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  اإلهداء 
  

أهدي مثرة صربي وجهدي إىل روح أمي الغالية رمحها اهلل اليت دفعتين بتشجيعها ومساعدهتا خالل هذا 
البحث، كما دفعين الوفاء لرغبتها وأمنيتها إىل  إمتامه، وأرجوا من كل قارئ هلذا البحث أن يسأل هلا من 

  صاحلني، وجيعلها من ورثة جنة النعيم، اهلل الرمحة واملغفرة، وأن يرفقها بعباده ال
كما أهديها إىل روح أم أمي وأم أبي اللتان وافتهما املنية خالل إجنازي هلذا البحث رمحهما اهلل برمحته 

  .الواسعة
  إىل من علمين أن احلياة تؤخذ وال تعطى أبي العزيز بارك اهلل يف عمره،

  اءوإىل زهرة حياتي يف الدنيا إخوتي وأخواتي األعز
  وإىل األعمام واألخوال 

   وإىل أخي وزوجته 
  وإىل مجيع األصدقاء كما أخص بالذكر 

بومعقل، معمري، فريد، فيصل، فاتح، معراجي نبيل، عبد الرؤوف ، طارق ، رضوان ، بشري، عبد الوهاب،
  وإىل كل زمالئي يف الدراسة ... وبكاردشاش، باديس 

  ا، أساتذتي ومعلمي األفاضل، وإىل كل من علمين حرفا ولقنين علما نافع
  وإىل كل طالب علم جاد 

  إىل كل من مد يل يد املساعدة من قريب أو بعيد 
  إىل  كل هؤالء أهدي مثرة جهدي 

  
   



  
  

 وأشكره على توفيقه يل من أجل إمتام }  وما توفيقي إال باهلل{أمحد اهلل عز وجل القائل 
  .هذه العمل

ناصر : ص إىل األستاذ املشرف الدكتور كما اتقدم بالشكر اجلزئل واإلخال
 على قبوله باإلشراف على هذه املذكرة وملا بذله من جمهودات ونصائح دادي عدون

  .وتوصيات يف سبيل إجناز هذه العمل
بشكي حممد األمني بن ختو الطاهر وبشكي : كما اتقدم بالشكر إىل السادة 

والطالب عبد اجمليد بومادة محزة، وبن عباس اهلامشي، ومخقاني حممد  حسان،  و
  .على كل اجملهودات اليت بذلوها معي من أجل إمتام هذ العمل املتواضع يوسف

 بن مالك حممد حسان، بن بلغيث مداني، صديقي مسعود، وكما ال أنسى األساتذة 
عزاوي عمر، عبان عبد الرمحان،بن ساسي حممود،ضيف فريد، قريشي اجلموعي   

...  
  .عدني من قريب أو من بعيد على إجناز العمل املتواضعكما أشكر كل من سا
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  .طرح إشكالية البحث.1

عرف اإلقتصاد اجلزائري حتوالت هامة منذ االستقالل إىل يومنا هذا؛ ومرت املؤسسات يف إطار هذه    
التحوالت مبراحل عديدة وبسياسات متنوعة، حيث كانت بدايتها يف منتصف الستينات، أين انتهجت اجلزائر 

قصد القضاء على التخلف اإلقتصادي واإلجتماعي الذي ورثته عن اإلستعمار استراتيجية تنموية شاملة، ب
الفرنسي، واعتمدت هذه اإلستراتيجية على الصناعات املصنعة واختذت التخطيط املركزي كوسيلة لتجسيد 

  .املتبعة أهداف االستراتيجية 
تج الداخلي اخلام  من النا%45وقد تطلب حتقيق هذه اإلستراتيجية استثمارات ضخمة تقدر بـ    

  حديدية(آنذاك، خصصت لبناء املنشئات الصناعية واقتناء التجهيزات الضرورية وإقامة صناعات متنوعة 
  1.)...ميكانيكية، إلكترونية، كيميائية، بتروكيمائية، بترولية 

ذ سياسة  أين استكملت شروط االنطالقة يف تنفي1967فانطالقا من خمططات التنمية املتعاقبة منذ سنة    
التنمية املذكورة، كانت كل مؤسسة من املؤسسات العمومية حتتكر قطاعا معينا، وعلى الرغم من النمو 

 إىل  مل تؤد إال أن هذه األخرية2 سنويا،%8: االقتصادي احملقق من جراء هذه السياسة والذي يقدر بـ
 إعادة هيكلة تطين وأخلت بتوازنه، فتماألغراض والنتائج املطلوبة إذ أفرزت مشاكل أعاقت منو االقتصاد الو

 وذلك بالتقليص 1984 إىل سنة 1980هذه املؤسسات ضمن عملية اإلصالح اخلاصة مبخطط التنمية من سنة 
  .من حجمها وإعطائها طابع مؤسسات صغرية ومتخصصة على ما كانت عليه سابقا

 والسبب يف ذلك يعود إىل طبيعة ورغم ذلك بقي االقتصاد اجلزائري يعاين من نفس املشاكل تقريبا،   
  : النهج االشتراكي الذي تبنته البالد آنذاك والذي يقيد نشاط املؤسسات يف إطار مبادئه اليت أفرزت

   ؛ اهتمام املؤسسات باهلدف االجتماعي وإمهاهلا الربح واملنافسة-
القرارات كانت مركزية  عدم قدرة مسريي املؤسسات اختاذ قرارات مستقلة نابعة عن إرادهتم لكون أن -

  .وتأيت من وصايتها املتمثلة يف الوزارات أو اجلماعات احمللية التابعة هلا
 أين مت الفصل بني امللكية 1988وللخروج من هذه الصعوبات طبقت سياسة استقاللية املؤسسات عام    

دولة، وسنة بعد ذلك أي يف والتسيري عن طريق صناديق املسامهة اليت قامت مبهمة مالك املؤسسات نيابة عن ال
اليت أرسلتها احلكومة إىل صندوق  بدأت إجراءات الدخول يف اقتصاد السوق من خالل رسالة النية 1989 سنة

، إال أن  الشرطيةهضمن حماولة القيام بتعديل أو إصالح اقتصادي اختياري هبدف تفادي إجراءاتالنقد الدويل 
ات ي ويف بداية التسعين.تصاد الوطين ويضعه يف سكة النمو من جديدهذه اإلصالحات مل تأت بعالج ينعش االق

 وما زاد ، ناقوس اخلطر حيث كانت كل املعطيات واملؤشرات تثبت ذلكدقازداد الوضع اجلزائري تأزما و
                                                 

 .19، اجلزائر، بدون سنة نشر، صدار النشر الطبعة الثانية، ،اقتصاد املؤسسةامساعيل عرباجي،  1
2 Temmare, M. Hamid: Stratégie De Développement Indépendant, Le Cas De l’Algérie: Un Bilan, OPU, 
Alger 1983, P 31. 
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احملروقات اليت تعتمد عليها اجلزائر يف متويل الطني بلة هو عدم االستقرار السياسي واألمين واخنفاض أسعار 
 هبدف 1994، وهذا ما أجربها اللجوء إىل املؤسسات املالية وصندوق النقد الدويل مرة أخرى سنة تصادهااق

  .1995 حتريك عجلة االقتصاد وهذا يف إطار ما يسمى بربنامج التصحيح اهليكلي الذي بدأ سنة
 أصبح من وبشروع انتقال االقتصاد الوطين من النظام املوجه إىل النظام احلر كما سبق ذكره،   

الضروري على االقتصاد الوطين إعادة النظر يف مؤسساته االقتصادية، حيث تعترب هذه االخرية مبثابة الركيزة 
والدعامة األساسية لالقتصاد، وهذا من خالل حماولة تكييفها وفقا للمتغريات احلديثة والتحكم يف تسيريها 

تستجيب ملتطلبات املناخ االقتصادي اجلديد الذي يفرضه الداخلي والتكيف مع حميطها اخلارجي، بغية تأهيلها ل
  .اقتصاد السوق

 وهذا األخري جيعل املؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية تتمثل يف خلق الثروة وحتقيق الربح هبدف    
ضمان االستمرار والبقاء يف ظل املنافسة الشديدة، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبري طوال فترة 

اد املخطط الذي يعتمد يف سياساته على إعطاء املؤسسة طابعا اجتماعيا، وجيعل دورها مقتصرا على االقتص
  .توفري املواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعريية وفق النمط االداري

على ومن أجل حتقيق ذلك التغيري البد من االعتماد على طرق تسيريية حديثة، هبدف احلصول    
املعلومات والبيانات اهلامة والكافية عن كل ما حيدث بداخل املؤسسة أو يف حميطها وذلك من أجل اختاذ 
القرارات املناسبة، ويف الوقت واملكان املناسبني، اليت تسمح ببقائها ومنافسة نظرياهتا من املؤسسات احمللية 

  .والشركات العاملية األخرى
يريية إذ جند تقنية احملاسبة التحليلية واليت تكمن أمهيتها يف سد النقص ومن بني أهم هذه الطرق التس   

 أصبحت عاجزة عن إمداد املؤسسات بالبيانات )احملاسبة العامة(احلاصل يف احملاسبة العامة، ألن هذه األخرية 
بنشاط التحليلية وخاصة يف ظل منو حجم املؤسسات وكربها، وتعقد أنواع األعباء واملصاريف املرتبطة 

  .اخل...املؤسسة بغض النظر عن حجمها،نتيجة لتطور األساليب ووسائل االنتاج وظروف املنافسة
وتعترب احملاسبة التحليلية أداة تقنية لنظام مراقبة التسيري، وهي كذلك من أهم الوسائل اليت تستخدم    

لة املراد حتليلها ومراقبتها، واختاذ كما تستخدم هذه التقنية حسب طبيعة املشك. لتحسني فعالية وجناعة املؤسسة
جمموعة االجراءات، والطرق والتقنيات لزيادة فعالية التحكم، إذ تسمح بدارسة ومراقبة املردودية وحتديد فعالية 

  . تنظيم املؤسسة
وجند طريقة األقسام املتجانسة بني أهم الطرق وأساسها يف احملاسبة التحليلية اليت تفيد املؤسسة يف    

 على املنتجات هبدف حساب سعر التكلفة ومن هناك حتديد )غري املباشرة(ل وحتميل نوع من األعباء حتلي
وذلك لدوره . أسعار بيعها، علما أن قرار السعر هذا يعترب من أهم القرارات االستراتيجية بالنسبة للمؤسسة

بقاءها واستمرارها يف ظل االنفتاح املؤثر على رحبية املؤسسة مقارنة إىل ظروف السوق والسعر فيه، وبالتايل 
االقتصادي، ومهما كانت الطريقة املنتهجة يف حتديد السعر الذي بدوره يغطي التكلفة وحيقق هامشا رحبيا يف 
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املدى القصري أو الطويل، هلذا فمن الضروري التحديد الدقيق هلذه التكلفة وذلك من أجل حتميل كل منتوج 
وجات، حىت ال يؤدي إىل اختاذ قرارات خاطئة، أي جيب حماولة الوصول إىل أن بقسطه العادل ضمن عائلة املنت

  .» سعر التكلفة يعكس حقيقة ما كلفه منتج ما دون زيادة أو نقصان«يكون 
كما توفر لنا الطريقة املتجانسة احلصول على بيانات تفصيلية على كل قسم من أقسام املؤسسة أو     

 وبالتايل هذا التقسيم يفيد يف تتبع املسؤولية وحتديد أماكن اخللل خالل باألحرى كل وظيفة من وظائفها،
  .العملية االنتاجية

ومنه ميكن اعتبار طريقة األقسام املتجانسة من أهم الطرق املستعملة يف احملاسبة التحليلية لتحليل    
ة تسمح هلا باختاذ قرارات علمية التكاليف، وبالتايل ميكن اعتبارها نظاما معلومايت يزود املؤسسة مبعلومات هام

  .وصائبة يف التسيري
ويف احلقيقة أن حساب سعر التكلفة وحتديد التكلفة النهائية بواسطة طريقة األقسام املتجانسة عملية    

صعبة نظرا لصعوبة تتبع تطور التكاليف داخل األقسام، وكثرة احلسابات خاصة إذا كنا يف أمس احلاجة ملعرفة 
الختاذ القرارات وباألخص قرار حتديد سعر البيع، ومع تعقد عملية اإلنتاج والتوزيع وظهور بعض سعر التكلفة 

 .(ABC)النقص يف هذه الطريقة، كان اإلجتاه إىل تطويرها واحلصول على طريقة 
  :وعلى ما مت استعراضه ميكن صياغة اإلشكالية التالية    
حدة من طرق احملاسبة التحليلية يف حتليل االعباء لتوجيه ميكن اعتماد طريقة األقسام املتجانسة كوا هل   

  .السياسة السعرية يف املؤسسة اجلزائرية؟
تقسيمها بملعاجلة هذه االشكالية والعمل على اإلحاطة باجلوانب اليت تشكل حماور هذا املوضوع قمنا    

  .فرعيةيف شكل أسئلة 
  سة بصفة خاصة واحملاسبة التحليلية بصفة عامة؟ هل هناك حاجة للمؤسسة لطريقة األقسام املتجان-     
  ؟عر التكلفة  ما هي اخلطوات الواجب اتباعها من أجل حساب س-     
   ما املقصود بتحديد السعر وما هو دور احملاسبة التحليلية يف ذلك ؟-     
وهل الحي بورقلة، توزيع وصيانة العتاد الفؤسسة ملبيعات التكلفة ومن مث سعر امل كيف يتم حتديد سعر -     

  ميكن تطبيق احملاسبة التحليلية يف ذلك؟
  : لإلجابة على هذه التساؤالت ومن االطالع األول على املوضوع ميكن تقدمي الفرضيات التالية   
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  .فرضيات البحث. 2

  : ملعاجلة إشكالية البحث فإننا نعتمد ابتداءا الفرضيات التالية   
اجة ماسة إىل إستخدام طريقة األقسام املتجانسة يف احملاسبة التحليلية يف ظل  إن املؤسسة اإلقتصادية يف ح-

  اإلنفتاح حنو إقتصاد السوق وحتديات العوملة؛
 تعد احملاسبة التحليلية األداة الكاشفة للوضعيات التفصيلية للمؤسسة االقتصادية ملا توفره من طرق وتقنيات -

 تقنية وحماسبية وهذا ما يؤهلها إىل أن تكون أداة رقابية ملختلف العناصر حتليلية، وإمكانية اعتمادها على معايري
  املكونة للمؤسسة؛

إن جناح طرق احملاسبة التحليلية بصفة عامة وطريقة األقسام املتجانسة بصفة خاصة يف اختاذ قرار التسعري يف  -
 سعر التكلفةحتديد ة من خالل شروط الداخلية لنشاط املؤسسبالو, املؤسسة مرتبط بالسوق وظروفه من جهة

  من جهة أخرى؛
 وعلى أساس ، تعترب طريقة حساب سعر التكلفة والتسعري عند مؤسسة صيانة وتوزيع العتاد الفالحي تقريبية-

اخلربة وتبتعد عن األسس النظرية واحملاسبية، يف حني ميكن تطبيق هذه األسس يف التسعري إن عرفت كيف 
  .تستفيد منها

 
  .اختيار املوضوعمربرات . 3

  : من بني أهم املربرات اليت كانت أساسا الختيارنا هلذا املوضوع ما يلي    
  ؛ يف أغلب املؤسسات الوطنية) احملاسبة التحليلية ( غياب هذا النوع من احملاسبة -  
علومات  حماولة إظهار ضرورة اللجوء إىل هذه التقنية وذلك من خالل إيضاح مدى أمهيتها يف توفري امل-  

والبيانات اهلامة والالزمة يف اختاذ القرارات التسيريية، اليت تعترب املؤسسة حباجة إليها من أجل ضمان البقاء 
  ات والتحديات االقتصادية احلالية؛واالستمرار يف ظل التطور

  ؛ قابلية املوضوع للبحث وذلك نظرا ألمهيته-  
  ؛وضوع ألنه يندرج ضمن التخصص الرغبة وامليول الشخصي يف البحث يف هذا امل-  
  ؛ فتح اآلفاق املستقبلية ملن أراد مواصلة البحث يف هذا املوضوع-  
 . حماولة إثراء املكتبة اجلامعية-  
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  . أهداف البحث.4

باإلضافة لإلجابة على التساؤل األساسي يف إشكالية البحث، واختبار صحة الفرضيات املتبناة؛ فإن    
  : إىلهذه الدراسة هتدف 

  وحة والتأكد من الفرضيات املقدمة؛ حماولة اإلجابة على التساؤالت املطر-     
  ؛ حماولة إبراز أمهية احملاسبة التحليلية يف املؤسسة اجلزائرية-     

من خالل استعمال سعر البيع  تطبيق طريقة األقسام املتجانسة على املؤسسة هبدف حتديد سعر التكلفة و-     
  ؛طة هذه التقنيةالتسعري بواس

 حماولة التعريف بسياسات التسعري يف املؤسسة وتبني مدى اعتمادها على خمرجات نظام احملاسبة -     
 .التحليلية

  
  .املوضوعأمهية . 5

  : أما عن األمهية اليت يكتسيها هذا البحث فتتمثل يف   
  ؛ني أداء املؤسسة وتسهيل عمل املسريين احملاسبة التحليلية تعترب يف وقتنا احلايل ضرورية ومهمة يف حتس-   
 حماولة تكييف احملاسبة التحليلية مع كل مؤسسة حسب اختيار العناصر اليت جيب حتليلها وتفاصيل -   

التحاليل، وجتمعات األعباء واملنتجات، خاصة اليت تسمح حبساب التكاليف والنتائج، هذا باألخذ بعني االعتبار 
  . بتوفري أداة فعالة للتسيريتنظيم طبيعة نشاط املؤسسة

متكن احملاسبة التحليلية من مساعدة كل من له سلطة اختاذ القرار على تقييم وحتليل املوارد االقتصادية    
 . مقارنة باألهداف اليت يرجو بلوغها

  
  .املنهج املتبع. 6

 الوصفيهج ولإلجابة على إشكالية البحث وإثبات صحة الفرضيات أو عدم صحتها، اعتمدنا املن   
عرب كامل فصول اجلانب النظري وذلك هبدف الفهم والتعمق يف العناصر املكونة للموضوع، حيث التحليلي 

لية وأهدافها وأهم الطرق املوجودة فيها، وبعدها التحليتطرقنا يف هذا اجلانب إىل حماولة إظهار أمهية احملاسبة 
أخريا تطرقنا إىل مفهوم السعر وأهم الطرق املتبعة يف حتديده فصلنا يف منهجية العمل بطريقة األقسام املتجانسة و

 فيما يتعلق باجلزء املتعلق دراسة احلالةوحماولة ربطه مبخرجات نظام احملاسبة التحليلية، وقد استعملنا منهج 
ة مؤسسة صيانبدراسة حالة وذلك من خالل حماولتنا إسقاط الدراسة النظرية لطريقة األقسام املتجانسة على 

