایلي

  .حجم احتیاجاتها من هذا الجزء - 

  .سعر شراء هذا الجزء من الخارج - 

  .التكلفة الثابتة التي قد تترتب على عملیة التصنیع - 

                                                           
  .115-114، ص 1999المحاسبة اإلداریة واتخاذ القرارات، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر عبد المقصود دبیان، النماذج الكمیة في  - 1
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 مالئم، حیث أن المحاسبة التكالیفمكن اتخاذ القرار اللیل العالقات بین هذه المعلومات یضوء تحوعلى 

  .توفر المعلومات المتعلقة بهذا النوع من القرارات

  :محاسبة التكالیف كأداة التخاذ قرارات التسعیر/ ثانیا

نبغي على اإلدارة اتخاذها لكون یعتبر القرار الخاص بتحدید السعر واحد من أكثر القرارات صعوبة والتي ی

هذا األخیر یهدف إلى تحقیق ربح، وغالًبا ما تعتبر المعلومات المحاسبیة مدخالت لقرارات التسعیر، حیث أن 

بعض المؤسسات تستخلص أسعار البیع مباشرة من معلومات التكلفة عن طریق تقدیر تكالیف المنتج المتوقعة 

طي هذا السعر كافة التكالیف، ولتحدید سعر بیع أمثل، أي ذلك السعر یجب أن یغوٕاضافة هامش ربح مناسب، 

  .1الذي تكون عنده األرباح الكلیة مثلى، فمن الممكن أن تقدر اإلدارة التكالیف الكلیة لكل مستوى مبیعات

  .الربح المراد تحقیقه+التكلفة الوحدویة= السعر الوحدوي: نجد ان ففي المحاسبة التكالیف

  :هذه العالقة نجد ان للتكلفة تأثیر على القرارات التسعیریة حیث أنوعلیه ومن 

زیادة التكلفة تؤدي إلى زیادة السعر وهذا لیس في صالح المؤسسة ألنه قد یؤدي بها إلى الخسارة أو  - 

ة إلى انخفاض حصتها في السوق، وبالتالي تدني العائد مما ینتج عنه فقدان السیطرة على التكالیف وعدم القدر 

  .على التحكم فیها

انخفاض التكالیف یؤدي إلى انخفاض السعر وهنا تستطیع المؤسسة جلب زبائن جدد، ولكن هذا  - 

النقص في السعر یجب أن ال یكون على حساب الجودة والنوعیة، ولكنه ناتج من خالل التحكم في التكالیف، 

  .د المنافسة وحساسیة الزبائن لألسعاروبالتالي كسب ثقة الزبائن والسیطرة على السوق خاصة في ظل وجو 

  :محاسبة التكالیف كأداة التخاذ قرارات قبول أو رفض طلبیة خاصة/ ثالثا

تواجه اإلدارة أحیانا مشكلة قبول أو رفض طلبیة خاصة بسعر أقل من السعر العادي، من عمیل ال یتوقع 

لبیة لن تؤثر على المبیعات وعلى األسعار ، أو أن الط)مرة واحدة فقط(منه أن یتعامل مع المؤسسة مرة أخرى 

العادیة، وقبل القیام بعملیات التحلیل لمعرفة ما إذا كانت هذه الطلبیة مربحة أـو غیر مربحة یجب على اإلدارة 

أن تتأكد من عدم وجود تأثیر لهذه الطلبیة على السوق العادي لمنتجات المؤسسة في حالة قبول الطلبیة، بمعنى 

نخفاض سعر البیع مما سیؤثر على أرباح لعرض المتاح من المنتج وبالتالي الن یؤدي إلى زیادة ا قبول الطلبیة

                                                           
  .102، ص 2002أحمد رجب عبد العال وفتحي رزق السوافیري، مدخل معاصر في المحاسبة اإلداریة، دار الجامعیة الجدیدة،  - 1
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المؤسسة في األجل الطویل، ومن ناحیة أخرى یجب التأكد من وجود طاقة متاحة كافیة لهذه الطلبیة، بما ال 

  .  1عتباریؤثر على اإلنتاج العادي للمؤسسة وٕاال یجب أخذ تكلفة الفرصة البدیلة في اال

  :محاسبة التكالیف كأداة التخاذ قرارات إیقاف أو استمرار خطوط اإلنتاج/ رابعا

تنتج معظم المؤسسات الصناعیة العدید من المنتوجات التي قد تربط ببعضها البعض بعالقة بیعیة معینة، 

عالقة بیعیة بین هذه المنتجات، تكون فیما بینها مزًجا بیعًیا متناسًبا، ومن الممكن جًدا أن ال تكون أي التي  أو

وبصفة عامة فإن إنتاج هذه المنتوجات وتسویقها یمكن أن یتم في شكل خطوط إنتاج منفصلة تتفاوت فیما بینها 

، دىمن حیث الرغبة، لذلك فإن مثل هذه المؤسسات تهتم بقیاس ربحیة كل منتج أو كل خط إنتاج على ح

ة الربحیة تاج هذه أو إلغاء بعض خطوط اإلنتاج غیر المربحة أو قلیللتقریر إمكانیة االستمرار في خطوط اإلن

  .2بهدف التركیز على خطوط اإلنتاج األكثر ربحیة

تسمح بمعرفة نتیجة كل منتوج على حدى أي ربح أو خسارة، وعلیه  أخرى فمحاسبة التكالیفومن جهة 

فالمنتجات التي تحقق خسارة یتم االستغناء عن إنتاجها أو استبدالها بمنتجات أخرى، أما المنتجات التي تحقق 

ة ربح فیجب االستمرار في إنتاجها مع إدخال تعدیالت أو تغییرات علیها في كل مرة، وذالك ألجل زیادة ربحی

  .المنتوج

  .األداء الماليمحاسبة التكالیف و : المطلب الرابع

تلعب محاسبة التكالیف دور مهم في تخفیض التكالیف حیث كلما قمنا بتخفیض التكالیف یؤدي إلى زیادة 

  .األرباح ومنه إلى تحسین األداء المالي للمؤسسة

  .تخفیض التكالیف/ أوال

المبادئ األساسیة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة أداء العمل الصحیح من المرة األولى، مما یؤدي إلى  من

تخفیض التكلفة والمساهمة في زیادة أرباح المؤسسة، ویساعد في تحقیق هذا المسعى انتشار الثقافة بین العاملین 

باإلضافة إلى التصمیم الجید للمنتج، ویتم  فیما یتعلق بضرورة الوقایة من الوقوع في األخطاء أثناء العمل،

    :3تخفیض تكالیف الجودة من خالل

                                                           
  .186، ص 2003ریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، أحمد محمد نور وأحمد حسین علي، مبادئ المحاسبة اإلدا - 1
  .120عبد المقصود دبیان، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
، 2013، 1أحمد بن عیشاوي، إدارة الجودة الشاملة، األسس النظریة والتطبیقیة والتنظیمیة في المؤسسات السلعیة والخدمیة، دار الحامد، عمان، ط - 3

  .89-88ص
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تفعیل أنشطة البحث والتطویر، ویتم ذلك عن طریق استثمار نسبة كبیرة من المبالغ المخصصة لهذا  - 

ء النشاط، ومنه اكتشاف مواصفات جدیدة لمنتوج ما یجعله یتمیز عن نضیره في السوق، هذا ما یجعل العمال

  .ینجذبون أكثر نحو منتوج المؤسسة، وبالتالي زیادة المبیعات

تدریب العاملین على أداء مهامهم بشكل متقن دون أخطاء وتثقیفهم بأهمیة إتقان العمل لما له من أثر  - 

  .في جودة المنتوج وسمعة المؤسسة، والذي یؤدي إلى زیادة حصتها السوقیة

تعلقة بالهدف الذي أنشئت من أجله، باإلضافة إلى تشجیعهم ق العمل كامل الصالحیات المیمنح فر  - 

  .ومنحهم الحوافز المادیة والمعنویة التي تساهم في تعزیز أدائهم

التوزیع الجید للعاملین في مصالح المؤسسة حسب تخصصاتهم، وخبراتهم، فالعامل الذي یتمتع بخبرة  - 

تواجد ضمن العملیة اإلنتاجیة، وبالتالي یقلل من واسعة في مجال ضبط الجودة واكتشاف العیوب، البد أن ی

  .احتمالیة حدوث العیوب، ویعزز من احتمالیة اكتشافها في وقت مبكر، ومنه تفادي الكثیر من التكالیف

إلى الجودة بوصفها مسؤولیة على المؤسسة التوجه نحو تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة ونظرتها  - 

  .معین أو أفراد معینینالجمیع، ولیست مسؤولیة قسم 

معالجة تكلفة زمن التوقف، من خالل تحضیر الحلول البدیلة والسریعة في حالة حدوث توقعات مفاجئة  - 

في اإلنتاج كانقطاع التیار الكهربائي على سبیل المثال، وذلك من خالل توفیر مولدات كهربائیة بصفة دائمة في 

  .المؤسسة

 :الجودة والشكل التالي یبین فقرات تكالیف

  .العالقة بین فقرات تكالیف الجودة): 4-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

وتقنیة وتجاریة في الجودة، دار الحامد،  إداریةخضر مصالح الطیطي، إدارة وصناعة الجودة، مفاهیم : المصدر

  .103، ص 2010عمان، 

 الرقابة

 التقویم

 الفشل

 دینار 1إنفاق 

 دینار 10یوفر 

 دینار 100یوفر 
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 100دینار واحد على أنشطة الوقایة یحقق خفض في تكالیف الفشل بمقدار  إنفاقمن الشكل یظهر أنه 

  .دینار

  .دور انخفاض تكالیف في تحسین األداء المالي/ ثانیا

تشیر الدراسات إلى أهمیة تكالیف الجودة في المؤسسة والتي تعدها أحد العناصر الرئیسیة في تكالیف 

اإلنتاج وعالقتها باألداء المالي، وعلیه یتوجه خفض تكالیف الجودة إلى خفض التكالیف الكلیة لإلنتاج، وٕالى 

التخلص من المعیب في مختلف المواقع وهذا یعني تحسنا في اإلنتاجیة، وخفض في السعر، ویترتب على ذلك 

  .ومقاییس األداء المالي زیادة في المبیعات وفي الحصة السوقیة وینعكس أثر ذلك في الربحیة

فأصبحت عامال مركزیا في تقدیر وتحدید العوائد المتوقعة على االستثمارات في برامج الجودة للمؤسسات، 

إذا أن االستثمار في المعدات ذات العالقة بالجودة سیترتب علیه انخفاض كبیر في المعیب، من المنتجات 

  .ي انعكاس إیجابي على العوائد المتحققة للمؤسسةویترتب على ذلك انخفاض في التكالیف وهذا یعن

  :   1وهناك طریقتان لتحدید العالقة بین تكالیف الجودة والعائد وهما

تتعلق باستخدام التحسینات المتوقعة في تكالیف الجودة بالتساوي مع التحسینات : الطریقة األولى -

د المتوقعة من المعدات الجدیدة أو مشاریع التحسین المتوقعة في تكالیف اإلنتاج، وفي نفس الوقت تثبیت العوائ

  .األخرى

وهي التي أصبحت بها تكالیف الجودة أساسیة في تقدیر وتحدید العوائد التي لها  :الطریقة الثانیة -

عالقة بالتقییم االقتصادي لبرامج الجودة الكلیة نفسها، مما یترتب علیه من انخفاض كبیر في تكالیف الفشل 

  .والخارجي وانعكاس ذلك على األداء الماليالداخلي 

وتحسین الجودة واالهتمام بها أكثر باإلضافة إلى الرقابة على تكالیفها والعمل على تخفیضها یؤدي إلى 

تحسین جمیع العلمیات التي تؤدي إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالیة، وهذا یعني التخلص من العملیات الزائدة 

الردیئة، وهي تؤدي بالنتیجة إلى تمیز اإلنتاج، وتحسن جودته، وتحقیق االستجابة  والوقت الضائع والجودة

السریعة والمالئمة لحاجات الزبائن وتوقعاتهم، ومن جانب آخر فإنها تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة، وتنعكس في 

                                                           
  . 177، ص 2008، 1ظم، محاسبة الجودة، دار الثقافة، عمان، طعبد السید نا - 1
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في مقاییس األداء نتائجها على الزیادة في الربحیة من خالل تضاعف العائد ونمو القیمة المضافة والتحسین 

  .1المالي

تخفیض التكالیف یساعد المؤسسات على زیادة الحصة السوقیة وهذا یعني زیادة في  أنوكما ذكرنا سابقا 

  :اإلنتاجیة وبالتالي تحسین ربحیة المؤسسة وهذا ما یوضحه الشكل التالي

 .تحسین الجودة وتخفیض التكلفة باتجاهین یزید الربحیة): 5- 2(شكل رقم 

 

  

  

  

  

 

  .178، ص 2008، 1عبد السید ناظم، محاسبة الجودة، دار الثقافة، عمان، ط: المصدر

ضح من الشكل أعاله أن تخفیض التكالیف وما یرتبط بها من تخفیض في تكالیف إعادة العمل، یت

وتكالیف الضمان أي تكالیف الفشل الداخلي والخارجي یؤدي إلى زیادة في الربحیة، وتحسین مقاییس األداء 

  .المالي وتحسین الموارد المالیة المتدفقة للمؤسسة بشكل عام

   

                                                           
یة، المساهمة عبد الناصر إبراهیم نور، عبد العزیز الشرباتي، أثر إدارة الجودة الشاملة وتقنیات إدارة التكلفة في تحسین األداء في الشركات الصناع - 1

  .86، ص 2016، یونیو 3العامة األردنیة، مجلة الرؤى االستراتیجیة، العدد

 زیادة المبیعات

  تحسین االستجابة

  أسعار مناسبة

 تحسین السمعة

 تخفیض التكالیف

  زیادة اإلنتاجیة

  انخفاض تكالیف إعادة العمل

 انخفاض تكالیف الضمان

 زیادة الربحیة
 تحسین الجودة
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  : الفصل الثاني خالصة

تعرفنا من خالل هذا الفصل أن األداء هو من یحكم على مستوى تطور المؤسسة كما یسمح لنا بمعرفة 

