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ها  إلى الوالدين الكريهين أهد اهلل في عهٌر

إلى زوجتي وسىدي ورفيقة دربي 

إلى أختي وأخوتي وجهيع أفراد العائمة 

إلى كل األحباب و األصحاب 

إلى أصدقائي وزهالئي طمبة الهاجستير 

إلى كل هن عمهىي حرفا ولقىىي عمها ىافعا 

أساتذتي وهعمهي األفاضل 

إلى كل طالب عمم جاد 

إلى كل هن هد لي يد الهساعدة هن قريب أو بعيد 

 إلى كل ٌؤالء أٌدي خالصة عهمي وثهرة جٍدي الهتواضع
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هلل الشكر أوال وأخيرا وهىً التوفيق والىجاح وحدي ال شريك لً أن أهدىي بالقوة واإلرادة 

. إلىجاز ٌذا العهل الهتواضع

أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير والعرفان لألستاذ الدكتور هيمود توهي عمى قبولً 

اإلشراف عمى ٌذا العهل وعمى كل ها أسٍم بً هن توجيٍات وىصائح هن خالل 

هتابعتً لٍذا العهل هتهىيا لً كل التوفيق والىجاح في هسيرتً العمهية والعهمية وأن 

يجعل اهلل خير أعهالً خواتهٍا 

كها أتوجً بالشكر لمسادة األساتذة األفاضل أعضاء لجىة الهىاقشة عمى تكرهٍم قبول 

. وتحهل عىاء قراءة وتهحيص وهىاقشة ٌذي الهذكرة

كها أشكر كل أساتذتىا األجالء الذين تمقيىا عىٍم هبادئ البحث العمهي عبر كاهل 

ضافة الكثير إلى رصيدىا  هشوارىا الدراسي الجاهعي والذين ساٌهوا في تأطيرىا وا 

. العمهي والهعرفي

 والذين لم يدخروا جٍدا 02كها أشكر كل هوظفي الهكتبة الجاهعية بجاهعة قسىطيىة 

. في توفير الهراجع الالزهة إلىجاز ٌذا العهل

كها ال يفوتوىي التوجً بالشكر إلى كل هسؤولي وهسيري شركة االسهىت حاهة 

بوزيان قسىطيىة خصوصا العاهمين في قسم الهحاسبة التحميمية الذين تعاوىوا هعىا 

 فيها يخص إجراء الجاىب التطبيقي هن ٌذا البحث
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 همخص البحث

 كتىفٓذ بتحدٓد كذلؾ الىتائج أفضؿ لتحقٓؽ اٖهثؿ التسٓٓر خٛؿ هف اٚقتصادٓة الهؤسسة تٍدؼ
 رسـ فْ بالغة أٌهٓة تكتسْ هقدهتٍا عهمٓة الرقابة التْ كفْ ىشاطٍا التْ تتكافؽ هع طبٓعة الهىاسبة السٓاسات

 . كالخدهات السمع أسكاؽ تسكدٌا التْ الحادة الهىافسة ظؿ ىجاح الهؤسسة فْ هعالـ

ا لتككف العهمٓة ىاجحة  لعدة تخضع الهؤسسة داخؿ الرقابة عهمٓة أف الهعمكـ كهف هعآٓر ٚبد هف تكفٌر
 الهؤسسة تسٓٓر هراقبة فْ أساسْ دكر لً التحمٓمٓة لمهحاسبة ىظاـ كجكد فاف كهساٌهة فْ تحسٓف اٖداء كلٍذا

 ها ٓساعد فْ بىاء قاعدة كهكضكعٓة دقة بكؿ الهقدهة كخدهاتٍا هىتجاتٍا تكالٓؼ تحدٓد ٓتـ اٚقتصادٓة حٓث
ادة الفعالٓة اٚقتصادٓة لمهؤسسة تىطمؽ هىٍا عهمٓة الرقابة أساسٓة  . السمٓهة ها ٓؤدم بالضركرة إلِ ٓز

لتحسٓف الرقابة عمِ ا٘ىتاج باعتبار أف أٌـ كظائؼ الهؤسسة ٌْ كظٓفة  ٌْ أداة الهحاسبة التحمٓمٓة
ا٘ىتاج كلها تتحهمً ٌذي الكظٓفة هف تكالٓؼ تسعِ الهؤسسة لمتحكـ فٍٓا هف خٛؿ ضبطٍا كهراقبتٍا بشكؿ 
ا الهحاسبة التحمٓمٓة فْ عهمٓة الرقابة  دكرم، كقسـ ا٘ىتاج ٓعهؿ عمِ تكظٓؼ الهعمكهات كالبٓاىات التْ تكفٌر

. عمِ ا٘ىتاج هف أجؿ تحسٓف اٖداء

. كقد تـ تىاكؿ شركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف قسىطٓىة كدراسة حالة لدعـ الجاىب الىظرم لمهكضكع
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RESUME  

 

L’Enterprise vise a réaliser les meilleurs résultats par la  pré une gestion 

optimal de ses ressources. Et par détermination et l’exécution des politiques 

adéquates qui reflètent la nature de son activité. 

Le control pour importance puisqu’il détermine le succès de L’enterprise  par égards 

a la très grande compétition qui existe dans les marchés des marchandises et des 

services. doit acquérir plusieurs aspects et ce pour qu’il soit réussi et pouvant aussi 

améliorer la performance. C’est pourquoi le plan de comptabilité analytique a un 

rôle primordial dans le control de la gestion économique de l’établissement, cela 

détermine les frais des produits et des services avec précision et objectivité.  

La comptabilité analytique est aussi un outil qui aide a améliorer le control  de 

la production qui est la plus importante activité d’un entreprise  productive.  

La production utilise les informations et les critères que lui procure la 

comptabilité analytique dans l’opération de la sur travers le control de la production. 

Et la cimentré  de hamma bouziane constantine est Price comme étude de cas 

pour appuyer le coté théorique du sujet. 
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 هقدهة
لقد شٍد اٚقتصاد العالهْ تطكر الهؤسسات اٚقتصادٓة خاصة هىٍا الصىاعٓة ىتٓجة هجهكعة هف 

طرؽ التسٓٓر كهجاٚت التخطٓط كطرؽ التقدٓر كأدكات كالعكاهؿ التْ تتعمؽ بالتكىكلكجٓا كأسالٓب ا٘ىتاج 
 . إلخ....الرقابة عمِ العهمٓات 

 هف الهىافسة الشدٓدة بٓف الهؤسسات كالضغكط الهستهرة اٖسبابٌذا التطكر كاف العدٓد هف ككاف ؿ
لهكاجٍة فترات الكساد كهختمؼ اٖزهات العالهٓة الهؤثرة هف جٍة أخرل، هها اىعكس عمِ تصرفات هسٓرم 

هحاكلة التهكقع عف طٓرؽ كسب العهؿ ٌاتً الهؤسسات باتخاذ إجراءات كقرارات كفٓمة بهكاجٍة تمؾ العكاهؿ ك
ر أسالٓب التسٓٓر كالتخطٓط كتبىْ أدكات  حصة هف السكؽ هف أجؿ البقاء كتحقٓؽ اٖرباح، فعهمكا عمِ تطٓك

 .رقابٓة
كىظرا لكبر حجـ الهؤسسات الصىاعٓة كتعدد أىشطتٍا كتزآد الهتطمبات الهختمفة ظٍرت الحاجة القكٓة 

المرقابة بالخصكص الرقابة عمِ ا٘ىتاج  ر هها هف أٌـ اٖىشطة فْ الهؤسسة الصىاعٓة، باعتباٌر  تطمب تطٓك
ر أسالٓب  أدكات هختمفة لمقٓاـ بالهٍاـ الرقابٓة، فتركزت جٍكد هسٓرم الهؤسسات كخبراء التسٓٓر عمِ تطٓك

ٓتـ المجكء إلٍٓا حسب التْ  فحصؿ ٌىاؾ تراكـ هٍـ لتمؾ اٖدكات ، ٚستخداهٍا فْ إدارة الهؤسساتكأدكات
. هتطمبات ا٘دارة

 التكالٓؼ كسعر خٛؿ حساب الدقٓؽ هف تقـك بالتحمٓؿىجد هف بٓف تمؾ اٖدكات الهحاسبة التحمٓمٓة التْ 
 كبالتالْ تهكف ، الهؤسسة كبتقٓٓـ الهخزكىات كاٚستثهاراتالهٓزاىٓات التقدٓٓرة لىشاط كها تسهح بكضع التكمفة،

 .التكالٓؼالهؤسسة هف التحكـ فْ 
 :التالٓةعمِ ضكء ها سبؽ تبرز لىا ا٘شكالٓة 

  ؟ ها ٌو دور الهحاسبة التحميمية في تحسين الرقابة عمى اإلىتاج                    
ت الجزئٓة   :التالٓةكعمًٓ إشكالٓة البحث تتهحكر حكؿ التساٚؤ

 ا٘ىتاج ؟ فْ الرقابة عمِ اعتهادٌاها ٌْ الهقاربات التْ تجعؿ هف الهحاسبة التحمٓمٓة أداة ٓهكف  -
 ا٘ىتاج ؟ٌؿ لتعدد طرؽ الهحاسبة التحمٓمٓة أٌهٓة فْ دعـ عهمٓة الرقابة عمِ  -
  الهحاسبة التحمٓمٓة فْ تحسٓف الرقابة عمِ ا٘ىتاج ؟استخداـها ٌْ هجاٚت  -
 ٌؿ تستخدـ الهؤسسات الجزائٓرة الهحاسبة التحمٓمٓة فْ عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج ؟ -

   :الـبحثفـرضيات 
:  فْ ضكء العرض السابؽ ٘شكالٓة البحث ٓهكف طرح الفرضٓات التالٓة 
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 .ا٘ىتاج بالرقابة عمِ  لمقٓاـاأساس الهقدهة هف الهحاسبة التحمٓمٓة الهعمكهات تعتبر- 1
 كهحاكلة كهراقبتٍا تحدٓدٌا إلِ تسعِ بحٓث اقتصادٓة هؤسسة أم فْ أساسْ عىصر التكالٓؼ تعتبر- 2

 كتحدٓد بحساب سهحت  ٖىٍاضركرم الهؤسسة فْ التحمٓمٓة  الهحاسبةكجكد بالتالْ كدائـ، بشكؿ تخفٓضٍا
 . كضبطٍاالتكالٓؼ

  .ٖحد العىاصر الٍاهة الهساعدة لٍاعدـ استخداـ الهحاسبة التحمٓمٓة دلٓؿ لفقداف الرقابة عمِ ا٘ىتاج - 3
  :الـٍدف هن الـبحث

ٚشؾ أف بإىتٍاج الجزائر ىظاـ إقتصاد السكؽ الذم فتح أفاؽ الهىافسة لمهؤسسات اٖجىبٓة كالكطىٓة  
فرض عمِ هسٓٓرم الهؤسسات العهكهٓة كالخاصة عمِ تبىْ أسالٓب تسٓٓٓرة تشتهؿ عمِ أدكات ذات أبعاد 

إٚ أف قطاعات كثٓرة لـ تشٍد ىفس الكتٓرة التْ تعكس أٌهٓتٍا فْ إدارة .  هىٍا الهحاسبة التحمٓمٓةاقتصادٓة
ذا البحث ٓدخؿ فْ ٌذا ا٘طار بالعهؿ عمِ  الهؤسسات كبالتالْ ٓبقِ اٌٚتهاـ ٓحتاج إلِ جٍكد إضافٓة، ٌك
ك الرقابة عمِ ا٘ىتاج  . الهساٌهة فْ إبراز أٌهٓة الهحاسبة التحمٓمٓة فْ جاىب هٍـ هف إدارة الهؤسسات أٚ ٌك

  : هىٍج الـبحث 

 إشكالٓة البحث كهحاكلة اختبار صحة الفرضٓات تـ اٚعتهاد عمِ الهىٍج الكصفْ عمِ لٙجابة 
خضاعة لمدراسة  التحمٓمْ فٓها ٓخص الجاىب الىظرم، ٖىً هٛئـ لتقٓرر الحقائؽ كفٍـ هككىات الهكضكع كا 

الدقٓقة كتحمٓؿ أبعادي، بٓىها تـ اٚعتهاد عمِ تقىٓة دراسة الحالة فٓها ٓخص الجاىب الهٓداىْ، هف أجؿ إسقاط 
.  الشخصٓةالدراسة عمِ كاقع الهؤسسات الجزائٓرة، باستخداـ هجهكعة هف الهقابٛت

   :أٌهية البحث

  :الهؤسسةاٌٖهٓة العمهٓة ٓحاكؿ البحث إضفاء قٓهة عمهٓة هف ىاحٓة الدراسة الىظٓرة ٌٖـ هتغٓرتٓف فْ  -
 .ا٘ىتاجتطبٓؽ الهحاسبة التحمٓمٓة كعٛقتٍا بالرقابة عمِ 

 اٌٖهٓة الهٓداىٓة ٓحاكؿ البحث تسمٓط الضكء عمِ كاقع تطبٓؽ الهحاسبة التحمٓمٓة فْ الهؤسسات الجزائٓرة  -
 .ككٓفٓة استغٛلٍا فْ ضبط الرقابة عمِ ا٘ىتاج
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 :عرض خطة البحث

 كاختبار الفرعٓة اٖسئمة عف كا٘جابة البحث إشكالٓة لهعالجةك  الدراسة هف الهتكخاة لٌٗداؼ تبعا
 البحث هكضكع دراسة الفصؿ اٖكؿ كالثاىْ سٓتىاكؿ حٓث فصكؿ ثٛثة إلِ البحث بتقسٓـ سىقكـ الفرضٓات

 .التطبٓقٓة الدراسة الثالث الفصؿ ٓتىاكؿ بٓىها الىظٓرة الىاحٓة هف

 .الهحاسبة التحميمية واستخداهاتٍا في الهؤسسة اإلىتاجية: الفصل األول

 كها ٌْ أٌداؼ الهحاسبة التحمٓمٓة  التحمٓمٓة كالهحاسبةهفآٌـ حكؿ الهؤسسة هف خٛلً إلِ سىتطرؽ
ا فْ الهؤسسة، ثـ  ثـ سىتطرؽ إلِ طرؽ الهحاسبة التحمٓمٓة التقمٓدٓة  التكالٓؼ كسعر التكمفة دراسةكدكٌر

كالحدٓثة هع تبٓاف كؿ طٓرقة عمِ حدا هع إبراز خصائص كؿ طٓرقة كالتعرؼ عمِ ههٓزاتٍا كىتطرؽ فْ 
 .  اٖخٓر إلِ عٛقة كؿ طٓرقة هف طرؽ الهحاسبة التحمٓمٓة بالرقابة

 اإلطار الىظري لمرقابة عمى اإلىتاج : الفصل الثاىي

ذا هف خٛؿ التطرؽ إلِ هآٌة  سىتطرؽ إلِ الرقابة عمِ ا٘ىتاج كدكر الهحاسبة فْ عهمٓة الرقابة ٌك
لِ أٌدافٍا، بعدٌا سىتطرؽ إلِ عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج بتعٓرؼ ٌاتً العهمٓات ثـ  دارة ا٘ىتاج كا  ا٘ىتاج كا 
هعرفة أٌدافٍا كهٍاهٍا كهراحمٍا، كفْ هرحمة أخٓرة سىتطرؽ إلِ هجاٚت كأسالٓب الرقابة عمِ ا٘ىتاج ككذا 

 .الرقابة عمِ تكالٓؼ ا٘ىتاج كعٛقتٍا بالهحاسبة التحمٓمٓة 

 .دراسة هيداىية في شركة االسهىت حاهة بوزيان قسىطيىة: الفصل الثالث

سٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ الدراسة الهٓداىٓة كالذم سىتطرؽ فًٓ إلِ تقدٓـ الشركة هحؿ الدراسة ثـ تقدٓـ 
ا كأقساهٍا بعدٌا سىطرؽ إلِ تحمٓؿ طٓرقة حساب سعر التكمفة كالىتٓجة التحمٓمٓة هف طرؼ قسـ  هختمؼ دكائٌر
الهحاسبة التحمٓمٓة سىتطرؽ فْ اٖخٓر هف خٛؿ حساب سعر التكمفة كالىتٓجة التحمٓمٓة كالىتائج إلِ عٛقتٍا 

ا فْ تحسٓف الرقابة  . عمِ ا٘ىتاجكدكٌر
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 الخاتهة

 كها ،البحث فرضٓات اختبار ك الدراسة ٌذي خٛؿ هف إلٍٓا التكصؿ سٓتـ التْ الىتائج أٌـ سىقدـ الختاـ فْ
 تفعٓؿ خٛؿ هف اٚقتصادٓة هؤسساتىا لهساعدة  ضركٓرة أىٍا ىرل التْ اٚقتراحاتك التكصٓات بعض ستقدـ
ا ىظاـ فْ التحمٓمٓة الهحاسبة دكر  .تسٌٓٓر

 :السابقة الدراسات
 أساتذة هف الباحثٓف هف ٓقـك بٍا العدٓد التْ ا٘عهاؿ إلِ كبا٘ضافة السابقة الدراسات ٓخص فٓها

ٓئات جاهعٓٓف،  ٌىاؾ التحمٓمٓة، الهحاسبة كىظاـ التحمٓمٓة الهحاسبة هكضكع تتىاكؿ التْ كهٍىٓة عمهٓة ٌك
 :هآمْ بٓىٍا هف الهكضكع ٌذا هف قٓربة بدراسات قاهكا الذٓف اٖساتذة هف عدد

 كمٓة هاجستٓر غٓر هىشكرة، ، رسالةاإلىتاج وهراقبة لتخطيط كأداة التحميمية الهحاسبةأحهد،  طكآبٓة- 1
  .2003-2002الجزائر، جاهعة اٚقتصادٓة، العمكـ قسـ التسٓٓر، كعمكـ اٚقتصادٓة العمكـ
 ا٘ىتاج لمتخطٓط كهراقبة الهستخدهة اٖخرل اٖدكات ضهف التحمٓمٓة الهحاسبة كدكر هكاىة الباحث تىاكؿ حٓث
 .هتكاهؿ هعمكهات ىظاـ تشكؿ أىٍا أساس عمِ

 دراسة ،األسعار لتحديد التحميمية الهحاسبة في الهتجاىسة األقسام طريقة إعتهادالخطٓب،  هحهد ىهر- 2
 كمٓة الحقكؽ هاجستٓرغٓر هىشكرة، رسالة بكرقمة، الصغٓر كالرم الفٛحْ العتاد كصٓاىة هؤسسة تكٓزع حالة

  .2006-2005  كرقمة، جاهعة اٚقتصادٓة، العمكـ قسـ اٚقتصادٓة، كالعمكـ
 طٓرقة كذلؾ باٚعتهاد عمِ العهكهٓة الهؤسسات فْ البٓع كسعر التكمفة سعر تحدٓد هشكمة الباحث تىاكؿ حٓث

 .الهتجاىسة اٖقساـ
 ، هذكرة هاجستٓر غٓر هىشكرة،التسيير هراقبة في كأداة التحميمية الهحاسبة ىظام أٌهية هرابطْ ىكاؿ،- 3

.  2006-2005 الجزائر، جاهعة
 قْ القرار كاستخداهٍا كأداة فْ هراقبة التسٓٓر كاتخاذ التحمٓمٓة الهحاسبة أٌهٓة ىظاـ الباحث ٓتىاكؿ حٓث

 .الهؤسسات
دكتكراي  ، أطركحةالقرار اتخاذ عمى وهساعد لمتسيير الهعموهات ىظام التحميمية الهحاسبة ،ٌٛؿ رحهكف- 4

 .2005-2004 الجزائر، خدي، بف ٓكسؼ جاهعة غٓر هىشكرة،
ساٌـ ككٓؼ بالخصكص التحمٓمٓة كالهحاسبة لمهحاسبة الهعمكهات ىظاـ الباحث ٓتىاكؿ حٓث  اتخاذ فْ ٓساعد ٓك
 .الهؤسسات قْ القرار
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 هاجستٓر غٓر هىشكرة، ، رسالةالهحاسبية الهعموهات ىظام ضهن الهعيارية التكاليف دراسةفاتح،  ساحؿ- 5
 2004-2003 الجزائر، جاهعة التسٓٓر، عمكـ قسـ التسٓٓر، كعمكـ اٚقتصادٓة العمكـ كمٓة
 إحدل الهعٓآرة ىظاـ التكالٓؼ كاعتبر القرارات اتخاذ فْ الهحاسبٓة الهعمكهات أٌهٓة الباحث تىاكؿ حٓث
 .التكالٓؼ عمِ الرقابة كسائؿ

هاجستٓر غٓر  هذكرة ،االقتصادية الهؤسسة أداء تحسين في الهعيارية التكاليف دورالشٓرؼ،  جاب اهلل- 6
 .  2009-2008باتىة، جاهعة هىشكرة،
براز الهعٓآرة التكالٓؼ فْ كالهتهثمة التحمٓمٓة الهحاسبة طرؽ هف كاحدة طٓرقة دراسة الباحث تىاكؿ حٓث  كا 
ا  .اٚقتصادٓة الهؤسسة أداء هستكل تحسٓف فْ دكٌر

 األىشطة أساس عمى التكاليف وطريقة هحاسبة التقميدية التكاليف طرق بين هقارىة أحهد، دراسة حابْ- 8
هكاىية -2010 الجزائر جاهعة ، هذكرة هاجستٓر غٓر هىشكرة،الجزائرية الصىاعية الهؤسسات تطبيقٍا في وا 
2011. 
هع طٓرقة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة هع  التحمٓمٓة القمٓدٓة الهحاسبة هقارىة الطرؽ الباحث تىاكؿ حٓث

 .دراسة اهكاىٓة تطبٓؽ ٌذي الطٓرقة فْ الهؤسسة الصىاعٓة الجزائٓرة 
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 تهٍيد
 هكجٍة ٖىٍا الداخمٓة الهحاسبة تعبٓر عمٍٓا ٓطمؽ التْ أحد التقىٓات الحدٓثة، كالتحمٓمٓة الهحاسبةتعتبر 

 فْ أساسٓا دكرا تمعب زالت كها بالتكالٓؼ، الهتعمقة الهسائؿ لعبت كلقد .لمهؤسسة داخمٓٓف هتعاهمٓفؾ لمهسٓٓرف

 لعبت إذا إٚ الهؤسسة، كهستقبؿ بحاضر الهتعمقة القرارات تتخذ أف ٓهكف ٚك الهؤسسة، فْ القرارات اتخاذ

ا التحمٓمٓة الهحاسبة  كالتْ لٍـ، تقدهٍا التْ التفصٓمٓة الهعمكهات خٛؿ هف الهسٓٓرف ٓد فْ أداةؾ الكاهؿ دكٌر

الشْء الذم تتهٓز بً ٌك التطكر ك ،الرشٓدة القرارات اتخاذ آخر كبهعىِ الهثمِ الحمكؿ اختٓار ٓهكف أسسٍا عمِ
ذا راجع أٚك لطبٓعتٍا الدٓىاهٓكٓة كثاىٓا لمحاجات الهتزآدة لمهؤسسات الهتعمقػة بطرؽ ،فْ تقىٓاتٍا كأسالٓبٍا  ٌك

التسٓٓر كالبحث الهتكاصؿ عف أدكات كفٓمة بهساعدة ا٘دارة عمِ التخطٓط كهراقبة اٖداء كالحصكؿ عمِ ىتائج 
افة إلِ التطكر الذم حدث فْ ىظـ ا٘ىتاج ض با٘،تحمٓمٓة دقٓقة فْ الكقت الهىاسب ٚتخاذ القرارات الهىاسبة

كالتصىٓع كأىظهة ا٘ىتاج الهرىة، الهخزكف الصفرم، التكقٓت الهىاسب، الرقابة الشاهمة عمِ الجكدة كالتكجً 
ؽ كترقٓة الهىافسة   . الحدٓث فْ اعتهاد بحكث التسٓك

كهعرفة ٌؿ ٌْ أداة هساعدة فْ عهمٓة الرقابة كذلؾ  دراسة الهحاسبة التحمٓمٓة الفصؿ ٌذا فْ سىحاكؿ
دراسة كؿ هف  إلِ با٘ضافة ،التحمٓمٓة الهحاسبة عمٍٓا تقكـ التْ هف خٛؿ دراسة الهفآٌـ كالهبادئ اٖساسٓة

ا ككذا الطرؽ التكالٓؼ كها  الهستخدهة هف طرؼ الهؤسسات  التقمٓدٓة كالحدٓثة كسعر التكمفة كعىاصٌر
 .سىحاكؿ إبراز دكر الهحاسبة التحمٓمٓة فْ التحكـ كضبط التكالٓؼ كهساٌهتٍا فْ عهمٓة الرقابة فْ الهؤسسة
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 : هدخل إلى الهحاسبة التحميمية :األول الهبحث

التكالٓؼ كهراقبتٍا حسب كؿ هرحمة  هختمؼ كحساب دراسة عمِ أساسا الهحاسبة التحمٓمٓة تعهؿ إف
كصٚك إلِ الىتٓجة  التكمفة كسعر ا٘ىتاج، تكمفة الشراء، هف هراحؿ الىشاط اٚقتصادم اىطٛقا هف تكمفة

 . اتخاذ القرارات عمِ تساعد الهعمكهات كالبٓاىات الٛزهة التْ تقدـ لمهسٓٓرف ٌْ التحمٓمٓة بٍذا
 :هفاٌيم حول الهؤسسة: األول الهطمب
ا فالبعض الىظر، كجٍات باختٛؼ الهؤسسة حكؿ الهفآٌـ تختمؼ ْ لٛقتصاد اٖساسٓة الكحدة ٓعتبٌر  ٌك
ا اٖهـ، ثركة ٚزدٓاد هصدر عتبٌر   .ٌا تعآرؼكلذا تعددت لٗرباح، هكسبا أخر البعض ٓك

 تخضع كهٍٓكمة هىظهة هكارد هجهكعة عف عبارة" تعٓرفٍا بأىٍا ٓهكف  :االقتصاديةتعريف الهؤسسة - 1
 عمِ كتسٓر دقٓقة، أٌداؼ تحقٓؽ أجؿ هف البشٓرة كالىاحٓة الٍىدسٓة الىاحٓة هف هحددة كلهقآٓس دقٓؽ لهىطؽ
تىظٓـ إىتاجْ هعٓف الٍدؼ هىً إٓجاد قٓهة سكقٓة هعٓىة "   كها تعرؼ عمِ أىٍا،(1)"التسٓٓر هف طٓرقة أساس

هف خٛؿ الجهع بٓف عكاهؿ إىتاجٓة هعٓىة، ثـ تتكلِ بٓعٍا فْ السكؽ لتحقٓؽ الربح الهتحصؿ عمًٓ هف الفرؽ 
 12.(2)" بٓف ا٘ٓراد الكمْ الىاتج هف ضرب سعر السمعة فْ الكهٓة الهباعة هىٍا كتكالٓؼ ا٘ىتاج

: خصائص الهؤسسة االقتصادية- 2
 3:(3)ٓهكف أف ىكجز أٌـ خصائص الهؤسسة فْ الىقاط التالٓة 

 حٓث كاجباتٍا  كهفالهؤسسػة اٚقتصادٓػة شخصٓػة قاىكىٓة هستقمة هػف حٓػث اهتٛكػٍا حقكقا كصٛحٓات، - 
 .كهسؤكلٓاتٍا   
 . أداء الكظٓفة التْ كجدت هف أجمٍالمهؤسسة اٚقتصادٓة القدرة عمِ- 
  التحدٓد الكاضح لٌٗداؼ كالسٓاسات كالبراهج كأسالٓب العهؿ، فكّؿ هؤسسة تضع أٌداؼ هعٓىة تسعِ - 

 .لتحقٓقٍا، أٌداؼ كهٓة كىكعٓة بالىسبة لٙىتاج كتحقٓؽ رقـ أعهاؿ هعٓف
ضهاف الهكارد الهالٓة لكْ تستهر عهمٓاتٍا كٓككف ذلؾ إّها عف طٓرؽ ا٘عتهادات أك إّها عف طٓرؽ - 

ا٘ٓرادات  
 .الكهٓة أك عف طٓرؽ القركض أك عف طٓرؽ الجهع بٓف كؿ ٌذي العىاصر أك جزء هىٍا حسب الظركؼ   
، فالهؤسسة ٚ تكجد هىعزلة  لٍا التْ كجدت فٍٓا كتستجٓب هتٛئهة هع البٓئةٚبد أف تككف الهؤسسة - 

                                                           

عقكب، الكٓرـ عبد- 1   15 ص ،2005 الجزائر، الجاهعٓة، الهطبكعات دٓكاف ،التحميمية الهحاسبة بٓك
  2، ص1999، دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة، الجزائر، أسس الهحاسبة العاهةإبرآٌـ اٖعهش، - 2
    26-25ص ص  ،2003، دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة، الجزائر، اقتصاد الهؤسسةصخرم،  عهار- 3
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 فإىٍا تستطٓع أداء هٍّهتٍا فْ أحسف الظركؼ، أّها إذا كاىت هعاكسة فإّىٍا هٛئهةفإذا كاىت ظركؼ البٓئة    
 .ٓهكف أف تعرقؿ عهمٓاتٍا الهرجكة ٚك تحقؽ أٌدافٍا

الهؤسسة كحدة اقتصادٓة أساسٓة فْ الهجتهع اٚقتصادم فبا٘ضافة إلِ هساٌهتٍا فْ ا٘ىتاج كىهك الدخؿ - 
 .الكطىْ فٍْ هصدر رزؽ لمكثٓر هف اٖفراد

 الهؤسسة بالضركرة فكرة زكاؿ الهؤسسة إذا ضعؼ هبرر كجكدٌا أك تضاءلت  اصطٛحٓجب أف ٓشهؿ - 
 .كفاءتٍا   
 الهؤسسة اٚقتصادٓة العهكهٓة هىٍا كالخاصة إلِ تحقٓؽ عدة أٌداؼ هؤسسْٓسعِ  :أٌـداف الهؤسسـة -3

تختمؼ كتتعدد حسب اختٛؼ أصحاب الهؤسسات كطبٓعة كهٓداف ىشاطٍا، كلٍذا فإف أٌداؼ الهؤسسة تتداخؿ 
 4:  (1 )كتتشابؾ فٓها بٓىٍا كىستطٓع تمخٓصٍا فْ اٌٖداؼ اٖساسٓة التالٓة

  :كهف ضهف ٌذي اٌٖداؼ ىذكر:  أٌداف اقتصادية 3-1
 إّف استهرارا الهؤسسة فْ الكجكد ٚ ٓهكف أف ٓتـ إٚ إذا استطاعت أف تحقؽ هستكل :لربح تحقيق ا3-1-1

أدىِ هف الربح ٓضهف لً إهكاىٓة رفع رأسهالٍا، كبالتالْ تكسٓع ىشاطٍا لمصهكد أهاـ الهؤسسات اٖخرل، كفْ 
 .ىفس الفرع أك القطاع اٚقتصادم

إف تحقٓؽ الهؤسسة لىتائجٍا ٓهر عبر عهمٓة تصٓرؼ أك بٓع إىتاجٍا : تحقيق هتطمبات الهجتهع 3-1-2
 سكاء فًٓالهادم أك الهعىكم كتغطٓة تكالٓفٍا، كعىد القٓاـ بعهمٓة البٓع فٍْ تغطْ طمبات الهجتهع الهكجكدة 

 . عمِ هستكل الهحمْ أك الكطىْ أك الجٍكم أك الدكلْ
 ٓتـ ذلؾ باٚستعهاؿ الرشٓد لعكاهؿ ا٘ىتاج كرفع إىتاجٍا بكاسطة التخطٓط الجٓد : عقمىة اإلىتاج3-1-3

كالتدقٓؽ لٙىتاج كالتكٓزع، با٘ضافة إلِ هراقبة عهمٓة تىفٓذ ٌذي الخطط أك البراهج كبذلؾ فإف الهؤسسة تسعِ 
 .إلِ تٛفْ الكقكع فْ الهشاكؿ اٚقتصادٓة كالهالٓة ٖصاحبٍا هف جٍة كالهجتهع هف جٍة أخرل

:  كتتهثؿ ٌذي اٌٖداؼ فٓها ٓمْ: األٌداف االجتهاعية3-2
 ٓعتبر العهاؿ فْ الهؤسسة هف بٓف الهستفٓدٓف اٖكائؿ هف :ضهان الهستوى الهقبول هن األجور 3-2-1

عتبر ٌذا الهقابؿ حقا هضهكىا قاىكىا كشرعا كعرفا، إٚ أف فٍٓاىشاطٍا حٓث ٓتقاضكف أجكر هقابؿ عهمٍـ  ، ٓك
. العهاؿ ٓعتبركف العىصر الحٓكم كالحْ فْ الهؤسسة

إف التطكر السٓرع الذم تشٍدي الهجتهعات فْ الهٓداف التكىكلكجْ : تحسين هستوى هعيشة العهال 3-2-2
ٓجعؿ العهاؿ أكثر حاجة أم تمبٓة رغبات هتزآدة باستهرار بظٍكر هىتجات جدٓدة با٘ضافة إلِ التطكر 
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الحضارم لٍـ، أك لتغٓٓر أذكاقٍـ كتحسٓىٍا، ٌذا ها ٓدعكا إلِ عقمىة كتحسٓف اٚستٍٛؾ الذم ٓككف بتىكٓع 
 .كتحسٓف ا٘ىتاج كتكفٓر إهكاىٓات هالٓة كهادٓة أكثر فأكثر لمعاهؿ هف جٍة كلمهؤسسة هف جٍة أخرل

تقكـ الهؤسسات اٚقتصادٓة عادة بالتصّرؼ فْ العادات اٚستٍٛكٓة :  إقاهة أىهاط استٍالكية هعيىة3-2-3
لهختمؼ طبقات الهجتهع كذلؾ بتقدٓـ هىتجات جدٓدة أك بكاسطة التأثٓر فْ أدكاتٍـ عف طٓرؽ اٚستثهار  

ذا ها ٓجعؿ الهجتهع ٓكسب عادات استٍٛكٓة قد تككف فْ غٓر  كالدعآة سكاء لهىتجات قدٓهة أك جدٓدة، ٌك
ّٚ أّىٍا غالبا ها تككف فْ صالح الهؤسسة  5.(1)صالحً، إ

إذ تعهؿ الهؤسسات عمِ تكفٓر بعض التأهٓىات كالصحة كالتأهٓف :  توفير تأهيىات وهرافق لمعهل3-2-4
ضد حكادث العهؿ، ككذا التقاعد كها أىٍا تخصص هساكف إٓكاء سكاء كاىت كظٓفٓة هىٍا، أك العادٓة لعهالٍا 

 6  (2).الخ...با٘ضافة إلِ الهرافؽ العاهة هثؿ تعاكىٓات اٚستٍٛؾ كالهطاعـ
 القداهِ رسكمة الهبتدئٓف، العهاؿ تدٓرب كثقافٓة، ترفٍٓٓة كسائؿ  كتكفٓر:ورياضية ثقافية  أٌداف3-3

 7(3).لمٓراضة أكقات كتخصٓص
ر، لمبحث ٌٓئة كإىشاء :تكىولوجية  أٌداف3-4  الكقت لربح حدٓثة إعٛهٓة كسائؿ استعهاؿ كالتطٓك

 .كهكثقة دقٓقة هعمكهات عمِ كالحصكؿ التكمفة، كتقمٓص
 تّتخذ عهمٓة التصىٓؼ عددا هف الهعآٓر، كذلؾ ٚختٛؼ أشكاؿ :تصىيفـات الهؤسسـات االقتصاديـة- 4

: (4) الهؤسسات اٚقتصادٓة كتعّددٌا، كٓهكف تصىٓؼ الهؤسسة حسب الهعآٓر التالٓة
 :ٓمْ ها إلِ الهعٓار لٍذا كفقا الهؤسسات تقسٓـ ٓهكف :الهمكية لطبيعة وفقا الهؤسسات  تصىيف4-1
ْ :الخاصة  الهؤسسات4-1-1 هؤسسات ) أفراد هجهكعات أك لمفرد همكٓتٍا تعكد التْ الهؤسسات ٌك

  ( .....أهكاؿ هؤسسات أشخاص،
ْ:(الهال  رأس همكية حسب) الهختمطة  الهؤسسات4-1-2  بصكرة همكٓتٍا تعكد التْ الهؤسسات  ٌك

 .الهاؿ رأس فْ الهساٌهة ىسبة حسب الخاص، كالقطاع العاـ بٓف القطاع هشتركة
ْ ):العهوهية (العاهة الهؤسسات 4-1-3  لمهسؤكلٓف ٓحؽ فٛ لمدكلة، همكٓتٍا تعكد التْ الهؤسسات ٌك

 .ذلؾ عمِ الدكلة كافقت إذا إٚ إغٛقٍا أك بٓعٍا لٍـ ٓحؽ ٚك ٓشاءكف، كها فٍٓا التصرؼ عىٍا
 

                                                           

 144عبد الرزاؽ بف حبٓب، هرجع سابؽ، ص - 1
  144رجع، صـىفس اؿ- 2
 20 ص ،2000، دار الهحهدٓة العاهة، الجزائر،سمسمة تقىيات هراقبة التسيير، هحاسبة تحميميةعدكف،  دادم ىاصر- 3
  26عهار صخرم، هرجع سابؽ، ص- 4

 



 

 

   24 

 

 8:(1)تصىؼ حسب ٌذا الهعٓار إلِ : االقتصادي الطابع  هعيارحسب 4-2
ْ التْ تقـك بإجراء هعالجات أك تعدٓؿ عمِ الهكاد اٖكلٓة، بحٓث تؤدم :الهؤسسات الصىاعية 4-2-1  ٌك

ؿ  إلِ تغٓٓر شكؿ الهكاد لتصبح ٌذي اٖخٓرة هىتجات جدٓدة، كها تشهؿ بعض الصىاعات الهرتبطة بتحٓك
 .الهكاد الزراعٓة إلِ هىتجات غذائٓة كصىاعات هختمفة

ّىها تقدـ خدهات هعٓىة لزبائىٍا هقابؿ  :هؤسسات خدهاتية 4-2-2 ٌذي الهؤسسات ٚ تىتج سمعا همهكسة، كا 
ا  .إٓراد هالْ، كالىقؿ بهختمؼ فركعً، البىكؾ كالهؤسسات الهالٓة، الصحة كغٌٓر

تختص باستخراج الهكاد الطبٓعٓة هف باطف اٖرض أك هف عمِ سطحٍا  :هؤسسات إستخراجية 4-2-3
 .كذلؾ هف اٖىٍار، البحار كالهحٓطات

 كتجهع الهؤسسات الهتخصصة فْ كؿ هف الزراعة الهختمفة أىكاعٍا كهىتجاتٍا: هؤسسات فالحية 4-2-4
كتربٓة الهكاشْ حسب تفرعاتٍا أٓضا، با٘ضافة إلِ أىشطة الصٓد البحرم كغٓري هف الىشاطات الهرتبطة 

 .باٖرض كالهكارد الطبٓعٓة القٓربة لٛستٍٛؾ، كعادة ها تضاؼ إلٍٓا أىشطة الهىاجـ
عادة بٓعٍا  : التجاريةاتالهؤسس 4-2-5 ْ الهؤسسات التْ تٍتـ بالىشاط التجارم كشراء سمع كا  ٌك

ؿ  .الخ...كهؤسسات الجهمة كهؤسسات التهٓك
 كهكاىتٍا الهؤسسة أٌهٓة إلِ الحجـ حسب الهؤسسات تصىٓؼ ٓرجع :الحجم حسب الهؤسسات  تصىيف4-3
 ٓأخذ هف فٍىاؾ .حجهٍا حسب الهؤسسات تصىٓؼ هف تهكف التْ الهعآٓر عدد فْ اختمؼ كقد اٚقتصاد، فْ

ىاؾ.لمتصىٓؼ أساسٓٓف كهعٓآرف اٖعهاؿ كرقـ العهاؿ عدد اٚعتبار بعٓف  قٓهة ذلؾ إلِ ٓضٓؼ هف  ٌك
ىاؾ الهؤسسات، حجـ بٓف لمفصؿ الهضافة كالقٓهة اٖصكؿ  .لمهؤسسة الخاصة اٖهكاؿ عمِ ٓعتهد هف أٓضا ٌك
 :ٌها ىكعٓف إلِ الهؤسسات ٓقسـ الحجـ هعٓار أساس عمِ الشائع التصىٓؼ فإف كعمًٓ

ْ :والهتوسطة الهصغرة والصغيرة الهؤسسات 4-3-1  البمداف اقتصادٓات عمٍٓا تعتهد ركٓزة أٌـ  ٌك
ا الٓاباىٓة، ككذا اٖكركبٓةكاٖهٓركٓة  عمِ تقتصر ٚك كاحد، شخص طرؼ هف تىشأ أف ٓهكف هؤسسات باعتباٌر

ْ ،هعٓف  اقتصادم(2)ىشاط  :هقسهة حسب الجدكؿ التالْ هؤسسات ٌك
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 يوضح تعريف الهشرع الجزائري لمهؤسسات الصغيرة والهتوسطة : 01جدول رقم 

  السىوية هجهوع الهيزاىية لاــاألعه نــرق اءعدد األجز الصىف
 (دج َوـــهمي)

 10<   دج همَٓو 20<  9-1 الهؤسسة الهصغرة
  100 < دج  همَٓو200 < 49-10 الهؤسسة الصغٓرة
 100 - 500 دج همٓار 2- همَٓو 200 250-50 الهؤسسة الهتكسطة

، هجمة العمـك ا٘ىساىٓة كاٚجتهاعٓة، واالجتهاعية االقتصادية التىهية في الهؤسسات الصغيرة والهتوسطة هساٌهة، زػزٓػع اهٓةػس :الهصدر
 88، ص 2011العدد الثاىْ جكاف، 

ْ :الكبيرة الهؤسسات 4-3-2  . عاهؿ 500 هف أكثر تشغؿ التْ الهؤسسات ٌك
: التحميمية الهحاسبةهاٌية : الثاىي الهطمب

ا   .ظٍرت الهحاسبة التحمٓمٓة لتمبْ حاجات الهسٓٓرف كعرفت تطكرا هىذ ظٍكٌر
كاٚجتهاعْ  اٚقتصادم التطكر بهستكل الهحاسبة تطكر ارتبط: التحميمية الهحاسبة ىشأة وتطور- 1

ىاؾ عدة لمعصكر تآرخْ تطكر حصٓمة ٌْ كالهحاسبة التحمٓمٓة ا تهثمت   إلِ أدت عكاهؿ البشٓرة، ٌك ظٍكٌر
  9:(1)فْ 

 الغٓر هع اٚقتصادٓة كالعٛقات اٖحداث إثبات إلِ الحاجة. 
 اتخاذ أجؿ هف كاٖفراد الههتمكات عمِ الرقابة أجؿ هف الهعمكهات إلِ الحاجة  

 .الهستكٓات هختمؼ عمِ القرارات
 ا الهحاسبة ىشأة  .الهزدكج القٓد ظٍكر حتِ كتطكٌر

 آىذاؾ بٍا الهعهكؿ الطرؽ استعهمت حٓث العشٓرف القرف بدآة إلِ التحمٓمٓة الهحاسبة تآرخ ٓرجع
 فْ عمٍٓا ٓطمؽ كها كاف الصىاعٓة الهحاسبة تطكرت  كقد،اٖهٓركٓة الهؤسسات فْ التخطٓط كالرقابة ٖغراض

ٓات قاهت الفترة تمؾ كفْكالهؤسسات  الدكؿ عمِ اٚقتصادٓة اٖزهة أثرت1928  كسىة ،الكقت ذلؾ  الٚك
 ترهْ الهخطط ٌذا جكاىب إحدل ككاىت الهالٓة، السمطة كالهؤسسات بٓف هخطط تطبٓؽب اٖهٓركٓة الهتحدة

 قكاىٓف  "تأسٓس خٛؿ هف البٓع بأسعار تتعمؽ التْ الفكضكٓة كالتصرفات ا٘غراؽ سٓاسات هكافحة إلِ
 هع كعٛقاتٍا التكالٓؼ حساب فْ تتبع أف ٓجب التْ القكاعد القكاىٓف، ٌذي حددت كقد  "العادلة الهىافسة
 هجهكعة هٍىٓٓف هف هتككىة التخصصات هتعددة هجهكعات طرؼ هف الهقترحة الطٓرقة ككاىت البٓع أسعار
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 كاعتبرت. هىتج لكؿ الكمٓة التكمفة طٓرقة ٌْ التكالٓؼ، لحساب العهكهٓة ا٘دارات كههثمْ هحاسبٓٓف تقىٓٓف
. البضائع أك الهصىعة الهىتجات بٓف العاهة لمهصآرؼ السمٓـ لمتكٓزع كسٓمة كأحسف اٖزهة أثىاء الطٓرقة ٌذي

 الهىافسة كاشتداد اٚقتصادم التطكر بسبب كبٓر بشكؿ التحمٓمٓة الهحاسبة تطكرت العالهٓة الحرب كبعد
 بالهكازاة تحقٓؽ اٖدىِ الحد إلِ تكالٓفٍا تخفٓض عمٍٓا تستهر لكْ الهؤسسة عمِ لزاها ككاف الهىتجٓف، بٓف
  .كاستخداهاتٍا أىكاعٍا بهختمؼ التكالٓؼ دراسة هع ٌذا ههكف، كؿ ربح أكبر
 الهجاؿ فْ تستعهؿ ها غالبا ٖىٍا الصىاعٓة الهحاسبة عمٍٓا ٓطمؽ :التحميمية الهحاسبة هفٍوم- 2

الهحاسبة التحمٓمٓة ٌْ عبارة عف هجهكعة تقىٓات " أٌدافٍا كهىٍا  لتعدد ىظرا تعآرؼ عدة  كلٍا.الصىاعْ
 10  .(1)"لتخصٓص كتحهٓؿ اٖعباء لمهىتجات، بٍدؼ إدهاج الىفقات فْ التكالٓؼ 

ىظاـ هعمكهات داخمْ خاص بٍٓكؿ الهؤسسة كبطبٓعة هحٓطٍا الذم ٓسهح "  بأىٍا LAZARYكها ٓعرفٍا 
 : لهسٓرم الهؤسسة
 .بهتابعة  تطكر التكالٓؼ الكسٓطٓة كالتكالٓؼ الىٍائٓة -
 .(2)"باتخاذ هجهكعة  هف قرارات التسٓٓر -

تقىٓة لهعالجة الهعمكهات الهتحصؿ عمٍٓا هف الهحاسبة العاهة با٘ضافة إلِ هصادر أخرل   "ٌْ أٓضاك
كتحمٓمٍا هف أجؿ الكصكؿ إلِ ىتائج ٓتخذ عمِ ضكئٍا هسٓرك الهؤسسة اٚقتصادٓة، القرارات الهتعمقة بىشاطٍا 

كتسهح بهراقبة كدراسة الهردكدٓة، كتحدٓد فعالٓة تىظٓـ الهؤسسة، كها أىٍا تسهح بدراسة كهراقبة الهسؤكلٓات 
  (3)"سكاء عمِ هستكل التىفٓذ، أك عمِ هستكل ا٘دارة، كتعتبر الهحاسبة التحمٓمٓة أداة ضركٓرة لتسٓٓر الهؤسسة

  :التحميمية الهحاسبة أٌداف :الثالث الهطمب
 ٌْ اٌٖداؼ أف ٓعتبر هفك إلٍٓا، ترهْ التْ الهٍاـ ىفسٍا ٌْ التحمٓمٓة الهحاسبة أٌداؼ ٓعتبر هف ٌىاؾ

 تبقِ فٍْ الهحاسبة، ٌذي هف الهىتظرة اٖغراض كاىت هٍها كلكف التحمٓمٓة الهحاسبة ىظاـ عمٍٓا الهبادئ
 :  بتحقٓؽ اٌٖداؼ التالٓة ٓسهح ٖىً القرار، أصحاب بً ٍٓتـ ىظاـ عف عبارة
ب تسجٓؿ ٌك التكالٓؼ لهحاسبة الرئٓسْ الٍدؼ: األداء تكاليف قياس -1 البٓاىات    كتمخٓص كتحمٓؿ كتبٓك
 

 :( 1)التالٓة اٌٖداؼ إلِ لمكصكؿ ٓؤدم هها عىصر كؿ تكمفة هف أجؿ إثبات التكالٓؼ بعىاصر الهتعمقة
 عىصر كؿ تكمفة تحدٓد  
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 تكمفة هركز كؿ داخؿ التكالٓؼ تحدٓد  
 خدهة أك هىتج كؿ تكمفة تحدٓد  
 11 الهىتجات بٓع أسعار لتحدٓد ا٘جهالٓة التكمفة تحدٓد 

 إلِ تٍدؼ بحٓث التكالٓؼ، هحاسبة ظٍكر إلِ أدل الذم الهىطمؽ الهٍهة ٌذي تعد: قياس تكمفة اإلىتاج- 2
هتابعة أعباء الهىتج عبر الهراحؿ الهختمفة لىشاط الهؤسسة كتخصٓص هختمؼ اٖعباء لكؿ هىتج حسب ها تـ 
استٍٛكً هف هكاد كاستغراقً هف كقت، ككذلؾ هدل استفادتً هف الخدهات كالمكاـز الهشتركة التْ ساٌهت فْ 

 1 .عهمٓة ا٘ىتاج، لمقٓاـ بالتسعٓر كتقٓٓـ الهخزكف السمعْ 
 لهحاسبة اٖساسٓة اٌٖداؼ أحد التكالٓؼ عىصر عمِ الرقابة تعتبر :التكمفة عىاصر عمى الرقابة -3

 كضع تتطمب التكالٓؼ عىصر عمِ الرقابة كعهمٓة ا٘ىتاج لعىاصر اٖهثؿ كاٚستخداـ الكفآة لتحقٓؽ التكالٓؼ
 إحدل الرقابة كتعتبر عمٍٓا كالسٓطرة هراقبتٍا بٍدؼ التكالٓؼ الهتعمقة بعىاصر السمٓهة الهستىدٓة الدكرات
 بالهخططة الفعمٓة الىتائج بهقارىة العهمٓات رقابة فْ تساعد حٓث الهكازىات كضع حالة فْ الهٍهة الكظائؼ

 12.(2)الهىاسبة ا٘جراءات ٚتخاذ ا٘دارة إبٛغ فٓتـ الهكازىة عف كبٓر اىحراؼ حدث ها فإذا
عهمٓة اتخاذ القرارات ٌْ عصب ا٘دارة، كلكْ ٓككف القرار رشٓدا فإىً هف الضركرم أف   :القرارات اتخاذ- 4

 ٓككف البدٓؿ الذم كقع عمًٓ اٚختٓار ٌك أفضؿ البدائؿ، التْ تعهؿ عمِ تحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسة، كهف
 13:(3)ٓمْ اتخاذٌا ها فْ تساعد أف لمهحاسبة التحمٓمٓة ٓهكف التْ القرارات

 الربح الحجـ، التكمفة، بٓف العٛقة تحدٓد. 
 فًٓ اٚستهرار أك هعٓف إىتاج خط بتكقٓؼ قرار اتخاذ. 
 الهىتج ٓحتاجٍا التْ الهصىعة اٖجزاء إىتاج أك شراء. 
 القدٓهة بدؿ جدٓدة آلة إحٛؿ.  
 الخارجٓة اٖسكاؽ أك الهحمٓة اٖسكاؽ التكسع داخؿ. 