 تطرقنا إىل أهم االصالحات ا وذلك بعدم( SODIMMA.PH)وتوزيع العتاد الفالحي والري الصغري بورقلة 
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 بصفة خاصة مؤسسة صيانة وتوزيع العتاد الفالحي والري الصغريواليت مرت هبا املؤسسة االقتصادية بصفة عامة 
  .اخل...من إعادة هيكلة وخوصصة

  
  . البحث ونطاقه دوحد. 7

هذا البحث احملاسبة التحليلية بشكل عام وأمهيتها يف حتسني أداء املؤسسات، واحلصول على يتناول    
  .املعلومات التفصيلية يف ظل املستجدات احلديثة من أجل ضمان البقاء واالستمرار

وكان ذلك من خالل التعريف باحملاسبة التحليلية وأهدافها مث استعراض أهم األنظمة والطرق    
طريقة األقسام ( حتليل األعباء وحتديد أسعار التكلفة، وبعدها ركزنا على إحدى هذه الطرق املستخدمة يف
 وذلك من خالل إيضاح منهجية عملها مث أخريا تطرقنا إىل مفهوم السعر وحاولنا ربطه مبخرجات )املتجانسة

  .نظام احملاسبة التحليلية
مؤسسة ليلية بطريقة األقسام املتجانسة على ويف دراسة احلالة حاولنا تصميم نظام للمحاسبة التح    

وذلك باعتبارها واحدة من جل   (SODIMMA. PH)صيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلةتوزيع و
 .املؤسسات العمومية اليت تفتقر هلذه التقنية وكان هذا هبدف حتديد سعر التكلفة ومن هناك سعر البيع

  
  .الدراسات السابقة يف املوضوع. 8

من خالل إعدادنا هلذا املوضوع، سجلنا تواجد بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق باحملاسبة التحليلية    
أو نظام املعلومات احملاسيب اليت مت إعدادهم يف إطار إعداد رسائل التخرج سواء الليسانس أو املاجستري، وعلى 

  : ضوء إطالعنا على بعضها مت تسجيل املالحظات التالية
  ؛ك اهتمام متزايد هبذا املوضوع هنا-
 أن كل الدراسات السابقة املطلع عليها تنطلق من أن املؤسسة تطبق التقنية وبالتايل تقتصر الدراسة على -

  ؛"حماولة تفعيل"أو " دراسة تقييم" جانب 
 كما الحظنا أن معظم الدراسات تؤخذ بشكل نظري حبث، وذلك من خالل ربطها بالقرار أو غريها من -

  .االستخدامات
طريقة األقسام (فلم جند دراسة تقوم بتصميم نظام للمحاسبة التحليلية باعتمادها على إحدى الطرق    

 . مثال انطالقا من مؤسسة ال تعتمد على نظام احملاسبة التحليلية يف تسيريها)املتجانسة 
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  : رسائل ماجيستري*    
 رسالة )موايل مجال(: ليلية وعالقته باختاذ القرار ومراقبة التسيري نظام املعلومات احملاسيب يف احملاسبة التح-   

  . 2001- 2000ماجسيتري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
  حيث تناول الباحث مشكلة تطبيق وحتليل تقنية احملاسبة التحليلية وعالقتها باختاذ القرار ومراقبة    

  . عقالنية يف املؤسسة اجلزائريةالتسيري بصفة
رسالة ماجيستري غري منشورة، كلية  )طوايبية أمحد(: ط ومراقبة االنتاجيداة لتخطأ احملاسبة التحليلية ك-   

  .2003-2002 العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر

ليلية ضمن األدوات األخرى املستخدمة للتخطيط حيث تناول الباحث مكانة ودور احملاسبة التح   
  .ومراقبة االنتاج على أساس أهنا تشكل نظام معلومات متكامل

بوكساين (: نية عن مؤسسة احلليب واجلنب ببودواواديداة الختاذ القرارات، دراسة مأ احملاسبة التحليلية ك-   
  .1999-1998 اجلزائر، رسالة ماجيستري غري منشورة املدرسة العليا للتجارة ،)رشيد

حيث تناول الباحث إىل كيف ميكن استخدام احملاسبة التحليلية كأداة الختاذ القرارات يف املؤسسة    
  .اجلزائرية بصفة عامة

بن ربيع ( : نظام حماسبة التسري وفعاليته يف تقليص التكاليف، دراسة حالة الشركة الوطنية للتنبغ والكربيت-    
  .2003-2002 يستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،رسالة ماج، )حنيفة

حيث تناول الباحث إىل كيف ميكن تفعيل نظام حماسبة التسيري حىت يكون قادر على توفري املعلومات    
  .الضرورية  واملالئمة الختاذ القرارات الصحيحة لتقليص التكاليف

 (: وحدة ورقلة MAG-MOS لومات احملاسبية يف التسيري واختاذ القرار، دراسة حالة مؤسسة فعالية نظام املع-   
  .1998رسالة ماجيستري غري منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر مارس  )مداين بن بلغيث 

يب إىل للمؤسسة اجلزائرية، ليستجتفعيل نظام املعلومات احملاسبية حيث تناول الباحث إىل مدى    
  Pertinenteمتطلبات اإلطار اجلديد للتسيري، وما هي الشروط الكفيلة بإجناحه لتصبح املعلومة احملاسبية مالئمة 

  .، ونافعة الختاذ القرار fiableوذات مصداقية 
ة دور نظام املعلومات احملاسيب يف اختاذ القرارات االنتاجية، حالة املؤسسة العمومية االقتصادية لألنسج-   

 – رسالة املاجيستري غري منشورة، املدرسة العليا للتجارة ،)حسني بلعجوز(: باملسيلة-تيندال-الصناعية 
   .2002 -اجلزائر

حيث تناول الباحث إىل كيف ميكن لنظام املعلومات احملاسيب أن خيدم اإلدارة بكفاءة وفعالية يف عملية    
  . ة عمومااختاذ القرارات االنتاجية يف املؤسسة االقتصادي

   )عبد الرزاق لعريوي(:  التسويق يف ظل معطيات السوق من خالل دراسة السعر، حالة مؤسسة صيدال-    
  .1998 رسالة ماجيستري غري منشورة، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،
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حيث تناول الباحث إىل ما هو السعر الذي ستقدم به املؤسسة إنتاجها للسوق وكيف تعامل معه    
باعتباره عنصر للمزيج التسويقي لكي حتقق أهدافها يف ظل معطيات السوق وكذا يف ظل حدود وحالة 

  . املؤسسة اليت تقوم بذلك
رسالة املاجيستري غري ، )سويسي اهلواري(:  إشكالية تقييم املؤسسات يف ظل االصالحات االقتصادية يف اجلزائر

  . 1993ائر، منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلز
حيث تناول الباحث يف رسالته اخلوصصة والسوق املالية يف سباق التحوالت االقتصادية كإعادة    

  .اهليكلة جديدة كما تطرق إىل مصادر معلومات عملية التقييم والوثائق الالزمة هلا
 
  .أقسام البحث. 9

 :  فصول على النحو التايل)04( ربعةأبناء على املعطيات املتاحة رأينا أن تكون خطة البحث مكونة من    
حاول اإلملام فيه بكل عناصر احملاسبة التحليلية وذلك من خالل تعريفها وكذا التعرف على سن  : الفصل األول

أهدافها وعالقتها باحملاسبة العامة وتبيان عناصر التكاليف وكذا طريقة األقسام املتجانسة وذلك من خالل حتليل 
فيه أيضا إىل حتديد أنواع احملزونات طرق حتديد كيفية توزيعها وتصنيفها وحتميلها وسنتوترتيب األعباء مع 

  .وتقييمها إىل حانب أمهيتها يف التسيري
التكلفة (سنتطرق فيه إىل الطرق املختلفة للمحاسبة التحليلية املستخدمة يف حساب التكاليف :الفصل الثاين

وذلك من خالل استعراض  ) ABCعيارية، التكلفة املستندة إىل النشاط التحميل العقالين، التكلفة امل املتغرية
  . املبادئ واألسس واملزايا والعيوب لكل واحدة من هذه الطرق

من خالل هذا الفصل سنحاول إبراز أمهية خمرجات نظام معلومات احملاسبة التحليلية يف اختاذ  :  ثالثالفصل ال
لتسعري الذي سنتطرق فيه إىل جمموعة من املفاهيم األساسية املتعلقة به أحد أهم القرارات باملؤسسة وهو قرار ا

 مراحل تكوينه وأهدافه املختلفة، واستراتيجياته املتبعة، باالضافة إىل طرق حتديده واليت بتنوعها ال ،كأمهيته
  . تستغىن عن املعلومة احملاسبية اخلاصة بالتكاليف

 دراسة ميدانية ملؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي سنعرض فيه وهو الفصل التطبيقي الذي: رابعالفصل ال
نظرة متهيدية موجزة عن أهم اإلصالحات اليت مست املؤسسة االقتصادية اجلزائرية   فيهتناولناحيث  ،بورقلة

انتقلنا تقدمي املؤسسة والذي يتضمن حملة تارخيية ونوعية النشاط الذي تقوم به مث وكيفية تأهيلها، مث تطرقنا يف 
اليت تعتمدها لتحليل وحساب التكاليف وللوصول بعدها إىل معرفة كيفية اختاذ قرار حتديد أسعار الطريقة إىل 

 .بيع منتجاهتا
وانطالقا من النقائص اليت تنطوي عليها هذه النقطة األخرية بالذات، حاولنا اعتماد طريقة األقسام    

 .ني تكييف هذه الطريقة مع واقع املؤسسةاملتجانسة يف دراسة وحتليل التكاليف حماول
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  :مقدمة الفصل األول

 ومعرفة التقدم ، يفرض على املؤسسة دراسة احمليط االقتصادي،إن التسيري اإلقتصادي واملايل اجليد   
ختتلف اختالفا واضحا مع  ا التقدم حتديد أهداف جديدة للمحاسبة التحليليةقد ترتب على هذفالتكنولوجي، 

، إذ تعترب احملاسبة التحليلية فرعا من فروع علوم التسيري، ومرحلة متقدمة يف األهداف التقليدية للمحاسبة العامة
  .املؤسسة االقتصاديةتطور الفكر احملاسيب، حيث تكمن مهمتها يف جتميع وحتليل التكاليف لتوجيه التسيري يف 

ولقد أُِعّد هذا الفصل ليوضح طريقة حتليل هامة يف احملاسبة التحليلية حلساب التكاليف وسعر التكلفة    
  : يف املؤسسة االقتصادية وهي طريقة األقسام املتجانسة وذلك من خالل ثالثة مباحث

تحليلية وذلك من خالل تعريفها حيث تطرقنا يف املبحث األول إىل اإلملام بكل عناصر احملاسبة ال   
  .وكذلك التعرف على أهدافها وعالقتها باحملاسبة العامة وأخريا تبيان عناصر وتصنيفات التكاليف

عرض طريقة األقسام املتجانسة، اليت تعترب من بني الطرق األوىل املعتمد لثاين إىل املبحث ايف  طرقناتو  
ب هذه األخرية يكون التحميل سهال، حبيث جيب يف البداية عليها يف حساب التكاليف وسعر التكلفة، فحس

التفرقة بني خمتلف الوظائف واألقسام اليت تتكون منها املؤسسة، أي الفصل بني التكاليف املباشرة وغري 
  . املباشرة، حبيث يتم معاجلة هذه األخرية يف األقسام قبل حتميلها على املنتجات

ر من وراء تطبيق هذه الطريقة وغريها من الطرق هو حتقيق هدفني وجتدر اإلشارة أن الغرض املنتظ   
حساب سعر التكلفة للمنتوجات، وانتاج املعلومة احملاسبية ذات االمهية الكربى يف مراقبة : أساسني مها

  .الوحدات املوجودة يف املؤسسة
  .أما من خالل املبحث الثالث تطرقنا إىل موضوع حماسبة املخزونات   
 وظيفة التخزين وظيفة مكملة رغم أهنا مرتبطة مبصاحل ووظائف أخرى كاإلنتاج، البيع، غري إذ تعترب   

أهنا تكتسي أمهية خاصة نظرا إلرتباطها جبوانب متعددة، حيث أن حساب األعباء والتكاليف اليت تدخل يف 
 يف تكوين املنتوجات حساب سعر التكلفة للمنتوجات جيب أن مير بعملية ترتيب ومراقبة املخزونات اليت تدخل

ترتيب واملراقبة واملتابعة، هذه تكون بتسجيل كل حركة املخزونات بالقيمة وبالكمية بشكل يسمح الوعملية 
يف االنتاج وأخرى تستعمل حبساب اجلزء الذي حيسب ضمن التكاليف وسعر التكلفة، ونظرا لوجود خمزونات 

د خروجها أو دخوهلا، وهذا يتطلب متابعة مستمرة ملخزونات سواء عنهذه البيع فيجب حساب تكلفة يف ا
  .بطرق متعددة

 :سوف نتناول يف هذا الفصل املباحث التالية  و   
  ؛احملاسبة التحليلية وموضوع تكاليف املؤسسة: املبحث األول -  
 طريقة األقسام املتجانسة؛: لثاين املبحث ا-   
  .ب سعر التكلفةزون وأمهيته يف حساتقييم املخ:  املبحث الثالث-   
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  :احملاسبة التحليلية وموضوع تكاليف املؤسسة: املبحث األول
  
شهدت أوروبا خالل القرن السابع عشر للميالد هنضة صناعية عظيمة، رافق هذه النهضة ظهور    

  1.شركات صناعية ضخمة، واشتدت املنافسة فيما بينها وتعقدت معها عملياهتا احلسابية
دة بتطوير تقنياهتا احملاسبية، أو على األقل إجياد وسيلة حماسبية تتناسب مع فسعت هذه الشركات جاه   

ضخامتها أو تكنولوجيتها، وهذا حىت يتسىن هلا استغالل مواردها استغالال أمثل، واختاذ قراراهتا اإلستراتيجية 
بصورة دقيقة، لتتمكن بذلك من وضع مناهج عملها بشكل يكون صحيح، وفق أسس سليمة وخطط 

  . اضحة، وتضمن بالتايل جناحها وبقائها املستمر يف مواجهة مثيالهتاو
وحتقيق هذا املسعى ال يكون إال باستحداث تقنية جديدة تليب احتياجات هذه املؤسسات وتويف    

بأغراضها، فكان بذلك ظهور احملاسبة التحليلية؛ حبيث تستخدم هذه األخرية يف حتليل النتائج اإلمجالية ملختلف 
، ومدى تأثريها على املردودية بصفة سلبية أو إجيابية بقصد حتديد نقاط )املراكز(نتجات عرب خمتلف األقسام امل

  .القوة والضعف داخل العملية اإلنتاجية، وذلك هبدف اختاذ قرارات صائبة
  :مفهوم وأهداف احملاسبة التحليلية: املطلب األول

  :  نشأة احملاسبة التحليلية وتطورها.1    
لقد ظهرت احملاسبة كوسيلة لترتيب وتنظيم املعلومات املالية واإلقتصادية والقانونية املؤثرة على الذمة    

، إذ كانت تعتمد أساسا على القيد )منذ عهد بابل(املالية لفرد أو ملؤسسة، وقد اختذت عدة أنظمة منذ القدمي 
 القيد املزدوج يف أواخر القرن اخلامس عشر الوحيد يف احملاسبة العامة، وتطورت هذه األخرية إىل أن ظهر

 SUMMA DEيف كتابه ) رياضي (»ليك باسيويل« على يد اإليطايل 1494وبالتحديد سنة 

ARITHMETICAومن أسباب ظهور هذا التطور يف احملاسبة يف .  الذي نشر يف هذه السنة يف البندقية بإيطاليا
 إذ اقتضت املؤسسات الكبرية والعالقات التجارية الواسعة هذه إيطاليا بالذات، االزدهار اإلقتصادي التجاري،

الوسيلة اليت تسمح مبراقبة عمليات املشاريع والعمليات التجارية واملالية، وكانت احملاسبة بعد هذا التاريخ 
 إىل هذا تتعقب التطور والنمو اإلقتصادي يف أوروبا إىل أن ظهرت الثورة الصناعية يف اجنلترا، فانتقلت احملاسبة

، وهكذا )ذات املسؤولية احملدودة وغريها(البلد وعرفت تطورا سريعا لتتالءم مع احتياجات الشركات اجلديدة 
ظهرت أساليب حماسبية جديدة، وأدى إنشاء وتطور الشركات التجارية واملالية والصناعية إىل ظهور نوع آخر 

    2.اسبة التكاليف، أو احملاسبة الصناعيةمن احملاسبة، وهو ما يسمى باحملاسبة التحليلية، أو حم

                                                 
 .07ص, 1999, اجلزائر, دار احملمدية العامة, اجلزء األول, احملاسبة التحليلية, ناصر دادي عدون 1
  .نفس املرجع، نفس الصفحة. 2
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   وقد ازدادت أمهية هذه احملاسبة مع تطور نشاط املؤسسات، إذ تطورت هي األخرى باستمرار  
  التجارية، الصناعية، اخلدمية (وأصبحت ذات أمهية وكوسيلة ضرورية  للتسيري يف املؤسسات مبختلف أنواعها 

  ). إخل ...الدراسية
يتها يف املؤسسات الصناعية خاصة، وقد أصبحت ذات مفهوم وتطبيق واسع بعد احلرب وتزداد أمه"    

العاملية الثانية لتشمل ما يسمى مبحاسبة التسيري، وأدخلت فيها أساليب جديدة للتحليل بعد أن كانت تستعمل 
   1".أسلوب التكاليف وسعر التكلفة احلقيقية أو التارخيي فقط

  :حليلية وأهدافهامفهوم احملاسبة الت. 2   
  :ميكن تقدمي التعريفات التالية :مفهوم احملاسبة التحليلية  .1.2 
العامة تقنية معاجلة املعلومات املتحصل عليها من احملاسبة : " تعرف احملاسبة التحليلية بأهنا:01 تعريف   
سسة القرارات املتعلقة ، وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج يتخذ على ضوئها مسريو املؤ)ومن مصادر أخرى(

 وتسمح بدراسة ومراقبة املردودية وحتديد فعالية تنظيم املؤسسة كما أهنا تسمح مبراقبة املسؤوليات 2،"بنشاطها
  . على مستوى التنفيذ أو اإلدارة

احملاسبة التحليلية فرعا من الفروع احملاسبية، هتتم بتقدير وجتميع وتسجيل وتوزيع وتفسري ":02  تعريف   
فكل إجراء من إجراءاهتا يهدف إىل . بيانات اخلاصة بالتكاليف الصناعية والبيعية واإلدارية، وهي أداة هادفةال

تغطية حاجة من حاجات اإلدارة، فهي تعمل على مد اإلدارة بالبيانات اليت تعتمد عليها يف اإلشراف على 
اكل املختلفة اليت تتعرض إليها إدارة تنفيذ املهام، كما أهنا ضرورية كأداة إدارية تستخدم يف حل املش