وضعیتها تجاه منافسیها وهذا إذا ما قورنت نتائجها مع نتائج المؤسسات األخرى كما أن المؤشرات المالیة 

ها التي یجب أن تركز علیها ونقاط ضعفها التي یجب ان المستعملة تساعدها على قیاس األداء ومعرفة نقاط قوت

  .تجتنبها قدر اإلمكان

كما تبین لنا أن محاسبة التكالیف تلعب دوًرا كبیًرا في الرقابة على التكالیف وذلك ان المؤسسات الراغبة 

الیفها والمالئمة تغل مواردها بطریقة عقالنیة، وذلك باختیارها لألداة الالزمة لرقابة تكسفي النجاح یجب أن ت

لمجال نشاطها، مع التقید بالمراحل التي یمر بها نظام الرقابة على التكالیف من تحدید المعاییر لألداء الفعلي 

بالمؤسسة ومقارنته مع المعاییر الموضوعة مسبقا وذلك من أجل تصحیح األخطاء وٕاجراء التعدیالت الالزمة من 

  .ین االعتبار طبیعة التكالیف ومتطلباتهاخالل نظام الرقابة الفعال مع األخذ بع

وتبین كذلك أن محاسبة التكالیف تلعب دور في اتخاذ القرارات فمن خالل المعلومات التي توفرها محاسبة 

  .التكالیف فهي تساهم في اتخاذ القرارات

ى التكالیف ومن هذا نستنتج أنها تلعب دوًرا كبیًرا في تحسین األداء المالي وذلك من خالل الرقابة عل

  .وتخفیضها إلى أقصى درجة باستعمال التقنیات الحدیثة ومساعدة المؤسسة على اتخاذ القرارات

   

  

  

   

  

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل 

  بسطیف ENPECائیةیللصناعة الكهروكیمدراسة حالة بالمؤسسة الوطنیة 
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  :تمهید

التكالیف من أهم التقنیات المستعملة في المحاسبة وسنقوم من خالل هذا الفصل التطبیقي  محاسبةتعتبر 

إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبیقي وهذا باالعتماد على مختلف المعلومات والمالحق التي تقدمها 

  :المؤسسة وهذا من خالل تقسیم الفصل إلى ثالث مباحث وهي

  ENPECیة یائلمؤسسة الوطنیة للصناعة الكهروكیمتقدیم عام ل: المبحث األول

  .استعمال المؤشرات المالیة في تقییم األداء المالي: المبحث الثاني

  .یة سطیفئایمكانة محاسبة التكالیف في مؤسسة الوطنیة الكهروكیم: المبحث الثالث
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  ENPEC تقدیم عام للمؤسسة الوطنیة للصناعة الكهروكیمیائیة: المبحث األول

  .بالجزائر والمراحل اإلقتصادیة التي مرت بها) البطاریات(نشأة وحدة المدخرات : المطلب األول

  :هي هامة مراحل بعدة نشأتها منذ المدخرات وحدة مرت لقد

من طرف احد الفرنسیین  1953أنشأت أول وحدة بواد السمار لتركیب المدخرات سنة : 1953-1974

إلنتاج المدخرات بفرنسا، وكانت الطاقة اإلنتاجیة لوحدة واد السمار تقدر آنذاك  Polysolالذي كان یملك شركة 

من  Polysolوحدة من المدخرات سنویا، حیث كانت مكونات هذا المنتج تستورد من الشركة األم  20000بـ 

بتحویل تجهیزاتها من  Polysolفرنسا، ونظرا للطلب المتزاید على هذا المنتج خالل حرب التحریر قامت الشركة 

وقد  Bacsواألوعیة  Séparateursفرنسا إلى وحدة واد السمار إلنتاج كل مكونات المدخرات فیما عدا العوازل 

  .1974تم تأمیم هذه الوحدة سنة 

التي  SONELECتابعة للشركة الوطنیة للصناعات اإللكترونیة  ENPECكانت : 1974-1983

في إطار سیاسة التصنیع المصنع التي انتهجتها الجزائر مع  69مر األجب م وبمو 1969أكتوبر  21أنشأت في 

  .بدایة المخططات التنمویة

، في إطار إعادة الهیكلة العضویة، SONELECمن الشركة األم  ENPECانبثقت  :01/01/1983

شركة الوطنیة وضبط مركزها االجتماعي بالحاسي، وتعد هذه المؤسسة من أهم المؤسسات السبعة المنبثقة من ال

األم، من حیث منتجاتها وعدد وحداتها ومن حیث المشاریع التكاملیة التي حققتها والمشاریع التي كانت تسعى 

  .لتحقیقها

 1984بدأت المؤسسة في إدخال مادة البروبیالن على مدخرات وحدة واد السمار سنة : 1984-1985

  .19852وفي وحدة سطیف سنة 

االستقالل الذاتي وتحولت إلى شركة مساهمة تابعة للدولة برأس مال   ENPECنالت :1989- 20-02

دینارا جزائري، وحدد مقرها  504.000.000دینار ولیصل الیوم إلى  10.000.000: اجتماعي یقدر بـ

  .االجتماعي بالحاسي بمدینة سطیف

  .إلى شركة مساهمة  ENPECتحولت المؤسسة  :1993

  .وفق تعدیالت القانون التجاريتم إعادة تنظیم المؤسسة : 1997
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  .انطالق وحدة السوقر في عملیة إنتاج المدخرات التي كانت تقوم بإنتاج العوازل: 1998

  :ENPECوكمیائیة وحدات المؤسسة الوطنیة للمنتجات الكهر  - 2

  :تضم المؤسسة الوطنیة للمنتجات الكهروكیمیائیة حالیا خمس وحدات إنتاجیة هي

  .السمار الحراش بالجزائر العاصمة وحدة المدخرات بواد - 

  .وحدة المدخرات بالسوقر - 

  .وحدة المدخرات بمدینة سطیف - 

  .بمدینة سطیف) استرجاع الرصاص(وحدة تحویل وتنقیة الرصاص  - 

  .وحدة إنتاج اإللكترولیت والماء المقطر وبعض التوابع األخرى بمدینة سطیف - 

  .2003طیف التي تم غلقها في نهایة مع اإلشارة إلى وحدة البطاریات بمدینة س - 

وهنا تجدر اإلشارة إلى وجود بعض الشركات الصغیرة الخاصة التي تقوم بإنتاج المدخرات إلى جانب 

  :الوحدات السابقة وهذه الشركات هي

 - SAAC : وحدة سنویا 50000بمدینة مستغانم وتنتج.  

 - ACCUS  وALGER : یاوحدة سنو  15000بالجزائر العاصمة وتنتج.  

 - AFRA : البلیدةباألربعاء.  

 - YOUNGA :بواد السمار الحراش.  

 - SOFRAC :بمدینة سطیف.  

 - SABA :بمدینة باتنة.  

  .أهداف المؤسسة واستراتیجیاتها: المطلب الثاني

  :هدف المؤسسة/أوال

لقد تم إنشاء المؤسسة الوطنیة للمنتجات الكهروكیمیائیة قصد إنتاج وتطویر وتسویق المنتجات 

  :الكهروكیمیائیة بكل أنواعها، فهي الیوم تقوم بإنتاج وتسویق المنتجات التالیة

  )Batteries de démarrageمدخرات االنطالق (مدخرات الرصاص  - 
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  ).Piles Salines(بطاریات  - 

والماء المقطر وبعض التوابع األخرى ) 1.28،  1.05، 1.40: الحوامض من نوع(اإللكترولیت  - 

  .ة وصیانة المدخراتالمخصصة لتعبئ

  .الرصاص المسترجع من المدخرات المستعملة - 

  :استراتیجیة المؤسسة/ثانیا

  :والمتمثلة في) نقاط الضعف ونقاط القوة(تظهر استراتیجیة المؤسسة من خالل معاییر وضعها التنافسي 

  ).Part de marché(نصیب المؤسسة من السوق  - 

  ).Gamme de produits(تشكیلة منتجاتها  - 

  ).Image de marque(العالمة التجاریة  - 

  ).Compétitivité-Prix(السعر  - التنافسیة - 

  ).Maîtrise des circuits de distribution(التحكم في حلقة التوزیع  - 

  ).Maîtrise des sources d’approvisionnement(التحكم في مصادر التموین - 

  ).Potentiel de production(قدرة اإلنتاج  - 

بمساعدة هذه المعاییر یمكن معرفة وضع كل منتج من منتجات المؤسسة وبالتالي معرفة وضع توازن 

  .محفظة المؤسسة ككل

بمجموعة من المعاییر ترتكز أساسا على متغیرین هما مستوى  ENPECویتم تحدید أنشطة مؤسسة 

  .الفائدة، ومستوى الخطر لكل نشاط من أنشطة المؤسسة

ممثل بدائرة حیث تتناسب مساحته مع المساهمة الكلیة في رقم األعمال، وفي القیمة المضافة  كل نشاط

  :وفي الهامش اإلجمالي للتمویل الذاتي والجدول الموالي یوضح ذلك
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  .تحلیل مساهمة أنشطة المؤسسة): 1- 3(الجدول رقم 

الهامش اإلجمالي 

  للتمویل الذاتي
  رقم األعمال  القیمة المضافة

  ساهمةالم

  األنشطة

  البطاریات  89%  74%  52%

  الرصاص المسترجع  6%  21%  42%

  اإللكترولیت  5%  5%  6%

  المجموع  100%  100%  100%

  .من وثائق المؤسسة: المصدر
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  .الهیكل التنظیمي للمؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة سطیف: المطلب الثالث

الداخلیة، فهو یجسد تدرج السلطة القائمة بالوحدة یمثل الهیكل التنظیمي لوحدة المدخرات أنشطتها 

  .والمنسجمة مع طبیعة عملها بما یكفل استمرار النشاط وسرعة دوران وتبادل المعلومات

  .الهیكل التنظیمي للمؤسسة): 1-3(الشكل رقم 

   
مصلحة األمن 

  والوقایة

  مدیریة 

  الوحدة

دائرة اإلدارة 

  والوسائل

  دائرة 

  التموین

  دائرة

  المالیة والمحاسبة

  دائرة 

  التسویق

  دائرة

  الجودة

  مصلحة تسییر

  المخزونات

  دائرة 

  اإلنتاج

  الدائرة 

  التقنیة

  .من وثائق المؤسسة: المصدر
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  .لمؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة سطیفتعریف دوائر ا/ أوال

  :من خالل دوائرها الثمانیة التالیةتمارس وحدة المدخرات مهمتها الوظیفیة 

  .تقوم بالتكفل بجمیع الجوانب االجتماعیة للعمال: دائرة الشؤون اإلداریة والوسائل - 1

  :وتتمثل مهامها في: دائرة البرمجة وتسییر المخزون - 2

  .موافقة مسؤولیة تموین وحدة المدخرات وتخفیض تكالیف الحصول علیها، عند القدوم على شراء البضائع

المتابعة الدوریة للمیزانیة في مجال التموین، ومقارنتها بالتنبؤات وتحلیل االنحرافات واتخاذ اإلجراءات  - 

  .التعدیلیة المناسبة

  .الحرص على أن تكون المعامالت التجاریة موافقة لتوجیهات المؤسسة - 

ومهمتها توفیر وتقدیم المعلومات الكافیة عن التطورات التكنولوجیة والعلمیة  :دائرة مراقبة الجودة - 3

للدوائر األخرى في ما یخص صناعة المدخرات، ووضع برامج مراقبة جودة المواد األولیة والمنتج النهائي 

  :وتتكون من

  .مصلحة تأمین الجودة - 

  .مصلحة المخابر - 

اصة مجهزة بأجهزة لهذا الغرض، حیث تقوم إطارات تسهر على مراقبة جودة المنتج في مخابر خ

  .متخصصة بإجراء فحوصات لعینات من اإلنتاج

وتتمثل مهمتها في تحسین استخدام وسائل اإلنتاج وتحلیل الطاقة اإلنتاجیة المتاحة،  :دائرة اإلنتاج - 4

  .للصیانةووضع البرامج الخاصة الستغاللها، وتحدید األهداف على المدیین القصیر والمتوسط 

  :هذه دائرة معینة بـ :دائرة التسویق - 5

  .تمثیل المؤسسة بتقدیم المنتجات لعمالئها وقت الطلب علیها - 

  .القیام بإجراءات البیع المتعلقة بوثائق انتقال الملكیة - 

هي المسؤولة عن تخزین المنتجات النهائیة، وتضم تحت مسؤولیتها نقاط البیع كنقاط البیع بالتجزئة  - 

  .لبیع بالجملةوا
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  .البیع بالجملة لتجار الجملة وللمؤسسات - 

  .حیث تعمل على بیع وتوزیع جمیع المنتجات واالتصال بالزبائن

تعمل على تموین الوحدة بما تحتاجه العملیة اإلنتاجیة، حیث تقوم بالبحث عن : دائرة التموین - 6

  .الموردین والمحافظة على المواد األولیة

تقوم بصیانة وسائل اإلنتاج وتسییر التجهیزات وتحسین عوامل اإلنتاج، وتهتم كذلك  :دائرة التقنیة - 7

  .بتطویر التنمیة الصناعیة

حیث تتكفل بتسییر جمیع الموارد المالیة للوحدة وكذلك اإلشراف على جمیع : دائرة المحاسبة - 8

  .العملیات المحاسبیة

  .عدة مصالح وفروع كما ان كل دائرة من هذه الدوائر تنقسم بدورها إلى

  :التعریف بتشكیلة المنتجات للوحدة/ ثانیا

  :تقوم وحدة المدخرات بسطیف بتوفیر المنتجات التالیة

  .Batteries en Polypropylèneالمدخرات البالستكیة هي 

)BP(  : إطارها)Bacs ( مصنوع من مادة البالستیك كان سابقا یشترى من شركةENPEC  المجاورة

لها، وحالیا فهو یستورد من الخارج، ویتمیز هذا النوع من المدخرات في كونه یركب أوتوماتیكیا في ورشة 

 14التركیب وهذا النوع من المدخرات مخصص لتشغیل السیارات وبعض األجهزة الثابتة ویتفرع من هذا النوع 

  :نوع هي

6VF5/4  6VF6/5  92AH  75AH  70AH 60AH  105AH 110AH  120AH  150AH 

180AH   200AH  220AH  240AH 

  :منها مثال األنواعلفهم هذه األنواع نشرح رموز بعض 

  :6VF5النوع  - 

  .یمثل عدد العناصر: 6

VF :نوع الصفائح البسیطة.  