                                                           

   26، ص1998، دار الهستقبؿ لمىشر كالتكٓزع، اٖردف، هحاسبة التكاليف الصىاعيةهحهد شفٓؽ حسٓف طىٓب، - 1
 26ىفس الهرجع، ص- 2
 26ىفس الهرجع، ص- 3

 

 

 

 



 

 

   28 

 

 كحدات هف كحدة كؿ تكمفة كتحدٓد البٓاىات جهع إلِ التكالٓؼ هحاسبة تٍدؼ :الهالية الكشوف إعداد- 5
 عف صادقة صكرة إعطاء فْ التكالٓؼ بٓاىات كتستخدـ .الهباعة كالبضائع الهصىعة السمع تكمفة لتحدٓد ا٘ىتاج
   15 14.(1)الهؤسسة كضعٓة

 الىتائج ضكء عمِ هختمفة، ككذلؾ هستكٓات عمِ الهردكدٓة تدرس التحمٓمٓة الهحاسبة :الهردودية تقدير -6
ادة هثؿ هىاسبة قرارات تتخذ الهؤسسات الهحاسبٓة  هف الىكع ٌذا تكقٓؼ أك هىً، التخفٓض أك ا٘ىتاج فْ الٓز
 161.(2)تهاها ا٘ىتاج
  العاهة بالهحاسبة وعالقتٍا التحميمية الهحاسبة وظائف: الرابع الهطمب

ا الفعاؿ فْ الهؤسسة  ترتكز هحاسبة التكالٓؼ عمِ هجهكعة هف الكظائؼ كالهٍاـ حتِ تقـك بأداء دكٌر
 .اٚقتصادٓة

 تساعد بتحققٍا التْ الكظائؼ هف هجهكعة التكالٓؼ عبارة عف هحاسبة إف: التحميمية الهحاسبة وظائف -1
 .(3)الهىافسة  ظؿ فْ ههكف، خاصة ربح أقصِ تحقٓؽ فْ أساسا كالهتهثمة أٌدافٍا تحقٓؽ عمِ إدارة الهؤسسة

هكف  :التالْ بالشكؿ الكظائؼ ٌذي عف التعبٓر ٓك
 .التحميمية الهحاسبة وظائف :01 رقم الشكل
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-1  Abdallah Boughaba, Comptabilité Analytique d’exploitation, Edition Berti, Alger,1998. p 06 
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 17 :(1)كٓهكف حصر هختمؼ الكظائؼ هف خٛؿ ها سبؽ فٓها ٓمْ 
  . التسجٓؿ عهمٓة فْ الهؤسسة هف الهعتهدة الطٓرقة  ٌْ كظٓفة تختمؼ حسب:التسجيمية  الوظيفية1-1
 هحاسبة باسـ الكظٓفة ٌذي كاقترىت التكالٓؼ لهحاسبة اٖساسٓة الكظائؼ هف  كتعتبر:التحميمية  الوظيفة1-2

 كؿ ىصٓب تحدٓد بٍدؼ التكمفة كربطً بهراكز التكالٓؼ عىاصر هف عىصر كؿ بتحمٓؿ تقكـ حٓث التكالٓؼ
 .العىاصر ٌذي هف هىتج
 عىصر لكؿ الهعآٓر تحدٓد خٛؿ هف التكالٓؼ هحاسبة بٍا تقكـ أساسٓة كظٓفة ٌْ :الرقابية  الوظيفة1-3
 فعٛ ٓىفؽ بها الهعآٓر ٌذي كهقارىة الهىتجة الكحدة تحتاجً أف ٓىبغْ لها تكمفة هركز كلكؿ التكمفة عىاصر هف

 هف أقؿ الفعمٓة التكالٓؼ تككف عىدها هٛئهة تككف أف إها كالتْ اٚىحرافات كتحدٓد التكمفة عىاصر كلكؿ
ىا الهحددة الهعآٓر هف أكبر الفعمٓة التكالٓؼ تككف عىدها هٛئهة غٓر اٚىحرافات تككف أك الهحددة الهعآٓر  ٌك
ٓصالٍا اٚىحرافات ٌذي أسباب تدرس أف ٓجب   .اٚىحرافات ٌاتً هف الحد أجؿ هف لٙدارة كا 
ْ السابقة الكظائؼ اىجاز بعد الكظٓفة ٌذي تتحقؽ: التحفيزية  الوظيفة1-4  ٖقساـ دفع عاهؿ تهثؿ ٌك

 ستتحفز لذلؾ كىتٓجة ا٘ىفاؽ، عهمٓة فْ الهحددة الهعآٓر تجاكز كعدـ هخطط ٌك ها تىفٓذ أجؿ هف الهؤسسة
ذا كاقتصادم كؼء بشكؿ الهتاحة اٚقتصادٓة هكاردٌا استخداـ فْ الهؤسسة أقساـ  الهؤسسة إدارة سٓساعد ٌك
. الهرسكـ ٌدفٍا تحقٓؽ عمِ
 لذلؾ التحمٓمٓة، الهحاسبة هفٍكـ عمِ كتعرفىا سبؽ لقد: العاهة والهحاسبة التحميمية الهحاسبة بين العالقة- 2

 .بٓىٍها العٛقة لتكضٓح العاهة الهحاسبة تعٓرؼ إلِ سىتطرؽ
ـ استخداهٍا هف هتهٓزة، الٍدؼ  تقىٓة" ٌْ عبارة عف:العاهة الهحاسبة  تعريف2-1  ىشاط ىتٓجة تقٓك

ا حركٓة كهتابعة الهؤسسة  الىتائج حسابات جدكؿ كتحدٓد الهالٓة، بالقكائـ ٓعرؼ ها خٛؿ هف الهالْ هركٌز
 1218 .(2)"الختاهٓة كالهٓزاىٓة

 لمهعمكهات بىكا العاهة الهحاسبة تعد  (:الهالية ) العاهة والهحاسبة التحميمية الهحاسبة بين العالقة 2-2
 إضافة الىكعٓف، بٓف كا٘ٓرادات التكالٓؼ هعالجة فْ اختٛؼ ٓٛحظ كلكف التحمٓمٓة، الهحاسبة هصادر كأٌـ
لمتحمٓؿ  كفترات عادة الثٛثْ أك الشٍر تتخذ التحمٓمٓة فالهحاسبة الهستخدهة، الزهىٓة الهدة فْ الفركقات إلِ

ذا لمتحمٓؿ كهقٓاس السىة أك السداسْ تتخذ ها كىادرا  الهحاسبة أف كها العاهة، الهحاسبة فْ ىراي ٚ ها ٌك
ـ دكف فقط الهسٓٓرف تفٓد التحمٓمٓة  .العاهة بالهحاسبة هقارىة غٌٓر

                                                           

 28 هحهد تٓسٓر عبد الحكٓـ الرجبْ، هرجع سابؽ، ص - 1
 8، ص2002، هكتبة اقرأ، الجزائر، هدخل إلى الهحاسبة التحميمية، عبد الجمٓؿ بكداح- 2
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ذا بالشهكلٓة العاهة الهحاسبة تتصؼ كها  لهعرفة تسعِ التْ التحمٓمٓة الهحاسبة ٌٖداؼ خٛفا ٌك
 التحمٓمٓة الهحاسبة لكف ا٘جهالٓة الهبالغ تسجؿ العاهة لمهحاسبة بالىسبة العهاؿ أجكر فهثٛ التكالٓؼ جزئٓات
الهباشرة،   كغٓر الهباشرة لٗجكر الدقٓقة الهعرفة إلِ إضافة الهؤسسة أقساـ هف قسـ كؿ أجكر لهعرفة تسعِ
ىا الهالٓة الهحاسبة هع هقارىتٍا الهفٓد هف التكالٓؼ هحاسبة طبٓعة فٍـ فْ كالهتغٓرة، كلمتعهؽ هىٍا الثابتة  ٌك
 19:(1)أٌهٍا اٚختٛفات بعض بٓىٍها ىجد
 عىد عاها قبٚك الهقبكلة الهحاسبٓة الهعآٓر بتطبٓؽ الهالْ الهحاسب ٓمتـز: الهحاسبية بالهعايير االلتزام 

ذا تغطٍٓا التْ الىكاحْ فْ الهحاسبٓة الهعالجات تكحٓد إلِ تٍدؼ الهعآٓر فٍذي الهالٓة التقآرر إعداد  ٓؤدم ٌك
ادة الهحاسبٓة الطرؽ اختٓار فْ الهالْ الهحاسب هركىة هف الحد إلِ  الهالٓة التقآرر هقارىة إهكاىٓة كٓز

ادة ثـ كهف الهىشكرة  كلذا التكالٓؼ هحاسبة فْ هكجكدة غٓر الهعآٓر ٌذي أخر الجاىب كعمِ فائدتٍا ٓز
ا كشكؿ هحتكٓات تحدد أف هؤسسة أم تستطٓع   ا٘دآرة قراراتٍا كاحتٓاجات ىشاطٍا كطبٓعة ٓتٛءـ  بها تقآرٌر
 تعتبر كها أىٍا ٚ هىتظهة هالٓة حسابات الهؤسسات تهسؾ أف العالـ بمداف أغمب قكاىٓف تتطمب:  اإللزاهية 

 ا٘دارة شعكر عمِ ٓتكقؼ التكالٓؼ هحاسبة استخداـ بالتالْ الهؤسسات، ٌذي عمِ إجبآرة التكالٓؼ هحاسبة
 إقىاع عمِ الهحاسب قدرة كفاءتٍا، كها أف استخداهٍا ٓتكقؼ أٓضا عمِ كهدل تقدهٍا التْ الهعمكهات بأٌهٓة
.  بضركرتٍا ا٘دارة 
 عمِ تقتصر ٚ التكالٓؼ هحاسبة أها التآرخٓة بالبٓاىات( الهالٓة )العاهة الهحاسبة تٍتـ: الهعموهات ىوع 

 .الهكازىات إعداد عىد الحاؿ ٌك كها التىبؤات عمِ تعتهد تقآرر أىٍا تقدـ إذ التآرخٓة التكالٓؼ استخداـ
 تككف سىكٓة، كلذلؾ الغالب كفْ كاحدة ككحدة لمهؤسسة التقآرر العاهة تقدـ الهحاسبة: التقرير هوضوع  ٚ

 تقآرر بإعداد تقكـ التكالٓؼ هحاسبة أها هىٍا، تتككف التْ الهختمفة اٖقساـ أداء تقٓٓـ فْ استخداهٍا ٓهكف
 تعتهد كها العمٓا، با٘دارة ٓتعمؽ كأخر الكسطِ با٘دارة ٓتعمؽ كبعضٍا ا٘دارة التشغٓمٓة بكحدات ٓتعمؽ بعضٍا
  . دكٓرة تككف عادة التقآرر أف إلِ با٘ضافة تقدٓٓرة كبٓاىات تآرخٓة بٓاىات عمِ

: كتظٍر الهقارىة الهحاسبة التحمٓمٓة كالهحاسبة العاهة فْ الجدكؿ التالْ
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 الهالية والهحاسبة التكاليف هحاسبة بين الهقارىة: 02رقم  الجدول

 التحميمية الهحاسبة العاهة الهحاسبة العىاصر
لزاهٓة هكجكدة الهعايير  هكجكدة غٓر كا 
 إلزاهٓة غٓر إلزاهٓة اإللزاهية

 تحمٓمٓة تفصٓمٓة ككهٓة هالٓة بٓاىات كعاهة إجهالٓة هالٓة بٓاىات الهعموهات صفات

 حدثت إجهالٓة بٓاىات لمبياىات الزهىي اإلطار
 الهاضْ     فْ التكالٓؼ عف بٓاىات

 كالهستقبؿ كالحاضر
 كالسرعة بالهركىة تتصؼ لمتحقؽ كقابمة هكضكعٓة البياىات طبيعة

ا الهؤسسة أعهاؿ تحدٓد البياىات تقديم هن الٍدف  كهركٌز
 الىقدٓة كتدفقاتٍا الهالْ

        الهىتجة الكحدات تكالٓؼ تحدٓد
 كالرقابة التشغٓؿ تحت ا٘ىتاج كتكمفة
 القرار كاتخاذ التكالٓؼ عمِ

 ىفسً الهشركع إدارة كالدائىكف كالهقرضكف الهستثهركف البياىات هن الهستفيد
 كهتكررة ىسبٓا قصٓرة فصمٓة أك هالٓة سىة التقرير فترة

 

، دار كائؿ لمىشر هبادئ هحاسبة التكاليفهحهد تٓسٓر عبد الحكٓـ الرجبْ، : الهصدر
 20، ص2009كالتكٓزع، اٖردف، 

: التكاليف وسعر التكمفة :الثاىيالهبحث 
 إف الٍدؼ اٖساسْ هف حساب هختمؼ التكالٓؼ التْ تحهمتٍا الهؤسسة فْ جهٓع هراحؿ العهمٓة ا٘ىتاجٓة ٌك

 كؿ هرحمة هف هراحؿ ىشاط أعباءالكصكؿ إلِ سعر التكمفة كبالتالْ الىتٓجة التحمٓمٓة كذلؾ بعد تحدٓد 
ذا ـ   .التكالٓؼالتحكـ بأكبر قدر ههكف ف أجؿ الهؤسسة ٌك

  :هفٍوم التكاليف وسعر التكمفة: األول الهطمب
 20.الهؤسسة أقساـ هختمؼ تحهمتٍا التْ التكالٓؼ هختمؼ هعرفة هف ٚبد التكمفة سعر لحساب

الىادرة  اٚقتصادٓة الهكارد هف بهجهكعة تضحٓة التكمفة ٌْ " :لٍا عدت تعآرؼ هىٍا :التكاليف تعريف- 1
ك هعٓف، غرض أك هعٓف ٌدؼ لتحقٓؽ الهالٓة الهحاسبة ٖغراض الىقدم لمقٓاس الهالْ قابمة الذم  اٖهر ٌك

 (21 (1)" ٓعىْ أىً باىتفاء الغرض أك الٍدؼ ٓىتفْ كجكد التكمفة فْ حد ذاتٍا 
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قٓاس لمتضحٓة بالهكارد هف أجؿ الحصكؿ عمِ هىفعة كالتْ تؤثر بالىقصاف عمِ الهكجكدات   "كها تعرؼ بأىٍا
  22(1)"عىد اكتساب الهىفعة بالهستقبؿ 

 أك الخدهة ٌك عبارة عف هجهكع التكالٓؼ التْ تـ صرفٍا هف جتلهفاسعر تكمفة  ": تعريف سعر التكمفة- 2
 ا٘ىتاج عهمٓتْ اىتٍاء "عمِ التكمفة سعر ، كٓعبر(2)"أجؿ ٌذا الهىتج أك الخدهة حتِ أصبح تاها كقابٛ لمبٓع 

 حٓف إلِ اٖخرل الضركٓرة كالهكاد اٖكلٓة الهادة شراء هف الهصآرؼ كؿ ٓضـ حٓث الىٍائْ، لمهىتكج كالبٓع
 1  .(3)"كبٓعً الهىتكج إعداد

ذا ك  اختٛؼ كظائؼ كؿ بسببتختمؼ هككىات سعر التكمفة هف الهؤسسة الصىاعٓة إلِ الهؤسسة التجآرة، ٌك
 23 :فسعر التكمفة لدل الهؤسسة الصىاعٓة ٓضـ، هىٍا

 .تكمفة شراء الهكاد الهستعهمة  -
 .تكمفة ا٘ىتاج لمكحدات الهباعة  -
. هصآرؼ التكٓزع لمكحدات الهباعة  -

:  هفالتكمفة ٓتككفالهؤسسة التجآرة فسعر فْ أها 
 . تكمفة الشراء لمكحدات الهباعة  -
 .  هصآرؼ التكٓزع لمكحدات الهباعة  -

حسب عمِ أساس  :ٓك
 .هستكل الهؤسسة ككؿ  -
 .هستكل الكظائؼ الرئٓسٓة كالثاىكٓة  -
 .هىتجهستكل كؿ   -
  :التكاليف  تصىيف:الثاىي الهطمب
 :ىذكر التصىٓفات أٌـ كهف عدٓدة، أىكاع إلِ التكالٓؼ تصىؼ

 24: (4) التالٓة الحسابات فْ تتهثؿ كالهالْ الهحاسبْ الىظاـ حسب :الطبيعة حسب التكاليف- 1
 الهستٍمكة  الهشتٓرات60/ حػ

                                                           

 .9، ص2000، دار كائؿ لمىشر،عهاف، هحاسبة التكاليفم، ئهحهكد عمْ جبائْ، قصْ السهرا- 1
عقكب عبد الكٓرـ، - 2    32، ص2009، دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة، الجزائر، الهحاسبة التحميميةبٓك
  38، ص1999الجزائر،  الجاهعٓة، الهطبكعات ، دٓكافالتحميمية والهحاسبة التكمفة سعررحاؿ،  عمْ- 3
  60، الىظاـ الهحاسبْ كالهالْ، ص 2009 هارس سىة 25 الهكافؽ 19الجٓردة الرسهٓة، العدد الجهٍكٓرة الجزائٓرة الدٓهقراطٓة الشعبٓة، - 4
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 الخدهات الخارجٓة 61/ حػ
 الخدهات الخارجٓة اٖخرل 62/ حػ
 الهستخدهٓف  63/ حػ
 الضرائب كالرسـك كالتسدٓدات الههاثمة 64/ حػ
 اٖعباء العهمٓاتٓة اٖخرل 65/ حػ
 اٖعباء الهالٓة 66/ حػ
اٖعباء –  العىاصر غٓر العادٓة 67/  حػ
 الهخصصات لٌٙتٛكات، كالهؤكىات كخسائر القٓهة 68/  حػ

 25 :(1) حسب ٌذا الهعٓار ىجد:التكاليف حسب وحدة القياس- 2
 .ٌْ هجهكع التكالٓؼ التْ تتحهمٍا الهؤسسة خٛؿ عهمٓة ا٘ىتاج:  التكمفة الكمية2-1
ٌْ عبارة عف حاصؿ قسهة التكمفة الكمٓة عمِ عدد الكحدات الهىتجة أك عدد الهرات التْ :  تكمفة الوحدة2-2

  .  فٍٓا الخدهةتؤدل
   26 :(2)تصىؼ لٗصىاؼ التالٓة: التكاليف حسب العالقة بحجم اإلىتاج- 3
ْ تبقِ ثابتة كهف أهثمتٍا :  تكاليف ثابتة3-1 ٌْ التكالٓؼ تتعمؽ بٍٓكؿ الهؤسسة ٚك ترتبط بحجـ الىشاط ٌك

 .... ا٘ٓجار، التأهٓىات، اٌٚتٛكات 
ٌْ التكالٓؼ التْ تتعمؽ بعهمٓات كظائؼ الهؤسسة التْ تقـك بٍا، ٌذا التغٓر ٓتعمؽ :  تكاليف هتغيرة3-2

ْ ترتبط بكهٓة ا٘ىتاج،    .....الكهٓة الهباعة، رقـ اٖعهاؿ عدد ساعات العهؿ، بىشاط كؿ كظٓفة، ٌك
فْ بعض التكالٓؼ ىجد أف بعض التكالٓؼ جزء هىٍا ثابت ك جزء آخر هتغٓر : تكاليف شبً هتغيرة- 3-3

 27 .ٓتعمؽ بحجـ الىشاط كتحمٓؿ ٌذي التكالٓؼ ٓككف عف طٓرؽ ضبطٍا خطٓا كهراقبتٍا
 ٓهكف أف تقسـ الهؤسسة هحاسبٓا إلِ أقساـ عدٓدة هىٍا اٖساسٓة كالثاىكٓة كعهكها :التكاليف حسب الوظيفة- 4

ف)قسـ الشراء: أقساـ رئٓسٓة ٌْ ، فْ الهقابؿ ىجد أقساـ (البٓع)، قسـ التكٓزع(ا٘ىتاج)، قسـ التصىٓع(التهٓك
ة أك فرعٓة )هساعدة    : (3)التصىٓؼ ٌذا فْ ا٘دارة، الىقؿ، الصٓاىة ، كىهٓز: عدٓدة ىذكر هىٍا عمِ هثؿ (ثاىٓك

، كتشهؿ سعر الشراء ك اٖعباء الهمحقة  :  تكمفة الشراء4-1 ْ تهثؿ تكمفة البضائع، الهكاد اٖكلٓة، المكاـز ٌك
 .(، التأهٓىات، الرسـك الجهركٓة الىقؿ )بعهمٓة الشراء 

                                                           

 .40-37ص ص ،1993 ا٘سكىدٓرة، الجاهعة، شباب هؤسسة ،التكاليف هحاسبة ىكر، أحهد -1
2-Maurice coziane, comptabilité financiére comptabilité de gestion, paris, 2006, pp475-478 

   7ص ،2002 الجزائر، ٌكهة ، دار ،التحميمية الهحاسبة في الهىير  بكعٛـ، بكشاشْ- 3
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 الهرحمة الىٍائٓة حتِ ها هىتج إىتاج عهمٓة فْ الهمحقة اٖعباء هجهكعة تشهؿ: (اإلىتاج (الصىع  تكمفة4-2
 تكالٓؼ با٘ضافة إلِ الهستٍمكة كالمكاـز اٖكلٓة الهكاد شراء تكمفة كتشهؿ ،(لمبٓع الهخازف إلِ الدخكؿ هرحمة)

  .الهباشرة كغٓر الهباشرة التصىٓع
ْ:التوزيع  تكمفة4-3 كتشهؿ  ا٘ىتاج، بعد ها عهمٓة أك التكٓزع بعهمٓة الهرتبطة اٖعباء هجهكعة  ٌك

 الخ...بعد البٓع ها كخدهات ا٘شٍار كالىقؿ، :الخارجٓة كالهصآرؼ البٓع بعهمٓة الهرتبطة الداخمٓة الهصآرؼ
 .(خدهٓة إىتاجٓة، تجآرة،) الهؤسسة ىشاط طبٓعة اٚعتبار بعٓف اٖخذ هع
ا تىقسـ التْ بالتكالٓؼ الهىتكج ٓتأثر: عالقتٍا بالهىتج حسب التكاليف- 5  28:(1)إلِ اٖصىاؼ التالٓة بدكٌر
ْ :الهباشرة  التكاليف5-1  لمهىتجة الىٍائْ التكمفة إلِ هباشرة تحهؿ التْ الهصآرؼ هجهكعة عف عبارة ٌك

 خدهات الهباشرة، العاهمة الٓد تكمفة ا٘ىتاج، فْ الهستعهمة اٖساسٓة الهكاد تكمفة :بٓىٍا كهف هباشر بشكؿ
 29.كاٖبحاث هباشرة

ْ:التكاليف غير هباشرة 5-2  أك هعٓف هىتج تخص ٚك ا٘جهالْ الىشاط عمِ الهىفقة التكالٓؼ عف عبارة  ٌك
ىا هىتج، هف أكثر فٍٓا ٓشترؾ أم هحددة، هرحمة  تحهٓمٍا ٓتـ حٓث التكمفة، سعر إلِ تحهٓمٍا إشكالٓة تطرح ٌك

هكف الهىتجات، هختمؼ عمِ ٓراضٓة كأدكات هؤشرات كفؽ كتكٓزعٍا   :التكالٓؼ ٌذي أىكاع بعض ذكر ٓك
ْ: الهباشرة غير الهواد تكمفة 5-2-1  إلِ تحهٓمٍا ٓهكف ٚك ا٘ىتاج لعهمٓة ٚزهةاؿ هكاداؿ تكمفة عف عبارة ٌك

 .الخ... الكقكد الصٓاىة، هكاد الٓزكت، :هثؿ الهىتج هككىات هف لٓست أىٍا أم ر،هباش بشكؿ الهىتجات
 هدٓر (كأجكر  كركاتبالهىتجة بالكحدات هرتبطة غٓر تكمفة ٌْ: الهباشرة غير العهل ساعات 5-2-2

 .(الهخازف كأهىاء الهراقبٓف الهصىع،
 :هف كؿ كتضـ: ةالهباشر غير اإلىتاج تكمفة 5-2-3

 ا٘ىتاجٓة العهمٓة لسٓر الضركٓرة الهٓاي أم صىاعٓة ٖغراض الهٓاي تكمفة. 
 تدفئة إضاءة، هف الكٍربائٓة الطاقة تكمفة.  
 كالمكاـز الهكاد كترتٓب كىقؿ كشحف كضرائب رسكـ هف كالمكاـز الهكاد فمخزتك ىقؿ ىفقات. 
 التشغٓؿ ىفقات خاصة كصٓاىة إعدادٓة ىفقات.  

 
 

                                                           
 

-1  J.Trahand, B.Morad, E.C. Charles, Comptabilité de gestion: coût, activité, réparation, Press  

    universitaire Gronble, Paris, 2000, P13 
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 :إلِ حسابٍا كقت حسب التكالٓؼ تبكب :حسابٍا وقت حسب التكاليف- 6
 تعرؼ بأىٍا التكالٓؼ التْ حدثت فعٛ فْ سبٓؿ إىتاج السمع كالخدهات التْ تقدهٍا :الفعمية  التكاليف6-1

 30.(1)الهؤسسات، فٍْ تعكس اٖداء الفعمْ بها ٓحتكًٓ هف كفاءة أك عدـ كفاءة
 ،معينة قىاعذ دسب مسبقا  وتقيم،المعياسية أو المسبقة التكاليف كزلك  وتسمى:التقديرية  التكاليف6-2

 قشاسات اتخار في تذليلها بعذ تساعذ الذقيقية والتي التكاليف انذشافات إلى بالتعشف السماح إلى أساسا وتهذف

التصذيخ
(2) 

. 
31

 

 32:(3) كتىقسـ إلِ صىفٓف ٌها:تصىيف التكاليف حسب عالقتٍا بالرقابة- 7
ْ التْ ٓهكف التحكـ  :  الخاضعة لمرقابةالتكاليف 7-1 فْ   هف قبؿ الشخص الهسؤكؿ عف القسـفٍٓاٌك

زداد التحكـ  كقت  لٙدارةتعد هف الهفآٌـ الٍاهة ٌْ  فْ الكحدة كا٘دارم كمها اىخفض الهستكل فٍٓاهحدد ٓك
 .اٖداءفْ هجاؿ التخطٓط كالرقابة كتقكٓـ كفآة 

ْ التْ تحدث فْ هركز هسؤكلٓة هعٓىة كتككف غٓر خاضعة : الخاضعة لمرقابة  غير التكاليف7-2  ٘رادةٌك
.   التأثٓر عمٍٓاأك فٍٓآهكف التحكـ  الشخص الهسؤكؿ عف الهركز ٚك

التكمفة  و سعر لتكاليفا هكوىات :الثالث الهطمب
ذا حسب الهرحمة التْ ٓتـ فٍٓا الحساب  .تتككف التكمفة هف عدة عىاصر ٌك

 عىاصر دراسة إلِ التكالٓؼ هحاسبة تتضهىٍا التْ التحمٓؿ عهمٓة  تحتاج:لمتكاليف العىاصر الهكوىة- 1
ظٍار اٖعباء هحددة، هحاسبٓة فترة خٛؿ التكالٓؼ تىقسـ إلِ أعباء الهعتبرة كأعباء غبر هعتبرة  التْ كا 
 .التكمفة كسعر التكالٓؼ عمِ ا٘ضافٓة، كالتْ بعد تحمٓمٍا تحهؿ اٖعباء إلِ با٘ضافة

 عهمٓة بعد التكمفة كسعر التكالٓؼ ضهف تحسب التْ اٖعباء ٌْ الهعتبرة (:الهحهمة )الهعتبرة  األعباء1-1
ْ الفرز، ْ التحمٓمٓة، الهحاسبة أعباء عف تعبر ٌك  إلِ ٓضاؼ ٖىً العاهة، الهحاسبة أعباء عف تختمؼ ٌك
طرح ا٘ضافٓة العىاصر اٖخٓرة ٌذي  3334 : (4) أم الهعتبرة غٓر اٖعباء هىٍا ٓك

 .الهعتبرة غير األعباء - اإلضافية العىاصر + العاهة الهحاسبة أعباء = التحميمية الهحاسبة أعباء
 فْ تدهج العاهة الهحاسبة فْ الهسجمة اٖعباء أغمبٓة اىتؾ  إذا:(الهحهمة غير )الهعتبرة غير  األعباء1-2

 ٌذي كتسهِ التحمٓمٓة، الهحاسبة فْ اٚعتبار بعٓف ٓؤخذ ٚ العكس عمِ هىٍا فالبعض التكالٓؼ، حساب
                                                           

-1  J.Trahand, B.Morad, E.C. Charles, Op.cit, P 13. 

2-Henri Cullmann , La Comptabilité Analytique, Edition Bouchene , Alger , 1993, P32 

   133، ص2010 ،هجمة جاهعة كربٛء العمهٓة األعهال،أٌهية تخفيض التكاليف التسويقية والتحكم فيٍا لهىظهات ، عمْ قاسـ حسف العبٓدم- 3
-4 P.Barnager, P.Moutan, Comptabilité de gestion, Édition Hachette livre, Paris, 1997, P 41 

 

 



 

 

   36 

 

 35.( 1)لمتحهٓؿ القابمة غٓر باٖعباء اٖخٓرة 
هٓة، أعباء عف عبارة ٌْ :ةإضافي أعباء 1-3  التكالٓؼ فْ كتدهج العاهة، الهحاسبة فْ هسجمة غٓر ٌك

 بٓف هقارىة بإقاهة ٓسهح هىاسب، جد اقتصادم هضهكف إعطائٍا بغرض التحمٓمٓة الهحاسبة هستكل عمِ
مٓة إستراتٓجٓتٍا اىتؾ كهٍها القاىكىْ، شكمٍا افؾ هٍها الهؤسسات  ها كعادة، السكقٓة إستراتٓجٓتٍا أك التهٓك
 3637:(2)صىفٓف إلِ اٖعباء ٌذي تصىؼ

 بؿ عهمً، لقاء أجر كالهتكسطة الصغٓرة الهؤسسات فْ الهستغؿ ٓتقاضِ ٚ: انمستغم عمم مكافأة 1-3-1
 لحساب كلكف .العاهة الهحاسبة فْ ٖجري أثر ىجد ٚ كبالتالْ كرأسهالً، عهمً هكافأة ٓهثؿ الذم ٌك الربح أف

 .التكالٓؼ حساب فْ خٓالْ أجر ٓضاؼ أف بد ٚ الحقٓقٓة التكمفة
 ههكؿ أحدٌها ،هىتجٓف تكمفة هقارىة عىد عقٛىٓة قرارات تتخذ أف ٓهكف ٚ:لانما رأس مكافأة 1-3-2

 ربؾأ تكمفة حتها سٓظٍر اٖخٓر ٌذا أف حٓث خارجٓة، بقركض ههكؿ كأخر لمهؤسسة الخاصة باٖهكاؿ
 الفائدة هعدؿ هع تتىاسب الخاصة، اٖهكاؿ هكافأة تهثؿ اقتصادٓة أعباء إضافة إلِ ٓعهد اٚختٛؿ ٌذا كلتفادم
 . البىكؾ فْ بً الهعهكؿ
هْ أعباء أىٍا بها العاهة، الهحاسبة فْ تسجؿ ٚ الهكافأة ٌذي أف إلِ ٌىا ا٘شارة كتجدر  .ةٌك

هكف تكضٓح اٖعباء السابقة بالشكؿ التالْ   : ٓك
 أعباء الهحاسبة العاهة كالهحاسبة التحمٓمٓة: 02الشكل 

 

 

 

 

 

 21ص ،1999الجزائر، العاهة، الهحهدٓة دار ،التحميمية الهحاسبة عدكف، دادم ىاصر : الهصدر

                                                           
1- J. Margerin,  Comptabilité analytique,  les éditions d’organisation,  Paris,  1994, P 63  

-2  G. Melyon, Comptabilité analytique, édition Bréal, Paris, 2001, P15 
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 الخاص التكمفة سعر بحساب حسابٓة عهمٓات طٓرؽ كعف التحمٓمٓة الهحاسبة تقكـ :التكمفة سعر حساب- 2
 التجآرة فالهؤسسة الهؤسسة، حسب التكمفة سعر تحدٓد ٓختمؼ حٓث كطبٓعتً، الىشاط لهراحؿ كفقا ها بهىتج
 هثؿ ففْ ربح، ٌاهش ىسبة هقابؿ عمٍٓا تغٓٓر أم إدخاؿ دكف الهشتراة السمع بٓع عهمٓة فْ ىشاطٍا ٓتهثؿ التْ
 38 :(1) بالعٛقة التكمفة سعر عف ٓعبر الهؤسسات ٌذي

  مصاريف ملحقة+هصاريف التوزيع+ كمفة شراء البضائع الهباعة = سعر التكمفة في الهؤسسة التجارية 
 بهختمؼ القٓاـ إلِ التصىٓع غرضب اٖكلٓة الهكاد شراء هف ىشاطٍا ٓبدأ التْ الصىاعٓة الهؤسسات أها  

 فْ التكمفة سعر فإف كهىً ،لً ٌاتصٓرؼ هرحمة إلِ لتصؿ ،الهىتج التاـ عمِ لمحصكؿ ا٘ىتاجٓة لٓاتالعـ
 كتحسب الهبٓعات تكٓزع هصآرؼ إلِ با٘ضافة الهباعة، الهىتجات إىتاج تكمفة ٓضـ الصىاعٓة الهؤسسة
 39 :(2) التالٓة بالعٛقة

  الهىتجات الهباعةتوزيع هصاريف + ةالهباع إىتاج الهىتجات تكمفة = التكمفة سعر
 إلِ الشراء عهمٓة هف ابدء الهىفقة الهصآرؼ هف هجهكعة عف عبرم التكمفة سعر أف القكؿ ىستطٓع هها سبؽ
 أف ىستىتج كهىً هعٓىة، تكمفة هرحمة كؿ فْ لتكّكف الىشاط لهراحؿ كفقا الهصآرؼ ٌذي كترتب البٓع، عهمٓة
 .كاحد تكمفة سعر لً أف غٓر تكالٓؼ عدة لمهىتج

:  الهحاسبة التحميميةأساليب: الهبحث الثالث
طٓرقة التكالٓؼ : إف حساب التكالٓؼ كسعر التكمفة فْ الهؤسسة ٓهكف أف ٓتـ بعدة طرؽ ىذكر هىٍا

الحقٓقٓة، طٓرقة التكالٓؼ الهتغٓرة، طٓرقة التحهٓؿ العقٛىْ، كسىحاكؿ فْ ٌذا الهبحث التطرؽ إلِ هختمؼ 
 . الطرؽ الهتبعة فْ الهحاسبة التحمٓمٓة

: الكمية طريقة التكاليف :األولالهطمب 
 ٓتـ التحمٓؿ الجٓد حتِ ك، الهحاسبة العاهة ىتائجاستخداـٓتـ لكْ تتـ عهمٓة الهراقبة لىشاط الهؤسسة عادة 

 طٓرقة التكالٓؼ الحقٓقٓة التْ تعتبر اٖسٍؿ  طرقٍا فْ التحمٓؿأٌـ، كهف لىشاط كجدت الهحاسبة التحمٓمٓةؿ
. كاٖكثر تطبٓقا

 اٖكلِ العالهٓة الحرب بٓف ها الههتدة الفترة فْ الكمٓة التكمفة طٓرقة  كجدت:ظٍور طريقة التكاليف الكمية- 1
 ضهف 1957 سىة عمٍٓا الهصادقة تـ حٓث الثاىٓة العالهٓة الحرب الطٓرقة بعد ٌذي طكرت ثـ كالثاىٓة،
 40     .(3)التكمفة أسعار لحساب أساسٓة كاعتهدت كطٓرقة العاـ الهحاسبْ الهخطط

 :سئيسية أهذاف ثالث تذقيق إلى الكلية التكلفة طشيقة تهذف : انكهيت انتكهفت طريقت أهداف- 2

                                                           

عقكب عبد الكٓرـ، هرجع سابؽ، ص- 1   .32بٓك
 32ىفس الهرجع، ص- 2

 .36ىاصر دادم عدكف، هرجع سابؽ، ص - 3
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 تهثؿ الكمٓة التكمفة بأف القكؿ ٓهكف ٌىا كهف التسٓٓر، عمِ الهساعدة هف بدٚ لمتقسٓـ صٓغة عف البحث- 
 الخاصة الحاٚت بعض كباستثىاء اٖسعار، ىظاـ خٛؿ هف السكؽ ٓحددٌا التْ القٓـ لسمـ هراقبة شكؿ ضهىٓا

 41.(1) الكمٓة التكمفة ٓساكم أك اكبر السعر ٓككف بد أف ٚ
 اٖعباء جهٓع بإدخاؿ الهؤسسة فْ الهٍهة التكالٓؼ لهختمؼ ههكىة جدٓة أكثر بطٓرقة الحساب عف البحث- 

ْ لٙدهاج، القابمة  كظائؼ لخمؽ دفعٍا هستكل إلِ تطكرت التْ لمهؤسسات الخصكص كجً عمِ هكجٍة ٌك
 .با٘ىتاج هباشرة الهرتبطة الهصالح هىٍا خاصة بخدهتٍا، أخرل هصالح تزكد هخصصة

 .لمهسٓرف بالىسبة هٍهة هحاسبٓة هعمكهة تشكؿ حٓث ، الداخمٓة التسٓٓر لهتطمبات اٚستجابة- 
 :الكمية التكاليف لطريقة التقىية األسس- 3

 اٖعباء كافة إدراج هف كتىطمؽ الهبادئك اٖسس هف هجهكعة عمِ تحمٓمٍا فْ الكمٓة التكالٓؼ طٓرقة تعتهد
 الهباشرة اٖعباء بٓف التهٓٓز ثـ  هتجاىسة أقساـ إلِ الهؤسسة تقسٓـ خٛؿ هف كذلؾ الهؤسسة بىشاط الهتعمقة
 اٖعباء تكٓزع ٓتـ بٓىها الطمبٓات أك الهىتجات هختمؼ إلِ الهباشرة اٖعباء تخصٓص ٓتـ بحٓث الهباشرة كغٓر
 لٓتـ العهؿ كحدات كفؽ الهىتجات عمِ تكزع ثـ حسابٓة عهمٓات كفؽ التحمٓؿ هراكز هختمؼ عمِ الهباشرة غٓر
 .الهىتجات لهختمؼ التحمٓمٓة الىتٓجة كالتكمفة كسعر التكالٓؼ هختمؼ تحدٓد

  : (1)اٖعباء هف ىكعٓف تتشكؿ هف هىتج أم تكمفة طٓرقة فؽ  ك:تحديد األعباء الهباشرة وغير الهباشرة 3-1
عىاصر  فْ كتتهثؿ ا٘ىتاج، بكحدات كثٓقا ارتباطا ترتبط التْ اٖعباء ٌْ :األعباء الهباشرة 3-1-1

  صرفت خصٓصا هباشرة أعباء أىٍا حٓث هعٓىة، إىتاج لكحدات كتخصٓصٍا تحدٓدٌا التْ ٓسٍؿ التكالٓؼ
  .  بذاتٍا هعٓىة سمعة ٘ىتاج

ؽ التصىٓع عهمٓات ٘تهاـ كضركٓرة ٌاهة التكالٓؼ ٌذي  تعتبر:ةالهباشر غير األعباء 3-1-2  كالتسٓك
 كهع الهىتجات هف ىكع هف أكثر هىٍا ٓستفٓد قد بؿ هعٓىة، بسمعة ربطٍا تخصٓصٍا أك ٓهكف ٚ أىً إٚ كا٘دارة

تـ السمعة، تكمفة جزءا هف تعد التكالٓؼ ٌذي فإف ٌذا  القٓاس، لكحدات كفقا الهىتجة الكحدات عمِ تحهٓمٍا ٓك
 الهباىْ التأهٓىات، إٓجار الهحركة، كالقكل كالغراء الٓزكت :هثؿ غٓر هباشرة الصىاعٓة اٖعباء كتشهؿ

ا الصٓاىة لكاـز الهٓاي الكٍرباء،   .كغٌٓر
 هراكز تعد كالتْ هتجاىسة أقساـ عدة الهؤسسة إلِ تقسـ: طريقة األقسام الهتجاىسة خطوات تطبيق 3-2

 .عمٍٓا كالرقابة التكالٓؼ حساب عهمٓة إلِ تسٍٓؿ ٓؤدم الذم اٖهر ،هسؤكلٓة هراكز كبالتالْ تكمفة

                                                           
 جامعة دكتىساه، ،أطشودةانمؤسست في انقرار اتخاذ عهى ومساعد نهتسيير معهوماث نظاو انتحهيهيت انمحاسبت ، سدمىنهالل  - 1

  .194، ص 2004/2005الجزائش،



 

 

   39 

 

 هو مركز عمل حقيقي من مراكز المؤسسة يتكون من مجموعة وسائل :سن القسم الهتجا تعريف3-2-1

ىاؾ ىكعاف هف اٖقساـ الهتجاىسة   ،تعمل بتجانس لتحقيق هدف مشترك  42:(1)ٌها ٌك
ْ التْ تجهع فٍٓا كؿ اٖعباء غٓر الهباشرة ثـ تحهؿ عمِ التكالٓؼ كذلؾ : األقسام الرئيسية3-2-1-1  ٌك

 43:(2)كتتهثؿ ٌاتً اٖقساـ فْ" كحدات القٓاس"كحدات هعٓىة تدعِ بكاسطة 
 سهِ :التهوين قسم تهثؿ الهخزف، أك الهشتٓرات بقسـ كذلؾ ٓك  كالتخٓزف الشراء فْ القسـ ٌذا ىشاط ٓك

قاس  .الهشتراة بالكهٓة ىشاطً ٓك
 سهِ: اإلىتاج قسم تهثؿ الهعهؿ، أك الصىع بقسـ أٓضا ٓك   كٓعبر الهؤسسة، عبر الهىتشرة الكرشات فْ ٓك
    .ألة عهؿ ساعات عدد الهباشرة، العهؿ ساعات عدد الهىتجة، الكهٓة: الكحدات بإحدل ىشاطً عف
 قاس البٓع، ٌك القسـ لٍذا اٖساسْ الىشاط :قسم التوزيع  .ؿاٖعها برقـ ىشاطً ٓك
ْ اٖقساـ التْ تستفٓد هف ىشاطاتٍا أقساـ أخرل هثؿ :الهساعدة األقسام 3-2-1-2              الصٓاىة :ٌك

  . ا٘دارة، الىقؿ
 :ٓهكف تمخٓص ها سبؽ فْ الشكؿ التالْك

هخطط تفصيمي يوضح طريقة األقسام الهتجاىسة :  03  الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

. 51ص1992، دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة، الجزائر، سعر التكمفة والهحاسبة التحميميةرحاؿ عمْ،  : الهصدر

                                                           

 68، ص2003-2002الجزائر، جاهعة ، هىشكرة هاجستٓر غٓر هذكرة ،الهحاسبية الهعموهات ىظام ضهن الهعيارية التكاليف دراسة فاتح،  ساحؿ-1

 17 ص، هرجع سابؽ، بكشاشْ  بكعٛـ-2

 

 أقساـ ثاىكٓة أقساـ رئٓسٓة

المصاريف حسب 

 طبٓعتٍا
 هباشرة غٓر هصآرؼ

 هصآرؼ هباشرة

سعر تكمفة الهىتج 
 (أ)

سعر تكمفة الهىتج 
 (ب)
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 تحدد كالتْ الهىتجات كفؽ كحدات عهؿ، عمِ الرئٓسٓة الهراكز أعباء تحهٓؿٓتـ : تحديد وحدات العهل- 4
 .التحمٓؿ هراكز فْ الهباشرة غٓر هعالجة اٖعباء تتـ عىدها

 تكالٓؼ حسابات عمِ التحمٓؿ هركز تكالٓؼ تحهٓؿ هف تهكف التْ الكحدة ٌْ" :العهل وحدة  تعريف4-1
 44 .(1)"الطمبٓات  أك الهىتجات

كها تسهح كحدات العهؿ بهتابعة تطكر التكالٓؼ فْ اٖقساـ، كبقٓاس ٌدفٓف ٌها أٚك هتابعة تطكر التكالٓؼ 
باٖقساـ كثاىٓا التحهٓؿ عمِ التكالٓؼ كسعر التكمفة، أم أف كحدة العهؿ ٓتـ عمِ أساسٍا تكٓزع تكالٓؼ القسـ 

  45.(2)عمِ الهىتجات
 ٓتـ هف خٛلً إعادة تصىٓؼ اٖعباء غٓر الهباشرة هف اٖعباء حسب طبٓعتٍا إلِ أعباء :التوزيع األولي- 5

 46.(3)حسب كظٓفتٍا عف طٓرؽ استعهاؿ هفاتٓح التكٓزع لتحدٓد قٓهة اٖعباء لكؿ قسـ هف اٖقساـ
 زؾهرا بٓف طبٓعتٍا حسب اٖعباء لتقسٓـ التكٓزع هفاتٓح إلِ تمجأ فالهؤسسة التكٓزع هفتاحبعدٌا ٓتـ استخداـ 

ل ٓسـ ها الرئٓسٓة زؾالهرا عمِ الثاىكٓة زؾالهرا لتكٓزع أٓضا إلٍٓا تمجأ هاؾ اٖكلْ، بالتكٓزع ٓسهِ ها التحمٓؿ
 47.(4) الثاىكم بالتكٓزع
عتبر  ٖف اٖقساـ، هختمؼ عمِ الهباشرة غٓر اٖعباء تكزع بكاسطتٍا التْ الكسٓمة اٖكلْ التكٓزع هفتاح ٓك
 بً ٓستعاف التكٓزع كهفتاح، اٖقساـ هف الهقدهة لمقٓاس القابمة اٖداءات حكؿ أساسا ٓرتكز اٖعباء ٌذي تكٓزع
  .لمقٓاس قابمة غٓر الهقدهة الخدهات كاىت إذا
 ٓؿتحه َٓتن ،الرئٓسٓة اٖقسان عمِ الفرعٓة لٗقساـ الهباشرة غٓر  اٖعباءتَزٓع ٌَ : الثاىويالتوزيع- 6

 هعٓىة تختمف قٓاس َحدة حسب عمِ اٖخرُ الهساعدة الفرعٓة اٖقسان  أعباءهو رئٓسْ قسن كؿ ىصٓب
 48.(5)ٖخرُ  هؤسسة هو

ذا التكٓزع ٓتخذ عدة طرؽ ا  ٌك : ىذكٌر
 تقـك عمِ أساس التكٓزع ا٘جهالْ لمهصآرؼ غٓر الهباشرة التابعة لٗقساـ  :الهباشرة طريقة التوزيع 6-1

 49.(6)الفرعٓة، كفؽ أسس هتىاسبة هع اٖقساـ الرئٓسٓة 

                                                           

 116 ص ،1998  الجزائر، أفاؽ، دار ،التحميمية الهحاسبة تقىيات أككٓؿ، سعٓد هحهد- 1
-2  Burlaud Alain et Claude Simon, Comptabilité de Gestion, Vuibert, Paris, 1995, P 18. 

  . 38ىاصر دادم عدكف، هرجع سابؽ، ص- 3
-4 J. Trahand et les autres, op.cit, P. 18  

 98 ص ، سابق هرجع ،ىَر أحهد- 5
عقكب عبد الكٓرـ، هرجع سابؽ ، ص - 6  103بٓك
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 هف قسـ بكؿ الخاصة لٗعباء تكٓزع الهجهكع اٖكلْ ٓتـ الطٓرقة ٌذي ظؿ فْ :طريقة التوزيع التىازلي 6-2
ة، اٖقساـ اٖقساـ الثاىكٓة التالٓة لً، با٘ضافة إلِ اٖقساـ الرئٓسٓة، أم أف الهركز ٓقدـ خدهاتً  عمِ الثاىٓك

كذا ٓكزع هجهكع أعباء القسـ الثاىْ عمِ الهراكز  فقط لمهراكز التْ تمًٓ، لٓصبح هجهكع أعبائً هعدكها، ٌك
الهكالٓة لً دكف الرجكع إلِ الكراء كبالتالْ فإف ٌذي الطٓرقة تتجاٌؿ تهاها اٚستفادة العكسٓة، أم أىٍا تٍتـ 

 50.(1)باٚستفادة فْ اتجاي كاحد فقط ٌك اٚتجاي التىازلْ
 تقكـ عمِ هبدأ تبادؿ الخدهات بٓف اٖقساـ، فقد ٓستفٓد قسـ ها هف خدهات: طريقة التوزيع التبادلي 6-3

 .اٖقساـ الفرعٓة اٖخرل، كقد ٓقدـ ٌذا القسـ بالهقابؿ خدهات لتمؾ اٖقساـ
 إٓجاد ٓهكف أىً بهعىِ أم اٖقساـ، بٓف لمخدهات تبادؿ ىصادؼ قد أىً لىا ٓتضح التبادلْ التكٓزع خٛؿ كهف
 بعدٌا ثـ أٚك الهتبادلة الخدهات قٓـ تحدٓد اٖهر ٓتكجب كلذلؾ الكقت، ىفس فْ أخرل كٓتمقِ خدهة ٓقدـ قسـ

 بشكؿ الثاىكم التكٓزع عهمٓة تتـ ٌىا لمخدهات، تبادؿ أم كجكد عدـ حالة فْ أها الثاىكم، التكٓزع عهمٓة هباشرة
 اٖقساـ إلِ تتعداي بؿ فقط الهساعدة اٖقساـ عمِ تقتصر ٚ الخدهات تبادؿ عهمٓة أف إلِ ىشٓر كها عادم

تـ البعض، بعضٍـ خدهات هف ٓستفٓدكف أكثر أك أساسٓف قسهٓف ىجد ها عادةك الرئٓسٓة،  قٓهة حساب ٓك
 51 .(2) الثاىكٓة اٖقساـ فْ الحاؿ ٌك ها هثؿ الهصفكفات، بطٓرقة  لمقسهٓفالهتبادلة الخدهات

 أدت كقد التحمٓمٓة الهحاسبة هجاؿ فْ الطرؽ أكؿ هف الطٓرقة ٌذي تعتبر: ههيزات طريقة التكاليف الكمية- 7
ا تمت التْ الفترة خٛؿ الهؤسسات خاصة ىشاط فْ بارزا دكرا  كالعهؿ بٍا اٌٚتهاـ زاد بحٓث كتطبٓقٍا، ظٍكٌر
ا، كرغـ كؿ ٌذا كاف لٍذي الطٓرقة هجهكعة هف الهزآا كالعٓكب  عمِ ٌر  .تطٓك
ا ا٘ٓجابٓات هف لٍا هجهكعة:  هزايا طريقة التكاليف الكمية7-1  52:(3)هىٍا  ىذكٌر
 .ا٘ىتاجٓة الدكرة هراحؿ هختمؼ فْ الهخزكىات تقٓٓـ -
 .كالبٓع  ا٘ىتاج هسار هراحؿ هختمؼ عبر هىتكج، أم تكالٓؼ تطكر دراسة- 
 .الىتٓجة  فْ هىٍا كؿ هساٌهة بهعرفة ٓسهح هها هسؤكلٓة، هركز لكؿ التكالٓؼ بتحمٓؿ القٓاـ- 
 فْ كالضعؼ القكة ىقاط كتحدٓد هتعددة أىشطة لٍا هؤسسة  بكؿ الخاص التكمفة سعر لٍٓكؿ هقارىة إجراء- 
ذا بً ظؿ  تىظٓـ إعادة ،الهراحؿ بعض فْ التكالٓؼ تخفٓض )إستراتٓجٓة خٓارات تسطٓر دؼالهىافسة ٌك

  ...(،الهسار

                                                           

 ص ، ص2004ا٘سكىدٓرة،  الجاهعٓة، الدار ،الهعموهات وتكىولوجيا اإلدارية الهحاسبة في الحديثة االتجاٌات ،المطٓؼ عبد الدٓف ىكر ىاصر- 1
204-205 

2- Burlaud Alain et Claude Simon, op.cit, P33. 

 .117، ص 2006-2005 الجزائر، جاهعة ، هذكرة هاجستٓر غٓر هىشكرة،التسيير هراقبة في كأداة التحميمية الهحاسبة ىظام أٌهية هرابطْ ىكاؿ،- 3
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   53:(1)ىذكر هىٍا  السمبٓات بعض لٍا : عيوب طريقة التكاليف الكمية7-2

ذا اٖعباء، هجهؿ بحساب لمقٓاـ الدكرة حتِ ىٍآة اٚىتظار-   الهعمكهات عمِ الحصكؿب ا٘دارة ٓساعد ٚ ٌك
 . القرارات ٚتخاذ الهىاسب الكقت فْ
ا-   . التحهٓؿ دقة لعدـ ىظرا التسٓٓر هراقبة هجاؿ فْ قصكٌر
  السٓاسات َرسن القرارات ٚتخاذ َالٛزهة الكافٓة بالهعمَهات ا٘دارة تزَٓد فْ الطرٓقة ٌذيهحدَدٓة - 

 .ؿلمهستقب    َالتخطٓط
 ٓقابمٍا كها ا٘ىتاجٓة الطاقة استغٛؿ هدل هعرفة عدـ كبالتالْ الىشاط هستكل تغٓرات اٚعتبار بعٓف تأخذ ٚ- 
 .الهستغؿ كغٓر الهستغؿ الهستكل هف
   .الهؤسسة لىشاط اٚقتصادم التحمٓؿ فْ استعهالٍا عمِ القدرة  عدـ-
مة طٓرقة أىٍا الطٓرقة لٍذي ٓكجً عٓب أٌـ-   الهباشرة ٚك غٓر اٖعباء تحهٓؿ ك تكٓزع فْ الحسابات طٓك

 تكمفة هعرفة سعر الهؤسسات هسٓرك ٓحتاج حٓف فْ اٚستغٛؿ دكرة اىتٍاء بعد إٚ التكمفة بسعر تطمعىا
ذا الدكرة، خٛؿ فْ هىتجاتٍـ  54.(2)التكالٓؼ قبؿ حساب الهبٓعات كأسعار بحجـ الهتعمقة القرارات ٚتخاذ ٌك

  البٓع سعر ٓككف الضركرم أف هف لٓس اىً كها ٖخرل، فترة هف هتذبذبا الهىتجة الكحدة بٓع سعر ٓجعؿ- 
 55.(3)تبٓف ٌذا الهتغٓرة التكمفة كطٓرقة لمكحدة، الكمٓة التكمفة هف أعمِ  
  تكالٓؼ ٌْ الثابتة التكالٓؼ أف عمها التالٓة الفترة إلِ الهخزكف هع الثابتة التكالٓؼ هف جزء ىقؿ إلِ تؤدم- 
ذا ،)زهىٓة (فترة     56.(4)الهالٓة  الفترات استقٛؿ فرض ٓخالؼ ٌك

: انجزئيت انتكانيف طرق: الهطمب الثاىي 
الىشاط  بهستكل ٚرتباطٍا تبعا تحهؿ التكالٓؼ فاف كبذلؾ لمتكالٓؼ، الجزئْ التحهٓؿ عمِ الطرؽ ٌذي تعتهد
ىاؾ  : هىٍا ىذكر التكالٓؼ لتحهٓؿ جزئٓة طرؽ عدة ٌك

 الهىتسب إلِ GANTT.Hٓعكد الفضؿ فْ ظٍكر ٌذي الطٓرقة إلِ أبحاث  :العقالىيحهيل تطريقة ال- 1
 حٓث تقضْ ٌذي الطٓرقة بتحهٓؿ الكحدات الهىتجة 1951التٓار الفكرم لمتىظٓـ العمهْ لمعهؿ، كذلؾ سىة 

  57.(5)بالقدر الهٛئـ لٍا هف التكالٓؼ الثابتة كفقا لهعاهؿ التحهٓؿ العقٛىْ

                                                           

 102 ص ، 2004-2003 الجزائر، جاهعة ، هىشكرة هاجستٓر غٓر هذكرة اإلىتاج، وهراقبة لتخطيط كأداة التحميمية الهحاسبة أحهد، طكآبٓة- 1
 .208، صهرجع سابؽ ٌٛؿ رحهكف،- 2
  44 ص ،2009 باتىة، جاهعة هاجستٓر غٓر هىشكرة، هذكرة ،االقتصادية الهؤسسة أداء تحسين في الهعيارية التكاليف دورالشٓرؼ،  جاب اهلل- 3
 74 ص ،2008اٖردف، عهاف، كالتكٓزع، لمىشر إثراء دار ،الصىاعية التكاليف هحاسبة الساقْ، هٍدم سعدكف الربٓعْ، جهعة حسف كهاؿ- 4
 48، ص 2002-2001، هذكرة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة الجزائر،االتجاي الحديث لمهىافسة وفق أسموب تخفيض التكاليفدادف عبد الغىْ، - 5
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 اٖعباء بٓف التهٓٓز هبدأ التكمفة لحساب هعالجتٍا فْ الطٓرقة ٌذي تعتهد :هبدأ طريقة التحهيل العقالىي 1-1
 اٖعباء إلِ الهىتجات، با٘ضافة إلِ كتحهٓمً الثابتة اٖعباء هف الهقدار الهستغؿ لتحدٓد كالهتغٓرة الثابتة
التحهٓؿ العقٛىْ  هعاهؿ فْ الثابتة اٖعباء بضرب عقٛىٓا الهحهمة اٖعباء الثابتة حساب ٓتـ كهىً ،الهتغٓرة
ٛحظ اٖعباء الهتغٓرة، هع جهعً ٓتـ كالىاتج ذا الكحدة تكمفة ثبات ٓك  اٖعباء بهستكل جهٓع ربط إلِ راجع ٌك
 58.(1)الىشاط 

 بهعىِ الىشاط، حجـ بتغٓر تتغٓر الهحهمة الثابتة التكالٓؼ جعؿ إلِ الثابتة لمتكالٓؼ العقٛىْ التحهٓؿ ٍٓدؼك
     59: (2 )مٓؿ ها كفؽ التكمفة حساب فْ ا٘ىتاج حجـ تغٓر أثر إزالة
 التكالٓؼ باقْ عف الثابتة التكالٓؼ فصؿ. 
 كفؽ العٛقةالثابتة لمتكالٓؼ العقٛىْ التحهٓؿ هعاهؿ تحدٓد   

=  العقالىي  هعاهل التحهيل
 الفعمي الىشاط 

الىشاط العادي 
 عقٛىٓا الهحهمة الثابتة التكالٓؼ حساب  

 العقالىي التحهيل هعاهل × الفعمية الثابتة التكاليف  =عقالىيا الهحهمة الثابتة التكاليف
 ٓهثؿ الفرؽ ٌذا عقٛىٓا، الهحهمة الثابتة كالتكالٓؼ الفعمٓة الثابتة التكالٓؼ بٓف الفرؽ حساب: 

 (.الىشاط عجز) البطالة تكمفة ٓسهِ عقٛىٓا الهحهمة هف أكبر الفعمٓة كاىت إذا- 
ادة ربح ) الىشاط فائض ٓسهِ عقٛىٓا الهحهمة هف أقؿ الفعمٓة كاىت إذا            -   (.الفعالٓة ٓز

 60:(3 ) حجم الىشاط العادي والفعمي تحديد1-2
 الفعمْ الىشاط حجـ قٓاس هف صعكبة أكثر العادم الىشاط حجـ تحدٓد إف : الىشاط العادي حجم1-2-1
 كالبعض تىبؤات، أساس عمِ كبعضٍا تآرخٓة، اعتبارات أساس عمِ العادم الىشاط تحدد الهؤسسات بعضؼ

 .ا٘ىتاجٓة الطاقة أساس عمِ أخر
 دقٓؽ هؤشر إٓجاد لصعكبة دقٓقة بطٓرقة الفعمْ الىشاط قٓاس الصعب  هف:الفعمي الىشاط  حجم1-2-2

 عددٌا فأحٓث  الهتجاىسة، اٖقساـ فْ العهؿ ككحدات عىً تعبر عىاصر عدة استعهاؿ ٓهكف أىً إٚ لحسابً
 .الفعمْ الىشاط حجـ عف ٓعبر هعٓىة فترة فْ

                                                           

 166 ص سابؽ، هرجع ،عدكف دادم ىاصر- 1

-2 Burlaud Alin, Op.cit, P 81.  
 72-71هرجع سابؽ، ص ص  فاتح،  ساحؿ،-3
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 الطرؽ التْ أحسف هف الثابتة لٗعباء العقٛىْ التحهٓؿ طٓرقة  تعتبر: ههيزات طريقة التحهيل العقالىي1-3
 .ٌذي الطٓرقة كىقائص هزآا أٌـ ٓمْ ها كفْ البعٓد، الهدل عمِ اتخاذ القرارات، خاصة عمِ الهسٓٓرف تساعد

 :61 (1 )ٓمْ فٓها العقٛىْ التحهٓؿ طٓرقة هزآا تتهثؿ:  إيجابيات طريقة التحهيل العقالىي1-3-1
 بشكؿ الثابتة اٖعباء أك لمكحدة الهتغٓرة التكمفة تغٓر حالة فْ إٚ الطٓرقة ٌذي كفؽ التكمفة سعر  استقرار -

 .    إجهالْ
 الهدهجة الثابتة التكمفة بهقدار الهىتكج تحهٓؿ خٛؿ هف كذلؾ عقٛىٓة بطٓرقة الىٍائٓة التكمفة بحساب تسهح- 
 حجـ تغٓر هف الىاتج اىخفاضً أك ا٘ىتاج تكمفة ارتفاع هشكؿ هكاجٍة ٓهكىىا كبالتالْ التحهٓؿ، هعاهؿ كفؽ

  .البٓع أسعار عمِ اٖخٓر ٌذا اىعكاس كهدل الىشاط
هشاركة  خٛؿ هف كذلؾ العادم الىشاط حجـ تحدٓد أثىاء خاصة القرارات، اتخاذ فْ بالهشاركة لمجهٓع تسهح- 
 . قسهً  هستكل عمِ هسؤكلٓتً حسب هسؤكؿ كؿ
مة لفترة بٓع أسعار تحدٓد-   كاىت أعبائٍا، سكاء كؿ تغطٓة عمِ قادرة تككف أف الهؤسسة عمِ بد ٚ بحٓث طٓك

ذا البٓع، أسعار خٛؿ هف ثابتة، أك هتغٓرة  جٓد هرجع إعطاء قادرة عمِ غٓر الكمٓة التكالٓؼ طٓرقة كاىت كا 
 التحهٓؿ طٓرقة فإف تقمبات الىشاط، هع التغٓر كثٓرة التكالٓؼ ٌذي ٖف تعدٓمٍا تكقع أك البٓع أسعار لتحدٓد

مة لفترة البٓع أسعار لتحدٓد جٓدة قكاعد تكفر العقٛىْ  63 62.(2) لهىتجات الهؤسسة طٓك
 :(3)هف سمبٓاتٍا ىذكر:  سمبيات طريقة التحهيل العقالىي1-3-2
  تحدٓد عمِ كبالتالْ لتكالٓؼا تحهٓؿ عمِ اىعكاسات لً ٖف العادم، الىشاط تحدٓد كٓفٓةح ٓطر هشكؿ أكؿ- 
 .السعر   
 .هتغٓرة شبً تكالٓؼ كجكد حالة فْ خصكصا الهتغٓرة كالتكالٓؼ الثابتة التكالٓؼ بٓف الفصؿ صعكبة- 
 .الحقٓقٓة التكمفة عف  تختمؼ)أكلٓة هكاد هىتجات، (الىٍائٓة الهخزكىات قٓهة- 
                                                                              : طريقة التكاليف الهتغيرة-2

 الهتغٓرة الثابتة التكالٓؼ بٓف الفصؿ عمِ أساسان  تعتهد طٓرقة هي : تعريف طريقة التكاليف الهتغيرة2-1
 اٖعهاؿ رقـ هف الهتغٓرة التكالٓؼ إجهالْ كبطرح ،فقط الهتغٓرة التكالٓؼ عمِ أساس التكمفة سعر كحساب

                                                           