  ".املؤسسة
ن متعترب احملاسبة التحليلية على وجه العموم فرعا متخصصا من فروع احملاسبة العامة، وتك:03تعريف    

جتميع وحتليل بيانات التكاليف، وتوزيع املصروفات من أجل حتديد مثن تكلفة املنتوجات أو يف مهمتها 
 دقيقة إىل إدارة املؤسسة، وتقوم بتسجيل كل العمليات النسبية اخلاصة بنشاط  وتقدمي معلومات اخلدمات
  3: وذلك من أجل املؤسسة

   معرفة تكاليف ووظائف املؤسسة؛-  
   حتديد سعر تكلفة املنتوجات واخلدمات وكلفة مراحل اإلنتاج املختلفة؛-  
  ؛)نتيجة حتليلية( البحث عن نتيجة كل جدع من النشاط على حدة -  
   إمداد إدارة املؤسسة بأسس تقييم بعض عناصر األصول؛-     

                                                 
  .08ص,   نفس املرجع 1
  .نفس الصفحة,  نفس املرجع 2
 .10ص, 1998, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, احملاسبة التحليلية, عبد الكرمي بويعقوب.  3
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   تطوير بعض مراكز ميزانية املؤسسة؛-   
  ؛ شرح النتائج وحتليلها، وحساب تكاليف املنتجات واخلدمات مع مقارنتها مع أسعار بيعها-   
، وإعداد )اإلحنرافات(يل الفروق وحتل) النمطية(بالتكاليف املعيارية ) احلقيقية( مقارنة التكاليف الفعلية -   

  ؛املوازنات التقديرية
  .السماح للمؤسسة باختاذ القرارات -   
عبارة عن تقنية حتليل، ومعاجلة : من خالل التعاريف السابقة ميكننا اإلستنتاج أن احملاسبة التحليلية   

لتكاليف أو التكلفة النهائية للمعلومات املتحصل عليها من احملاسبة العامة، وهذا بغرض حتديد، أو حساب ا
وبعض املؤشرات التسيريية اليت ميكن اإلعتماد عليها كلوحة قيادة للتسيري اجلاري يف املؤسسة ومقارنتها مع 

  .مثيالهتا الرائدة يف القطاع، ويكون ذلك من خالل حتليل األعباء واالحنرافات، وحساب املردودية
 التحليلية، هو إدارة املؤسسة نظرا ملا توفره من املعلومات واملستفيد بالدرجة األوىل من احملاسبة   

  .والتحليالت اليت تفيد يف عملية التخطيط  والرقابة واختاذ القرار
كما ال جيب أن تكون نظرتنا للمحاسبة التحليلية، على أهنا عبارة عن أداة حلساب ودراسة التكاليف    

يث تقوم مبد اإلدارة بكل املعلومات الالزمة لنشاط ما، وهذا والتكلفة النهائية، فهي أوسع وأمشل من ذلك، حب
  .قصد متابعته، والتعرف على نقاط القوة وتشجيعها والقضاء على نقاط الضعف

يتناول موضوع احملاسبة التحليلية دراسة، حساب، حتليل، ومراقبة تكاليف : أهداف احملاسبة التحليلية.2.2
  . عتمد أساسا على عرض التكاليف، تصنيفها، مث حتميلهاخمتلف مستويات النشاط للمؤسسة، وي

  وقد عرفت احملاسبة التحليلية بالعديد من التسميات كما سبق الذكر، حماسبة التكاليف، حماسبة اإلستغالل
  . واحملاسبة الصناعية

  : وتكتسي احملاسبة التحليلية للعديد من الغايات، نذكر منها
حيث متكننا احملاسبة التحليلية من قياس تكلفة خمتلف املراحل الصناعية : نتاجحتديد أو قياس تكلفة اإل.1.2.2 

اليت مير عليها تشكيل املنتجات، وهذا هبدف حساب التكلفة اإلمجالية أو احلدية لوحدات النشاط، كما ميكن 
  .استخدامها يف تقييم املخزون السلعي من املنتجات التامة أو قيد اإلجناز

 يكون ذلك من خالل املعلومة املقدمة من طرف احملاسبة :صر التكاليف ومراقبتهاضبط عنا.2.2.2  
التحليلية، حبيث يعتمد عليها يف وضع اإلجراءات التنظيمية اخلاصة بضبط، ورقابة نشاط العمال، وكذا 
املصاريف، وهذا يكون بشكل دوري ومستمر خالل خمتلف مراحل الدورة من ختطيط، حبيث يتم على هذا 

ستوى وضع أنسب اخلطط والسياسات من الناحية االقتصادية والفنية، وال يكون هذا إال بعد الدراسة امل
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املتابعة بقصد تعديل السياسة احلالية أو التوجه حنو البديل األفضل، أما على مستوى التنفيذ فيتم فيه حتديد و
  . مستويات اإلنفاق للمسؤولني وخمتلف أقسام النشاط

حنرافات والتحري عن مصادرها وأسباهبا من اجل إجياد االاملراقبة والتقييم فيتم فيه قياس أما على مستوى 
  .اخللل هبدف التخفيف من حدته أو القضاء عليه

  1:اإلنتاج واالستثمار وذلك عن طريقإذ تسمح احملاسبة التحليلية مبراقبة سياسة  :دراسة املردودية. 3.2.2
  قسام؛  مراقبة التكاليف عرب خمتلف األ-
   .ا تسجيل األعباء واملصاريف حسب اجتاهاهت-

 إن استعمال احملاسبة التحليلية كأداة ملراقبة التسيري، تقتضي أن تكون هذه املراقبة : مراقبة التسيري.4.2.2
  2:ممارسة يف شكلني

   من خالل مراقبة مبسطة لتطورات القيم احملاسبية؛-
  .حنرافاترة مع حتليل اإل مقارنة القيم املسجلة مع القيم املقد-

إن إعداد التقارير الدورية ملختلف املستويات اإلدارية ولكل النشاط، يعطي  : إعداد التقارير الدورية.5.2.2
  .صورة على وضعية املؤسسة  هبدف اختاذ قرارات مناسبة

 حساب مردودية وذلك من خالل معرفة التكاليف وسعر التكلفة، نستطيع  : قياس النتائج التحليلية .6.2.2
  .املنتجات املختلفة أو جمموعة من املنتجات او املبيعات او اخلدمات كل منهما على حدى

    حبيث يتم حتديد سعر البيع انطالقا من معرفة التكلفة، يف حني يتم معرفة املردودية على أساس  العائد الذي 
  .تدره املؤسسة

مات التحليلية املفصلة اليت تعكس األداء احلقيقي للنشاط  وذلك عن طريق املعلو:حتديد املسؤوليات.7.2.2
  .على مستوى كل قسم تشغيل

 يتعلق وذلك ملا توفره احملاسبة التحليلية من تفصيالت وحتليالت، وخاصة مبا :حتليل احملاسبة العامة. 8.2.2
  . واملنتجات اإلستثمارية اليت متوهلا، كمخزون السلعبتطورات بعض عناصر األصول

نستنتج مما سبق أن احملاسبة التحليلية تعترب وسيلة هامة من وسائل التسيري، إذ تقوم مبد املؤسسة و   
باملعلومات الضرورية من أجل اختاذ قرارات صائبة وخاصة يف املؤسسات الضخمة، من أجل الوصول إىل أعلى 

  .األرباح وبالتايل البقاء واالستمرار

                                                 
. 331P, 1997, Paris,  éditioniéme2Sirey , Comptabilité de gestion,  Henri Bouquin.1 

  .08ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  2
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  :اسبة التحليليةالعالقة بني احملاسبة العامة واحمل.3
تعترب احملاسبة العامة بنك للمعلومات، وأهم مصدر تلجأ إليه احملاسبة التحليلية، كما تعترب هذه األخرية     

  :مكملة للمحاسبة العامة، وختتلف احملاسبتني يف نقاط معينة ندرجها كالتايل
 اإلمجالية، وتساهم يف وضع ميزانيتها هتدف احملاسبة العامة إىل حتديد نتيجة املؤسسة: اهلدف املتوخي.1.3  

العامة آلخر السنة املالية بعد تقييد التحوالت اليت حتدث لعناصرها خالل السنة املالية، يف حني تسعى احملاسبة 
  ونالحظ أن احملاسبة التحليلية هتتم بدورة اإلستغالل فقط. التحليلية إىل حتديد نتيجة كل صنف على حدى

فأهداف احملاسبة " العامة فتهتم بدورة االستغالل والوضعية املالية العامة للمؤسسة، ومنه على غرار احملاسبة 
، وهلذا ميكن القول بأن احملاسبة التحليلية هي مبثابة 1"العامة مالية، يف حني أن أهداف احملاسبة التحليلية اقتصادية

  .حتليل للمحاسبة العامة
مة نتائجها بعد انقضاء السنة املالية بأكملها إال يف حاالت استثنائية، أين حتدد احملاسبة العا :املدة الزمنية.2.3

تظهر النتائج لفترات شهرية، أو فصلية، أو سنوية، ألهنا هتتم بنشاط املؤسسة وحركة ممتلكاهتا خالل السنة 
ة فالفترة اليت تتناوهلا املالية، وتعمل على تسهيل هذه العمليات طوال فترة اإلستغالل، على غرار احملاسبة التحليلي

  .كمقياس هي الشهر عادة، ويف أحيان قليلة متتد إىل الفصل أو السنة
 تستخدم احملاسبة العامة معلومات ختضع كلية للمخطط الوطين للمحاسبة، الذي حيدد :مصدر املعلومات.3.3 

هام املوكلة إىل احملاسب حىت بدوره كيفية سري العمل انطالقا من عملية التسجيل واحلصول على املعلومات وامل
إىل إظهار النتيجة اإلمجالية، أما احملاسبة التحليلية فتستخدم باإلضافة إىل املعلومات املتحصل عليها من احملاسبة 

  .عتبة املردودية، العناصر اإلضافية، األعباء غري املعتربة: العامة معلومات وتقنيات أخرى مثال
مت احملاسبة العامة ذات طابع قانوين ومايل واقتصادي بالنسبة للمؤسسة، فهي  ما دا:املستعملني للتقنية.4.3

   من صاحب املشروع، الدائنون) أو ذوي املصاحل(حمل أنظار أو اهتمام كل من تربطه عالقة باملؤسسة 
  . املقرضون، واملستخدمون

 هي اإلدارة، أو املسريون، حبيث أما احملاسبة التحليلية، فإن املستفيد األساسي من حتليالهتا ومعلوماهتا  
  .يتم على ضوئها اختاذ قرارات حالية أو مستقبلية

                                                 
1. G.Raimblault, comptabilité analytique et gestion prévisionnelle : outils de gestion, EYROLLES 1991, 
CHIHAB 1994, Alger, P80.  
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   تستعمل احملاسبة العامة حسابات خاصة هبا حمتواة يف املخطط الوطين للمحاسبة:احلسابات املستعملة.5.3
  .واليت تكون حسب طبيعة املصاريف واإليرادات

اصة هبا ختتلف عن حسابات احملاسبة العامة واليت تدعى أما احملاسبة التحليلية تستعمل حسابات خ   
احلسابات املنعكسة، وهتتم أيضا مبجموعة األعباء املتواجدة يف الصنف السادس من املخطط الوطين 

   1.للمحاسبة
  :مفاهيم حول التكلفة وسعر التكلفة:املطلب الثاين

  :  مفهوم املصاريف، األعباء، والتكاليف.1  
  املصروف هو عملية خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة، أو بعبارة أخرى خروج النقود: " املصاريف.1.1   

  2".واملصروف يقابله اإليراد الذي يعترب حتصيل على نقود
من الوهلة األوىل يتبادر للذهن أنه بإمكان املؤسسة احلصول على نتائجها بالفرق بني املصاريف    

   ممكنا إال يف حاالت مدة طويلة من حياة املؤسسة، أو على املدى الطويلواإليرادات السائلة، إال أن هذا ليس
نظرا ألن املصاريف واإليرادات ال تتزامن مع النشاط اإلستغاليل للمؤسسة، أي هناك حتمل مصاريف نظرية 

  . قبل أو بعد دفعها نقدا، أو العكس بالنسبة لإليرادات
ين يعمالن على حتديد نتيجة الدورة، ومن بني األعباء استهالك  العبء يتقابل مع الناتج اللذ :األعباء.2.1

إخل، ففي حني جند أن املصاريف تتميز بالصفة املادية وهي ...البضائع، املواد، اللوازم وخمصصات االهتالك
سهلة احلساب وحتديد الزمن الذي تصرف فيه، فإن األعباء هلا الصفة غري املادية أو بصفة أخرى فهي جتريدية 

  .قابلة للتقييمو
إذن فإن األعباء هي نظام لتقسيم املصاريف على الفترات والناتج على أن حساب النتيجة يتم على أساس       

الدورة اإلستغاللية وليس على أساس العمليات أو مدة حياة املؤسسة، فهناك فرق يف تاريخ حتقيق املصاريف 
 األول يف حتديد مستوى اخلزينة، بينما ال يتعلق بنتيجة الدورة وتاريخ تسجيل أو حتمل األعباء، ويفيدنا التاريخ

  وليس على أساس صرفها) نظريا(عكس التسجيل لألعباء إذ حتدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل األعباء 
  .حيث هذه العملية قد تكون قبل أو بعد تسجيل األعباء بينما حتمل للدورة اليت تسجل فيها األعباء

  :  وميكن تقدمي التعاريف التالية:التكاليفتعريف .3.1 
التكلفة هي جمموعة األعباء املتعلقة مبرحلة معينة أو منتوج مادي معني، أو جمموعة منتجات، أو " :01تعريف 

  3".خدمة أو جمموعة خدمات، مقدمة يف مرحلة معينة قبل املرحلة النهائية؛ أي قبل وصوهلا إىل البيع
                                                 

  .13ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون . 1
  .13ص, نفس املرجع.  2
  .14ص,  نفس املرجع 3
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كلفة عادة بأهنا تضحية مبجموعة من املوارد اإلقتصادية النادرة، قابلة للقياس املايل تعرف الت":02     تعريف 
النقدي ألغراض احملاسبة املالية لتحقيق هدف معني أو غرض معني، وهو األمر الذي يعين أنه بانتقاء الغرض أو 

   1".اهلدف ينتفي وجود التكلفة يف حد ذاهتا

ص بأن التكلفة عبارة عن جممل األعباء اليت تشترك يف التعبري عن ومن خالل التعريفني السابقني نلخ   
بلوغ مرحلة معينة من نشاط املؤسسة، أما من وجهة نظر حماسبية فتعرف التكاليف على أهنا مورد مضحى هبا 

  : يف سبيل الوصول إىل هدف معني، وتعرف التكلفة من خالل ثالثة مميزات
   احلساب جمال تطبيق احلساب، احملتوى، وقت   
  :  مفهوم سعر التكلفة والعناصر املكونة للتكاليف.2 
  : وميكن تقدمي التعاريف التالية:  مفهوم سعر التكلفة أو التكلفة النهائية.1.2   
سعر التكلفة هو جمموعة التكاليف اليت يتكفلها منتوج معني أو خدمة مقدمة إبتداءا من : 01 تعريف     

أو جمموعة من املنتجات املادية أو جمموعة ( مرحلة وصوهلا إىل املرحلة النهائية انطالق عملية إعدادها إىل
، وحتسب فيها تكاليف البيع، ومبعىن آخر، فإن املنتوج املباع أو اخلدمة املباعة ال )خدمات يف مرحلة بيعها 

  2.متلك سوى سعر التكلفة وحيد وهو جمموع التكاليف اليت تتعلق به
عر التكلفة على انتهاء عملييت اإلنتاج والبيع للمنتوج النهائي، حيث يضم كل يعرب س" :02 تعريف 

  3".املصاريف من شراء املادة األولية واملواد الضرورية األخرى إىل حني إعداد املنتوج وبيعه
ومن خالل التعريفني السابقني نلخص أن سعر التكلفة أو التكلفة النهائية لسلعة أو خدمة ما، عبارة    

مجع مجيع التكاليف ابتداء من انطالق عملية إجنازها إىل غاية صرفها، ويدل سعر التكلفة على انتهاء عن 
  .عملييت اإلنتاج والبيع، وبالتايل إنتهاء الدورة اإلستغاللية

   :سعر التكلفةحساب .2.2
  قوم احملاسبة التحليلية املتوافقة مع املبادئ احملاسبية، ت يتعلق بتسجيالت احملاسبة العامةمبعزل عن كل ما   

 حبساب سعر التكلفة اخلاصة مبنتج ما وفقا ملراحل النشاط  عمليات حسابية خالية من التعقيدوعن طريق
يع ب اليت يتمثل نشاطها يف عملية  حسب املؤسسة، فاملؤسسة التجاريةوطبيعته، حيث خيتلف حتديد سعر التكلفة

مقابل فائض قيمة ميثل مبلغ أو نسبة هامش ربح، ففي مثل هذه  شتراة دون إدخال أي تغيري عليهاالسلع امل
  : املؤسسات يعرب عن سعر التكلفة بالعالقة

                                                 
 .18ص, 2003, اإلسكندرية, الدار اجلامعية, مبادئ حماسبة التكاليف, مد سامي راضيحم.  1
 .14ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  2
 .38 ص,1999, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية, علي رحال.  3
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  املصاريف العامة+ تكلفة شراء الوحدات املباعة = سعر التكلفة 
القيام مبختلف  مث راء املواد األولية لغرض التصنيعأما املؤسسات الصناعية اليت يبدأ نشاطها عند ش   

 األخري إىل مرحلة تصريف منتجاهتا لتصل يف اخل،... للحصول على منتوج تام، نصف مصنع ت االنتاجيةالعميا
، ومنه فإن سعر التكلفة يف للحصول على فائض سعر التكلفة من سعر البيع، وهذا ما حيقق ربح املؤسسة

ضافة إىل مصاريف باإل، ملباعة تكلفة إنتاج املنتوجات ا، يضم تكلفة شراء املواد املستعملةاملؤسسة الصناعية
  :  وحتسب بالعالقة التاليةتوزيع املبيعات

  مصاريف التوزيع+ تكلفة صنع االنتاج املباع = سعر التكلفة 
 عن جمموعة من املصاريف من كل هذا نستطيع القول إن سعر التكلفة هو مفهوم اقتصادي، معرب   

ن يف كل ، وترتب هذه املصاريف وفقا ملراحل النشاط لتكّو بدء من عملية الشراء منتهية بعملية البيعاملنفقة
  . غري أن له سعر تكلفة واحدمنه نستنتج أن للمنتوج عدة تكاليفمرحلة تكلفة معينة، و

  :وهناك أعباء حمسوبة يف احملاسبة التحليلية ملبالغ خمتلفة عن احملاسبة العامة جند منها   
  .ق على خمصصات اإلهتالك، الفروق على خمصصات املؤونات الفروق على املواد املستهلكة، الفرو    