  .عدد الصفائح البسیطة الموجبة: 5
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  .عدد الصفائح البسیطة السالبة 6: 5+1

  .البالستیكیةعدد العوازل  10= 2*5

بسیطة  صفیحة 30=6*5ومنه یكون عدد الصفائح البسیطة الموجبة الالزمة لمدخرة من هذا النوع 

  .صفیحة بسیطة سالبة 36=6*6ویكون عدد الصفائح البسیطة السالبة الالزمة لمدخرة من هذا النوع . مزدوجة

  .عازل 60=  6*10العوازل البالستیكیة الالزمة لمدخرة من هذا النوع هو یكون عدد 
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  .استعمال المؤشرات المالیة في تقییم األداء المالي: المبحث الثاني

في هذا المبحث سیتم دراسة األداء المالي للشركة والتعلیق علیها وذلك باالعتماد على المیزانیات وعلى جداول 

  .سنوات 3حساب النتائج لـ 

واإلنتاج والمبیعات في المؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة تطور المشتریات :المطلب األول

  .سطیف

  :دراسة تطور المشتریات/أوال

من كمیات المواد األولیة الرصاص الصلب والرصاص اللین لثالث  دراسة تطور المشتریات )2- 3(جدول رقم 

  .كیلوغرام: الوحدة                                                   ) 2017، 2016، 2015(سنوات 

  سنة

  مواد أولیة
2015  2016  2017  

  2106170  1647801 2747735  رصاص لین

  1171204  1545633  1667437  رصاص صلب

  .1من إعداد الطالب ملحق : المصدر

كلغ وانخفضت في سنة  2747735من الرصاص اللین كانت  2015المشتریات في  :التعلیق على المشتریات

لیصل  2017لیعود ویرتفع في  2015كلغ وهذا یعود إلى الكمیة الكبیرة الموجودة في  1647801إلى  2016

 كلغ وهذا لالستعمال بكمیة كبیرة في اإلنتاج، أما الرصاص الصلب والتي تقوم بشرائها من الوحدة 2106170

كلغ وتستمر  1545633وتصبح  2016كلغ لتنخفض في 16667437: 2015األخرى للمؤسسة فكانت في 

كلغ وذلك بسبب توفرها في وحدة المؤسسة، أي المؤسسة تقوم بشراء ما  1171204في االنخفاض لتصبح 

  .تحتاجه على عكس الرصاص اللین الذي تستورده المؤسسة
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  ) 2017 ،2015،2016(طاریات لثالث سنوات دراسة تطور اإلنتاج من الب/ثانیا

  ) 2017، 2016، 2015(دراسة تطور اإلنتاج من البطاریات لثالث سنوات  )3-3(جدول رقم 

  سنة

  نوع

  سنة  %  2015

  نوع

  سنة  %  2016

  نوع

2017  %  

  55AH 3194  2.31  45AH  466  0.41  45 AH  3245  2.6بطاریة

  56AH 400  0.29  55 AH  2757  2.43  55 AH  1267  1.02بطاریة

140AH  3228  2.34  56 AH  1985  1.75  ZE11PP  5219  4.19  

12U88AH 1000  0.72  44 AH  2000  1.76  60 AH  14390  11.56  

ZE11PP  637  0.46  ZE11PP  1846  1.63  92 AH  12006  9.64  

190AH  2044  1.48  190AHS  2575  2.27  70 AH  250  0.2  

60 AH  17848  12.91  60 AH  16337  14.41  150 AH  20929  16.81  

66AHPP  2500  1.8  92 AH  5624  4.96  220 AH  1765  1.42  

12U65AH  320  0.23  70 AH  4446  3.92  200 AH  3550  2.85  

92AH  4422  3.2  150 AH  23912  21.1  240 AH  2585  2.07  

770AH  1270  0.92  220 AH  678  0.6  105 AH  12282  9.86  

150AH  29648  21.46  105 AH  10508  9.27  120 AH  11215  9  

220AH  2597  1.88  120 AH  12817  11.3  180 AH  6823  5.48  

200AH  2640  1.91  180 AH  3973  3.5  110PP  550  0.44  

105AH  9649  6.98  110PP  9651  8.5  75 AH  28325  22.75  

120AH  13545  9.8  75 AH  12812  11.3  36 AH  100  0.08  

180AH  8551  6.19  84 AH  438  0.39        

110PP  8934  6.47    500  0.44        

75AH  21628  15.65              

95AH  112  0.081              

84AH  4000  2.89              

  100  124501  المجموع  100  113325  المجموع 100 138167 المجموع

  .2من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق المؤسسة ملحق رقم : المصدر

بلغت  2015من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد الوحدات المنتجة في سنة : التعلیق على اإلنتاج

بطاریة ویرجع ذلك لنقص المواد األولیة خاصة  113325إلى  2016بطاریة لتنخفض في سنة  138167

وذلك  124501لتصبح  2017الرصاص اللین ووجود مخزون منها لترتفع عدد الوحدات المنتجة في سنة 
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األولیة وكذلك عدم وجود مخزون كبیر من البطاریات، أما اهم المنتجات المؤسسة في سنة  بسبب توفر المواد

فهي  2016من مجموع اإلنتاج وكذلك في سنة % 21.46حیث تمثل نسبة  150AHفهي البطاریة  2015

 75AHأصبحت البطاریة  2017وذلك بسبب الطلب الكبیر علیها في السوق، أما في سنة  21.1تحتل نسبة 

إلى المرتبة الثانیة بنسبة  150AHفي حین تراجعت البطاریة % 22.75أهم منتجات المؤسسة بنسبة 

16.81.%  

  ) 2017، 2016، 2015(تطور الكمیة المباعة للمؤسسة من البطاریات لثالث سنوات : ثالثا

  ) 2017 ،2016، 2015(تطور الكمیة المباعة للمؤسسة من البطاریات لثالث سنوات  )4-3(جدول رقم 

  سنة

  نوع

  سنة  2015

  نوع

  سنة  2016

  نوع

2017  

  %  كمیة  %  كمیة  %  كمیة

  55AH 3184  21.19  45AH 1354  1.32  45AH  2441  2.68بطاریة

60 AH 17711  12.16  55 AH  3539  3.45  55AH  3174  3.48  

70 AH  297  0.2  60 AH  11477  11.19  60AH  16236  17.8  

75 AH 21643  14.87  70 AH  2040  1.98  70AH  3018  3.30  

92 AH  5201  3.57  75 AH  12911  12.59  75AH  20888  22.90  

95 AH  3399  2.33  92 AH  5354  5.22  92AH  5403  5.92  

105 AH  10165  6.98  95 AH  1450  1.41  105AH  4925  5.4  

110 AH  11664  8.01  105 AH  7312  7.13  110 AH  4222  4.63  

120 AH  13162  9.04  110 AH  4509  4.39  120 AH  7940  8.7  

150 AH  29176  20.04  120 AH  8611  8.39  150 AH  13323  14.6  

180 AH  4869  3.34  150 AH  21667  21.12  180 AH  3703  4.06  

200 AH  1738  1.19  180 AH  4689  4.57  200 AH  835  0.91  

220 AH  1995  1.37  200 AH  1101  1.07  220 AH  476  0.52  

240 AH  213  0.14  220 AH  1200  1.17  240 AH  259  0.28  

135 AH  1122  0.77  240 AH  94  0.091  135 AH  44  0.048  

12V100AH  5  0.003  135 AH  1647  1.6  6ZE22100AH  3561  3.9  

12V19AH170A  3000  2.06  19AH170A  1570  1.53  43  22  0.024  

12V190AH  2000  1.37  190AH6CT  1920  1.87  36AH  96  0.10  

12V66AH300A  6672  4.58  66AH300A  2000  1.95  6CT-190M  650  0.71  

140AHSP  229  0.15  6ZE2212V

100PP  

1515  1.48        

12V88PP  2000  1.37  140AH  2000  1.95        
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6ZE2212V100PP 540 0.37  44 AH  2000  1.95        

12V140AH 4000 2.75  84 AH  500  0.49        

12V56A/55AH 1000 0.69  36AH 67  0.065        

12V84AH 4000 2.75  180 AH 

Silvre  

19  0.018        

12V36AH18AH 223 0.15  180 AH 

BLACK  

11  0.01        

18AH 2 0.001  80AH  30  0.029        

12V65AH 230 0.21  56AH-

200A  

1985  1.93        

6CT 19011 42 0.028              

  100  91216  المجموع  100  102572  المجموع 100 145572 المجموع

 .3من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق المؤسسة ملحق رقم : المصدر

بطاریة  14572من خالل الجدول أعاله نالحظ ان الكمیة المباعة من البطاریات بلغت  :التعلیق على المبیعات

 2017بطاریة وذلك بسبب المنافسة الكبیرة ولتواصل االنخفاض في سنة  102572: 2016لتنخفض في نسبة 

بطاریة رغم وجود مصانع جدیدة لصناعة السیارات ویمكن تفسیر ذلك بسبب سوء الجودة  91216لتصبح 

 AH 150فكانت البطاریة  2016و  2015وكذلك ارتفاع األسعار، أما أهم البطاریات المباعة خالل سنة 

  %22.9بنسبة  75AHأصبحت البطاریة نوع  2017على التوالي أما في سنة %  21.12و  %20.04بنسبة 
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  عرض القوائم المالیة وتحلیلها: المطلب الثاني

دة الخام التي یعتمد علیها المحللون في دراسة الوضعیة المالیة للشركة والتي تعرض كما تعتبر القوائم المالیة الما

  :یلي

  :عرض القوائم المالیة/ أوال

  :                      31/12/2015المیزانیة المالیة 

  دج 106:الوحدة .             31/12/2015المیزانیة المالیة ) 5-3(جدول رقم 

  صافي  االهتالك  اإلجمالي  األصول

        جاریة یرتثبیتات غ

    2.8  2.8  تثبیتات المعنویة

        تثبیتات العینیة

  445  2  447  أراضي

  45  337  382  بناءات

  228  364  592  تثبیتات عینیة أخرى

  146    146  تثبیتات جاریة إنجازها

        تثبیتات مالیة

  290    290  األوراق المالیة الثابتة

  9    9  األصولضرائب مؤجلة على 

  1164  706  1871  التثبیتات غیر الجاریة

        تثبیتات جاریة

  706  1  707  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ

  801  45  846  الزبائن

  899    899  المدینون آخرون
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  428    428  الخزینة

  2836  45  2882  جاریة أصول

  4001  752  4753  مجموع األصول

  :جانب الخصوم

  2015المبالغ   الخصوم

    رؤوس األموال الخاصة

  31  )حصة المجمع(نتیجة الصافیة 

  31  1المجموع 

    خصوم غیر جاریة

  319  قروض ودیون مالیة

  0.2  ضرائب مؤجلة 

  49  مؤونات ومنتجات مثبتة مسبقا

  369  مجموع الخصوم غیر الجاریة

    خصوم جاریة

  22.9  موردون وحساب ملحقة

  1.6  ضرائب

  3576  دیون مالیة أخرى

  3601  جاریةالخصوم المجموع 

  4001  مجموع الخصوم

  .4من إعداد الطالب إعتمادا على الملحق رقم : المصدر
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  :31/12/2016المیزانیة المالیة لسنة  -

     .دج 106:الوحدة.    .31/12/2016المیزانیة المالیة لسنة ): 6-3(جدول رقم 

  صافي  االهتالك  اإلجمالي  األصول

        جاریة یرتثبیتات غ

    2  2  تثبیتات المعنویة

        تثبیتات العینیة

  445  2  447  أراضي

  49  343  393  بناءات

  218  369  587  تثبیتات عینیة أخرى

  146    146  تثبیتات جاریة إنجازها

        تثبیتات مالیة

  290    290  األوراق المالیة الثابتة

  7    7  ضرائب مؤجلة على األصول

  1157  718  1875  التثبیتات غیر الجاریة

        تثبیتات جاریة

  1155  2  1158  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ

  748  98  846  الزبائن

  1388    1388  المدینون آخرون

  26    26  الخزینة

  3421  101  3319  الجاریة أصول

  4476  819  5296  مجموع األصول
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  :جانب الخصوم

  2016المبالغ   الخصوم

    رؤوس األموال الخاصة

  30  )حصة المجمع(نتیجة الصافیة 

    1المجموع 

    خصوم غیر جاریة

  323  قروض ودیون مالیة

  1  ضرائب مؤجلة ومرصود لها

  38  مؤونات ومنتجات مثبتة مسبقا

  363  مجموع الخصوم غیر الجاریة

    خصوم جاریة

  20  موردون وحساب ملحقة

  2  ضرائب

  3666  دیون مالیة أخرى

  392  خزینة الخصوم

  4082  مجموع خصوم جاریة

  4476  مجموع الخصوم

  .4من إعداد الطالب إعتمادا على الملحق رقم : المصدر
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  :31/12/2017: المالیةالمیزانیة 

  .دج 106:الوحدة.        .31/12/2017المیزانیة المالیة ): 7-3(جدول رقم 

  افيالمبلغ الص  االهتالك  اإلجماليالمبلغ   األصول

        جاریةال یرغ األصول

    2  2  تثبیتات المعنویة

        تثبیتات العینیة

  445  20  447  أراضي

  44  350  395  بناءات

  330  403  733  تثبیتات عینیة أخرى

        تثبیتات مالیة

  290    290  األوراق المالیة الثابتة

ضرائب مؤجلة على 

  األصول

6    6  

مجموع األصول غیر 

  لجاریةا

1876  758  1117  

        جاریة األصول

مخزونات ومنتجات قید 

  التنفیذ

918  2  915  

  1034  97  1131  الزبائن

  1374    1374  المدینون آخرون

  0.4    0.4  ضرائب وما شابهها

  45    45  الخزینة

  3370  100  3471  تثبیتات الجاریة

  4488  859  5347  مجموع األصول
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  :جانب الخصوم