   121ص سابؽ، هرجع عدكف، دادم ىاصر- 1
 216 ص سابؽ، هرجع ٌٛؿ، درحهكف- 2
  74ص سابؽ، فاتح، هرجع ساحؿ- 3
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ىحصؿ عمِ ٌاهش عمِ التكمفة الهتغٓرة الذم ٓستعهؿ فْ اتخاذ القرارات الدكٓرة، كحساب سعر التكمفة 
 64 .(1) بالتكالٓؼ الهتغٓرة عمِ عكس طٓرقة التحهٓؿ العقٛىْ التْ تعتهد عمِ التكالٓؼ الثابتة

ْ كاحدة، دفعة هىتجات عدة تىتج التْ الهؤسسات فْ الطٓرقة ٌذي تطبؽ  التكالٓؼ بٓف التفرقة عمِ تعتهد ٌك
 التكالٓؼ فتحهؿ ا٘ىتاج، كحدات إلِ التكالٓؼ لعىاصر الجزئْ التحهٓؿ هبدأ عمِ كتقكـ ،كالثابتة الهتغٓرة
  الصافٓة الىتٓجة استخراج عىد الفترة ىٍآة فْ فتحهؿ الثابتة التكالٓؼ أها ا٘ىتاج، كحدات عمِ فقطالهتغٓرة 
 65.(2)هىتج ؿلؾ الهتغٓرة التكمفة ٌاهش حساب هع الهتغٓرة، التكالٓؼ عمِ الٍاهش هف الثابتة التكالٓؼ تطرح

  66 :( 3)هف أٌـ أٌدافٍا ىذكر: أٌداف التكمفة الهتغيرة 2-2
  الفصؿ بٓف اٖعباء الثابتة كالهتغٓرة باعتبار التكمفة ٓهكف التحكـ فٍٓا كلك ىسبٓا بحكـ اعتهادٌا إلِتٍدؼ  -
  .عمِ حجـ الىشاط   
 .لهعرفة هردكدٓة كىسبة هساٌهة التكمفة الهتغٓرة فْ الىتٓجة التحمٓمٓة -
هكاىٓة التقمٓؿ هىٍا إلِ أدىِ هستكل -  .هحاكلة تخفٓض التكمفة الهتغٓرة ىظرا لمقدرة عمِ التحكـ فٍٓا كا 
 .الكمفة الهتغٓرة تساعد الهحمؿ عمِ التخطٓط القصٓر اٖجؿ -
ذا اٖخٓر لً فكائد تسٓٓرة -  .الكمفة الهتغٓرة تساعد عمِ إىشاء جدكؿ اٚستغٛؿ التفاضمْ ٌك
  67:(4)ٌْ الطٓرقة ٌذي عمٍٓا تقكـ التْ الهبادئ إف:  هبادئ طريقة التكمفة الهتغيرة2-3
تكٓزعٍا  ٓتـ ،هتغٓرة أعباء ٌْ اٖعباء الىشاط، ٌذي حجـ لتغٓر تبعا تتغٓر أعباء هف الهتغٓرة التكمفة تتككف- 

 . هىتج لكؿ الهتغٓرة التكمفة تحدٓد أجؿ هف الهىتجات عمِ
 .الىتٓجة تحدٓد أجؿ هف إجهاٚ هعالجتٍا ٓتـ كلكف الهىتجات حسب تكٓزعٍا ٓتـ ٚ الثابتة اٖعباء- 

ة، التكالٓؼ هستكل عمِ الثابتة التكالٓؼ أثر استبعاد ٓتـ    إذف    لٓس التكالٓؼ الثابتة أخرل بعبارة الكحدٓك
  .الكحدكٓة التكالٓؼ هستكل عمِ    لٍا تأثٓر

 .بسٍكلة الهردكدٓة عتبة الىتائج، التكالٓؼ، حساب تقدٓرات بإعداد تسهح الهتغٓرة التكالٓؼ طٓرقة-  

                                                           

   122ص سابؽ، عدكف، هرجع دادم  ىاصر-1
عقكب، الكٓرـ عبد- 2    179ص سابؽ، هرجع بٓك
  111بكعٛـ بكشاشْ، هرجع سابؽ، ص - 3

-4 Farid Makhlouf, Comptabilité Analytique, Pages Bleues, Alger, 2006, P 82 
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ىا : عتبة الهردودية2-4  ٌْ تساكم التكالٓؼ الثابتة كالهتغٓرة التْ تحهمتٍا الهؤسسة هع حجـ ىشاطٍا، ٌك
تبدأ اٖرباح عىد عتبة الهردكدٓة كتدعِ كذلؾ ىقطة التكازف، ىقطة . ٓتحقؽ التعادؿ أم ٚ ربح ٚك خسارة

 68.(1)التعادؿ ىقطة الصفر 
 69:(2)كتحسب عتبة الهردكدٓة حسب العٛقة التالٓة 

= عتبة الهردودية 
  التكاليف الثابتة  xرقم األعهال 

 الٍاهش عمى التكمفة الهتغيرة
 وتحدد عدد الوحدات الالزهة لموصول إلى ىقطة التعادل حسب العالقة  

= كهية ىقطة التعادل 
 التكاليف الثابتة  
 اإليراد الحدي لموحدة

  
 
 70:(3) ههيزات طريقة التكاليف الهتغيرة2-5
 :تتهٓز ٌذي الطٓرقة بههٓزات ىذكر هىٍا :  طريقة التكاليف الهتغيرةايجابيات 2-5-1
 هىتكج إىتاج عمِ كا٘بقاء القصٓر الهدل فْ القرارات بعض اتخاذ كبالتالْ الهردكدٓة، عتبة بتحدٓد تسهح -

 . لخسارة تحقٓقً هعٓف رغـ
  هساكٓة الهبٓعات تككف ٖف الطمبٓات، بىظاـ تعهؿ التْ لمهؤسسات بالىسبة أحسف هىاسبة الطٓرقة ٌذي- 

. لٙىتاج
 ٓهكف لمبٓع الهختمفة اٖحجاـ فْ التغٓرات عف الىاتجة الربح فْ التغٓرات فإف هعركفا الربح ٌاهش كاف إذا- 

 :..تحدٓدٌا
 :هف سمبٓاتٍا ىذكر : سمبيات طريقة التكاليف الهتغيرة2-5-2
 تحدٓد هشكمة ٓكاجً الهحاسب زاؿ فها بالكاهؿ، الهباشرة غٓر التكالٓؼ عىاصر تكٓزع هشكمة الطٓرقة تحؿ لـ- 

 .الهتغٓرة الهباشرة غٓر التكالٓؼ عىاصر هف الىٍائْ الهىتج كحدة ىصٓب

                                                           

عقكب، الكٓرـ عبد- 1  .155ص سابؽ، هرجع بٓك
 158-157ىفس الهرجع، ص ص - 2
هكاىية األىشطة أساس عمى التكاليف وطريقة هحاسبة التقميدية التكاليف طرق بين هقارىة دراسةأحهد،  حابْ- 3  الصىاعية الهؤسسات تطبيقٍا في وا 

 .54، ص 2011-1010 الجزائر، جاهعة ، هذكرة هاجستٓر غٓر هىشكرة،الجزائرية

  تكاليف هتغيرة لموحدة–سعر البيع لموحدة  = اإليراد الحدي لموحدة
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 ا٘ىتاج كحجـ التكالٓؼ عىاصر بٓف لٛرتباط ىتٓجة كالهتغٓرة الثابتة التكالٓؼ بٓف الفصؿ السٍؿ هف لٓس- 
ا ثابتة شبً أك هتغٓرة شبً التكالٓؼ بعض فٍىاؾ كالهبٓعات،  بالىسبة تهاها ثابتة أك هتغٓرة الهحاسب ٓعتبٌر

 إلِ ٓصؿ كحٓف الزهف، هف فترة خٛؿ الىشاط اتجاي العىصر سمكؾ دراسة عمًٓ ٓككف كلذلؾ الىشاط، لحجـ
ب بٍا إعادة إلِ ٓؤدم هها العىصر طبٓعة تتغٓر قد الهطمكب التبٓك    .جدٓد هف تبٓك

 الهىتجات هف الهدة آخر هخزكف ٓصبح الفترة، فْ بالهؤسسة الخاص ا٘ىتاج هف أقؿ الهباع ا٘ىتاج كاف إذا- 
  .فقط الهتغٓرة هقٓها بالتكمفة

 هدرسة عمِ أطمؽ كقد الرأسهالٓٓف، اٚقتصادٓٓف لدل قدٓها استعهمت الطٓرقة ٌذي :التكمفة الٍاهشية- 3
ء ـ ،(الٍاهشٓٓف )الحدٓٓف اسـ ٌٚؤ ، ٌذا استعهؿ هف أكؿ باعتباٌر ء ىظٓرة ككاىت الهفٍـك  إلِ الهىتج تدعكا ٌٚؤ
 أم تحقٓؽ عدـ أم بٓعٍا، سعر هع الهباعة اٖخٓرة الكحدة تكمفة فًٓ تتساكل الذم الحد إلِ إىتاجً كهٓة رفع
 أك أكثر رفعً عدـ أم ا٘ىتاج، تكقٓؼ ٓجب الحجـ ٌذا كعىد اٖخٓرة، الكحدة ٌذي بٓع فْ  خسارة أك ربح

 71.(1)قتجاكز
 الكهٓة فْ الحاصؿ التغٓر إثر ا٘جهالٓة التكمفة فْ الحاصؿ التغٓر ٌْ :الٍاهشية التكمفة  تعريف3-1

ادة عف عبارة ٌْ أخر كبهعىِ ا٘ىتاج، كحدات هف بكحدة الهىتجة ادة إثر عمِ الكمٓة التكالٓؼ فْ الٓز  فْ الٓز
 72.(2)ا٘ىتاج كهٓة اىخفاض إثر عمِ الكمٓة التكالٓؼ فْ الىقصاف عف عبارة ٌْ أك كاحدة، بكحدة ا٘ىتاج كهٓة
 القكائـ فْ تظٍر ٚ ىظٓرة اقتصادٓة تكالٓؼ الٍاهشٓة، التكالٓؼ اعتبار ٓهكف : الٍاهشية التكمفة  هبدأ3-2

 اتخاذ فْ تساعد أىٍا كها الهؤسسة ىشاط فْ تغٓٓر لكؿ الهتكّقعة الىتائج دراسة أجؿ هف تحسب إىها ك الهالٓة
ادة أك تخفٓض حالة فْ اٖسعار بتحدٓد الهتعمقة التسٓٓر قرارات  الخاصة الطمبٓات رفض أك كقبكؿ ، ا٘ىتاج ٓز
 هف هختمفة لكضعٓات كالتكمفة ا٘ىتاج حجـ حسب الهتكقعة الهردكدٓة دراسة ٓتـ . العهٛء طرؼ هف الهقدهة
ذا كهٓة، لكؿ كثابتة هتغٓرة تكمفة هف ٓقابمٍا كها الهىتجة الكهٓة حٓث ادة ٌك  الكحدات فْ الىقصاف أك بالٓز
 73: (3) لدٓىا ٓككف لذا الجارم، با٘ىتاج هقارىة

 1 لإلىتاج اإلجهالية التكمفة  - 2لإلىتاج اإلجهالية التكمفة = اإلجهالية الٍاهشية لتكمفةا
 رقـ بٓف الفرؽ خٛؿ هف ههكف ربح اكبر ٓحقؽ الذم ا٘ىتاج حجـ ٓهثؿ :األهثل اإلىتاج حجم  تحديد3-3

 بعهمٓة الهؤسسة تقكـ عىدها اٖقصِ حدٌا اٚقتصادٓة اٖفضمٓة تبمغ ا٘جهالٓة كالتكمفة ا٘جهالْ اٖعهاؿ
 أكثر أىتجت إذا أها الٍاهشٓة، كالتكمفة الٍاهشْ ا٘ٓراد بٓف التساكم تضهف التْ الكهٓة بمكغ غآة إلِ ا٘ىتاج

                                                           

 179 . ص سابؽ، هرجع عدكف، دادم ىاصر- 1
 179 ص ، الهرجع ىفس- 2
 146 هرجع سابؽ ، ص أحهد، طكآبٓة- 3
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 خٛلً هف ٓهكف ٚ التْك كاهمة، هىافسة تسكدي الذم السكؽ حالة فْ خاصة،  الربح اىخفاض إلِ سٓؤدم فٍذا
 ٓتـ اٚقتصادٓة فاٖفضمٓة .السكؽ طرؼ هف هحدد اٖخٓر ٌذا أف بها البٓع، سعر عمِ تؤثر أف لمهؤسسة
 :الهكالْ الشكؿ فْ العٛقة ٌذي إظٍار ٓهكف ك البٓع، سعر إلِ هساكٓة الٍاهشٓة التكمفة تككف عىدها بمكغٍا

 تحديد األفضمية االقتصادية : 04الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 245 ص سابؽ، هرجع ،لمتسيير هعموهات ىظام التحميمية الهحاسبة ٌٛؿ، درحهكف : الهصدر

ادة الهؤسسة هصمحة هف أىً الشكؿ ٌذا خٛؿ هف ىٛحظ   الربح فًٓ ٓىعدـ هستكل إلِ تصؿ حتِ ا٘ىتاج، ٓز
 ٌىا ا٘شارة تجدر .البٓع سعر الٍاهشٓة التكمفة تجاكز بهجرد الحالة ٌذي كتظٍر .الهىتجة اٖخٓرة الكحدة عمِ
  الحالتٓف كمتا فْ بً هعهكؿ اٚقتصادٓة اٖفضمٓة هبدأ ٓبقِ تغٓري أك البٓع سعر ثبات حالة فْ سكاء أىً إلِ
ادة الهؤسسة تىصح البٓع، سعر هف اقؿ الٍاهشٓة التكمفة داهت فها  .إىتاجٍا بٓز
 إف الهؤسسة تسعِ ٚستخداـ عدة طرؽ لتحقٓؽ الهراقبة كالتسٓٓر اٖهثؿ لبىاء :طريقة التكاليف الهعيارية - 4

الهؤسسة كبالتالْ قٓاس هختمؼ عىاصر التكمفة كسعر التكمفة هها ٓؤدم إلِ تحدٓد جهٓع التكالٓؼ كسعر 
. التكمفة هسبقا كهقارىتٍا بالتكالٓؼ كسعر التكمفة الحقٓقٓة 

  : لٍا عدة تعآرؼ هىٍا :تعريف طريقة التكاليف الهعيارية  4-1
ترجهة العٛقة الهباشرة القائهة بٓف خدهات عىاصر الهدخٛت  " ٓهكف تعٓرفً كذلؾ بأىً :التعريف األول

بٓة لتحدٓد أفضؿ عٛقة بٓف كحدة  عتهد فْ ذلؾ عمِ دراسة عمهٓة كتجٓر كالهخرجات فْ صكرة هعآٓر فىٓة، ٓك
  هّر الزهف الهىَتج كاحتٓاجاتٍا هف كهٓة الهكاد كزهف العهؿ فْ ضكء العكاهؿ الهؤثرة فْ ٌذي العٛقة عمِ

 
 
 

التكمفة الٍاهشٓة 

 تكاليف وحدوية

 وحوية

 أفضلية   عدد الوحدات

 اقتصادية

التكمفة الهتكسطة 
سعر البيع 
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. (1)" بالفعؿاٖداءكبالتالْ فإىً ٓفترض أّف رقـ التكمفة الذم ٓتحّدد ٓكّضح ها ٓجب أف تككف عمًٓ تكمفة 
خطة تكالٓؼ هحددة هقدها عمِ أساس فىْ كعمهْ دقٓؽ لها ٓىبغْ أف تككف عمًٓ كحدة  ٌْ:" التعريف الثاىي

 747576 (2)"التكمفة هف هىتج أك خدهة 
 الرقابة فْ تتهثؿ لٙدارة هتعددة أٌدافا الهعٓآرة التكالٓؼ استخداـ  ٓحقؽ:الهعيارية التكاليف أٌداف 4-2

 الهىشأة أٌداؼ تحقٓؽ فْ الحدٓثة ا٘دارة أٌهٓة ازدٓاد هع  كلكف،الكحدة الهىتجة تكمفة كخفض التكالٓؼ عمِ
ر اٌٚتهاـ ازداد   :(3)التالٓة الىكاحْ فْ خاصة هكاىة كاكتسبت أٌدافٍا كتكسعت الهعٓآرة ىظاـ التكالٓؼ بتطٓك
    ها عمِ ترتكز فٍْ فعالٓة، أكثر بطٓرقة الكمٓة الهعٓآرة التكالٓؼ ظؿ فْ الىتائج برهجة ٓهكف :البرهجة- 
  .فعٛ حدث ها كلٓس الهستقبمٓة الفترة فْ ٓحدث سكؼ   
 .هستقبٛ تقمٓصٍا عمِ العهؿ إهكاىٓة كبالتالْ الهعٓآرة، بالتكالٓؼ الفعمٓة الىتائج هقارىة خٛؿ هف :الرقابة- 
 .الهىتكجات لتسعٓر كأساس الهعٓآرة التكالٓؼ طٓرقة ىستعهؿ أف ٓهكف :التسعير- 
 كتحمٓمٍا الحاصمة باٚىحرافات تفصٓمٓة ككشكؼ دكٓرة بتقآرر بالهؤسسة الخاصة ا٘دارة بهد تسهح :اإلعالم- 
 .لمهؤسسة اٚستغٛلْ بالىشاط الهتعمقة بالهشاكؿ التصحٓحٓة القرارات اتخاذ أجؿ هف
 77:(4)ٌْ  رئٓسٓة كهبادئ أسس عمِ الطٓرقة ٌذي ترتكز :التكاليف الهعيارية هبادئ 4-3

 كالسعرالكهٓة  حٓث هف لً الهككىة كالعىاصر الىشاط بهستكل هسبقا هعٓآرة هستكٓات كضع عمِ  العهؿ  
ىبغْ لً، الهىاسبة كالهكازىة ا٘ىتاجٓة كالطاقة        كطبٓعة  الهؤسسة لٍٓكمة هكافقا ذلؾ كؿ ٓككف أف ٓك
 .أخرل جٍات هف هحددة هعآٓر أك تقىٓة دراسة حسب هكارد هف تحتاجً كها ا٘ىتاجٓة العهمٓات    
 كهصادر إبراز اٖسباب هع اٚىحرافات، كحساب الفعمٓة بالتكالٓؼ الهعٓآرة التكالٓؼ هقارىة عمِ  العهؿ  
 .الهسؤكلٓة   
 ظركؼالهؤسسة  بٍٓاكؿ الهتعمقة الجدٓدة الهعطٓات حسب باستهرار الهكضكعة الهعآٓر تعدٓؿ عمِ العهؿ 

 .الجكدة كهعآٓر التقىٓات تطكر السكؽ،
 اٖجكر كهعدؿ كالخبرة اٖهثؿ العدد حٓث هف هعٓف لهىتج الٛزهة العهالة. 
 ظؿ فْ الفعمٓة التكمفة تتعداي ٚ أف ٓجب لها ىهكذجا ٓصبح لكْ هعٓف لهىتج الٛزهة ا٘ضافٓة اٖعباء 

 .الجكدة درجة إلِ اٖداء بهستكل الكصكؿ هف تهكف التْ الهىاسبة الظركؼ    تكفر

                                                           

 .60، ص 2001، القسـ الثاىْ، دار الجاهعة الجدٓدة لمىشر، ا٘سكىدٓرة، هحاسبة التكاليفأبك ٓزد كهاؿ خمٓفة ك آخركف، - 1
    57، ص2011، دار كائؿ لمىشر كالتكٓزع، عهاف، هحاسبة التكاليف تخطيط ورقابةخمٓؿ عكاد أبك حشٓش،  -2
عقكب، الكٓرـ عبد- 3  .227 ص سابؽ، هرجع بٓك

 123 ص ، سابؽ هرجع أحهد، طكآبٓة- 4
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بأىً ترجهة العٛقة الهباشرة القائهة بٓف خدهات عىاصر " ف تعٓرفً ؾٓـ :ىظام التكاليف الهعيارية 4-4
بٓة لتحدٓد أفضؿ عٛقة  عتهد فْ ذلؾ عمِ دراسة عمهٓة كتجٓر الهدخٛت كالهخرجات فْ صكرة هعآٓر فىٓة، ٓك
بٓف كحدة الهىَتج كاحتٓاجاتٍا هف كهٓة الهكاد كزهف العهؿ فْ ضكء العكاهؿ الهؤثرة فْ ٌذي العٛقة عمِ هّر 

الزهف، كبالتالْ فإىً ٓفترض أّف رقـ التكمفة الذم ٓتحّدد ٓكّضح ها ٓجب أف تككف عمًٓ تكمفة أداء 
  78.(1)"بالفعؿ

 79:(2) ٓتككف ٌذا الىظاـ هف العىاصر التالٓة :هكوىات ىظام التكاليف الهعيارية 4-5
   : ٌك عبارة عف هقٓاس أك هعّدؿ أك رقـ ٓتـ تحدٓدي هقدها كفقا لهكاصفات ٌىدسٓة لتقدٓر:الهعيار 4-5-1
. الهكاد اٖكلٓة الٛزهة لهىتج هعّٓف هف حٓث التحدٓد اٖهثؿ لمكهٓة، السعر، الجكدة -
 .الٓد العاهمة الٛزهة لهىتج هعٓف هف حٓث العدد اٖهثؿ كالخبرة، كهعدؿ اٖجكر -
اٖعباء الٛزهة لهىتج هعّٓف، بحٓث ٓصبح ىهكذجان لها ٓجب أف ٚ تتعداي التكمفة الفعمٓة فْ ظؿ تكافر  -

 . إلِ درجة الجكدةاٖداءالظركؼ الهىاسبة التْ تهّكف هف الكصكؿ بهستكل 
تعّبر عف ها ٓجب أف تككف عمًٓ العٛقة الهفضمة بٓف خصائص الهدخٛت : األداءهعايير  4-5-2

. كخصائص الهخرجات
ٌْ التكمفة التْ ٓتـ قٓاسٍا عمِ أساس الهعآٓر لحجـ هعّٓف هف ا٘ىتاج أك : التكمفة الهعيارية 4-5-3

تساكم التكمفة الهعٓآرة لكحدة الهىتج التكمفة الهعٓآرة لكؿ هف الهكاد كاٖجكر كالهدخٛت اٖخرل ، ا٘ىجاز
. الضركٓرة ٘تهاـ العهمٓة ا٘ىتاجٓة عمِ أساس هعآٓر التكمفة الهحّددة هسبقا

العهمٓات ا٘ىتاجٓة كحدكث التكالٓؼ الفعمٓة كتسجٓمٍا تتـ هقارىتٍا  إتهاـ بعد:  حساب وتحميل االىحرافات4-6
هع التكالٓؼ الهعٓآرة الهعدة هسبقا ضهف جداكؿ أك هكازىات كحساب الفركؽ كتحمٓمٍا لمكقكؼ عمِ اٖسباب 

 80.(3)التْ أدت إلِ ذلؾ هع تحدٓد الهسؤكلٓات
 كالتكالٓؼ الهعٓآرة التكالٓؼ بٓف اٚختٛفات ىتٓجة اٚىحرافات ٌذي  تىتج:األولية الهواد اىحرافات 4-6-1

 81.(4)اٖسعار فْ أك اٚستٍٛؾ كهٓة فْ التغٓر عف إها تىتج قد كالتْ الفعمٓة،
حدد اىحراؼ الهكاد كها ٓمْ  :ٓك

                                                           

 . 60، ص 2001، دار الجاهعة الجدٓدة لمىشر، ا٘سكىدٓرة، هحاسبة التكاليفأبك ٓزد كهاؿ خمٓفة ك آخركف، - 1
 .44-43، ص 1999، دار صفاء لمطباعة كالىشر كالتكٓزع، اٖردف، الهقدهة هحاسبة التكاليفجهعة أحهد خمٓؿ، - 2

-3 Michel Gervais, Contrôle de gestion, 7eme édition, Economica, Paris, 2001, P138 

-4 Ibidem, P138 

التكمفة الفعمية – التكمفة الهعيارية   =  األولية لمهواد اإلجهالي     االىحراف
 السعر الهعياري ×الكهية الهعيارية =               التكمفة الهعيارية  :حيث أن
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 الهختصة الهصالح تقكـ العاهمة الٓد أك باٖجكر الهتعمقة اٚىحرافات  لقٓاس: العاهمة اليد اىحرافات 4-6-2
 الكقت،الهٍارة هستكٓات :التالٓة العكاهؿ اٚعتبار بعٓف آخذة هعآٓر  بإعداد كتحدٓد)كالطرؽ الدراسات هكتب(

 82.(1) الهىتج لكحدة الٛـز اٖجر هف الهىتجات، الكحدة ٘ىتاج الٛـز
 
  
 
عادة ها ٓتـ تقدٓر التكالٓؼ غٓر الهباشرة عمِ أساس الىتائج السابقة : الهباشرة غير األعباء اىحراف 4-6-3

هع إجراء التعدٓٛت الٛزهة هف أجؿ حساب هعاهؿ تحهٓؿ هعٓارم لمتكالٓؼ غٓر الهباشرة ٓككف هتٛئها هع 
حسب    83:(2)ٓمْ كها الهباشرة غٓر لٗعباء ا٘جهالْ اٚىحراؼ الظركؼ الجدٓدة، ٓك

 الهعيارية لالىتاج الهعياريالتكمفة  – الحقيقيةالتكمفة  =    اإلجهالي االىحراف      
تـ تحمٓؿ اٚىحراؼ ا٘جهالْ ٚىحرافات جزئٓة تتهثؿ فْ  : ٓك

 غٓر اٖعباء بهٓزاىٓة الهتعمقة ا٘جهالْ اٚىحراؼ حصة اٚىحراؼ ٌذا ٓحدد :الهوازىة  اىحراف4-6-3-1
 . التحمٓؿ فترة خٛؿ لمتعدٓؿ قابمة غٓر الثابتة اٖعباء تعتبر بحٓث ،الهباشرة

 هستكل بٓف عٛقة بكضع كذلؾ ا٘ىتاجٓة أرباح أك خسائر بقٓاس  ٓسهح:الهردودية  اىحراف4-6-3-2
 . الهىتجة كالكهٓات الىشاط

 اٖعباء كتحهؿ الهىتجات، عمِ الثابتة اٖعباء تحهٓؿ هؤشر عف عبارة ٌك : الىشاط اىحراف 4-6-3-3
 .الىشاط لهستكل أم العهؿ، كحدات بكاسطة الهىتجات لتكالٓؼ غٓر الهباشرة

ا٘ٓرادات     عمِ اىحرافات تحدٓد ٓهكف فإىً لٗعباء، بالىسبة الحاؿ ٌك  كها:الهبيعات عمى  االىحراف4-7
حسب  اىحرافات إلِ تفصٓمً ثـ إجهالْ، اىحراؼ تحدٓد ٓهكف هبٓعات الهؤسسة، حٓث فْ كالهتهثمة فرعٓة، ٓك

 :اٚىحراؼ ا٘جهالْ عمِ الهبٓعات كها ٓمْ
5 
 
 

                                                           

 ص ص ،2000هصر، الجاهعٓة، الدار ،اإلدارية والهحاسبة التكاليف وهحاسبة الهالية الهحاسبة في دراسات ربً، عبد هحهد عطٓة، أحهد ٌاشـ- 1
358-359 

دآرة، العدد اٖكؿ، جكافهراقبة التكاليف بتقىية االىحرافات وتحسين أداء وهردود الهؤسسةزعٓبط ىكر الدٓف، - 2   .97، ص 2007، أبحاث اقتصادٓة كا 

 السعر الفعمي ×الكهية الفعمية =                     التكمفة الفعمية 

التكمفة الفعمية – التكمفة الهعيارية   =  األولية لمهواد اإلجهالي االىحراف
 الهدة الهعيارية ×األجر الهعياري =   التكمفة الهعيارية        :أنحيث 

 الهدة الفعمية ×األجر الفعمي =                   التكمفة الفعمية   

  الهبيعات الهعيارية  –الهبيعات الفعمية       = اإلجماني االنحراف
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 :أسباب االىحرافات - 5
ككف : الكهية في االىحراف أسباب 5-1    84 :(1)عف ىاتج ٓك
مة غٓر عاهمة ٓد استعهاؿ  -   .هٌؤ
  .    جٓدة غٓر هكاد استعهاؿ - 

 .كالهراقبة الهتابعة سكء عف الىاتج كالتمؼ التبذٓر  -
 .اجٓةا٘ىت أٚت صٓاىة قمة  -
  8586: :(2)أٌهٍا أسباب عدة إلِ اٚىحراؼ ٌذا سبب ٓرجع :الهباعة الكهية أسباب االىحراف 5-2
 .السكؽ  ظركؼ- 
 .الهىتج  عمِ الطمب حجـ- 
 .السمعة  كىكعٓة جكدة- 
 .الهؤسسة  طرؼ هف الهتبعة التسكٓقٓة ا٘ستراتٓجٓة- 
 87:(3)العكاهؿ التْ تتسبب فْ اىحراؼ السعر بٓف  هف :السعر في أسباب االىحراف 5-3
   .السكؽ فْ الهكاد  تغٓر أسعار-
 الهكردٓف كاختٓار اختٛؼ- 
    .الهستخدهة الهادة ىكعٓة اختٛؼ- 
  . الدفع ىظاـ تغٓٓر- 
. عمٍٓا الحصكؿ الهقرر هف كاف التْ التجآرة الخصكهات عمِ عدـ التهكف هف الحصكؿ- 
ا فٓها: الهعيارية التكاليف طريقة تقييم- 6 : ٓمْ  لطٓرقة التكالٓؼ الهعٓآرة هزآا كعٓكب ىكجٌز
 88:(4) هف أٌـ الهزآا ىذكر: هزايا طريقة التكاليف الهعيارية 6-1
. العهؿ عمِ تحسٓف شركط اٚستغٛؿ بىاءا عمِ تحمٓؿ اٚىحرافات كتحدٓد الهسؤكلٓات- 

                                                           
-1 Louis Dubrulle, Didier Jourdain, Comptabilité analytique de gestion, Dunod, Paris, 2000, P314 

  .262 رحهكف ٌٛؿ، هرجع سابؽ، ص-2
 هرباح قاصدم جاهعة ، هىشكرة هاجستٓر غٓر  هذكرة، لتحديد األسعارالتحميمية الهحاسبة الهتجاىسة األقسام طريقة اعتهاد،ىهر الخطٓب هحهد- 3

 52، ص2006-2005كرقمة،

 126، ص هرجع سابؽ، دحهأٓبٓة اطى- 4
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إهكاىٓة تقدٓر تكالٓؼ أم حجـ هف ا٘ىتاج كالقٓاـ بتحمٓؿ الفركؽ الخاصة بً كبالتالْ الهساعدة عمِ كضع - 
. الهكازىات التقدٓٓرة

د ا٘دارة بتقآرر دكٓرة عف الكضعٓة كهستكل اٖداء كاٚىحرافات الهسجمة، كهف ثـ ٓهكف اتخاذ القرارات -  تزٓك
. الهىاسبة 

ذا ها ٓؤدم إلِ ضبط العهمٓات -  ر كالتغٓٓر، ٌك الهساٌهة فْ إعداد هعآٓر دقٓقة بالدراسة كالهتابعة كالتطٓك
. كتحسٓف اٖداء

ذا ها ٓهكف إدارة الهؤسسة هف إعداد قكائـ التكالٓؼ -  الحصكؿ عمِ هعمكهات فكٓرة عىد الحاجة إلٍٓا، ٌك
كهراقبة سٓر الىظاـ ا٘ىتاجْ كتطكر ا٘ىتاجٓة كالعهؿ عمِ هٛحظة أم اىحراؼ كرصد كؿ الهؤشرات كتقدٓهٍا 

.  لمهصالح الهعىٓة لمقٓاـ با٘جراءات الهىاسبة 
د إلٍٓا، الحاجة عىد فكٓرة هعمكهات عمِ الحصكؿ-   كهستكل الهؤسسة كضعٓة عف دكٓرة بتقآرر ا٘دارة كتزٓك

 عمِ كالعهؿ ا٘ىتاجٓة  ا٘ىتاجْ كتطكر الىظاـ سٓر كهراقبة التكالٓؼ قكائـ إعداد هف ا٘دارة ٓهكف هها أدائٍا،
 90 89 .(1)الهىاسبة با٘جراءات لمقٓاـ لمهصالح الهعىٓة كتقدٓهٍا الهؤشرات كؿ كرصد اىحراؼ، أم هٛحظة

 .(2)الفعمْط بالىشا الهعٓارم الىشاط هقارىة ىتٓجة كذلؾ لٛىحراؼ، كفقا الهؤسسة ىشاط هراقبة فْ تستعهؿ- 
 92 91:(3) ىذكر الطٓرقةهف عٓكب :  عيوب طريقة التكاليف الهعيارية6-6-2
 عف الىاتج فعالٓتً كعدـ الىظاـ سٓر فْ خمؿ حصكؿ فْ ٓتسبب دقٓقة غٓر هعآٓر عمِ اٚعتهاد إف- 

 كتحالٓؿ لهعمكهات هصدر تككف ثـ كهف صحٓحة غٓر اىحرافات كتسجٓؿ دقٓقة غٓر هعمكهات عمِ الحصكؿ
 .صائبة غٓر قرارات اتخاذ ك هضممة

 .الخدهٓة اٖىشطة كبعض الىهطْ ا٘ىتاج أسمكب تتبع ٚ التْ الهؤسسات فْ الطٓرقة ٌذي تطبٓؽ صعكبة- 
 الىهكذج تطبٓؽ فْ البدء بعد ا٘ىتاجٓة العهمٓات هتطمبات أكفْ التشغٓؿ هستكٓات فْ تغٓٓرات حدكث عىد- 

  .الفترة ىٍآةبعد  إٚ بالتعدٓؿ التدخؿ ٓصعب الهعٓارم
 أسباب تشكؿ ٚ استثىائٓة أحداث كقكع ىتٓجة ذلؾ إلِ الحاجة تقتضْ أف دكف تتـ أف ٓهكف الهعآٓر هراجعة- 

 .الهعتهدة الهعآٓر كتعدٓؿ لتغٓٓر حقٓقٓة
. (4)رشٓدة غٓر قرارات اتخاذ إلِ ٓؤدم صحٓحة غٓر اىحرافات كتسجٓؿ دقٓقة غٓر هعمكهات كجكد إف- 

 التحميمية لمهحاسبة الحديثة الطرق :الهطمب الثالث
                                                           

-1 Gérard Melyon, Comptabilité Analytique, Breal, Paris , 2001, p 207  

 314 ص ، 2000 لبىاف، بٓركت، كالىشر، لمطباعة العربٓة الىٍضة دار ،اإلداري اللهجا في التكاليف هحاسبة خمٓؿ، أحهد هحهد -2
 .59أحهد، هرجع سابؽ، ص  حابْ- 3
 28، ص2000 هصر، الجاهعٓة، الدار ،والهحاسبة اإلدارية التكاليف وهحاسبة الهالية الهحاسبة في دراسات ربً، عبد هحهد عطٓة، أحهد ٌاشـ- 4
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ا٘ىتاج كالهفآٌـ  تكالٓؼ ٌٓكؿ فْ تغٓر كها عرفتً هف لمهؤسسات، ا٘ىتاجٓة الىظـ فْ الحدٓثة التطكرات
. عمِ الجكدة الشاهمة كالرقابة الحالْ، التكقٓت ىظاـ الصفرم، الهخزكف ىظاـ :هثؿ إدخالٍا تـ التْ الجدٓدة

 لقٓاس جدٓد كؿ ٌذا أدل إلِ ظٍكر ىظاـ التقمٓدٓة، التكالٓؼ ىظـ إلِ كجٍت التْ اٚىتقادات إلِ كبا٘ضافة
. الهىتجة  كحدة تكمفة عف دقٓقا تقٓررا ٓعطْ الذم بالشكؿ تكالٓؼ الهىتجات

 :" ABC "األىشطة  أساس عمى التكاليف ىظام- 1
 فْ ككظٓفٓة ضركٓرة عهمٓة" اىً عمِ C. Berliner et J. Brimson  يعرفه:الىشاط  تعريف1-1

 93 (1)"خدهات عدة أك خدهة ضهىٍا الهؤسسة تدخؿ
 عمِ اٖىشطة أساس عمِ التكالٓؼ ىظاـ ٓقكـ "  :"ABC "األىشطة أساس عمى التكاليف تعريف ىظام 1-2

 التْ ٌْ الهىتجات كأف الهىتجات، كلٓست الهسببة لمتكمفة فٍْ ثـ كهف الهكارد تستٍمؾ اٖىشطة أف فمسفة
 عمِ اٖىشطة ٌذي تحهٓؿ ثـ هعٓىة إلِ أىشطة الهختمفة التكالٓؼ ىسبة ٓجب كبالتالْ اٖىشطة تستٍمؾ

 التخطٓط هجاؿ فْ الهؤسسة الىظاـ إدارة ٌذا كٓفٓد اٖىشطة، ٌذي هف هىتج كؿ استٍٛؾ قدر الهىتجات
 التْ اٖىشطة تحدٓد أجؿ هستقؿ هف بشكؿ ىشاط كؿ دراسة إلِ ٓؤدم كالذم اٖىشطة قدر حسب كالتحمٓؿ
ا عمِ العهؿ ٓىبغْ لمهىتج إضافٓة قٓهة تعطْ ٌر  94.(2)" كتحسٓىٍا  تطٓك

 95 :(3)تتهثؿ أٌداؼ الطٓرقة فْ" : ABC"األىشطة  أساس عمى التكاليف ىظام  أٌداف-2
 الهختمفة  الهىتجات بٓف الهباشرة غٓر التكالٓؼ تكٓزع فْ العدالة تحقٓؽ  . 
 التكالٓؼ ارتفاع أسباب كتحدٓد القرارات اتخاذ فْ لٙدارة هفٓدة هعمكهات تقدٓـ.   
 الهختمفة  الهىتجات بٓف الهباشرة غٓر التكالٓؼ تكٓزع فْ العشكائٓة هف التخمص. 
 ثـ هعرفة كهف لمتكالٓؼ الهسببة اٖىشطة عف كدقٓقة كاضحة صكرة إعطائٍا فْ الهؤسسة إدارة ٓساعد 

 .حدة عمِ ىشاط كؿ هف الهىتج ىصٓب
 لمهىتج تكمفة فًٓ تضٓؼ ٚ التْ اٖىشطة تحدٓد خٛؿ هف التكالٓؼ تخفٓض فْ الهؤسسة إدارة ٓساعد .

 .اٖىشطة ٌذي تكالٓؼ تخفٓض أك تقمٓؿ عمِ كالعهؿ
 الهطمكبة بالدقة الهىتج تكمفة تحدٓد. 

. كالشكؿ التالْ ٓكضح هحاسبة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة 
 

                                                           
1 -Hélène Löning et Al, le contrôle de gestion, 2eédition, Éditions  Dunod, France, 2003, P54. 

 .394 ص ،2005 هصر، الجاهعٓة، الدار ،التكاليف هحاسبة أصول كآخركف، هحـر هحهد ٓزىات- 2
 .164 ص ،2007 اٖردف، كالتكٓزع، لمىشر الحاهد دار ،الهتقدهة التكاليف هحاسبة التكٓرتْ، إسهاعٓؿ ٓحْ- 3
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  هحاسبة التكاليف عمى أساس األىشطة :05الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Source: Patrick Boisselier, Contrôle de gestion, Éditions Vuibert, Paris, 2005, P204  

 

 " :ABC"طريقة تطبيق في الهتبعة الخطوات-3
    96 :ٓمْ ها اٖىشطة أساس عمِ التكالٓؼ ىظاـ تطبٓؽ خطكات تتضهف

 بٍدؼ الهتعمقة العهؿ كحدات أك الهٍاـ أك اٖحداث بأىٍا اٖىشطة تعٓرؼ ٓهكف"  :األىشطة  تحديد3-1
 تقطٓع كىشاط اٖثاث، صىاعة فْ الهستعهمة كاٖخشاب اٖكلٓة الهكاد شراء ىشاط عمِ اٖهثمة كهف  هعٓف

 الخشبٓة، الخزائف أك الكراسْ كصىاعة هعٓف لغرض الخشبٓة القطع تجهٓع الصىاعة، كىشاط تمؾ فْ اٖخشاب
 (1)"الهىتجة  لمبضاعة كالشحف البٓع ثـ ىشاط كهف الدٌاف كىشاط

الخطكة التالٓة ٌْ التعبٓر عف تمؾ اٖىشطة بهقٓاس كهْ ٓحقؽ عٛقة  :  حساب تكمفة األىشطة3-2
طمؽ عمِ ذلؾ الهقٓاس هسبب  اٚرتباط بٓف حجـ ذلؾ الىشاط هعبرا عتً بكحدات القٓاس كهقدار التكمفة ٓك

                                                           

 .80، ص 2006، الدار الجاهعٓة، ا٘سكىدٓرة،  لالستخداهات اإلداريةABCهحاسبة تكاليف الىشاط أحهد صٛح عطٓة، - 1

 التكاليف هجهوع

 C المنتج  تكاليف   B المنتج  تكاليف  A المنتج  تكاليف

 تكاليف
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 التكمفة كهف الجدٓر بالذكر أف هدل ىجاح كفعالٓة ىظاـ هحاسبة التكمفة عمِ أساس الىشاط ٓعتهد إلِ حد كبٓر
 97 .(1)عمِ هدل سٛهة هسببات التكمفة 

رم الذم أدل إلِ خمؽ أك تككف التكمفة" الهقصكد بهسببات التكمفة :  هسبببات التكمفة 3-3 . (2)"السبب الجٌك
 أكثر لكؿ كاحد أكاستىادا إلِ دراسات كهشاركات القائهٓف عمِ إىجاز اٖىشطة الهختمفة ٓتـ تحدٓد هسبب 

 اٖىشطة، كذلؾ اىطٛقا هف عٛقة السبب كالىتٓجة بٓف تغٓر هسبب التكمفة كبٓف احداث التكمفة ىشاط هف
 ىتٓجة ذلؾ التغٓر، كغالبا ها تككف هسببات التكمفة هقآٓس كهٓة عددٓة هثؿ عدد ساعات عهؿ أٚت عدد

 الصٛحٓة كاختبار الفحص ساعات الهكاد، عدد طمب هرات عدد الهكاد، شحف هرات عدد أٚت، إعداد هرات
عتبر تطابؽ أك  الهىتجات هف كالهخرجات الىشاط تكمفة بٓف الربط كسٓمة التكمفة هسبب الهكاصفات، ٓك

 الجدكؿ ٓبٓىً ها التكمفة هسببات أهثمة كهف الىشاط هخرجات ٓعكس هْؾ فٍك هقٓاس كبالتالْ    كالخدهات
 :التالْ

 هسببات التكمفة : 03الجدول رقم 
 انتكهفت مسبب اننشاط

ا٘ىتاج  دكرات عددا٘ىتاج  جدكلة
الشراء  أكاهر عددالهكاد  طمب
الهكاد  تكٓرد هرات عددالهكاد  استٛـ
الهىاكلة  هرات عددالهكاد  هىاكلة
ا٘عداد  هرات عددأٚت  إعداد
أٚت  تشغٓؿ ساعاتأٚت  تشغٓؿ
الصٓاىة  هرات عددأٚت  صٓاىة
التفتٓش  هرات عددالجكدة  رقابة
لمعهٛء  الهسمهة اٖكاهر عددالهىتجات  تعبئة
ج البٓع  رجاؿ هف الهستىفذ الكقتالهبٓعات  ترٓك

، دار الجاهعة الجدٓدة  هحاسبة التكاليف ألغراض التخطيط والرقابةكهاؿ خمٓفة أبك ٓزد، كهاؿ الدٓف الدٌراكم، : الهصدر
 9898،ص2002ا٘سكىدٓرة،

كذلؾ طبقا لحاجة كؿ هف ٌذي الهىتجات لمهكارد الهستىفذة فْ تىفٓذ : تحهيل تكاليف األىشطة لمهىتجات 3-4
اٖىشطة، كٓتطمب ذلؾ تتبع الطمب عمِ هكارد كؿ ىشاط عمِ حدا باستخداـ هسبب تكمفة الىشاط كهؤشر لٍذا 

                                                           

 .80، ص  هرجع سابؽأحهد صٛح عطٓة،- 1
 28 هرجع سابؽ، ص ربً، عبد هحهد عطٓة، أحهد ٌاشـ- 2
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الطمب، طبقا لٍذي الخطكات فإف هدخؿ اٖىشطة ٓركز عمِ فكرة أف اٖىشطة تستٍمؾ الهكارد كبالتالْ التكمفة 
. الهرتبطة بٍا، كهف ىاحٓة أخرل، فإف الهىتجات تستٍمؾ اٖىشطة هها ٓتطمب تحهٓمٍا بتكمفة ٌذا اٚستٍٛؾ

 الشعار العهمْ الهطبؽ الذم ٓمخص فمسفة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة ٌك أف إف:  تخصيص الهوارد 3-5
اٖىشطة تستٍمؾ الهكارد كالهىتجات تستٍمؾ الىشاطات كبٍذا سهحت باٚىتقاؿ هف الهىطؽ التقمٓدم لتكٓزع 
اٖعباء غٓر الهباشرة كتحهٓمٍا عمِ الهىتجات كالخدهات إلِ هىطؽ استٍٛؾ الهكارد هف طرؼ الىشاطات 

 99.(1)عمِ أسس أكثر دقة 
 اٖىشطة ٓعتهد أساس عمِ التكالٓؼ لىظاـ الىاجح  إف التطبٓؽ:األىشطة أساس عمى التكاليف ىظام تقييم- 4

 . بدقة كهعالجتٍا تسجٓمٍا عمِ كالقدرة التكمفة لسمكؾاٖساسٓة  لمهبادئ الشاهؿ التفٍـ عمِ
 أساس عمِ التكالٓؼ ىظاـ استخداـ إف": ABC"األىشطة  أساس عمى التكاليف ىظام تطبيق  هزايا4-1

 :التالٓة الهزآا ٓحقؽ اٖىشطة
 ىظاـ عف الىاتجة الهىتجات تكالٓؼ أف القكؿ ىستطٓع عاـ كبشكؿ لمهىتجات، دقٓقة تكالٓؼ إلِ التكصؿ- 

  100.(2)التقمٓدم التكالٓؼ ىظاـ عف الىاتجة الهىتجات تكالٓؼ عف دقة اٖكثر ٌْ اٖىشطة أساس عمِ التكالٓؼ
 بقٓت التْ اٖىشطة تمؾ فْ ههثمة الهستغمة، غٓر الطاقات عمِ ا٘دارة قبؿ ذم هف أكبر بشدة الضكء إلقاء- 

 كتفادم العاطمة الطاقة لهشكمة التصدم هف ٓهكف الذم اٖهر الىٍائٓة، الهىتجات قبؿ هف استخداـ دكف عاطمة
ك الهؤسسة، عمِ عبئا تهثؿ كالتْ الضركٓرة، غٓر أك الهىتجة غٓر اٖىشطة تمؾ  كقدرة أخرل هٓزة ٓكفر ها ٌك
  .الهىافسة عمِ اكبر
ادة إلِ اٖىشطة أساس عمِ التكالٓؼ ىظاـ تطبٓؽ ٓؤدم-   هتغٓرات ثٛث بٓف ٓرتبط حٓث الرقابة، فاعمٓة ٓز
  101.(3) لمهسؤكلٓة دقٓؽ أداء تقٓٓـ الىشاط، كبالتالْ ٌذا عف  كالهسئكؿاستٍٛكٍا تـ التْ كالهكارد الىشاط ٌْ
 هىتج ٘ىتاج الٛزهة الكمٓة الهكارد قٓاس فْ اٖىشطة أساس عمِ الهبىْ التكالٓؼ هحاسبة ىظاـ ٓساعد- 

 الهستقبمْ با٘ىفاؽ كالتىبؤ الهكارد، لهختمؼ الهستقبؿ فْ الهتكقعة باٚستخداهات التىبؤ عمِ ٓساعد حٓث هعٓف
ؿ اٖجؿ فْ  ٓىطبؽ ها ٌذا الهكارد استخدـ تغٓر هع التغٓر إلِ ا٘ىفاؽ عىاصر تتجً ها غالبا ٖىً كذلؾ الطٓك
 اٖجؿ فْ الهكارد استخداـ فْ التغٓر عىاصر احد ٓعتبر ا٘ىتاج حجـ فْ التغٓر فاف كلذلؾ القصٓر اٖجؿ فْ

   102  .(4)القصٓر

                                                           

  80، ص  هرجع سابؽأحهد صٛح عطٓة،- 1

 212 ص ،2002 اٖردف، عهاف، لمىشر، كائؿ دار ،اإلدارية الهحاسبة ظاٌر، حسف أحهد -2

 43 ص سابؽ، هرجع عطٓة، أحهد ٌاشـ- 3
در حاج- 4   20ص ،2007 ،35العدد ا٘ىساىٓة، العمـك هجمة ،االقتصادية بالهؤسسات التسيير هراقبة في ودوري التكاليف هحاسبة ىظام ڤكٓرف، قٓك
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 فْ اٖىشطة أساس عمِ الهبىْ التكالٓؼ هحاسبة ىظاـ ٘دراج 1991 سىة Bailey  بٍا قاـ دراسة تكضح- 
 . (1)تطبٓقً عىد عمٍٓا الحصكؿ ٓهكف التْ الهزآا الدراسة ٌذي بٓىت حٓث الهتحدة، الههمكة الهؤسسات هف عدد

كضح  التْ ىتائج ٌْ كها الىظاـ تطبٓؽ ٓحققٍا التْ الهزآا ٓكضح حٓث الدراسة ٌذي ىتائج التالْ الجدكؿ ٓك
 103.104 :ٓمْ كها كذلؾ التطبٓؽ، عىد ٓحققٍا

األىشطة  أساس عمى الهبىي التكاليف هحاسبة ىظام تطبيق هزايا: 04رقم الجدول
إلى  التطبيق يؤدي أن ههكنالعيىة الهزايا 

كالتصىٓع  الشراء قرارات ترشٓد التسعٓر، تحسٓف 100%ا٘ىتاج  تكمفة حساب فْ اكبر  دقة
بالهمكٓة  كا٘حساس التكالٓؼ، سمكؾ فٍـ فْ تحسٓف %90ا٘ىتاج  لهدٓرم اكبر هساٌهة

 %70التسٓٓر  هعمكهات تحسٓف
 تحسٓف إلِ با٘ضافة التسٓٓر لهدٓر اكبر فطىة

 هراقبة استراتٓجْ، تحسٓف لمهىتكج، تصهٓـ أفضؿ
 .التسٓٓر كىكعٓة فْ تسٓٓر

اٚستثهار  تحسٓف اكبر، ربحٓة %40الربحٓة  تحسٓف
لٗعهاؿ  فرص اٖداء، فْ تشجٓع %60التكالٓؼ  تخفٓض
ٓة ٌكاـ جهعة :الهصدر  29 ص ذكري، سبؽ هرجع ،واألسعار التكاليف في التىافسية تحقيق خٓارم، كٌز

 إلِ الهكجٍة اٚىتقادات بعض ٌىاؾ: ABC األىشطة أساس عمى التكاليف لىظام الهوجٍة االىتقادات 4-2

ا فٓها ٓمْ  ٌذا الىظاـ  : ىكجٌز
 هجاؿ فْ أكضحت كها التكمفة، هسببات اختٓار هثؿ حؿ، دكف هازالت العمهٓة الهشاكؿ بعض كجكد- 

ت أف العمهٓة الدراسات "ABC" القرارات كاتخاذ التكالٓؼ  105.(2)عدب تكتهؿ لـ ا٘دآرة ىظاـ تطبٓؽ هحاٚك
 غٓر لمتكالٓؼ  العشكائْ التخصٓص هشكمة عمِ ٓقضْ ٚ اٖىشطة أساس عمِ التكالٓؼ ىظاـ استعهاؿ إف- 

 اٖىشطة عمِ بدقة الصىاعٓة الهباشرة غٓر التكالٓؼ بعض تكٓزع فْ صعكبة ٌىاؾ تككف قد فهثٛ الهباشرة،
 الهىتجات تكالٓؼ دقة عدـ إلِ ٓؤدم هها اٖىشطة، ببعض الهتعمؽ التكمفة هحرؾ تحدٓد لصعكبة ىظرا الهختمفة
 الهصىع هباىْ عمِ التأهٓف أك الهصىع هباىْ كاٌٛؾ الهباشرة غٓر التكالٓؼ لبعض العشكائْ لمتكٓزع ىتٓجة
 106.(3) ذلؾ شابً كها الهباىْ ٌذي عمِ الهدفكعة السىكٓة الضٓربة أك

                                                           

ٓة ٌكاـ  جهعة-1 ت اٚقتصادٓة الهؤسسات تىافسٓة حكؿ الدكلْ الهمتقِ ،واألسعار التكاليف في التىافسية تحقيق خٓارم، كٌز  جاهعة الهحٓط، كتحٚك
   .28، ص2002 أكتكبر 30-29 خٓضر، بسكرة هحهد

 .44 ص،سابؽ عطٓة، هرجع أحهد ٌاشـ- 2

 213 ص سابؽ، ظاٌر، هرجع حسف أحهد- 3
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ذا كبٓرا كجٍدا هرتفعة تكمفة  ٓتطمب"ABC"الىشاط  تكالٓؼ ىظاـ تطبٓؽ إف-   هف الهىشات العدٓد ٓجعؿ ها ٌك
 . 107(1)استخداهً فْ تترد ىاعٓةالص
ؿ اٖهد فْ اٖىشطة أساس عمِ الهبىْ التكالٓؼ هحاسبة ىظاـ ىجاح ٓعتهد-   الهؤسسة إتباع عمِ الطٓك

 تكفٓر هدل عمِ كفعالٓة بكفاءة هٍاهً تحقٓؽ فْ ىجاحً ٓتكقؼ كذلؾ العهمٓات، فْ الهستهر التحسٓف ٖسمكب
 108  .(2) هالٓة كغٓر هالٓة هتكاهمة بٓاىات قاعدة تكفٓر إلِ ، با٘ضافةهتكاهمة هعمكهات أىظهة قاعدة
 هكمفا ٓككف الىظاـ فٍذا تطبٓقً، تكالٓؼ ارتفاع ٌك اٖىشطة أساس عمِ التكالٓؼ لىظاـ الرئٓسْ العٓب إف- 

ر  قبؿ كالهىفعة التكمفة تحمٓؿ إجراء ٓتطمب الذم اٖهر التقمٓدم التكالٓؼ تحدٓد ىظاـ هف أكثر كالصٓاىة لمتطٓك
 109 .(3)الىظاـ جدكل هف التحقؽ لغرض التطبٓؽ

أساس  عمِ الهبىْ التكالٓؼ هحاسبة ىظاـ لتطبٓؽ تحتاج ٚ هعٓىة بخصائص تتهٓز التْ الهؤسسات إف- 
حاجة  فْ ٓجعمٍـ هها قصٓرة، حٓاة دكرة ذات هىتجات إىتاج أك ثابت إىتاجْ فف عمِ اٚعتهاد هثؿ ٖىشطة،

ٌهاؿ ذاتً، الهىتج فْ تىافسٓة أكثر خصائص عمِ إلِ التركٓز  110  .(4)الهىتج تكمفة دقة كا 
 دور الهحاسبة التحميمية في عهمية الرقابة : الهطمب الرابع 

 . الخ...كالتخطٓط كالتىظٓـتقدـ الهحاسبة التحمٓمٓة ىتائج هفصمة تعتبر بهثابة ىقطة اىطٛؽ لعهمٓة الرقابة 
 111 :(5)كها أىٍا تمعب دكرا ٌاها بالىسبة لمهؤسسة فٍْ تسهح بالقٓاـ بهجهكعة هف العهمٓات

 كالتْ الهقبمة العهؿ فترة خٛؿ بتا التهسؾ ٓجب التْ العهؿ خطط كضع إلِ التخطٓط ٍٓدؼ:  التخطيط -1
تـ هالٓة، سىة الغالب فْ تككف  كتغطْ الهقبمة، العهؿ فترة خٛؿ الهتكقعة الظركؼ بدراسة الخطة كضع ٓك

تـ الهؤسسة أٌداؼ إلِ لمكصكؿ الٛزهة كالهصآرؼ ا٘ٓرادات تقدٓرات الخطط  عمِ الخطط ٌذي ترجهة ٓك
 ٌذي ٘عداد الٛزهة البٓاىات هف الكثٓر تكفٓر فْ التحمٓمٓة الهحاسبة كتكفر، الهكازىة باسـ تعرؼ جداكؿ شكؿ

         الهؤسسة هستكل كعمِ الهختمفة ا٘دآرة الكحدات هستكل عمِ بٓاىات تكفٓر تستطٓع حٓث الهكازىات
 الفكٓرة  التقآرر تقدٓـ طٓرؽ عف الهكضكعة الخطط تعدٓؿ فْ الهساٌهة لمهحاسبة ٓهكف ذلؾ إلِ إضافة ككؿ،
  الخطط كضع فْ الهساعدة التكالٓؼ لهحاسبة ٓهكف كبٍذا الهخطط هع الفعمْ اٚىجاز هقارىة عمِ تعهؿ التْ

 . كتعدٓمٍا

                                                           

  408 صهرجع سابق، كآخركف  هحـر هحهد ٓزىات- 1
هاجستٓر غٓر هىشكرة،  هذكرةاألداء،  وتحسين التسيير عمى كأداة هساعدة األىشطة أساس عمى الهبىي التكاليف هحاسبة ىظاـ، سعٓد بف أهٓف- 2