 ومن بني األعباء املسجلة يف احملاسبة العامة، هناك جزء منها فقط يستعمل يف :العناصر املكونة للتكاليف.3.2
عباء احملاسبة التحليلية، وهي ما تسمى باألعباء املعتربة، أما اجلزء الباقي فهو ال يؤخذ بعني اإلعتبار ويسمى باأل

  :غري املعتربة، وهناك أعباء أخرى تضاف إىل األعباء املسجلة يف احملاسبة العامة
 األعباء املعتربة هي األعباء اليت حتسب ضمن التكاليف وسعر التكلفة بعد عملية : األعباء املعتربة.1.3.2

عامة، ألنه يضاف إىل هذه الاحملاسبة الفرز، وهي تعرب عن أعباء احملاسبة التحليلية، وهي ختتلف عن أعباء 
  1:األخرية العناصر اإلضافية ويطرح منها األعباء غري املعتربة أي

  
  

  وهي أعباء ذات صفة نظرية، وهبذا املعىن فهي غري مسجلة يف احملاسبة العامة :العناصر اإلضافية.2.3.2
اصر األصول بامليزانية وتتمثل وتسمى إضافية ألهنا ليست ضمن مصاريف احملاسبة العامة، ال تدخل يف تقييم عن

  2:يف
إن املؤسسات عند استخدامها ألموال خارجية فهي تدفع  : مبلغ الفائدة احملسوب على رأس املال اخلاص- 

عنها فوائد وحتسب ضمن مصاريف احملاسبة العامة، ولكن استعمال رأس املال اخلاص ال يتم دفع عليه فوائد 

                                                 
1 P.Barnager, P.Moutan, Comptabilité de gestion, Édition Hachette livre, Paris, 1997,  P. 41. 

  .22ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص 2

. األعباء غري املعتربة-العناصر اإلضافية+أعباء احملاسبة العامة=أعباء احملاسبة التحليلية  
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 احملاسبة العامة، لذلك فإنه جيب أن يأخذ بعني االعتبار هذا العنصر عند وبالتايل فهي غري مسجلة ضمن أعباء
  .حساب التكاليف

يف املؤسسة اخلاصة فإن عملية اإلدارة يقوم هبا صاحب املؤسسة  : الدفع النظري ألعمال صاحب املؤسسة- 
أو مقابل عمله ال ميثل عبئا ويتقاضى مقابل يتمثل يف نتيجة املؤسسة، أي الربح الصايف املوزع، وهبذا فإن أجرة 

 ففي املؤسسات اليت يديرها مسريون يتقاضون أجورا حتسب ضمن أعباء احملاسبة ،يف احملاسبة العامة باملقابل
العامة، لذلك فلكي حنصل على سعر التكلفة ذو معىن ولكي نستطيع مقارنته أيضا مع سعر التكلفة لنفس املنتج 

  .ا مسريون، جيب األخذ بعني االعتبار أجرة صاحب املؤسسةيف مؤسسة خاصة أو يف مؤسسة يديره
  :ويتم فرز األعباء اخلاصة باحملاسبة التحليلية بعد إجراء التعديالت على التكاليف وفق الشكل التايل   

  .حتديد أعباء احملاسبة التحليلية: (I.01)الشكل رقم 
  
  
  
  

  

  

  

  

  . 21 ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

  : تصنيف التكاليف : طلب الثالثملا
توجد صفات عديدة للفظ التكلفة كل منها يستخدم للداللة على نوع معني من التكاليف، وهذا ما    

يدل على أن حتديد تكلفة املنتج النهائي ال تتم عن طريق إضافة عناصر التكاليف بعضها مع البعض، وذلك 
عالقتها حبجم النشاط من جهة أخرى، فتبويب عناصر ا الختالف عالقتها باملنتج النهائي من جهة وكذ

النفقات حسب طبيعتها كما جاء يف املخطط الوطين ال يفيد يف احلكم على كون النفقة تدخل تكلفة إنتاج 
منتوج معني، أو أهنا جزء من نفقة إدارة املؤسسة كوحدة، لذا كان من الضروري حتليل هذه النفقة من أجل 

اختاذ القرار، وال يدل لفظ التكلفة حبد ذاهتا على معىن معني، إال إذا مت ربطه بصفة مناسبة الرقابة والتخطيط و
  : تعطيه معىن حمدود ومتيزه عن غريه من ألفاظ التكاليف، وهناك عدة تصنيفات التكاليف نذكر أمهها

   تصنيف التكاليف حسب األقسام يف املؤسسة؛ -   
  اج أو مستوى النشاط؛  تصنيف التكاليف حسب حجم اإلنت-   
   التكاليف حسب عالقتها باملنتجات؛ تصنيف -   
   تصنيف التكاليف حسب عالقتها بالفترة احملاسبية؛-  

أعباء احملاسبة التحليلية 

 
أعباء 

احملاسبة 
 التحليلية

أعباء
احملاسبة 

لعامة ا  

 أعباء غري معتربة
 
 
 أعباء معتربة

 عناصر إضافية 

 أعباء غري معتربة

 أعباء معتربة
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  . تصنيف التكاليف حسب الوظيفة يف املؤسسة-  
  :يف املؤسسة) املراكز ( تصنيف التكاليف حسب األقسام .1
 أقسام مهما كانت طبيعة نشاطها؛ إنتاجية أو جتارية فمن خالل هذا املنظور، يتم تقسيم املؤسسة إىل   

أو خدمية، فمثال يف املؤسسة االنتاجية، يتم تقسيم املؤسسة إىل مراكز إنتاج ومراكز خدمات، فمراكز اإلنتاج 
  هي اليت تتم فيها عملية اإلنتاج سواء كانت يدوية أم آلية على خمتلف املواد أو أي جزء من املنتجات املصنعة

لتايل ميكن توزيع أو حتميل تكاليف هذه األقسام على خمتلف املنتجات اليت تنتج عرب هذه األقسام، وكمثال وبا
قسم آالت، قسم خطوط التجميع، ويف أغلب األحيان يتم تقسيم مراكز اإلنتاج هذه إىل : على أقسام اإلنتاج

ة اإلنتاجية وباألحرى إىل املسؤولية مراكز تكلفة، وبالتايل سوف ينجر عن هذا التقسيم جتزئة إىل العملي
والتكلفة هبدف الكشف على نقاط القوة ونقاط الضعف خالل خمتلف مراحل العملية اإلنتاجية واختاذ 

  1.اإلجراءات الالزمة لذلك
  : ومنيز يف هذا التصنيف ما يلي : تصنيف التكاليف حسب عالقتها حبجم أو مستوى النشاط.2

 وهي عبارة عن عناصر التكاليف اليت تتغري مباشرة مع تغري حجم النشاط بنفس :التكلفة املتغرية.1.2    
  2 :النسبة ونفس االجتاه، ومن خالل التعريف نستنتج جمموعة من املميزات هلذا النوع من التكاليف

   أن هناك عالقة تزامن وارتباط كامل بني حجم النشاط وهذه التكلفة املتغرية الكلية؛-   
  : ة املتغرية للوحدة ثابتة مهما تغري حجم النشاط، وتساوي التكلف-   

  
   سهولة التعامل معها من حيث التوزيع والتحميل بني خمتلف األقسام؛-   
املستعملة يف املواد األولية ( ميكن مراقبة صرفها واستهالكها عادة من قبل رؤساء األقسام ومن أمثلة ذلك-   

وميكن توضيح ذلك بالشكل البياين ، )اخل... املباشرين يف عملية التحويلعملية التحويل، مصاريف املستخدمني
  :التايل

 :العرض البياين للتكاليف املتغرية: )I.02(الشكل رقم 

  
  
  
  

  .L. G. Bernard, Op Cit Page 388 :املصدر
                                                 

49P, 1972, OHIO, South Western Publishing, plannig and control: Cost accounting, Curry.J,  Adolph Matz.1  
2. Ibidem, Page 47. 

=التكلفة املتغرية للوحدة   املتغرية التكلفة إمجايل 
 النشـاط حجم

..… Xn 

 التكاليف 

CV 

مستوى النشاط
2ْX Xْ1 

XiCVu 

CV1 

CV2 

CVn 

0 Xn X2X1

CV1

CV2

CVn

مستوى النشاط

التكاليف

0

 (C.Vu)التكلفة املتغرية للوحدة 
  (CV)التكلفة املتغرية الكلية
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   ملتغرية متغريةمن خالل املنحنني نالحظ أن التكلفة املتغرية للوحدة ثابتة، بينما أن التكلفة الكلية ا   
  .وهذا بالنظر إىل حجم النشاط

طاملا بقي ضمن مدى مستوى النشاط  وتبقى كما هي بدون تغيري بالرغم من تغري : التكاليف الثابتة.2.2 
حدود الطاقة املتاحة لألصل، ومن مث نالحظ أن مستوى النشاط معني يعرف باملدى املالئم الذي ال يتعدى فيه 

ه مل توجد أساسا بسبب بداية النشاط، وإمنا وجدت أوال وقبل كل شيء لتجهيز العملية التكلفة الثابتة هذ
  . إخل...اإلجيار:  ومن أمثلتها1 اإلنتاجية،
ونرى أن التكلفة الثابتة الكلية ثابتة مهما تغري حجم النشاط ضمن الطاقة املتاحة للمؤسسة، بينما جند   

 .تتناقص هذه األخرية بزيادة حجم الوحدات املنتجةأن التكلفة الثابتة للوحدة متغرية، حبيث 

     :ما هو موضح يف الشكل أدناهك
  :العرض البياين للتكاليف الثابتة : )I.03(الشكل رقم 

  
  
  

  
 

  .Ibidem, Page 382:املصدر

  : تصنيف التكاليف حسب عالقتها باملنتجات.3
    2 .وجند هنا كل من األعباء املباشرة واألعباء غري املباشرة   

 وهي عبارة عن جمموعة املصاريف اليت حتمل مباشرة إىل التكلفة النهائية دون طرح : األعباء املباشرة.1.3  
تكلفة املواد األساسية املستعملة يف اإلنتاج، تكلفة اليد العاملة املباشرة، خدمات : أي إشكال، ومن بينها

  ). كاألحباث(مباشرة 
ي عبارة عن التكاليف املنفقة عن النشاط اإلنتاجي اإلمجايل وال ختص منتوج وه:  األعباء غري املباشر.2.3  

معني أو مرحلة حمددة، أي يشترك فيها أكثر من منتوج، وهنا تطرح إشكالية حتميلها إىل سعر التكلفة، حيث 
ع هذه يتم حتميلها وتوزيعها وفق مؤشرات وأدوات رياضية على كافة خمتلف املنتجات، وميكن ذكر بعض أنوا

  :التكاليف

                                                 
.45P, 1994, Paris, Édition Économica, queCompatibilité analyti, r Pige.P, lberteG.  G.1  

, Presse universitaire, réparation, activité, coût:  Comptabilité de gestion, Charles. C.E, Morad.B, Trahand.J. 2

.Gronble, Paris, 2000, P13  

 التكاليف 

 حجم النشاط

CF1 

CF2 
CFn 

0 X1 X2 Xn 

Cfu =            Cf 
X

التكلفة الثابتة للوحدة

التكاليف

الثابتةالتكاليف CF 
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وهي عبارة عن تكلفة مواد الزمة لعملية اإلنتاج وال ميكن حتميلها إىل :  تكلفة املواد غري املباشرة.1.2.3  
  .اخل...الزيوت، مواد الصيانة، الوقود :  املنتجات بشكل مباشر؛ أي ليس من مكونات املنتوج مثال

، أي أهنا )مدير املصنع، املراقبني وأمناء املخازن(كرواتب وأجور  : ساعات العمل غري املباشرة.2.2.3 
  .تكلفة غري مرتبطة بالوحدات املنتجة

  : وتضم كل من:  تكلفة اإلنتاج غري املباشر.3.2.3
   تكلفة املياه ألغراض صناعية أي املياه الضرورية لسري العملية اإلنتاجية؛ -  
  ؛ إخل...  تكلفة الطاقة الكهربائية من إضاءة، تدفئة -  
   نفقات نقل وخزن املواد واللوازم من رسوم وعموالت وضرائب وشحن ونقل وترتيب املواد واللوازم؛ -  
  .  نفقات إعدادية وصيانة خاصة نفقات التشغيل-  
   1:يف هذا النوع منيز نوعني من املصروفات ومها: تصنيف التكاليف حسب عالقتها بالفترة احملاسبية.4
فيها هذه املصاريف وال توجد هلا منافع وتستفيد منها الفترة احملاسبية اليت أنفقت : ادية املصاريف اإلير.1.4  

مستقبلية، وحسب مبدأ إستقاللية الدورات فإن كل فترة حتمل مبصاريفها وتستفيد من إيراداهتا ويف هناية 
  .الدورة حتمل يف احلسابات املتعلقة بالدورة

 منها عدة فترات حماسبية مستقبلية، وتصنف هذه املصاريف كأصول وتستفيد: الرأمساليةاريف املص. 2.4 
  .وحتول إىل مصاريف حتمل يف هناية كل دورة، مثل االهتالكات

   2:ومنيز يف هذا التصنيف ما يلي:  تصنيف التكاليف حسب الوظيفة يف املؤسسة.5
ملشتراة، وتشمل سعر الشراء واملصاريف وهي متثل تكلفة البضائع، املواد األولية، اللوازم ا :فة الشراءتكل.1.5 

  .)النقل، التأمينات، الرسوم اجلمركية(امللحقة بعملية الشراء 
 تشمل جمموعة األعباء امللحقة يف عملية إنتاج منتوج ما حىت املرحلة النهائية :)نتاجاإل( تكلفة الصنع.2.5

ية واللوازم املستهلكة باإلضافة إىل تكاليف ، وتشمل سعر شراء املواد االول)مرحلة الدخول إىل املخازن للبيع(
  . التصنيع املباشرة وغري املباشرة

وهي جمموعة األعباء املرتبطة بعملية التوزيع أو عملية ما بعد اإلنتاج، وتشمل املصاريف : تكلفة التوزيع. 3.5
اخل، مع األخذ ...عد البيعكالنقل، اإلشهار وخدمات ما ب: الداخلية املرتبطة بعملية البيع واملصاريف اخلارجية

 .)جتارية، إنتاجية، خدمية(بعني االعتبار طبيعة نشاط املؤسسة 
  
  

                                                 
  .28 ص،1979تبة النهضة االسالمية، عمان، األردن،  منشورات مك املبادئ، االجراءات، الرقابة،:حماسبة التكاليففوزي غرابية،  1
 .50حممد سامي راضي، مرجع سبق ذكره، ص 2



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : الفصل األول  

 - 15 -

  :طريقة األقسام املتجانسة : املبحث الثاين
  
األسلوب الذي يأخذ بعني االعتبار مجيع تكاليف  )طريقة األقسام املتجانسة(يقصد بالتكلفة الكلية    

ب سعر التكلفة، وعليه سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل طريقة  يف حسا)مباشرة وغري مباشرة(املؤسسة 
األقسام املتجانسة حماولني اإلملام باجلانب النظري هلذه الطريقة وذلك من خالل التعريف بالطريقة ومبادئها مث 

  .توضيح أهم اخلطوات املتبعة فيها، وتناولنا يف األخري مفهوم وحدات العمل وكيفية اختيارها
  : نشأة ومفهوم طريقة األقسام املتجانسة: ولاملطلب األ

  : نشأة طريقة األقسام املتجانسة.1
أوجدت طريقة األقسام املتجانسة يف الفترة املمتدة ما بني احلرب العاملية األوىل والثانية، وبالضبط سنة    

جنة العامة الذي كان ينتمي إىل منظمة تسمى بالل" RIMAILLINO"، بفضل أعمال العقيد الفرنسي 1928
، مث طورت هذه الطريقة بعد احلرب العاملية الثانية من طرف اللجنة الوطنية C.E.G.O.Sللتنظيم العلمي للعمل 

 من طرف جلنة التطبيع بالربملان الفرنسي، وباملخطط 1948 حيث مت املصادقة عليها سنة"للتنظيم الفرنسية، 
   1".ريقة أساسية حلساب أسعار التكلفة اعتمدت كط1957، مث سنة 1947احملاسيب العام سنة 

إذ تسمح طريقة األقسام املتجانسة يف حتديد سعر التكلفة لكل منتوج، وبتحميل التكاليف غري املباشرة   
   2.على املنتجات بطريقة غري عشوائية وأكثر دقة من الطرق اليت سبقتها

  :ريقة األقسام املتجانسة ميثل كيفية حساب التكاليف وسعر التكلفة بط:)I.04(الشكل رقم 
  
  
  
  

    
  .37ص,  ناصر دادي عدون ، مرجع سبق ذكره:املصدر

  : وميكن تقدمي التعاريف التالية:مفهوم القسم املتجانس.2
 يعرف الدليل الوطين احملاسيب القسم املتجانس بأنه نظام حماسيب جتمع فيه عناصر التكاليف :01تعريف    

هذه العناصر على خمتلف األقسام باستخدام وحدات القياس املعنية أو نسب وأسعار التكلفة مقدما، مث حتمل 
  3.مئوية

                                                 
 .36ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  1

.24P, 1996, Paris, Ellipses,  Comptabilité de gestion,T.Lextrat, D. Khouatra.2  
   .17 ص,2002, اجلزائر, ر هومة للطباعة والنشر والتوزيعدا, املنري يف احملاسبة التحليلية,  بوعالم بوشاشي .3

مراكز التحليل 
أو األقسام 
   املتجانسة

األعباء
  املباشرة

األعباء غري
  املباشرة

التكاليف 
وسعر 
  التكلفة 

  حساب مباشر
األعباء املعتربة
أو األعباء 
  حتميل   توزيعاحملاسبية 
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القسم هو تقسيم فرعي ملركز العمل :  )1982(حسب املخطط احملاسيب العام الفرنسي : 02     تعريف 
عديد عندما يتطلب البحث عن دقة حساب تكاليف املنتج، حبيث حتميل تكلفة مركز العمل هذا، تتم بواسطة ال

  . من وحدات العمل وليس بوحدة واحدة فقط
هو قسم ذو نظام حماسيب، أين ترتب مسبقا لتحميلها إىل حسابات : القسم املتجانس : 03     تعريف 

   1.التكاليف أو سعر التكلفة، عناصر التكاليف اليت ال حتول مباشرة إىل هذه احلسابات
التكلفة نلخص بأن القسم املتجانس من الناحية ) ملركزا(من خالل التعريفات الواردة ملفهوم القسم    

االقتصادية عبارة عن جمموعة املوارد واإلمكانيات املادية، والبشرية اليت تعمل بتجانس من أجل حتقيق هدف 
مشترك، أما من الناحية احملاسبية بأنه جمموعة األعباء اليت جتمع يف النهاية وحتمل إىل وحدات القياس للحصول 

  . تكلفة الوحدة، وخاصة يف حتليل التكاليف غري املباشرةعلى 
وترجع كلمة التجانس، إىل جتانس هذه األقسام يف الوظيفة، حيث تقوم بإحدى عمليات اإلنتاج أو    