  2016المبالغ   الخصوم

    رؤوس األموال الخاصة

  8  )حصة المجمع(نتیجة الصافیة 

  8  1المجموع 

    خصوم غیر جاریة

  323  قروض ودیون مالیة

  33  مؤونات ومنتجات مثبتة مسبقا

  356   2مجموع الخصوم غیر الجاریة

    خصوم جاریة

  16  موردون وحساب ملحقة

  2  ضرائب

  3755  دیون مالیة أخرى

  347  خزینة الخصوم

  4122  3 مجموع خصوم جاریة

  4488  مجموع الخصوم

  .5من إعداد الطالب إعتمادا على الملحق رقم : المصدر
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  .2017، 2016، 2015حساب النتائج للسنوات 

     .دج 106:الوحدة.    .2017، 2016، 2015حساب النتائج للسنوات ) 8-3(جدول رقم 

  2017مبالغ   2016مبالغ   2015مبالغ   البیان

 1021  1150 1540  رقم األعمال

  207  290  62  إنتاج مخزن أو المنتقص

  0.1  0.5  0.5  إنتاج المثبت

        إعانات االستغالل

  1229  1441  1604  إنتاج السنة المالیة

  979  1093  1187  مستهلكة مشتریات

  26  47  57  خدمات خارجیة واستهالكات أخرى

  1006  1141  1245  استهالك سنة مالیة

  222  300  359  القیمة المضافة لالستغالل

  160  175  194  أعباء المستخدمین

  10  10  15  ضرائب ورسوم

  51  114  148  إجمالي فائض االستغالل

  3  5  2  منتوجات عملیاتیة أخرى

  7  36  30  أعباء عملیاتیة أخرى

  41  63  91  مخصصات االهتالك والمؤونات

  7  1    استرجاعات االستغالل

  14  21  29  النتیجة العملیاتیة

  14  12  13  مالیةمنتوجات 

  21  0.1  8  أعباء مالیة

  6-  12  4  النتیجة المالیة

  8  34  34  النتیجة قبل الضرائب

  0.7-  3  28  الضرائب على النتائج

  1255  1460  1619  مجموع منتوجات أنشطة عادیة

  1246  1430  1588  مجموع أعباء أنشطة عادیة

  8  30  31  العادیة لألنشطةالنتیجة الصافیة 
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  عادیة منتوجاتعناصر غیر 

  عناصر غیر عادیة أعباء

      

      31  النتیجة غیر العادیة

  8  30  31  النتیجة الصافیة للسنة المالیة

  .6من إعداد الطالب إعتمادا على الملحق رقم : المصدر

  :تحلیل هیكل أصول وخصوم المیزانیات المالیة/ ثانیا

الكهروكیمیائیة، سنقوم بتشخیص أولي للوضعیة المالیة للقیام بتحلیل مؤشرات األداء للشركة الوطنیة لصناعة 

  :وذلك من خالل دراسة وتحلیل عناصر القوائم المالیة المتمثلة في

من بیانات عناصر المیزانیة أعاله سیتم حساب عناصر األصول إلى مجموعها وتطورها : هیكل األصول - 1

  ).2017- 2015(خالل فترة الدراسة 

  .دج 106:الوحدة.   هیكل األصولتطور ) 9 - 3(الجدول رقم 

  2017  2016  2015  البیان

  1117  1157  1164  مبلغ  الثابتة األصول

  %24.90  %25.85  %29.11  نسبة

  3370  3319  2836  مبلغ  األصول المتداولة

  %75.10  %74.15  %70.88  نسبة

  91  1155  706  مبلغ  قیم اإلستغالل

  %20.40  %25.81  %17.66  نسبة

  2408  2137  1701  مبلغ  قیم شبه جاهزة

  %53.67  %47.73  %42.51  نسبة

  45  26  428  مبلغ  القیم الجاهزة

  %1.023  %0.6  %10.71  نسبة

  4488  4476  4001  مبلغ  مجموع األصول

  %100  %100  %100  نسبة

  .2017، 2016، 2015من إعداد الطالب اعتمادا على المیزانیات المالیة : المصدر
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 2015المالیة المختصرة نالحظ أن األصول المتداولة في جمیع السنوات أي في سنة من خالل المیزانیة 

على % 75.10و% 74.15و % 70.88تمثل النسبة األعلى من مجموع المیزانیة بنسب  2017و  2016و

% 24.90و% 25.85و % 29.11التوالي أما األصول الثابتة فتمثل النسب الباقیة من مجموع المیزانیة أي 

لتوالي وهذا ما یؤدي إلى اختالل في هیكل المؤسسة ألنها مؤسسة صناعیة ترتكز على األصول ویعود على ا

  .السبب في ذلك لعدم إعادة تقییم األصول

أما أفقیا فنسبة األصول الثابتة فتتناقص من سنة إلى أخرى أي أن المؤسسة لم تقم باستثمارات أخرى 

  .وقامت ببیع جزء من أصولها

لألصول المتداولة فقد شهدت ارتفاع في نسبها حیث تحتل القیم شبه جاهزة تمثل النسب  أما بالنسبة

وترتفع أیضا % 47.33لتصبح  2016لترتفع في سنة  2015في نسبة % 42.51األكبر منها، حیث بلغت 

  %.53.67إلى نسبة  2017في سنة 

لترتفع في سنة % 17.66تمثل  2015أما قیم استغالل المخزونات مثلما رأینا في اإلنتاج فكانت في سنة 

  %.20.4انخفضت إلى نسبة  2017وبعدها في سنة % 25.81إلى نسبة  2016

وترتفع % 0.6إلى نسبة  2016لتنزل في سنة % 10.71بنسبة  2015أما القیم الجاهزة فكانت في سنة 

  .2017قلیال في سنة 
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المیزانیة نسبة كل عنصر من عناصر الخصوم إلى نبین في ما یلي وانطالقا من بیانات : هیكل الخصوم - 2

  .مجموعها وتطورها خالل فترة الدراسة

  .دج 106:الوحدة.     .2015،2016،2017تطور هیكل الخصوم ) 10 - 3(الجدول رقم 

  2017  2016  2015  البیان

  365  394  400  مبلغ  األموال الدائمة

  %8.14  %8.81  %10  نسبة

  8  30  31  مبلغ  األموال الخاصة

  %0.199  %0.683  %0.78  نسبة

  356  363  369  مبلغ  الدیون طویلة األجل

  7.94  %8.12  %9.22  نسبة

  4122  4082  36010  مبلغ  الدیون قصیرة األجل

  %91.86  %91.19  %90  نسبة

  4488  4476  4001  مبلغ  مجموع الخصوم

  %100  %100  %100  نسبة

  2017- 2016-2015میزانیات المالیة من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

من خالل المیزانیة المالیة المختصرة جانب الخصوم نالحظ أنه ال یوجد رأسمال ألنه یتم إنجازه على 

  .مستوى الشركة األم من خالل المعطیات التي لدینا تقوم بتحلیل مدى تطور هیكل الخصوم

مقسمة على % 10تمثل  2015في سنة حیث نبدأ بالتحلیل العمودي حیث نجد أن األصول الدائمة 

أي أن معظم األموال الدائمة تأتي من الدیون % 9.22والدیون الطویلة بنسبة % 0.78األموال الخاصة بنسبة 

  .طویلة األجل

من مجموع المیزانیة وهي نسبة كبیرة جدا ألن تكالیف الدیون % 90أما الدیون قصیرة األجل فتمثل 

یدها وكذلك قصر فترتها أي ال تستفید منها المؤسسة كثیرا في مجال االستثمار، القصیرة مرتفعة جدا عند تسد

  .2015و  2016وكذلك نفس الشيء في سنة 

: 2016حیث أصبحت في سنة  2015أما من الجهة األفقیة فاألموال الدائمة انخفضت مقارنة مع سنة 

تیجة السنة المالیة وكذلك انخفاض وهذا راجع إلى انخفاض ن% 8.14واستمرت في االنخفاض لتصبح % 8.81
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 2017و  2016و  2015في سنوات % 7.94و% 8.12و% 9.22الدیون طویلة األجل حیث كانت نسبها 

  .على التوالي

لترتفع وتصبح % 90نسبة  2015أما الدیون قصیرة األجل ارتفعت نسبها حیث مثلت في سنة 

وهذا بسبب ارتفاع السلفات % 91.86بة إلى نس 2017وترتفع قلیال في سنة  2016في سنة % 91.19

  .البنكیة

حیث نقوم برؤیة مدى تطور رقم األعمال وٕانتاج السنة المالیة والنتیجة حیث نأخذ سنة  :حساب النتائج - 3

  .كسنة األساس 2015

  .تحلیل جزء من عناصر حساب النتائج):11 -3(جدول 

  2017  2016  البیان

 33.69-% 25.3-%  تطور رقم األعمال

 23.37-% 10.13-%  تطور إنتاج سنة مالیة

 71-% 1.97-%  تطور النتیجة صافیة لسنة المالیة

  .2017، 2016، 2015من إعداد الطالب اعتماًدا على حساب النتائج للسنوات : المصدر

= نسبة تطور رقم األعمال 
رقم األعمال لسنة �����رقم األعمال لسنة ����

رقم األعمال لسنة ����
  

25.30  - =%
����������.������������.��

����������.��
  

  .ونفس الطریقة لباقي النسب األخرى

بنسبة  2016من خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك تراجع كبیر في رقم األعمال حیث تراجع في سنة 

  %.33.69حیث بلغت نسبة تراجعه  2017لیواصل التراجع في سنة % 25.3

بنسبة  2017وتواصل تراجعه في سنة % 10.13بنسبة  2016ة فتراجع في سنة أما إنتاج السنة المالی

23.37%  
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قبل أن تتراجع بقوة في سنة % 1.97بنسبة  2016أما النتیجة الصافیة للسنة المالیة فتراجعت قلیال سنة 

 وهذا راجع لنقص المبیعات وللخسائر المحققة في أهم منتجات المؤسسة عندما نقوم% 71بنسبة  2017

  .بحساب تكالیفها

  .تقییم األداء المالي من خالل حساب المؤشرات المالیة: المطلب الثالث

  .مؤشرات التوازن المالي/ أوال

وهذا  2017، 2016، 2015سنقوم في هذا المطلب باستعمال مؤشرات توازن المالي خالل عدد من السنوات 

  .المالي خالل هذه السنوات حتى نتمكن من معرفة مدى قدرة المؤسسة على تحقیق التوازن

  :FRرأس المال العامل  - 1

     2016،2017 ،2015خالل الفترة  ENPECلمؤسسة  FRتطور رأس المال العامل ) 12-3(جدول رقم 

  .دج 106:الوحدة

  2017  2016  2015  البیان

  أموال دائمة

  األصول الثابتة

400 

1164  

394 

1157  

365 

1117  

FR 751-  762-  764-  من األعلى  

  أصول متداولة

  الخصوم متداولة

2836 

3601  

3319 

4082  

3370 

4122  

FR 751-  762-  764-  من أسفل  

  .2017، 2016، 2015من إعداد الطالب اعتماًدا على المیزانیات المالیة : المصدر

المؤسسة نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قیمة رأس المال العامل سالبة في ثالث السنوات وهذا یدل على أن 

اعتمدت على التمویل القصیر لیس لتمویل أصولها المتداولة فحسب بل لتمویل جزء من أصولها الثابتة أیضا 

  .مما یفقدها توازنها المالي وهي بذلك ال تملك هامش أمان
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  :احتیاجات رأس المال العامل - 2

خالل الفترة  ENPECتطور احتیاجات راس المال العامل لمؤسسة ) 13-3(جدول رقم 

  دج 106:الوحدة     2015،2016،2017

  2017  2016  2015  البیان

  أصول متداولة ماعدا النقدیة

  خصوم متداولة ماعدا سلفات بنكیة

2407 

3601 

3292 

3689  

3324 

3775  

  450-  396-  1193-  احتیاجات رأس المال العامل

  .2017، 2016، 2015 من إعداد الطالب اعتماًدا على المیزانیات المالیة: المصدر

من خالل النتائج المتحصل علیها نالحظ أن قیم احتیاجات رأس المال العامل كانت سالبة وهذا یدل على أن 

  .المتداولة وجزء من األصول الثابتة األصولالخصوم المتداولة تغطي كل 

  :الخزینة - 3

  2017، 2016، 2015خالل الفترة  ENPECتطور قیم الخزینة لمؤسسة ) 14-3(جدول رقم 

  دج 106:الوحدة

  2017  2016  2015  البیان

  خزینة األصول

  خزینة الخصوم

428 

0 

26 

392  

45 

347  

  301-  365-  428  الخزینة

  .2017، 2016، 2015من إعداد الطالب اعتماًدا على المیزانیات المالیة : المصدر

ما یسمح للمؤسسة بتكوین سیولة مالیة كانت موجبة وهذا   2015نالحظ من خالل الجدول أن الخزینة في سنة 

مریحة لمواجهة الصعوبات مثل تسدید قروض قصیرة األجل، إال أن هذا قد ینعكس بالسلب على ربحیة 

  .المؤسسة ألن األموال الموجودة في الخزینة هي أموال جامدة وعاطلة ویجب على المؤسسة استثمارها

وهذا ما یعني أن موارد المؤسسة غیر كافیة لتغطیة كل  فكانت الخزینة سالبة 2017و  2016أما في سنتي 

  .احتیاجاتها وبالتالي فإن المؤسسة في حالة عجز
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  نسب السیولة - ثانیا

  )  2015 ،2016 ،2017( ENPECیبین قیم نسب السیولة لمؤسسة ) 15-3(جدول رقم 

  2017  2016  2015  البیان

مجموع األصول = نسبة التداول 

الخصوم مجموع / المتداولة

  المتداولة

78.76%  81.31%  81.76%  

األصول = نسبة السیولة السریعة

الخصوم /المخزون –المتداولة 

  المتداولة

59.14%  53%  59.54%  

  .2017، 2016، 2015من إعداد الطالب اعتماًدا على المیزانیات المالیة : المصدر

أن المؤسسة لیست في وضع مالي جید أي  وهذا یعني 1من الجدول أعاله نالحظ ان نسبة التداول أقل من  - 

  .أن األصول المتداولة غیر كافیة لتغطیة إلتزاماتها قصیرة األجل

أما نسبة السیولة السریعة فهي أقل من نسب التداول فهذا یدل على أن األصول المتداولة تعتمد بشكل كبیر  - 