 .117، ص2010-2009الجزائر، جاهعة
 .187 ص سابؽ، هرجع التكٓرتْ، ٓحْ إسهاعٓؿ- 3
 .117ص سابؽ، سعٓد، هرجع بف أهٓف- 4
 28-27، ص ص 2009، دار كائؿ لمىشر كالتكٓزع، اٖردف، هبادئ هحاسبة التكاليفهحهد تٓسٓر عبد الحكٓـ الرجبْ، - 5
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ؽ ا٘ىتاج إدارات فْ كظٓفٓة هجهكعات فْ العهاؿ ترتٓب إلِ التىظٓـ ٍٓدؼ :والتوجيً التىظيم- 2  كالتسٓك
دارة الهالٓة ا٘دارة هثؿ  اٖخرل كا٘دارات دارة الهشتٓرات كا   داخمٓا تىظـ ا٘دارات ٌذي هف كؿ البشٓرة، الهكارد كا 
 كتعهؿ الهكضكع ا٘دارم التىظٓـ بهراعاة التحمٓمٓة الهحاسبة تقكـ الهجاؿ ٌذا كفْ الهؤسسة، أٌداؼ لتحقٓؽ
 الكحدات ٌذي أداء قٓاس ا٘دارة عمِ ٓسٍؿ هها إدآرة كحدة كؿ تشغٓؿ تكالٓؼ كتخصٓص كقٓاس تجهٓع عمِ

 إجراء تقترح فإىٍا التكالٓؼ إجهالْ عمِ ٓؤثر ا٘دارم التىظٓـ أف التحمٓمٓة الهحاسبة كجدت إذا ذلؾ إلِ إضافة
ذا العهاؿ هجٍكد فٍٓا بها الهتاحة الهصادر استغٛؿ بٍدؼ ا٘دارم التىظٓـ عمِ تعدٓٛت   ٌٖداؼ  تحقٓقا ٌك
  .الهؤسسة

 تٍدؼ عهمٓة اتخاذ القرار إلِ الهفاضمة بٓف البدائؿ الهتاحة ك اختٓار أىسبٍا كتقـك ا٘دارة : اتخاذ القرارات -3
بالهفاضمة بٓف البدائؿ فْ كؿ الكظائؼ ا٘دآرة السابقة فهثٛ فْ هجاؿ التخطٓط تتـ الهفاضمة بٓف الهىتجات 

كالهفاضمة بٓف اٖسكاؽ، كفْ هجاؿ الرقابة تتـ الهفاضمة بٓف هجاٚت العهؿ الٛزهة لهعالجة اٚىحرافات، 
كذلؾ الهفاضمة بٓف القرارات الهتعمقة بهسائمة اٖفراد، كفْ كؿ الحاٚت السابقة ٓجب اختٓار أحد البدائؿ 

  112. الههكىة لمقرار لها لٍا أثر عمِ التكالٓؼ 
فعالة "   العٛقةحتِ تككفك لمهحاسبة التحمٓمٓة عٛقة كطٓدة بعهمٓة الرقابة :الهحاسبة التحميمية والرقابة- 4

 الكحدات أداء كتقٓٓـ الخطة لهتابعة الٛزهة الهعمكهات تكفٓر عمِة قادر تككف أف التكالٓؼ طٓرقة عمِ ٓجب
 113.(1) "الهختمفة

 :عهمٓة الرقابة بعٛقتٍا كالطرؽ الهحاسبٓة فٓها ٓمْ ك
 الحكـ فقط ٓهكف فإىً التكالٓؼ أىهاط أك الهعآٓر غٓاب ظؿ  فْ:الرقابةبالكمية  التكاليف طريقة عالقة 4-1

 ٌذا أف شؾ ٚك الهختمفة، الهحاسبٓة بالفترات الخاصة الفعمٓة هقارىة التكالٓؼ طٓرؽ عف التشغٓؿ كفاءة عمِ
 .التشغٓؿ بكفاءة الهتصمة الحقائؽ جهٓع كشؼ ٓؤدم إلِ أف دكف كبٓٓرف ككقتا هجٍكدا ٓتطمب
فْ  تقمبات حدكث إلِ ٓؤدم قد ها كالهتغٓرة الثابتة التكالٓؼ بٓف تفرؽ ٚ الطٓرقة ٌذي أف إلِ با٘ضافة ٌذا
 .الرقابة تحقٓؽ هعً ٓصعب هها التقمبات، حجـ بسبب أخرل إلِ فترة هف الكحدة تكمفة

ٛحظ  غٓر التكالٓؼ عىاصر بعض ٓستكعب جدٓد هىتج دخكؿ هثؿ أخرل بعكاهؿ تتأثر الكحدة تكمفة أف ٓك
فْ  التعدٓؿ ٌذا بعد الفعمْ لٗداء كهقٓاس تستخدـ أف ٓهكف ٚ السابقة التكالٓؼ فإف عمًٓ كبىاء الهباشرة،
 .ا٘ىتاج خطكط

                                                           

 135ص ،2007هصر، الجاهعٓة، الدار ،التكاليف الهحاسبة هبادئ ،قشحات كالسٓد حسٓف، كعبٓد أحهد، ىكر- 1
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 التكالٓؼ طٓرقة استخداـ ظؿ فْ فعالة رقابة تحقٓؽ  ٓهكف:الرقابةبالهتغيرة  التكاليف طريقةعالقة  4-2
  .اىٍبشأ القرارات كاتخاذ كترتٓبٍا الهردكدٓة ذات الهىتجات الهتغٓرة فٍْ تساعد عمِ تحدٓد

 طٓرؽ عف التكالٓفٓة الطٓرقة ٌذي ظؿ فْ الرقابة تحقٓؽ ٓهكف: الرقابةبالهعيارية  التكاليف طريقة عالقة 4-3
 التكالٓؼ طٓرقة أف ٓٛحظ كلكف كتحدٓد اٚىحرافات كأسبابٍا، الهعٓآرة بالتكالٓؼ الفعمٓة الىتائج هقارىة

 الحجـ عمِ الفعمْ ا٘ىتاج حجـ زاد إذا عىاصر ا٘ىتاج، بعض بأف الخاصة الحقٓقة تعكس ٚ الهعٓآرة
 ٓعطْ قد ها الفعمٓة التكالٓؼ هف أكثر التكالٓؼ الهعٓآرة ستككف الهعآٓر كضع عىد اٚعتبار فْ الهأخكذ
 .بعض الحاٚت فْ كاقعٓا ٌذا ٓككف ٚ قد كلكف التشغٓؿ بكفاءة اٚىطباع
ٛحظ بٛغٍا اٚىحرافات تقٓرر فْ تىحصر الرقابة ىظاـ كفاءة أف ٌىا ٓك  تعطؿ إذا أها كقكعٍا، بهجرد لٙدارة كا 

مة فترة ذلؾ  .الرقابة عهمٓة جدكل عدـ إلِ ٓؤدم ذلؾ فإف طٓك
 عمِ التكالٓؼ هحاسبة  طٓرقةتساٌـ: الرقابةباألىشطة  أساس عمى التكاليف هحاسبة طريقة عالقة 4-4

 أغراض بٓف الهباشرة غٓر التكالٓؼ تخصٓص إهكاىٓة ىتٓجة الهىتجات لتكمفة أدؽ تحدٓد فْ اٖىشطة أساس
 سمكؾ عمِ التعرؼ إهكاىٓة ضكء فْ كأٓضا ككضكحٍا، كالىتٓجة السبب عٛقة كجكد ضكء فْ الهختمفة التكمفة

 عمِ الرقابة عهمٓات إتهاـ هف ا٘دارة ٓهكف بها، لمربح-الحجـ-التكمفة تحمٓٛت خٛؿ هف كدراستٍا التكالٓؼ
 114. (1)لٍا الهسببة اٖىشطة فْ التحكـ خٛؿ هف التكالٓؼ تمؾ

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 10 ص ،2006 مصر، الدار الجامعية، ،اإلدارية  لالستخداماتABC النشاط تكاليف محاسبة أحمد، عطية صالح- 1
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 األول الـفصـل همخص
 هراقبة بهجاؿ تٍتـ ككتقىٓة هحاسبٓة كضركرة ظٍرت التسٓٓر، هراقبة أدكات إحدل التحمٓمٓة الهحاسبة تعتبر

ذا اٚقتصادٓة الهؤسسة لهىتجات الىٍائٓة التكمفة تحدٓدك التكالٓؼ كحساب  الهعمكهات تكفٓر بغرض ٌك
 .القرارات هختمؼ اتخاذ عمِ الهسٓٓرف لهساعدة الضركٓرة

 ٌاأف إٚ الهعطٓات هف كاحدة قاعدة عمِ  تعتهدكمٍا  عمٍٓا الهحاسبة التحمٓمٓةتعتهد طرؽ عدة ظٍرت قدك 
 ههٓزات هىٍا لكؿ أف بحٓث طٓرقة كؿ إلٍٓا ترهْ التْ كاٌٖداؼ الهعطٓات تمؾ هعالجة طٓرقة فْ تختمؼ
 تحدٓد إلِ الكصكؿ ٓهكف أىً الطرؽ لهختمؼ دراستىا خٛؿ هف ٚحظىا كلذلؾ التسٓٓر، هف هعٓىة جكاىب تخدـ
 هعٓف بتقسٓـ طٓرقة كؿ تتهٓز بحٓث التكالٓؼ، حساب فْ أسمكبٍا حسب طٓرقة كؿ كفؽ الهىتج تكمفة

 .لمتكالٓؼ
ا التحمٓمٓة الهحاسبة طرؽ هختمؼ دراسة هف ىستخمصً أف ٓهكف ها  :ٌك كتطكٌر
ا ٓهكف حٓث الهؤسسة فْ أٌهٓة التحمٓمٓة الهحاسبة تحتؿ-   الهحاسبٓة لمهعمكهات تفصٓمٓا داخمٓا ىظاها اعتباٌر
ب كفحص لجهع الخاصة تقىٓاتً لً  .التكالٓؼ بحساب تسهح حٓث تحمٓمٍا، بغرض التكالٓؼ، كتبٓك
ادة أساسا ٌدؼت التحمٓمٓة الهحاسبة طرؽ إف-   هعالجة كخصكصا التكالٓؼ هختمؼ كحساب تحمٓؿ دقة لٓز

 كاستخداـ  ا٘ىتاجٓة العهمٓات تعقد ظؿ فْ، الهباشرة اٖعباء حساب عمِ تزآدت التْ الهباشرة غٓر اٖعباء
ذا الصىاعات، هختمؼ فْ العالٓة لمتكىكلكجٓات  بشكؿ الهىتجات لهختمؼ التكمفة أسعار تحدٓد هف ٓهكف ها ٌك

 .فْ عهمٓات الرقابة الهسٓٓرف ٓساعد هها هكثكؽ ك دقٓؽ
 هصداقٓة أكثر هتعددة بطرؽ التكالٓؼ حكؿ دقٓقة هعمكهات تكفر التحمٓمٓة لمهحاسبة الحدٓثة اٖىظهة إف- 
ذا  هىٍا ٓتعمؽ ها كخاصة ككاقعٓة هكضكعٓة أكثر بشكؿ القرارات اتخاذ عمِ الهؤسسة إدارة ٓساعد ها ٌك

 .با٘ىتاج كالرقابة
 ٌذا كتكالٓؼ فكائد هراعاة هع الهسٓٓرف لحاجة لٛستجابة الكقت ىفس فْ طٓرقة هف أكثر استخداـ إهكاىٓة- 

 .الحاجة حسب اٖخرل الطرؽ تقىٓات بعض كاستخداـ رئٓسْ بشكؿ كاحدة بطٓرقة اٚكتفاء أك اٚختٓار،
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 تهٍيد 
ا٘ىتاجٓة  تطكر الىشاط اٚقتصادم كتطكرت هعً أسالٓب كطرؽ العهؿ كالتىظٓـ، ها أدل بالهؤسسات

ر إىتاجٍا تبعا لتغٓر أىهاط اٚستٍٛؾ هف أجؿ تمبٓة طمبات الهستٍمكٓف الباحثٓف عف خدهات  إلِ تطٓك
ادة  حدة الهىافسة بٓف  كهىتجات ذات هكاصفات هعٓىة كهتهٓزة هف حٓث الجكدة كالسعر، ها أدل إلِ ٓز
الهؤسسات التْ أصبحت تسعِ لتقدٓـ هىتج بأعمِ جكدة كبأسعار هقبكلة، با٘ضافة إلِ خدهات ها بعد 

 .البٓع
 إلِ ظٍكر كتطكر عهمٓة  الرقابة أدتكؿ هف الهىافسة ككبر حجـ الهؤسسات كتعقد العهمٓات ا٘ىتاجٓة 

، كها إف عهمٓة  ا٘ىتاج السمٓهة   ا٘ىتاجٓة بصفة خاصةعمِ ا٘ىتاج فْ الهؤسساتبصفة عاهة كالرقابة 
 الىتائج هف  الهؤسسةتعتهد عمِ الرقابة كالتشغٓؿ كالجكدة لضهاف اٚلتزاـ بالهكاصفات كالهعآٓر حتِ تقترب

 .ركؽ ههكىةؼالهخططة بأقؿ اىحرافات ك
فْ عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج فْ  الهحاسبة التحمٓمٓة هساٌهة هعرفة ها هدلسىحاكؿ فْ ٌذا الفصؿ   

دارة ا٘ىتاجا٘ىتاجهف خٛؿ دراسة الهؤسسة  ، با٘ضافة إلِ دراسة عهمٓة الرقابة  ككذا أٌدافٍا كهٍاهٍا كا 
ا فْ الهؤسسة ككذا كهجاٚتٍا ا٘ىتاج كها ٌْعمِ   بعهمٓة الرقابة  الهحاسبة التحمٓمٓةة عٛؽكأسالٓبٍا كدكٌر

.    عمِ ا٘ىتاج كهدل هساعدتٍا هف خٛؿ الهعمكهات الهقدهة
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دارة اإلىتاج: الهبحث األول  هاٌية اإلىتاج وا 
الذم استكجب  فْ ا٘ىتاج أدت هراحؿ التطكر البشرم إلِ تقسٓـ العهؿ كتىكع اٖىشطة كظٍكر فائض

لتصٓرفً، كها أف دخكؿ هعظـ الدكؿ الىاهٓة فْ هرحمة التصىٓع أدل إلِ التركٓز  البحث عف أسكاؽ جدٓدة 
عمِ عهمٓة ا٘ىتاج كبٍذا أصبحت كظٓفة ا٘ىتاج اٖساس الذم تقكـ عمًٓ التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة 

كالهؤشر الذم ٓستخدـ لقٓاس التقدـ، كازداد اٌٚتهاـ بٍذا القطاع حتِ أصبح هجاؿ لمبحث كالدراسة 
ادة الكفاءة   .لٛقتصادٓٓف كا٘دآرٓف هف أجؿ ٓز

   هاٌية اإلىتاج:األولالهطمب 
تعد عهمٓة ا٘ىتاج فْ الهؤسسات ا٘ىتاجٓة أٌـ عهمٓة لذا ركز العمهاء عمِ دراستٍا كسىحاكؿ دراسة ا٘ىتاج 

 115 .أسالٓبًككذا عكاهمً ك
ؿ عكاهؿ ا٘ىتاج إلِ سمع  ا٘ىتاج ٌك" أخذ ا٘ىتاج تعآرؼ هتعددة هىٍا أف  :هفٍوم اإلىتاج- 1 عهمٓة تحٓك

ؿ  ٌك اٚستثهار أك سكاء ٖغراض اٚستٍٛؾ أك كخدهات ذلؾ الهجٍكد الكاعْ الذم ٓبذلً ا٘ىساف لتحٓك
عرؼ أٓضا ، (1)" أكثر سمعة تشبع حاجة أك الهكارد الهتاحة كخمؽ هىفعة ها فْ صكرة خدهة أك الىشاط " بأىً ٓك

ؿ الهدخٛت إلِ سمع أك حصٓمة التكاهؿ بٓف عىاصر ا٘ىتاج الهتهثمة   أك،خدهات الذم ٓستٍدؼ تحٓك
 116  .(2)" باٖرض اٖهكاؿ، العهاؿ، أٚت لخمؽ سمع كخدهات

ىها ٌك إضافة هىفعة جدٓدة   خمؽ الهىفعة أك كٓرل الفكر اٚقتصادم الحدٓث أف ا٘ىتاج لٓس خمؽ الهادة كا 
 117:(3)بهعىِ إٓجاد استعهاٚت جدٓدة لـ تكف هعركفة هف قبؿ، كبٍذا فإىً اصطٛحا ٓهكف أف ٓطمؽ عمًٓ

  هاتمؾ العهمٓات التْ تغٓر هف شكؿ الهادة فتجعمٍا صالحة ٘شباع حاجة. 
  شكمًعهمٓات الىقؿ هف هكاف تقؿ فًٓ هىفعة الشْء إلِ هكاف تٓزد فًٓ الهىفعة دكف تغٓر.  
 عهمٓات التخٓزف  حٓث ٓضٓؼ التخٓزف هىفعة إلِ السمعة. 
 كؿ صكر ا٘ىتاج غٓر الهادم التْ ٓطمؽ عمٍٓا اسـ الخدهات. 

 )هدخٛت(عكاهؿ ا٘ىتاج  باستخداـ )هخرجات (الىاتج خمؽ عمِ لمهقدرة هقٓاسا "تعتبر: اإلىتاجية هفٍوم- 2
( 4)"ها لمقٓاـ بعهؿ ىتٓجة الهىشكد الٍدؼ هف اٚقتراب لدرجة هقٓاس أىٍا أك هحددة، زهىٓة فترة خٛؿ

                                                           

  هىشكرات الحمبْ الحقكقٓة ، السياسياالقتصادأساسيات  عادؿ أحهد حشٓش، هجدم هحهكد شٍاب، ٓزىب حسٓف عكض اهلل، أساهة هحهد الفكلْ،- 1
 .67ص ، 2003لبىاف، 

  .20ص ، 2004  هكتبة الذاكرة، اٖردف،،العهميات واإلىتاجإدارة  الىجار،صباح هجٓد هحسف، الكٓرـ  عبد -2
. 25ص  ،2000، اٖردف، دار حاهد لمىشر كالتكٓزع،  إدارة اإلىتاج والعهميـاتكاسر ىصر الهىصكر، - 3
 .52، ص1999كالتكٓزع، هصر،  لمىشر الجاهعٓة الدار ،والعهميات اإلىتاج إدارةهاضْ،  تكفٓؽ هحهد- 4
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 ا٘ىتاجٓة ، بٓىها(القٓهة أك الكهٓة)الهخرجات إجهالْ ٌك ا٘ىتاج  إف:واإلىتاجية اإلىتاج بين التهييز- 1183 
ْ إىتاجٍا، فْ الهستخدهة كالعىاصر كالهخرجات الهدخٛت بٓف العٛقة فٍْ  بٓف عف الىسبة عبارة أٌك

 فْ هف العاهمٓف الكثٓر لدل لٙىتاجٓة هرادفا ا٘ىتاج ٓككف ها كغالبا ا٘ىتاجٓة لمعىاصر كالهخرجات الهدخٛت
 عمِ عكاهؿ الحصكؿ ٓهثؿ الذم ا٘ىتاج بٓف كاضح فرؽ ٌىاؾ أف إلِ ٓشٓر العمهْ الكاقع أف إٚ الهٓداف ٌذا

 فْ التكسع أف إذ كالهخرجات، الهدخٛت بٓف القائهة العٛقة تهثؿ التْ ا٘ىتاجٓة كبٓف كاستخداهٍا، ا٘ىتاج
ادة ٓؤدم قد ا٘ىتاج عىاصر استخداـ  فْ ارتفاع إلِ الكقت بذات ٓؤدم ٚ قد ٌذا أف إٚ ا٘ىتاج فْ إلِ الٓز

 .ا٘ىتاجٓة 
هكف  ادة أف ىقكؿ أف ٓك  119:(1)التالٓة الىقاط بتحقؽ ٓتـ اقتصادٓة هؤسسة ٖم بكفاءة ا٘ىتاجٓة الكفاءة ٓز

 ادة  .ا٘ىتاج  فْ الهستخدهة الهكارد قٓهة ثبات هع الىٍائْ الهىتج قٓهة ٓز
 ادة ادة هع الىٍائْ الهىتج قٓهة ٓز  .أقؿ بىسبة الهستخدهة الهكارد قٓهة ٓز
 الهستخدهة الهكارد قٓهة كاىخفاض ىقصاف هع الىٍائْ الهىتج قٓهة ثبات. 
 أكبر بىسبة الهستخدهة الهكارد قٓهة اىخفاض هع الىٍائْ الهىتج قٓهة اىخفاض. 
 ادة  .الهستخدهة الهكارد قٓهة اىخفاض هع الىٍائْ الهىتج قٓهة ٓز

ادة فْ هىفعة كاىت ٌك ٍٓدؼ ا٘ىتاج إلِ خمؽ هىفعة لـ ٓكف لٍا كجكد هف قبؿ أك: هىافع اإلىتاج- 4  ٓز
ؿ الهكارد الهتاحة لكْ تصبح قابمة  هكجكدة أصٛ أم أىً عهمٓة فىٓة، ٓبذؿ فٍٓا جٍد بشرم هف أجؿ تحٓك

هكف تقسٓـ هىافع ا٘ىتاج  121  120:1(2)إلِ ٘شباع الحاجات ا٘ىساىٓة، ٓك
 تتهثؿ الهىفعة الشكمٓة فْ العهمٓات التْ تغٓر هف الشكؿ اٖكؿ لمهكارد اٚقتصادٓة : الهىفعة الشكمية4-1

 حتِ تصبح قابمة ٘شباع حاجة ها 
ْ عهمٓة ىقؿ السمع هف هىاطؽ كفرتٍا ىدرتٍا دكف إدخاؿ تغٓٓر عمِ شكمٍا حٓث:  الهىفعة الهكاىية4-2   ٌك

ادة فْ هىفعتٍا أم إشباع قدر أكبر هف الحاجات  .أف ٌذا الىقؿ ٓؤدم إلِ ٓز
  كىعىْ بٍذي الهىفعة تخٓزف السمعة فْ كقت تقؿ الحاجة إلٍٓا إلِ حٓث تٓزد فًٓ:  الهىفعة الزهاىية4-3

  .الحاجة إلٍٓا
كتتهثؿ فْ الخدهات التْ هف شأىٍا تسٍٓؿ عهمٓة التبادؿ، أم عهمٓة اىتقاؿ كحٓازة  : الهىفعة التبادلية4-4

. السمعة، كاٖعهاؿ التْ ٓقـك بٍا الكسطاء فْ الجهع بٓف البائع كالهشترم 
                                                           

 .37-36 ص ص ،2001عهاف،  كالتكٓزع، لىشر الصفاء دار ،والعهميات اإلىتاج إدارة فاخكرم، ٓعقكب ٌآؿ هحهكد، كاظـ خضٓر- 1
 .138، ص 1989، دار القمـ لمىشر كالتكٓزع، ا٘هارات العربٓة الهتحدة ، الهدخل إلى االقتصادسعٓد الخضرم، أحهد الشٓخ، عمْ الكىدرم، - 2
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كتتكلد هف الخدهات التْ ٓقدهٍا بعض اٖشخاص عف طٓرؽ ا٘ىتاج غٓر الهادم  : الهىفعة الشخصية4-5
ف لـ ٓكف فْ صكرة هادٓة  .الخدهات الهقدهة إلِ اٖفراد، كٓىتج عىٍا عهؿ ٓعتبر هىتجا كا 

 إلِ الرككف هف بدا ٚ خدهاتٓة أك إىتاجٓة هؤسسة أٓة فْ فعاؿ بشكؿ ا٘ىتاجٓة لتحقٓؽ :اإلىتاج عواهل- 5
  122 :(1)فْ كالهتهثمة اٖساسٓة العكاهؿ أك الهستمزهات إجراء

 تقدٓـ أك سمع إىتاج هستكل عمِ سكاء ا٘ىتاج لىظاـ اٖساسٓة الهدخٛت إحدل كتهثؿ:البشرية  القوى5-1
 .عىٍا اٚستغىاء اٖحكاؿ هف فْ أم حاؿ خدهة ٚك ٓهكف

ككذلؾ  ا٘ىتاج عهمٓة ضهف تدخؿ التْ الهكاد تكافر هدل عمِ الخدهات كتقدٓـ السمع إىتاج ٓعتهد: الهواد5-2
 .الهطمكبة الىكع كاٖكقات كاٖهاكف الكـ حٓث هف الهكاد ٌذي صٛحٓة هدل عمِ
 آٚت تصهٓـ كعمًٓ كالهعدات أٚت اختصاص ٓحدد ا٘ىتاجٓة الكظٓفة حسب فعمِ :واآلالت  الهعدات5-3

 هف أكثر تؤدم هختصة غٓر أخرل كهعدات أٚت تصهـ كذلؾ حٓف فْ الكظائؼ، هختصة كهحددة كهعدات
 .هختمؼ كأداء هتىكع إىتاج فْ كتتسـ بالهركىة عهؿ
 أكبر ٓحقؽ الذم التصهٓـ اختٓار إلِ اٖخٓرة ٌذي تمجأ الهؤسسة، ىشاط لههارسة :والتشييدات  الهباىي5-4

 هدل ككذا هرتفعة، الهشركع أرض تككف عىدها كخاصة تكمفة كبأقؿ الهىشكد الٍدؼ الهزآا لتحقٓؽ هف عدد
 .ا٘ىتاجْ الىشاط كطبٓعة ٌذي التصاهٓـ هطابقة

ذا ككف أف كؿ أسمكب لً : أساليب اإلىتاج- 6 ىٍدؼ فْ ٌذا العىصر إلِ التعرؼ عمِ أسالٓب ا٘ىتاج ٌك
كذلؾ هف خٛؿ التعرؼ بدقة  هٓزات كبالتالْ هعرفة كؿ أسمكب ٓؤدم إلِ التحكـ الجٓد فْ العهمٓة ا٘ىتاجٓة

ٓجاد الحمكؿ الهىاسبة ككؿ أسمكب هف اٖسالٓب ٓرتكز أساسا عمِ ثٛث عىاصر  عمِ الهشاكؿ التْ تكاجٍٍا كا 
ىتاج  ْ العىصر البشرم، أٚت، الهكاد اٖكلٓة، كٓهكف تقسٓـ أسالٓب ا٘ىتاج إلِ إىتاج هستهر كا  أساسٓة، ٌك

 .هتقطع 
تـالذم تككفا٘ىتاج  ٌك :الهستهر اإلىتاج 6-1   جهٓع التسٍٓٛت الىهطٓة كخاصة فٓها ٓتعمؽ بالتدفؽ، ٓك

ستىفذ ٌذا الىظاـ ا٘ىتاجْ  ا٘ىتاج فْ ٌذا الىكع هف الىظـ بصكرة هىتظهة، كفْ شكؿ هىكاؿ خطْ هستهر، ٓك
 كعمِ استثهارات رأسهالٓة كثٓفة فْ التجٍٓزات ألٓة الخاصة، هها ٓتطمب ضركرة تدفؽ ا٘ىتاج بكهٓات كبٓرة 

ىطاؽ كاسع، كهف أبرز ٌذي اٖهثمة عمِ ٌذا الىظاـ، خطكط التجهٓع فْ هصاىع السٓارات، صىاعة تكٓرر 
 123 .(2)الىفط، صىاعة اٚسهىت كهكاد البىاء

 
                                                           

 .37-36ص ص  ، هرجع سابؽ،فاخكرم ٓعقكب ٌآؿ هحهكد، كاظـ خضٓر- 1
. 135، ص2011، دار الٓازكرم العمهٓة لمىشر كالتكٓزع، اٖردف،إدارة اإلىتاج في الهىشآت الخدهية والصىاعيةبف عىتر عبد الرحهاف، - 2
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:  (1)كهف أٌـ العىاصر التْ تتأثر باٚىتاج الهستهر ىذكر 
 تمعب أٚت دكرا ٌاها فْ العهمٓة ا٘ىتاجٓة حٓث أىً كمها كاف حجـ ا٘ىتاج الىاتج عف : اآلالت6-1-1

مٓة تتـ دكف تكقؼ، كبالتالْ فإف أٚت الهعدة  طمبٓة كاحد أك هجهكعة هف الطمبٓات كبٓرا فإف العهمٓات التحٓك
كطالها أف حجـ ا٘ىتاج هف الكبر بحٓث . ٓتـ تشغٓمٍا باستهرار دكف إجراء أم تعدٓؿ فْ طٓرقة إعدادٌا لمعهؿ

مة، فإىً ٓهكف تجهٓع أٚت الهتشابٍة فٓها ٓسهِ بػ ".  هحطة عهل " ٓسهح بتحهٓؿ أٚت بالعهؿ لفترات طٓك
حٓث  " خط اإلىتاج" كبىفس الهىطؽ فإف هحطات العهؿ الهتشابٍة ٓهكف تجهٓعٍا هككىة بذلؾ ها ٓسهِ بػ

مٓة بطٓرقة هتتابعة . تىساب الهكاد هف بدآتً إلِ ىٍآتً هارة بذلؾ بجهٓع العهمٓات التحٓك
 عىد ا٘ىتاج الهستهر تككف العهمٓات ا٘ىتاجٓة هتتابعة ها ٓرتبط هباشرة بالهكاد اٖكلٓة :الهواد األولية 6-1-2

عهٓؿ ٔخر، كها أف   الهستخدهة فْ الهىتج كالذم لً هكاصفات حٓث أف هكاصفات الهىتج تختمؼ هف
هكاصفات الهكاد اٖكلٓة تختمؼ هف هىتج ٔخر، كعادة ها ٓككف ىكعاف هف الهكاد اٖكلٓة الىكع الىهطْ كالىكع 
غٓر الىهطْ كعمِ ذلؾ ٓجب تخٓزف الهكاد غٓر الىهطٓة بؿ العهؿ عمِ الحصكؿ عمٍٓا بكهٓات هىاسبة كفْ 

مٓة  . أكقات هىاسبة كفْ أكقات قٓربة هف بدء العهمٓات التحٓك
عادة ها تككف عهالة ا٘ىتاج الهطمكبة لٍذا الىكع هف ا٘ىتاج عهالة ىصؼ هاٌرة   :العىصر البشري 6-1-3

رجع السبب فْ ذلؾ إلِ أىً بالرغـ هف أف أٚت  كها أف عدد العاهمٓف عادة ها ٓككف قمٓؿ ىسبٓا، ٓك
الهستخدهة آٚت غٓر هتخصصة، إٚ أف كؿ عهمٓة تحكٓمٓة لكؿ كحدة هف كحدات العهؿ تحت التشغٓؿ ٓتـ 

أضؼ إلِ ذلؾ أف هبدأ التخصٓص فْ استخداـ أٚت ذات اٚستخداهات . تىفٓذٌا عمِ كؿ آلة بىفس الطٓرقة
 124 .العاهة كالسابؽ ا٘شارة إلًٓ، ٚ ٓتطمب تىكع الخبرات هف جاىب القائهٓف بالعهؿ 

أحجاـ  ىظاـ تككف فًٓ التسٍٓٛت بصكرة تسهح بإىتاج تشكٓمة هتبآىة هف السمع أك ٌك: اإلىتاج الهتقطع 6-2
هختمفة لىفس السمعة، كعىدها ٓككف ا٘ىتاج عمِ ىطاؽ هحدكد، ككفقا لطمبٓات هسبقة، بىاء عمِ رغبات كهٓكؿ 

الهستٍمكٓف كالهستخدهٓف لٍذا ا٘ىتاج، ككفقا لهكاصفات كخصائص ههٓزة لٙىتاج، فإف ا٘ىتاج ٓككف عادة 
أحجاـ هحدكدة كهتبآىة كبصكرة هتقطعة عمِ هراحؿ كٓستعهؿ ٌذا الىكع هف الىظاـ فْ حالة  بكهٓات أك

. (2)الخ ... صىاعة اٖجٍزة كالهعدات اٚلكتركىٓة، كصىاعة أثات الهكتبْ كالهىزلْ، كشركة البىاء
  125 :كهف أٌـ العىاصر التْ تتأثر با٘ىتاج الهتقطع ىذكر
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 الهتخصص عادة ها تككف أٚت الهستخدهة فْ ٌذا الىكع هف ا٘ىتاج هف الىكع العاـ كلٓس: اآلالت 6-2-1
مٓة كلٓس كفقا لمسمعة كذلؾ تـ تىظٓـ ٌذي أٚت كفقا لمعهمٓات التحٓك  ىظرا لعدـ ضخاهة حجـ ا٘ىتاج، ٌذا ٓك

  .بعكس ا٘ىتاج الهستهر، كبذلؾ فإف استخداـ أٚت ٌىا ٓشبً استخداهٍا فْ حالة ا٘ىتاج العرضْ
ىظرا ٚختٛؼ الهكاصفات الهطمكبة، فإف ذلؾ قد ٓىعكس أٓضا عمِ طبٓعة الهكاد :  الهواد األولية6-2-2

اٖكلٓة الهستخدهة، بهعىِ أف ذلؾ قد ٓتطمب ضركرة استخداـ هكاد ىهطٓة كأخرل غٓر ىهطٓة، كفْ حالة الهكاد 
تحت التشغٓؿ، عادة ها ٓككف هىخفضا، كها فْ حالة  غٓر الىهطٓة فإف الهخزكف هىٍا، سكاء كاف هكاد خاـ أك

ا٘ىتاج العرضْ، ىظرا لعدـ الهعرفة الهسبقة لحجـ الطمب أها بالىسبة لمهخزكف هف الهكاد اٖكلٓة الىهطٓة، فإىً 
 126.(1)عادة ها ٓككف كبٓر ىسبٓا 

عادة ها تككف عهالة ا٘ىتاج عمِ درجة هتكسطة هف الهٍارة، فٍْ أقؿ هف تمؾ  :العىصر البشري 6-2-3
ْ أعمِ هف تمؾ الهطمكبة  الهطمكبة لٙىتاج العرضْ، ىظرا لعدـ قٓاـ العاهؿ بتشغٓؿ عدد كبٓر هف أٚت، ٌك

ٓعتهد ٌذا اٖسمكب عمِ . لٙىتاج الهستهر ىظرا لقٓاـ العاهؿ بإعداد ألة التْ ٓعهؿ بعد اٚىتٍاء هف كؿ هىتج
ٖىً فْ  قٓاـ الهؤسسة بالعهؿ هدة أربعة كعشٓرف ساعة هتكاصمة بدكف اىقطاع إها لطبٓعة العهمٓات ىفسٍا أك

 127.(2)حالة تكقؼ الهصىع لفترة تككف ٌىاؾ طاقة غٓر هستغمة غٓر هرغكب فٍٓا
:  ٓهكف تكضٓح الفرؽ حسب الجدكؿ التالْ:الفرق بين اإلىتاج الهستهر والهتقطع- 7

الفرق بين اإلىتاج الهستهر واإلىتاج الهتقطع : 05الجدول رقم 
اإلىتاج الهتقطـع اإلىتاج الهستهـر البيان 
غٓر ىهطْ لتغٓر الهكاصفات ىهطْ  الهىتج  

هتعدد هحدكد عدد الهىتجات  
عمِ أساس العهمٓات  عمِ أساس الهىتج  ىكع التخطٓط الداخمْ  

عمِ أساس هراقبة الطمبٓة  عمِ أساس هراقبة التدفؽ هراقبة ا٘ىتاج  
هرتفع هىخفض هراقبة العهمٓات تحت التشغٓؿ  
هىخفض  هرتفع هراقبة الهىتجات تاهة الصىع  

عاهة الغرض  رض غهتخصصة اؿأٚت  
   1997، هكتبة ا٘شعاع لمطباعة كالىشر كالتكٓزع، ا٘سكىدٓرة، إدارة اإلىتاج والعهميات والتكىولوجيافٓرد راغب الىجار، : الهصدر

 360ص  
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 تهثؿ كظٓفة ا٘ىتاج أحد كظائؼ الهؤسسة كتزداد أٌهٓتٍا فْ الهؤسسة الصىاعٓة: هفٍوم وظيفة اإلىتاج- 8
كها تعتبر هف أٌـ اٖدكات التْ تستعهؿ لتحدٓد أعباء العهمٓات الصىاعٓة كالسٓطرة عمِ العهؿ  ،(ا٘ىتاجٓة)

 داخؿ الهؤسسة، هىذ دخكؿ الهكاد اٖكلٓة كالتشغٓؿ حتِ إتهاـ العهمٓة ا٘ىتاجٓة فْ شكؿ هىتجات جاٌزة لمبٓع 
ْ  128:(1)كقد أخذ تعٓرؼ كظٓفة ا٘ىتاج عدة أكجً ٌك

الىشاط اٚقتصادم الذم ٍٓدؼ إلِ " ٓعرؼ اٚقتصادٓكف كظٓفة ا٘ىتاج عمِ أىٍا  : التعريف االقتصادي8-1
ْ كؿ ها ٓرتبط بعىاصر ا٘ىتاج، إلِ أىكاع هحددة هف الهخرجات ؿ أىكاع هعٓىة هف الهدخٛت ٌك كبالتالْ  تحٓك

تصبح هشكمة رجؿ اٚقتصاد ٌْ هحاكلة الكصكؿ إلِ الطٓرقة الهثمِ لتشخٓص الهدخٛت لمكصكؿ إلِ 
 129 .الهخرجات الهحددة 

ٓتطمب ٌذا التعٓرؼ ضركرة دراسة كؿ ىكع هف أىكاع التىظٓهات كتحدٓد تمؾ التْ :  التعريف الوظيفي8-2
 تهارس ىشاطا إىتاجٓا، كاستخٛص الخصائص الههٓزة لٍذا الىشاط كاستخداهٍا كتعٓرؼ كصفْ لكظٓفة ا٘ىتاج

ؿ  ذا ٓرجع ككف كظٓفة ا٘ىتاج هرتبطة ارتباطا كثٓقا بهجهكعة هف الكظائؼ اٖخرل هثؿ اٖفراد التهٓك ٌك
ؽ عهمٓة خمؽ السمع كالخدهات عف طٓرؽ إعداد الرسكهات كالتصاهٓـ كالتخطٓط " كها تعرؼ بأىٍا ،التسٓك

ؿ الهدخٛت كعكاهؿ ا٘ىتاج لسمع تاهة الصىع  .(2)" كالتشغٓؿ كرقابة الىظاـ الهطبؽ لتحٓك
ا٘ىتاج بٍدؼ تحقٓؽ أكبر ربح  تقـك أم هؤسسة اقتصادٓة بتجهٓع كتىظٓـ عىاصر : التعريف العهمي8-3

ْ تحقؽ كها ذكرىا سابقا  .الهكاىٓة كالهىفعة الهىفعة الشكمٓة، هىفعة الحٓازة، الهىفعة الزهاىٓة  ههكف ٌك
: إدارة اإلىتاج: الهطمب الثاىي

ذي الهراحؿ ٌْ ا ارتبطت بالتطكر اٚقتصادم ٌك : هرت إدارة ا٘ىتاج بهراحؿ خٛؿ تطكٌر
 130: هراحل تطور إدارة اإلىتاج- 1
 أسالٓب ظٍكر عمِ أثر عشر القرف الثاهف هىتصؼ فْ الصىاعٓة الثكرة لظٍكر كاف:  الثورة الصىاعية1-1

اٖعهاؿ  إىجاز فْ اٖفراد هف بدٚ لٕٚت الهكثؼ اٚستخداـ عمِ ا٘ىتاج تعتهد هجاؿ فْ جدٓدة تكىكلكجٓة
 حجهً بكبر تهٓز الذم الهصىع الكبٓر، ىظاـ إلِ الحرفْ الىظاـ هف ا٘ىتاج ىظـ تغٓٓر كعمِ العضمٓة،
الهدٓر  ٓسهِ ها إلِ الحاجة ظٍكر إلِ أدل هها .العهالٓة كظٍكر الىقابات ا٘دارة عف الهمكٓة كاىفصاؿ
ت عدة بذلت كبذلؾ عمٍٓا، الهدركسة كالهتفؽ القكاعد عمِ ا٘دآرة ههارستً تعتهد الذم الهحترؼ  لكضع هحاٚك

: كأٌهٍا (3)الهصىع فْ ا٘دارة ههارسة كظٓفة لعهمٓة إطار
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 اٚقتصادم الدكر إلِ هىظـ بشكؿ اٖىظار لفت هف أكؿ سهٓث آدـ  ٓعتبر:1776سهيث  آدم  هحاوالت1-2
 بههارسة العاهمٓف هف عدد قٓاـ فْ العهؿ الهتهثؿ كتقسٓـ التخصص هفٍكـ"اٖهـ ثركة " كتابً فْ كقدـ لٙىتاج،

 .(1)كحدي الىشاطات جهٓع بههارسة كاحد شخص قٓاـ هف بدٚ ٘ىتاج السمعة الٛزهة الىشاطات
تىْ إلْ قدـ :1798ويتىي  إلي أعهال 1-3  (لمتغٓٓر القابمة اٖجزاء)اٖجزاء تبادلٓة هفٍكـ 1798 عاـ فْ ٓك

عىْ إىتاج عهمٓة فْ كاستخداهً  حالة فْ السمعة أك الهىتج هف ىهطٓة أجزاء تغٓٓر إهكاىٓة ذلؾ اٖسمحة، ٓك
 أكثر هف تتككف التْ السمع إىتاج فْ الكبٓر، لمتكسع بدآة اٚبتكار ٌذا ككاف .العهؿ عف تكقفٍا أك استٍٛكٍا

ىتاج كاحد بؿ هككف هف  الهفٍكـ ٌذا هٍد كقد .تاهة الصىع سمعة فْ تجهٓعٍا ثـ هستقؿ بشكؿ الهككىات ٌذي كا 
 131132 .(2)كبٓرة بسرعة عدة أجزاء هف تتككف سمع ٘ىتاج الطٓرؽ

هف  أكؿCharles Babbage كالٓراضْ الهٍىدس ٓعتبر :Charles Babbage1832  أعهال 1-4
 كاستخداـ التصىٓع اقتصادٓات " خٛؿ كتابً هف كذلؾ .كا٘ىتاج ا٘دارة فْ العمهٓة اٖسالٓب إدخاؿ حاكؿ
ر، ىظاـ الزهف، دراسة هف كؿ استخداـ كٓفٓة فًٓ بٓف  كالذم1852 عاـ صدر الذم "أٚت  البحث التطٓك
 بالعٛقات اٌٚتهاـ لٙدارة، كالتىظٓـ ا٘دارم البىاء دراسة اقتصادم، تحمٓؿ أساس عمِ الهصىع هكقع اختٓار

 التشجٓعٓة دفع اٖجكر ىظـ استخداـ ككذا السكؽ فْ كالربح ا٘ىتاج السعر كحجـ كالعٛقة بٓف ا٘ىساىٓة
 هٍدا كاىت باباج شارؿ أفكار كهعظـ .العهؿ تقسٓـ سهٓث حكؿ آدـ هع بعٓد حد إلِ اتفؽ قد ككاف كالحكافز

  133.  (3)العمهٓة  ا٘دارة لدراسات حركة
ارتبطت ٌذي الهرحمة بالتكسع الهالْ حٓث ظٍر فْ ٌذي الهرحمة الكثٓر هف الهفكٓرف كركاد : عمم اإلدارة 1-5

ْ الهرحمة التْ تـ فٍٓا التىسٓؽ بٓف اٖعهاؿ داخؿ الهصىع هثؿ أٚت كاٖفراد كالطاقة الهستخدهة  ا٘دارة ٌك
ذا ها أدل إلِ ظٍكر ها ٓعرؼ بالهشاكؿ ا٘دآرة، كهف ركاد ٌذي الهرحمة  بأب تآمكر الهمقب كىسمك فٓردٓرؾ ٌك

 فْ ساعديككالصمب  لمحدٓد هٓدفؿ شركة فْ هفصمة بصفة كهشاكمً الذم قاـ بدراسة ا٘ىتاج العمهٓة ا٘دارة
 العهاؿ عمِ حٓث ركز .الهٍىدسٓف هجهكعة رئٓس إلِ بالكرشة عاهؿ هف فْ، الكظائؼ تدرجً تمؾ دراستً

 ا٘ىتاج هسؤكلٓات بٓف التفٓرؽ بضركرة تآمكر ىادل كا٘ىتاجٓة، كها الهدفكعة اٖجكر ىظاـ العهؿ، أسالٓبك
 134.(4) العهاؿ عاتؽ عمِ تقع التْ كتمؾ ا٘دارة عاتؽ تقع عمِ التْ
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كظٍر عمـ ا٘دارة لٓساعد الهسؤكلٓف عمِ حؿ بعض الهشاكؿ كالهساعدة عمِ رفع الركح الهعىكٓة كالكفاءة 
ا  .ا٘ىتاجٓة كغٌٓر

 تبدأ ٌذي الهرحمة بعد الثكرة ا٘دآرة حٓث ترتبط بالتكسع ألْ كاٖكتكهاتٓكْ كاستخداـ : الهرحمة الحالية1-6
عدة عمـك هختمفة ساٌهت فْ العهمٓات ا٘ىتاجٓة كعمِ رفع الكفاءة ا٘ىتاجٓة لمهؤسسات ا٘ىتاجٓة كهف بٓف 

:  ٌذي العمـك ها ٓمْ
  ْظٍكر عمـ الحاسبات ألٓة كالتْ بدأ استخداهٍا فْ الهجاٚت ا٘ىتاجٓة لها لٍا هف طاقة كبٓرة ف

 .إجراء العهمٓات الحسابٓة الهختمفة
  استخداـ عمـ بحكث العهمٓات التْ تساعد فْ اتخاذ القرارات الهىطقٓة بأسمكب أكثر دقة كبعٓدا عف

 .العشكائٓة كعف أسمكب التجربة كالخطأ
  استخداـ البرهجة الخطٓة التْ أدت إلِ هعالجة العدٓد هف الهشاكؿ الٍاهة هثؿ هشاكؿ التخصٓص

 .كتحدٓد كهٓة ا٘ىتاج الهىاسبة
  ْاستخداـ أسمكب ىظٓرة صفكؼ اٚىتظار لتحمٓؿ شبكات خطكط اٚتصاٚت كالتْ كجدت هجالٍا ف

ا  .تحمٓؿ خطكط ا٘ىتاج كتىظٓـ هراكز الخدهة عمِ الخط ا٘ىتاجْ أكفْ هجاؿ الصٓاىة كغٌٓر
  قتاف هتشابٍتاف فْ تخطٓط ها طٓر استخداـ طٓرقة الهسار الحرج كطٓرقة تقٓٓـ هراجعة الهشركعات ٌك

ا  135 . كهراقبة الهشركعات ا٘ىشائٓة كالصٓاىة كالبحكث كغٌٓر
هدخٛت   ا٘ىتاج بهفٍكهً الكاسع ٓشهؿ تىفٓذ أىشطة جمب عكاهؿ ا٘ىتاج أكإف: تعريف إدارة اإلىتاج- 2

مٍا إلِ هخرجات، أها إدارة ا٘ىتاج فٍْ هجهكعة هف اٖىشطة هف تخطٓط كتىظٓـ قٓادة  العهمٓة ا٘ىتاجٓة كتحٓك
كهراقبة تٍدؼ إلِ الهساٌهة فْ تحقٓؽ أٌداؼ إستراتٓجٓة لمهؤسسة باٚستعهاؿ اٖهثؿ لمهكارد الهادٓة كالبشٓرة 
هكف تعٓرؼ إدارة ا٘ىتاج  هع اٖخذ بعٓف اٚعتبار هختمؼ القٓكد الداخمٓة كالخارجٓة الهفركضة عمِ الهؤسسة ٓك

مٓة       هجهكعة اٖىشطة ا٘دآرة الٛزهة لتصهٓـ كتشغٓؿ الرقابة عمِ العهمٓة "  عمِ أىٍا  136. (1)" التحٓك
 الفعالٓات كتعىْ ا٘ىتاج إدارة كظٓفة هجاؿ فْ ا٘دارم القرار بصىع الهتعمقة السٓاسة" كها تعرؼ بأىٍا 
. (2)"هعٓىة خدهة تقدٓـ أك بضاعة صىاعة لغرض كاستخداهٍا ا٘ىتاج عكاهؿ عمِ الهتعمقة بالحصكؿ

حدثت فْ الفترات الحالٓة حركة تغٓٓر كتطكر إدارم : االتجاٌات والتطورات الهعاصرة في إدارة اإلىتاج- 3
عمِ هستكل العالـ فْ الفمسفات كالههارسات ا٘دآرة، فقد لحؽ التغٓٓر بكؿ أبعاد كعىاصر العهؿ فْ هىظهات 

                                                           

 . 15 هحهد تكفٓؽ هاضْ، هرجع سابؽ، ص-1
 22 ص  ،هرجع سابؽ فاخكرم، ٓعقكب ٌآؿ هحهكد، كاظـ خضٓر- 2

136
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اٖخذ بأسالٓب تكىكلكجٓة هتقدهة كهتفكقة كْ تستطٓع الهىافسة  اٖعهاؿ كاتجٍت الههارسات ا٘دآرة ىحك
  .كالصهكد فْ السكؽ العالهْ الهفتكح 

 فالهتأهؿ لمفكر ا٘دارم فْ هجاؿ إدارة ا٘ىتاج كالعهمٓات ٓهكىً أف ٓمحظ هجهكعة هف اٖحداث كالتطكرات
 التطكرات ٌذيكاٚتجاٌات الحدٓثة كالتْ تؤثر عمِ ههارسات اٖعهاؿ بصفة عاهة عمِ الهستكل العالهْ 

ا  : (1)فٓها ٓمْ ىكجٌز
ظٍكر فمسفة ا٘ىتاج فْ الكقت الهحدد تمؾ الفمسفة التْ استحدثتٍا كطبقتٍا الٓاباف هىذ عدة سىكات فمقد - 

حقؽ الٓاباىٓكف ىجاحا كبٓرا فْ تطبٓؽ ٌذي الفمسفة كبالذات فْ الصىاعات اٖتكهاتٓكٓة، كبدأ تطبٓقٍا فْ 
كتا لمسٓارات كبحمكؿ ىٍآة السبعٓىات كاىت هعظـ صىاعات السٓارات تطبؽ ٌذا الهفٍـك بىجاح  . هصاىع تٓك

 Edwardظٍكر هدخؿ إدارة الجكدة الشاهمة تمؾ الفمسفة ا٘دآرة التْ قدهٍا العالـ اٖهٓركْ دٓهىج - 
deming ركز ٌذا الهدخؿ عمِ تحقٓؽ التهٓز فْ أداء الهىظهات هف 40 لمٓاباف هىذ أكثر هف  سىة هاضٓة، ٓك

طمؽ عمِ ٌذا  خٛؿ ثقافة التحسٓف الهستهر لمجكدة، كالكصكؿ بالهىتجات إلِ هستكل صفر هف العٓكب ٓك
. الهفٍـك العٓكب الصفٓرة 

. العدد الهتزآد هف الهىظهات الدكلٓة -  
  الجكدة احتداـ كاشتداد الهىافسة بٓف الشركات الٓاباىٓة كالشركات الغربٓة فْ هجاٚت خفض التكمفة كتحسٓف- 
تكىكلكجٓا عهمٓات الصىع الهتقدهة، كابتكار أسالٓب حدٓثة لتخفٓض الكقت الهستغرؽ فْ كؿ هراحؿ الىظاـ - 

 .تكٓزعً  إىتاجً أك تصهٓهً أك  كاف فْ هرحمة ابتكار الهىتج أكسكاءا٘ىتاجْ 
استخداـ  التخصص، استخداـ ألٓة، تطبٓؽ اٖسمكب العمهْ، عمِ تطبٓؽكعمًٓ إدارة ا٘ىتاج الحدٓثة تعتهد 

 137. الصىاعٓة، استخداـ بحكث العهمٓاتالٍىدسة
ؿ الهدخٛت إلِ هخرجات: تىظيم إدارة اإلىتاج- 4  تىظٓـ إدارة ا٘ىتاج ٓعىْ تجهٓع اٖىشطة الٛزهة لتحٓك

 .(2)قسـ هتكاهؿ هع بقٓة ا٘ىتاج كحدة أك ككضعٍا فْ كظائؼ فْ جزء هف الٍٓكؿ التىظٓهْ فْ صكرة إدارة أك
تطمب تجهٓع اٖىشطة الضركٓرة :  خطوات تىظيم إدارة اإلىتاج4-1 ٓعتبر التىظٓـ هف كظائؼ ا٘دارة ٓك

لتحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسة كبذلؾ ٍٓتـ التىظٓـ ببىاء ٌٓكؿ عٛقات السمطة هع تٍٓئة الظركؼ التْ تساعد عمِ 
ٓف، اٖفقْ كالرأسْ كذلؾ هركرا بها ٓمْ  138139 :(3) خمؽ التىسٓؽ عمِ الهستٓك

                                                           

ر، هصر، إدارة اإلىتاج والعهميات جهاؿ طاٌر أبك الفتكح حجازم، -1  .28-27، ص ص2002، هكتب القاٌرة لمطباعة ك التصٓك
 42ص  بف عىتر عبد الرحهاف، هرجع سابؽ،-  2
 42نفس المرجع، ص-  3
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شهؿ ذلؾ تحدٓد اٌٖداؼ الرئٓسٓة :  الٍدف4-1-1 ٓعتبر ىقطة البدآة فْ تىظٓـ الكظٓفة ا٘ىتاجٓة، ٓك
ا بالقدر الهطمكب هعٓىة لمهستٍمكٓفخدهة ذات هىفعة  إىتاج سمعة أك كالفرعٓة، فٍدؼ إدارة ا٘ىتاج ٌك  كتكفٌٓر
 .الهىاسبكالهكاصفات الهحددة فْ الكقت 

لتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ فاف الكظٓفة ا٘ىتاجٓة تشهؿ هجهكعة هف اٖىشطة الٍاهة :  األىشطة والوظائف4-1-2
ْ تخطٓط الهصىع كتخطٓط العهمٓات كتحدٓد الهكارد الهطمكبة كاستخداهٍا فْ العهمٓة ا٘ىتاجٓة كرقابة  ٌك

الخ كتجهع ٌذي اٖىشطة فْ إدارات كأقساـ حسب اتفاؽ كترابط طبٓعتٍا، ثـ تحدٓد الكظائؼ الٛزهة ...الجكدة
 .لتىفٓذ ٌذي اٖىشطة كالقٓاـ بكاجباتٍا كأعبائٍا الهختمفة

تحدد اختصاصات كؿ كظٓفة هف ٌذي الكظائؼ بكضكح كاختصاصات هدٓر هراقبة :  االختصاصات4-1-3
 .إلخ...الجكدة، ككظٓفة هدٓر الشؤكف الٍىدسٓة ككظٓفة رئٓس قسـ خدهات العاهمٓف

تحدد العٛقات بٓف الكظائؼ الهختمفة هف حٓث خطكط السمطة، كالهسؤكلٓة كىطاؽ :  العالقات4-1-4
الخ، كذلؾ حتِ ٓهكف تىسٓؽ الجٍكد كتكاهمٍا ...ا٘شراؼ كقىكات اٚتصاؿ كعٛقة اٚستشآرٓف كالتىفٓذٓٓف

 .الهطمكبةلتحقٓؽ اٌٖداؼ 
تصهٓـ خٓرطة تىظٓهٓة كمٓة، تصكر ا٘دارات كاٖقساـ الهكجكدة  ٌك: الٍيكل التىظيهي إلدارة اإلىتاج- 5

كها تعد خرائط تىظٓهٓة فرعٓة لٙدارات كاٖقساـ كتحدد تىظٓهٍا الداخمْ  بالهؤسسة، كتكضح العٛقات بٓىٍا
 140    .(1 )كتفصمٍا إلِ كحدات كأجزاءٌا الهختمفة

 141:(2)ٓهكف تىظٓـ إدارة ا٘ىتاج فْ هؤسسة صىاعٓة عمِ احد اٖسس التالٓة: طرق تىظيم إدارة اإلىتاج- 6
ك:  التقسيم الوظيفي6-1 تىظٓـ اٖكثر استعهاٚ ىظرا لسٍكلة فٍهً كتطبٓقً حٓث تجتهع أىشطة الهؤسسة  ٌك

   : ٓكضح فْ الشكؿ التالْهاحكؿ الكظائؼ التْ تقكـ بٍا إدارة ا٘ىتاج فْ هؤسسة صىاعٓة ٓىظـ حسب 
 ىهوذج تىظيم إدارة اإلىتاج هقسم حسب الوظائف: 06الشكل رقم 

 
 
 
 

، دار الٓازكرم العمهٓة لمىشر كالتكٓزع، اٖردف،  إدارة اإلىتاج في الهىشآت الخدهية والصىاعيةبف عىتر عبد الرحهاف، : الهصدر
 42، ص2011
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ٓهكف أف ٓختمؼ هضهكف ٌذي الكظائؼ هف هؤسسة ٖخرل تبعا ٖغراضٍا كحاجاتٍا الهتىكعة فهثٛ الشكؿ 
: الذم ٓبٓف ثٛث دكائر كالتْ تقابمٍا كظائؼ فرعٓة كها ٓمْ

 الفرعية تىظيم إدارة اإلىتاج هقسم حسب الوظائف: 07الشكل رقم 
 
 
 
 

   ، دار الٓازكرم العمهٓة لمىشر كالتكٓزع، اٖردفإدارة اإلىتاج في الهىشآت الخدهية والصىاعيةبف عىتر عبد الرحهاف، : الهصدر
 43، ص2011

تتىكع اٖسكاؽ  عىدها تكثر الهىتجات كالخدهات كالعهمٓات أك: الخدهات  التقسيم حسب الهىتجات أو6-2
كالهىاطؽ الجغرافٓة ٓفقد القسـ الكظائفْ الكثٓر هف هزآاي، كٓصبح تطبٓقً غٓر هٛئـ لتحقٓؽ هركىة العهمٓات 

القاعدٓة كضبط التخطٓط كالرقابة عمِ هستكل التكالٓؼ كاٖسعار، كلذلؾ التقسٓـ ٓتـ ٌىا حسب الهىتج 
تهتع القسـ ٌىا باستقٛؿ شبً تاـ . لكؿ هجهكعة هتشابٍة هىٍا قسـ لكؿ كاحد هىٍا أك فتخصص إدارة أك ٓك

أقساـ فرعٓة خاصة با٘ىتاج كالبٓع كالهحاسبة، كغٓري كتهارس كؿ  لتأهٓف ها ٓحتاج إلًٓ حٓث تتبعً أىشطة أك
   142.(1)قسـ خاص بالهىتج الكظائؼ الٛزهة لً إدارة أك

شهؿ هىاطؽ هتفرقة فاف : (حسب الهىاطق الجغرافية) التقسيم الجغرافي 6-3 عىدها ٓتسع ىشاط الهؤسسة ٓك
تـ تكٓزع اٖىشطة عمِ هدٓٓرات أك كحدات تشغٓمٓة هكزعة عمِ  إدارة ا٘ىتاج تقسـ حسب الهىطقة الجغرافٓة ٓك

اٚستفادة هف خصكصٓات الظركؼ الهحمٓة، فٓها  هىاطؽ جغرافٓة هتفرقة كذلؾ بغٓة التقرب هف الزبائف، أك
 . (2)بشٓرة ٓتعمؽ بتكفٓر الهكارد هف هادٓة أك

تىظـ إدارة ا٘ىتاج تبعا لٍذا اٖساس طبقا لمهراحؿ التْ تهر بٍا العهمٓة :  التقسيم حسب العهميات6-4
  .الخ...ا٘ىتاجٓة فٍىاؾ عهمٓة تحضٓٓرة كعهمٓات تشغٓمٓة كتجٍٓز

جرم التقسٓـ ٌىا حسب العهٛء الذٓف ٓتعاهمكف هع الهؤسسة، كعىدها ٓككف :  التقسيم حسب العهالء6-5 ٓك
ء العهٛء كثٓرا فتىشر الشركات التجآرة هثٛ هجهكعة هف الهدارس أك ا  حجـ التعاهؿ هع ٌٚؤ الجاهعات كغٌٓر

. هف الٍٓئات كالهؤسسات التْ تتعاهؿ هع ٌذي الهؤسسة
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دائرة هراقبة  دائرة ا٘ىتاج
 الىكعٓة

 دائرة الصٓاىة
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 143:(1)ٓحقؽ التىظٓـ بشكؿ عاـ ككذلؾ تىظٓـ إدارة ا٘ىتاج هجهكعة هف الهزآا: أٌهية تىظيم إدارة اإلىتاج- 7
 غٓر الهتكقعة كتضارب  إقاهة العٛقات التىظٓهٓة عمِ قكاعد هستقرة، هها ٓقمؿ التصرفات العشكائٓة أك

 .اٚختصاصات
 ٓعهؿ عمِ تحقٓؽ التعاكف كاٚىسجاـ بٓف ا٘فراد كالجهاعات كتكجًٓ جٍكدٌـ فْ اتجاي كاحد. 
       سٍكلة ههارسة هجهكعة كبٓرة هف اٖىشطة باستخداـ اٖسس التىظٓهٓة الهتاحة، هثؿ تكٓزع اٖدكار

ض السمطة  .كتفٓك
  كالحصكؿ عمِ أقصِ طاقة  (قدرات ا٘فراد كهٍاراتٍـ كخبرتٍـ )اٚستغٛؿ الكؼء لٙهكاىٓات الهتاحة

 .إىتاجٓة هىٍا
 ْتحقٓؽ التىسٓؽ كالتكاهؿ بٓف اٖىشطة الهختمفة لتحقٓؽ الٍدؼ الكم. 