  . جزء منها 
   :قسام معايري تصنيف األ.3
  : ختتلف معايري تصنيف األقسام باختالف حجم املؤسسات ونظامها اإلداري وأمهها   
 يعين أن كل مركز حتدد له مسؤولية معينة، حىت يتسىن له حتديد سعر التكلفة ومراقبة : معيار املسؤولية.1.3  

  : التسيري، وعلى أساس هذا املعيار تصنف أقسام املؤسسة إىل نوعني
مل ساعة يد عمل،  ساعة ع:  وهي اليت تكون فيها وحدة العمل حقيقية، مثال: األقسام العملية.1.1.3     

  . إخل...متر، كلغ: آلة، وحدات حقيقية أخرى مثل
وهي األقسام اليت ال ميكن حتديد وحدة العمل هبا، وبالتايل ميكن حتميل أعباؤها :  األقسام اهليكلية.2.1.3    

إن هذا التصنيف يؤدي أيضا إىل . خدمات، اإلدارة: إىل املنتجات أو الطالبيات عن طريق مفاتيح توزيع، مثال
  .قة يف جمال التكاليفالتفر

اليت تتغري بتغري ) الثابتة(اليت تتغري تناسبا مع حجم النشاط، واألعباء اهليكلية ) املتغرية(األعباء العملية    
هيكل املؤسسة، ومن املسلم به، أن تكاليف األقسام العملية معظمها متغرية، ويف املقابل فإن أعباء األقسام 

  .اهليكلية معظمها ثابتة
 يستند هذا املعيار إىل مدى جتانس األداءات واخلدمات املقدمة من األقسام وطبيعة : معيار التجانس.2.3   

  . هذه األقسام، ويسمح لنا هذا املعيار بإجياد نوعني من األقسام
وتسمى باألقسام الرئيسية أو الفعلية، وهي أقسام ذات نشاط قابل للقياس، أو :  األقسام األساسية.1.2.3    
  عىن آخر هلا عالقة مباشرة باملنتوجات املدجمة ضمن دورة االستغالل، وبالتايل تنسب املصاريف اخلاصة هبا إىل مب
  

                                                 
. 09P, 1991, Alger, Berti édition, 2Tome , analyse prévisionnelle:  Pratique de gestion, Vizzavona. 1  
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   1: وتتمثل أساسا يفعمل،التكاليف وسعر التكلفة وذلك من خالل وحدات ال
  .  قسم التموين، قسم اإلنتاج، قسم التوزيع   

  أو املخزن، ويتمثل نشاط هذا القسم يف الشراء والتخزين ويسمى كذلك بقسم املشتريات : قسم التموين-
  .ويقاس نشاطه بالكمية املشتراة

 ويسمى أيضا بقسم الصنع أو املعمل، ويتمثل يف الورشات املنتشرة عرب املؤسسة، ويعرب عن : قسم اإلنتاج-
  .ت عمل اآللةعدد الوحدات املنتجة، عدد ساعات العمل املباشرة، عدد ساعا: نشاطه بإحدى الوحدات

   2. النشاط األساسي هلذا القسم هو البيع، ويقاس نشاطه برقم األعمال: قسم التوزيع-
 وتسمى بالتابعة أو املساعدة وهي أقسام ذات نشاط يصعب قياسه، وتكمن : األقسام الثانوية.2.2.3  

يات النشاط االقتصادي مهمتها األساسية يف تقدمي خدمات لألقسام األساسية، حيث تساعدها يف تأدية عمل
على أحسن وجه، وحتول مصاريف هذه األقسام كليا عند عملية التوزيع الثانوي لألعباء، ونذكر من بني هذه 

  .إخل... قسم اإلدارة، قسم الصيانة،  قسم احملاسبة واملالية 3:األقسام الثانوية ما يلي
   : ترتيب األقسام.4

بها يف العملية اإلنتاجية، التموين، اإلنتاج، التوزيع، يف حني ترتيب ترتب األقسام األساسية تبعا لترتي     
األقسام الثانوية يكون تبعا لدرجة أمهية كل قسم، ولذلك جيب مراعاة بعض النقاط اليت من شأهنا أن حتقق هذا 

  . الترتيب
   ؛حتديد القسم الذي يقدم خدمات إىل األقسام األخرى دون أن يستفيد من أي خدمة -  
وقدم بدوره خدمات إىل كل األقسام ) من القسم الذي سبقه(حتديد القسم الذي استفاد مرة واحدة  -  

  ؛األخرى
حتديد القسم الذي استفاد مرتني وقدم خدمات إىل بقية األقسام، وهكذا حىت حتديد القسم الذي مل يقدم  -   

احية املعاجلة احملاسبية، تؤدي أي خدمة ألي قسم مع استفادته من خدمات كل األقسام األخرى من ن
   4 .االستفادة من اخلدمات اليت حتمل قسط من مصاريف القسم املقدم هلذه اخلدمات

  :  اخلطوات املتبعة يف طريقة األقسام املتجانسة:املطلب الثاين
ام  وحتديد األقسام الرئيسية واألقس)مراكز حتليل(بعد االنتهاء من مرحلة تقسيم املؤسسة إىل أقسام   

الثانوية وذلك حسب عالقتها بالنشاط الرئيسي للمؤسسة، مث بعد هذا تأيت مرحلة أو عملية معاجلة وحتليل 
  . التكاليف غري املباشرة، وهذا ما يسمى بالتوزيع األويل

                                                 
1. P. Lauzel, Henri Bouquin, Comptabilité analytique et gestion, 5éme édition, Sirey, Paris, 1988, P79.   

  .94ص, مرجع سبق ذكره, عبد الكرمي بويعقوب.  2
  .27ص, دون تاريخ نشر, اجلزائر, باتنة, مطبعة عمار قريف, احملاسبة التحليلية من النظرية إىل التطبيق, على رحال.  3
  .47ص, مرجع سبق ذكره, سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية, علي رحال.  4



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : الفصل األول  

 - 18 -

  .أما التكاليف املباشرة كما نعرف أهنا حتمل مباشرة إىل املنتوجات   
اجملموعة السادسة ( التكاليف غري املباشرة من أعباء حسب طبيعتها ومن خالله يتم توزيع:  التوزيع األويل.1

ية، ئوإىل أعباء حسب الوظيفة، وهذا التوزيع يكون انطالقا من مفاتيح التوزيع أو نسب م) من املخطط الوطين
  :ومنيز يف التوزيع األويل مرحلتني

  : رة إىل قسمني ميكن تصنيف األعباء غري املباش: ختصيص األعباء نصف املباشرة.1.1
ذا القسم دون اللجوء إىل أي لقسم معني فإنه يتم ختصيصها مباشرة هلمباشرة أعباء غري مباشرة للمنتج، -

  مؤشر؛
   .أعباء غري مباشرة ملراكز أو األقسام، ولكن هناك وسيلة تسمح بتخصيص هذه األعباء -   

سبة مئوية ثابتة تطبق على األعباء لتحديد نصيب  مفتاح التوزيع األويل يعرف كن:ح التوزيع األويليتا مف.2.1
 ويعترب مفتاح التوزيع األويل الوسيلة اليت بواسطتها توزع األعباء غري املباشرة على 1.مركز ما من هذه األعباء

    حول األداءات القابلة للقياس املقدمة من األقساماخمتلف األقسام، ألن توزيع هذه األعباء يرتكز أساس
  . لتوزيع يستعان به إذا كانت اخلدمات املقدمة غري قابلة للقياسومفتاح ا

  : ومن خالل اجلدول التايل ميكننا تلخيص أهم هذه املفاتيح
  :يوضح بعض مفاتيح التوزيع األويل املقترحة) I.01(جدول رقم 

 املفتاح املستعمل األقسام املعنية أعباء
  . التنظيف-
   إجيار -
   صيانة املباين -
 ائب العقارية  الضر-

  
 لكل األقسام

  
 )2م(املساحة 

 )3م(احلجم  لكل األقسام  التدفئة -
 عدد املصابيح،قوة املصباح لكل األقسام  اإلضاءة -
 عدد اآلالت األقسام املعنية  صيانة اآلالت -
 قيمة االستثمارات األقسام املعنية  التامني اخلاص باآلالت -
 هالكاالست لكل األقسام  اهلاتف -
 القوة الكهربائية لكل األقسام  الطاقة الكهربائية-
  الكتلة األجرية  لكل األقسام   األجور -
  عدد العمال  لكل األقسام   اإلطعام-
  عدد العمال  لكل األقسام   نقل العمال -

  . من وقائع مؤلفات احملاسبة واالقتصاد:املصدر

                                                 
1. A. Burlaud, C.Simon, Comptabilité de gestion, Vuibert, Paris, 1993, P33.   
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صيص األعباء نصف املباشرة، وتوزيع األعباء غري مرحلة خت: بعد االنتهاء من املرحلتني السابقتني  
  : املباشرة بواسطة مفاتيح التوزيع حنصل على جدول التوزيع األويل

وهو عبارة عن جدول حيتوي على أعمدة بعدد األقسام املتجانسة، الرئيسية :  جدول التوزيع األويل .3.1
  .ةوالثانوية، وعدد أسطر بعدد األعباء غري املباشرة املستخرج

  : يوضح جدول التوزيع األويل)I.02(جدول رقم 
 أقسام مساعدة  أقسام رئيسية

 اإلدارة املالية النقل متوين إنتاج توزيع
مبلغ 
 التوزيع

 األعباء حسب طبيعتها

اب  رقم
حلس
ا

 

15%  15% 60%  10% XXX  620 )كلم(النقل 

25% 30% 25% 5% 5% 10% XXX 621 )2م(اإلجيار 

10% 50% 10% 20%   XXX 622 )%(الصيانة 

100%      XXX 626   مبيعاتالدعاية 

15% 50% 10% 10% 5% 10% XXX 6300 األجور 

15% 30% 15% 10% 10% 20% XXX 64 )%(الضرائب 

     100%  XXX  65  )%(م مالية 

50% 30% 20%    XXX  660 )%(تأمني 

10% 40% 15% 30%  5% XXX 68  اإلهتالكات 

  .39 دادي عدون، ص ناصر:املصدر
   :لتوزيع الثانوي لألعباء غري املباشرةا.2
بعد احلصول على األعباء اإلمجالية لألقسام الثانوية، نأيت إىل عملية التوزيع الثانوي لألعباء غري املباشرة    

   ساسيةواليت نقصد هبا حتويل أعباء األقسام الثانوية إىل األقسام األساسية للحصول على أعباء لألقسام األ
  . ويكون هذا وفق مفاتيح التوزيع الثانوي الذي يشترط فيها أن متثل نسبة اخلدمة املقدمة لكل قسم

ويربر وجود التوزيع الثانوي نتيجة اخلدمات اليت تقدمها األقسام الثانوية إىل بقية األقسام سواء ثانوية    
ام الثانوية، وذلك تناسبا مع حجم اخلدمات كانت أم رئيسية، وهلذا فإن كل قسم رئيسي يتحمل أعباء األقس

  .املنتفع هبا
 هو توزيع األعباء غري املباشرة من األقسام الفرعية إىل األقسام الرئيسية، ويتم : تعريف التوزيع الثانوي.1.2

حتمل نصيب كل قسم رئيسي من أعباء األقسام الفرعية املساعدة األخرى على حسب وحدة قياس معينة 
واهلدف من التوزيع الثانوي هو حتديد قيمة األعباء لكل من األقسام األساسية  1.سسة ألخرىختتلف من مؤ

  :ويتخذ التوزيع الثانوي أشكال عديدة من بينها. حىت يتم حتميلها على املنتجات
  .وهو جتميع أعباء األقسام الثانوية مث توزيعها على األقسام األساسية:  التوزيع اإلمجايل.1.1.2
  .وهو توزيع أعباء كل قسم ثانوي على حدى على األقسام األساسية: التوزيع اإلفرادي .2.1.2

                                                 
  .98.ص, 1996, بيروت, الدار الجامعية, في مبادئ المحاسبة المالية, أحمد نور.  1
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 وتقوم هذه الطريقة على توزيع أعباء املراكز الثانوية على املراكز األساسية يف اجتاه : التوزيع التنازيل.3.1.2
األقسام الثانوية، أي يكون هذا واحد باستعمال مفاتيح التوزيع الثانوي دون املراعاة فيه لتبادل اخلدمات بني 

التنازل بصورة متدرجة أي يتم توزيع أعباء املركز الثانوي األول على األقسام املوالية، مث يتم توزيع جمموع 
أعباء القسم الثانوي الثاين على باقي األقسام وهكذا بشرط دون الرجوع إىل الوراء، حىت يتم توزيع كل أعباء 

وميكن تلخيص هذا . قسام األساسية ليصبح جمموع أعباء األقسام الثانوية معدومااألقسام الفرعية على األ
  :يوضح التوزيع املتدرج: )I.03(جدول رقم       :التوزيع يف الشكل التايل 

 أقسام ثانوية أقسام أساسية
  )A(قسم )B(قسم )C(قسم )D(قسم )E(قسم )F(قسم

  األقسام            
 البيان

XXX XXX XXX XXX XXX XXX  جمموع التوزيع األويل 
 التوزيع الثانوي       

XXX XXX XXX XXX XXX 100% ← توزيع القسم)A( 
XXX XXX XXX XXX 100% ←   توزيع القسم)B( 
XXX XXX XXX 100% ←    توزيع القسم)C( 
XXX XXX XXX 0.00 0.00 0.00   جمموع التوزيع الثانوي  

  .106ع سبق ذكره، ص  عبد الكرمي بويعقوب مرج:املصدر
وهو التوزيع الذي يأخذ بعني االعتبار اخلدمات املتبادلة بني األقسام، حيث ال يتم  :التوزيع املتبادل.4.1.2

  .توزيع أعباء األقسام الثانوية على األقسام األساسية إال بعد حتديد قيم اخلدمات املتبادلة
ف تبادل للخدمات بني األقسام، أي مبعىن أنه ميكن ومن خالل التوزيع التباديل يتضح لنا أنه قد نصاد    

إجياد قسم يقدم خدمة ويتلقى أخرى يف نفس الوقت، ولذلك يتوجب األمر حتديد قيم اخلدمات املتبادلة أوال 
مث بعدها مباشرة عملية التوزيع الثانوي، أما يف حالة عدم وجود أي تبادل للخدمات، هنا تتم عملية التوزيع 

 عادي كما نشري إىل أن عملية تبادل اخلدمات ال تقتصر على األقسام املساعدة فقط بل تتعداه الثانوي بشكل
إىل األقسام الرئيسية، عادة ما جند قسمني أساسني أو أكثر يستفيدون من خدمات بعضهم البعض، ويتم 

  1.لثانويةحساب قيمة اخلدمات املتبادلة بطريقة املصفوفات، كذلك مثل ما هو احلال يف األقسام ا
الحظنا يف احلالة السابقة عندما تقوم األقسام بتقدمي خدمات دون أن تتلقى هي أي خدمة من قسم        

آخر، فتوزيع املصاريف بني هذه األقسام يتم بشكل سهل وعادي، أما يف حالة إذا ما قامت األقسام الفرعية 
قيقي الذي سوف يوزع ال يكون صحيحا إال بتقدمي خدمات وتلقيت يف نفس الوقت خدمة،  فإن املبلغ احل

بعد ما يتم حتديد قيمة هذه اخلدمة، ولكي حتسب هذه القيمة بكيفية صحيحة هناك طريقتني نلخصهما فيما 
   2:يلي

                                                 
.45-44PP, Paris, Duond, Prix de revient et comptabilité de gestion, De Narbonne.G. M. 1  

  .110ص, دون تاريخ نشر, اجلزائر, دار اآلفاق, ةتقنيات احملاسبة التحليلي,  حممد سعيد أوكيل. 2
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وهي طريقة تعتمد على حتديد قيمة : "وتسمى أيضا بطريقة التكلفة النموذجية:  طريقة التكاليف النظرية-
 نظرية قريبة من احلقيقة بواسطة حساب جربي، وتعدل هذه القيمة دوريا تبعا لتغريات اخلدمات املتبادلة بصورة

، ويعاب على هذه الطريقة الفوارق الكبرية اليت تعطيها بسبب عمليات 1"العناصر املكونة للعبء األول للقسم
  .التقريب اليت تعتمدها

مثل واألكثر سهولة وشيوعا، تعتمد على مبدأ يعترب استعمال هذه الطريقة هو احلل األ:  الطريقة الرياضية-
أساسي وهو متثيل قيم اخلدمات املتبادلة مبتغريات جمهولة، مث حتديد جمموع أعباء كل قسم بداللة املبالغ األولية 
 للتوزيع األويل مع إعطاء مبالغ اخلدمات املتبادلة املتغريات اجملهولة احملددة من قبل، ميكن هلذا التبادل أن يتعدى
املراكز الثانوية إىل املراكز الرئيسية اليت كثريا ما يستفيد بعضها من خدمات بعض، ومنه حنصل بعدها على 
عدد من املعادالت اجلربية من الدرجة األوىل بعدد هذه األقسام املتبادلة، ويتم حينها حساب قيمة اخلدمات 

  .و اآليل، وذلك حسب عدد املعادالتاملتبادلة باللجوء إىل احلل الرياضي العادي أو املصفوفايت أ
  : العملوحدات : املطلب الثالث

يتمثل دور وحدة العمل يف حتميل أعباء املراكز الرئيسية إىل املنتجات، ويتم حتديدها عندما تتم معاجلة    
  . األعباء غري املباشرة يف مراكز التحليل

  : عمل مفهوم وحدة ال.1
  . ب املراحل اليت مر هبا الدور الذي أوكل إليهاتعددت مفاهيم وحدة العمل وذلك حس   

إن وحدة العمل عبارة عن وسيلة ميكن بواسطتها :  حسب املخطط احملاسيب العام الفرنسي-01     تعريف
  . قياس إمجايل أعباء املراكز مع حتديد التكلفة اليت تتحملها املنتجات

 جمموع تكاليف قسم معني، وكذلك وحدة العمل هي وحدة مشتركة تسمح بقياس "-02     تعريف
    2".النصيب الذي حيمل منها على سعر تكلفة املنتجات

هي عبارة عن الوحدة اليت متكن من حتميل تكاليف مركز التحليل على حسابات تكاليف  " -03    تعريف
   3."املنتوجات أو الطلبيات

  : انطالقا من هذه التعريفات ميكن اخلروج مبا يلي    
  يل اخلدمات املقدمة من قبل مراكز التحليل يتم قياسها وفق وحدة عمل؛  إمجا-   
   األعباء احململة إىل املنتجات يتم حتديدها وفق وحدات عمل؛-   
  . مبتابعة تطور التكاليف يف األقسامعمل  تسمح وحدة ال-   

                                                 
  .45ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  1

  Cibert Andre, La comptabilité analytique, 5éme édition, Dunod, Paris, 1975, P43..2   
  .116ص, مرجع سبق ذكره, حممد سعيد أوكيل.  3
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ة، يتطلب منا وعليه فضرورة حتميل مصاريف قسم معني إىل سعر تكلفة أيِّ منتوج بصفة عقالني   
يكمن يف اختيار وحدة عمل متجانسة، واإلجراء اهلام يف جمال توظيف وحدات العمل مسبقا حتديد وحدات 