  .على المخزون ونالحظ ذلك من خالل ارتفاع قیمة المخزون للمؤسسة
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  :نسب النشاط -ثالثا

  )  2017، 2016، 2015(للفترة  ENPECیبین قیم نسب النشاط للمؤسسة ) 16-3(جدول رقم 

  2017  2016  2015  البیان

صافي =معدل دوران المخزون

  متوسط المخزون/المبیعات

  مرة 1.022  مرة 1.23 مرة 1.96

متوسط فترة 

  معدل الدوران/یوم360=التخزین

  یوم 352  یوم 292  یوم 184

صافي =معدل دوران الذمم المدینة

متوسط الذمم /TTالمبیعات اآلجلة 

  المدینة

  مرة 1.34  مرة 1.74  مرة 2.55

معدل / یوم360=مدة التحصیل

  دوران ذمم مدینة

  یوم 268  یوم 207  یوم 141

مشتریات = معدل دوران ذمم الدائنة

TTC/متوسط الذمم الدائنة  

  مرة 61.82  مرة 58.5  مرة 6.41

معدل دوران /یوم360=مدة التسدید

  الذمم الدائنة

  یوم 5.82  یوم 6  یوم 56

  .من إعداد الطالب اعتماًدا على وثائق المؤسسة: المصدر

  :2015نبین كیفیة الحساب بالنسبة لسنة 

=حساب متوسط المخزون * أ
مخزون آخر �����مخزون آخر ����

�
  

                             =
���������.������������.��

�
  =786223728.135  

=حساب معدل الدوران * 
صافي المبیعات

متوسط المخزون
  =

����������.��

���������.���
  .مرة 1.96= 

= متوسط فترة التخزین * 
 ��� یوم

��.� مرة
  یوم 184=  
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= حساب متوسط الذمم المدینة* ب
الزبائن �����الزبائن ����

�
  

                                 =
���������.������������.��

�
  =706701532  

=حساب معدل دوران الذمم المدینة* 
 صافي المبیعات ���

متوسط الذمم المدینة
 =

����������.��

���������
  .مرة 2.55=  

= مدة التحصیل * 
 ��� یوم

معدل دوران الذمم المدینة
 =

 ���  

�.��
  .یوم 141=

= حساب متوسط الذمم المدینة* جـ
موردون �����موردون ����

�
  

                                  =
���������.��

�
  =216746544  

=حساب معدل دوران الذمم المدینة* 
 المشتریات���

متوسط الذمم المدینة
 =

����������.��

���������
  .مرة 6.41=  

= حساب مدة التحصیل * 
 ��� یوم

عدلم دوران
 =

 ���  

��.� مرة
  .یوم 56=

  :جدول أعاله نالحظمن خالل ال

تبین هذه النسبة عدد المرات التي تقوم المؤسسة ببیع مخزونها واستبداله خالل فترة : معدل دوران المخزون - 

زمنیة معینة ویشیر انخفاض معدل الدوران إلى االنخفاض في نسبة المبیعات وهذا األمر أدى إلى تراكم 

یوم لتصبح  184كانت مدة التخزین  2015وهذا ما یؤدي إلى زیادة تكالیف المخزون حیث في سنة  المخزون

  .یوم أي تقریب سنة كاملة 352إلى  2017یوم ثم ارتفعت في  292: 2016في سنة 

تستعمل هذه النسبة في مدى قدرة المؤسسة في تحصیل دیونها حیث كانت هذه : معدل دوران الذمم المدینة - 

بة تتناقص من سنة إلى أخرى وهي في غیر صالح المؤسسة ألن لها عالقة عكسیة مع المدة حیث كانت النس

یوم وترتفع كذلك في  207كل  2016یوم لتصبح في سنة  141كل  2015المؤسسة تحصل دیونها في سنة 

  .یوم ألن معظم زبائنها من مؤسسات الدولة 268إلى  2017سنة 

تستعمل هذه النسبة في مدى قدرة المؤسسة في تحصیل دیونها حیث تزایدت هذه : ةمعدل دوران الذمم الدائن - 

وهذا یدل على إسراع المؤسسة في تسدید دیونها حیث كانت المؤسسة  2017وسنة  2016النسبة كثیرا في سنة 
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أیام كذلك في سنة  6و 2016أیام في سنة  6یوم لتصبح تسددها كل  56تسدد دیونها كل  2015في سنة 

  .وذلك بسبب الشروط الموضوعة من طرف موردي المواد األولیة 2017

  :نسب الربحیة -رابعا

    2017، 2016، 2015للفترة  ENPECیبین قیم نسب الربحیة لمؤسسة ) 17- 3(الجدول رقم 

  2017  2016  2015  البیان

= هامش الربح اإلجمالي
 إجمالي الربح

صافي المبیعات
  

2.21% 2.96%  0.80%  

= هامش الربح الصافي
 صافي الربح بعد الضریبة

 صافي المبیعات
  

2.026%  2.66%  0.87%  

  .2017، 2016، 2015من إعداد الطالب اعتماًدا على حساب النتائج سنوات: المصدر

  :أعاله نالحظ من الجدول

مثلت في سنة  تمثل هذه النسبة مقدار إجمالي الربح من رقم األعمال المحقق حیث: هامش الربح اإلجمالي* 

ولتعود وتنخفض وتصبح % 2.96وأصبحت  2016من صافي المبیعات لترتفع في سنة % 2.21: 2015

من صافي المبیعات وهي نسب متغیرة مقارنة بمبیعات المؤسسة وهذا بسبب الخسائر التي تحققها في % 0.8

  .بعض المنتجات

  .ستخدم لربح صافي بعد الفوائد والضرائبهي نسبة تدل على مدى تحقیق كل دینار م: هامش صافي الربح* 

من إجمالي رقم األعمال، أما % 2.66بمقدار  2016حیث سجلت أعلى نسبة هامش للربح الصافي في سنة 

  .التوالي من إجمالي رقم األعمال% 0.87و % 2.026فبلغت  2017و  2015في سنتي 
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   .الوطنیة الكهروكیمیائیة سطیفالمؤسسة محاسبة التكالیف في  مكانة: الثالثالمبحث 

طي أهمیة بالغة عمن الوحدات التي ت ENPECسطیف لمؤسسة ) البطاریات(إن وحدة المدخرات 

لمحاسبة التكالیف، حیث أن هذه األخیرة خصصت لها مصلحة خاصة بها ، حیث تختص في حساب التكالیف 

والطریقة المتبعة . التكالیف والعملیات التي تقوم بهاوعلیه یتم التطرق في هذا المبحث لكل من مصلحة محاسبة 

في تقییم المخزونات وكذا حساب سعر التكلفة وفي األخیر كیف تساهم محاسبة التكالیف في تحسین األداء 

  .المالي للمؤسسة 

  .مصلحة محاسبة التكالیف والعلمیات التي تقوم بها: المطلب األول

  : اسبة التكالیف والعملیات التي تقوم بهایتم تناول في هذا المطلب  مصلحة مح

   :عالقة محاسبة التكالیف مع األقسام المؤسسة/أوال

القسم على توفیر المعلومات الخاصة بالمصاریف واألعباء التي تتحملها هذا یعمل : قسم المحاسبة المالیة - 1

في حین تقوم محاسبة التكالیف  المؤسسة، وذلك إلدخالها في تكالیف العملیة اإلنتاجیة وحساب سعر التكلفة،

  .تكالیف ال وتحمیلها إلى هتالك التثبیتاتبتوزیع قیمة إستهالك المواد األولیة وإ 

األولیة والمستلزمات التي خرجت من المخزن  تعمل على توفیر المعلومات حول كمیة المواد :إدارة المخازن - 2

أما محاسبة التكالیف فتقوم بإعداد الجرد المادي والمحاسبي وذلك بتسجیل دخول أو خروج كل شيء متعلق 

  . منتجبال

ول األوقات المستغرقة حالكمیات التي تم إنتاجها وكذلك تعمل على توفیر المعلومات حول  : إدارة اإلنتاج - 3

  .ذلك لحساب تكلفتها و  اإلنتاجیة حیث تقوم محاسبة التكالیف بتتبع مراحل اإلنتاج للمنتجات،في العملیة 

تعمل على توفیر المعلومات حول أعباء المستخدمین في حیث تقوم مصلحة محاسبة  :إدارة الموارد البشریة - 4

  .غیر مباشرة أعباء المستخدمین إلى مباشرة و  التكالیف بتقسیم

  . منه یتم تحدید سعر البیعمنتج و محاسبة التكالیف هي من توفر لها سعر تكلفة ال :اتإدارة المبیع - 5

فهي . تعتبر مصلحة الشراء من أكثر الوظائف المرتبطة مع مصلحة محاسبة التكالیف :مصلحة المشتریات - 6

  .معلومات حول مشتریات المؤسسة خاصة من المواد األولیةب تزویدهابتعمل 
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  :الطریقة المتبعة في تقییم المخزونات /ثانیا 

   : أهم ما یمیز هذه الطریقةو  تبع الوحدة في تقییم مخزوناتها طریقة التكلفة الوسیطیة المرجحةت

  .خروج المواد األولیة المشتراة إلى المخزن بتكلفة شرائها و  یتم دخول - 

  .خروج المنتجات إلى المخزن بتكلفة إنتاجها و  یتم دخول - 

هذه المواد فإنه في هذه الحالة یتم  لنفس حالة دخول المواد األولیة المشتراة مع وجود مخزون أوليفي  - 

  .إخراجها بحساب التكلفة الوسیطیة المرجحة الجدیدة 

 =التكلفة الوسیطیة المرجحة 
قیمة مخزون أول مدة�قیمة المواد والمشتراة التي دخلت غلى المخازن

كمیة مخزون أول مدة�كمیة المواد المشتراة
  

  :الطریقة المتبعة في حساب سعر التكلفة/ثالثا

الطریقة المتبعة في وحدة المدخرات سطیف هي طریقة التكالیف الكلیة التي تعتمد على تقسیم األعباء إلى 

  .مباشرة وغیر مباشرة 

   .النتیجة التحلیلیةحساب  :المطلب الثاني

 150AHنوع ثاني بطاریة و  55AHنوع ) مدخرة(هما بطاریة منتجین  ستكون دراستنا في هذه الوحدة علىو 

  .أكبر رقم أعمال في الوحدة   150AHالسبب في ذلك إلى تحقیق البطاریة و 

  :من المواد األولیة المنتجمكونات /أوال

 150AHالنوع و  55AHالبطاریة نوع  المنتج -1

1) Plomb dur    الرصاص الصلب:   

2) Poudre de liège : مسحوق الفلین  

3) Plomb doux pour oxyde: الرصاص اللین لألكسدة 

4) Dynel flack مادة أولیة كیمیائیة:  

5) Acide 1.40: حمض األسید 

6) Eau distillée ماء مقطر        :  

7) Huile Valbitine الوتینفال زیت) مادة أولیة(   :  
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8) Expander 

9) Séparateur :  RE  124 ×1.00 × 0.20 ل ز العا  

10) Bac :   العلبة 

11) Couvercle   :  غطاء 

12) Etiquette :   بطاقات 

13) Bouchons :  M/8 à Vis  ) مسمار قبعة) قابس  

14) Coude pour arifice :  الحماالت 

15) Certificat de garantie :  شهادة ضمان 

16) cellophane d'emballage:  التغلیفو  سیلوفان التعبئة  

  :)2017(لسنة  حساب تكلفة شراء بعض المواد األولیة المستوردة/ ثانیا

 للدوالر الواحد 106.4386 : سعر الصرف        : تكلفة شراء الرصاص اللین لألكسدة -1

  تكلفة شراء الرصاص اللین لالكسدة) 18-3(جدول رقم 

  المبلغ  سعر وحدة  الكمیة  البیان
  ثمن الشراء*

  مصاریف جمركیة

  بحريو  مصاریف النقل جوي

  التخزین في المیناء

  مصاریف النقل

  التفریغو  الشحن

  تأمین على مواد

 دج327396299.29  دج 199.040  كلغ 1647801

16902266 

267500 

64880 

152000 

2205286.32 

522167.7  

  348878417.3  ج.د  211.72 كلغ1647801  تكلفة الشراء

  16455317.4 212.601  كلغ 77400  مخزون أول مدة

 365.33  211.76  1725201  106 المجموع

 .إعتمادا على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالب : المصدر

  

                                                           
  دج 199.040= دج  x 106.4386دوالر  1.87= ثمن الشراء  *
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= التكلفة الوسیطة المرجحة 
���������.��

�������
   دج للكلغ الواحد من الرصاص اللین 211.76=   

 الواحد لألورو 123.123 : سعر الصرف AH 150المستعملة في بطاریة  : حساب تكلفة شراء العلبة -2

 .حساب تكلفة شراء العلب) 19-3(جدول رقم 

  المبلغ  سعر الوحدة   الكمیة  البیان 
  شراء  ثمن*

  مصاریف جمركیة 

  مصاریف تخزین في میناء

  مصاریف النقل 

  مصاریف العبور

  دج  924408.085  دج 437.69 2112

140234.54  

23231.79  

12588.76  

4021.41  

  1104484.58  522.956  2112  تكلفة الشراء

  1370315.42  474.485  2888  مخزون أول مدة 

  2474800.00  494.96  5000   المجموع

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر  

 =طیة المرجحة یوسالتكلفة ال
�������.����������.��

���������
  دج للعلبة الواحدة    494.96 =  

  لألورو الواحد 123.123 : سعر الصرف      150AHتكلفة شراء الغطاء المستعمل في بطاریة  -3

 .حساب تكلفة شراء الغطاء) 20-3(رقم  جدول

  المبلغ  سعر الوحدة   الكمیة  البیان 
  شراء ثمن ال*

  مصاریف جمركیة 

  مصاریف تخزین في میناء

  مصاریف النقل 

  مصاریف العبور

    دج 462167.721  دج 205.406 2250        

70111.76  

11614.98  

6293.88  

2010.55  

  552198.9  245.421  2250  تكلفة الشراء

  395475.1  213.77  1850  مخزون أول مدة

  947674.0  231.14  4100  المجموع

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

                                                           
*
  دج 437.69= دج  x 123.123 أورو 3.5549= ثمن الشراء  

*
  دج 205.406= دج  x 123.123أورو  1.6683 =ثمن الشراء  
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=التكلفة الوسیطیة المرجحة 
������.��������.�

���������
  دج للغطاء الواحد  231.14=  

  لألورو الواحد 117.6452 : سعر الصرف        55AHحساب تكلفة شراء العلبة  -4

 .حساب تكلفة شراء العلب) 21-3(جدول رقم 

  المبلغ  سعر الوحدة  الكمیة  البیان
  ثمن شراء *

  مصاریف جمركیة 

  مصاریف عبور

  مصاریف تخزین في میناء

  مصاریف تأمین 

10080 153.315 1545417.46  

242103.96  

2782.78  

35226.11 

2791.8  

  1828322.58  181.3812  10080  تكلفة الشراء

  0  0  0  مخزون أول المدة 

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

دج  181.3812شراء الوحدة الواحدة وهي ال یوجد إذن تقییم االخراجات بتكلفة  أن مخزون أول مدة نالحظ 

  للعلبة الواحد 

  لالورو الواحد117.6452 : سعر الصرف 55AHنوع تكلفة شراء غطاء  -5

 .غطاءالحساب تكلفة شراء ) 22-3(جدول رقم 

  ثمن الشراء   سعر شراء الوحدة   الكمیة  البیان 
  ثمن شراء *

  مصاریف جمركیة 

  مصاریف العبور

  مصاریف تخزین في المیناء

  مصاریف تأمین

 4000        113.504  454016.36  

71125.85  

817.53  

10348.80  

820.18  

  537128.72  134.282  4000  تكلفة الشراء

  0  0  0  مخزون أول مدة

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

                                                           
*
  دج153.315= دج  x 117.6452 أورو 1.3032= ثمن الشراء  

*
  دج113.504= دج  x 117.6452 أورو 0.9648= ثمن الشراء  
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التي و  باقي المواد األولیة فجزء منها یتم شراؤها من الوحدة التابعة للمؤسسة مثل الرصاص الصلب أما

كذلك مع المواد األولیة األخرى التي و  دج ألنها هي من تقوم بإیصاله 142.06غرام الواحد و لیتكلفة الك تبلغ

  دج  23.66المؤسسة  یكلف،   ACIDE 1.40 : تشترى من عند موردین داخل الوطن مثل

 150AHو  55AH بطاریات الدراسة المنتجین محلحساب سعر تكلفة  /ثالثا

تام الصنع یجب أن تمر المواد األولیة المصنعة له على  منتجلكي نحصل على  :العملیة الفنیة للمنتج -1

  : قوم بعرضها اآلننالتي سو  عدة ورشات

 نقوم بوضع الرصاص الصلب الذي نقوم بشرائه من وحدة المؤسسة األخرى في الفرن لتذویبه : ورشة التذویب

  مقسمة إلى جزئین فارغین و  من الرصاص مستطیلة صفائحجعله في شكل و 

  .به  الصفائح ملءنقوم بعجنه ومن ثم  الرصاص اللین الذيو  ها الصفائحلتقي فیت: ورشة العجن

في مادة  عةسا 48تركها لمدة و  الممتلئة بالرصاص اللین المعجون صفائحنقوم بنقل ال: ورشة التحمیض

  .األسید

  .جزئین  إلى صفائحا نقوم بتقطیع الهبعد: ورشة التقطیع

لكي ال تحدث بینهم أي اتصال  كل واحدة على حدى بعوازل بالستیكیة ائح صفنقوم بتغلیف ال: ورشة التغلیف

  .األخیرة بواصل الكهرباء إلى السیارة و  األولىصفائح صاق الست لوإ 

طاء في العلبة ووضع الغ الصفائحذلك بوضع و بطاریة  يیتم الحصول على المنتج التام أ هناو :  ورشة التركیب

  .تركیب حمالتین في الغطاء و  سیغلق الفتحات الصغیرة بالقوابو  صفائحعلى العلبة الممتلئة بال
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  :األعباء المباشرة وغیر المباشرة ووحدة القیاس المستعملة لتوزیع األعباء على المنتج  - 2

  .وأسس توزیعها األعباء المباشرة وغیر المباشرة) 23-3(جدول رقم 

  األعباء
  المبالغ

  وحدة القیاس
  المباشرة غیر  المباشرة

  كمیة مستعملة حسب المعیار  -   894.08 759 665  المواد األولیة

على أساس تكلفة شراء المواد   775.09 917 11  -   التموینات األخرى

  المصاریف المباشرة+ المستعملة

  على أساس مواد أولیة مستعملة  492.66 264 1  -   السیاراتقطع غیار 

قطع غیار اآلالت 

  الصناعیة

  الك المباشرهتعلى أساس اإل  256.11 664 19  - 

على أساس تكلفة شراء المواد   662.5 184 13  -   ماء ، كهرباء وغاز 

  المصاریف المباشرة+ المستعملة

خارجیة  خدمات

  أخرى  وٕاستهالكات

  على أساس وحدات المنتجة  004.56 377 25  - 

  وحدات المنتجة على أساس  303.83 676 62  112.88 301 60  مستخدمین الأعباء 

  على أساس رقم األعمال  487.47 899 18  -   ضرائب ورسوم 

  تكلفة شراء المادة المستعملة  732.13 346 8  -   أعباء مالیة

  وحدات منتجة  422.66 972 8  092.01 364 35  تالك هإلا

  وحدات منتجة  406.93 738 13  -   مصاریف أخرى

 .المؤسسةمن إعداد الطالب إعتمادا على وثائق : المصدر
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  AH150بطاریة  :المواد األولیة المستعملة اإلجمالیة تم توزیعها على المنتج -3

= نبحث عن المقیاس الذي یتم بموجبه التوزیع هو
المعیار لالنتاج البطاریة∗عدد الوحدات المنتجة

(المعیار∗عدد الوحدات المنتجة من كل نوع)
 

= مثل الرصاص الصلب 
 كلغ���.��∗�����

….(�.���∗�����)� (�.��∗����)�(�.���∗����).
أنظر الملحق %  28.191=     

   )07( رقم

                150AHالمواد األولیة المستعملة اإلجمالیة وتوزیعها على البطاریة ) 24- 3(جدول رقم 

  المـبلغ  المــواد األولیة المستعملة
  23872150AHوحدات منتجة 

  المبالغ  %النسبة 

  467.06 139 70 %28.191  286.46 804 248  رصاص الصلب 

  267.05 110 32.581% 438.6 338  مسحوق الفلین 

  902.57 152 87  29.410%  145.23 342 296  الرصاص اللین لألكسدة

Dynel flack 2 636 446.37  %29.271  771 715.94  

  743.09 562 1  29.411%  482.00 313 5  1.40حمض األسید 

  740.91 306  29.480%  500.00 040 1  ماء مقطر 

  453.34 147  28.909% 062.10 510  زیت الفالوتین 

Expander 3 361 237.43  %27.766  933 274.55  

  -  -  953.09 424 11  160*0.8*0.2العازل

  134.94 122 8  46.763%  908.00 395  160*1.00*0.2العازل

  -    -  642.80 519 21  125*1.00*0.2العازل

  020.00 237 13  100%  802.38 344 43  العلبة

  301.00 482 6  100%  230.00 994 265  غطاء

  803.00 205  100%  035.00 680  بطاقات 

  -    -  18M  1 349 889.33ابس قبعةق

  27M  975 207.98  %46.816  434 607.12ابس قبعةق

  376.13 33  21.073%  387.02 158  الحماالت 

  150.05 25  21.073%  350.00 119  شهادة ضمان 

  851.87 205  24.93%  889.85 850  سیلوفن التعبئة و التغلیف
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األولیة تكلفة شراء المواد 

  ةالمستعمل

665 759 894.08    189 870 808.62  

عدد الوحدات    

  المنتجة

 بطاریة 23872

بطاریة واحدة تستهلك    

من قیمة المواد 

  األولیة

  دج 7953.7034  

 

  .إعتمادا على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالب : المصدر

  55AHبطاریة : المواد األولیة المستعملة اإلجمالیة توزیعها على منتج  - 4

                55AHالمواد األولیة المستعملة اإلجمالیة وتوزیعها على البطاریة ) 25- 3(جدول رقم 

  المبلغ  المواد الولیة المستعملة
 AH 55  وحدة  2757

  المبلغ  %نسبة 

  668.37 307 3  1.329425  286.46 804 248  رصاص الصلب

  423.04 4  1.306996 438.6 338  مسحوق الفلین

  978.86 737 3  1.261496  145.23 342 296  الرصاص اللین لألكسدة

Dynel flack 2 636 446.37  1.215096  32 033.63  

  087.45 67  1.262696  482.00 313 5  1.40حمض األسید 

  283.33 13  1.276696  500.00 040 1  ماء مقطر

  779.25 5  1.133096 062.10 510  زیت الفالوتین

Expander 3 361 237.43  1.08824  36 578.54  

  -   -   953.09 424 11  160*0.8*0.2العازل

  033.09 938  4.35896  642.80 519 21  125*1.00*0.2العازل

  -     908.00 395  160*1.00*0.2العازل

  895.25 636  2.9842  802.38 344 43  العلبة

  781.00 367  2.2084  230.00 594 26  غطاء

  867.00 8  1.303903  035.00 680  بطاقات

  18M  1 349 889.33  4.6166214  62 319.28فابس قبعة

  -   -   27M  975 207.98فابس قبعة
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  854.64 3  2.43368  387.02 158  الحماالت

  904.6 2  2.43368  350.00 119  شهادة ضمان

  209.56 16  1.905012  889.85 850  سیلوفان التعبئة والتغلیف

تكلفة شراء المواد األولیة 

  المستعملة

665 759 894.08   9 241 696.89  

  

 

  بطاریة2757  عدد وحدات منتجة

حدة تستهلك ابطاریة و 

  من قیمة المواد األولیة

  دج 352.08 3

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة : المصدر

  :مباشر وتوزیعه على المنتجین الاالهتالك - 5

  .االهتالك المباشر وتوزیعه على المنتجین) 26- 3(جدول رقم 

  البیان
 AH 150 بطاریة  AH 55بطاریة 

  مبالغ  مبالغ

  001.40 27  319.33 1  المختبر

  465.12 108  299.17 5  تركیب الغاز و الكهرباء

  798.07 838 6  154.32 334  معدات صناعیة

  664.2202 538  319.97 26  معدات الرفع

  696.7 28  402.17 1  معدات التخزین

  502.81 934  661.26 45  أدوات صناعیة

  275.57 38  870.20 1  معدات نقل

  319.06 93  559.71 4  خزان المائي

  476.533 188 1  070.81 58  مباني صناعیة

  199.49 796 9  657.55 478  االهتالك المباشر

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر
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  ین منتجمباشر وتوزیعه على الاالهتالك غیر  - 6

  .االهتالك غیر المباشر وتوزیعه على المنتجین) 27- 3(جدول رقم 

  البیان
 AH150  بطاریة  AH55بطاریة 

  مبـــالغ  مبـــالغ

  305.9 999  827.64 48  إداریةمباني 

  189.57 61  989.82 2  معدات األمن

  584.86 193  458.86 9  سیارات سیاحیة

  091.73 59  887.31 2  مكتب أثاث

  095.9 4  200.13  معدات مكتب

  518.78 85  178.58 4  ألي إعالممعدات 

  870.66 733  858.06 35  تصامیم

  791.48 348  042.49 17  معدات أخرى

  448.86 485 2  442.90 121  المجموع

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

  :منتجین إلىاالستهالكات من تموینات األخرى غیر المباشرة و توزیعها  - 7

  منتجین إلىاالستهالكات من تموینات األخرى غیر المباشرة و توزیعها  )28- 3(جدول رقم 

  البیان
 AH150  بطاریة  AH55بطاریة 

  مبـــالغ  مبـــالغ

  737.89 385 3  879.57 164  االستهالك من تموینات

  625.87 360  552.96 17  قطع غیار السیارات

  191.34 447 5  158.25 266  قطع غیار اآلالت صناعیة

  558.79 296  441.91 14  ماء

  535.87 519 2  697.11 122  كهرباء

  555.1 929  267.75 45  غاز

  204.86 939 12  997.64 630  المجموع

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر
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   :المنتجیناألعباء غیر المباشرة و توزیعها على  - 8

  المنتجیناألعباء غیر المباشرة و توزیعها على  )29- 3(جدول رقم 

  AH150  بطاریة   AH55بطاریة   المبلغ اإلجمالي  البیان

  مبلغ  مبلغ

  678.55 029 7  481.04 343  004.56 377 25  خرىأخدمات خارجیة واستهالكات 

  633.06 742 16  071.11 818  583.81 440 60  ید عاملة

  440.71 659  996.94 38  720.02 235 2  ید عاملة لقسم التسویق

  545.56 835 5  093.05 345  487.47 899 18  ضرائب ورسوم

  439.00 380 2  864.55 115  632.13 834  مالیة أعباء

  448.86 485 2  442.9 121  422.66 972 8  امتالك

  673.14 805 3  951.11 185  406.93 738 13  مصاریف أخرى

  185.74 133 35  900.69 968 1  357.77 510 137  مجموع المبالغ

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

  150AHو  55AHحساب سعر التكلفة للمنتجین  - 9

  150AHو  55AHحساب سعر التكلفة للمنتجین ) 30-3(جدول رقم 

  

  البیـــان

  وحدة23872  وحدة 2757

AH 55 150AH  

  مبالغ  مبالغ

رة 
ش
با
لم

 ا
اء

عب
األ

  

  808.62 870 189 696.89 241 9  تكلفة الشراء مواد األولیة المستعملة 

  076.52 920 18  464.39 924  ید عامة المباشرة 

  199.49 796 9  657.55 478  االهتالك المباشر 

  084.62 587 213  818.83 644 10  المباشرة  إنتاجتكالیف   

ر 
غی

ء 
عبا

األ

رة 
ش
با
لم

ا
  

  204.86 939 12  997.64 630  تموینات أخرى مستهلكة 

  678.55 029 7  481.04 343  خدمات خارجیة واستهالكات أخرى 

  073.77 402 17  068.05 857  ید عاملة غیر المباشرة 

  545.56 835 5  093.05 345  ضرائب ورسوم 
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  439.0 380 2  864.55 115  مصاریف مالیة 