أٌداف ودور إدارة اإلىتاج   : الهطمب الثالث 
ا فٓها ٓمْ  :تمعب إدارة ا٘ىتاج دكرا ٌاها فْ الهؤسسة ا٘ىتاجٓة ها ٓجعؿ لٍا هجهكعة هف اٌٖداؼ ىذكٌر

ٌداؼ اٖ إف إدارة ا٘ىتاج تمعب دكرا فعاٚ فْ الهؤسسة كبالتالْ أٌدافٍا أساسا تخدـ :أٌداف إدارة اإلىتاج- 1
هكف أف ىحدد أٌداؼ إدارة ا٘ىتاج  .  (2) كأٌداؼ ىكعٓة أٌداؼ كهٓة إلِالعاهة لمهؤسسة ٚك تتعارض هعٍا ٓك

: تتهثؿ فٓها ٓمْ:  األٌداف الكهية1-1
تحقٓؽ أكبر إىتاج ههكف باٚعتهاد عمِ أٚت كالعهاؿ كالهكاد الخاـ هع هراعاة الطاقات الهستخدهة التْ - 

تؤثر عمِ إٓرادات الهشركع كعمِ تكمفة إىتاج الكحدة كبالتالْ عمِ السعر الذم ٓعرض بً ا٘ىتاج كبالتالْ 
 .عمِ هقدرة الهؤسسة عمِ الهىافسة

ىتاجٓة -  ادة الكفاءة ا٘ىتاجٓة الجزئٓة كالكمٓة لمهؤسسة كتهثؿ الكفاءة ا٘ىتاجٓة الجزئٓة فْ إىتاجٓة العهالة كا  ٓز
أٚت كالهعدات، ككذا إىتاجٓة الهكاد الهستخدهة فْ ا٘ىتاج، كفْ حٓف أف الكفاءة الكمٓة لمهؤسسة تتهثؿ فْ 

الهىتجات  هدل اٚستخداـ اٖهثؿ لهختمؼ عكاهؿ ا٘ىتاج هجتهعة كهدل هساٌهتٍا فْ تحقٓؽ الهخرجات أك
الىٍائٓة، كها تعهؿ عمِ تخفٓض تكمفة إىتاج الكحدة بها ٓساعد عمِ تحدٓد أسعار السمعة الىٍائٓة، إضافة 

تحقٓؽ أٌداؼ الخطة ا٘ىتاجٓة لمهؤسسة بإىتاج الكهٓات  أكثر، خطكط إىتاجٓة جدٓدة ٘ىتاج هىتج جدٓد أك
 .الهحدكدة
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 هف هؤسسة، هسؤكؿ لكؿ هستهر اٌتهاـ ٌك تحقٓقً إلِ ٓككف السعْ تىافسٓا بعدا ٓهثؿ التكالٓؼ فْ التحكـ- 
 هرغهة الهؤسسة تككف أٓف بالهىافسة الشدٓدة تتهٓز التْ القطاعات فْ خصكصا التىافسٓة الهٓزة أجؿ اكتساب

   (1)بتكالٓؼ هىخفضة ا٘ىتاج خٛؿ هف إٚ تتأتِ لف كالتْ السكؽ فْ باٖسعار السائدة هىتجاتٍا بٓع عمِ
 144 : تتهثؿ فٓها ٓمْ: األٌداف الىوعية1-2

  ذا لتحسٓف القدرة عمِ جمب الزبائف  .تطبٓؽ هكاصفات الجكدة التْ ٓتكقعٍا الهستٍمؾ ٌك
 ر طرؽ ككسائؿ ا٘ىتاج بها ٓتهاشِ هع التطكرات الحدٓثة  .تطٓك
  عطاء حكافز لمعاهمٓف  .رفع الركح الهعىكٓة لٗفراد  كا 

تحقٓؽ أقصِ كفاءة ههكىة فْ استخداـ الهكارد  كهىً ٓهكف القكؿ إف الٍدؼ اٖساسْ هف ٌذي ا٘دارة ٌك
. كتىظٓـ العهؿ داخؿ الكحدة  كحؿ الهشاكؿ الهرتبطة بً حتِ ٓهكف تحقٓؽ اٌٖداؼ العاهة لمهؤسسة

ر إىتاجٓة العهؿ، كها أف هسؤكلٓة رفع ا٘ىتاجٓة : دور إدارة اإلىتاج- 2 لٍا دكر حٓكم فْ تكفٓر هقكهات تطٓك
ٓهاىٍا بأٌهٓة تحسٓف  ا، كا  تقع بالدرجة اٖكلِ عمِ عاتقٍا، إذ أف الهستكل العمهْ الهطمكب لجهٓع عىاصٌر
ا الكاهؿ فْ تىفٓذ براهج التحسٓف فْ الهؤسسة، أها الكسائؿ ا٘دآرة  ىتائج ا٘ىتاجٓة، ٓهكىٍا هف تأدٓة دكٌر

ر كتكفٓر هقكهات إىتاجٓة العهؿ فتتهثؿ فْ أتْ  145: (2)الكاجب إتباعٍا فْ هجاؿ تطٓك
 كاٚلتزاـ  كضع الخطط كرسـ السٓاسات الكفٓمة بتحقٓؽ البراهج ا٘ىتاجٓة بأقصِ قدر هف الكفاءة كالفاعمٓة 

 .بتىفٓذٌا عمِ الهستكٓات الهختمفة، كاٌٚتهاـ بأٚت كالعىاصر الهادٓة الضركٓرة لعهمٓات ا٘ىتاج
  اٌٚتهاـ بالعىصر البشرم كالعهؿ عمِ تىهٓتً إذ ٓعتبر الهساعد فْ إىتاج ها ٓخفؼ العىاء عمِ ا٘ىساف 

عظـ أعهالً كٓضاعؼ إىتاجٓتً  146. ٓك
 خمؽ عٛقات إىساىٓة جٓدة كتحقٓؽ أكبر قدر هف التعاكف بٓف جهٓع العاهمٓف فْ الهؤسسة، فٓها ٓتعمؽ 

. بسمكؾ القادة ا٘دآرٓف كعدـ الربط بٓف العكاهؿ الشخصٓة كالسمكؾ الكظٓفْ فْ هحٓط العهؿ
 إعادة الىظر باستهرار فْ تىظٓـ الٍٓكؿ التىظٓهْ بشكؿ ٓكفؿ كضكح هستكٓات السمطة كهراكز الهسؤكلٓة .
 ِحسف استخداـ التقىٓات الحدٓثة، كاٚستفادة هف الهىجزات العمهٓة كالتكىكلكجٓة، هها ٓؤثر إٓجابا عم 

. (3)إهكاىٓات العاهؿ فْ الهؤسسة فتٓزد إىتاجٓتً
كفٓها ٓمْ سىتطرؽ إلِ هختمؼ العٛقات التْ تربط : باإلدارات األخرى في الهؤسسة اإلىتاج إدارة عالقة- 3

.  إدارة ا٘ىتاج بهختمؼ إدارات الهؤسسة اٖخرل
                                                           

-1 A-Courtois, C-Martin-Bounnefous, M-Pillet, Gestion de Production, 3ème édition, édition 

d'organisation Paris, 1995, pp 27-29. 
 46بف عىتر عبد الرحهاف، هرجع سابؽ ، ص- 2
. 125، ص 2003،جكاف 19 ، هجمة العمـك ا٘ىساىٓة جاهعة هىتكرم قسىطٓىة، العدد ىظرية اإلىتاج عىد ابن خمدون دراسة هقارىة الطٓب داكدم، -3
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 بحٓث كثٓقة، عٛقة الهالٓة كا٘دارة كالعهمٓات ا٘ىتاج إدارة بٓف العٛقة تعتبر :الهالية اإلدارة هع  العالقة3-1
 الهؤسسة هقارىة بالكظائؼ هاؿ رأس هف كبٓرة ىسبة عمِ كالعهمٓات ا٘ىتاج كظٓفة العهكـ عمِ تستحكذ
 هخزكىات (هتداكلة  كأخرل...)آٚت هباىْ، (أصكؿ ثابتة شكؿ عمِ فٍٓا هكظفة تككف كالتْ. اٖخرل

 أك الهستمزهات بدكف تكفر هىٍا الهطمكبة الهٍاـ اىجاز عمِ ا٘ىتاج لكظٓفة قدرة أٓة ٓهكف تصكر ٚ بحٓث...)
 147.(1)لذلؾ الٛزهة الهالٓة اٚعتهادات

جراء ا٘ىتاج لدعـ عهمٓة الٛزهة اٖهكاؿ تكفٓر عف الهسؤكلة ٌْ الهالٓة الكظٓفة كتعد  كتكظٓؼ التحسٓىات، كا 
ذا .أهثؿ بشكؿ استخداهٍا أجؿ هف تكظٓفا صحٓحا اٖهكاؿ تمؾ  الجدكل فْ دراسة الهشاركة عف فضٛ ٌك

عداد التكمفة كضع السعر، سٓاسة فْ كالهساٌهة اٚستثهارات، كتقٓٓـ  لمشركة الىٍائٓة الحسابات كشكفات كا 
 .(2)بالشركة الهحٓطة لمبٓئة اٚقتصادم كتقٓٓـ الكضع

 إدارة الهشتٓرات ٌْ ا٘دارة الهسؤكلة عف شراء الهكاد كالهعدات : العالقة هع إدارة الهشتريات3-2
كاٚحتٓاجات اٖخرل لمهؤسسة لذا التىسٓؽ بٓىٍا كبٓف إدارة ا٘ىتاج هستهر لتكفٓر الهكاد كالقطع كاٚحتٓاجات 

اٖخرل لعهمٓات ا٘ىتاج فْ التكقٓت الصحٓح، أٓضا إدارة الهشتٓرات تقدـ ٘دارة ا٘ىتاج الهعمكهات الٛزهة عف 
    148. (3)الهكردٓف هف حٓث الثقة كالجكدة كالهركىة 

ذي العٛقة هف اٌٖهٓة : العالقة هع إدارة التسويق3-4 ؽ عٛقة تبادلٓة، ٌك  تربط إدارة ا٘ىتاج هع إدارة التسٓك
مْ ا٘ىتاج فالعٛقة  بحٓث أىٍا تحدد هدل ىجاح أك رافؽ ٓك فشؿ الهؤسسة ا٘ىتاجٓة، إذ أف التسكٓقْ ٓسبؽ ٓك

مْ ا٘ىتاج فإدارة التسكٓؽ ٌْ الهسؤكلة عف بٓع  ؽ كا٘ىتاج ٌْ أف ا٘ىتاج ٓسبؽ ٓك التقمٓدٓة بٓف التسٓك
الهىتجات كتكفٓر الهعمكهات حكؿ هتطمبات السكؽ كالتطكرات الهتصمة بً كبعىاصري هف الهستٍمكٓف كالهىافسٓف 

ىتاج الهىتجات ا هها تعتهد عمًٓ إدارة ا٘ىتاج فْ كضع خطط تصهٓـ كا  ؽ لٙىتاج ، ك(4)كغٌٓر هرافقة التسٓك
ٓقصد بٍا التىسٓؽ الهستهر بٓف ا٘دارتٓف لتبادؿ الهعمكهات حكؿ الكهٓات الهطمكبة كهكاعٓدٌا كحكؿ كضع 

  149. ا٘ىتاج
دارة اٖفراد بأىٍا هباشرة كتبادلٓة، :  العالقة هع إدارة األفراد3-5  فإدارة ا٘ىتاجتتهٓز العٛقة بٓف إدارة ا٘ىتاج كا 

د إدارة اٖفراد بكافة الهعمكهات عف احتٓاجات الخطة ا٘ىتاجٓة هف القكل البشٓرة سكاء العاهمة أك  تقـك بتزٓك
 .الهطمكب استقطابٍا، كىكع الهٍارات الهطمكبة كها كىكعا، كها أف إدارة اٖفراد تقدـ ٘دارة ا٘ىتاج البٓاىات

                                                           

 .26، ص 2004الهىاٌج ، عهاف،  ، داروالعهميات اإلىتاج إدارة في هقدهة أبدٓكم الحسٓف، هحهد- 1
 .31هجٓد الىجار، هرجع سابؽ، ص صباح الكٓرـ هحسف، عبد- 2
ر الهىاٌج، لتصهٓـ العاهة ا٘دارة ،إدارة اإلىتاج الهٍىْ، كالتدٓرب الفىْ لمتعمٓـ العاهة الهؤسسة- 3  11، ص 2007السعكدٓة،  العربٓة الههمكة كتطٓك
  12ىفس الهرجع، ص -  4
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. الٛزهة عف حجـ كىكع العهالة الهتكفرة فْ أقساـ الهؤسسة ا٘ىتاجٓة كىكعٓة العهالة الهتكفرة فْ سكؽ العهؿ
ر :  العالقة هع إدارة البحث والتطوير3-6 تستفٓد إدارة ا٘ىتاج هف الىشاطات البحثٓة ٘دارة البحث كالتطٓك

ر اٖسالٓب ا٘دآرة، كتٍتـ  ر أسالٓب ا٘ىتاج كتحسٓف التقىٓات الهستخدهة فْ التصىٓع كتطٓك التْ تٍتـ بتطٓك
 . أٓضا بالبحكث التسكٓقٓة عف الهستٍمكٓف كالهكاد البدٓمة كالهىتجات الهىافسة

: عهمية الرقابة عمى اإلىتاج: الهبحث الثاىي
إف الهؤسسة ا٘ىتاجٓة عىد قٓاهٍا بىشاطٍا العادم الهتهثؿ أساسا فْ عهمٓة ا٘ىتاج تحتاج إلِ كظائؼ أخرل 
هساعدة ٘تهاـ ٌاتً الكظٓفة، كىجد أف كظٓفة الرقابة عمِ ا٘ىتاج تعد هف الهٍهات اٖساسٓة ٘دارة ا٘ىتاج، 

كها أىٍا عهمٓة ضركٓرة تهكف الهؤسسة هف الكصكؿ إلِ أفضؿ أداء ههكف، فٍْ تتعاهؿ هع جاىبٓف، الجاىب 
 كالجاىب الثاىْ ٓتهثؿ .اٖكؿ ٓخص الرقابة عمِ العهمٓات ا٘ىتاجٓة كاٖىشطة الهتعمقة بٍا كالرقابة عمِ الجكدة

 .فْ الرقابة عمِ التكالٓؼ كالهكازىات
:   هاٌية الرقابة عمى اإلىتاج: الهطمب األول

الرقابة هف أٌـ الكظائؼ فْ الهؤسسات لها لٍا هف أثر عمِ الهردردٓة خصكصا فْ الهؤسسات ا٘ىتاجٓة 
 150.كبالضبط الرقابة التْ تخص هرحمة ا٘ىتاج كتكالٓفٍا

ذلؾ الىشاط ا٘دارم الذم ٓسعِ إلِ التحقؽ هف كفاءة استغٛؿ هكارد  "بأىٍا  تعرؼ: هفٍوم الرقابة- 1
إحدل كظائؼ الهدٓر، هف خٛلٍا ٓتأكد هف أف تىفٓذ " كها ٓهكف تعٓرفٍا بأىٍا . (1)" الهىظهة كتحقٓؽ أٌدافٍا
ْ فْ سبٓؿ ذلؾ تسعِ إلِ هتابعة العهؿ  العهؿ ٓتـ كفؽ ها ٌك هخطط كهرسـك لً كحسب ها ٓٓردي أـ ٚ ٌك

 (151) .(2)" هخطط باستخداـ هعآٓر تدعِ بالهعآٓر الرقابٓة كقٓاس اٖداء الفعمْ لً كهقارىتً هع ها ٌك
الكظٓفة التْ تضهف أف اٖىشطة تكفر لىا الىتائج الهرغكبة كتتعمؽ بكضع " ٓعرؼ جارم دٓسمر عمِ أىٍا ك

 152(3)"  التصحٓحْا٘جراءٌدؼ كقٓاس أداء كاتخاذ 
هكف تقسٓـ ا٘دارة الىشاط ) تهثؿ الرقابة هفٍـك إدارم بهعىِ أف الرقابة عىصر هف عىاصر ىشاط ا٘دارة، ٓك

 (153) :(4)إلِ أربعة عىاصر أساسٓة (ا٘دارم
قرار ا٘جراءات ككضع البراهج الزهىٓة  كالخطط :  التخطيط1-1  كٓشهؿ تحدٓد اٌٖداؼ كرسـ السٓاسات كا 

                                                           

 283، ص 2003، الهكتب الجاهعْ الحدٓث ، ا٘سكىدٓرة ، الهىظهات وأسس إدارتٍاهحهد بٍجت جاد اهلل كشؾ، - 1
راف لمىشر كالتكٓزع ،عهاف، اإلدارةعهر كصفْ عقٓمْ، - 2   .443 ص،2007 ، دار ٌز
  .293، ص 1997، دار الفكر لمطباعة، عهاف ادارة اإلىتاج والعهميات  هدخل كهي، حسٓف عبد اهلل التهٓهْ- 3
ص    ، ص2006، الهكتب الجاهعْ الحدٓث، ا٘سكىدٓرة،الرقابة والهراجعة الداخميةفتحْ رزؽ السكافٓرم،  عبد الفتاح الصحف، هحهد السٓد سرآا،- 4
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شهؿ تصهٓـ الٍٓكؿ التىظٓهْ :  التىظيم1-2 بهعىِ أف تحدد الهسؤكلٓات كالسمطات لٗفراد القائهٓف )ٓك
 (.أم العاهمٓف بالهشركع )كتىهٓة الٍٓئة ا٘دآرة  (بالعهؿ

شهؿ إرشاد الهرؤكسٓف فْ تىفٓذٌـ لٗعهاؿ كرفع ركحٍـ الهعىكٓة :  التوجي1-3ً  .ٓك
ْ تشهؿ تحدٓد :  الرقابة1-4 كتتٓح الرقابة التأكد هف أف العهؿ الذم ٓتـ ٓطابؽ ها تكقع أف ٓككف عمًٓ ٌك

 .هعآٓر رقابٓة، قٓاس الىتائج لهعرفة أم خركج عف الهتكقع كالتعرؼ عمِ أسبابً كالعهؿ عمِ تصحٓحً
اٖساس الهستخدـ لمتصىٓؼ  ٌىاؾ عدة أشكاؿ لمرقابة، تختمؼ باختٛؼ الهعٓار أك: أشكال الرقابة- 2

 . كسىذكر فٓها ٓمْ أٌـ الهعآٓر الهستخدهة
 :كتقسـ الرقابة كفؽ ٌذا الهعٓار إلِ:  الرقابة حسب زهن ههارستٍا2-1
فْ ؿ البدء قبؿ، ٘ىجاز العهؿ ٌذا الىَع بالتحقٓق هو تَفر جهٓع هتطمبات ََسائٍٓتـ : الرقابة السابقة- 

عمِ ؿ أىٍا تعه، كها الهتَقعاٖداء  الفعمْ َاٖداء بٓو اٚىحراؼهو درجة ؿ فٍَ ٓقمؿ بدء اٖداء التىفٓذ أّ قب
 الهىاسبة لٍا َبالتالْ فإو ٌذي ؿ لهَجٍتٍا َإٓجاد الحمَكاٚستعداد الهتَقع حدَثٍا كؿ التىبؤ بالهشا

 154.(1)الحسف الهستقبمٓة التْ قد تعترض طرٓق التىفٓذ كؿ الرقابة تساعد فْ هَاجٍة الهشا
تقَن الهؤسسة بالقٓان هثٛ إلِ هخرجات ؿ الهدخٛت تحَٓأثىاء الرقابة  ٌْ :(الهتزاهىة)الرقابة الجارية - 

التطرق إلِ ؿ قبكؿ  الهشاٚكتشاؼٌذا ، العهمٓة الصىاعٓةؿ هرحمة هو هراحكؿ بعهمٓات تفتٓش عىد بدآة 
َهستَُ ؿ العهؿ إلِ الهدرٓو هو أحَاؿ الرقابْ ٌذا بالهعمَهات التْ تصالشكؿ ٍَٓتن ، الهرحمة الهَالٓة

 . (2)ؿ تىفٓذ الىشاط أَ العهاٖداء أثىاءفْ اٚىحرافات ٌذي الرقابة عو تكشؼ ا٘ىجاز الهتحقق َ
 اٖداء عمِ التركٓز هو تىفٓذ اٖىشطة َبالتالْ اىتٍاء  ٓطبق ٌذا الىَع هو الرقابة بعد :الرقابة الالحقة- 

ا٘دارة بىاتج التىفٓذ بعد فترة زهىٓة هعٓىة َتزَٓدٌا بىتائج الهقارىة بٓو اٌٖداف إبٛغ حٓث ٓتن ، الهاضْ
 1563 155 .(3)الهَضَعة سالفاكاٌٖداؼ الفعمٓة 

 157 :(4)ٌَْ ىَعاو: الهؤسسةهع ل أطراف التعاهالرقابة حسب 
الهستَٓات كافة هحٓطٍا َفْ ؿ  تٍتن بجهٓع اٖىشطة َالهٍان التْ تهارسٍا الهىظهة داخ:الرقابة الداخمية- 

ٓىبغْ ا٘شارة ٌىا إلِ أو بعض أىَاع الرقابة السابقة ، كالرقابة ا٘دارٓةؿ، الرقابة عمِ العهاؿ ا٘دارٓة هث

                                                           

  .476ص ، 2002، ا٘سكىدرٓةلمىشر، الجاهعٓة الجدٓد ، الدار أساسيات التىظين اإلدارة،  أبَ القحفالسٛـعبد - 1
  .372ص، 2002، هصرلمىشر كالتكٓزع، الدار الجاهعٓة ، اإلدارة الهعاصرة، عمْ الشرٓف- 2
  .343، ص 2001،ا٘سكىدرٓة ، الدار الجاهعٓة  ، هبادئ اإلدارةآخركف،  هحهد فرٓد  الصحو َ - 3
  .479 ، هرجع سابؽ، صقحف أبَ السٛـ عبد- 4
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 الخ...الرقابة عمِ الىَاتج، الرقابة التىظٓهٓة، الرقابة الهالٓة :ؿضهو ٌذا الىَع هثؿ تدخالذكر 
ْ الرقابة التْ تتـ خارج الهؤسسة كتقـك بٍا أجٍزة رقابٓة هتخصصة كتككف تبعٓتٍا :الرقابة الخارجية-   ٌك

البىؾ الهركزم جٍة رقابٓة خارجٓة عمِ البىكؾ اٖخرل، ككزارة التعمٓـ العالْ جٍة : هثٛ فْ الغالب لمدكلة،
ا ككزارة التجارة كالصىاعة جٍة رقابٓة خارجٓة عمِ الشركات  رقابٓة خارجٓة عمِ أداء الجاهعات اٌٖمٓة كغٌٓر

ىاؾ جٍات رقابٓة خاصة هثؿ هكاتب تدقٓؽ الحسابات الهعتهدة هف الحككهة   158. (1)ٌك
:   هعايير أخرى2-4
تتعمؽ برقابة اٖداء الهالْ أم تحقٓؽ اٌٖداؼ الهالٓة الهخططة هف خٛؿ اٚستعاىة : رقابة هحاسبية- 

. ببعض الهقآٓس كالعائد عمِ اٚستثهار كهقآٓس هالٓة أخرل
ىظـ  الهخططة كتصهٓـ لٌٗداؼ اٖداء هعآٓر لتحدٓد هىظـ هجٍكد عف عبارة  ا٘دآرة:رقابة إدارية- 

 ٌىاؾ إذا كاىت ها كتحدٓد سمفا الهحددة الهعآٓر بتمؾ الفعمْ اٖداء كهقارىة لمهعمكهات العكسٓة التغذٓة
 الطرؽ تستخدـ بأكثر الهشركع هكارد جهٓع أف هف لمتأكد هطمكب إجراء أم كاتخاذ دٚلتٍا اىحرافات كقٓاس

 .الهشركع أٌداؼ لتحقٓؽ بكفاءة كفاعمٓةكالههكىة 
كٓهكف أٓضا تقسٓـ الرقابة أٓضان إلِ رقابة الىتائج كرقابة العهؿ كالرقابة الشخصٓة، كها ىٛحظ تختمؼ كتتىكع 

تبع ذلؾ لطبٓعة  أىكاع الرقابة باختٛؼ الهعٓار الهستخدـ لمتقسٓـ، ككؿ هعٓار ٍٓتـ بجاىب هعٓف فْ الهؤسسة ٓك
. الهؤسسة كفمسفتٍا كرسالتٍا التْ كجدت هف أجمٍا

الرقابة فْ هجاؿ ا٘ىتاج تتهثؿ فْ هتابعة أرقاـ ا٘ىتاج الفعمٓة كهقارىتٍا  :اإلىتاجهفٍوم الرقابة عمى - 3
 (159) :) 2(باٖرقاـ الكاردة فْ جداكؿ ا٘ىتاج لمتأكد هف تىفٓذٌا

. بالهكاصفات الخاصة بالجكدة - فْ الهكاعٓد الهحددة                - الكهٓات الهطمكبة              - 
 .هقدهاكذلؾ التكمفة الخاصة بٍذا ا٘ىتاج، كها هدل تهاشٍٓا هع التكمفة التْ حددت فْ الخطة 

بأىٍا هجهكعة هف ا٘جراءات كالقكاعد التْ تساعد عمِ تىسٓؽ أداء اٖفراد، كالهكاد "تعرؼ الرقابة عمِ ا٘ىتاج ك
. )3 ("أٚت كالهعدات لتحقٓؽ أعمِ هستكل ههكف هف الكفآة ا٘ىتاجٓة

تفحص كافة اٖىشطة التْ تستٍدؼ إىتاج السمع الهطمكبة بالكهٓة كالىكعٓة فْ "تعىْ الرقابة عمِ ا٘ىتاج ك
 161)160.)4(" الكقت الهىاسب كبأقؿ تكمفة ههكىة

                                                           

  .479، هرجع سابؽ، ص أبَ قحفالسٛـ عبد - 1
  16عبد الفتاح الصحف هحهد السٓد سرآا، فتحْ رزؽ السكافٓرم، هرجع سابؽ، ص - 2
 .29، ص1991 ،، دار الٍٛؿ، عهافالرقابة اإلدارية في هىشآت األعهالفآز الزغبْ، - 3
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  كتختمؼ كظٓفة الرقابة عمِ ا٘ىتاج هف هؤسسة إلِ أخرل، كبالتالْ ٚ ٓكجد ىظاـ هحدد لمرقابة عمِ ا٘ىتاج
ٓهكف تعهٓهًٓ فْ جهٓع الكحدات ا٘ىتاجٓة فْ قطاع الصىاعة، حٓث بحكـ عهمٓة اختٓار الىظاـ الهىاسب 

: هجهكعة هف اٚعتبارات كاٖسباب ٓهكف تحدٓدٌا فٓها ٓمْ
 .حجـ الكحدة ا٘ىتاجٓة كهجاٚت ىشاطٍا -
 .درجة الدقة الهطمكبة فْ هتابعة اٖىشطة كالعهمٓات الهىجزة -
 .طبٓعة كخصائص العهمٓة ا٘ىتاجٓة -
 .الهىتجات الهصىعة ىكع الهىتج أك -

الرئٓسٓة هع إجراء الهتابعة الٛزهة لقٓاس الهقدرة اٖدائٓة  كتتـ الرقابة عمِ ا٘ىتاج  بكاسطة الجداكؿ العاهة أك
هقارىة بالجداكؿ الزهىٓة الهكضح بٍا ا٘ىتاج، كالهقدر فْ هكاعٓد هعٓىة هع اتخاذ ا٘جراءات التصحٓحٓة إذا 

هتد هجاؿ الرقابة عمِ العىاصر، احتاج اٖهر إلِ ذلؾ أٚت، العهؿ، الهكارد حٓث : اٖساسٓة لٙىتاج ٓك
: (1)ٓتـ
كضع هعدٚت ٘ىتاج ألة كهدل استخداـ طاقتٍا ا٘ىتاجٓة كتتطمب الرقابة عمِ هعدٚت ا٘ىتاج كعمِ - 

 .الطاقة الضائعة
ىتاجً فْ خٛؿ ٌذا الكقت حتِ ٓهكف هراقبة إىتاجً كؿ فْ هكقع عهمً-    .كضع هعدٚت لكقت العاهؿ كا 
تكضع هعدٚت ٚستخداـ الهكاد فْ أىتاج السمعة كتراقب الهكاد الهستخدهة فْ ا٘ىتاج كهعدؿ ا٘ىتاج - 

. الكاجب أف ٓتحقؽ ىتٓجة استخداـ كؿ كحدة هف الهكاد الخاـ
 162 :كالشكؿ التالْ ٓكضح هكقع الرقابة فْ عهمٓة ا٘ىتاج

هوقع الرقابة في عهمية اإلىتاج : 08  الشكل رقم
 
 
 
 

 
 

 31، ص1991دار الٍٛؿ،اٖردف، ،الرقابة اإلدارية في هىشآت األعهالفآز الزغبْ، : الهصدر
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:  هٍام  الرقابة عمى اإلىتاج وأٌدافٍا: الهطمب الثاىي
ذا اىطٛقا هف اٌٖداؼ كالهٍاـ الهسطرة لٍا  .تمعب الرقابة عمِ ا٘ىتاج  دكر فْ الهؤسسة ٌك

 163 :)1(تتضهف الكظائؼ الرئٓسٓة لمرقابة عمِ ا٘ىتاج ها ٓمْ: هٍام الرقابة عمى اإلىتاج- 1
 .جهع البٓاىات كتحمٓمٍا عف اٖصىاؼ الهطمكب إىتاجٍا، كعف طاقة الهصىع كاٖقساـ الصىاعٓة الهختمفة- 
كضع البرىاهج التىفٓذم لٙىتاج بها ٓشهؿ كضع برىاهج تحدٓد أٚت، الهعدات، اٖفراد كتحدٓد هكاعٓد - 

ف الهخازف هف الخدهات كالهكارد اٖكلٓة كاٖجزاء  كحجـ التشغٓؿ لكؿ جزء هف اٖجزاء، ككضع برىاهج لتهٓك
 .الجاٌزة

شهؿ ذلؾ إصدارا ٖكاهر فْ كؿ ها ٓتعمؽ بالشراء كالتشغٓؿ كهتابعة الهخزكف -  إصدار اٖكاهر كهتابعتٍا ٓك
 .هراحمًفْ جهٓع 

سٓتـ فْ ا٘ىتاج  تٍدؼ الرقابة عمِ ا٘ىتاج إلِ التأكد هف إف ها تـ أك164:أٌداف الرقابة عمى اإلىتاج- 2
هطمكب اىجازي كالرقابة عمِ ا٘ىتاج بهعىاٌا الكاسع تشهؿ الرقابة عمِ الهكاد كالرقابة عمِ  هطابؽ لها ٌك

الهعدات كأٚت كالرقابة عمِ الكقت كالحركة، كتجد ضهىٍا كذلؾ الرقابة عمِ العهمٓات ا٘ىتاجٓة كالرقابة عمِ 
 .جكدة ا٘ىتاج كالرقابة عمِ القكل العاهمة فْ ا٘ىتاج كأخٓرا عمِ تكالٓؼ ا٘ىتاج

كها أف ىتائج كبٓاىات الرقابة عمِ الجكدة كالتحمٓؿ ا٘حصائْ تساعد الباحث لمكصكؿ إلِ أفضؿ الطرؽ 
ر كتحسٓف ا٘ىتاج كالهىتجات بغٓة تحقٓؽ أغراض أساسٓة لىظـ الرقابة الهتهثمة فٓها ٓمْ  165:)2(لتطٓك

ادة عدد ساعات تشغٓؿ الهىتجات الجٓدة كالهطابقة لمهكاصفات كا٘قٛؿ  - رفع الكفاءة ا٘ىتاجٓة عف طٓرؽ ٓز
 .هف التمؼ كالعكادـ

تخفٓض تكالٓؼ ا٘ىتاج با٘قٛؿ هف ىسب العكادـ كالهىتجات الهعٓبة كهىع إعادة تشغٓؿ الهىتجات غٓر  -
ادة كهٓة الهىتجات السمٓهة  .الهطابقة لمهكاصفات كبالتالْ ٓز

ادة ا٘ىتاج كاٖرباح - ادة عدد الهبٓعات كركاجٍا هها ٓؤدم إلِ ٓز  .ٓز
ادة الجر الحافز فْ حالة إشباع ىظاـ ربط اٖجر بكهٓة الىاتج كجكدتً ٚك  - ادة ا٘ىتاج السمٓـ ٓؤدم إلِ ٓز ٓز

 .شؾ أف ٌذا ٓساعد عمِ رفع الركح الهعىكٓة  لكؿ العاهمٓف
 الهستخدهٓف هف خٛؿ ضبط هستكٓات  تٍدؼ ىظـ الرقابة عمِ الجكدة إلِ تمبٓة رغبات كهٓكؿ الهستٍمكٓف أك- 
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شباع الهستٍمكٓف كالهستخدهٓف      .لمهىتجاتالجكدة لتككف هطابقة لمهكاصفات كالهعآٓر الكفٓمة بإرضاء كا 
التمؼ هف ا٘ىتاج إلِ أدىِ هستكل ههكف كتحدٓد الكحدات كاٖجزاء التْ ٓهكف إعادة  تقمٓؿ كهٓة العادـ أك -

 .التشغٓؿ كبالتالْ تقمٓؿ التكالٓؼ الهصاحبة لعهمٓات إعادة إىتاجٍا،
ا -  166:(1)اكتشاؼ كتحدٓد هسببات اىخفاض الجكدة، كهسئكلٓة اٖخطاء كالتْ قد ٓككف هصدٌر

 عدـ ضبط كتعدٓؿ أٚت كالهعدات الهستخدهة فْ ا٘ىتاج بصكرة سمٓهة. 
 عٓكب فْ الهكاد اٖكلٓة الهستخدهة فْ ا٘ىتاج بصكرة سمٓهة. 
 تقاف العهؿ  .اىخفاض فْ كفاءة كا 
 القدرات ا٘ىتاجٓة الهتاحة عدـ التكافؽ بٓف الهكاصفات كالقٓاسات الهكضكعة كا٘هكاىات أك. 
  الحفاظ عمِ الركح اٚىضباطٓة كالتىظٓهٓة لمعاهمٓف فْ دائرة ا٘ىتاج هف خٛؿ الفحص الدكرم

 .ألة الهشغؿ أك كلٓة اٖخطاء سكاء كاف ذلؾ هف قبؿ الهىتج أكؤلعٓىات ا٘ىتاج، كتحدٓد هس
  تحقٓؽ الهركىة الكافٓة فْ استخداـ أجزاء كقطع الغٓار الهصىعة خارج الكحدة ا٘ىتاجٓة عمِ أساس

ا أجزاء هصىعة كفقا لهكاصفات كقٓاسات هحددة  .اعتباٌر
  ىتاج كتكٓزع الهىتجات لهكاجٍة رغبات كاحتٓاجات هحددة عمِ ضكء هكاصفات ضهاف تصهٓـ كا 

 . كقٓاسات هكضكعة هسبقا
 هراحل الرقابة عمى اإلىتاج: الهطمب الثالث

   .تهر الرقابة عمِ ا٘ىتاج بخطكات أساسٓة ىحاكؿ تكضٓحٍا فٓها ٓمْ 
ٓهكف تحدٓد الخطكات الرئٓسٓة لمرقابة عمِ ا٘ىتاج، كفقا لتتابع حدكثٍا إلِ : خطوات الرقابة عمى اإلىتاج- 1

كا٘رساؿ با٘ضافة إلِ تكٓزع كتجٍٓز عكاهؿ ا٘ىتاج كهتابعة عهمٓات  التخطٓط، الطرؽ الصىاعٓة، الجدكلة
 167   .(2 )التشغٓؿ

تتبمكر هٍهة التخطٓط لٙىتاج، فْ كضع خطط كبراهج إىتاج ذات أبعاد زهىٓة هختمفة :  التخطيط لإلىتاج1-1
كعمِ هستكٓات تىظٓهٓة هتعددة لهكاجٍة الطمب عمِ ا٘ىتاج فْ الهستقبؿ، كالتٍٓؤ لتقمباتً الهحتهمة، فكجكد 

تدىٓة التكالٓؼ خٛؿ فترة  الرقابة ٓحتـ بالضركرة كجكد خطط كهستٍدفات لٙىتاج، كالٍدؼ هف ذلؾ ٌك
.  التخطٓط كالكصكؿ إلِ أعمِ هعدٚت الكفآة ا٘ىتاجٓة الههكىة

هكف تقسٓـ عهمٓة تخطٓط ا٘ىتاج إلِ ثٛثة أىكاع  168:(3)ٓك

                                                           

   165بف عىتر عبد الرحهاف، هرجع سابؽ ، ص - 1
 165ىفس الهرجع، ص  - 2
  100، ص 2001، هؤسسة الكراؽ لمىشر كالتكٓزع، عهاف، اإلدارة لهحات هعاصرةرضا صاحب أبك حهد آؿ عمْ ،سىاف كاظـ الهكسكم، - 3
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تعمؽ بهكقع الهصىع أك: تخطيط اإلىتاج في الهدى الطويل-  . تصهٓـ السمعة الكحدة، أك ٓك
تعمؽ بىكع كعدد اٖجٍزة كأٚت الكاجب استخداهٍا كهقدار الطاقة : تخطيط اإلىتاج في الهدى الهتوسط-  ٓك

. ا٘ىتاجٓة كىكع التخطٓط الداخمْ الهطبؽ
تىاكؿ سٓاسات عدٓدة : تخطيط اإلىتاج في الهدى القصير-  كتككف فترتً هف عدة أسابٓع إلِ سىة كاهمة ٓك

فكجكد الهخزكف، تكالٓؼ العهؿ كالسمع التْ ستقـك الهؤسسة بإىتاجٍا كحجـ ا٘ىتاج الكمْ هف كؿ سمعة : أٌهٍا
ادة عدـ التأكد التْ تعرفٍا الهىافسة، كذلؾ فْ ظؿ لٙىتاجالرقابة ٓحتـ بالضركرة كجكد خطط كهستٍدفات   كٓز

 .الهؤسسة
تىطكم ٌذي الخطكة فْ تحدٓد الطٓرؽ الذم ٓسمكً العاهؿ فْ الداخؿ كها ٓحدد :  الطرق الصىاعية1-2

العهمٓات الخاصة بجزء كاحد كتتابعً كعٛقتً باٖجزاء اٖخرل، كرغـ أٌهٓة ٌذي الهرحمة إٚ أىٍا أحٓاىا تعتبر 
 169.(1)جزءا هف العهمٓة ا٘ىتاجٓة التخطٓطٓة

الضركٓرة تٍتـ ٌذي الخطكة بكضع براهج كجداكؿ زهىٓة، تحدٓد الفترات الزهىٓة  :العهل وجدولة  برهجة1-3
ىاؾ لكؿ عهمٓة إىتاج، كأكقات بدأ كاىتٍاء كؿ عهمٓة هع تحدٓد كهٓات كهكاصفات ا٘ىتاج لكؿ فترة زهىٓة،  ٌك

 170 :(2)ة ثٛث أىكاع هف الجداكؿ الزهىْ
التْ ٓجب اٚىتٍاء هىٍا كؿ شٍر أككؿ أسبكع إلِ  ٓبٓف عدد الكحدات الهىتٍٓة أك :الرئيسي الجدول 1-3-1

 .أف ٓىتٍْ استكهاؿ اٖهر
 هف أسابٓع دكرة كؿ أسبكعتبٓف ا٘ىتاج الهتكقع هف كؿ اٖجزاء فْ :  الجداول األسبوعية لإلدارات1-3-2

 . ا٘ىتاج
فٍْ تعد لكؿ إدارة كتبٓف حجـ العهؿ الهىتظر إدخالً إلِ ا٘دارات  :  جداول التحهيل الهقدم1-3-3

. الهختمفة بعد أف تىتٍْ اٖعهاؿ الجآرة فٍٓا
: الجداكؿ الزهىٓة ٓكضح الشكؿ التالْك
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أىواع الجداول الزهىية :09الشكل رقم 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
  2011بف عىتر عبد الرحهف، إدارة ا٘ىتاج فْ الهىشآت الخدهٓة كالصىاعٓة، دار الٓازكرم لمىشر كالتكٓزع، اٖردف،: الهصدر

 165ص
: هجاالت وأساليب الرقابة عمى اإلىتاج: الهبحث الثالث

هطمكب أىجزتً  سٓتـ فْ ا٘ىتاج هطابؽ لها ٌك تٍدؼ الرقابة عمِ ا٘ىتاج إلِ التأكد هف أف ها تـ أك
كالرقابة عمِ ا٘ىتاج بهعىاٌا الكاسع تشهؿ الرقابة عمِ الهكاد كالرقابة عمِ الهعدات كأٚت كالرقابة عمِ 
الكقت كالحركة، كىجد ضهىٍا كذلؾ الرقابة عمِ العهمٓات ا٘ىتاجٓة كالرقابة عمِ الجكدة كالرقابة عمِ القكة 

 .العاهمة فْ ا٘ىتاج كأخٓرا عمِ تكالٓؼ ا٘ىتاج 
 :اإلىتاج هجاالت الرقابة عمى :األولالهطمب 

الهطابقة كالتمبٓة لمشركط التْ ٓطمبٍا الهستٍمؾ " تعرؼ الجكدة عمِ أىٍا  :الرقابة عمى جودة اإلىتاج- 1
 أها الرقابة عمِ جكدة ا٘ىتاج فٍْ كسٓمة ٓتـ الحكـ عف طٓرقٍا عمِ درجة ،(1)"كذلؾ هف أجؿ إشباع حاجٓاتً

هجهكعة " جكدة الهىتكج كهدل هطابقتً لمهكاصفات الهحددة هسبقا، لذلؾ تعرؼ الرقابة عمِ ا٘ىتاج بأىٍا 
العهمٓات الخاصة بالتفتٓش عمِ ا٘ىتاج فْ جهٓع هراحمً كتسجؿ بٓاىات عىً، ثـ تحمؿ ٌذي البٓاىات بقصد 

 171172.(2) " تحدٓد اٚختٛؼ عف الهكاصفات الهكضكعة
  تعتبر هجهكعة الخطكات الهحددة هسبقا، كالتْ تٍدؼ إلِ التأكد هف أف ا٘ىتاج ٓتطابؽ هع"كها أىٍا

 173 (3)"الهكاصفات كالخصائص الهكضكعة لمهىتج 

                                                           
 -

1
Robert Lanchner et Josèphe Motar. Condition de qualité. édition afnor. Paris.1999. p42. 

 381هحهد تكفٓؽ هاضْ، هرجع سابؽ، ص -2
 266-265 ص ص ، 1993، دار هجدٚكم لمىشر كالتكٓزع، اٖردف، االدارة األسس والىظريات والوظائف، فٓصؿ فخرم هراد- 3

 الجداكؿ الزهىٓة

 التحهٓؿ  لكاجد
  

اٖسبكعٓة لٙدارات   الجداكؿ
   

 الرئٓسْ الجدكؿ
  

ٓبٓف ا٘ىتاج الهتكقع هف 
كؿ اٖجزاء فْ كؿ إدارة 

عمِ حدل كفْ كؿ أسبكع 
 هف أسابٓع دكرة ا٘ىتاج

ٓبٓف عدد الكحدات 
الهىتٍٓة أك التْ ٓجب 

اٚىتٍاء هىٍا كؿ شٍر أك 
كؿ أسبكع إلِ أف ٓىتٍْ 

 استكهاؿ اٖهر

فٍْ تعد لكؿ إدارة كتبٓف 
حجـ العهؿ الهىتظر 
إدخالً إلِ ا٘دارات 

الهختمفة بعد أف تىتٍْ 
 .اٖعهاؿ الجآرة فٍٓا 
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ك ها أدل  كلمكصكؿ إلِ أقؿ تكمفة كجب هراعاة  الجكدة  ىتٓجة الهىافسة فْ الكقت الحاضر ٌك
عدـ الجكدة لمتهكف هف ضبط العىاصر التْ تتحكـ فْ هتطمبات الجكدة  بالهؤسسات  لمقٓاـ بقٓاس الجكدة أك

هكف تحدٓد ذلؾ فٓها ٓمْ  (2) 2:(1)الهتعمقة بعاهمْ رضا الهستٍمؾ كالتكمفة، ٓك
ٌْ ىسبة الهىتجات التْ ٓتـ إرجاعٍا لمهؤسسة هف طرؼ الزبائف ىتٓجة العٓكب كعدـ : الهرتجعات 1-1

هكافقتٍا لها ٓجب أف تككف عمًٓ، إف الهرتجعات تشكؿ تكالٓؼ إضافٓة تتحهمٍا الهؤسسة كتخص عهمٓات 
زالة العٓكب، ضٓاع الكقت، أعباء الىقؿ، تعكٓضات لمهستٍمؾ فْ حالة تعرضً لخسائر أك أخطار  ا٘صٛح كا 

 .(...الضهاف  هىازعات )هحققة 
إف عدـ جكدة العهمٓات الصىاعٓة كها ٓتعمؽ بٍا تتسبب فْ ضٓاع  :الهؤسسةضياع عمى هستوى  1-2

تهاـ العهمٓات ا٘ىتاجٓة فْ الكقت الهىاسب  .الهكارد هف الهكاد اٖكلٓة كالمكاـز كالكقت الهتعمؽ بالٓد العاهمة كا 
إف عدـ الجكدة تتسبب فْ تكالٓؼ خفٓة  :هعايير السوق هستوى الجودة الهفروض هن طرف الزبائن أو 1-3

هىتجات الهؤسسة، كها ٓىبغْ أف تككف عمًٓ كفؽ  ىتٓجة الفكارؽ فْ هستكٓات الجكدة الهتكفرة فْ خدهات أك
الهعآٓر الدكلٓة كالكطىٓة لمجكدة، كهف ٌىا ٓتطمب عمِ الهؤسسة تدارؾ ٌذا الىقص عف  رغبات الهستٍمكٓف أك

عداد هخطط هراقبة الجكدة كدلٓؿ ضهاىٍا   .الخ....طٓرؽ ترقٓة الجكدة كا 
إف عدـ الجكدة تشكؿ عائؽ عمِ الهىافسة ككسب زبائف جدد كصعكبة : التأثير التجاري لعدم الجودة 1-4

الحفاظ عمِ العٛقات هع الزبائف، فالزبكف الذم ٓحصؿ عمِ هىتج ٓشتهؿ عمِ عٓكب قد ٓقطع التعاهؿ هع 
. الهؤسسة، كفْ ىفس الكقت قد ٓككف عاهؿ إشٍار سمبْ عمِ الهؤسسة

ر الجكدة كأسالٓبٍا فْ أىظهتٍا ا٘ىتاجٓة كالتسكٓقٓة، كتتهثؿ هراحؿ تطكر الجكدة  لذلؾ اٌتهت الهؤسسات بتطٓك
 174:فٓها ٓمْ

  تتـ عهمٓة الفحص كالتفتٓش بعد استكهاؿ عهمٓة ا٘ىتاج كبالتالْ فإىٍا غٓر فعالة:والتفتيشالفحص  .
  ىظرا لعدـ فعالٓة طٓرقة الفحص كالتفتٓش أضٓفت لٍا عهمٓة هراقبة الجكدة خٛؿ ا٘ىتاج :الجودةهراقبة 

. كتطبٓؽ التقىٓات ا٘حصائٓة فْ هراقبة ا٘ىتاج
 (ضهاف الجكدة)فْ ٌذي الهرحمة تطكرت ا٘جراءات كأصبح لمجكدة بعد تىافسْ كبٓر : تأكيد الجودة .
 ظٍكر دكائر الجكدة عمِ هستكل الهؤسسات لتحسٓف أداء أقساـ كهصالح الهؤسسة : دوائر الجودة

 .ا٘ىتاجٓة 
                                                           

1- Patrick Lyonnet, Les outils de la qualité total, Lavoisier, Paris, 1987, p02. 
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تعىْ الرقابة عمِ ا٘ىتاج تفحص كافة اٖىشطة التْ تستٍدؼ إىتاج السمع  :الرقابة عمى كهية اإلىتاج- 2
 175.(1)ههكىةالهطمكبة بالكهٓة كالىكعٓة فْ الكقت الهىاسب كبأقؿ تكمفة 

 الهحددة التْ تتبع بٍدؼ التىسٓؽ بٓف عىاصر العهمٓة ا٘جراءاتهجهكعة هف ٌْ الرقابة عمِ ا٘ىتاج 
 السمع إىتاج العهاؿ، أٚت، الهكاد، اٖدكات، رأس الهاؿ، لكْ تتدفؽ بسٍكلة كبتكاهؿ ٓىتج عىً ا٘ىتاجٓة

هكاىٓة إىتاج الكهٓات الهطمكبة هف الهىتج حسب البراهج الهكضكعة . كالخدهات  بأقؿ تكمفة كفْ أسرع كقت ٘ك
: ٚبَد هف القٓاـ بها ٓمْ

ىٍا- .  الحصكؿ عمِ الهكاد الهطمكبة بأىكاعٍا كتخٓز
.  كضع براهج ا٘ىتاج لكؿ هف أٚت كاٖفراد-
.  إىتاج كهٓات السمع الهطمكبة هف خٛؿ القٓاـ بعهمٓة هزج عكاهؿ ا٘ىتاج-

: كهية اإلىتاجعمى رقابة ال ىشاطات 2-1
 .176:(2 )تىطكم هٍهة الرقابة عمِ كهٓة ا٘ىتاج عمِ القٓاـ بىشاطات الرقابة الفعمٓة التالٓة

ؽ بإصدار أكاهر : برهجة وجدولة اإلىتاج2-1-1 الطمبٓات لدائرة ا٘ىتاج هتضهىة الكهٓات  تقـك دائرة التسٓك
، كهىذ تمؾ المحظة تبدأ هٍهة دائرة رقابة ا٘ىتاج بكضع البرىاهج الرئٓسْ استٛهٍاالهطمكب إىتاجٍا كتكآرخ 

لمعهؿ كالذم ٓحدد كهٓات السمعة الهرغكب إىتاجٍا، ككهٓات كأىكاع الهكاد اٖكلٓة الهساعدة الٛزهة لعهمٓة 
ا٘ىتاج، با٘ضافة إلِ عدد كفئات العهاؿ كالفىٓٓف كأٚت كالهعدات الٛزهة، كهف ثـ ترسؿ ىسخ هف البرىاهج 
الرئٓسْ إلِ اٖقساـ الهعٓىة بتجٍٓز جهٓع هستمزهات عهمٓة ا٘ىتاج لٓتسىِ كضع البراهج كالجداكؿ الفرعٓة 

. هركز هف هراكز التشغٓؿ الخاصة بكؿ قسـ أك
بهساعدة دائرة الرقابة عمِ  دائرة التخٓزف لكحدٌا أك كٓقـك بٍذا الىشاط عادة قسـ أك:  هراقبة الهواد2-1-2

كذلؾ لضهاف كصكؿ كتخٓزف الكهٓات الهطمكبة هف الهكاد الٛزهة لعهمٓة ا٘ىتاج كالتجٍٓزات  ا٘ىتاج،
. الضركٓرة

بعد القٓاـ بكضع براهج كجداكؿ ا٘ىتاج، كالقٓاـ بتكٓزع هسؤكلٓات  :هتابعة وتجٍيز هستمزهات اإلىتاج 2-1-3
صدار أكاهر التشغٓؿ، تقكـ أٓضا  عهمٓات التشغٓؿ عمِ الجٍات الهعىٓة، كالتأكد هف تكفر الهكاد فْ الهخزف كا 
 دائرة الرقابة عمِ ا٘ىتاج با٘ضافة لها سبؽ بهتابعة تجٍٓز جهٓع عكاهؿ هستمزهات العهمٓة ا٘ىتاجٓة كذلؾ هف 
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 177 :(1)خٛؿ القٓاـ بها ٓمْ
التشغٓؿ لضهاف عدـ تأخر عهمٓات ا٘ىتاج   هف تكفر الهكاد الهطمكبة ككجكدٌا فْ هىاطؽ ا٘ىتاج أكالتأكد- 
. تعطمٍا أك
.  كهكجكدة فْ أهاكىٍا الصحٓحةلٛستخداـ التأكد هف أف جهٓع الكسائؿ الهساعدة فْ عهمٓة ا٘ىتاج جاٌزة -
. القٓاـ بإرساؿ جهٓع ىهاذج العهؿ إلِ الهشرفٓف عمِ عهمٓات التشغٓؿ- 
. تجٍٓز جداكؿ الفحص كالتفتٓش الهعدة لٍذا الغرض- 
.  إعٛـ الجٍات الهعىٓة أف العهمٓة ا٘ىتاجٓة قد بدأت فعٛ-
اٖدكات إلِ أهاكىٍا بعد إتهاـ كؿ عهمٓة تشغٓؿ، كالتأكد هف صٛحٓة   إعطاء اٖكاهر بإعادة الهعدات أك-

  .كسٛهة ٌذي الهعدات
عىْ ٌذا الىشاط بهتابعة عهمٓة التشغٓؿ فْ جهٓع هراحمٍا، كا٘شراؼ عمِ  : هتابعة عهمية اإلىتاج2-1-4 ٓك

 اٖخطاء التشغٓمٓة التْ قد تعٓؽ إىتاج الكهٓات الهطمكبة اكتشاؼسٓر العهؿ فْ هراكز التشغٓؿ، لغرض 
  .(2) هراقبٓف هٓداىٓٓف لمقٓاـ بٍذي الهٍهةاستخداـكعادة ها ٓتـ . تعطٓؿ العهؿ  هكاطف كأسباب تأخٓر أككاكتشاؼ

 178: (3)تأخذ الرقابة عمِ أٚت عدة كجكي ىذكر هف بٓىٍا: الرقابة عمى اآلالت 2-2
 .التأكد أف أٚت الهطمكبة هكجكدة فْ الهصىع كصالحة لمعهؿ  -
 .التأكد هف اٚستخداـ اٖهثؿ لٕٚت  -
جراء التصمٓحات الٛزهة  -  .هعرفة أسباب عطؿ أٚت كا 
التأكد هف اٚستعهاؿ اٖهثؿ ٖدكات الرقابة فْ ٌذا الهجاؿ أم سجؿ ألة العاطمة، سجؿ الكقت  -