العمل األكثر مالئمة لنشاط القسم، هذا العمل ليس سهال نظريا لتعدد الوحدات املادية واملعنوية املستخدمة يف 
ت فيما بينها وبني نشاط القسم، وتتمثل صعوبة هذا االقسام، وكذلك طبيعة العالقة املوجودة بني الوحدا

  . اإلجراء يف صعوبة حتديد عالقة االرتباط بني هذه الوحدات ومصاريف هذه األقسام
  : معايري إختيار وحدة العمل. 2
  : ال بد من توفر عدة معايري عند اختيارنا لوحدة العمل    
  : قبل اخلوض يف هذه املعايري، نذكر مميزاهتا    

  :  مميزات وحدة العمل.1.2
  .  وهذا يعين أن وحدة العمل تبقى طبيعتها ثابتة دون تغيري:ميزة الثبات -  
 جيب أن تكون هذه الوحدة املستخرجة هي نفسها يف املرة الالحقة، وجيب أن يكون عدد :ميزة التكرار -  

  .هذه الوحدات بقدر كايف
  :ل يتم وفق مواصفات أمهها  إن اختيار وحدات العم: معايري االختيار .2.2

   أن تكون معربة عن نشاط القسم وعن املعىن الكمي للخدمات املؤداة؛ -  
  أن تسمح مبتابعة نشاط املركز، وجيب أن تكون أداة لتحميل األعباء إىل املنتجات أو الطلبيات؛-  
  :  جيب ان تتوفر على ما يلي-  

تكون إحدى وسائل االتصال بني املسؤولني على خمتلف أن متثل ميزة وخاصية نشاط املركز، أن       
  . املسؤوليات، أن تكون بسيطة، أن تكون سهلة االستعمال يف حالة العمل وفق نظام الطلبيات

  .  أن توضح مدى االرتباط القائم بني إمجايل التكاليف واألداءات املقدمة-       
 عن االرتباط القوي بني تغري إمجايل التكاليف وبصفة عامة، فإن وحدة العمل املثلى هي اليت تعرب   

  . والتغري الكمي لألداءات املقدمة
  :  يوجد نوعني من وحدات العمل ومها: أنواع وحدات العمل.3

  :  وهي اليت تعرب عن طبيعة األداء املقدم من املراكز مثال: وحدة العمل احلقيقية.1.3
  .راة، وحدة مستهلكية، وحدة خمزنةساعة عمل آلة، ساعة يد عاملة، ساعة وحدة مشت

   حبيث أن ساعة عمل اآللة ترتبط بوقت تشغيل اآلالت املستعملة يف صنع هذه املنتجات أو الطلبيات   
أما ساعة عمل يد عاملة ترتبط بوقت العمل الذي يستغرقه العامل يف صنع املنتجات، وأما وحدة مستهلكة 

  ). عدد، وزن، حجم، مساحة (ترتبط باالستهالكات املقدمة من كل مركز
 وهي عبارة عن تعبري نقدي عن طبيعة نشاط املركز، وغالبا ما ختتار هذه الوحدة :وحدة العمل النقدية. 2.3

  .على مستوى قسم التوزيع وقسم التموين أحيانا
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  : األكثر استعماالعمل  أصناف وحدات ال.4
دية كالدينار للوحدة املشتراة، الكمية املشتراة واملعرب الوحدة النق:  يف مراكز التحليل اخلاصة بالتموين.1.4

  .عنها باألوزان، احلجم، األطوال
    ساعة عمل آلة، ساعة عمل يد عاملة، كمية املنتوجات املعرب عنها: يف مراكز التحليل اخلاصة باإلنتاج.2.4

  .إخل...بالوزن، الطول
  .قدية الدينار للوحدة املباعة، الكمية املباعة يف املنتجات الوحدة الن: يف مراكز التحليل اخلاصة بالتوزيع.3.4

  : وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول أدناه  
  :مثال توضيحي عن أنواع وحدات العمل: )I.04(جدول رقم 

 األقسام  املستعملةعملوحدة ال نوع الوحدة
  نقدية
 حقيقية

  . الوحدة النقدية للوحدة املشتراة-
 .رب عنها باألوزان، احلجمالكمية املشتراة واملع-

 التموين

  حقيقية
  حقيقية
  حقيقية
 حقيقية

  . ساعة عمل آلة-
  . ساعة عمل يد عاملة-
  ).املواد األولية( الوحدات املستهلكة -
 .الوحدات املنتجة-

  
 اإلنتاج

  نقدية
 حقيقية

  . الوحدة النقدية للوحدة املباعة-
 . الكمية املباعة من املنتجات-

  التوزيع

   تصور الباحث:املصدر
كما سبق وان ذكرنا بأن اختيار وحدة العمل يكون نتيجة االرتباط القوي بني تغري أعباء املراكز    

انطالقا من معايري اختيار وحدات : كيفية إختيار وحدات العمل. 5.واخلدمات اليت تقدمها هلذه األخرية
عن عالقة االرتباط القوية بني التحول يف إمجايل العمل، من الواضح أن الوحدة املقصودة هي الوحيدة اليت تعرب 

للنظام املعين، إن إجراء " INPUT"و " OUTPUT"التكاليف والتحول يف كمية اخلدمات املؤداة أي بني 
عدة مالحظات على فترات خمتلفة لنشاط املؤسسة مع حتديد وحتليل العالقات املوجودة بني التكاليف املرتبطة 

اليت ميكن أن تستعمل كوحدة عمل، أمر يساعدنا كثريا يف اختيار عالقة االرتباط بالقسم وعدد الوحدات 
  :ويستعمل هلذا الغرض طريقتني 1.األكثر بينها

، املمكن اعتمادها يف قسم ما متثيال بيانيا عمل وهي عبارة عن متثيل خمتلف وحدات ال:الطريقة البيانية. 1.5 
ليتم بعدها ) خطي(سم، مث يالحظ بعدها أين يكون التناسب جيد وحتديد عالقة كل منها مبجموع أعباء الق

  . إختيار الوحدة األنسب واألدق أي، اختيار النموذج األقل تشتت

                                                 
1.Michel Gervais, Contrôle de gestion et planification d’entreprise, 8éme édition, Economica, Paris, 1989, P41.  
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، وقد مت شهرأ 10 نفترض أنه يف مركز نشاط يتم العمل وإجنازه وفق اآلالت واملعطيات التالية تتعلق بـ: مثال
املنتجة، وزن ) املستهلكة (املة، ساعة آلة، عدد الوحدات  يد عةساع: اج عدة وحدات العمل وهيإستخر

  :واجلدول التايل يوضح التكاليف املتعلقة هبذه الفترات . املادة املستهلكة
  : زمنية معينة يوضح التكاليف املتعلقة بفترات:)I.05 (جدول رقم 

 وحدات العمل  الشهــور 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 840 780 690 850 1020 910 950 820 1000 890وزن املادة املستهلكة 

 720 650 600 750 850 750 800 740 910 780عدد الوحدات املنتجة 

 3800 5700 3600 2800 6700 6000 7000 2400 5000 2500 ساعة عمل آلة 

 2600 2500 2500 2700 4000 3000 3500 2200 3000 2300ساعة عمل يد عاملة 

 15850 15300 14000 15800 17600 16100 16700 15200 17200 16000 إمجايل التكاليف 

 Comptabilité Analytique Outil De Gestion,  AussetdGérar,Margerin .Jacques , :املصدر
.Édition Paris, 1997, P 137   

املقترحة واختيار ما هو املعيار أو األساس الذي يسمح لنا باملفاضلة بني هذه الوحدات : والسؤال املطروح 
  :لإلجابة على السؤال التايل جيب إتباع إحدى الطريقتنيو. إحداها؟

انطالقا مما سبق وبتطبيق الطريقة البيانية نقوم برسم املنحنيات البيانية للتكلفة اإلمجالية ولكل وحدة  -   
  : ، ويكون ذلك كالتايلةواحدة من وحدات العمل املقترحة على حد

  وحدة العمل مقبولة) : I.06 (شكل رقم           وحدة العمل مقبولة بتحفظ): I.05 (شكل رقم 
    )ارتباط قوي (              )ارتباط مقبول(       

  
  
  

  
  

  
  )ساعة عمل يد عاملة(           )ساعة يد عمل آلة(

  وحدة العمل مرفوضة: )I.08(شكل رقم              وحدة العمل مرفوضة    :  )I.07(شكل رقم 
  )ارتباط معدوم (                  )عيف ارتباط ض(  

  
  
  
  )وحدة منتجة (             )وزن مادة مستهلكة (           

 

  عدد الوحدات 

14000 
15000 
16000 
17000 
18000 

14000
15000
16000
17000
18000

600 700 800 900 1000 عدد الوحداتعدد الوحدات 1100
600 700 800 900 1000 1100 

 تكلفة القسم تكلفة القسم

0 0

14000
15000
16000
17000
18000
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14000
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17000
18000
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 تكلفة القسمتكلفة القسم

00  عدد الوحدات

 . Ibidem, Page 137:املصدر
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وزن املادة ( )  I.07  ( ،) I.08 ( وانطالقا من هذه املنحنيات البيانية نالحظ أن كل من املنحىن رقم   
 كوحدة عمل هلذا املركز، وذلك على الترتيب، ال ميكن اختيار إحدامها )املستهلكة، عدد الوحدات املنتجة

لكون االرتباط املوجود بينهما وبني تكاليف املركز لنفس الفترة معدوم، أي ال وجود لالرتباط، نظرا للتشتت 
  .القوي

 على )ساعة عمل آلة، ساعة عمل يد عاملة( )  I.05 ( ،) I.06 (بينما نالحظ أن كل من املنحىن رقم   
ا كوحدة عمل هلذا املركز لنفس الفترة؛ ألنه كلما كان املنحىن البياين مييل إىل ، إذ ميكن اختيار إحدامهالترتيب

  .اإلستقامة كلما كان االرتباط قويا، وبالتايل خنتار الوحدة األكثر ارتباط
  .وميكن اختصار التمثيالت البيانية السابقة يف متثيل بياين واحد، وذلك من أجل إيضاح املقارنة   

  :عملمتثيل بياين يظهر املفاضلة بني وحدات ال: )  I.09 (شكل رقم  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ويعد هذا احلل خمتصرا حلد ما عن احلل األول، حبيث نقارن منحىن التكاليف اإلمجالية مع كل منحىن    
من املنحنيات األخرى، ويتم املقارنة من حيث تساير املنحنيات إىل حد ما، وخنتار وحدة العمل يف هذه احلالة 

 إىل املنحىن األكثر مسايرة مع منحى التكاليف اإلمجالية، وبالنظر إىل التمثيل البياين السابق نالحظ أن بالنظر
كل من منحىن ساعة عمل يد عاملة، وساعة عمل آلة مها األكثر مسايرة ملنحىن إمجايل التكاليف، وتعد هذه 

  .حدالطريقة بسيطة وسهلة حبيث تستعمل كل املعطيات يف متثيل بياين وا
  Yi = a + BXi :وفق هذه الطريقة جيري البحث عن معادلة خطية من النوع : طريقة التسوية اخلطية.2.5

 املعطى بالعالقة (R)حيث يتقارب معاملها األساسي من الواحد الصحيح مقارنة مع معامل االرتباط اخلطي
  1:التالية

   

 

                                                 
  .123ص, مرجع سبق ذكره, حممد سعيد أوكيل.  1

0
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 التكاليف الكلية
املستهلكةوزن المادة   

 عدد الوحدات املنتجة 
 ساعة عمل آلـة  
 ساعة عمل يد عاملة 

 .Ibidem, Page 138:املصدر

 
 
 
R = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Σ Xi Yi - n X Y  

Σ  Xi – nX  Σ  Yi – nY  
n 

i=1 

n 

i=1 

2 2 2 2 

n 

i=1 



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : الفصل األول  

 - 26 -

  : حبيث
Xi :املقترحةعمل متثل وحدة ال .  
Yi :ء القسم املستهدفمتثل أعبا .  
X :املقترحةعمل متثل املتوسط احلسايب لوحدات ال .  
Y :متثل املتوسط احلسايب ألعباء القسم املستهدف .  
n  :متثل عدد املشاهدات. 
وعند رسم .  ومنه ال بد التطرق ملفهومه بشيء من التفصيل،وتعتمد هذه الطريقة على مفهوم االرتباط  

ميكننا إجياد عالقة خطية، وهذا انطالقا من طريقة املربعات الصغرى أو  Y  وXتغريين سحابة النقاط بني امل
   a، B  وتعطى قيمة.املعقولية العظمى 

  Yو Xاالرتباط بني: )  I.10 (كل رقمش:        رتني وفق العالقتني التاليتنيواملقد   
  
 
  
  

    
  

  
  .Jacques .Margerin ,Gérard Ausset, Op.Cit, P137 : املصدر
  -R  ≤ 1  ≥ 1إذا كان يقترب من الواحد بالقيمة املطلقة، أي  )األقل تشتت  (ومنه يكون االرتباط قوي 

 . Y و X ال توجد عالقة بني R  =  0 إذا كان *         
                   Rموجبة وجود عالقة طردية .  
              Rسالبة  وجود عالقة عكسية .  
  :  العمل  حتديد تكلفة وحدة .6
 : لكي نتمكن من حتديد تكلفة وحدة العمل البد من حتديد كل من   

  التكلفة اإلمجالية لكل مركز رئيسي لفترة معينة؛ -   
  .عدد وحدات العمل لكل مركز رئيسي لنفس الفترة -   
 :  وحتسب تكلفة وحدة العمل كما يلي    
       
  

إذا كان *      0 ≠R 

0 
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X

 
 
 
B = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Σ Xi Yi - n X Y  
Σ Xi2 – nX2  

a = Y-BX 

n 

i=1 

n 

i=1 

 
 =   تكلفة وحدة العمل  

  
  جمموع أعباء املركز   
  عدد وحدات القياس   
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  : ساب سعر التكلفةتقييم املخزون وأمهيته يف ح: املبحث الثالث
  
تعد عنصر هاما يف جمال تسيري املخزونات، فهي تسمح مبتابعة حركة ) املخزونات (حماسبة املواد    

املخزونات بشكل دقيق وذلك بتسجيل كل اإلدخاالت واإلخراجات بالكمية والقيمة، وهكذا ميكن حساب 
  .خمتلف التكاليف والتكلفة النهائية املراد حتديدها

  : مفهوم املخزون: ول املطلب األ
  .جند هناك مفاهيم متعددة تتعلق باملخزون، ولكن كلها تتمحور حول مفهوم واحد:  تعريف املخزون.1

خمزونة لفترة زمنية حمددة من أجل ) مواد وسلع ( هو عبارة عن جزء من رأمسال املؤسسة يف :01تعريف     
  . بيعها أو استعماهلا يف عملية االنتاج

ميثل املخزون، قيمة الوسائل اليت اشترهتا املؤسسة، سواء إلعادة بيعها على حالتها أو تصنيعها   :02تعريف    
  : ومن هذا التعريف نستنتج أن املخزون ينقسم إىل قسمني 1.وحتويلها إىل منتجات مصنعة

   القسم األول يضم الوسائل املشتراة، وهي البضاعة واملواد األولية؛-   
منتجات تامة (ين ويضم قيمة الوسائل الناجتة عن حتويل املواد األولية، وهي املنتجات املختلفة  القسم الثا-   

  ).الصنع، منتجات قيد اإلجناز، منتجات نصف مصنعة، وبقايا املواد األولية
  2:للمخزون أنواع كثرية وخمتلفة، ختتلف حسب طبيعة املادة وشكلها،ونذكر منها :العناصر املكونة للمخزون.2

  .  هو كل ما تشتريه املؤسسة بغرض بيعه دون إحداث أي تغيري عليه: البضائع.1.2
   )حتويلها( وهي جمموعة املواد املشتراة بغرض استهالكها أو إدخاهلا يف العملية االنتاجية : املواد واللوازم.2.2

  . املواد األولية، لوازم ومنتجات الصيانة: ومن أهم املواد واللوازم
 هي املنتجات اليت خرجت من املرحلة االنتاجية ووصلت إىل مرحلة معينة من :واد نصف املصنعة امل.3.2

التصنيع، واليت ستدخل مستقبال يف مرحلة جديدة من التحويل من أجل تكميلها للوصول إىل املرحلة النهائية 
  .سواء كانت هذه املرحلة املقبلة تتم يف املؤسسة نفسها أو خارجها

وتتكون من املفردات غري الكاملة، واليت ما زالت يف مرحلة االنتاج، أي مل تبلغ : ات قيد االجناز املنتج.4.2
  .مرحلة معينة، ويظهر هذا النوع يف هناية السنة املالية

 وهي عبارة عن منتجات اليت وصلت املرحلة النهائية من االنتاج، ومن مث ستدخل :املنتجات التامة. 5.2
  .وريدمرحلة البيع أو الت

                                                 
  .65ص, 2002, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, تقنيات احملاسبة حسب املخطط احملاسيب الوطين, سعدان شبايكي.  1
 .116-115 ص، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ةاحملاسبة العامة للمؤسسحممد بوتني،  2
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 وهي عبارة عن خملفات العملية االنتاجية أو الزوائد من املواد املستخدمة يف : الفضالت واملهمالت.6.2
  . االستغالل العادي

  .بيعه إىل مؤسسات املناولة أو استخدامه يف عملية التصنيع: وحتتفظ به املؤسسة من أجل   
من املنتجات من أي طبيعة كانت، ولكن ليس يف  وهو عبارة عن ما متلكه املؤسسة : املخزون اخلارجي.7.2

  1.حيازهتا حاليا
، ال يعرب عن موجودات ، بل يستخدم كوسيط بني مرحليت )ومهي ( وهو حساب وسيط : املشتريات.8.2

، لذلك حىت إن تأخرت  فقطاحليازة القانونية واحليازة الفعلية على املشتريات أثناء دورة مالية واحدة وواحدة
   538.2رقم  أو احلساب 37رقم هذين املرحلتني فسوف يسوى ويرصد عرب احلساب مرحلة من 

  : تقييم حركة املخزونات: املطلب الثاين 
راقبة عناصر ملاملباعة يف املؤسسة يعترب هدف ) أو البضائع(إن حساب سعر التكلفة للمنتوجات    

، وتقوم هبا أساسا مصلحة احملاسبة باالشتراك املخزون، إذ أنه من الضروري أن تكون هذه املراقبة كميا وقيميا
  . مع مصلحة التخزين

 بأنه تنظيم حلسابات املخزونات يسمح مبعرفة املوجودات منها بصفة اجلرد الدائموميكن تعريف    
  . بالقيم والكميات، وهذا بفضل تسجيل حركتها) خالل الدورة االستغاللية(مستمرة 