  673.14 805 3  951.11 185  مصاریف أخرى 

  448.86 485 2  442.9 121  االهتالك غیر مباشر 

  148.36 465 270  717.17 244 13  سعر التكلفة   

  872.0 23  757.0 2  كمیة المنتجة 

  329.81 11  804.03 4   سعر التكلفة للوحدة 

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

  :حساب النتیجة التحلیلیة الصافیة -10

  .حساب النتیجة التحلیلیة الصافیة )31-3(جدول رقم 

55 AH 150 AH  

  المبلغ  سعر الوحدة  كمیة  المبلغ  سعر الوحدة  الكمیة  البیان

رقم 

األعمال 

  السنوي

2757  3 996.11 11 017 277.27  23872  11 195.51  267 259 214.71  

سعر 

  التكلفة
2757  4 804.03  13 244 717.17  23872  11 329.81  270 465 148.36  

النتیجة 

  التحلیلیة
2757  -807.92  -22 274 419.0  23872  -134.30  -3 205 933.65  

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

من خالل النتائج المتحصل علیها أن المؤسسة تحقق خسارة في كلتا المنتجین وهذا راجع للمنافسة  نالحظ

الشدیدة والسبب الرئیسي یرجع إلى التكالیف الكبیرة التي تقوم بإنفاقها وهذا ما سنعرفه من خالل دراسة انحراف 

  .  المواد األولیة
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  .والتكالیف المعیاریة مقارنة بین التكالیف الفعلیة: المطلب الثالث

  :حساب التكلفة الوسیطیة المرجحة للمواد األولیة المستعلمة/ أوال

=    تكلفة شراء الرصاص الصلب للوحدة * 
تكلفة شراء�مخ�

كمیة مشتراة�مخ� كمیة
  =

��.�������دج

�����  كلغ
  كلغ/ دج 142.06=  

= تكلفة شراء مسحوق الفلین للوحدة * 
��.�������دج

��� كلغ
  كلغ/ دج 2089.127=  

=  لألكسدةتكلفة شراء الرصاص اللین * 
دج��.���������

 كلغ �������
  كلغ/ دج 211.76=  

= للوحدة  Dynel flackتكلفة شراء * 
��.�������دج

���� كلغ
  كلغ/ دج 1029.86=  

= للوحدة  1.40تكلفة شراء حمض األسید * 
������دج

����� كلغ
  لتر/ دج 23.66=  

= تكلفة شراء ماء المقطر للوحدة * 
�������دج

����� كلغ
  لتر/ دج 11.06=  

= تكلفة شراء زیت الفالوتین * 
��.�����دج

�� لتر
  لتر/ دج 1040.94=  

= للوحدة  exponderتكلفة شراء * 
�������دج

���� كلغ
  كلغ/ دج 615.611=  

=  0.2*1.00*124تكلفة شراء العازل * 
��.�������دج

������ وحدة
  للوحدة/ دج 11.31=  

=  0.2*1.00*160تكلفة شراء العازل * 
��.�������دج

������ وحدة
  للوحدة/ دج 7.15=  

= 150AHتكلفة شراء البطاقات * 
�.�����دج

���� وحدة
  للوحدة/ دج 7.75=  

=  55AHتكلفة شراء البطاقات * 
����دج

���� وحدة
  للوحدة/ دج 3.7=  

=  M18تكلفة شراء قابس قبعة * 
��.�������دج

 ������وحدة
  للوحدة/ دج 3.84=  
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=  M27تكلفة شراء قابس قبعة * 
��.������دج

 ������وحدة
  للوحدة/ دج 3.0344=  

= تكلفة شراء الحامالت * 
��.������دج

 ������وحدة
 للوحدة/ دج 2.6=  

= تكلفة شراء شهادة ضمان * 
�����دج

 �����وحدة
  للوحدة/ دج 1=  

= تكلفة شراء السیلوفان التعبئة والتغلیف * 
������دج

 ����وحدة
  للوحدة/ دج 180=  

  :حساب الكمیات المستعملة للوحدة فعلیا/ ثانیا

  :55AHفي إنتاج وحدة واحدة من البطاریة  - 1

= كمیة مستعملة من الرصاص الصلب  * 
��.�������دج

����∗���.��
  كلغ 8.445=   

= كمیة مستعملة من مسحوق الفلین  * 
��.���� دج

����∗����.���
  كلغ 0.000768=   

= كمیة مستعملة من الرصاص اللین األكسدة  * 
��.������� دج

����∗���.��
  كلغ 6.4025=   

=   Dynel flackكمیة مستعملة من * 
��.����� دج

����∗����.��
  كلغ 0.0112821=   

=   1.40كمیة مستعملة من حمض األسید * 
 ��.�����دج

����∗��.��
  لتر 1.02846=   

= كمیة مستعملة من الماء المقطر  * 
 ��.�����دج

����∗��.���
  لتر 0.43527=   

= كمیة مستعملة من زیت الفالوتین  * 
 ��.����دج

����∗����.��
  لتر 0.002013=   

=   EXPONDERكمیة مستعملة من * 
 ��.�����دج

����∗���.���
  كغ 0.021551=   

=   0.2*1.00*124كمیة مستعملة من العازل * 
 ��.������دج

����∗��.��
   =30.082  

= كمیة مستعملة من العلبة  * 
 ��.������دج

����∗���.��
  .علبة 1.27=   

= كمیة مستعملة من الغطاء  * 
 ������دج

����∗���.���
  غطاء 1=   
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= كمیة مستعملة من البطاقات  * 
 ����دج

����∗�.�
  بطاقة 0.87=   

=   M18كمیة مستعملة من قابس * 
 ��.�����دج

����∗�.��
  قابس 5.89=   

= كمیة مستعملة من الحامالت  * 
 ��.����دج

����∗�.�
  .حاملة 0.537=   

= كمیة مستعملة من شهادة ضمان  * 
 �.����دج

����∗�
  .شهادة ضمان 1.05=   

= كمیة مستعملة من سیلوفان التعبئة والتغلیف  * 
 ��.�����دج

����∗���
   =0.032  

  150AHفي إنتاج وحدة واحدة من نوع  - 2

= كمیة مستعملة من الرصاص الصلب  * 
��.��������دج

�����∗���.��
  كلغ 20.6824=   

= كمیة مستعملة من مسحوق الفلین  * 
��.������ دج

�����∗����.���
  كلغ 0.002290=   

= كمیة مستعملة من الرصاص اللین األكسدة  * 
��.�������� دج

�����∗���.��
  كلغ 17.24=   

=   Dynel flackكمیة مستعملة من * 
��.������ دج

�����∗����.��
  كلغ0.0313899=   

=   1.40كمیة مستعملة من حمض األسید * 
 ��.�������دج

�����∗��.��
  لتر 2.7668399=   

= كمیة مستعملة من الماء المقطر  * 
��.������دج

�����∗��.��
  لتر 1.16179=   

= كمیة مستعملة من زیت الفالوتین  * 
 ��.������دج

�����∗����.��
  لتر 0.0059338415=   

=   EXPONDERكمیة مستعملة من * 
 ��.������دج

�����∗���.���
  كغ 0.0635059249=   

=   0.2*1.00*160كمیة مستعملة من العازل * 
 ��.�������دج

�����∗��.�
   =21.6711  

= كمیة مستعملة من العلبة  * 
 ��������دج

�����∗���.��
  .علبة 1.12029=   

= كمیة مستعملة من الغطاء  * 
 �������دج

�����∗���.��
  غطاء 171.=   
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= كمیة مستعملة من البطاقات  * 
 ������دج

�����∗�.��
  بطاقة 1.11=   

=   M27كمیة مستعملة من قابس * 
 ��.������دج

�����∗�.����
  قابس 6=   

= كمیة مستعملة من الحامالت  * 
 ��.�����دج

�����∗�.�
  .حاملة 0.5377=   

= كمیة مستعملة من شهادة ضمان  * 
 ��.�����دج

�����∗�
  .شهادة ضمان 1.05353=   

= كمیة مستعملة من سیلوفان التعبئة والتغلیف  * 
 ��.������دج

�����∗���
  كغ 0.047379=   

  :حساب تكلفة شراء المواد األولیة حسب المعاییر/ ثالثا

  :55AHللبطاریة  حساب تكلفة شراء المواد األولیة حسب المعاییر - 1

  :55AHللبطاریة  حساب تكلفة شراء المواد األولیة حسب المعاییر) 32-3(جدول رقم 

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمیة المعیاریة  البیان

        تكلفة شراء مواد أولیة مستعملة

  779.9094  142.06  5.49  رصاص صلب

  1.19916  2089.13 0.000574  مسحوق فلین

  975.43  211.76  4.6063  الرصاص اللین لالكسدة

  4.44099  1029.86  0.00431223  دینال فالك

  10.957071  23.66  0.4631053  1.4حمض األسید 

  5.47029  11.069  0.4942  ماء مقطر

  1.037713  1040.94  0.0009969  زیت الفالوتین

Exponder 0.011065  615.611  6.81173  

  95.6826  11.31  8.46 0.2*1.00*124العازل 

  181.38  181.38  1  العلب

  134.282  134.282  1  الغطاء

  3.7  3.7  1  بطاقات

  M18 6  3.84  3.84قابس قبعة 

  2.6  2.6  1  الحامالت
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  1  1  1  ضمانشهادة 

  5.76  180  0.032  سیلوفان التعبئة والتغلیف

  دج2213.5    بطاریة واحدة  تكلفة شراء مواد مستعملة

  .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

  :150AHللبطاریة  حساب تكلفة شراء المواد األولیة حسب المعاییر - 2

  150AHللبطاریة  األولیة حسب المعاییرحساب تكلفة شراء المواد ) 33-3(جدول رقم 

  الفرق  الكمیة المعیاریة  الكمیة الفعلیة  البیان

  1909.9967 142.06 13.445  رصاص صلب

  3.452625  2089.127  0.001652664  مسحوق فلین

  2626.5842  211.76  12.40359  الرصاص اللین لألكسدة

  12.35832  1029.86  0.012  دینال فالك

  29.4772842  23.66  1.24587  1.4حمض األسید 

  14.57708  11.06  1.318  ماء مقطر

  3.0603636  1040.94  0.00294  زیت الفالوتین

Exponder 0.03261  615.611  20.07507  

  330.642  15.7  21.060 0.2*1.00*160العازل 

  494.96  494.96  1  العلب

  231.14  231.14  1  الغطاء

  7.75  7.75  1  بطاقات

  M27  6  3.0344  18.264قابس قبعة 

  2.6  2.6  1  الحامالت

  1  1  1  شهادة ضمان

  8.1  180  0.045  سیلوفان التعبئة والتغلیف

  دج 5714.038    بطاریة واحدة  تكلفة شراء مواد مستعملة

  .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر
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  :دراسة االنحرافات/ رابعا

  :المالئمغیر االنحراف  -أ

  :55AHدراسة انحرافات البطاریة  - 1

  .الكمیة المعیاریة –الكمیة الفعلیة = انحراف الكمیة 

  :55AHدراسة انحرافات البطاریة ) 34-3(جدول رقم 

  الفرق  الكمیة المعیاریة  الكمیة الفعلیة  البیان

  كلغ 2.955  كلغ 5.49  كلغ 8.445  رصاص صلب

  كلغ 0.000194 كلغ 0.000574 كلغ 0.000768  مسحوق فلین

  كلغ 1.7962  كلغ 4.6063  كلغ 6.4025  الرصاص اللین لالكسدة

  كلغ 0.006969  كلغ 0.00431223  كلغ 0.0112821  دینال فالك

  لتر 0.565354  لتر 0.4631053  لتر 1.02846  1.4حمض األسید 

 شهادة 0.05  1  1.05  شهادة

  لتر 0.0010161  لتر 0.0009969  لتر 0.002013  زیت الفالوتین

Exponder 0.021551 لتر 0.010486  لتر 0.011065 كلغ  

  21.622  8.46  30.082 0.2*1.00*124العازل 

  0.27  1   1.27  العلب

  .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر
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  :150AHدراسة انحرافات البطاریة  - 2

  :150AH  دراسة انحرافات البطاریة) 35-3(جدول رقم 

  الفرق  الكمیة المعیاریة  الكمیة الفعلیة  البیان

  7.2374 كلغ 13.445 كلغ 20.6824  رصاص صلب

  0.000557336  كلغ 0.001652664  كلغ 0.002210  مسحوق فلین

  4.83641  كلغ 12.40359  كلغ 17.24  الرصاص اللین لالكسدة

  0.0193899  كلغ 0.012  كلغ 0.0313899  دینال فالك

  1.4488399  لتر 1.318  لتر 2.7668399  1.4حمض األسید 

  0.0029938415  لتر 0.00294  لتر 0.0059338415  زیت الفالوتین

Exponder 0.0635059249 0.030895924  لتر 0.03261  كلغ  

  0.6111  21.060  21.6711 0.2*1.00*160العازل 

  0.12029  1  1.12029  العلب

  0.17  1  1.17  الغطاء

  0.11  1  1.11  بطاقات

  0.05353  1  1.05353  ضمان شهادة

  0.002379  0.045  0.047379  سیلوفان التعبئة والتغلیف

  .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

  :نالحظ أن انحراف كمیة المواد المستهلكة أعاله غیر مالئم وذلك بسبب: التحلیل

  .اإلنتاجیةتضییع وتلف كمیة كبیرة من المواد األولیة في العملیة  - 

  .عدم الدقة في تحدید مستوى المواد األولیة لكل منتج حسب كمیته المعیاریة - 

  .قدم اآلالت وهو ما یؤدي إلى تضییع جزء من المواد األولیة سواء أثناء التذویب أو أثناء العجن - 

  .تلف بعض المواد األولیة بسبب سوء التخزین وكذلك بسبب النقل - 

  .تصنیع المواد األولیة المتلفة جزئیاعدم إصالح أو إعادة  - 

  .عدم مراقبة المواد األولیة عند استالمها من عند المورد - 
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  :االنحراف المالئم - ب