. الضائع لٕٚت 
إف الكقت كالجٍد الجسهاىْ هف العىاصر اٖساسٓة فْ ا٘ىتاج كبالتالْ  :الرقابة عمى الوقت والحركة 2-3

إف دراسة الكقت ا٘ىتاجْ ٌْ هٛحظة ، ٚبد هف هراقبتٍا، كهف ٌىا ظٍرت أٌهٓة دراسة الكقت كالحركة
كتسجٓؿ الكقت الٛـز أم الىهطْ ٖداء عىصر هف عىاصر العهمٓة ا٘ىتاجٓة، أها دراسة الحركة فٍْ عبارة 

ألة أثىاء تأدٓة العهمٓة ا٘ىتاجٓة بغٓة تفادم الحركات غٓر ضركٓرة كترتٓب  عف دراسة حركات العاهؿ أك
 .تتابع الحركات الضركٓرة بأحسف طٓرقة 

ا هف كسائؿ ا٘صدار كاٚتصاؿ  -  .استخداـ أدكات كلكحات كغٌٓر
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 .تـ اٚحتفاظ بخطة لمحفاظ هىظهة لكؿ ىكع هف السجٛت  -
 التأكد هف أف العهؿ ٓتقدـ كفقا لها هحدد لً فْ بطاقة الطٓرؽ الصىاعْ كفْ اٖكقات الهبٓىة فْ الجداكؿ  -
صدار اٖكاهر بهجرد أف تىتٍْ هف  -  .أعهالٍاتجىٓب تكقؼ أٚت كالعهاؿ كا 
ٓقاس ىجاح هؤسسة ها بهقدار العائدات التْ تحققٍا اٖهكاؿ الهستثهرة فٍٓا    :الرقابة عمى تكمفة اإلىتاج- 3

غٓر أف ٌذا الهقٓاس أصبح غٓر كاؼ فْ الكقت الحاضر بعد أف تدخمت أهكر عدٓدة ٚ دخؿ لمهؤسسة بٍا 
 كأصبح هف الضركرم أف تقاس درجة الىجاح بهقدار التكالٓؼ التْ تصرؼ فْ سبٓؿ إىتاج السمع الهطمكبة فْ 

179.(1) السكؽ بأقؿ تكمفة ههكىة
 

: اإلىتاج عمى الرقابة أساليب: الثاىي الهطمب
كالهحاسبٓة  الٓراضٓة كاٖسالٓب، اٖدكات هف هجهكعة عمِ باٚعتهاد ا٘ىتاج عمِ بالرقابة تقكـ الهؤسسة إف

. ا٘ىتاج عمِ الرقابة عهمٓة فْ الٓراضٓة كاٖسالٓب الطرؽ الهساعدة طرؽ بعض استعراض ٓمْ فٓها كسىحاكؿ
:  والشبكية البياىية األساليب- 1
ا  تـ:جاىت خرائط  1-1 ْ ،Henry L.Gantt جاىت ٌىرم قبؿ هف ابتكاٌر  تستخدـ التْ الطرؽ أٌـ هف ٌك
 فْ الهختمفة اٖىشطة بٓف العٛقة عف كاضحة فكرة تعطْ ٖىٍا ا٘ىتاج عمِ كالرقابة التخطٓط عهمٓة فْ

ا ٓهكف تعقٓدا ا٘ىتاج الخطط أكثر أف حتِ التصىٓعٓة، العهمٓة  فٍْ كبالتالْ الخرائط ٌذي عمِ بكضكح إظٍاٌر
 1) :(2)التالٓة ٌذي الطٓرقة حسب الهراحؿ كتتـ الرقابة حسب ا٘ىتاج، تستخدـ لهراقبة أداة تعتبر
، ساعة، )هحددة   فترات عمِ اٖىشطة أك هجهكع الهٍاـ بتكٓزع ا٘ىتاج كتحهٓؿ بجدكلة القٓاـ-   .(أسبكع ٓـك
 ا٘ىتاج فْ الحاصؿ التقدـ تسجٓؿ طٓرؽ عف ذلؾ كهتابعة ا٘ىتاجٓة، العهمٓات فْ كالشركع بالتىفٓذ القٓاـ- 

 .لمتشغٓؿ الفعمْ كالكقت ا٘ىتاج تقدـ كىسبة الفعمْ اٖداء هستكل تبٓف كاضحة خطكط برسـ
هكف  فْ الهتاحة غٓر العهؿ هراكز ككذلؾ هستغؿ الغٓر كالكقت التصىٓع فْ الهستغرؽ الكقت كبٓاف تكضٓح ٓك
 تعتبر كلكىٍا لهراحؿ ا٘ىتاج عهمٓة الرقابة فْ ههتازة أداة أىٍا أثبتت جاىت خرائط أف كالكاقع هعٓىة، فترات
 جداكؿ فْ التغٓٓرات زادت فكمها أخرل، إلِ فترة هف ا٘ىتاج جداكؿ فْ كبٓرة تغٓرات تـ إدخاؿ إذا هضممة
 فْ الطرؽ أٌـ هف تعتبر جاىت خرائط لمىتائج الهحصؿ عمٍٓا، كبالتالْ الخطأ درجة ارتفعت كمها ا٘ىتاج
 . الهؤسسة داخؿ العهمٓات كهتابعة التسجٓٛت خٛؿ هف الرقابة عهمٓة

فْ عهمٓات التخطٓط كالرقابة بالىسبة لمهؤسسات  أٌهٓة ذات كسٓمة التدفؽ خرائط تعد: التدفق خرائط  1-2
 كعٛقاتٍا الهتعاقبة الىشاطات تكضح كالتكالٓؼ، كها أىٍا الكقت هتابعة ا٘ىجاز كتقٓٓـ اٖداء هف حٓث، حٓث

                                                           

 195إكراـ شقرا، هرجع سابؽ، ص- 1

2 - Francis Lambersend, Organisation industrielle, Ellipses, Paris, 1999, p74. 
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 الهعبر اٖطكؿ الهسار فْ الهتهثمة الهشركع فْ الحرجة أك العهمٓات الىشاطات تحدٓد عمِ كتساعد كتشعبٍا،
 قٓد تحت تعهؿ أىٍا بحٓث الهختمفة، الظركؼ تحت الىشاطات تىفٓذ تحسٓف إلِ كتٍدؼ الحرج، بالهسار عىً

 .التحكـ فٍٓها بأعمِ درجة عمِ كتعهؿ كالتكمفة، الكقت
 :(1)ٓمْ فٓها الخرائط ٌذي كتتهثؿ

 كرقابة كجدكلة تخطٓط ٖغراض تستعهؿ الشبكْ، التحمٓؿ أسالٓب هف تعد :الحرج الهسار طريقة 1-2-1
ا تـ الهشآرع، تىفٓذ ٌر  أحد كصٓاىة لبىاء اٖهٓركٓة Du Pont دٓكبكىت شػركة قػبػؿ هف 1957 سىة فْ تطٓك

 (2) .لٍا التابعة الكٓهٓائٓة الهصاىع
 سىة فْ الباحثٓف هف هجهكعة بتعاكف تصهٓهٍا تـ :"PERT" البرىاهج وهراجعة تقييم تقىية طريقة 1-2-2

غراض العسكٓرة هشركعاتٍا تىفٓذ كجدكلة لتخطٓط اٖهٓركٓة البحٓرة لحساب 1958  شبكات فْ التحكـ ٖك
 (.الصكآرخ برىاهج )كالدفاعٓة الٍجكهٓة اٖسمحة
قتاف لتطبٓؽ : (2) التالٓة الخطكات إتباع ٓتطمب الطٓر
. الهشركع هىٍا ٓتككف التْ الىشاطات  تحدٓد-
. الىشاطات تمؾ بٓف العٛقات كتحدٓد ا٘ىجاز أكلكٓة حسب الىشاطات ترتٓب- 
. الىشاطات جهٓع كربط شبكة  رسـ-
. ىشاط لكؿ الكمفة الكقت، تحدٓد- 
(. الشبكة فْ هسار أطكؿ )الحرج الهسار  تحدٓد-
.  الهشركع عمِ كالرقابة بالتىفٓذ كالهتابعة كالجدكلة الخطة اعتهاد فْ الشبكة  استخداـ-

 بعدة رـ ٓةالتقف ٌذي استخداـ أف تضحم التعآرؼ ٌذي خٛؿ  كهف":PERT"  هراحل تطبيق تقىية1-2-3
 :  أساسٓة هراحؿ

 تكاجً طمب أىٍا أك ٓفهع لهشركع بحاجة بأىٍا الهؤسسة تدرؾ الهرحمة ٌذي مؼ  :الفكرة هرحمة 1-2-3-1
 .خاص بهىتج هعٓف 

كتعىْ القٓاـ بإعداد خٓرطة زهىٓة تكضح كقت بدآة كىٍآة كؿ : (الجدولة)هرحمة التخطيط  1-2-3-2
 .ىشاط، كعٛقتً باٖىشطة اٖخرل كتحدٓد اٖىشطة الحرجة 
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ففْ ٌذي الهرحمة ٓجب فحص التكالٓؼ الهتكقعة، كالعكائد الهىتظرة، التْ : هرحمة تحديد الجدوى 1-2-3-3
 .قد تشكب بالهشركع

كفٍٓا ٓتـ تتبع تىفٓذ كهقارىة الىتائج الفعمٓة هع التقدٓٓرة كعرفة : هرحمة الرقابة والهتابعة 1-2-3-4
اٚىحرافات ككذلؾ أسبابٍا كالعهؿ عمِ تعدٓمٍا، ثـ القٓاـ بإعداد بعض التقآرر عف هدل تقدـ العهؿ فْ 

 .الهشركع كالبحث عف البدائؿ الهثمِ 
ْ الهرحمة الىٍائٓة لمهشركع، كتشهؿ الهدة الزهىٓة الكمٓة :هرحمة إىٍاء الهشروع وتقييهً 1-2-3-5  ٌك

ذا ها ٓعطْ ىظرة هستقبمٓة لهسٓر الهشركع   . الٛزهة إىجاز ٌذا الهشركع، ٌك
 لٙهكاىٓات تستجٓب ٚ اٖخرل اٖىظهة اعتبركا ٖىٍـ الٓاباىٓكف طكري ٌك ىظاـ: الهىاسب الوقت  ىظام1-3

 الكقت بىظاـ ٓعرؼ جدٓد ىظاـ فقدهكا التكمفة، الجكدة، أجاؿ، بالحجـ، ٓتعمؽ فٓها ا٘ىتاج لتسٓٓر القصكل
 لعهمٓة الهىاسب الكقت عىد الهىاسب الهكاف فْ الهىاسبة بالكهٓة اٖكلٓة الهكاد تكٓرد ٓعىْ كالذم الهىاسب
ذا ا٘ىتاج أك  الهكاد هع الهتعاهمة تكٓزع إىتاج، تخٓزف شراء، الهؤسسة كظائؼ كافة عمِ ٓىطبؽ الهفٍكـ ٌك

ر تـ كقد هخزكف، صفر فكرة ٓخدـ الىظاـ ٌذا أف كىٛحظ الهىتجات، ىك  تآشْ قبؿ هف الىظاـ ٌذا تطٓك أٌك
Taichi Ohno  كشٓجٓكشٓىقكShigeo Shingo  كتا بشركة ىكفْ تآشْ ركز كقد الٓاباىٓة، تٓك  اىتقادي أٌك

 الحاجة  فكؽ هخزكىات الحاجة، فكؽ إىتاج: ٓمْ فٓها الهتهثمة الطاقة كتبذٓر ٌدر هصادر عمِ الغربْ لمىهكذج
 فْ ا٘ىتاجٓة، العهمٓات فْ ا٘دارة سكء جدكل، دكف اٖقساـ  داخؿ التىقؿ الكقت، ضٓاع الهىتجات، فْ عٓكب

ٍدؼ  الخهسة اٖصفار هبادئ عمِ كٓقكـ كالهركىة الجكدة هف كالرفع التكالٓؼ تخفٓض إلِ الىظاـ ٌذا الىقؿ ٓك
 الهستكل ٌذا إلِ الكصكؿ ٓعىْ ٚ ٌذا ،(آجاؿ صفر كرؽ، صفر عٓكب، صفر تعطؿ، صفر هخزكف، صفر)

ىها كفكرم، هطمؽ بشكؿ عادة هراحؿ عمِ ٓتـ كا    .(1)السائد التسٓٓر الىظاـ أجزاء لكؿ تىظٓـ كا 
     (2) :ٓمْ ها ٓتطمب الىظاـ ٌذا تطبٓؽ إف

 .الٍٓكمْ التىظٓـ إعادة- 
. الهستهر التحسٓف كفمسفة الشاهمة الجكدة تسٓٓر هدخؿ  تطبٓؽ-
. الحدٓثة كالتكىكلكجٓات ألْ با٘عٛـ هتكاهؿ كتسٓٓر كهرف، فعاؿ هعمكهات ىظاـ  كجكد-
.  الهؤسسة كعهمٓات ىشاطات كاهؿ عمِ الكقت احتراـ إجراءات  ضبط-
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ْ طٓرقة ٓهكف التعاهؿ بٍا هع :  البرهجة الخطية1-4 ٓتـ هف خٛلٍا البحث عف خطة هثمِ بتكمفة أقؿ، ٌك
ا إٚ أىً كمها زاد عدد الهتغٓرات كمها تعقدت الحسابات، لكف هع كجكد براهج  ذا ها ٓهٌٓز عدة هتغٓرات، ٌك

 180.(1)لٙعٛـ ألْ تـ تجاكز ٌذي الهشكمة بحٓث ٓتـ إدخاؿ الهعطٓات كالحصكؿ عمِ الىتائج بسرعة فائقة 
ا حسب الحاٚت كفؽ هسار التكالٓؼ بىاءا عمِ دراسة إحصاءات  ٌر تكجد عدة ىهاذج ٓراضٓة تـ تطٓك
سابقة التْ تككف أساس لبىاء ىهكذج ٓراضْ لهسار التكالٓؼ، تعهؿ الهؤسسة هف خٛلً عمِ تقمٓؿ التكمفة 

 2181:(2) التكجً الحدٓث لتخطٓط ا٘ىتاج ٓعهؿ عمِ تحقٓؽ أٌداؼ تتهثؿ فٓها ٓمْ، كها أفا٘جهالٓة
. التحكـ فْ الجكدة الشاهمة- 
. تدىٓة الكقت فْ ا٘ىتاج كعىد تمبٓة طمب الزبائف- 
. تخفٓض التكالٓؼ- 
 .الرفع هف الهركىة كا٘ىتاجٓة لجٍاز ا٘ىتاج- 

 عف ٌك عبارة الجكدة ضبط أف ترل أخرل ىظر كجٍة  ٌىاؾ:اإلىتاج جودة عمى الرقابة خطواتتطبيق - 2
 الهستٍمؾ لدل تأدٓتٍا هىً الهطمكب لمهٍهة الهىتج ٌذا هٛئهة تؤكد ها الهىتج فْ السهات هف هجهكعة تكفٓر
 كاٚجتهاعْ اٚقتصادم كالكضع ٓعٓشٍا هختمفة عكاهؿ هع تىسجـ كاف أك كسٓطا، ىٍائٓا هستٍمكا كاف سكاء
  182:(3) إتباع ىظاـ الرقابة عمِ جكدة ا٘ىتاج كفؽ الخطكات التالٓةكجب لذلؾ
تقتضْ هراقبة جكدة ا٘ىتاج تحدٓد الهكاصفات  كالهعآٓر : تحديد الهواصفات والهعايير والهقاييس 2-1

هكتكبة، كتعبر الرسـك  الهعىٓة التْ تحكـ ىكع السمعة الهىتجة، كتككف ٌذي الهكاصفات فْ صكرة هرسكهة أك
العهمٓات الصىاعٓة : عف الشكؿ كالهقآٓس الخاصة بالسمعة كها تغطْ ٌذي الهكاصفات الهجاٚت التالٓة

 .كالهىتج الىٍائْ 
 الهراحؿ كاىت إذا خاصة حدكثٍا، فكر العٓكب لتفادم ا٘ىتاج هكاف فْ الرقابة تتـ: الرقابة هكان  تحديد2-2

 عف بعٓد هكاف فْ لفحصً هعٓىة هرحمة ىتائج هف جزء ىقؿ ٓتـ أف إلِ ا٘ىتاج إٓقاؼ ٓتعذر بحٓث هتتابعة
تكقؼ الهختمفة ا٘ىتاج هراحؿ هف عٓىات بأخذ كذلؾ لمرقابة أخرل طٓرقة تستعهؿ كأحٓاىا ا٘ىتاج،  عمِ ٌذا ٓك
 كىكع كعددٌا العٓىات أخذ كطرؽ اٚختبار كطرؽ الفحص طرؽ كعمِ رقابتٍا الهراد الهرحمة كطبٓعة ظركؼ
  .الهستعهمة اٖجٍزة
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 ٓتبع أف بد ٚ الرقابة عهمٓة ستشهمً الذم الهجاؿ تحدٓد إف: الرقابة عهمية تشهمً الذي الهجال  تحديد2-3
 :التالٓة الهراحؿ
  .الهىتج صىاعة فْ الداخمة اٖكلٓة الهكاد فحص -
 .هرحمة لكؿ الجكدة ضبط هىاطؽ كتحدٓد الهختمفة التشغٓؿ هراحؿ هراقبة -
 .لمهخازف تسمٓهً قبؿ الىٍائْ لمهىتج ا٘ىتاج الجكدة عمِ كالرقابة الفحص -
  .البٓع بعد جكدة الهىتج عمِ الفحص الرقابة -
: أٌهٍا اعتبارات عدة عمِ ٓتكقؼ الرقابة عهمٓات تشهمً الذم الهجاؿ تحدٓد أف غٓر

 .الهىتجة السمعة فْ الهطمكبة الدقة درجة -
 .كتحسٓىٍا الجكدة هستكل رفع فْ الجدٓة الرغبة -
 .الهستٍمكٓف أذكاؽ فْ الهتكقعة التغٓرات -

 الهطمكبة اٖجٍزة الهكاصفات ىكع تحدٓد كتتضهف :الرقابة عهمية في لعاهمين واختيار األجٍزة  تحديد2-4
 .الفحص ىتائج لضهاف اٖجٍزة ٌذي تشغٓؿ عمِ الفىٓٓف كتدٓرب الجكدة، عمِ
تضهف: لٍا الهىاسبة الدورة وتحديد والتقارير الىهاذج تصهيم 2-5  الجكدة ضبط تقآرر ىهاذج تصهٓـ ٓك

 قراءتٍا ٓسٍؿ بحٓث كبسٓطة كهفٍكهة كاضحة الىهاذج ٌذي تككف أف ٓجب كها كاٚختٓار الفحص ىتائج لتسٍٓؿ
 فْ اٖهر ٍٓهٍـ الذٓف لٗشخاص التقٓرر أك الىهكذج كصكؿ كهراعاة لٍا الهىاسبة الدكرة تحدٓد هع كفٍهٍا
 183.(1)الهىاسب الكقت

 الرقابة عمى تكاليف اإلىتاج : الهطمب الثالث
  ا٘ىتاج تكالٓؼ كتخفٓض ا٘ىتاجٓة الكفاءة إف عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج كها تطرقىا إلًٓ إلِ رفع

ادة  لتعظٓـ الربح لذلؾ تركزت عهمٓة الرقابة عمِ تكالٓؼ ا٘ىتاج لها لٍا هف أثر عمِ  الهبٓعات عدد ٓز
 .اٌٖداؼ الهسطرة 

تعرؼ تكالٓؼ ا٘ىتاج بأىٍا هجهكعة الىفقات هف هكاد كعهؿ : اإلىتاجأصىاف الرقابة عمى تكاليف - 1
 184 :(2)الخدهة خٛؿ هرحمة ا٘ىتاج كتشهؿ عمِ كخدهات تىفؽ عمِ السمعة أك

. تكالٓؼ الهكاد الهستخدهة فْ ا٘ىتاج - 
 .لمعهاؿاٖجكر  تكالٓؼ العهؿ أك- 
 .الهباشرة تكالٓؼ التصىٓع غٓر - 
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هكف تصىٓفٍا إلِ صىفٓف :  فالرقابة عمِ تكالٓؼ ا٘ىتاج، ٓك
 . لٙىتاجالرقابة عمِ التكمفة الهباشرة - 
 . لٙىتاجالرقابة عمِ التكمفة غٓر الهباشرة - 

: (1)ٓرتبط تحمٓؿ الصىؼ اٖكؿ بعاهٛف رئٓسٓاف ٌها: لإلىتاجالرقابة عمى التكمفة الهباشرة  1-1
. ٓتعمؽ بشراء الهكاد الداخمة هباشرة فْ عهمٓة ا٘ىتاج - 
. ٓتعمؽ بترشٓد استخداـ تمؾ الهكاد ، أم استخداهٍا بطٓرقة هثمِ - 

ٓتأثر بهتغٓرات عدٓدة هىٍا التغٓر فْ أسعار الشراء، كالكقت الهٛئـ لمشراء، كحجـ الطمبٓة : العاهل األول
. كالىكعٓة، كالهكاصفات الهرغكبة

كالهؤسسات تدرؾ أٌهٓة ٌذي الرقابة لها لٍا هف اىعكاس هباشر فْ خفض التكالٓؼ كٓزادة حجـ الهبٓعات كهف 
ادة  ، لذلؾ قد تمجأ العدٓد هف الهؤسسات إلِ التعاكف فٓها بٓىٍا كذلؾ هف خٛؿ شراء كهٓات ا٘ٓراداتثـ ٓز

كلتحقٓؽ الرقابة الفعالة عمِ التكمفة الهباشرة لٙىتاج ٚبد هف  .كبٓرة بٍدؼ تخفٓض تكالٓؼ كأسعار الشراء
:  اٌٚتهاـ بالجكاىب اٖساسٓة فْ عهمٓة شراء الهكاد، كالتْ تتهثؿ أٌهٍا فْ

. تحدٓد هكاصفات الهكاد الهستعهمة فْ عهمٓة ا٘ىتاج - 
. تحدٓد كهٓات الهكاد الكاجب شرائٍا - 
. تحدٓد حجـ الهخزكف الذم تتكفر عمًٓ الهؤسسة - 

. (....ظركؼ السكؽ، تكفر رؤكس اٖهكاؿ)اختٓار اٖكقات الهٛئهة فْ عهمٓة الشراء 
ٓتأثر بهتغٓرات أخرل هثؿ طٓرقة استخداـ الهكاد كالتغمٓؼ، كطرؽ التخٓزف كهعدٚت التمؼ : العاهل الثاىي

ادة  كالفضٛت الىاتجة، فاٚستخداـ اٖهثؿ لمهكارد فْ عهمٓة ا٘ىتاج ٓسهح لٍا بتخفٓض تكالٓؼ ا٘ىتاج كٓز
 185.ا٘ٓراداتالهبٓعات، ك

 تتطمب تحمٓؿ ٌذٓف العاهمٓف، كذلؾ باٚعتهاد عمِ الهقارىة بٓف لٙىتاجلذلؾ فإف الرقابة عمِ التكمفة الهباشرة 
التكالٓؼ التقدٓٓرة كالفعمٓة، كهف ثـ التعرؼ عىد الهقارىة عمِ أسباب اٚختٛفات كاقتراح الحمكؿ الهىاسبة 

. لهكاجٍة اٚىحرافات 
هقارىة التكمفة الفعمٓة عمِ ٓعتهد ٌذا الصىؼ هف الرقابة : لإلىتاجالرقابة عمى التكمفة غير الهباشرة  1-2

 186:(2)كالتقدٓٓرة، كهف ثـ تحمٓؿ الفركقات عمِ أساس عاهمٓف
 .الفترة كفاءة العهؿ عمِ تحقٓؽ هعآٓر ا٘ىتاج الهحددة لٍـ خٛؿ :األولالعاهل 
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 كذلؾ تكمفة اٖجكر الهدفكعة لمعهاؿ التقدٓٓرة هىٍا كالفعمٓة :الثاىي العاهل
 :ٓمْ ٓتطمب تحدٓد ها ا٘ىتاجٓةكالرقابة عمِ التكالٓؼ غٓر الهباشرة لمعهمٓة 

. تحدٓد دقٓؽ لمهعآٓر الخاصة بٍذا الىكع هف التكمفة - 
: أسباب اٚىحراؼ فْ تكمفة اٖجكر الهدفكعة كالتقدٓٓرة حٓث أف تكمفة اٖجكر تتعمؽ بعكاهؿ عدٓدة أٌهٍا- 

 هدة العهؿ العادٓة .
  العادمهعدؿ اٖجر. 
  الدكلةالظركؼ اٚقتصادٓة التْ تهر بٍا. 
  العهؿطبٓعة. 

 هف ٓخصٍا ها هجهكع عف عبارة ٌْ الهىتجة الكحدة تكالٓؼ  إف:الهىتجة الوحدة تكمفة عمى الرقابة- 2
 بكؿ الخاصة الهعآٓر فإف ذلؾ كعمِ الهباشرة، غٓر التكالٓؼ إلِ با٘ضافة الهباشرة كاٖجكر الهباشرة الهكاد
ا حالة فْ لمكحدة، الهعٓآرة التكمفة بهثابة تعتبر هجتهعة الثٛثة التكالٓؼ أىكاع  تسهح الدقة هف بدرجة تكفٌر
 187  .)1(فعالة رقابة بعهمٓة

 بشكؿ عهمً ٓهكف ٚ أىً كها بدقة، عهمً ٓهكف ٚ تخصٓص  ٌذا:الهباشرة غير التكاليف  تخصيص2-1
 الهختمفة التكمفة هراكز أساس عمِ تخصٓصٍا ٓتـ بؿ فقط الهباشرة العهؿ ساعات إلِ استىادا حقٓقْ

 ٚبد هف  هعٓىة إىتاجٓة لعهمٓة الهباشرة غٓر بالتكالٓؼ الخاصة الهعآٓر كضع أجؿ كهف ،(ا٘دارات)
 .(2)ا٘ىتاجٓة العهمٓات جهٓع عمِ الهباشرة غٓر التكالٓؼ إجهالْ تخصٓص

 الكحدة إىتاج فْ الهستخدهة الهباشرة الهكاد عمِ الهراقبة تتـ: لمهواد الهباشرة التكمفة عمى  الرقابة2-2
 فإف لذلؾ هحددة الهىتج أجزاء هف جزء كؿ ٘ىتاج الهكاد هف الهطمكبة الكهٓات أف حٓث كاقع، هف الكاحدة
 لـ إها اٖهثؿ، اٚستخداـ استخدهت ها إذا كافٓة تككف أف ٓجب ها طمب لهكاجٍة صرفٍا ٓتـ التْ الكهٓات
 اٚىحراؼ بهثابة ٓعتبر عهمً ٓتـ الذم ا٘ضافٓة الهكاد صرؼ فهف با٘ىتاج، لمكفاء الهطمكبة الكهٓات ٌذي تكفْ
 اٖسباب كاستقصاء كجكدي، تبٓرر ضركرة الهشرؼ عمِ ٓحتـ كالذم الهكاد، استخداـ عمًٓ ٓككف أف ٓجب عها

                                  188.(3)هستقبٛ الٛزهة التصحٓحٓة ا٘جراءات اتخاذ بٍدؼ أدت التْ الحقٓقٓة

                                                           

  345حىفْ هحهكد سمٓهاف، عبد الحهٓد بٍجت فآد ، هرجع سابؽ، ص - 1
  345ىفس الهرجع، ص - 2
 345ىفس الهرجع، ص - 3



 

 

   97 

 

الهىتج  هف لمكحدة الهباشرة اٖجكر لتكمفة الىهطْ الهعٓار إف :الهباشرة لألجور التكمفة عمى الرقابة 2-3
ٌذي  كتتككف الهباشرة، اٖجكر هف لتكالٓؼ الكحدة الىهطٓة الهعآٓر جهٓع جهع حاصؿ ٌك إٚ ها الىٍائْ
 189.لٗجر الىهطْ كالهعدؿ الىهطْ العهؿ كقت :عىصٓرف هف التكمفة

 الرئٓسٓة اٖداة تعد التكالٓؼ عمِ الرقابة  إف:(الهحاسبة التحميمية)   ىظام الرقابة وهحاسبة التكاليف 3
 التكالٓؼ عىاصر ضبط عمِ تعهؿ فإىٍا لذلؾ كاقتصادٓة هحاسبٓة أبعاد كلٍا الهؤسسة فْ التسٓٓر لهراقبة
ا كتحمٓمٍا  كسٓمة تعد كالتْ كهحاسبٓة، تقىٓة كهعآٓر بإجراءات ذلؾ فْ كتستعٓف جكاىب، عدة هف كتفسٌٓر
 ذات هعمكهاتٓة ىتائج عمِ كالحصكؿ كالهعالجة كالتخٓزف التسجٓؿ حٓث هف التكالٓؼ فْ لمتحكـ أساسٓة

عداد القرارات اتخاذ فْ عمٍٓا ٓعتهد عالٓة خصائص  .(1)الهختمفة كالخطط الهكازىات كا 
 دائرم شكؿ فْ تصهٓهً ٓجب ا٘ىتاج تكمفة عمِ الرقابة ىظاـ إف :اإلىتاج تكمفة عمى الرقابة  ىظام3-1

 190 :التكمفة ٌذي عمِ بالرقابة ٓسهح الذم الدائرم ها ٓمْ التصهٓـ التكمفة، كفْ ٌذي عمِ بالرقابة ٓسهح هغمؽ
 اإلىتاج عمى الرقابة ىظام :10 رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 

، دار الٓازكرم العمهٓة لمىشر كالتكٓزع، اٖردف إدارة اإلىتاج في الهىشآت الخدهية والصىاعية بف عىتر عبد الرحهاف، :الهصدر
 171، ص2011

 التكالٓؼ تقٓٓـ ذلؾ ٓمْ كتسجٓمٍا، قٓاسٍا ٓتـ با٘ىتاج الهرتبطة الفعمٓة التكالٓؼ أف الشكؿ ٌذا هف ٓتضح
 عزلٍا ٓهكف باٚىحرافات، عادة تسهِ كالتْ اختٛفات، أم فإف كبالتالْ الىهطٓة، بالتكالٓؼ بهقارىتٍا كذلؾ
 عف هسؤكؿ ككىً بحكـ الهباشر الرئٓس بٍا ٓقكـ ها عادة كالتْ الٛزهة، التصحٓحٓة ا٘جراءات اتخاذ بٍدؼ
ادة هردكدٓة الهؤسسة  اٚىحرافات، ٌذي كلمحفاظ عمِ هستكل هعٓف هف التكالٓؼ لها لٍا هف أٌهٓة كبٓرة فْ ٓز

 :(2)ا٘ىتاجٓة الصىاعٓة فاىً كجب عمٓىا حساب ها ٓمْ
                                                           

 171بؽ ، ص ابف عىتر عبد الرحهف، هرجع س- 1

 172ىفس الهرجع، ص- 2

 ا٘ىتاجْ الىشاط

 التكالٓؼ هحاسبة كظٓفة

 أم اٚىحرافات التكالٓؼ تقٓٓـ

  الىهطٓة التكالٓؼ

 التصحٓحٓة  ا٘جراءات التكمفة كتسجٓؿ قٓاس
 التصحٓحٓة
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 ٓتـ فٍٓا حصر بىكد التكالٓؼ الهختمفة خٛؿ فترة زهىٓة هعٓىة بصرؼ الىظر عف التغٓٓر : التكاليف الفعمية
فْ كحدة الىقد هف القٓهة الحقٓقٓة لٍا ىظرا لعكاهؿ التضخـ اٚقتصادم كعادة ها ٓتـ التكصؿ إلِ ٌذي التكالٓؼ 

بالىسبة لهتغٓرم العهؿ كا٘ىتاج عف طٓرؽ حاصؿ ضرب الكهٓة فْ السعر بالىسبة لمكحدة كلمحفاظ عمِ 
ادة هردكدٓة الهؤسسة ا٘ىتاجٓة الصىاعٓة كبالتالْ  هستكل هعٓف هف التكالٓؼ لها لٍا هف أٌهٓة كبٓرة فْ ٓز

تعبر تكالٓؼ الفعمٓة الهستفٓدة التْ ٓتـ تسجٓمٍا عمِ أساس تآرخْ عف لحظة حدكثٍا بالىسبة لكؿ عىصر هف 
 191:عىاصر ا٘ىتاج

  عبارة عف تقدٓر هسبؽ لعىاصر التكالٓؼ كها ٓجب أف تككف عمًٓ حٓث  (:الىهوذجية  )التكاليف الهعيارية 
تقدٓـ الخدهة كبأقؿ تكمفة ههكىة كعف طٓرؽ هقارىة التكالٓؼ  تتكافر هعآٓر كفاءة تركز عمِ إىتاج السمعة أك

 .الهؤسسةالفعمٓة هع التكمٓؼ الهعٓآرة ٓهكف تحدٓد أم اىحراؼ كبالتالْ تقٓٓـ أداء 
  تعكس تكالٓؼ الهراحؿ تكمفة الهىتج فْ الهرحمة التْ اىتٍِ إلٍٓا قٓاس التكمفة هع ىٍآة  :الهراحلتكاليف 

. الفترة الزهىٓة، كبالتالْ ٓتـ استخراج تكالٓؼ الهىتج تحت التشغٓؿ
 ، فترتبط اٖكلِ ببىٓة أك(حجـ ا٘ىتاج  ) ترتبط ٌذي التكالٓؼ بحجـ الىشاط :التكاليف الثابتة والهتغيرة 3-2

ادة ا٘ىتاج أك قمتً، كتهثؿ عبئا ثابتا بالىسبة لمهىتج ككؿ، أها الثاىٓة فٍْ هرتبطة  ٌٓكؿ الهؤسسة، ٚك تتأثر بٓز
ادتً، كها تتىاقص فْ حالة اىخفاضً، كترتبط بالعهمٓات  كبشكؿ هباشر بحجـ ا٘ىتاج، حٓث أىٍا تتزآد تبعا لٓز

ؿ الهدخٛت إلِ هخرجات . كاٖىشطة الٛزهة لتحٓك
جراءات تستٍدؼ تحقٓؽ ا٘ستراتٓجٓة الهخططة كذلؾ عبر الضغط عمِ   إف ا٘دارة الهشرفة تتبىِ تىظٓهات كا 

حكاـ  التكالٓؼ لمكصكؿ بٍا إلِ حدٌا اٖدىِ، ككذا استخداـ العىاصر كالطاقات الهادٓة كالبشٓرة بكفاءة كا 
لمكصكؿ بٍا إلِ أكبر إىتاجٓة ههكىة فْ أجاؿ الهحددة، كهف بٓف الهؤشرات الٍاهة التْ تدؿ عمِ عدـ قدرة 

                     ىسبة العٛقة بٓف التكالٓؼ الثابتة كاٖخرل اقتصادٓةالهؤسسة عمِ هكاجٍة ها تمقاي هف صعكبات 
  192(1 ).الهتغٓرة

ككمها كاىت ٌذي الىسبة هىخفضة كمها كاف با٘هكاف تغطٓة اٖعباء الثابتة كهف كاجب الهؤسسات أف تحتاط 
 .لذلؾ هف خٛؿ ىقطة التكازف

 كتسكٓقٍا تبكٓبٍا، بعد التكالٓؼ بٓاىات عرض ٓتضهف اٖسمكب ٌذا :التكاليف تقارير إعداد  طريقة3-3
 عمِ الرقابة تحقٓؽ فْ ا٘دارة هساعدة بٍدؼ هعٓىة عهمٓة هبادئ ظؿ فْ ا٘دارة حاجٓات تٛءـ بطٓرقة

                                                           

، 1993، دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة، الجزائر، الترشيد االقتصادي لمطاقات اإلىتاجية في الهؤسسة االقتصاديةأحهد طرطار، - 1
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 ٓخص فٓها أها لمهؤسسة الربح فرص هف ٓقمؿ الذم ا٘سراؼ لهحاربة الرشٓدة القرارات كاتخاذ التكالٓؼ،
ا الهطمكب العمهٓة الهبادئ    193: (1) ٌْ التكالٓؼ تقآرر إعداد عىد تكفٌر

 الهسؤكلٓة  كهراكز التىظٓهْ الٍٓكؿ فْ الكاردة ا٘دآرة لمهستكٓات كفقا التقآرر تكجًٓ- 
 التقآرر  تصهٓـ فْ ا٘دآرة الهستكٓات هشاركة -
 ا٘دآرة  الهستكٓات ٚحتٓاجات كالتفاصٓؿ الهضهكف هىاسبة- 
 كتكاهمٍا  البٓاىات هكضكعٓة هراعاة- 
 التقآرر  تحضٓر فْ كالسرعة الدقة بٓف الجهع- 
    كاىتظاهٍا قصٓرة فترات عف التقآرر دكٓرة- 
   لٙدارة هرشدة هقارىة بٓاىات التقآرر تضهٓف- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 374 ص1998 هصر،، دار الفكر العربْ، قياس ىتائج الىشاطهحهد كهاؿ عطٓة، - 1
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 همخص الفصل الثاىي

إف ىجاح أم هؤسسة اقتصادٓة الٓـك فْ تحقٓؽ أٌدافٍا كفرض كجكدٌا كبقائٍا فْ اٖسكاؽ الهستٍدفة التْ 
تسكدٌا حالة هف الهىافسة التْ تخضع لمعدٓد هف الهتغٓرات كالهؤثرات الداخمٓة كالخارجٓة، ٓتطمب تصهٓـ ىظاـ 
رقابْ داخؿ الهؤسسة لمهساٌهة فْ التحكـ فْ التكالٓؼ، كضهاف الجكدة، كأقؿ اىحرافات ههكىة لٛقتراب هف 

 .الىتائج الفعمٓة 
كها أف الهؤسسة تقـك بإعطاء هرحمة ا٘ىتاج اٌتهاـ خاص ىظرا لخصكصٓتٍا، فكؿ هؤسسة تحاكؿ إتباع 

ذا لضهاف اٚستهرآرة  .طٓرقة ا٘ىتاج التْ تهكىٍا هف تحهؿ أقؿ التكالٓؼ ٌك
هف خٛؿ دراستىا لٍذا الفصؿ ىستخمص أف الرقابة عمِ ا٘ىتاج تعتهد عمِ العدٓد هف الطرؽ كاٖسالٓب 

البٓاىٓة كالشبكٓة كالٓراضٓة، كالهحاسبة التحمٓمٓة هف أٌـ الهصادر الهساعدة كالهساٌهة فْ تحسٓف الرقابة عمِ 
ا٘ىتاج كذلؾ هف خٛؿ تعدد الطرؽ الهحاسبٓة كبالتالْ تقدٓهٍا لقاعدة بٓاىات تساعد فْ عهمٓة الرقابة هف 

 .خٛؿ تحدٓد اٚىحرافات كهسبباتٍا كها تساٌـ فْ اتخاذ القرارات هف طرؼ هسٓرم الهؤسسة
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 تمهيد

إف الهؤسسات اٚقتصادٓة تساٌـ بىسبة كبٓرة فْ بىاء اٚقتصادم الكطىْ خاصة هىٍا هؤسسات 
ذا راجع إلِ التزآد الهستهر فْ الطمب عمِ هكاد البىاء  كهدل الدكر الذم تمعبً ٌذي الهكارد فْ ،ا٘سهىت، ٌك

ا٘ىجاز كالتشٓٓد فْ كؿ الهجاٚت اٚقتصادٓة هع العمـ أف الجزائر لٍا قدرة جٓدة فْ الصىاعات ا٘سهىتٓة 
 كرغـ ٌذي القدرة تبقِ بعٓدنا عف تمبٓة كافة الطمبات هّها ٓؤدم إلِ المجكء إلِ ،هكزعة عمِ كافة التراب الكطىْ

عهمٓة اٚستٓراد، لٍذا ٓجب أف تككف عهمٓة التخمص هف التبعٓة السكقٓة الخارجٓة بالتسٓٓر الحدٓث لٍذي الثركة 
. كفؽ خطة اقتصادٓة جدٓدة هضهكىة ذات تكسٓع استثهارم 

ّٚ عف طٓرؽ   كُتَعُد الهحاسبة إحدل الطرؽ الهستخدهة فْ الهراقبة،ٚك ٓهكف تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة إ
ا فْ تحدٓد التكالٓؼ كسعر التكمفة ككذا تقدٓـ الهعمكهات الٛزهة  عهمٓة الرقابة داخؿ الهؤسسة هف خٛؿ دكٌر

  .ا٘ىتاجٓةلهسٓرم الهؤسسة هف أجؿ هتابعة كرقابة العهمٓة 

، ٌذي الشركة ا٘ىتاجٓة  لهحاكلة هعرفة ها هدل -حاهة بكٓزاف-قهىا بدراسة هٓداىٓة لشركة ا٘سهىت 
جؿ ذلؾ سىحاكؿ فْ ٌذا الفصؿ  هعرفة كاقع ا٘ىتاجاستخداـ إلِ الهحاسبة التحمٓمٓة فْ عهمٓة الرقابة عمِ   ٖك

ٓكمٍا التىظٓهْ ثـ  الهحاسبة التحمٓمٓة كالطٓرقة الهتبعة فْ الحساب هف خٛؿ  التعٓرؼ بالشركة كأٌدافٍا ٌك
 .   ا٘ىتاجكٓفٓة حساب التكالٓؼ كسعر التكمفة كفْ اٖخٓر دراسة دكر الهحاسبة التحمٓمٓة فْ الرقابة عمِ 
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. االسهىت  شركةتقديم : الهبحث األّول 

باعتبار الجزائر تزخر بإهكاىٓات كبٓرة هف الهكاد اٖكلٓة، قاهت بإىشاء هركبات لٙسهىت كفْ إطار 

 إلِ الشركة الفرىسٓة اٚعتهاد " SNMC"الشركة الكطىٓة لهكاد البىاء قدهت اىجاز هشركع استثهارم جدٓد، 
Creusot Loir جدٓدة ٘ىتاج هادة ا٘سهىت بقسىطٓىةشركة، كذلؾ ٘ىجاز 1975 سىة . 

 : الشركةلهحة تاريخية عن : الهطمب األّول 

  Creusot Loir الشركة الكطىٓة لهكاد البىاء كالشركة الفرىسٓة تـ إبراـ عقد بٓف  1975 جاىفْ 1فْ 
مٓة 15كاىتٍت فْ  . 1975 ىكفهبر 15 فْ ٘ىشاء هصىع اٚسهىت الذم اىطمقت بً اٖشغاؿ    .1981 جٓك

رتفع بػ 06 شهاؿ هدٓىة قسىطٓىة عمِ بعد تقع الشركة ـ عمِ هستكل سطح البحر، كتـ اىجازي   525 كـ ٓك
 تحت غطاء 1982، كبدأ العهمٓة ا٘ىتاجٓة فْ شٍر فٓفرم دٓىار جزائرم 820.000.000بػبتكمفة تقدر 

ة لمشرؽ هٍا أٓف تـ ض1988الشركة الكطىٓة لهكاد البىاء، إلِ غآة سىة   التْ E.R.C.E إلِ الشركة الجٍٓك

ا هف الشركة الكطىٓة اٖـ   فْ إطار سٓاسة التسٓٓر الّذاتْ لمهؤسسات كذلؾ بهكجب " SNMC"اىبثقت بدكٌر
 194.(1) 1988-11-30 الهؤرخ فْ 33382الهرسـك رقـ 

ة لٙسهىت بالشرؽ هف أربع كحدات إىتاج ا٘سهىت كهشتقاتً الشركةك تتككف   195 :(2) الجٍٓك
.  قسىطٓىة إىتاج ا٘سهىت حاهة بكٓزافشركة -

.  سكٓكدة السكدبحجار إىتاج ا٘سهىت  شركة-

  باتىة إىتاج ا٘سهىت عٓف تكتةشركة -

 . سطٓؼ إىتاج ا٘سهىت عٓف كبٓرةشركة -

 . إىتاج ا٘سهىت بالهاء اٖبٓض تبسة شركة- 

ـّ تدشٓف ٌذي   .1983 فْ ىكفهبر الشركةكقد ت

 الخهسة لمشركة الشركاتٌْ كحدة هف بٓف - حاهة بكٓزاف - إىتاج ا٘سهىت شركة  :بالشركةالتعريف  1-1

ة لمشرؽ  ْ شركة هساٌهة رأس هالٍا ٓقدر بػ «E.R.C.E»الجٍٓك تقع شهاؿ هدٓىة  . دج 820.000.000 ٌك
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تـ 29قسىطٓىة بٓف دائرة حاهة بكٓزاف كبمدٓة دٓدكش هراد، تهتد عمِ هساحة إجهالٓة تقدر بػ   ٌكتار ٓك
"  ٌكتار، كآخر لهادة 129 الذم تقدر هساحتً ب "Calcaire"استخراج هادتٍا اٖكلٓة هف هىجـ الكمس 

ٓتـ تغذٓة الهصىع بالطاقة الكٍربائٓة الٛزهة عف طٓرؽ  . ٌكتار138 كتقدر هساحتً بػ "Argile األرجيل
 كٓمك فكلط، كها ٓتـ استٍٛؾ هادة الغاز الطبٓعْ بىسبة عالٓة جدنا، لذلؾ فقد تـ 560خطٓف كٍربائٓٓف بقدرة 

 .ربط الهصىع بأىبكب غاز هباشر 

 عاهؿ 126ك  عادم  إطار36  ،إطار ساهْ 38 هسؤكؿ فرع، 116 عاهؿ هىٍـ 316 الشركةكتشغؿ 
. شرؼعادم ـ

 طف ٓكهٓنا هف هادة ا٘سهىت كٓكزع الهىتج الىٍائْ فْ حالتً 3000  تقدر بػ لٍا قدرة إىتاجٓة عادٓةكالشركة
تـ ، كغ لمكٓس50ذات كزف ة العادٓة أم دكف تغمٓؼ كفْ أكٓاس هغمؼ  السكة الحدٓدٓة تكٓزعٍا عف طٓرؽ  ٓك

 196.(1)أك البر بالشاحىات

 : الشركةىشأة وتطور : الهطمب الثاىي 

ة إىتاج ٌْ شرؾ، حٓث كاىت تضـ أربع كحدات 1983-12-11 فْ شركة اٚسهىت حاهة بكٓزافأىشأت 
ؽشركة ، الصٓاىةشركة، ا٘سهىت  ـّ إعادة التقٓٓـ 1998إلِ غآة سىة ،  الجبسشركة  ، التسٓك ـ، أٓف ت

عطاء استقٛلٓة لكؿ  ، عمْ هىجمْ، تٛغهة، صالح  2008 سىةكشركة، كا  تـ إىشاء هستكدعات فْ القراـر
 در إعادة الٍٓكمة كأصبح رأسهالٍا ٓؽـ تـ2009 كفْ سىة، "عىابة "  ، حهكدم عهٓركش"سكٓكدة "  بكالشعكر

 1971 :( 2)كالتْ تضـ  كتـ إعادة ضهٍا إلِ الشركة اٖـ  جزائرم دٓىار 2.200.000.000  بػ
 شركة إىتاج ا٘سهىت لمشرؽ  .
 شركة إىتاج ا٘سهىت لمكسط  .
 شركة إىتاج ا٘سهىت لمغرب  .

 : الشركة هٍام وأٌداف : الهطمب الثالث  

تقكـ شركة اٚسهىت بهجهكعة هف الهٍاـ ك التْ تسعِ هف خٛلٍا لتحقٓؽ اٌٖداؼ الهسطرة هف خٛؿ 
 .ههارسة ىشاطٍا العادم 
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 ٌك إىتاج كتكٓزع ا٘سهىت بقدرة تككف كافٓة لهكاجٍة طمبات لمشركةإف الٍدؼ الرئٓسْ  :الشركةٌدف - 1
 العهؿ عمِ ك كالبىاء كالتعهٓر،اٖشغاؿ العهكهٓةالزبائف الهتزآدة خاصة كأف ا٘سهىت ٓشكؿ هادة أساسٓة فْ 

.   بقاءٌا فْ السكؽ كالحفاظ عمِ الهكتسبات الهادٓة كالبشٓرةلمشركة تحقٓؽ إىتاجٓة كبٓرة تضهف 
:  ك عمًٓ تتمخص أٌـ اٌٖداؼ فْ 

  التقمٓؿ هف تكالٓؼ اٚستغٛؿ لمحصكؿ عمِ أقؿ سعر تكمفة. 
  عطاءي جكدة عالٓة كفؽ الهكاصفات الدكلٓة لمدخكؿ بً إلِ اٖسكاؽ العهؿ عمِ تحسٓف الهىتكج كا 

.  العالهٓة 
  ادة هف حجـ ا٘ىتاج كذلؾ هف أجؿ تمبٓة الطمبات  كضع برىاهج لمحصكؿ تجٍٓزات هتطكرة لمٓز

 . الهتزآدة لمزبائف 
 198: (1)تقـك الشركة بها ٓمْ   :الشركة ىشاط وتعاهالت - 2
   طف فأكثر ٓكهٓنا هف هادة ا٘سهىت3000 لٍا قدرة إىتاجٓة عالٓة تقدر بػ الشركة :الىشاط اإلىتاجي 2-1

ىتاج  ساعة كالتكٓزع لٍذي / كٓمككاط110.90كغ هف الهادة اٖكلٓة ك 1600كاحد، ٓجب تكفر اؿطف اؿ٘ك
كغ لمكٓس كتحتكم  50الهىتجات الىٍائٓة ٓككف فْ حالتٍا العادٓة بدكف تغمٓؼ أك هغمفة فْ أكٓاس ذات كزف 

 . طف10.000 هخازف سعة كؿ كاحد هىٍا 06
تتعاهؿ الشركة هع هختمؼ البىكؾ، كها تتعاهؿ هع الشركات كالهؤسسات الكطىٓة  :تعاهالت الشركة  2-2
ككف 20 إلِطف 5 الهقاكلٓف، فكؿ هبٓعاتٍا تككف بالجهمة كتتراكح هبٓعاتٍا ها بٓف كالهؤسسات اٖجىبٓةك طف، ٓك

    . الرسـك تتعاهؿ هع الهستكدعات كتبٓع لٍـ دكف احتساب، كطف كأقصِ حّد لهبٓعاتٍا 20
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 .الشركة وأقسام دوائر : الثاىي الهبحث
هكزعة حسب الٍٓكؿ الكظٓفْ الهتبع فْ تحدٓد اٖقساـ ك  كأقساـ دكائر عمِ تعتهد داخمٍا فْ الشركة إفّ 

 .الهسؤكلٓات 
. لمشركة التىظيهي الٍيكل :الهطمب األول 

 : هف ٓتككف أىً ىجد لمشركة التىظٓهْ الٍٓكؿ خٛؿ هف
  اتخػاذ ككػذا كالهصالػح، الدكائر هختمؼ بٓف كالتىسٓؽ الكحدة تىظٓـ هٍهتٍا : العاهة الهديرية- 1

 ٘عطاء سّرٓة اجتهاعات ىتٓجة القرارات ٌذي كتككف كا٘ىتاجٓة ا٘ىتاج رفع إلِ كالٍادفة الٛزهة القرارات
  :الهدٓٓرة ٌذي كتضـ العاـ، الهدٓر ٓرأسٍا التْ الهدٓٓرة

 ككذا كالهصالح، الدكائر هختمؼ بٓف كالتىسٓؽ الكحدة داخؿ اٖهف عمِ الحفاظ عمِ تعهؿ : األهن دائرة- 
 .لمشركة الصىاعْ اٖهف عمِ السٍر
. ا٘سهىت بٓع بعهمٓة الخاصة لمشركة الجزائٓرة السٓاسة تىفٓذ عمِ تعهؿ حٓث : التجارية الدائرة- 
 تعٓٓىً هف العهاؿ هع هباشرة عٛقة لً ها كؿ فْ تتخصص : االجتهاعية والشؤون البشرية الهوارد دائرة- 
 .الخ... العائمٓة الهىح العهاؿ، تسٓٓر اٖجكر، كذلؾ كتشهؿ العهؿ عقد فسخ غآة إلِ
. فٍٓا كالفصؿ ا٘دآرة الهىازعات همفات كؿ بدراسة كتٍتـ : اإلدارية الهىازعات دائرة- 
 تطبٓؽ عمِ فتعهؿ الشركة، كهالٓة بالهحاسبة عٛقة لً ها كؿ فْ كتختص : والهحاسبة الهالية دائرة- 

. لمشركة الهالٓة السٓاسة
 :كفٓها ٓمْ الشكؿ ٓكضح الٍٓكؿ التىظٓهْ لمشركة 
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 لمشركة التىظيهي الٍيكل  :11الشكل رقم 
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ْ لمشركة، التقىْ بالجاىب عٛقة لٍا التْ الدكائر كؿ كتضـ : التقىية الهديرية - 2   :ٌك
 ا٘عٛـ فإفّ  خاصة، هعالجة تتطمب التْ الهعمكهات كحجـ لمتقىٓات الهتزآد التطكر ىتٓجة : اآللي اإلعالم- 

 تتكفر التْ ك لمهعمكهات لمكقت الحسف اٚستعهاؿ بكاسطتً ٓسهح إذ. بالشركة هٍهة هكاىة ٓحتؿ ألْ
 كالبٓع الشراء كعهمٓة الشركة بٍا تقكـ التْ العهمٓات هختمؼ هعالجة فْ الفعالٓة اٖداة تعتبر إذ. بالشركة

 .إلخ... اٖجكر كشكؼ( الهحاسبة)
عادة اٚستثهار كهتابعة بدراسة تٍتـ  : اإلىتاج دراسات دائرة-  . تجدٓدٌا كا 
. بالشركة الهكجكدة أٚت كؿ صٓاىة عف الهسؤكلة ٌْ : األولية الهواد دائرة- 
. ىكعٓتً كهراقبة ا٘سهىت إىتاج فْ العهمٓة الهبادئ تطبٓؽ عمِ تعهؿ  : اإلىتاج دائرة- 
ف  : التهوين دائرة-   بسبب ا٘ىتاجٓة العهمٓة تعطؿ تفادم كها تعهؿ عمِ الهخزكف، كتسٓٓر تٍتـ بالتهٓك

ف هصمحة كتتككف الصٓاىة أثىاء فْ أٚت تعطؿ  : ٌها هٍهتٓف هصمحتٓف هف ٌىا التهٓك
الكطف  خارج أك داخؿ هف سكاء الشراء عهمٓة بهختمؼ القٓاـ ٌْ الهصمحة هٍهة : الهشتريات هصمحة - أ

ْ  : قسهٓف إلِ هقسهة ٌك
. خارجٓة هشتٓرات                    - .هحمٓة هشتٓرات -             

كالخركج  الدخكؿ لعهمٓات الٓكهٓة كالهتابعة الهراقبة عمِ الهصمحة ٌذي تعهؿ  :الهخزون تسيير هصمحة -  ب
ف طمبات ٘عداد ككذا اٖصىاؼ، لهختمؼ دفٍا الهىاسبة، بالكهٓة الهىاسب الكقت فْ التهٓك التسٓٓر  الرئٓسْ ٌك
ف التسٓٓر  قسـ كتضـ ا٘هكاف قدر الىفاذ حاٚت كتجىب لمهخزكف كالعمهْ الحسف . كقسـ التهٓك

 :كالشكؿ التالْ ٓكضح الٍٓكؿ التىظٓهْ لمهدٓرٓرة التقىٓة 
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 الٍيكل التىظيهي لمهديرية التقىية : 12الشكل رقم 
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. األقسام هختمف هٍام : الثاىي الهطمب
 : كظٓفتٓف حسب الهٍاـ هختمؼ كتقسـ

. الهشتٓرات كظٓفة -
. الهبٓعات كظٓفة- 

ىاؾ  :الهشتريات وظيفة- 1  طمب كصؿ تحٓرر بكاسطة إّها كتتـ خارجٓة، كهشتٓرات هحمٓة هشتٓرات ٌك
  :بالتعاقد أك

 زهىٓة فترة خٛؿ كالهكرد الشركة بٓف عمًٓ هتفؽ عقد طٓرؽ عف الشراء تتـ عهمٓة كفٍٓا  :بالتعاقد الشراء -
 البرج هؤسسة : هثؿ اٖغمفة هىٍا هف تشترم ٌْ بالعقد، هعٍا تتعاهؿ التْ الهؤسسات كعهكهنا هعّٓىة،

 (.خاصة هؤسسة )كزك تٓزم هؤسسة ،(عهكهٓة هؤسسة)
 الشػراء شركط عمِ الهكرد هع اٚتفاؽ بعد الشركة طرؼ هف طمب كصؿ تقدٓـ ٓتـ  :طمب بوصل الشراء -

 ككصؿ الطمب كصؿ هع هتطابقة تككف ك التْ الفاتكرة، بتحٓرر الهكرد ٓقكـ حٓف الثهف فْ عمِ كاٚتفػاؽ
. الهشتراة لمهكرد الهكاد بقٓهة شٓؾ ٓحرر التطابؽ حالة اٚستٛـ ، كفْ

 حالة فْ هثاؿ بالهشتٓرات الهعىْ القسـ الهحاسبة، قسـ التهكٓف، قسـ  :الهشتريات عن الهسؤولة األقسام- 2
رسالٍا بهتطمباتٍا قائهة بتحٓرر اٖخٓرة ٌذي تقكـ البشٓرة، الهكارد ٘دارة تجٍٓزات شراء  التهكٓف، قسـ إلِ كا 
ا هبدئٓة فاتكرة بإرساؿ هكرد كؿ ٓقكـ حٓث هكردٓف، بعّدة باٚتصاؿ اٖخٓرة ٌذي تقكـ حٓث  سعر فٍٓا هكضحن

. كىكعٓتٍا الهتطمبات
ف قسـ ٓقكـ - رسالً طمب كصؿ بتحٓرر ٓقكـ ثـ كالىكعٓة، اٖسعار بٓف هقارىة بإعداد التهٓك  قسـ إلِ كا 

. الهحاسبة
رسالً الهشتٓرات بقٓهة شٓؾ بتحٓرر كاٖهر الطمب كصؿ عمِ با٘طٛع الهحاسبة قسـ ٓقكـ -  الهكرد إلِ كا 

ذا اختٓاري، ٓتـ الذم  أّها. الفاتكرة هع الهشتٓرات بإرساؿ بدكري الهكرد كٓقكـ الفكرم، الدفع حالة فْ ٓككف ٌك
ْ ضخهة، بهبالغ الشراء حالة فْ تككف بالتقسٓط الدفع حالة فْ  كالدفع بالتعاقد تتـ التْ الغالب فْ ٌك

. فترات عبر لمهكرد
ك الهبٓعات، هف كاحد ىكع كلٍا  :الهبيعات وظيفة- 3 ك بالجهمة، البٓع ٌك  ا٘سهىت بٓع الحاؿ بطبٓعة ٌك

تـ هغمؼ، غٓر أك هغمؼ بشكؿ إّها بىكعًٓ،  .الحدٓدٓة السكة طٓرؽ عف أك خاصة شاحىات فْ إّها بٓعً ٓك
 .التكٓزع قسـ الفكترة ، قسـ البرهجة،  قسـ  :الهبيعات عن الهسؤولة األقسام- 4
حتكم همؼ بتقدٓـ اٖخٓر ٌذا ٓقكـ حٓث الزبكف، بتسجٓؿ ٓقكـ  :البرهجة قسم-   : التالٓة الكثائؽ عمِ ٓك
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. التجارم السجؿ هف ىسخة -

. الجبائْ الرقـ هف ىسخة -

. طمب كصؿ -

. اٖشغاؿ اىطٛؽ تآرخ تحهؿ كرقة -

 الجٍات طرؼ هف ههضاة كتككف الهشركع ٘ىجاز الهطمكبة الكهٓة تبّٓف اٚحتٓاجات شٍادة -
 .الهعىٓة التقىٓة

- Le Marché : الهشركع سٓر كٓفٓة تحدد التْ القكاىٓف ككؿ كالشركط اٚتفاقٓة تحهؿ كثٓقة .