وحتسب الفروقات بينهما ) لنهاية الدورة( مع اجلرد النهائي احلقيقي وهذا اجلرد الدائم يقارن دوريا   
   3.حيث متثل عنصرا من اإليرادات وتكاليف احملاسبة التحليلية

  : وميكننا احلصول على املخزون الباقي يف أي فترة بالكمية وبالقيمة وهذا وفق القاعدة التالية    
   اإلخراجات–الت اإلدخا+ خمزون أول املدة = املخزون النهائي 

  : وميكن أن منيز ثالثة أنواع من اإلدخاالت : اإلدخاالت تقييم  .1
  :  تسجل هذه اإلدخاالت وفق تكلفة حيازهتا واليت تتضمن: املشتريات.1.1
   مثن الشراء خارج الرسوم القابلة لالسترجاع وقيمة األغلفة املسترجعة؛-     
  الترتيب؛  مصاريف نقلها وتفريغها والتخزين و-     
  . األخذ بعني االعتبار التخفيضات املمنوحة من طرف املوردين اليت ليس بغرض تعجيل الدفع -     

  :ومنه   

                                                 
 .65ص, مرجع سبق ذكره, عبد الكرمي بويعقوب.  1

  .80ص, 2002, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة, أمحد طرطار.  2
  .62ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  3

  نفقات الشراء+مثن الشراء=املشتريات
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 وتقّوم هذه املنتجات بتكلفة إنتاجها إبتداءا من مرحلة إنتاجها : املنتجات التامة، نصف التامة، اجلارية.2.1
  . إىل املرحلة اليت بلغتها من الصنع أو التحويل

  .  االعتبار مصاريف التوزيعبعني  اويف كثري من األحيان تسجل املنتجات التامة بسعر بيعها أخذ   
 كما نعلم أن عملية تقييم املدخالت تتم وفق شكل سهل وبسيط، يف حني أن تقييم : تقييم اإلخراجات.2

  : املخرجات حيتاج إىل معاجلة خاصة وهذا نظرا لألسباب التالية
أسعار املشتريات وهذا نظرا الختالف كل من املوردين، األسواق، أوقات الشراء، وسائل  اختالف -     
  .النقل
وتوجد عدة طرق تستعمل لتقييم اإلخراجات، حيث هذه الطرق ختتلف من مؤسسة ألخرى وهذا  -     

  .  حسب اختالف استراتيجيات وأهداف املؤسسة واختياراهتا
لطريقة املتبعة وذلك ملا له من أثر على تسيريها، وخاصة على النتيجة وينصح املؤسسة بعدم تغيري ا -     

واملخزون النهائي، وكذلك من أجل توحيد أو استقرار القواعد احملاسبية املتبعة حىت يتسىن ملتخذي القرار أو 
  : املسريون تقييم األداء واملقارنة بني الدورات االستغاللية، ومن أهم الطرق املستعملة

 هي طريقة تأخذ بعني االعتبار قيم اإلدخاالت واليت نتحصل عليها :طريقة الوسطية للمشتريات ال.1.2
بضرب سعر الوحدة املدخلة يف عدد كمياهتا، وجتمع بعدها هذه القيم وتقسم على إمجايل الكميات لنستخرج 

  1: يف األخري قيمة املخزون ويتم حساهبا وفق العالقة التالية
  
  

  : علما أن
  .متثل التكلفة الوسطية املرجحة : ت و م

  . متثل الكميات على خمتلف الفترات ) نك....... ،2ك،  1ك(
  . متثل السعر ملختلف الفترات) نس.......... ،2، س1س(
  : كلفة الوسطية بإحدى النماذج أو األساليب الثالثة اآلتيةتوميكن حتديد ال   

  ؛تريات الفترةحتديد سعر الوحدة باالستناد إىل جمموع مش-     
  ؛حتديد سعر الوحدة باالستناد إىل جمموع مشتريات الفترة مع األخذ بعني االعتبار خمزون أول املدة-     
  كلفة الوسطية بعد كل عملية إدخال مع األخذ بعني االعتبار خمزون تحتديد سعر الوحدة باالستناد إىل ال-     

  .أول املدة

                                                 
 .68-64صص , نفس املرجع .  1

= ت و م  
)ن س× نك () +............2 س× 2ك() + 1 س× 1ك(  

ن ك+............ 2ك+  1ك  
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  :  مزايا أمهها    كما أن للطريقة 
   تفادي كثرة احلسابات، ألن متوسط السعر حيسب على فترات متباعدة نسبيا؛ -     
   التخفيض من تأثري التغريات اليت ميكن أن ختضع هلا تكلفة اإلدخال؛ -     
 توحيد أسعار املخرجات من املخازن الذي يساعد على تقارب التكاليف بني خمتلف الدورات اإلنتاجية -     

  . اقية عملية املقارناتمما يزيد يف مصد
  : طريقة نفاذ املخزون.2.2

تعتمد هذه الطريقة على تسعري اإلخراجات وفق ترتيب معني يتبع عملية اإلدخال املختلفة مع إبقاء    
املخزونات بنفس القيم اليت دخلت هبا، كما أن عملية التقييم تكون باألسعار ال بالكميات، ومنيز بني نوعني 

  .زونمن طرق نفاذ املخ
 :. FIFO( FIRST IN FIRST OUT( طريقة الوارد أوال يصرف أوال .1.2.2

تقييم اإلخراجات وفق هذه الطريقة على أساس التسلسل التارخيي لدخوهلا، فاملخزونات اليت دخلت    
ت أوال خترج أوال، مث خترج اليت تليها، وهكذا يتتابع اخلروج حسب األقدم يف الدخول حىت نصل إىل املخزونا

  1.اليت دخلت حديثا، وتستعمل هذه الطريقة خاصة عند وجود خمزونات تتأثر سريعا بعامل الزمن
 : LIFO( LAST IN FIRST OUT( طريقة الوارد أخرا الصادر أوال  .2.2.2

وفق هذه الطريقة تقيم املخرجات على أساس أسعار السلع واملواد اليت دخلت أخًريا مث اللجوء إىل    
، حىت الوصول إىل املخزونات اليت ...ت اليت وردت قبلها يف حالة نفاذ الكمية األوىل، وهكذاأسعار الكميا

، ويبقى املخزون النهائي بتكلفة املواد اليت حتصلت عليها املؤسسة يف األول، أما سعر التكلفة أوالدخلت 
   2.فيحسب بتكلفة املواد اليت دخلت يف آخر الفترة

املقصود بالسعر النظري أو السعر اإلداري هو ذلك ): السعر اإلداري(لثابت  طريقة السعر النظري ا.3.2
السعر الذي تتخذه اإلدارة أساسا لتسعري املواد الصادرة دون النظر يف السعر الفعلي، فقد تتخذه اإلدارة السعر 

رة سعرا منوذجيا لتسعرية داإلالسائد يف زمن معني أو السنة املالية لتسعري املواد الصادرة، ويف األخري قد حتدد ا
املواد الصادرة، ولكن استخدام هذا السعر املوحد لكل صنف من األصناف يؤدي إىل ظهور فروق يف تقييم 
املخزون لكل صنف، نتيجة خمالفة األسعار الفعلية اليت تثبت هبا املواد الواردة، وتعاجل هذه الفروق يف هناية كل 

   3 .كاليف الصناعية غري املباشرةفترة على أهنا تكاليف تضاف إىل الت

                                                 
 .169- 168ص ص, 1970, القاهرة, مكتبة عني مشس, حماسبة التكاليف, حممد اجلزار.  1
 .69ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  2

  .282ص, 1976, مصر, دار اجلامعات, التكاليف يف الوحدات الصناعية, حممد أمحد خليل.  3
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    وفق هذه الطريقة تقيم اإلخراجات بسعر شرائها: طريقة تقييم اإلخراجات على أساس سعر الشراء.4.2
  .وهذا خاصة يف الظروف الطارئة أي بدون دخوهلا إىل املخازن فإهنا توجه مباشرة إىل العملية اإلنتاجية

   1:ه الطريقة إىل نوعني وتنقسم هذ: طريقة تكلفة اإلحالل.5.2
 إن مبدأ هذه الطريقة يعتمد على السعر وليس على املادة يف : (NIFO)الوارد مستقبال الصادر أوال .1.5.2

  . حد ذاهتا، حبيث يتم تقييم اإلخراجات على أساس السعر التقديري للتموين مستقبال
أساس سعر السوق املطبق أثناء استعمال  يتم تقييم اإلخراجات على : التقييم بسعر السوق احلاضرة.2.5.2
  .املواد

  :يف حساب التكاليفتقييم طريقة األقسام املتجانسة : املطلب الثالث
لقد أدت هذه الطريقة دورا بارزا يف النشاط االقتصادي للمؤسسات خاصة خالل الفترة اليت تلت   

رزت أمهيتها من خالل مسامهتها يف تطوير ظهورها وتطبيقها، حبيث زاد االهتمام هبا والعمل على تطويرها، وب
تنظيم املؤسسة ووضع قاعدة جيدة للعمل احملاسيب استفادت منه حىت الطرق األخرى، إال أهنا تعرضت لعدة 
انتقادات أدت مبفكري وخرباء احملاسبة باإلهتمام وتطوير طرق أخرى أو العمل على جتاوز نقائص هذه الطريقة 

  :  وعيوهباوفيما يلي نتعرض ملزاياها
  : زاياامل .1

 تعترب طريقة األقسام املتجانسة من احسن الطرق حلساب التكاليف من حيث إدخال جمموع األعباء يف -     
  2سعر التكلفة ومن خالهلا إمكانية حتليل تطور أسعار التكلفة عرب خمتلف مراحل اإلنتاج والتوزيع؛

  تزودنا بالتكاليف اإلمجالية لكل قسم؛ -     
  ، وحتديد كيفية حساب تكلفة هذه الوحدة؛ عمل تعطينا مفهوم وحدة ال-     
   تسمح مبراقبة تطور التكاليف يف األقسام؛ -     
   إحدى أدوات مراقبة التسيري؛ -     
   متكن من تقييم أداء املسؤولني عن األقسام؛ -     
ليها فعال، ومن هناك حتليل هذه الفروقات  إجياد الفروق وذلك باملقارنة بني التكاليف املقدرة واحملصل ع-     

  و القضاء عليها؛أوالبحث عن أسباهبا هبدف التقليل منها 
 مقارنة تكلفة اإلنتاج أو سعر التكلفة بأسعار البيع السوقية هبدف اختاذ قرارات صائبة يف هذا اجملال -     

  ). السعر، التكلفة(

                                                 
  .48ص, 2000, األردن, عمان, دار وائل للنشر, فحماسبة التكالي, قصي السامرائي, حممد علي اجلبايل.  1

2   Michel Gervais: Contrôle De Gestion Et Planification D’entreprise, 8° Édition, Economica 1989, Paris. 
Page 41. 
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  : عيوبال .2
   تجانسة أهنا ال تطلعنا بسعر التكلفة إال بعد انتهاء دورة االستغاللأهم عيب يوجه لطريقة األقسام امل   

يف حني حيتاج مسريو املؤسسات معرفة سعر تكلفة منتوجاهتم يف خالل الدورة، وهذا الختاذ القرارات املتعلقة 
  .حبجم وأسعار املبيعات

  :يأما باقي العيوب األخرى اليت تتواجد يف طريقة األقسام املتجانسة فه   
 صعوبة تقسيم املؤسسة إىل أقسام أو مراكز عمل وخاصة بالنسبة للمؤسسات اليت تتبع إستراتيجية -     

  اإلنتاج املتنوع؛ 
  ؛)إخل...من توزيع أويل ، مفاتيح التوزيع ( كثرة احلسابات -     
   تعتمد على التقريب وخاصة عند التوزيع والتحميل؛ -     
  ؛ لعم صعوبة حتديد وحدات ال-     
 أي يتم حتميلها دون مراعاة 1، عدم األخذ بعني اإلعتبار التغري يف مستوى النشاط لثبات التكاليف الثابتة-     

، وهذا ما ينعكس على بعض الدورات باإلجياب والبعض األخر بالسلب أي حسب زيادة أو النشاطحجم 
  قرارات خاطئة؛ ، وبالتايل تؤدي إىل مغالطة املسريين ومنه اختاذ النشاطنقص حجم 

   2: إن سعر التكلفة احلقيقي واملستخرج هبذه الطريقة هو نتيجة لعدة ظواهر تتغري بصفة مستغلة عن-     
     حجم اإلنتاج واملبيعات؛ -   
   سعر عوامل اإلنتاج املستعملة؛ -   
  .ملردودية التقنية لعوامل اإلنتاجا -   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
1 J. Trahand. B. Morard. e.c. Charles: Comptabilité De Gestion, Coûte, Activé, Réparation, Presse universitaire, 
Gronoble, Paris 2000. P19.  
2 Michel Gervais:OP. Cit. Page 41. 
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  :ولخالصة الفصل األ
  
حماسـبية سـوف نلجـأ      يتم بعدة طرق    االقتصادية  اليف وسعر التكلفة يف املؤسسة      إن حساب التك     

ـ  ل القادم، غري أنه قبل القيام حبساب التكاليف وسعر التكلفة النهائية            لعرضها يف الفص   ضروري حتليـل   فمن ال
  . العامةبعض املفاهيم وذكر املعلومات اليت جيب توفرها يف احملاسبة التحليلية ومدى عالقتها باحملاسبة

وقد جاء هذا الفصل ليشمل هذه املعلومات والتحاليل اليت توفرها احملاسبة التحليلية إعتمادا على معطيات      
باإلضافة إىل أن ترتيب وتصنيف اليت حتتاجها، علومات احملاسبة العامة، حيث تعترب هذه األخرية مصدر للم

إحدى تعد طريقة التكلفة احلقيقية من إذ اسبة التحليلية، تعد مرحلة مهمة حلساب سعر التكلفة يف احملالتكاليف 
عباء يف سعر التكلفة، حيث تستخدم طرق متعددة لتوزيع مصاريف االقسام الطرق إلدخال جمموع األهم أ

  : املساعدة على األقسام الرئيسية، منها الطريقة املباشرة وطريقة التوزيع التباديل اليت تعد أدق الطرق ألهنا حتقق
   التخصيص العادل للتكاليف الثانوية على مجيع املراكز املستفيذة؛ -   
  كلفة احلقيقية لنشاط كل قسم؛ ت حتديد ال-   
  .  امكانية إقامة نظام سليم للرقابة داخل املؤسسة-   
لذي إىل جانب أهنا تقوم بتوزيع التكاليف غري املباشرة اليت يتم حتميلها بطريقة االقسام املتجانسة وا   

  .يعترب مركز عمل حقيقي من مراكز املؤسسة يتكون من جمموعة وسائل تعمل بتجانس لتحقيق هدف مشترك
   االستغالليةعباء الكاملة جيب انتهاء الدورة حساب األمن أجل  حيث ، غري أن هذه الطريقة تعترب طويلة      

بات التكاليف الثابتة اليت سوف تؤثر على سعر كما أهنا ال تأخذ بعني االعتبار تغريات مستوى النشاط، نظرا لث
التكلفة، ولكن رغم هذه النقائص يبقى نظام التحليل الختاذ قرارات التسيري داخل املؤسسة بطريقة التكلفة 

   . ادماحلقيقية من إحدى أهم الطرق للمحاسبة التحليلية اليت سنتطرق إليها يف الفصل الق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :لثاينالفصل ا

  عرض طرق احملاسبة التحليلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : لثاينالفصل ا  

 - 35 -

  :مقدمة الفصل الثاين

إن الشيء الذي تتميز به احملاسبة التحليلية هو التطور يف تقنياهتا وأساليبها، وهذا راجع أوال لطبيعتها    
تواصل عن أدوات كفيلة الديناميكية وثانيا للحاجات املتزايدة للمؤسسات املتعلقة بطرق التسيري والبحث امل

ملساعدة اإلدارة على التخطيط ومراقبة اآلداء واحلصول على نتائج حتليلية دقيقة يف الوقت املناسب إلختاذ 
  . القرارات املناسبة وخاصة قرار التسعري

قد لقد كان لتطور األحباث االقتصادية وخمتلف العلوم األخرى دورا بارزا يف تطور احملاسبة التحليلية، و   
مرت انظمتها بعدة مراحل متثلت يف أنظمة التكاليف التارخيية، أنظمة التكاليف التقديرية، وأنظمة التكاليف 

  اخل، وتطورت الطرق اليت تطبق من خالهلا وتنوعت حسب الظروف السائدة يف جمال التسيري...املعيارية
ا يف الفصل السابق، وأخريا طريقة التكاليف كما قد تناولناه... فوجدت الطريقة املتغرية واألقسام املتجانسة

 اليت ظهرت لعجز الطرق التقليدية يف تفهم االنشطة عند ختصيص األعباء غري  )ABC(على أساس االنشطة 
  . املباشرة، على أساس وجود عالقة سببية بني تكلفة املنتجات واملوارد اليت استخدمت يف انتاجها

  : حث التاليةوسوف نتناول يف هذا الفصل املبا   
  حتليل التكاليف الثابتة بواسطة طريقة التحميل العقالين؛:  املبحث األول-   
  طريقة التكاليف املتغرية؛:  املبحث الثاين-   
  طريقة التكاليف املعيارية؛:  املبحث الثالث-   
  .)ABC( أساس األنشطةى تكاليف علالعرض طريقة :  املبحث الرابع-   
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  :حتليل التكاليف الثابتة بواسطة طريقة التحميل العقالين: بحث األولامل
  
نظرا لالنتقادات املوجهة لطريقة التكاليف الكلية وخاصة يف عدم ثبات التكلفة الوحدوية املنتجة واليت    

لتكلفة وفق مردها أن طريقة التكاليف الكلية ال تفرق بني التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية، حيث أن سعر ا
هذه الطريقة يأخذ يف احلسبان كل عناصر التكاليف اليت تدخل يف العملية اإلنتاجية، واليت بدورها تتغري بتغري 
حجم النشاط، ولتجاوز هذه اإلشكالية جاءت طريقة التحميل العقالين اليت وضعت أسلوبا لتحميل األعباء 

قضاء على تذبذب تكلفة الوحدة املنتجة وبالتايل فهي تأخذ الثابتة بطريقة عقالنية، وهتدف هذه الطريقة إىل ال
مسألة األعباء الثابتة بعني االعتبار وتتوصل إىل تكلفة وحدوية ثابتة، وهذه األخرية تفيد املؤسسة كثريا يف 

  . تقدير تكاليف املنتجات يف مستويات النشاط املختلفة وختطيط األسعار يف الفترة القصرية
  : هوم طريقة التحميل العقالينمف: املطلب األول

  :تعريف التحمل العقالين. 1
هو عبارة عن وسيلة لتعديل تغريات مستوى النشاط على تكلفة وحدة العمل، وانطالقا من هذا    

التعريف فإن هدف التحميل العقالين هو ثبات التكاليف اإلمجالية يف نفس ظروف االستغالل، أي تغري مستوى 
  .يره تغري يف األعباء اإلمجالية احململة وال سيما الثابتة منهاالنشاط ال بد أن يسا