  :55AHدراسة انحرافات البطاریة  - 1

  :55AHدراسة انحرافات البطاریة ) 36-3(جدول رقم 

  الفرق  الكمیة المعیاریة  الكمیة الفعلیة  البیان

  0  1  1  الغطاء

 0.13- 1 0.87  بطاقات

  M18 5.89  6  -0.11قابس 

  0.463-  1  0.537  حامالت

 0  0.03  0.032  سیلوفان تعبئة وتغلیف

 لتر 0.058973 -  لتر 0.4942  لتر 0.435227  ماء مقطر

  .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

  :150AHدراسة انحرافات البطاریة  - 2

  :150AH  دراسة انحرافات البطاریة) 37-3(جدول رقم 

  الفرق  الكمیة المعیاریة  الكمیة الفعلیة  البیان

 0.15621 - 1.318 1.16179  ماء مقطر

  M27  6  6  0قابس قبعة 

  0.4623 -  1  0.5377  الحامالت

  .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق المؤسسة: المصدر

مالئم وذلك بسبب عدم أهمیة هذه المواد في تركیبة البطاریة انحراف الكمیات بالنسبة لهذه المواد ن أنالحظ 

  .وخاصة تعبئة والتغلیف
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  :الكلي للمواد األولیة المستعملة االنحراف/ خامسا

تكلفة شراء المواد األولیة المستعملة =  55AHاالنحراف الكلي للمواد األولیة المستعملة في البطاریة  -1

  .أولیة المستعملة المعیاریة للوحدة تكلفة شراء مواد -للوحدة فعلیة

  )غیر مالئم( +دج  1138.58= دج  2213.5 –دج  3352.08

تكلفة شراء المواد األولیة المستعملة : = 150AHاالنحراف الكلي للمواد األولیة المستعملة في البطاریة  -2

  .تكلفة شراء مواد أولیة المستعملة المعیاریة للوحدة -للوحدة فعلیة

  )غیر مالئم+  (دج  239.66 2= دج 5714.038 –دج  7953.7034  

  .ویعود إلى األسباب المذكورة سابقا خاصة عدم التحكم في المواد األولیة :التحلیل

ومن هنا یتضح لنا مساهمة محاسبة التكالیف في الرقابة على التكالیف ومن ثم إطالع المسؤولین على التقاریر 

یقوموا باتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تخفیض التكالیف ومنه إلى تحسین األداء المالي حول التكالیف حتى 

  .للمؤسسة

  :الحلول المقترحة لتفادي االنحرافات وتخفیض التكالیف -

  .تجدید واقتناء آالت صناعیة جدیدة تستعمل في اإلنتاج - 

  .وضع عدادات للكهرباء في كل ورشة - 

  .الكفاءة في أداء العمل في كل ورشةتقسیم العمال حسب درجة  - 

  .وضع تجهیزات تساعد على القیاس الجید للمواد األولیة لتطبیق المعاییر الضروریة لكل بطاریة - 

  .عدم استیراد المواد المتوفرة داخل الوطن مثل العلبة والغطاء - 

افسیة خاصة مع وجود وٕاعطاء أكثر ضمان لها ولكي تصبح أكثر تن) البطاریة(تحسین من جودة المنتج  - 

  ).فتح مصانع تركیب السیارات(أسواق جدیدة 

  .دراسة عروض الموردین واختیار أحسنهم اقتراًحا لألسعار - 

  .تكوین العمال وٕاجراء دورات تكوینیة لهم من اجل االستعمال الجید لآلالت - 

  ).وفر الرصاص اللین لألكسدةهناك توقف في اإلنتاج بسب عدم ت(توفیر المواد األولیة قبل نفاذ المخزون  - 

  .فتح رأسمال الشركة للعمال وجعلهم مساهمین فیها وهذا ما یشعرهم بروح المسؤولیة - 
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  :خالصة الفصل الثالث

لصناعة  ENPECتناولنا في هذا الفصل دراسة تطبیقیة لحالة المؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة 

البطاریات وحدة سطیف وهذا لمعرفة ما مدى تطبیق محاسبة التكالیف وأیضا ما مدى استعمالها للمؤشرات 

عض منتجاتها قمنا بمحاولة المالیة لتقییم األداء المالي وبعد تقدیمنا للمؤسسة وهیكلها التنظیمي والتعریف بب

إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبیقي حیث قمنا في المبحث الثاني بدراسة القوائم المالیة للمؤسسة ثم 

قمنا بدراسة بعض المؤشرات المالیة لتقییم األداء المالي ووجدنا أن المؤسسة في تراجع كبیر وهذا بسبب المنافسة 

  .ونقص حصتها في السوق

لمبحث الثاني فقمنا بحساب سعر التكلفة لمنتجین ووجدنا أن التكالیف الحقیقیة كبیرة جًدا مقارنة أما ا

بالتكالیف المعیاریة من المواد األولیة وهذا بسبب عدم التحكم في الكمیات المستهلكة من المواد األولیة ووجدنا 

داء المالي للمؤسسة وذلك بسبب التكالیف أنها تحقق خسارة في كلتا المنتجین وهذا ما أدى إلى عدم تحسن األ

  .الكبیرة

ومن هنا یمكن اعتبار أن دور محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي والرقابة على التكالیف ضروري 

  .في المؤسسات الجزائریة ویظهر ذلك من خالل ما تم التعرض له في المؤسسة قید الدراسة
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  :خاتمة

بها وختاما للبحث اتضح لنا أهمیة محاسبة التكالیف في أي مؤسسة فهي لها من خالل الدراسة التي قمنا 

لى ضرورة استعمال إتأثیر كبیر في تحسین األداء المالي وذلك من خالل الرقابة على التكالیف فقد توصلنا 

ع المحافظة التقنیات الحدیثة المستعملة في محاسبة التكالیف لتتبع التكالیف وتخفیضها إلى الحد األدنى لها م

لى زیادة حصتها السوقیة وزیادة هامش ربح المؤسسة وكل هذا یؤدي بالضرورة إعلى جودة المنتج وهذا ما یؤدي 

إلى رفع أدائها المالي وتحسینه والبد على المؤسسة االستمرار في تحسین أدائها من خالل قیاسه وتحلیله لتحدید 

  .تضیف قیمة للمؤسسةفرص التحسینات وٕالغاء االنحرافات التي ال 

فعملیة تقییم وقیاس األداء المالي یحمل عدة دالالت اقتصادیة تسمح بإعطاء الصورة الحقیقة للمؤسسة 

فهو أداة من أدوات الرقابة التي تعتمد علیها المؤسسة في دراسة وتحلیل مركزها المالي وربحیة أموالها وكذا 

باستغالل مواطن القوة لتدعیمها ومحاولة معالجة نقاط  الكشف عن مواطن القوة والضعف وهو ما یسمح لها

المناسبة، وعلیه فقد بات من الضروري أن تعتمد المؤسسة مهما كان حجمها وطبیعة ضعفها باتخاذ القرارات 

نشاطها على التقنیات الحدیثة المستعملة في محاسبة التكالیف وتقییم أدائها المالي باستعمال المؤشرات المالیة 

ثة، ولقد حاولنا من خالل الدراسة التي أجریناها لمؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة بتأكید العالقة والدور الذي الحدی

  .تلعبه محاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي

بعد دراستنا هذه حاولنا اإلجابة على الفرضیات واستخالص بعض النتائج مع إعطاء اقتراحات تمثلت فیما 

  :یلي

  .تبار الفرضیاتاخ: أوال

في محاسبة التكالیف لها دور كبیر  رأینامن خالل الدراسة التطبیقیة التي قمنا بها في : الفرضیة الرئیسیة

  .في الرقابة على التكالیف ومن ثم تخفیضها وهذا ما یؤدي إلى تحسن األداء المالي

التكالیف ولها مصلحة خاصة تقوم المؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة بتطبیق محاسبة : الفرضیة األولى

  .بذلك وتطبق طریقة التكالیف الكلیة وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة األولى

ال تستعمل المؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة مؤشرات مالیة في تقییم األداء المالي وهذا : الفرضیة الثانیة

  .لى عدم صحة الفرضیة الثانیةإما یؤدي 
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في حساب التكالیف وهذا ما یؤدي إلى  الوطنیة استعمال الطرق التقلیدیة تقوم المؤسسة: الفرضیة الثالثة

  .عدم صحة الفرضیة الثالثة

  :نتائج الدراسة/ ثانیا

  :النتائج النظریة - 1

محاسبة التكالیف تقنیة ضروریة تسمح بمراقبة المردودیة وتحدید فعالیة تنظیم المؤسسة والمسؤولیات  - 

  .على مستوى التنفیذ واإلدارة

لمحاسبة التكالیف عدة أهداف تسعى إلى تحقیقها بمختلف وظائف المؤسسة وذلك باستقبالها للبیانات  - 

  .ومدها لمختلف وظائف المؤسسة بالمعلومات التي تحتاجها

  .یمكننا تقییم األداء المالي من معرفة ما مدى تطور المؤسسات ومعرفة نقاطك القوة والضعف وتداركها - 

  :قیةالنتائج التطبی - 2

  .تقوم المؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة بتحدید تكالیفها بطرق حساب بسیطة وتقریبیة - 

التكالیف غیر المباشرة التي تحملتها المؤسسة نتیجة ممارسة نشاطها ضمن سعر التكلفة  إدراجطریقة  - 

  .غیر علمیة ودقیقة

تقریبیة ال یمثل واقع التكالیف  عملیة تحدید سعر التكلفة ومنه استخراج سعر البیع یتم وفق نسب - 

  .المنفقة

  .رئیسیة وأخرى ثانویة التي یتم على أساسها توزیع تكالیفها غیر المباشرة أقساملیس للمؤسسة  - 

  .عدم إلتزام المؤسسة بالقواعد األساسیة لمحاسبة التكالیف واستخدام إال الطرق التقلیدیة - 

  .الوطنیة الكهروكیمیائیةال یوجد تقییم لألداء المالي في المؤسسة  - 

  .ال تستخدم المؤسسة في المؤشرات المالیة باستثناء مقارنات بسیطة بین السنة الحالیة والسابقة - 

  .تستخدم المؤسسة طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة في تقییم مخزوناتها - 

  .قدم اآلالت وبالتالي عدم قدرة المؤسسة للوصول إلى الطاقة المثلى - 
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المواد األولیة مع قدرة المؤسسة على تصنیعها  أسعارأسعار الصرف وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع ارتفاع  - 

  .محلیا مثل الصنادیق واألغطیة

وتضییعها مما یؤدي إلى زیادة  اإلنتاجعدم استغالل األمثل للبقایا والمهمالت الناتجة عن عملیة  - 

  تكالیف اإلنتاج؟

  :التوصیات/ ثالثا

  :التي تم التوصل إلیها یمكن اقتراح التوصیات التالیةمن خالل النتائج 

إعطاء نفس جدید للمؤسسة من خالل منح التسییر ألهل االختصاص واالهتمام باإلطارات الجدد  - 

  .والمؤهلین، وفتح لهم المجال لتجسید معارفهم وكذا إبراز قدراتهم

ف وتحلیلها بغیة تجنب النقائص التي االعتماد على طرق محاسبة التكالیف الحدیثة في حساب التكالی - 

  .تم مالحظتها أثناء تطبیق الطرق التقلیدیة

ضرورة قیام المؤسسة بإعادة النظر في توزیع تكالیفها غیر المباشرة على منتجاتها بحیث یكون التوزیع  - 

  .منطقي وعلى أسس علمیة

نتجاتها بدال من اللجوء إلى رفع ضرورة قیام المؤسسة بضغط تكالیفها وترشید نفقاتها وتحسین جودة م - 

  .األسعار ألن هناك منافسة كبیرة

ضرورة قیام المؤسسة بحساب سعر تكلفة منتجاتها بصفة شهریة وذلك لكي تسرع في تحدید أسباب  - 

  .ارتفاع التكالیف ومن ثم اتخاذ القرارات

مالیة وذلك لمعرفة ما مدى إلزامیة تقییم األداء المالي للمؤسسة بصفة دوریة باستعمال المؤشرات ال - 

  .تطور المؤسسة

  :آفاق الدراسة/ رابعا

ویف النهایة نجد أن البحث مزال مفتوحا بكل الجوانب المختلفة للموضوع وبذلك نختم دراستنا ببعض 

  :التساؤالت لدراسات مستقبلیة نذكرها كالتالي

  .دور الطرق الحدیثة لمحاسبة التكالیف في تحسین األداء المالي - 

  .أثر الرقابة على تكالیف في تحسین األداء المالي - 
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 :الملخص

 راجع وذلكالمالي   األداء تحسین في تساعد فهي المؤسسة، في هامة أداة التكالیف محاسبة تعد

 وهذا المنتجات، تكلفة أسعار یخص ما لكل الالزمة المعلومات توفیر مصدر تعد فهي مخرجاتها، لنوعیة

 واكتشاف وتحلیلیها النتائج مقارنة على المسیر یساعد مما لحسابها، الطرق مختلف علىباالعتماد 

 القیام إلى یؤدي مما التكالیف، عناصر مختلف على الرقابة تحقیق وبالتالي ومعالجتها، وجودةلما الثغرات

 .وتحسین األداء المالي القرارات اتخاذ وبالخصوص والرقابة كالتخطیط األساسیة بالوظائف

 - سطیف– ENPECبالمؤسسة الوطنیة الكهروكیمیائیة  میدانیة بدراسة القیام تم لذلك وتجسیدا

  .وذلك إلبراز دور محاسبة التكالیف بالتحكم في التكالیف وتحسین األداء المالي

  .محاسبة التكالیف، تحسین األداء المالي: الكلمات المفتاحیة

 

 

Abstract: 

Cost accounting is an important tool in the company, It helps to improve the 

financial performance due to the quality of  its outputs, It’s considered as an 

important source of information for to pricing, Based on various calculation ways 

which can help the manager to compare results and analysis and discover gaps and 

address them, thus achieving control over the various cost elements leading to 

perform basic functions such as planning and control in particular take appropriate 

decision and Improving financial performance. 

For that, and to prove the role of the cost accounting a field study was done on 

ENPEC –SETIF- for Cost accounting visibility and how it can improve financial 

performance, Especially regarding controlling the costs. 

Keywords: Cost accounting, Improving financial performance 

  