صدار الزبكف قبكؿ ٓتـ الكثائؽ ٌذي كؿ تكفر بعد -   الرقـ التجارم، السجؿ رقـ اسهً، تحهؿ الزبكف بطاقة كا 
  ،(الخ... الفكاتٓر الٓكهٓات، فْ بً ٓسجؿ زبكف لكؿ خاص رقـ البرهجة هصمحة تعطْ حٓث )بً، الخاص
 . الهطمكبة ا٘سهىت كهٓة اٚىطٛؽ، تآرخ
. ٓكهٓنا لٍـ البٓع ٓتـ الذٓف الزبائف بتحدٓد البرهجة قسـ ٓقكـ كها
ٛن  الزبكف كصكؿ بعد :الفوترة هصمحة -  الفكاتٓر بتحٓرر تقكـ البرهجة قسـ هف هحرر طمب كصؿ حاه

. كالمكف الىكع حسب هختمفة اٖخٓرة ٌذي كتككف
  :الىوع حسب  
ككف الهسبؽ، بالدفع ٓقكهكف الذم لمزبائف كتعطْ بالتسبٓؽ الهبٓعات فاتكرة -  الشركات هع ٓك

  كهٓة كتأخذ ،(دج 5000.00ك دج 1000.000 )ضخهة بهبالغ شٓكات تدفع حٓث كاٖجىبٓة، الكبرل
  الهبمغ هف الكهٓة كتىقص ا٘سهىت فٍٓا تأخذ هرة كؿ فْ فاتكرة لٍا كتحرر فترات، عبر تحتاجٍا التْ ا٘سهىت
 .ا٘جهالْ

 .شٍر كؿ كتحرر العهكهٓة، لمهؤسسات الغالب فْ كتككف ٖجؿ، الهبٓعات فاتكرة -

ككف كالهقاكلٓف، الخاصة الهؤسسات هف كتككف الفكٓرة، الهبٓعات فاتكرة-   ٓحضر حٓث فكرم، التسدٓد ٓك
  .هباشرة ا٘سهىت بتحهٓؿ كٓقكـ فاتكرة لً كتحرر الطمب، كصؿ هع الهطمكبة ا٘سهىت بقٓهة شٓؾ الزبكف
  :المون حسب
ْ  :البيضاء الفاتورة-   إثبات ككرقة الطمب بكصؿ هرفكقة التكٓزع لقسـ ٓأخذٌا لمزبكف كتعطِ اٖصمٓة ٌك

. الهطمكبة ا٘سهىت قٓهة بدفع قاـ أىً عمِ
 .العاهة الهحاسبة لهصمحة ترسؿ :الصفراء الفاتورة -
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 هع الشٓؾ تطابؽ هف الهصمحة رئٓس تأكد بعد الفكترة هصمحة أرشٓؼ فْ تحفظ : الحهراء الفاتورة -
 .الفاتكرة

  هف ،(الهصمحة رئٓس طرؼ هف ههضْ )الطمب ككصؿ الفاتكرة عمِ حصكلً بعد  :البرهجة قسم- 
 .الهطمكبة بالكهٓة بتحهٓمً تقكـ الزبكف
ادة تككف أف ٓحدث كقد  فاتكرة لً تحرر الحالة ٌذي فْ الهكٓس غٓر ا٘سهىت حالة فْ الكزف فْ ٓز
ْ إضافٓة، تـ الىقدم، الدفع فاتكرة ٌك . الطابع حؽ احتساب هع ىقدنا القٓهة دفع ٓك
. وهٍاهٍا الهالية اإلدارة : الثالث الهطمب

 .تعتبر ا٘دارة الهالٓة هف أٌـ اٖقساـ فْ الشركة كلٍا عدة هٍاـ 
ْ :الهالية اإلدارة تعريف- 1  الهحاسبْ الىظاـ تطبٓؽ تضهف كها الكحدة، فْ اٖهكاؿ بحركة تٍتـ دائرة ٌك

SCFْكالهالْ   تقكـ كها كبٓرة، أك صغٓرة كاىت هٍها الشركة بٍا تقكـ هالٓة حركة كؿ بتسجٓؿ تقكـ دائرة ، ٌك
 عمِ حصكلٍا عمِ حٓرصة كتككف الىشاطات، لهختمؼ الىاتجة العهمٓات ٌذي هع الكثائؽ تطابؽ بهراقبة
 . كالشكؿ التالْ ٓكضح أقساـ دائرة ا٘دارة الهالٓة .اٖرشٓؼ فْ كحفظٍا حركة كؿ تثبت التْ الكثائؽ

 أقسام اإلدارة الهالية : 13الشكل رقم 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

  التحمٓمٓة  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة إعداد الطالب بىاء :الهصدر
 
 
 
 

 الهالية اإلدارة

 قسـ الهٓزاىٓة كالخٓزىة قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة قسـ الهحاسبة العاهة

هحاسبة  الخٓزىة الهٓزاىٓة
 اٚستثهارات

هحاسبة 
 التكالٓؼ

حسابات 
 العهمٓات

حسابات 
 الغٓر
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ا فٓها ٓمْ   :الهالية اإلدارة هٍام- 2 هكف حصٌر    :تتعد هٍاـ دائرة ا٘دارة ك الهالٓة ٓك
 الهحاسبة قسـ ٓقكـ كها عمٍٓا، الهحصؿ الىتائج كتحمٓؿ التكالٓؼ بتحمٓؿ ٓقكـ : التحميمية الهحاسبة  قسم2-1

ا أقؿ كأٍٓا أكثر بفعالٓة ٓىتج اٖقساـ أكثر أٍٓا ا٘ىتاج أقساـ هختمؼ بدراسة التحمٓمٓة  ٌذا أسباب كدراسة إىتاجن
ىقسـ ا٘ىتاج، فْ التأخر  : فرعٓف إلِ ٓك

ٍتـ  :التكاليف هحاسبة- أ  بهختمؼ تٍتـ كها ا٘ىتاج، عهمٓة عف الىاتجة خاصة التكالٓؼ هختمؼ بتحمٓؿ ٓك
. الخ... التخٓزف كتكالٓؼ كالتاهة، تاهة، الىصؼ بالهىتجات الخاصة التكالٓؼ

دراسة   هثؿ ا٘ىتاج كآٚت الهعّدات عف الىاتجة التكالٓؼ هختمؼ تحمٓؿ ٌْ :االستثهارات هحاسبة- ب
. الخ... العهؿ ساعات العاهمة، الٓد تكالٓؼ الهستٍمكة، الكٍربائٓة كالطاقة إىتاجً كهٓة حكؿ الفرف تكالٓؼ

تككف :والخزيىة الهيزاىية  قسم2-2 ك الخٓزىة، هحافظ الخٓزىة، كهحاسب الهٓزاىٓة هصمحة رئٓس هف ٓك  ٌك
. البىؾ إلِ بالشركة الهكجكدة اٖهكاؿ بأخذ ٓقكـ الذم

ك :الهيزاىية قسم-أ  كالجبائٓة الهحاسبٓة، الهٓزاىٓات كهختمؼ التقدٓٓرة، الهٓزاىٓات بإعداد ٓقكـ الذم القسـ ٌك
. اٖرشٓؼ فْ كحفظٍا

ك :الخزيىة قسم-ب . الخٓزىة قسـ بٍا ٍٓتـ ىقدنا، تتـ بٓع أك شراء فكؿ الشركة، ىقدٓات عف الهسؤكؿ ٌك
 .كالشكؿ التالْ ٓكضح الٍٓكؿ التىظٓهْ لدائرة ا٘دارة كالهالٓة 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  التحمٓمٓة الهحاسبة   عمِ هعمكهات هف قسـ إعداد الطالب بىاء : الهصدر

دائرة المالية 

 والمحاسبة

هصمحة الهحاسبة  هصمحة الهيزاىية
 التحميمية

 هصمحة الهحاسبة العاهة

 هحاسبة الهخزكف اٚستثهارات الهٓزاىٓة الخٓزىة  التكمفةر سع
 الخٓزىة

 العهمٓات
 الهختمفة

الٍيكل التىظيهي لدائرة الهحاسبة والهالية :  14شكل رقم 
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 الهسجمة العهمٓات تثبت التْ الكثائؽ كؿ عمِ بالحصكؿ القسـ ٌذا اٌتهاـ ٓقكـ: العاهة الهحاسبة  قسم2-3
  :فرعٓف إلِ كتىقسـ خارجٍا، أك داخمٍا سكاء الشركة بٍا تقكـ التْ
اتٍا هبٓعاتٍا لهختمؼ كالهكردٓف الزبائف هع تعاهٛتٍا كؿ تسجٓؿ ٓتـ القسـ ٌذا كفْ :العين قسم-   كهشتٓر

. الهخزكىات أك اٚستثهارات تضـ كاىت سكاء
ٍتـ : العهميات قسم-   ؿ البىكٓة بالعهمٓات القسـ ٌذا ٓك    كصكؿ حاؿ كفْ لمبىؾ الشٓكات كتحٓك

ؿ لمشركة شعار اٖخٓر ٌذا لمبىؾ ٓرسؿ الشٓكات   العهمٓات قسـ فٓقكـ الشركة، لحساب الشٓكات قٓهة بتحٓك
ٛت ٌذا بتسجٓؿ ا ٓسجؿ كها .التحٓك  الهطبخ، تكالٓؼ العهاؿ، كأجكر أخرل كعهمٓات الجبائٓة العهمٓات أٓضن

. الخ... الطب كتكالٓؼ الصٓاىة
ْ  :الجبائية العهميات -   :فْ كالهتهثمة كالرسكـ الضرائب هختمؼ هستحقات تسجٓؿ ٌك

IRG  :بة  : بىكعٓف كتطبؽ لمشركة ا٘جهالْ الدخؿ ضٓر
. %10 بىسبة كتطبؽ  :لمشركة اإلجهالي الدخل عمى ضريبة -

 .عاهؿ لكؿ الهتقاضِ اٖجر حسب كتطبؽ  :لألجور اإلجهالي الدخل عمى ضريبة -
 TVA :الهضافة القٓهة عمِ الرسـ  
 TAP :الهٍىْ الىشاط عمِ الرسـ  

. شٍٓرة كأعهاؿ ٓكهٓة أعهاؿ الهحاسبة كلقسـ
ْ: اليوهية األعهال-    التْ الهباعة ا٘سهىت كهٓة هع الفكترة قسـ هف تصؿ التْ بالفكاتٓر الشٓكات هقارىة ٌك

جب التكٓزع، قسـ هف تصؿ  الٓكهٓات فْ بتسجٓمٍا تقكـ التطابؽ حالة كفْ هتطابقة، الفكاتٓر كؿ تككف أف ٓك
 .كالدفاتر

ك :الشٍرية األعهال  - ككف الشٍرم، اٖعهاؿ رقـ تحدٓد ٌك  قسـ رئٓس الهحاسبة، قسـ رئٓس بهكافقة ٓك
جب التكٓزع، قسـ رئٓس الفكترة،  . قسـ كؿ فْ كالقٓهة الكهٓة بٓف التكافؽ ٓككف أف ٓك

: التقديرية الهيزاىية هصمحة - 3
 أىٍا كها لٍا، اٚستعداد بغرض حدكثٍا قبؿ الهستقبؿ بهشاكؿ التفكٓر بكاسطتٍا ٓهكف التْ الكسٓمة ٌْ  

: فرعٓف إلِ الكحدة ٌذي كتىقسـ لمشركة الهالٓة الحالة هعرفة هف تهكىىا
 الخٓزىة 
 الهٓزاىٓة 
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 . شركة االسهىت حاهة بوزيان في تطبيق الهحاسبة التحميمية: الهبحث الثالث 
ا لضهاف السٓر الحسف لمعهمٓة اٚسهىت إىتاج الشركة خٛؿ فإ  فإىٍا تهر عمِ عّدة هراحؿ تىجٌز
 . كها أىٍا تطبؽ الهحاسبة التحمٓمٓة لمكصكؿ إلِ سعر التكمفةا٘ىتاجٓة

 : االسهىت إىتاجهراحل : الهطمب األّول 
قتٓف ك إىتاجتعتهد الشركة فْ    :ٌها اٚسهىت عمِ طٓر

.  الطٓرقة الرطبة-

.  الطٓرقة الجافة-
  لكىىا ركّزىا عمِ الطٓرقة الجافة ٖىٍا اٖكثر اقتصادٓنا لمطاقة، حٓث تستخرج الهكاد اٖكلٓة هف الهحجرة

ا إلِ قطع صغٓرة، تسحؽ   بهبادؿ حرارم خارجْ ٓسٓرٓدخؿ الهسحكؽ الىاتج إلِ فرف دكار، ثـ ثـ ٓتـ تكسٌٓر
. ، كٓستعهؿ الغاز الطبٓعْ لطٍْ الهكادم 4.4، أّها قطري م 70طكلً  (قمعة التبادؿ الحرارم)

: كتتمخص هختمؼ أطكار صىاعة ا٘سهىت البكرتمىدم فٓها ٓمْ 
ْ أّكؿ هرحمة فْ صىاعة ا٘سهىت، حٓث   : "La carrière"  الهحجرة- 1 ٓتـ استخراج الهادة اٖكلٓة ٌك

كاٖرجٓؿ الكمس :  هادتٓف أساسٓتٓفلمحصكؿـ 1500عمِ بعد الذم ٓتكاجد  بعد عهمٓة التفجٓر فْ الهقمع
calcaire et l’argile.الكسارة ك ْ التْ تحهؿ بكاسطة آٚت كرافعات خاصة إلِ الهركز التالْ ٌك

concasseur. 
  تككف ٌذا اٖخٓر هف أربعة هىاطؽ، فالثٛثة اٖكلِ تحتكم عمِ الكمس كحدي فْ حٓف : هىجم االستثهار ٓك

حسب صٛبة الصخكر، فإذا  ، الرابعة عبارة عف طٓف حهراء بٓىها الطٓف السهراء، تستخرج هف أسفؿ الهكسرة
الجرافات الهٓكاىٓكٓة، أّها فْ حالة الصخكر الصمبة : كاىت الصخكر لٓىة تستعهؿ أٚت الثقٓمة هثؿ 

 . عهمٓة التفجٓرتتـكضع بٍا هتفجرات ثـ ت، همم100 إلِ 200فاٚستخراج ٓككف بإحداث ثُقكب فٍٓا هف 
سا كالغرض هف ٌذي العهمٓة جعؿ الهكاد ذات / طف1200طاقتٍا  :" Le concasseur"  الهكسرة- 2

هر أحجاـ هقبكلة لكْ تسهح بىقمٍا فْ بساطات هتحركة كتكٓزعٍا بسٍكلة فْ سقٓفة الخمٓط الهتجاىس،  ٓك
 :الهىتج بػ  ثٛث هراحؿ 

. هكقع الهعآىة ٓككف قبؿ عهمٓة التصحٓح:الهعايىة - أ
ٓخزف الخمٓط بعد عهمٓة استخراج الهكاد اٖكلٓة، كتكسٓر صافْ سقٓفة  :التخزين والخمط التهٍيدي - ب

 . ألؼ طف35الخمٓط الهتجاىس اٖكلِ، تحتكم ٌذي السقٓفة عمِ ككهتٓف، تقدر الكاحدة هىٍا بحكالْ 
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ٓكجد بجكار خزاف الخمٓط خزاىاف آخراف كاحد هىٍها لمكمس كالثاىْ لمحدٓد، فكؿ  :هخزون الهواد الهضافة - جـ
عهؿ خزاف الخمٓط الهتجاىس  هف ٌذي الخزاىات الثٛثة هزكد بأجٍزة تقـك بعهمٓة ضبط هعٓارم الكزف كالكٓؿ، ٓك
بصفة هستهرة ٘هداد الهطحىة، أّها الخزاىاف أخراف فٓعهٛف بصفة استثىائٓة، كعىد الحاجة لتصحٓح ىقائص 

.  بطٓرقة آلٓة ىحك الهطحىةتكجًالهكاد اٖكلٓة عىد الحصكؿ عمِ ىسب هعٓىة هف كؿ ٌذي الهكاد التْ 
ـ 15تتـ عهمٓة سحؽ الخمٓط داخؿ غرفة أسطكاىٓة ذات قطر ٓبمغ   " :le broyeur cru" طحن الخام - 3

ْ تعهؿ عهؿ اٖجساـ الساحقة، حٓث  ْ ههمكءة بكٓرات حدٓدٓة دائٓرة هختمفة اٖقطار تكضع بالترتٓب، ٌك ٌك
 هف الفرف، ٓحهؿ هعً الحبٓبات أتْكأثىاء ضخ تٓار الٍكاء الساخف . تضغط عمِ الهادة فتجعمٍا أكثر دقة

دفع بٍا إلِ خزاف التجاىسجدا الصغٓرة    .ٓك

ىة، فقبؿ  :عهمية التجاىس - 4 الهادة الهحصؿ عمٍٓا هف الهطحىة تككف ذات جزئٓات دقٓقة جدنا تشبً الفٓر
ا إلِ الطٍْ فْ الفرف تهر فْ الخزاف، كذلؾ لمحصكؿ عمِ خمٓط أكثر تجاىس . هركٌر

ك ٓتككف هف خطٓف هتكآزٓف ذك أربع   " :Le cuisson" الفرن - 5 تتـ فًٓ عهمٓة التسخٓف اٖكلْ ٌك
 طف 3000 درجة لً قدرة إخراج 16000طكابؽ دكراىٓة ثـ ٓمًٓ الفرف الدكار ٓصؿ إلِ درجة حرارة قصكل 

ْ هرحمة ٌاهة فْ إىتاج ا٘سهىت، حٓث تتعرض  هتر، 5.70 هتر كقطري 90ٓكهٓا حٓث ٓصؿ طكلً إلِ  ٌك
 ".الكمٓىكر" عمِ  هف خٛلٍاالهادة خٛؿ ٌذي العهمٓة إلِ عّدة عهمٓات فٓٓزككهٓائٓة ىحصؿ

ثـ ٓمًٓ هبرد الكمٓىكٓر الذم ٓعهؿ عمِ التبٓرد كبً هضخة ىزع الغبار التْ تعهؿ بكاسطة هصفاة ، بعد عهمٓة 
ثـ ٓرسؿ إلِ الهطحىة الهكاد الهضافة ىسبة هعٓىة هف  تضاؼ إلًٓ تخٓزف الكمٓىكٓر،

ٓىتج فْ ٌذا الهركز الهىتج الىٍائْ اٚسهىت، الذم ٓهر   " :le broyeur clinker"  طحن اإلسهىت - 6
الساعة، بٍا آلة سحؽ ذات كٓرات حدٓدٓة أحادٓة /  طف90عبر خطٓف هتكآزٓف لمسحؽ فْ حمقة هفرغة بقدرة 

ا   هتر، ٓتـ التحكـ فٍٓا عف طٓرؽ هجهكعة التدخؿ الهركزم بكاسطة هحرؾ قدرتً 14 هتر كطكلٍا 04قطٌر
  . كٓمك كاط3400

 هخازف سعة كؿ كاحد هىٍا 06ٓتـ التخٓزف ضهف  : "L’expédition " تخزين اإلسهىت وتوزيعً- 7
هراقبة ىكعٓة ا٘سهىت الىٍائْ، ٓكزع ٌذا اٖخٓر لمبٓع فْ أكٓاس ك طف، كبعد إجراء التحالٓؿ الخاصة 10000
 . كغ أك فْ شاحىات خاصة بٍا50ذات سعة 

 
 
 



 

 

   117 

 

 (:دورة إنتاج االسمنت)والشكل التالي يوضح بالتفصيل مراحل اإلنتاج 

 الدورة اإلىتاجية لإلسهىت  :15 رقم شكل
       

 
  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 - : حاهة بوزيان –الهحاسبة التحميمية في شركة  االسهىت : الهطمب الثاىي  
كها  تحدٓد ثهف البٓع هعدراسة التكالٓؼ ككذا الىتٓجة ب ٌْ هصمحة تقـك  : هصمحة الهحاسبة التحميمية-1

ْهراقبة أرباح الشركةتعهؿ عمِ  ؿ كتبٓاف جهٓع التكالٓؼ كأسعار البٓع  ، ٌك  تساٌـ فْ إعداد جداكؿ التهٓك
 :ها ٓمْ كتضـ ٌذي الهصمحة 

ف كالبٓع كباقْ اٖقساـ كها أف :فرع تسيير الهخزون 1-2  إف تسٓٓر الهخزكف ٌك كظٓفة كسٓطة بٓف التهٓك
 هراعاة الشركط هعهسؤكؿ عف تحدٓد قٓهة الهخزكىات كتقٓٓـ كؿ الهدخٛت كالهخرجات ٓكهٓا ٌذا الفرع 

 البساط الهتحرك شحن وىقل

 المادة المواد األولية الكسارة الهقمع

 الفريىة الفرن الكلنكار

 سحق الخام

 طحن الكمىكير    اإلسهىت

 توزيع االسهىت
L’expédition 

 
 
 

 carrière 

 

Le concasseur calcaire   
l’argile 

préhomo 

 

Broyeur cru  

La farine 

 

Le cuisson Broyeur clinker clinker 
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 الهحاسبة الٛزهة لقسـالهعمكهات كها ٓعهؿ الفرع عمِ تقدٓـ .،تفادم ىفاذ الهخزكف أك تكدٓسً: اٚقتصادٓة هثؿ
 .COSWIN ػالتحمٓمٓة كذلؾ بكاسطة ىظاـ الكتركىْ ٓدعِ ب

إف هعرفة حركة الهخزكف فْ أم شركة هٍها كاف ىشاطٍا ا٘ىتاجْ ٓتطمب  : حركة الهخزون دراسة1-2
 :إتباع الخطكات التالٓة

ْ تبدأ هع ظٍكر حاجة اٖقساـ إلِ الهكاد كتىتٍْ بتسمٓهٍا الكهٓات  :عهمية التهوين 1-2-1 التْ ٌك
ف داخمٓا أك خارجٓا فإف التىظٓـ الجٓد لٍذي الحركة ٓجب أف ٓستجٓب لمشركط التالٓةتحتاجٍا كسكاء  : كاف التهٓك

  هسؤكلٓة هصمحة الهشتٓراتٓككفاحتٓاجات اٖقساـ هف الهكاد كالمكاـز كعدد الطمبٓات . 
 التأكد هف استٛـ كتخٓزف الهكاد. 
 هراقبة حركة الهخزكف هف حٓث ا٘دخاؿ كا٘خراج. 

عىد كصكؿ الهشتٓرات ٓقـك هختصٓف فْ هراقبة الجكدة  :عهمية هراقبة العىاصر الهادية وتخزيىٍا 1-2-2
 . ها إذا كاىت هكافقة لمشركط الهطمكبة أـ ٚكالتأكد ٌابفحص

عىد احتٓاج هصمحة ا٘ىتاج إلِ أم هادة أك قطعة غٓر  :عهمية تزويد األقسام بالهواد والموازم 1-2-3
ٓذكر فٍٓا كؿ " Sollicitation d’achats" كرقة تدعِ بتحٓرر  تقـك الهصمحةداخؿ الهخزف هكجكدة

 تسجٓمٍا فْ ٓتـ ، كها أف العهمٓة عهمٓة التسمٓـ تككف سٍمةها ٓجعؿ بالهادة الهطمكبةالخاصة  الهعمكهات
 .  بهحاسبة الهكاد خاصةسجٛت

بعد ها تقكـ هصمحة الهشتٓرات بشراء الهكاد كالمكاـز التْ تحكلٍا إلِ  :عهمية تسجيل الهدخالت 1-2-4
عتهد   .كرقة الدخكؿ، كرقة الخركج، كرقة اٚستعادة:  عمِ الكثائؽ التالٓة عهمٓة اٚدخاؿالهخزف، ٓك

: ٓتـ تقٓٓـ الهدخٛت عمِ هستكل هصمحة تسٓٓر الهخزكف كالتالْ
 

ىٍا، الهكادٓقكـ أهٓف الهخزف بتحٓرر كرقة دخكؿ  :ورقة الدخول- أ ، بعد استٛهٍا كتخٓز  ٓقـك بعدٌا كالمكاـز
 :ترسؿحٓث بإعداد أربع ىسخ هف ٌذي الكرقة 

 ىسخة إلِ اٚستقباؿ. 
 ىسخة إلِ هصمحة الهحاسبة. 
 ىسخة إلِ هصمحة الهشتٓرات. 
 ىسخة إلِ اٖرشٓؼ. 

 مصاريف الشراء+ ثمن الشراء = كلفة المخزون 
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ذا بإصدار كرقة  :ورقة الخروج- ب ، ٌك ٓتـ تهكٓف كؿ الهصالح هع ظٍكر حاجتٍا إلِ الهكاد كالمكاـز
تـ إعداد أربع ىسخ  الخركج  :حٓث ترسؿ ٓك
 ىسخة إلِ اٖرشٓؼ. 
 ىسخة إلِ هصمحة تسٓٓر الهخزكف. 
 ىسخة إلِ هصمحة الهحاسبة التحمٓمٓة. 
 ىسخة إلِ الهصمحة الهعىٓة .

 كها ٓقكـ أهٓف الهخزف بإعداد كرقة اٚستعادة لمهعدات كاٖدكات كالمكاـز التْ خرجت هف الهخزف ثـ عادت إلًٓ 
ْ غٓر هطابقة لمهعآٓر كالهكاصفات الهطمكبة، ٓتـ كضع هٛحظة ٖىً  فْ حالة دخكؿ الهكاد إلِ الهخزف ٌك

تـ  : إرساؿ  خهس ىسخ حٓث ترسؿعمِ كرقة الدخكؿ لٍذي الهكاد هف طرؼ أهٓف الهخزف ٓك
 .ىسخة إلِ اٖرشٓؼ -
 .ىسخة إلِ هصمحة الهحاسبة -
 .ىسخة إلِ هصمحة الهشتٓرات -
 .ىسخة إلِ هصمحة تسٓٓر الهخزكف -
 .ىسخة إلِ هصمحة الهكارد -

كتتـ  COSWIN عف طٓرـ ألْ ٓدعِ عىد الدخكؿ إلِ الهخازف ٓتـ إعداد جداكؿ خاصة لكؿ الهكاد كالمكاـز
 حساب تكمفة الشراء لمهكاد كالمكاـز تعتهد الشركة العهمٓة عمِ هستكل قسـ تسٓٓر الهخزكف، هع العمـ أىً عىد

. عمِ طٓرقة التكمفة الكسطٓة الهرجحة فْ ا٘خراج 
ك هحؿ  :  فرع حساب التكمفة 1-3 الدراسة ٓقكـ ٌذا الفرع بحساب كتعٓٓف هجهؿ تكالٓؼ كسعر التكمفة ٌك
 بتحدٓد عمِ ىظاـ ا٘عٛـ ألْ الذم ٓقـك باٚعتهاد ٓتـ حساب سعر التكمفة ، بعد تجهٓع الهعطٓات الٛزهةؼ

  . هادة ا٘سهىتإىتاج هراحؿ ر، هع العمـ أىً لمكصكؿ لسعر التكمفة ٓتـ هراعاةسعر التكمفة فْ ىٍآة كؿ شً
هف بٓف طرؽ حساب سعر التكمفة طٓرقة التكالٓؼ  حساب سعر التكمفة بطريقة التكاليف الحقيقية- 2

ْ الطٓرقة الهتبعة فْ الشركة الحقٓقٓة  .  ٌك
  والىتيجة التحميمية لشركة االسهىت حاهة بوزيان سعر التكمفةحساب  :الهطمب الثالث 

هف خٛؿ هتابعتىا لمدراسة التطبٓقٓة فْ هصمحة الهحاسبة التحمٓمٓة كالهالٓة استىتجىا أف الشركة تتبع   
ذا اعتهادا عمِ اٖقساـ الهتجاىسة فْ تطبؽ لحساب سعر تكمفة ا٘سهىت بىكعًٓ  طٓرقة التكالٓؼ الحقٓقٓة ٌك

 كخسائر القٓهة اٌٚتٛكات كالهؤكىات 68/ إلِ حػػالهشتٓرات الهستٍمكة 60/تحهٓمٍا لهختمؼ اٖعباء هف حػػ
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ذا اعتهادا عمِ شبكة ا٘عٛـ ألْ الهبرهج كفْ ىٍآة كؿ شٍر تقـك الهصمحة باستخراج كؿ التقآرر حٓث  ٌك
. تضـ جداكؿ كرسـك بٓاىٓة لكؿ اٖعباء كالتكالٓؼ

:  أقسام وهراكز التحميل- 1
حٓث تٍدؼ ٌذي الطٓرقة الهتبعة هف قبؿ الهصمحة عمِ تحدٓد :  طريقة األقسام الهتجاىسة تطبيق 1-1

الكٓفٓة التْ تتـ بٍا عهمٓة التكٓزع لمهصآرؼ الغٓر هباشرة بٓف هختمؼ اٖقساـ حٓث قاهت الشركة بتقسٓـ 
ْ :  هراكز التحمٓؿ إلِ قسهٓف، أقساـ رئٓسٓة كأقساـ ثاىكٓة ٌك

 األقسام الرئيسية والهساعدة في شركة االسهىت: 06الجدول رقم 
األقسام الثاىوية األقسام الرئيسية 

 ا٘دارةالهحجر 
ف الكسارة  التهٓك

ا٘ىتاج كظٓفة طحف الخاـ 
الكظٓفة التجآرة الفرف 
الهكاد اٖكلٓة التكٓزع 

الصٓاىة طحف ا٘سهىت 

 ة عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمْ هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

  األقسام الرئيسية وأعبائٍا في شركة االسهىت  حاهة بوزيان 1-1-1

ٓهكف تكضٓح اٖقساـ الرئٓسٓة هف خٛؿ هراحؿ اىتاج هادة اٚسهىت كالتْ تتحهؿ الشركة فْ كؿ هرحمة هف 
 .هراحمٍا أعباء

ْ هجهكع  : "carriére" الهحجر  1-1-1-1 ٓتـ استخراج الهادة اٖكلٓة بعد عهمٓة التفجٓر فْ الهقمع، ٌك
 فْ شكؿ صخكر تحهؿ بكاسطة آٚت كرافعات  " calcaire et l’argile"  هف هادتْ الكمس كاٖرجٓؿ

ْ الكسارة   :  كالشكؿ التالْ ٓكضح،  "concasseur"خاصة إلِ الهركز التالْ ٌك
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عهمية استخراج الهادة األولية هن الهىجم  : 16الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ْ آلة ضخهة لٍا قدرة تكسٓر حكالْ : "  Le concasseur " الكسارة  1-1-1-2 سػا هف /كغ1200ٌك

الهادة اٖكلٓة لتصبح فْ شكؿ رهؿ ٓىقؿ عمِ هحطة التجاىس بكاسطة البساط الهتحرؾ أٓف ٓخزف قبؿ أف ٓعاد 
 : كالشكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ. ىقمً بكاسطة هجرفة آلٓة إلِ الهركز الهكالْ
كيفية تشكيل الهادة الهتجاىسة  : 17الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة  إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 (الهاء+ الغاز + الكٍرباء )الطاقة 

مة   الٓد العاهمة الهٌؤ

 الهادة أكلٓة  ك هكاد استٍٛكٓة 

 هكاد هضافة

 خدهات الصٓاىة  

 

 الكســـارة

 

 الهتجاىسة خروج الهادة

 إٌتٛؾ أٚت

 

كٓفٓة تشكٓؿ الهادة الهتجاىسة أعباء 
 

 (الغٓار(   ( غٓارقطع+ هتفجرات)هكاد هستٍمكة  

مة   الٓد العاهمة الهٌؤ

 (الهاء+ الغاز + الكٍرباء )الطاقة  

 مادة أولية كلس صلصال 

 (......صٓاىة)خدهات هختمفة 

 

الهقمع 

 

 خروج الهواد األولية

 إٌتٛؾ أٚت

 

 أعباء هرحمة استخراج الهادة اٖكلٓة    

 
 بىاءا عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓةإعداد الطالب  : الهصدر
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ٓتككف هف كسارة أحادٓة الهحرؾ كآلة سحؽ بغرفة كاحدة  " : le broyeur cru " طحن الخام  1-1-1-3
 كٓمك كاط فْ ٌذي الهرحمة تىتج 3600 بهحرؾ قدرتً مالهركزلٍا فتحة إخراج، كبٍا هجهكعة تحكـ لمتدخؿ 

اهسحكؽ فْ شكؿ  La farine   الفٓرىةهادة   : كالشكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ، إلِ الفرفكالتْ تىقؿ بدكٌر
كيفية طحن الهسحوق   : 18الشكل 

                            
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة إعداد الطالب بىاء: رالهصد       

تتـ فًٓ عهمٓة التسخٓف اٖكلْ ٓتككف هف خطٓف هتكآزٓف ذك  : " Le caisson" الفرن 1-1-1-4
 درجة لً قدرة إخراج 16000أربع طكابؽ دكراىٓة ثـ ٓمًٓ الفرف الدكار ٓصؿ إلِ درجة حرارة قصكل 

، ثـ ٓمًٓ هبرد الكمىكار الهشكم الذم 5.70 هتر كقطري 90 طف ٓكهٓا حٓث ٓصؿ طكلً إلِ 3000
، ٓعهؿ عمِ التبٓرد كبً هضخة ىزع الغبار بكاسطة هصفاة حصِ، كبعدٌا ٓخزف الكمىكار الهشكم

: كالشكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ
 
 
 
 
 

 

 (الهاء+ الغاز + الكٍرباء )الطاقة 

مة   الٓد العاهمة الهٌؤ

 المادة أولية  و مواد استهالكية 

 المادة المتجانسة

 

 خدهات الصٓاىة 

 

 سحق خام

 

 La farine الهسحوق

 

 إٌتٛؾ أٚت

 

       أعباء طحف الهسحكؽ 
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 الكمىكار طحنكيفية  : 19الشكل 
 
 
 
 

 
                    

  
 
 

  عمِ هعمكهات  هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة إعداد الطالب بىاء: الهصدر

ك  : " Broyeur clinker " طحن اإلسهىت  1-1-1-5 ٓىتج فْ ٌذا الهركز الهىتكج الىٍائْ ٌك
ك عبارة عف خطٓف هتكآزٓف لمسحؽ فْ حمقة هفرغة بقدرة  الساعة، بً آلة سحؽ /  طف90اٚسهىت، ٌك

ا   هتر، ٓتـ التحكـ فٍٓا عف طٓرؽ هجهكعة 14 هتر كطكلٍا 04ذات كٓرات حدٓدٓة أحادٓة الغرفة قطٌر
 كٓمك كاط، ككؿ ركاؽ هزكد بخط كٍربائْ كها تضاؼ إلًٓ 3400التدخؿ الهركزم بكاسطة هحرؾ قدرتً 

ف كالجبس  :كالشكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ .هادة البكٚز
كيفية طحن اإلسهىت  : 20الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 (الهاء+ الغاز + الكٍرباء )الطاقة 

 الٓد العاهمة   

 مواد مضافة 

 La farine الهسحكؽ

 خدهات الصٓاىة  

 

 Clinkerكمىكار  الفــرن

 إٌتٛؾ أٚت

 

 أعباء الفرن لمحصول عمى الكمىكار

 

 (الهاء+ الغاز + الكٍرباء )الطاقة 

 الٓد العاهمة   

 مواد مضافة  

 Clinkerكمىكار 

 خدهات الصٓاىة  

 

       طحن 
 اإلسهىت

 

الصىع تام خروج اإلسهىت 

 

 إٌتٛؾ أٚت

 

 أعباء طحن االسهىت
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     أعباء عهمٓة التكٓزع

 طف لمكحدة كأربع 10000 حاكٓات لٙسهىت بسعة 6 ٓتككف هف : " L’expédition" التوزيع  1-1-1-6
هركز  ، كساعة/ طف1100ساعة أم ها ٓعادؿ /  كٓس2200آٚت دكارة لتعهٓر اٖكٓاس قدرتٍا القصكل 

 هخارج لٗكٓاس الهشحكىة عف طٓرؽ البر، هخرجٓف لٛسهىت دكف تعمٓب ك هخرجٓف 04الشحف ٓتككف هف 
: الشكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ ك.لمسكة الحدٓدٓة لٗكٓاس كأخر دكف تعمٓب

التوزيع  : 21الشكل 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

    
  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 :ٓتـ ذلؾ هف خٛؿ ها ٓمْ: التحميلالحساب و كيفية جهع الهعطيات لغرض 1-2
ْ  :هصدر األعباء 1-2-1 تقكـ هصمحة الهحاسبة بجهع أٌـ الهصادر كالهعمكهات هف ثٛثة هصادر ٌك

 :عمِ الترتٓب
 لكاـزاؿهكاد كاؿ 61 ٓقـك قسـ تسٓٓر الهخزكف بإعطاء التقآرر الخاصة بحساب :قسم تسيير الهخزون 

 . باعتباري الهسؤكؿ عف كؿ الهدخٛت كالهخرجاتةهستٍمؾاؿ
 66-64-63-62ـ هصمحة الهحاسبة العاهة التقآرر الخاصة بالحسابات د تؽ:قسم الهحاسبة العاهة. 
 خسائر القٓهة  اٌٚتٛؾ كالهؤكىات68 ٓقـك بإعطاء التقٓرر الخاص بحساب :قسم االستثهارات . 

ككف ٌذا التكٓزع  :توزيع األعباء عمى الهراكز 1-2-2 ٓتـ تكٓزع اٖعباء عمِ اٖقساـ الهساعدة كالرئٓسٓة ٓك
 :كالتالْ

 (الهاء+ الغاز + الكٍرباء )الطاقة 

 الٓد العاهمة   

 اٚسهىت  

  (التغليف )مواد مضافة  

 
 خدهات الصٓاىة 

 

 اإلسهىت

 

 لمبيعخروج اإلسهىت  

 

ات  اٌتٛؾ أٚت ك الحآك
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عمِ  استىادا ،ٓتـ تكٓزع أعباء ٌذا الحساب عمِ اٖقساـ الهساعدة كالرئٓسٓة :الهشتريات  الهستٍمكة 60/حــ
الكثائؽ الخاصة بكؿ عهمٓة حٓث ٓقـك قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة بتحهٓمٍا لكؿ هركز تكمفة، باٚعتهاد عمِ 

ْ اٚستٍٛكات حسب هركز التكمفة    COSWINبرىاهجالهعطٓات الهقدهة  هف   .ٌك
ٓتـ تكٓزعً استىادا إلِ كثائؽ الهحاسبة  : الخدهات الخارجية األخرى 62/  الخارجية و حـخدهاتال 61/حــ

 . العاهة كالتْ تضـ الفكاتٓر الخاصة بالخدهات التْ ٓكجً عمِ أساسٍا كؿ عبئ إلِ القسـ الهعىْ
 .ٓتـ تكٓزعً حسب عدد العهاؿ فْ كؿ قسـ فْ كؿ فترة :الهستخدهين  هصاريف 63/حــ
 .ٓكزع حسب الكثٓقة الهحاسبٓة التْ تحدد تكمفة كؿ قسـ :  و ها يهاثمٍا رسومالضرائب وال 64/حــ
 .تكزع ٌْ اٖخرل حسب هتطمبات كؿ قسـ :األعباء العهمياتية األخرى 65/حــ
 .تكزع حسب هتطمبات كؿ قسـ : األعباء الهالية 66/حــ
 .تكزع حسب اٌتٛؾ هعدات كآٚت كؿ قسـ : و خسائر القيهة الهؤوىات االٌتالكات وهخصصات  68/حــ
بعد جهع اٖعباء كتحدٓد كٓفٓة تكٓزعٍا تقـك الهحاسبة التحمٓمٓة اعتهادا  :  جدول توزيع األعباء 1-2-3

 : أجزاء 3ٌْعمِ براهج ا٘عٛـ ألْ بإعداد جداكؿ التكٓزع لكؿ اٖعباء كالذم ٓككف هقسـ إلِ 
 عمِ جهٓع اٖقساـ68/ إلِ حػػ61/ٓتهثؿ فْ تكٓزع اٖعباء اٖكلْ هف حػػ :الجزء األول . 
 ك هبرهج  : الجزء الثاىي ٓظٍر فًٓ التكٓزع الثاىكم لهجهكع اٖعباء الىاتجة عف الهرحمة الهدركسة ٌك

 .(تكٓزع فردم لمقٓـ)هباشرة فْ جٍاز ا٘عٛـ ألْ 
 كتبرز فًٓ ىكع كحدة العهؿ كعدد الكحدات، إضافة إلِ هجهكع أعباء كؿ هركز، كأخٓرا  :الجزء الثالث

 :ٓىتج لدٓىا تكمفة كحدة العهؿ حسب العٛقة التالٓة
 
 
 
 
سىحاكؿ فٓها ٓمْ تكضٓح الهراحؿ : حساب التكاليف وسعر التكمفة في شركة االسهىت حاهة بوزيان - 2

 هعٓف بحداثتً فٓتـ عىصر ىجد الكثٓر هف اٖعباء تخص  حساب سعر التكمفة كقبؿ اٚىطٛؽ فْ الهتبعة
 كها أف الشركة تقـك بحساب ،تخصٓصٍا لً كهف أهثمة ذلؾ ىجد الهكاد الهقاكهة لمحرارة هخصصة لقسـ الفرف

 لككف الهادة اٖكلٓة اٖساسٓة تستخرج هف الهقمع ٚك تشترل إٚ ذلؾك ،رالغٓاتكمفة الشراء لمهكاد الهضافة كقطع 
ف: ٌْ  بعض الهكاد  ، باٚضافة إلِ الهكاد كالمكاـز اٖخرل، كها  التكؼ، الجبس، برادة الحدٓد المٓتْ،البكزٚك

                     هجهكع أعباء كؿ قسـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= تكمفة كحدة العهؿ   

                         عدد الكحدات الهىتجة فْ ىفس القسـ
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ـ ٓت، كCOSWIN  ٓسهِبرىاهج  باستخداـلْأ بكاسطة ىظاـ ا٘عٛـ ٓتـ كتسجٓمٍا تاٚستٍٛكاتحدٓد أف 
الطٓرقة الهعتهدة فْ الشركة كتعتهد فْ ذلؾ عمِ ىظاـ ، قٓٓـ الكهٓات عمِ أساس التكمفة الكسطٓة الهرجحةت

 . لحساب هختمؼ التكالٓؼ كسعر التكمفة كالىتٓجة التحمٓمٓة ألْ ا٘عٛـ

تتهثؿ اٖعباء فْ الشركة فْ الهجهكعة السادسة حسب الىظاـ الهحاسبْ كالهالْ :   تحديد األعباء 2-1
 هخصصات اٌٚتٛكات كالهؤكىات كخسائر القٓهة، عمها 68/ الهشتٓرات الهستٍمكة إلِ حػ60/اىطٛقا هف حػ

كها ٚ تحدد .  الضرائب الهؤجمة، كخسائر القٓهة التْ ٚ ٓتـ حسابٍا69/أف الشركة ٚ تأخذ بعٓف اٚعتبار حػ
 كالتْ ىحاكؿ هف خٛلٍا 2013اٖعباء ا٘ضافٓة كاٖعباء غٓر الهعتبرة، كفٓها ٓمْ أعباء شٍر جاىفْ 

الحصكؿ عمِ سعر التكمفة كالىتٓجة التحمٓمٓة كتتـ عهمٓة الحساب عمِ الهراحؿ التالٓة كفؽ برىاهج ا٘عٛـ 
 :ألْ الذم حاكلىا تحمٓمً ك تكضٓح العهمٓات الحسابٓة الهطبقة 

 .ترتٓب اٖعباء دكف تحدٓد اٖعباء الهحهمة كغٓر الهحهمة كا٘ضافٓة أم أعباء الهحاسبة التحمٓمٓة - 
حساب تكمفة شراء الهكاد الهضافة عمها أف الهادة اٖكلٓة اٖساسٓة ٚ تشترل بؿ تستخرج هف الهقمع، دكف - 

 .اٖخذ بعٓف اٚعتبار لٗعباء الهباشرة كغٓر الهباشرة 
 .تكٓزع اٖعباء عمِ هراكز التكمفة أم تكٓزع اٖعباء عمِ اٖقساـ الرئٓسٓة كالثاىكٓة كفؽ هفاتٓح تكٓزع- 
حساب تكمفة ا٘ىتاج حٓث ىحصؿ فْ كؿ هرحمة عمِ هىتج غٓر تاـ ككؿ هىتج ٓستخدـ فْ إىتاج الهىتج - 

 .الذم ٓمًٓ
تبدأ العهمٓة بحساب تكمفة إىتاج الكمس كأرجٓؿ ثـ تكمفة إىتاج الهادة الهتجاىسة كتكمفة إىتاج الفٓرىة ثـ -  

 ".اٚسهىت " تكمفة إىتاج الكمٓىكٓر
 .حساب سعر التكمفة لمهىتجٓف - 
 .حساب الىتٓجة التحمٓمٓة - 
 األعباء " 6سىحاكؿ تكضٓح كٓفٓة تكٓزع اٖعباء فْ الشركة بأخذ الحسابات الصىؼ :  توزيع األعباء  2-2
 :   كها ٓمْ 2013لشٍر جاىفْ " 
 أٚك تحسب تكمفة الشراء ثـ تحدد اٚستٍٛكات:  الهواد األولية الهستٍمكة 601/حـ
عمها أف ٌاتً الهكاد تحهؿ هباشرة لتكمفة الكمٓىكٓر أثىاء هرحمة  :  حساب تكمفة شراء الهواد الهضافة2-2-1

طحف الكمٓىكٓر كقبؿ تحدٓد الكهٓات الهستٍمكة كتكمفتٍا ٓقـك قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة بحساب تكمفة الشراء 
لمهكاد الهضافة عمها أف الهعمكهات الخاصة بالشراء تقدـ هف طرؼ قسـ الهشتٓرات عف طٓرؽ برىاهج 

COSWIN.  
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  :تحسب كها ٓمْ : تكمفة شراء برادة الحديد - أ
 هصآرؼ الشراء غٓر الهباشرة+ هصآرؼ الشراء الهباشرة + ثهف الشراء =       تكمفة الشراء 

 2013تكمفة شراء برادة الحديد شٍر جاىفي  :  07الجدول رقم 

 البيان
 برادة الحديد

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 ثهف الشراء  

 هصآرؼ الشراء
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تكمفة الشراء
 991.91 564 2390.79 236.32 هخزكف أكؿ الشٍر 

 991.91 564 2390.79 236.32 ا٘جهالْ
  2390.79 تكمفة وسطية هرجحة

 ة عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمْ هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 :عمها أف 
 (كهية الهخزون األولي+كهية الشراء) / (تكمفة الهخزون األولي+تكمفة الشراء )= التكمفة الوسطية الهرجحة

  :تحسب كها ٓمْ: تكمفة شراء البوزوالن - ب
 2013تكمفة شراء البوزوالن شٍر جاىفي   :08الجدول رقم 

 البيان
 البوزوالن

  (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 ثهف الشراء  

 هصآرؼ الشراء
1980 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1255 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2484900 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2484900 1255 1980 تكمفة الشراء
 90247.05 1255 71.91 هخزكف أكؿ الشٍر 

 2575147.05 1255 2051.91 ا٘جهالْ
  1255 تكمفة وسطية هرجحة

 ة عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمْ هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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 :تحسب كها ٓمْ : تكمفة شراء الميتي - جـ
 2013تكمفة شراء الميتي شٍر جاىفي  : 09الجدول رقم 

 البيان
 الميتي

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 ثهف الشراء  
 هصآرؼ الشراء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ تكمفة الشراء
 813.90 443 817.73 542.74 هخزكف أكؿ الشٍر 

 813.90 443 817.73 542.74 ا٘جهالْ
  817.73 تكمفة وسطية هرجحة

 ة عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمْ هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 :تحسب كها ٓمْ  : حساب تكمفة شراء الجبس- د
 2013تكمفة شراء الجبس شٍر جاىفي   :10الجدول رقم 

 البيان
 الجبس

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 ثهف الشراء  
 هصآرؼ الشراء

1821.48 
1821.48 

700 

400 

1275036 

728592 

 2003628 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1821.48 تكمفة الشراء
 4657922.43 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 4348.33 هخزكف أكؿ الشٍر 

 6661550.43 1079.7 6169.81 ا٘جهالْ

  1079.7 تكمفة وسطية هرجحة

 ة عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمْ هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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  :ٓحسب كها ٓمْ: حساب تكمفة شراء التوف- ه
 2013تكمفة شراء التوف شٍر جاىفي   :11الجدول رقم 

 البيان
 التوف

   (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (الطن)الكهية 
 ثهف الشراء      
 هصآرؼ الشراء

8970.72  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

450 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

4036824 
3507989.1 

 7544813.1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 8970.72 تكمفة الشراء
 379996.35 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 452.25 هخزكف أكؿ الشٍر 

 7924809.45 841.01 9422.97 ا٘جهالْ
  841.01 تكمفة وسطية هرجحة

 ة عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمْ هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

كؿ العهمٓات الخاصة بالشراء ٓحددٌا برىاهج ا٘عٛـ ألْ بعد تسجٓؿ الحسابات الخاصة بٍا فْ : هالحظة  
 .  اٖعباء 6الصىؼ 

عمِ أساس  ٓحدد عف طٓرؽ برىاهج ا٘عٛـ ألْ :  استٍالك الهواد الهضافة في العهمية اإلىتاجية2-2-2
 :الكثائؽ الهرسمة، كتقٓـ اٚستٍٛكات بالتكمفة الكسطٓة الهرجحة، حٓث ٓتـ حسابٍا بالعٛقة التالٓة 

 

 2013 لشٍر جاىفي  AJOUTSاستٍالك الهواد الهضافة  : 12الجدول رقم 

 الهـــــــــــادة الحساب
الكهية الهستٍمكة 

 بالطن
التكمفة الوسطية 

 الهرجحة
القيهة بالديىار 

 الجزائري
 ػػػػػػػػػػػػػػ 2390.79 ػػػػػػػػػػػػػػ MINERAI FERهىرم فار   601 222
ف   601 227  POZOLANNE 1333.02 1255 1672940.1بكزٚك
 TUF 1233.75 841.01 1037595.75تكؼ       601 223
 GYPSE 1974.00 1079.7 2131329.90الجبس    601 221
 LAITIER 141.87 817.73 116011.13المٓتْ   601 228

 4957876.88 الهجهوع
  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة اعداد الطالب بىاء: الهصدر

  الهخزون ىٍاية الشٍر–الهشتريات الشٍرية + هخزون أول الشٍر =  االستٍالكات 

 



 

 

   130 

 

  :كالجدكؿ التالْ ٓكضح إجهالْ أعباء الفترة 
 2013عباء شٍر جاىفي أ :13الجدول رقم 

 (ديىار الجزائري )الهبالغ اسم الحساب  الحساب
 186505439.63 الهشتٓرات الهستٍمكة 60
 43729523.25 الخدهات الخارجٓة   61
 2404722.53 الخدهات الخارجٓة اٖخرل 62
 18686474.73 هصآرؼ الهستخدهٓف  63
 7265382.2 الضرائب ك الرسـك ك ها ٓهاثمٍا  64
 2.55 أعباء عهمٓاتٓة أخرل 65
 1898259.68 أعباء هالٓة   66

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء : الهصدر

بعد تحدٓد الحسابات تقكـ هصمحة الهحاسبة التحمٓمٓة بتحدٓد هركز تكمفة كؿ حساب حسب الكثٓقة الهقدهة هف 
 .    الهكضح لمكثائؽ الهتحصؿ عمٍٓا هف البرىاهج COSWINطرؼ قسـ تسٓٓر الهخزكف بكاسطة برىاهج 

تحهؿ اٖعباء حسب جدكؿ تكٓزع اٖعباء الهقسـ إلِ أقساـ أساسٓة       : التوزيع األولي لألعباء 2-2-3
 : كأقساـ ثاىكٓة عف طٓرؽ التكٓزع اٖكلْ كفؽ الهفاتٓح التالٓة 

ٓكزع حسب الفكاتٓر الهقدهة كالتْ تحدد هركز التكمفة عدا الكٍرباء كالغاز  :  الهشتريات الهستٍمكة60/حـ
كالهاء التْ تكزع بىسب عمِ اٖقساـ جزافٓا حٓث الىسب اٖكبر تككف لمفرف، هطحىة الهادة الخاـ، هطحىة 
الكمٓىكٓر كىسب التكٓزع تككف حسب جدكؿ التكٓزع ، ككها ذكرىا الهكاد الهضافة تحسب هباشرة فْ هرحمة 
 . طحف الكمٓىكٓر، أها باقْ اٚستٍٛكات تكزع عمِ أساس الفكاتٓر التْ تحدد إلِ أم هركز تكمفة ٓتـ تحهٓمٍا

ٓكزع هف طرؼ قسـ ": استٍالك الكٍرباء والغاز والهاء "  الهشتريات هن الهواد غير الهخزىة  607/حـ
 .الهحاسبة التحمٓمٓة كفؽ ىسب تقدٓٓرة لكؿ قسـ هف اٖقساـ الرئٓسٓة كاٖقساـ الثاىكٓة 

تحهؿ إلِ أٖقساـ حسب الفكاتٓر الهقدهة  :  الخدهات الخارجية األخرى62/ الخدهات الخارجية وحــ61/حـ
 .  الهقدـ هف طرؼ قسـ تسٓٓر الهخزكف COSWINكحسب ها ٌك هسجؿ هف استٍٛكات حسب برىاهج 

 .تكزع حسب أجكر العهاؿ فْ كؿ قسـ  :  الهستخدهين63/حـ
ٌىاؾ الرسـ عمِ الىشاط ك تحهؿ ٌاتً الرسـك لقسـ ا٘دارة ككؿ هف استخراج  :  الضرائب و الرسوم64/حـ

 .الكمس كاستخراج اٖرجٓؿ كقسـ التكٓزع بىكعًٓ
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 .ٚ ٓأخذ بعٓف اٚعتبار  : 69/ و حـ67/ األعباء العهمياتية وحـ65/حـ
 .تحهؿ لٙدارة  :  األعباء الهالية66/حـ
 .ٓتـ التكٓزع كفؽ الجدكؿ الهقدـ أدىاي: التوزيع األولي والتوزيع الثاىوي"  جول توزيع األعباء 2-2-4

 هفاتيح توزيع األعباء عمى األقسام : 14الجدول رقم 

 هفتاح التوزيع األقسام األساسية األقسام الثاىوية
 أجكر الهستخدهٓف كؿ اٖقساـ ا٘دارة
ف  استٍٛؾ الطاقة ك الهاء كؿ اٖقساـ التهٓك

 الكهٓة الهباعة قسـ التكٓزع باٖكٓاس كدكف أكٓاس الكظٓفة التجآرة
 الكهٓات الهىتجة بالطف قسـ الفرف، قسـ طحف الكمٓىكٓر ا٘ىتاج

 الكهٓة الهستخرجة قسـ استخراج الكمس، الهكسرة الهكاد اٖكلٓة
 ساعات العهؿ الهكسرة، الفرف، طحف الكمٓىكٓر الصٓاىة

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 .عمها أف برىاهج ا٘عٛـ ألْ ٓقـك بالتكٓزع الثاىكم كفؽ هفاتٓح التكٓزع الهكضحة أعٛي 
 : جدول التوزيع األولي والتوزيع الثاىوي لشركة االسهىت حاهة بوزيان 2-2-5

ٓتـ التكٓزع اٖكلْ كالثاىكم عف طٓرؽ برىاهج ا٘عٛـ ألْ كحاكلىا هف خٛؿ الهعمكهات الهقدهة هف قسـ 
: الهحاسبة التحمٓمٓة تكضٓح تكمفة كحدة العهؿ لٗعباء غٓر الهباشرة كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ 
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 توزيع األعباء حسب وحدات العهل : 15الجدول رقم 

 تكمفة وحدة العهل عدد وحدات العهل الهجهوع الثاىوي األقسام الرئيسية
 150.56 75942 11433578.14 استخراج الكمس
 127.76 44703 5711154.44 استخراج أرجٓؿ
 206.72 43749.75 9044077.21 هكسرة الكمس 
 209.6 14583.25 3056658.44 هكسرة أرجٓؿ

 558.75 46442.5 25949549.19 طحف خاـ
 5616.98 21428.82 120365263.98 الفرف

 1411.23 24675 34822102.65 طحف الكمٓىكٓر
 1006.13 46555 46840376.55 التكٓزع أكٓاس

 130.17 25099 3267043.7 التكٓزع دكف أغمفة 
  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة  هف إعداد الطالب بىاء:الهصدر

تحسب تكمفة ا٘ىتاج عمِ أساس جٍاز ا٘عٛـ ألْ كسىحاكؿ  :االسهىت  تكمفة  سعر هراحل حساب- 3 
 .فٓها ٓمْ شرح آلٓة الحساب عمها أف ا٘ىتاج ٓعطْ فْ كؿ هرحمة هىتج غٓر تاـ 

حسب اىطٛقا هف جدكؿ تكٓزع اٖعباء كذلؾ باحتساب كؿ  ت: في هحجرة الكمس اإلىتاجحساب تكمفة  3-1
 :  كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾاٚستٍٛكات كاٖعباء الخاصة بالهحجرة

 حساب تكمفة اىتاج الكمس : 16الجدول رقم 

البيان 
الكمس 

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية 
 أعباء هرحمة استخراج 

 غير الهباشرةالكمس 
75942 150.56 11433578.41 

 11433578.41 150.56 75942 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 22271073.92 296.94 75000 هخزكف أكؿ الشٍر

 33704652.33 223.3 150942 ا٘جهالْ
 223.3 تكمفة وسطية هرجحة

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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حسب اىطٛقا هف جدكؿ تكٓزع اٖعباء كذلؾ باحتساب كؿ ت:  حساب تكمفة  إىتاج اآلرجيل 3-2
 :  كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾاٚستٍٛكات كاٖعباء الخاصة بالهحجرة

 حساب تكمفة إىتاج اآلرجيل : 17الجدول رقم 

البيان 
 أرجيل

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية 
أعباء هرحمة استخراج  

 غير الهباشرة  أرجٓؿ
44703 127.76 5711154.44 

 5711154.44 127.76 44703 تاـ ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 15072428.18 183.81 82000 هخزكف أكؿ الشٍر 

 20783582.62 164.03 126703 ا٘جهالْ 
 164.03 تكمفة وسطية هرجحة

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 تأتْ بعد استخراج هادتْ الكمس كأرجٓؿ" : هكسرة كمس "  حساب تكمفة إىتاج  الهادة الهتجاىسة 3-3
 :كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ

 "هكسرة كمس " حساب تكمفة إىتاج الهادة الهتجاىسة  : 18الجدول رقم 

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 

 

البيان 
الكمس 

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 "الكمس "  تكمفة الهكاد الهستعهمة
  "الهكسرة " غٓر الهباشرةهصآرؼ 

43749.75 

43749.75 

223.30 

206.72 

9769319.175 

9043948.32 

 18813267.5 430.02 43749.75 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 

 6968148.31 516.16 13500 هخزكف أكؿ الشٍر
 25781415.81 450.33 57249.75 ا٘جهالْ

 450.33 تكمفة وسطية هرجحة
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 تأتْ بعد استخراج هادتْ الكمس كأرجٓؿ " : هكسرة أرجيل"  حساب تكمفة اإلىتاج الهادة الهتجاىسة 3-4
 :كتحسب تكمفة ا٘ىتاج كها ٓمْ 
 "هكسرة أرجيل " حساب تكمفة إىتاج الهادة الهتجاىسة : 19الجدول رقم 

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

كتحسب  حساب تكمفة هادة الفٓرىة باستخداـ الهادة الهتجاىسة :Farine حساب تكمفة اإلىتاج الفريىة 3-5
 :تكمفة ا٘ىتاج كها ٓمْ 

 حساب تكمفة اىتاج الفريىة : 20الجدول رقم 

البيان 
Farine 

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 "الهادة الهتجاىسة كمس  "  تكمفة 
 "الهادة الهتجاىسة آرجيل  " تكمفة 

 طحن الخام غٓر الهباشرةهصآرؼ 

38315.06 
12771.69 
46442.50 

450.33 
384.14 
558.75 

17254463.11 
4906157.62 
25949549.19 

 48110169.92 1035.90 46442.50 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 8336149.10 1111.48 7500 هخزكف أكؿ الشٍر

 56446319.02 1046.42 53942.50 ا٘جهالْ
   1046.42 تكمفة وسطية هرجحة

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 

البيان 
 أرجيل

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 "أرجيل "  تكمفة الهكاد الهستعهمة

  "الهكسرة " غٓر الهباشرةهصآرؼ 
14583.25 

14583.25 

164.03 

209.6 

2392146.84 

3056658.44 

 5448805.28 373.63 14583.25 تاـ ½ تكمفة اٚىتاج 
 1881895.07 418.19 4500 هخزكف أكؿ الشٍر 

 7730700.35 384.14 19083.25 اٚجهالْ 
 384.14 تكمفة وسطية هرجحة
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ْ الهرحمة ها قبؿ اٖخٓرة ٘ىتاج الهىتج الىٍائْ هادة اٚسهىت :  حساب تكمفة إىتاج الكميىكير3-6 كتحسب ٌك
 :تكمفة ا٘ىتاج كها ٓمْ 

 حساب تكمفة اىتاج الكميىكير: 21الجدول 

البيان 
 الكميىكير

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 "هادة الفريىة " تكمفة 

 "الفرن  " غٓر الهباشرةهصآرؼ 
36946.24 
21428.82 

1046.42 
5616.98 

38661153.07 
120365263.98 

 159026417.1 7421.14 21428.82 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 23254145.63 2906.76 8000 هخزكف أكؿ الشٍر

 182280562.7 6193.95 29428.82 ا٘جهالْ
  6193.95 تكمفة وسطية هرجحة

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر 

 ت تحدد كفؽ ىظاـ برىاهج ا٘عٛـ ألْ كهف بطاقة الهخزكف ٓهكف تحدٓد اٚستٍٛكاتعمها أف اٚستٍٛكا
 .هف هختمؼ الهكاد كالهىتجات الىصؼ هصىعة كالتْ تدخؿ فْ حساب تكمفة ا٘ىتاج الهكالْ 

ْ الهرحمة اٖخٓرة ٘ىتاج الهىتج الىٍائْ ":طحن الكميىكير" االسهىت حساب تكمفة إىتاج 3-7 كتحسب  ٌك
 :تكمفة اىتاجً كها ٓمْ 

 االسهىتحساب تكمفة إىتاج  : 22الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 "الكميىكير  "  تكمفة الهكاد الهستعهمة

 "الكميىكير"  طحف غٓر الهباشرةهصآرؼ 
19992.37 

24675 
6193.95 
1411.23 

123831687.88 
34822102.65 

 158653790.53 6429.74 24675 تكمفة ا٘ىتاج التاـ
 183047355.81 3060.99 59800 هخزكف أكؿ الشٍر

 341701146.34 4045 84475 ا٘جهالْ
  4045 تكمفة وسطية هرجحة

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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 فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ حساب سعر تكمفة اٚسهىت بٛ أكٓاس:  حساب سعر التكمفة  لإلسهىت دون أغمفة3-8
 :كتحسب تكمفة ا٘ىتاج كها ٓمْ 

 حساب سعر تكمفة اسهىت دون تغميف: 23الجدول رقم  

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 تكمفة اٚىتاج الهباع 

   التكٓزع غٓر الهباشرةهصآرؼ 
25099 
25099 

4045 
130.17 

101525455 
3267043.70 

 104792498.7 4175.17 25099 سعر التكمفة

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ حساب سعر تكمفة اٚسهىت أكٓاس:  حساب سعر التكمفة االسهىت باألغمفة 3-9
حسب سعر التكمفة كها ٓمْ   :ٓك

 حساب سعر تكمفة اسهىت هغمف : 24الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 تكمفة ا٘ىتاج الهباع 

   التكٓزع غٓر الهباشرةهصآرؼ 
46555 
46555 

4045 
1006.13 

188314975 
4069795.85 

 235155357.85 5051.13 46555 سعر التكمفة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

ِ رقـ اٖعهاؿ هطركحا هىً : الىتيجة التحميمية حساب  3-10 لٛسهىت دكف أغمفة اٚسهىت الهغمؼ ٌك
 :سعر التكمفة، كتحسب الىتٓجة كها ٓمْ 
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 الىتيجة التحميمية لالسهىت غير هغمف : 25الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي اسهىت غير هغمف

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 سعر البٓع

 سعر التكمفة 
25099 
25099 

4448.72 
4175.17 

111658423 
104792498.7 

 6865924.58 273.55 25099 الىتيجة التحميمية
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

ِ رقـ اٖعهاؿ هطركحا هىً سعر التكمفة، كتحسب كها ٓمْ :  الىتيجة التحميمية 3-11  :لٛسهىت الهغمؼ ٌك

 الىتيجة التحميمية لالسهىت الهغمف : 26الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي لالسهىت الهغمف

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 سعر البٓع

 سعر التكمفة 
46555 
46555 

5128.21 
5051.13 

238743816.6 
235155357.85 

 3588459.4 77.08 46555 الىتيجة التحميمية
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

   .2012عىد البٓع ٓتـ اٖخذ بسعر البٓع لمشٍر الهاضْ أم دٓسهبر 
 الىتٓجة التحمٓمٓة  اٚسهىت الهغمؼ+ الىتٓجة التحمٓمٓة لٛسهىت دكف أغمفة = الىتيجة التحميمية اإلجهالية 
  3588459.4 + 6865924.58=  الىتيجة التحميمية اإلجهالية 

 =                            10454384 
:  وعالقتً بالهحاسبة التحميميةاإلىتاجقسم - 4

ٓقكـ قسـ ا٘ىتاج بكضع هٓزاىٓة تقدٓٓرة عف  الكهٓات الهىتجة كالهستٍمكة حسب كؿ هرحمة هف هراحؿ ا٘ىتاج  
  .2013كالجدكؿ التالْ ٓكضح تقدٓرات شٍر جاىفْ 
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  :2013هن الهيزاىية التقديرية لإلىتاج بالكهيات شٍر جاىفي 
 2013الكهيات الهقدرة لإلىتاج شٍر جاىفي : 27الجدول رقم 

 الكهيات بالطن البيـــــــان
 100000 الكمس 
 31535 أرجٓؿ

 55650 "الكمس " الهادة الهتجاىسة 
 70490 "اٖرجٓؿ " الهادة الهتجاىسة 

 119000 الفٓرىة 
 68000 الكمٓىكٓر 
 85000 اٚسهىت 

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

تـ ٌذا هف خٛؿ علمتتب (صباحا كهساءا)كها أف إدارة الهؤسسة تقـك باٚجتهاع هرتٓف فْ الٓـك   حركة ا٘ىتاج ٓك
كتشهؿ الهعمكهات التْ تتضهىٍا ا٘رسالٓات ها  (، دائرة الهكاد اٖكلٓةا٘ىتاجالهعمكهات هف دائرة ) ا٘رسالٓات

 :ٓمْ

 الكهٓات الهتكقعة لمهكاد الهستٍمكة  -
 الكهٓات الهتكقعة لمكهٓات الهىتجة هف اٚسهىت  -
 الكهٓات الفعمٓة الهستٍمكة هف الهكاد  -
 الكهٓات الفعمٓة الهىتجة هف اٚسهىت  -

  .2013كالجدكؿ التالْ ٓكضح الكهٓات الفعمٓة الهىتجة لشٍر جاىفْ 
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 2013الكهيات الهىتجة الفعمية شٍر جاىفي : 28الجدول رقم 

 الكهيات بالطن البيـــــــان
 75942 الكمس 
 44703 أرجٓؿ

 43749.75 "الكمس " الهادة الهتجاىسة 
 14583.25 "اٖرجٓؿ " الهادة الهتجاىسة 

 46442.50 الفٓرىة 
 21428.82 الكمٓىكٓر 
 21428.820 اٚسهىت 

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

سىحاكؿ تحمٓؿ الفرؽ بٓف ها تـ تقدٓهً هف طرؼ قسـ ا٘ىتاج كقسـ الهحاسبة التحمٓمٓة  :  تحميل الفوارق4-1
 :كدكري فْ الرقابة عمِ ا٘ىتاج كذلؾ هف خٛؿ الرقابة عمِ التكالٓؼ 

 2013 تحميل فوارق بين االىتاج الفعمي و الهقدر جاىفي  :29الجدول رقم 

 قيهة الفارق
تكمفة  
 الطن

الكهية   الفارق
 الهقدرة

الكهية 
  الفعمية

 البيان

 الكمس  75942 100000  24058- 223.3 5372151.4-
 اآلرجيل 44703 31535 13168+ 164.03 2159947.04
 "الكمس " الهادة الهتجاىسة  43749.75 55650 11900.75- 450.33 5359264.75-
 "األرجيل " الهادة الهتجاىسة  14583.25 70490 55906.75- 384.14 21476018.9-
 الفريىة  46442.50 119000 72557.5- 1046.42 75925619.2-
 الكميىكير  21428.82 68000 46571.18- 6193.95 288459560-
 االسهىت  21428.820 85000 63571.18- 4045 257145423-

 الهجهك ع 651578090.7-
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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هف الىتائج الهحصؿ عمٍٓا ىجد أف اٚىحرافات كمٍا سالبة أم أف الشركة لـ تحقؽ ها كاف هخطط إٚ فٓها 
ٓخص إىتاج أرجٓؿ التْ كاف فٍٓا اٚىحراؼ هكجب، بالتالْ ٚبد عمِ الشركة هف أف تتخذ ا٘جراءات الٛزهة 

 .لهعرفة أسباب اٚىحرافات هف اجؿ هعالجتٍا

 :دور الهحاسبة التحميمية بشركة االسهىت  في تحسين الرقابة عمى اإلىتاج: الهبحث الرابع 
 سىحاكؿ فْ ٌذا الهبحث حساب سعر التكمفة كالىتٓجة التحمٓمٓة بعد ضبط التكالٓؼ الخاصة بالشركة كهقارىة 
الىتائج الهحصؿ عمٍٓا هع ها ٌك هحقؽ كذلؾ لهعرفة دكر الهعمكهات الهقدهة هف الهحاسبة التحمٓمٓة فْ عهمٓة 

 .الرقابة عمِ ا٘ىتاج ككذا فْ تحسٓىٍا 
 :حساب سعر التكمفة: الهطمب األول

 : سىحاكؿ حساب سعر التكمفة حسب الخطكات التالٓة
   ترتٓب اٖعباء 
  التكٓزع اٖكلْ لٗعباء غٓر الهباشرة 
  التكٓزع الثاىكم لٗعباء غٓر الهباشرة 
  تكمفة الشراء كتكمفة ا٘ىتاج هع اٖخذ بعٓف اٚعتبار الطمبٓات أك الفضٛت إف كجدت 
  سعر التكمفة 

بها أف الشركة تىتج هادة اٚسهىت ىكع كاحد فقط  : 2013لشٍر جاىفي  تحديد أعباء الهحاسبة التحميمية- 1
، كبالتالْ فإف (غٓر هغمؼ)، كبدكف أكٓاس (هغمؼ)ٓقسـ فْ ىٍآة هرحمة ا٘ىتاج إلِ اسهىت ٓباع فْ أكٓاس 

كؿ التكالٓؼ تدخؿ فْ تكمفة إىتاج هىتج كاحد عدا هرحمة الشراء كالتْ تقكـ خٛلٍا الشركة بشراء الهكاد 
ف  .    الهضافة الهشكمة هف خهس هكاد كبالتالْ ىحتاج إلِ تكٓزع اٖعباء غٓر الهباشرة لقسـ التهٓك

 .2013كالجدكؿ التالْ ٓكضح اٖعباء الخاصة بشٍر جاىفْ 
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 -الجديدة–2013عباء شٍر جاىفي أ:30الجدول رقم 

 (ديىار الجزائري )الهبالغ اسم الحساب  الحساب
 186505439.63 الهشتٓرات الهستٍمكة 60
 43729523.25 الخدهات الخارجٓة   61
 2404722.53 الخدهات الخارجٓة اٖخرل 62
 18686474.73 هصآرؼ الهستخدهٓف  63
 7265382.2 الضرائب ك الرسـك ك ها ٓهاثمٍا  64
 2.55 أعباء عهمٓاتٓة أخرل 65
 1898259.68 أعباء هالٓة   66
 1964937.56 هخصصات اٌٚتٛكات كالهؤكىات كخسائر القٓهة  68

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 68/ هع احتساب حػ2013اٖعباء الخاصة بشٍر جاىفْ  ىأخذ: إعداد جدول األعباء غير الهباشرة - 2
هخصصات اٌٚتٛكات كالهؤكىات كخسائر القٓهة بعد قسهة هبمغ اٌٚتٛؾ السىكم عمِ عدد اٖشٍر لمحصكؿ 

 . دج 2970061.6(= 12 /35640739.2)عمِ اٌتٛؾ شٍر جاىفْ 
 هع العمـ أف الهؤسسة ٚ تقـك بعهمٓة تقٓٓـ الثتبٓتات كاحتساب خسائر القٓهة حسب الهخطط الهحاسبْ كالهالْ 

SCF دج كحسابٍا كهكاد أساسٓة 2214355 الهستٍمكة الهكاد الهتفجرة الجدٓد، كها ىقـك بعدـ احتساب قٓهة 
دج كالتْ تحسب 16992058.54فْ عهمٓة استخراج الكمس كأرجٓؿ، كىفس العهمٓة هع اٖكٓاس الهستٍمكة  

 . كهكاد عىد حساب تكمفة الهىتج الىٍائْ اٚسهىت 
عادة تكٓزع اٖعباء غٓر الهباشرة  كها  با٘ضافة إلِ كضع قسـ التهكٓف ضهف اٖقساـ الرئٓسٓة ٚ الثاىكٓة كا 

 :ٌك هكضح فْ الجدكؿ التالْ الخاص باٖعباء غٓر الهباشرة 
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 :حساب تكمفة شراء الهواد الهضافة - 3
  :تحسب كها ٓمْ:  تكمفة شراء برادة الحديد 3-1
 هصآرؼ غٓر هباشرة + هصآرؼ هباشرة + ثهف شراء برادة الحدٓد = تكمفة الشراء   

الهؤسسة خٛؿ شٍر جاىفْ لـ تقـ بشراء هادة برادة الحدٓد ٖف لٍا هخزكف كافْ لهتابعة العهمٓة ا٘ىتاجٓة      
 . دج 2390.79 طف، سعر الطف 236.32الكهٓة : كٓقدر الهخزكف اٖكلْ بػ

  :تحسب كها ٓمْ:   تكمفة شراء البوزوالن 3-2

 -الجديدة–تكمفة شراء البوزوالن  : 32الجدول رقم

 البوزوالن البيان
 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 ثهف الشراء  
 هصآرؼ الشراء هباشرة
 هصآرؼ غٓر هباشرة

1980 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1980 

1255 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1522.85 

2484900 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

3015243 
 5500143 2777.85 1980 تكمفة الشراء

 90247.05 1255 71.91 هخزكف أكؿ الشٍر 
 5590390.05 2724.48 2051.91 ا٘جهالْ

 2724.48 تكمفة وسطية هرجحة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

  :تحسب كها ٓمْ:   تكمفة شراء الميتي 3-3

 هصآرؼ غٓر هباشرة + هصآرؼ هباشرة + ثهف شراء المٓتْ = تكمفة الشراء 
الهؤسسة خٛؿ شٍر جاىفْ لـ تقـ بشراء هادة برادة الحدٓد ٖف لٍا هخزكف كافْ لهتابعة العهمٓة اٚىتاجٓة ك 

 . دج 817.73 طف، سعر الطف 542.74الكهٓة : ٓقدر الهخزكف اٖكلْ بػ
 : تحسب كها ٓمْ :  تكمفة شراء الجبس 3-4

 هصآرؼ غٓر هباشرة + هصآرؼ هباشرة + ثهف شراء الجبس = تكمفة الشراء 
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 -الجديدة–تكمفة شراء الجبس: 33الجدول رقم

 الجبس البيان
 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 ثهف الشراء  
 هصآرؼ الشراء الهباشرة
 هصآرؼ غٓر هباشرة

1821.48 
1821.48 
1821.48 

700 
400 

1522.84 

1275036 
728592 

2773822.6 
 4777450.6 2622.84 1821.48 تكمفة الشراء

 4657922.43 1071.19 4348.33 هخزكف أكؿ الشٍر 
 9435373.03 1529.28 6169.81 ا٘جهالْ

 1529.28 تكمفة وسطية هرجحة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

                   : تحسب كها ٓمْ:   تكمفة شراء التوف 3-5
 -الجديدة–تكمفة شراء التوف : 34الجدول رقم 

 التوف البيان
    (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (الطن)الكهية 

 ثهف الشراء      
 هصآرؼ الشراء

 هصآرؼ غٓر هباشرة

8970.72  
8970.72 
8970.72 

450 
454.99 

1522.84 

4036824 
4081587.89 

13660971.24 
 21779383.14 2427.83 8970.72 تكمفة الشراء

 379996.35 840.23 452.25 هخزكف أكؿ الشٍر 
 22159379.49 2351.63 9422.97 ا٘جهالْ

  2351.63 تكمفة وسطية هرجحة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

هرحمة ا٘ىتاج تهر عمِ هراحؿ ك كؿ هرحمة تقدـ هىتج غٓر تاـ ٓستخدـ فْ  : حساب تكمفة اإلىتاج التام- 4
 .الهرحمة الهكالٓة بعد التخٓزف 

 تكمفة  ٌْ الهرحمة اٖكلِ فْ العهمٓة اٚىتاجٓة كىحسب فٍٓا" : االستخراج " تكمفة إىتاج الكمس - 4-1
استخراج هادة الكمس كالتْ تستخدـ الهكاد الهتفجرة لمحصكؿ عمٍٓا با٘ضافة إلِ الهصآرؼ غٓر الهباشرة 
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 تكزع بىسبة 2214355الهكاد الهتفجرة  606071/كسىحاكؿ تحدٓد استٍٛؾ الهكاد الهتفجرة  الهسجؿ فْ حػ
 . ٘ستخراج أرجٓؿ 10% ٘ستخراج الكمس كىسبة 90%

:   تحسب كها ٓمْ : في هحجرة الكمس اإلىتاجحساب تكمفة   4-1-1

 -الجديدة–تكمفة اىتاج الكمس: 35الجدول رقم 

البيان 
الكمس 

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 الهكاد الهتفجرة

أعباء هرحمة استخراج الكمس غٓر الهباشرة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

75942 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

143.92 
1992919.5 

10929572.64 
 12922492.14 170.16 75942 تاـ ½ تكمفة اٚىتاج 

 22271073.92 296.94 75000 هخزكف أكؿ الشٍر 
 35193566.06 233.15 150942 اٚجهالْ 

 233.15 تكمفة وسطية هرجحة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

حسب اىطٛقا هف جدكؿ تكٓزع اٖعباء كذلؾ باحتساب كؿ ت:  حساب تكمفة إىتاج األرجيل 4-1-2
 : اٚستٍٛكات كاٖعباء الخاصة بالهحجرة

 -الجديدة–تكمفة إىتاج اآلرجيل : 36الجدول رقم 

 أرجيلالبيان 
 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 الهكاد الهتفجرة
  غٓر الهباشرة أرجٓؿأعباء هرحمة استخراج 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
44703 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
274.78 

221435.5 
12283490.3 

 12504925.8 296.56 44703 تاـ ½ تكمفة ا٘ىتاج 

 15072428.18 183.81 82000 هخزكف أكؿ الشٍر 
 27577354.02 217.65 126703 ا٘جهالْ 

 217.65 تكمفة وسطية هرجحة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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 تأتْ بعد استخراج هادتْ الكمس كأرجٓؿ" : هكسرة كمس "  حساب تكمفة إىتاج  الهادة الهتجاىسة 4-2
 :كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ
 -الجديدة– " هكسرة كمس" تكمفة إىتاج الهادة الهتجاىسة  : 37الجدول رقم

 

 

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 تأتْ بعد استخراج هادتْ الكمس كأرجٓؿ" : هكسرة أرجيل"   حساب تكمفة اإلىتاج الهادة الهتجاىسة 4-3
 -الجديدة–" هكسرة أرجيل " تكمفة إىتاج الهادة الهتجاىسة : 38الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 

  

الكمس البيان 
 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 "الكمس "  تكمفة الهكاد الهستعهمة
  "الهكسرة " غٓر الهباشرةهصآرؼ 

43749.75 
43749.75 

233.15 
223.66 

10200254.21 
9785069.08 

 19985323.3 456.81 43749.75 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 6968148.31 516.16 13500 هخزكف أكؿ الشٍر

 26953471.61 470.80 57249.75 ا٘جهالْ
 470.80 تكمفة وسطية هرجحة

البيان 
 أرجيل

 (دج)الهبمغ اإلجهالي  (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 "أرجيل "  تكمفة الهكاد الهستعهمة
  "الهكسرة " غٓر الهباشرةهصآرؼ 

14583.25 
14583.25 

217.65 
957.64 

3174044.36 
13965503.53 

 17139547.89 1175.29 14583.25 تاـ ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 1881895.07 418.19 4500 هخزكف أكؿ الشٍر 

 19021442.96 996.76 19083.25 ا٘جهالْ 
 996.76 تكمفة وسطية هرجحة
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كالجدكؿ  حساب تكمفة هادة الفٓرىة باستخداـ الهادة الهتجاىسة :Farine حساب تكمفة اإلىتاج الفريىة 4-4
 :التالْ ٓكضح ذلؾ

 -الجديدة–تكمفة اىتاج الفريىة : 39الجدول رقم 

البيان 
Farine 

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 "الهادة الهتجاىسة كمس  "  تكمفة 
 "الهادة الهتجاىسة آرجيل  " تكمفة 

 طحن الخام غٓر الهباشرةهصآرؼ 

38315.06 
12771.69 
46442.50 

470.80 
996.76 
872.93 

18038730.25 
12730309.72 
40541051.53 

 71310091.5 1535.45 46442.50 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 
 8336149.10 1111.48 7500 هخزكف أكؿ الشٍر

 79646240.6 1476.50 53942.50 ا٘جهالْ
   1476.50 تكمفة وسطية هرجحة

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 عمِ هعمكهات هف  سىحاكؿ تحدٓد الكهٓات الهستٍمكة بىاء : تحديد االستٍالكات  هن الهواد الهضافة- 4-5
قسـ الهحاسبة العاهة الذم ٓقدـ قٓهة اٚستٍٛكات هف كؿ هادة ك الجدكؿ التالْ ٓكضح استٍٛؾ الهكاد لشٍر 

  : 2013جاىفْ
 -الجديدة–استٍالك الهواد الهضافة: 40الجدول رقم 

 الهبمغ االجهالي دج سعر الوحدة دج الكهية طن استٍالك الهواد
 2131329.9 1214.02 175.55 الجبس
 1037595.75 901.88 1150.48 التكؼ

ف   1672940.10 1697.14 985.74 البكزٚك
 116011.13 817.43 141.92 المٓتْ  

 4957876.88 الهجهوع
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

ْ الهرحمة ها قبؿ اٖخٓرة ٘ىتاج الهىتج الىٍائْ هادة اٚسهىت: حساب تكمفة اىتاج الكميىكير- 5  كالجدكؿ ٌك
  :التالْ ٓكضح ذلؾ
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 -الجديدة–تكمفة اىتاج الكميىكير : 41الجدول رقم 

البيان 
 الكميىكير

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 "هادة الفريىة " تكمفة 

 الهواد الهضافة 
 الفرن غٓر الهباشرةهصآرؼ 

36946.24 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

21428.82 

1476.50 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2415.60 

54551123.36 
4957876.88 

51763457.59 
 111272457.8 5192.65 21428.82 تاـ½ تكمفة ا٘ىتاج 

 23254145.63 2906.76 8000 هخزكف أكؿ الشٍر
 134526603.5 4571.25 29428.82 ا٘جهالْ

  4571.25 تكمفة وسطية هرجحة
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

ْ الهرحمة اٖخٓرة ٘ىتاج الهىتج الىٍائْ هادة اٚسهىت " :طحن الكميىكير" االسهىتحساب تكمفة إىتاج - 6  ٌك
كغ كجزء آخر ٓباع عمِ حالً أم 50هع العمـ أىً فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ تعبئة اٚسهىت فْ أكٓاس ذات سعة 

 هف اٖكٓاس ٓتعرض 3 عمِ هعمكهات هف ىائب رئٓس هصمحة ا٘ىتاج فإىً ٌىاؾ ىسبة  بدكف أغمفة، بىاء
 .لمتمؼ الىٍائْ ٚك ٓهكف إعادة استعهالً فٓصبح هف الفضٛت

  دجx 0.03 = 509761.75 دج 16992058.54استٍٛؾ اٖكٓاس : تكمفة الفضٛت 
 -الجديدة –االسهىتتكمفة إىتاج : 42الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  

 "الكميىكير  "  تكمفة الهكاد الهستعهمة
 "الكميىكير"  طحف غٓر الهباشرةهصآرؼ 

 تكمفة األكياس
 تكمفة الفضالت 

19992.37 
24675 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

4571.25 
1446.39 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

91390121.36 
36247575 

16992058.54 
509761.75 

 145139516.7 5882.04 24675 تكمفة ا٘ىتاج التاـ
 183047355.81 3060.99 59800 هخزكف أكؿ الشٍر

 328186872.5 3885.01 84475 ا٘جهالْ
  3885.01 تكمفة وسطية هرجحة

  عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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ا في الرقابة عمى االىتاج     : الهطمب الثاىي   حساب الىتيجة التحميمية وتحميل الفوارق ودوٌر
 سىحاكؿ حساب سعر التكمفة لمهىتجٓف هغمؼ كدكف أغمفة ثـ تحدٓد الىتٓجة التحمٓمٓة  
  :ٌىاؾ سعر تكمفة لىكعٓف هف الهىتجات: حساب سعر التكمفة- 1
 فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ حساب سعر تكمفة اٚسهىت أكٓاس:  سعر التكمفة لإلسهىت الهغمف 1-1

 -الجديدة–سعر تكمفة االسهىت الهغمف: 43الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 تكمفة اٚىتاج الهباع 

   التكٓزع غٓر الهباشرةهصآرؼ 
46555 
46555 

3885.01 
509.27 

180866641 
23709064.9 

 204575705 4394.28 46555 سعر التكمفة

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ حساب سعر تكمفة اٚسهىت غٓر الهغمؼ :  سعر التكمفة االسهىت غير الهغمف 1-2
 -الجديدة–سعر تكمفة االسهىت غير الهغمف : 44الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 تكمفة ا٘ىتاج الهباع 

   التكٓزع غٓر الهباشرةهصآرؼ 
25099 
25099 

3885.01 
583.89 

97509865.99 
14655055.11 

 112164921 4468.9 25099 سعر التكمفة 

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

 الىتيجة التحميميةحساب - 2
 سىحاكؿ تحدٓد الىتٓجة ثـ تحدٓد الفكارؽ كتحمٓمٍا

:   والجدول التالي يوضح ذلكاٚسهىت هغمؼ: الىتيجة التحميمية  حساب 2-1
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 -الجديدة–الىتيجة التحميمية لالسهىت الهغمف: 45الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 سعر البٓع

 سعر التكمفة 
46555 
46555 

5128.21 
4394.28 

238743816.6 
(232155818.5) 

 34168111.2 733.93 46555 الىتيجة التحميمية
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

  .اٚسهىت غٓر الهغمؼ: الىتيجة التحميمية حساب  2-2
 -الجديدة–الىتيجة التحميمية لالسهىت غير الهغمف: 46الجدول رقم 

البيان 
 الهىتج الىٍائي االسهىت

 (دج)الهبمغ اإلجهالي (دج)سعر الوحدة  (طن)الكهية  
 سعر البٓع

 سعر التكمفة
25099 
25099 

4448.72 
4468.9 

111658423.3 
(112164921.1) 

 506497.82- -10.79 25099 الىتيجة التحميمية
   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر

   .2012عىد البٓع ٓتـ اٖخذ بسعر البٓع لمشٍر الهاضْ أم دٓسهبر 
 الىتيجة التحميمية لإلسهىت الهغمف+ الىتيجة التحميمية لالسهىت دون أغمفة = الىتيجة التحميمية اإلجهالية 
     ربح دج  33661613.3( =  506497.82)-+ 34168111.2=   الىتيجة التحميمية اإلجهالية 

 ٓعكد اختٛؼ الىتائج بٓف ها تـ حسابً هف طرؼ الشركة كها حاكلىا حسابً :أسباب اختالف الىتائج - 3
 :ٓرجع إلِ عهمٓات هكضحة فْ الجدكؿ التالْ 

 أسباب اختالف الىتائج  :47الجدول رقم  
 حسابات الطالب حسابات الشركة

 حساب اٌتٛكات شٍر جاىفْ عدـ احتساب اٌٚتٛكات شٍر جاىفْ
تكٓزع اٖعباء غٓر الهباشرة حسب قسـ الهحاسبة 

 التحمٓمٓة
 إعادة تكٓزع اٖعباء غٓر الهباشرة

 حساب اٖكٓاس التالفة  عدـ حساب اٖكٓاس التالفة 
 حساب الهكاد الهضافة كهكاد تدخؿ فْ تكمفة الهىتج حساب الهكاد الهضافة كأعباء غٓر هباشرة

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء: الهصدر
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سىحاكؿ تحمٓؿ الفرؽ بٓف ها تـ تقدٓهً هف طرؼ قسـ ا٘ىتاج كقسـ الهحاسبة التحمٓمٓة  : تحميل الفوارق- 4
كدكري فْ العهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج كذلؾ هف الرقابة عمِ التكالٓؼ، كالجدكؿ التالْ الذم ٓكضح الفكارؽ بعد 

 :لكؿ هىتج حسب هراحؿ اٚىتاج (الجدٓدة)حساب التكمفة
 2013فوارق االىتاج بين الفعمي والهقدر شٍر جاىفي : 48الجدول رقم 

   عمِ هعمكهات هف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة هف إعداد الطالب بىاء:           الهصدر

عدا اىحراؼ هىتج أرجٓؿ   (631065918.1-)هف خٛؿ الىتائج الهحصؿ عمٍٓا ىجد أف اٚىحرافات سالبة بػ
اىحرافً هكجب كبعد هقارىة اٚىحرافات السابقة ىجد اٚىحرافات الهحصؿ عمٍٓا  اىخفضت بعد هحاكلة ضبط 
ذا ٓدؿ عمِ أف الهحاسبة التحمٓمٓة تساٌـ فْ تقدٓـ ىتائج تسهح بتحدٓد  التكالٓؼ كسعر التكمفة كحساب، ٌك

 .اٚىحرافات هها ٓعطْ هجاؿ آخر فْ عهمٓة الرقابة عمِ هختمؼ هراحؿ ا٘ىتاج 

ا في الرقابة عمى اإلىتاج- 5  إف ضبط التكالٓؼ كتحدٓدٌا بدقة ٓساٌـ بشكؿ كبٓر :الهحاسبة التحميمية ودوٌر
ٖىً هف   عمٍٓازفْ عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج كتحسٓىٍا، كذلؾ أف التكمفة هف أٌـ العىاصر التْ ٓجب التركْ

ادة ىتٓجتٍا  خٛلٍا تككف دراسة اٚىحرافات أكثر دقة كهف خٛؿ حساب الىتٓجة ىجد أف الشركة لٍا إهكاىٓة ٓز
أف الىتائج الهحصؿ عمٍٓا تدؿ عمِ أىً ٓكجد اختٛؼ بٓف ها تـ حسابً هف طرؼ الشركة عف طٓرؽ  كها

ذا اٚختٛؼ ٓككف اىطٛقا هف استخراج الهكاد اٖكلٓة إلِ هرحمة الحصكؿ  ا٘عٛـ ألْ كها قهىا بحسابً ٌك
عمِ الهىتج الىٍائْ ٌذا فٓها ٓخص الهحاسبة التحمٓمٓة أها قسـ ا٘ىتاج كها ذكرىا سابقا فٍك ٓقدـ تقدٓرات 

تكمفة   قيهة الفارق
 الطن

الكهية   الفارق
 الهقدرة

الكهية 
  الفعمية

 البيان

 الكمس  75942 100000  24058- 233.15 5609122.7-
 اآلرجيل 44703 31535 13168+ 217.65 2866015.2
 "الكمس " الهادة الهتجاىسة  43749.75 55650 11900.75- 470.8 5602873.1-

 "األرجيل " الهادة الهتجاىسة  14583.25 70490 55906.75- 996.76 55725612.13-
 الفريىة  46442.50 119000 72557.5- 1476.5 107131148.8-
 الكميىكير  21428.82 68000 46571.18- 4571.25 212888506.6-
 االسهىت  21428.820 85000 63571.18- 3885.01 246974670-

 الهجهو ع 631065918.1-
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لهختمؼ الهراحؿ كمٍا بالكهٓات دكف تقدٓر التكالٓؼ الهرحمٓة كها أف عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج ٚ تتعدل 
هقارىة الكهٓات الهستٍمكة كالهىتجة الهقدرة هع الفعمٓة دكف البحث عف أسباب اٚىحراؼ بالتالْ تفقد كظٓفة 

ْ تحمٓؿ اٚىحرافات لهعرفة ها ٌْ هسسبباتٍا كالعهؿ عمِ هعالجتٍا  . الرقابة أحد خصائصٍا ٌك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   153 

 

 

 همخص الفصل التطبيقي

 

هف خٛؿ الدراسة الهٓداىٓة لشركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف  اتضح أىٍا هف الشركات الكبرل فْ هجاؿ 
ْ هف بٓف الهشركات التْ تطبؽ الهحاسبة التحمٓمٓة التْ تعتهد فٍٓا طٓرقة "اٚسهىت " بٓع هكاد البىاء  ، ٌك

التكالٓؼ الكمٓة لمكصكؿ إلِ الىتٓجة الىٍائٓة، كها أف إىتاج الهىتج الىٍائْ ٓهر بعدة هراحؿ هعقدة فإف قسـ 
ا٘ىتاج ٓقـك بتحدٓد الكهٓات الهىتجة كالهستٍمكة هف الهكاد اٖكلٓة كالمكاـز  حسب كؿ هرحمة هف هراحؿ 

كها اتضح أف كؿ الهعمكهات الهعدة . ا٘ىتاج، هع كضع تقدٓرات أكلٓة تخص ٌاتً الكهٓات قبؿ بدآة الىشاط
 .كالهقدهة طرؼ قسـ ا٘ىتاج ٚ تتعدل هراقبة الكهٓات دكف هراقبة التكالٓؼ

كها تبٓف أف قسـ الهحاسبة التحمٓمٓة لٓس لً دكر فْ عهمٓة الرقابة عمِ ا٘ىتاج ككف أف الهعمكهات 
الهتحصؿ عمٍٓا هف الهحاسبة التحمٓمٓة كالخاصة بالتكالٓؼ الهرحمٓة ٚ تكظؼ كهعطٓات قاعدٓة هف أجؿ 

التحمٓؿ كالرقابة عمِ ا٘ىتاج أك حتِ الرقابة بصفة عاهة، ٌذا رغـ أف الطٓرقة الهطبقة تكفر جهمة هف 
 .الهعطٓات كالبٓاىات تساعد فْ عهمٓة التحمٓؿ كالرقابة 
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الخاتهة 

 جدٓدة هفآٌـ كجكد الهستهرة كالتقمبات التغٓرات ظؿ فْ اٚقتصادٓة لمهؤسسات الحدٓث التسٓٓر ٓتطمب
 ٓتعمؽ ها خصكصا الهؤسسة هىٍا تعاىْ التْ الهشاكؿ لهختمؼ الهىاسبة الحمكؿ إٓجاد هف تهكف حدٓثة كطرؽ
 . الرقابة بجاىب هىٍا

 هحاكلة ٌْ الهؤسسة أٌداؼ لتحقٓؽ الهجاؿ ٌذا فْ الهسٓٓرف تكاجً التْ التحدٓات أٌـ هف كلعؿ
 . دقٓقةتقاعدة بٓاىات كهعمكها بكجكد إٚ اتحقٓقً ٓهكف ٚ تْكاؿ ىاجحة  عهمٓة رقابٓة  لضهاف طرؽ إٓجاد

ا هىذ التحمٓمٓة الهحاسبة أثبتت لقد ا اٚقتصادٓة الهؤسسات هختمؼ فْ كاستعهالٍا ظٍكٌر  فْ دكٌر
ذا ،كضبط التكالٓؼ تحدٓد هجاؿ فْ كخاصة التسٓٓر قرارات اتخاذ فْ الهسٓٓرف هساعدة  هف عمًٓ تتكفر لها ٌك

اك بهركىتٍا تتعمؽ خصائص  ىظاـ بكجكد اىً السابقة كالهٓداىٓة الىظٓرة الدراسة خٛؿ هف لىا تبٓف كقد، تطكٌر
فْ الكظائؼ  التحكـٓساٌـ فْ  قاعدة بٓاىات كهعمكهات بىاء لمهسٓر ٓهكف الهؤسسة فْ فعاؿ تحمٓمٓة هحاسبة
 ارتفاع أك الطمب أك التكالٓؼ هستكل كتغٓر كالتقمبات التغٓرات هختمؼ هع بالتعاهؿق ؿ ٓسهح، كدقٓؽ بشكؿ
ذا ،ات الهفاجئةالتغٓر حتِ أك الهىافسة حدة  الهىاسبة اٖسعار تحدٓد فْ اكبر هركىة لمهسٓر ٓعطْ ها ٌك

تٓح تسكٓقٍا ىجاح بغرض الهؤسسة لهىتجات  سٓاسة رسـ إهكاىٓة كبالتالْ الهىافسة لهكاجٍة الفرصة لً ٓك
 .اٚقتصادٓة لمهؤسسة ىاجحة

غٓاب  أظٍرت كالتْ الىظر بالجاىب الهٓداىْ الجاىب كهقارىة البحث هكضكع دراسة خٛؿ هف
الهؤسسات  ٌذي هسؤكلْ هف كبٓرة، ىسبة كأف الدراسة هحؿ اٚقتصادٓة الهؤسسات كاقع هف التحمٓمٓة الهحاسبة

ا إدراؾ عف فضٛ التحمٓمٓة الهحاسبة كطرؽ بأسس الهتعمقة الكافٓة الهعمكهات لدٍٓـ لٓس فْ  كأٌهٓتٍا دكٌر
 البحث، فرضٓات ىفْ أك إثبات ٓهكف خٛلٍا هف التْ الىتائج هف جهمة إلِ اٖخٓر فْ لىمخص التسٓٓر هراقبة
 .الهطركحة البحث إشكالٓة عمِ ا٘جابة ثـ كهف

  :الدراسة ىتائج: أوال

 طرؽ ك هبادئ دراسة   الىظٓرة البحث فصكؿ ضهف الهقدـ العرض خٛؿ هف: ىتائج الدراسة الىظرية - 1
ا عمِ التعرؼ بغرض الهحاسبة التحمٓمٓة  الهؤسسة فْ الرقابة عمِ ا٘ىتاج كهساٌهتٍا فْ تحسٓىٍا فْ دكٌر

  :التالٓة الىتائج إلِ تكصمىا اٚقتصادٓة
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 تىسٓؽ  إطار كفْ هتبادلة عٛقات خٛؿ هف بٓىٍا فٓها تتفاعؿ فرعٓة أىظهة هجهكعة هف الهؤسسة تتككف
 .أٌدافٍا تحقٓؽ اجؿ هف هحدد ىطاؽ فْ عاـ
 التْ  الهكارد أٌـ هف أصبحت بحٓث ٌاهة، هكاىة الهؤسسة هستكل عمِ الهحاسبٓة الهعمكهات أىظهة تحتؿ

ك  أحداث بٍا هختمؼ تترجـ هعمكهات هف تكفري لها كالتهٓز، الىجاح تحقٓؽ فْ الهؤسسة عمٍٓا تعتهد
 .كظائؼ الهؤسسة

 حكاـ كالتخطٓط التسٓٓر فْ تساعدٌا التْ بالهعمكهات ا٘دارة اٌتهاـ تىاهِ لقد  خاصة كالهتابعة، الرقابة كا 
الهىتجات  تكالٓؼ تقدٓر كفْ التسٓٓر فْ تستخدـ حٓث كبٓرة، فائدة هف لٍا لها الخاصة بالتكمفة الهعمكهات

 تكجًٓهراقبة  هف الهختمفة كظائفٍا تفعٓؿ عمِ الهؤسسة هساعدة إلِ با٘ضافة ربحٓتٍا بتحدٓد ٓسهح بها
 .الهتاحة كالطاقات الهكارد استخداـ ترشٓد عف ىآٌؾ كهتابعة،

 التكمفة كتحدٓد التكالٓؼ حساب بهجاؿ تٍتـ كهٓة كتقىٓة هحاسبٓة كضركرة التحمٓمٓة الهحاسبة ظٍرت 
ذا اٚقتصادٓة الهؤسسة لهىتجات الىٍائٓة  عمِ لهساعدة الهسٓٓرف الضركٓرة الهعمكهات تكفٓر بغرض ٌك
 .أٌدافٍا تحقٓؽ تضهف التْ القرارات هختمؼ اتخاذ

 ا الهصدر العاهة الهحاسبة هف التكالٓؼ حكؿ الٛزهة الهعمكهات عمِ الحصكؿ الضركرم هف  باعتباٌر
 هٍهة الهعمكهات كهرحمة ٌذي كتحمٓؿ كتصىٓؼ بترتٓب القٓاـ ثـ التحمٓمٓة، الهحاسبة لهعمكهات اٖساسْ
 .التكمفة كسعر التكالٓؼ هختمؼ تحدٓد عهمٓة تسبؽ كأساسٓة

 ا ٓعكد الراٌف الكقت فْ التحمٓمٓة الهحاسبة تقىٓة تطبٓؽ إلِ الحاجة إف اٖدكات التْ  ضهف الٍاـ لدكٌر
اٚقتصادم  التأٌٓؿ عمِ تعهؿ كتسٓٓرم إعٛهْ ىظاـ ككىٍا التحمٓمٓة فالهحاسبة الرقابة، تستخدـ فْ هجاؿ

 .الحدٓثة الهىافسة صكر السكؽ اقتصاد ظركؼ ظؿ فْ خاصة لمهؤسسات
 تقىٓة هعآٓر عمِ تعتهد طٓرقة فكؿ الطرؽ، كهتعددة الهداخؿ هتعدد هعمكهات هصدر التحمٓمٓة  الهحاسبة 

 بىشاط التكالٓؼ الخاصة بهسار الهتعمقة الجكاىب تحمٓؿ بقصد هختمفة هعمكهات تكفر أف ٓهكف كهحاسبٓة
 .اٚقتصادٓة الهؤسسة

     تشكؿ الهحاسبة التحمٓمٓة القاعدة اٖساسٓة لتحمٓؿ التكالٓؼ كالرقابة عمِ ا٘ىتاج لها تكفري هف هعمكهات

:    هساعدة فْ عهمٓة الرقابة أٌهٍا 
 .إهكاىٓة التكالٓؼ تصىٓؼ حسب استخداهٍا- 
 عٛقة التكالٓؼ  بالهىتجات كتصىٓفٍا إلِ هباشرة كغٓر هباشرة- 
 .لتكالٓؼ ترتبط بالزهف أك الدكرة اٚستغٛلٓة- 
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 .الهركىة التْ تتهٓز بٍا الهحاسبة التحمٓمٓة هف حٓث هٛئهتٍا لكؿ الكضعٓات كالظركؼ الهختمفة- 
  اعتبار أف الهحاسبة التحمٓمٓة هصدر هعمكهات هتعدد الهداخؿ هف خٛؿ تعدد الطرؽ، فكؿ طٓرقة ٓهكف أف

تكفر هعمكهات بشكؿ هغآر بقصد التحمٓؿ كالكشؼ عمِ هختمؼ الجكاىب التْ تؤثر فْ هسار التكالٓؼ 
كالتكجٍات الخاصة بىشاط الشركة ا٘ىتاجٓة، إٚ أف ٌىاؾ طرؽ ٓهكف إحٛلٍا هحؿ طرؽ اٖخرل ىظرا 

ا كبالتالْ ٚ ٓهكف اٚعتهاد عمٍٓها فْ ىفس الغرض   .لدرجة الدقة التْ تكفٌر
هف خٛؿ الدراسة التطبٓقٓة لشركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف خمصىا إلِ الىتائج  : ىتائج الدراسة التطبيقية- 2

 :التالٓة
  تطبؽ شركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف ىظاـ الهحاسبة التحمٓمٓة كبالضبط طٓرقة التكمفة الكمٓة. 
  عمهٓة، فتكٓزع اٖعباء بطٓرقة عىد تطبٓؽ شركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف لطٓرقة التكمفة الكمٓة ٚ تقـك بتكٓزع

ة لكؿ قسـ تقدر  .  لكؿ قسـ%12.5أعباء الكٍرباء كالغاز ٓتـ بىسب تكاد تككف هتسآك
  عىد ضبط التكالٓؼ كبعد عهمٓة الرقابة عمِ هختمؼ هراحؿ ا٘ىتاج  لشركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف

، كها أف الىتٓجة التحمٓمٓة ا٘جهالٓة ارتفعت   دج لتكمفة لمطف الكاحد الهىتج159.99اىخفضت التكالٓؼ بػ 
 دج، كبعد حساب سعر التكمفة كالىتٓجة التحمٓمٓة لكؿ هف 33661613.3 دج إلِ 10454384هف 

 دج  10.79الهىتجٓف اٚسهىت الهغمؼ كغٓر الهغمؼ اتضح أف ىتٓجة الهىتج اسهىت دكف أغمفة خسارة بػ 
 دج لمطف الكاحد، كها ارتفعت ىتٓجة الطف الكاحد هف اٚسهىت 273.55لمطف الكاحد بعد أف كاىت ربح 

 .  دج ها ٓؤكد أف الرقابة عمِ تكالٓؼ اٚىتاج لً دكر فْ تخفٓضٍا733.93 دج إلِ 77.08الهغمؼ هف 
  تٍتـ شركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف بالفضٛت فٍْ ٚ تقـك بحسابٍا ضهف تكمفة ا٘ىتاج كها ٚ تقـك ٚ

  دج509761.75بعهمٓة تقدٓر الكهٓات الهستٍمكة هىٍا كقد قدرت اٖكٓاس التالفة عىد دراستىا تقدر بػ 
  قسـ ا٘ىتاج ٓقدـ التقدٓرات بالكهٓات فقط دكف تقدٓر التكالٓؼ لكؿ هف الهكاد اٖكلٓة كالمكاـز الهستٍمكة

 .كالكهٓات الهىتجة حسب كؿ هرحمة هف هراحؿ ا٘ىتاج
  كالىتائج الهحصؿ  ا٘ىتاجقسـ  طرؼ  هف التقدٓرات الهقدهة هفشركة اٚسهىت حاهة بكٓزافٚ تستفٓد كها

التحمٓمٓة حٓث ٓقدر اٚىحراؼ السالب فْ الكهٓات الهستعهمة هف الهادة  قسـ الهحاسبة عمٍٓا هف طرؼ
  ػ لكن الشركة ال تبحث عن أسباب هذا االنحراف%24اٖكلٓة اٖساسٓة بىسبة 

 كعمِ ٌذا اٖساس ٚ ٓظٍر جمٓا أثر التكالٓؼ ٌك اٚسهىت تىتج هىتج كاحدشركة اٚسهىت حاهة بكٓزاف ، 
ذا ككف الشركة تحقؽ أرباحتحمٓمٍا لتقمٓؿ هىٍا أك ؿٚ تسعِ كها أىٍا   . ٌك

  لـ تحسب اٌٚتٛكات كأعباء عىد تحدٓد أعباء الهحاسبة التحمٓمٓة كعىد حساب الىتٓجة التحمٓمٓة حٓث قدر
 دج  2970061  اٌتٛؾ التثبٓتات الخاصة بشركة اٚسهىت عىد الدراسة بػ
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 ذاعف شركة اٚسهىت  الحدٓثةطرؽ الهحاسبة التحمٓمٓة  غٓاب  التأطٓر ىقص هىٍا عدٓدة ٖسباب راجع ٌك

ة ا٘ستراتٓجٓة اىعداـ هع  . اٖرباح هف قدر اكبر تحقٓؽ عمِ كالتركٓز، الرٓؤ
  فْ حسابٍا لمتكالٓؼ كسعر التكمفة ٚحظىا أىٍا لشركة اٚسهىت حاهة بكٓزافكها أكضحت الدراسة أف 

 ،تفتقر إلِ الدقة فْ تصىٓؼ التكالٓؼ حسب طبٓعتٍا أك حسب الكظٓفة أك حسب عٛقتٍا بحجـ الىشاط
، دكف تحدٓد  ىظاـ ا٘عٛـ ألْ الهعتهد لهختمؼ العهمٓات الحسابٓةاٚعتهاد الكمْ عمِأضؼ إلِ ذلؾ 

إىها  الفكارؽ كدكف إتباع اٖسالٓب العمهٓة  فْ عهمٓة التحمٓؿ أك اٚستفادة هىٍا فْ الرقابة عمِ ا٘ىتاج،
        .(ا٘ىتاج التقدٓرم هع ا٘ىتاج الفعمْ  )الشركة تسعِ إلِ التكفٓؽ بٓف ها ٌك هقدر قسـ ا٘ىتاج 

    :ثاىيا التوصيات 

 ِبتطبٓؽ ىظاـ اٚقتصادٓة الهؤسسات إلزاـ بغرض قكاىٓف بتشٓرع تقكـ أف الكصٓة القاىكىٓة الجٍات عم 
صٛحات تعدٓٛت إدخاؿ جاىب إلِ التحمٓمٓة، لمهحاسبة  بً حالٓا الهعهكؿ الهحاسبْ الىظاـ عمِ كا 
 أٌهٓتٍا هف التحمٓمٓة الهحاسبة ٓفقد ا٘لزاهْ الطابع ٌذا غٓاب ٖف التحمٓمٓة، الهحاسبة دكر لتفعٓؿ
 .العهمٓة الىاحٓة

 لمهؤسسات الهحاسبٓة الخدهات تقدٓـ فْ هختصة قاىكىٓة بصكرة هحاسبٓة هكاتب إىشاء ضركرة 
 .التسٓٓر كهراقبة التحمٓمٓة الهحاسبة هجاؿ فْ اٚقتصادٓة

 الهسئكلٓف  كعْ خٛؿ هف كذلؾ اٚقتصادٓة الهؤسسات فْ التكالٓؼ بجاىب اٌٚتهاـ ضركرة
دراؾ عىٍا الىاتجة الهعمكهة بأٌهٓة كالهسٓٓرف ا كا   .رقابة فعالة لمهؤسسة تحقٓؽ فْ الحقٓقْ دكٌر

 عمِ  ٓجب هىٍا، القصكل اٚستفادة التحمٓمٓة كتحقٓؽ لمهحاسبة الجٓد التطبٓؽ ضهاف أجؿ هف
التحمٓمٓة  الهحاسبة ٖصكؿ العمهٓة الىظٓرة الجكاىب بجهٓع ا٘لهاـ اٚقتصادٓة الهؤسسة فْ الهسٓٓرف
ىٓة الدكرات خٛؿ هف كذلؾ تطبٓقٍا كتقىٓات كطرؽ كأصحاب  اٚختصاص بذكم كاٚستعاىة التكٓك
. الهجاؿ ٌذا فْ الخبرة

 الطرؽ ىقائص هف باٚستفادة كذلؾ الجزائٓرة الهؤسسات فْ الهطبقة التحمٓمٓة الهحاسبة أىظهة تحدٓث 
  .اٖىشطة حسب التكالٓؼ  ىظاـ:هثؿ الحدٓثة الطرؽ تطبٓؽ عمِ اٚعتهاد كهحاكلة التقمٓدٓة

  اٌٚتهاـ بالطرؽ الحدٓثة فْ عهمٓة ا٘ىتاج كالرقابة عمٍٓا أٓضا باستخداـ الطرؽ العمهٓة الحدٓثة كذلؾ
ف فْ ٌذا الهجاؿ  .هف خٛؿ التكٓك
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 بجاىب  ٓتعمؽ ها خصكصا هىاسب بشكؿ القرارات لهتخذ الٛزهة كالبٓاىات الهعمكهات بتكفٓر اٌٚتهاـ 
. كؿ ٌذا لتسٍٓؿ العهمٓة الرقابٓة  اٖسكاؽ كدراسة الطمب كهستكل التكالٓؼ

  اٌٚتهاـ بكظٓفة ا٘ىتاج كهحاكلة تطبٓؽ الطرؽ العمهٓة لٙدارة كتفعٓؿ عهمٓة الرقابة فْ ٌذي الهرحمة
ادة ٌاهش الربح لمهؤسسة  . لها لٍا أثر فْ تخفٓض التكالٓؼ كهف ثـ ٓز

  إعطاء كظٓفة الرقابة داخؿ الشركات أكثر أٌهٓة كأكثر صٛحٓات هف أجؿ تهكىٍا هتابعة ىشاط
 .الهؤسسة كتسجٓؿ اٚىحرافات كهف تـ التحكـ فْ التكالٓؼ ها ٓجعمٍا تساٌـ فْ تعظٓـ ربحٓتٍا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   161 

 

قائهة الهراجع 
 :بالمغة العربية . 1
 : الكتب . أ
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