  1:ويرى أصحاب هذه الطريقة أهنا حتقق املزايا التالية   
 يؤدي استخدام هذه الطريقة إىل عدم نقل اجلزء غري احململ من التكاليف الثابتة على عاتق املستهلك عند -   

  حتديد أسعار املنتجات؛ 
ريقة يف توجيه نظر اإلدارة على الطاقة غري املستغلة وتكلفتها واختاذ اإلجراءات املناسبة  تساعد هذه الط-   

  لعالجها؛
 تتماشى هذه الطريقة مع طريقة التكاليف املتغرية وأن اإلنتاج حيمل بالتكاليف اخلاصة به واليت ال تتأثر -   

  حبجمه؛
  ية، مما يؤدي إىل عدم إمهال كل التكاليف الثابتة هذه الطريقة ال تتعارض مع طريقة التكاليف اإلمجال-   

  . وعرفت بأهنا متثل أحد عناصر اإلنتاج ولكن جزء منها فقط ال ميثل تكاليف بل هو إسراف
  :مبادئ الطريقة. 2
تأيت طريقة التحميل العقالين كوسيلة لتحليل التكاليف وسعر التكلفة بفصل اجلزء الثابت عن اجلزء   

  .ذا األساس تقوم بالفصل بني التكاليفاملتغري، وعلى ه
   التميز بني األعباء الثابتة واملتغرية؛ -   

                                                 
 .294ص, 1975مصر، , اإلسكندرية, دار اجلامعات املصرية, الطبعة الرابعة, أصول حماسبة التكاليف, حممد كمال عطية 1
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  :  استخدام معامل التحميل العقالين والذي يتم حسابه وفق العالقة التالية-   
  النشاط العادي/ النشاط الفعلي    =معامل التحميل   

وانطالقا من هذه العالقة السابقة فإنه يتم حساب كل من :  حتديد املقدار املراد حتميله من األعباء الثابتة-   
  .األعباء الثابتة احململة وفرق التحميل

  معامل التحميل× األعباء الثابتة اإلمجالية = األعباء الثابتة احململة : حبيث
   األعباء الثابتة احململة–األعباء الثابتة اإلمجالية = فرق التحميل ومنه 

  النشاط العادي)/  النشاط الفعلي–النشاط العادي (×باء الثابتة األع= أو فرق التحميل 
  :عند حتميل التكاليف الثابتة فإننا جند أنفسنا أمام ثالثة حاالت وهذا حسب معامل التحميل  

   أي حجم النشاط الفعلي يساوي حجم النشاط العادي :معامل التحميل يساوي الواحد:  احلالة األوىل-
لثابتة اإلمجالية تساوي هي أيضا التكلفة الثابتة احململة وبالتايل ليس هناك فرق حتميل ألن ومنه أن التكلفة ا

  1.املؤسسة استخدمت كامل طاقتها النظرية
  ومنه أن حجم النشاط الفعلي أقل من حجم النشاط العادي :معامل التحميل أقل من الواحد:  احلالة الثانية-

  طاقتها االنتاجية، ومنه فإن سعر التكلفة حيمل باجلزء الذي يعنيه فقطمعناه أن املؤسسة مل تستخدم كامل 
  .خبسارة نقص الفعاليةوالفرق الناشئ بني التكلفة اإلمجالية الثابتة والتكلفة الثابتة احململة يسمى 

معناه أن حجم النشاط الفعلي أكرب من حجم النشاط  : معامل التحميل أكرب من الواحد: احلالة الثالثة-
العادي، وهذا يعين أن املؤسسة حتملت تكاليف ثابتة أكرب من التكاليف النظرية العادية والفرق الناتج بني 

   2.بربح زيادة الفعاليةالتكلفتني يسمى 
  :مفهوم مستوى النشاط وطرق حتديده: املطلب الثاين

  : ميكن التمييز بني نوعني من نشاط املؤسسة ومها:مفهوم مستوى النشاط. 1
 وهو عبارة عن حجم النشاط النظري الذي ترجو املؤسسة حتقيقه وحيدد يف ظل : النشاط العادي.1.1

  . الظروف املالئمة مع األخذ بعني االعتبار التوقعات العادية والتغريات الفصلية
  . وهو عبارة عن النشاط الذي حققته املؤسسة فعال أثناء العملية اإلنتاجية: النشاط الفعلي. 2.1

  إن حتديد مستوى النشاط العادي يهدف إىل مراقبة إمجايل التكاليف: يد مستوى النشاط العاديحتد. 2
ويستند عند حتميل هذه األخرية إىل الطاقة الفعلية وظروف االستغالل الداخلية، ولتحديد هذا املستوى جند 

ان إحدامها بشري واآلخر هناك عراقيل حتول دون ذلك يف حتديده، ألن قدرات املؤسسة وطاقاهتا تأخذ طابع

                                                 
 .82ص, دون تاريخ نشر, اجلزائر, دار اآلفاق, تكلفةمنهجية حساب سعر ال: احملاسبة التحليلية, حسني لبيهي, سفيان بن بلقاسم.  1

2 .  G.Gelbert, P. Piger, Op.Cit., P46. 
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مادي، فعند حتديد مستوى النشاط العادي، فهل يؤخذ حسب قدرات املستخدمني أو الطاقة اآللية للمؤسسة 
  . وهيكلتها؟

  : ورغم ذلك فتوجد عدة طرق لتحديد هذا املستوى أمهها    
  :  طريق العالقة التاليةنطالقا من السنوات السابقة ميكن إجيادها عناأي : التحديد على أساس اخلربة. 1.2

  )عدد دورات  االستغالل/ النشاط الفعلي السنوي = (مستوى النشاط العادي 
   عدم األخذ بعني االعتبار زيادة ونقص نشاط املؤسسة؛-:  عيوهبا

  .  عدم تزامن بني الفترات السابقة واحلالية-   
  :زانية تقديرية، ومنهحبيث يلجأ يف هذه احلالة إىل مي: حتديد على أساس التقدير. 2.2

  )عدد دورات االستغالل / النشاط السنوي املقدر = (مستوى النشاط العادي 
وهنا جيب استبعاد ساعات العمل اإلضافية أو نظام العمل ذو أقصى : التحديد على أساس الطاقة املتاحة. 3.2

  . أي يتم حتديد النشاط العادي حسب الظروف العادية للمؤسسةمستوى، 
  : حتميل املصاريف الثابتة لألقسام املتجانسة:  الثالث املطلب

حسب هذه الطريقة تفصل األعباء غري املباشرة الثابتة عن املتغرية يف كل قسم، وختضع األوىل للتحميل    
  بواسطة معامل التحميل الذي قد يكون وحيد جملموع أقسام املؤسسة أو قد ختتلف املعامالت بني األقسام

   1 .املبادئ يف توزيع اخلدمات بني األقسام املساعدة واألساسية يف طريقة التكاليف احلقيقيةوتستعمل نفس 
  :توزيع اخلدمات مبعامل حتميل وحيد . 1
يف هذه احلالة جيب توزيع كل األعباء حسب طبيعتها إىل جزء ثابت وجزء متغري، واجلزء الثابت    

ل وهي التكاليف املتغرية والتكاليف الثابتة احململة، توزع يضرب يف معامل التحميل، وبتحديد اجملموع احملم
على األقسام بنفس طريقة التوزيع األويل من األقسام املتجانسة يف التكاليف احلقيقية، مث جيرى التوزيع الثانوي 

  . وحتسب تكلفة وحدات العمل عاديا
  : توزيع اخلدمات مبعامالت حتميل خمتلفة. 2
  : ن اجلداول عند وجود معامالت خمتلفة للتحميلميكن استعمال نوعني م   

   جدول ذو أعمدة مزدوجة أحدها للتكاليف الثابتة والثاين للتكاليف املتغرية؛-   
  .  جدول ذو خانات منفردة مع جدول للملحقات -   

عد يف هذا اجلدول يكون ضرب التكاليف الثابتة يف معامل التحميل ب: جدول ذو اخلانات املزدوجة . 1.2
  ، عكس حالة وجود معامل حتميل وحيد)حسب طبيعتها(عملية التوزيع األويل لألعباء الثابتة واملتغرية 

وحتسب اجملاميع احململة يف كل قسم على حدى، وبعد ذلك جترى عملية التوزيع الثانوي إن وجدت، أما 

                                                 
  .124ص, مرجع سبق ذكره,  ناصر دادي  عدون. 1
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رق التحميل يف اجلانب فوارق التحميل اليت حتسب أيضا يف كل قسم فتجمع جربيا وتوضع يف عمود فوا
  . املوافق، وحتول بعد ذلك إىل حساب النتيجة التحليلية

  :يوضح متثيل طريقة التحميل العقالين): II.01(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .129. ناصر دادي عدون،  مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

ألقسام املتجانسة يف يف حالة وجود عدد كبري من ا   :جدول التوزيع باستعمال اجلداول امللحقة. 2.2
 معقد وصعب املطالعة واملراجعة، لذا )اخلانات املزدوجة(املؤسسة نالحظ أن جدول التوزيع بالطريقة السابقة 

  :فيلجأ إىل استعمال اجلداول امللحقة باإلضافة إىل جدول التوزيع لألقسام أي نقوم بـ
  عباء حسب طبيعتها؛ إعداد جدول التوزيع بني األقسام لكل عنصر من عناصر األ-   
  .  حتويل األعباء احململة إىل جدول التوزيع العادي-   
  :  لعقاليناروق التحميل ف. 3

تيجة لتغري حجم النشاط باالخنفاض أو االرتفاع باملقارنة مع النشاط ن: فرق حتميل التكاليف الثابتة 1.3
هذا بدوره يؤثر على سعر التكلفة واحلقيقية، ؤدي إىل احتساب تكاليف ثابتة أقل أو أكرب من قيمتها يالعادي، 

 أن احملاسبة العامة تسجل املصاريف بصفة جمملة دون النشاط، كما نعلم أيضاالذي يبقى ثابتا مهما تغري حجم 
ني احملاسبة العامة واحملاسبة باملتغرية، وهذا الذي بدوره يؤدي إىل طرح مشكل عدم التوازن والتفريق بني الثابتة 

التكاليف (إلشكال جيب أخد فوارق التحميل العقالين اية عند القيام بعملية التحميل، ولتجاوز هذا التحليل
  .1بعني االعتبار من أجل تسوية التوازن بني احملاسبتني) ةتباالث

كلفة اإلنتاج احلقيقية وتكلفة اإلنتاج تالفرق نتيجة االختالف املوجود بني  يظهر هذاو :فرق املخزونات .2.3
لذي ينعكس بدوره على تكلفة إنتاج املخزونات املنتجة أو حىت املشتريات عند ايقة التحميل العقالين، بطر
لنهائية بني التكاليف الثابتة ألقسام التموين، وعليه ينبغي يف آخر كل دورة حساب فروق املخزونات ايل محت

                                                 
 .121ص,  نفس املرجع . 1

× 

 تكاليف متغرية للنشاط

معامل التحميل العقالين تكاليف ثابتة
نشاط عادي/نشاط حقيقي

 سعر التكلفة

1>معامل التحميل
1<معامل التحميل

  ربح الفعالية
  تكلفة بطالة   

 النتيجة

- 
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فإن هذا األخري يضاف إىل النتيجة، أما إذا قيمتها احلقيقية وقيمتها بالتحميل العقالين، إذا كان الفرق موجبا 
  1.كان الفرق سالبا فإنه يطرح من النتيجة

 لقد عاجلت هذه الطريقة إىل حد ما القصور الذي   :تحميل العقالينلقييم طريقة ات: املطلب الرابع
 ختص أثر تغري تشتمل عليه طريقة األقسام املتجانسة خاصة فيما يتعلق باملؤشرات التسيريية واملعلومات اليت
  :مستويات النشاط على األداء العام للمؤسسة، وفيما يلي نستعرض مزايا وعيوب هذه الطريقة

  2:ملزاياا. 1
لتكلفة املتغرية للوحدة أو األعباء الثابتة بشكل ا استقرار سعر التكلفة وفق هذه الطريقة إال يف حالة تغري -   

  إمجايل؛ 
 الثابتة املدجمة ةقدار التكلفمبريقة عقالنية وذلك من خالل حتميل املنتوج  تسمح حبساب سعر التكلفة بط-   

كلفة اإلنتاج أو اخنفاضه الناتج من تغري حجم تكننا مواجهة مشكل ارتفاع ميوفق معامل التحميل، وبالتايل 
  مدى انعكاس هذا األخري على أسعار البيع؛ والنشاط 

اصة أثناء حتديد حجم النشاط العادي وذلك من خالل خرارات،  اختاذ القيفسمح للجميع باملشاركة ت -   
   قدر مسؤوليته على مستوى قسمه؛ولكة كل مسؤرمشا
صنيف األعباء إىل ثابتة ومتغرية  تنهجية الطريقة تسمح باإلطالع على املردودية التقنية وذلك من خالل م -   

رة أو ربح، فلذلك ا الطريقة ينجم عنه خسفق هذهوفاضه خنجم النشاط أو احوزيادة عن ذلك فإن ارتفاع 
يجة عدم تاخلسارة نبخاصة عندما يتعلق األمر ولك من أجل أخذ اإلجراءات الالزمة ذفهي خترب املسؤولني ب

   . استغالل كامل الطاقة املتاحة
  3 :يوبعال. 2

  شبه متغرية؛ ألعباء ا صعوبة الفصل بني األعباء الثابتة واألعباء املتغرية، خاصة عند وجود -   
   صعوبة حتديد حجم النشاط العادي للمؤسسة؛ -   
  :  اجلرد الدائم للمخزونات لنهاية دورة االستغالل، ليس مقيم بقيمته احلقيقية وتكون-   
 مقدرة بالنقصان إذا كان النشاط احلقيقي أقل من النشاط العادي ألهنا ال تتضمن إال على جزء من -   

  التكاليف الثابتة؛
 مقدرة بالزيادة إذا كان حجم النشاط احلقيقي أكرب من نظريه العادي ألهنا تتضمن على تكاليف ثابتة -   

  أكثر من نصيبها وعليه فقيمة املخزونات الناجتة عن اجلرد الدائم ينبغي أن تكون حقيقية؛
 

                                                 
 .نفس الصفحة، فس املرجعن . 1
 .132نفس املرجع، ص. 2
 .143 ص,1997, األردن, دار زهران, اإلطار النظري والعملي: ليفمبادئ حماسبة التكا, عطاهللا خليل بن وارد, صاحل الرزق.  3
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   :طريقة التكاليف املتغرية: املبحث الثاين
  
  DIRECT CONSTINGت اسمحت) ج ن هاريس(كا عند هرت هذه الطريقة ألول مرة يف أمريظ   

 إىل مث )(MARGINAL COSTINGقد انتقلت فيما بعد يف اخلمسينيات إىل أوربا وبالضبط إىل إجنلترا باسم و
  .فرنسا

مفاهيم خمتلفة أدت إىل خلط بني هذه األخرية، حيث وه الطريقة حتت عدة أمساء ذقد استعملت هل   
 DIRECT CONSTING الفرنسية، مث إىل العربية، والذي مصدرها األول هو اسم ىلإانتقلت من اإلجنليزية 

   1.لتكاليف املباشرة بل املتغريةاالذي ال يعين 
  : فهوم الطريقةم: املطلب األول

  :وميكن تقدمي التعاريف التالية: تعريف الطريقة. 1
جم املبيعات والربح معتمدا على حت بني غرية كطريقة لدراسة العالقاتعرف نظام التكاليف املي: 01    تعريف

  .حتديد عتبة املردودية أو خط الربح
ستوى معتمد هذه الطريقة على تقسيم املصاريف إىل مصاريف متغرية ومصاريف ثابتة وهتتم بدراسة ت   

ن أاملمكن رتبط بالثاين، ومن غري مل وثر مما هتتم مبستوى سعر التكلفة، تركيبته وتطوره مع أن األكاملردودية، أ
   2.نتكلم على مردودية مبعزل عن سعر التكلفة

ريقة تفيد يف حتليل ودراسة العالقة بني حجم املبيعات طكن تعريف طريقة التكاليف املتغري أهنا مي: 02   تعريف
  3.رتكزة يف حتليلها على املردودية وحدود الربحموالربح 

فعة واحدة، وهي تعتمد على التفرقة د تتج عدة منتجاريقة يف املؤسسات اليت تنططبق هذه الت: 03عريفت   
إلنتاج، فتحمل االثابتة، وتقوم على مبدأ التحميل اجلزئي لعناصر التكاليف إىل وحدات وبني التكاليف املتغرية 

لنتيجة استخراج االتكاليف املتغرية فقط على وحدات اإلنتاج، أما التكاليف الثابتة فتحمل يف هناية الفترة عند 
لصافية، تطرح التكاليف الثابتة من اهلامش على التكاليف املتغرية، مع حساب هامش التكلفة املتغرية لكل منتج ا
 4.هذه الطريقة يطلق عليها التكلفة املتغرية البسيطةو
 
 
 

                                                 
 .136ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي  عدون.  1
  .70ص, مرجع سبق ذكره, سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية, علي رحال.  2

3 .  A.Rabin, J.Poly, Comptabilité analytique d’exploitation, 7éme édition, Dunod, Paris, 1976, P107.  
   .179ص, مرجع سبق ذكره, عبد الكرمي بويعقوب. 4
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  :يوضح طريقة التكلفة املتغرية البسيطة) : II.02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .179ص.  سبق ذكرهعبد الكرمي بويعقوب، مرجع :املصدر
  :ن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نلخص إىل م   
ىل ثابتة ومتغرية، حبيث يتم استبعاد إ على فصل املصاريف ان طريقة التكلفة املتغرية تعتمد أساسأ   

التكاليف الثابتة من حساب التكاليف وسعر التكلفة، وهذا بغرض الفصل بني القرارات الطويلة اليت تتعلق 
شرات ؤتراتيجية سري أعمال املؤسسة والقرارات اليت تتعلق بفترة االستغالل، إذًا فهي تعتمد على بعض املإسب

ملتغرية الذي حنصل عليه بالفرق بني رقم اكمؤشر اهلامش على التكلفة : قابة والتخطيط مثالرمن أجل ال
طرح املصاريف الثابتة من اهلامش على باألعمال وإمجايل التكاليف املتغرية، وكذلك النتيجة اليت حنصل عليها 

 فهدف هذه الطريقة ال يقتصر على نالربح، إذوالتكلفة املتغرية، كما تقوم أيضا بدراسة العالقة بني املردودية 
  .ليلي اقتصاديحتحساب النتيجة فقط بل أكثر من ذلك هو هدف 

   :هداف الطريقةأ. 2
   1:ريقة مجلة من األهداف أمههاطلل   
  ومتابعة مدى كفاية التشغيل وحتقيق الفعالية يف التسيري؛تقييم  -
  لقطاعية؛التحكم يف املصاريف اتاجية ونلمراحل اإلللتكاليف وذلك عن طريق االختيار السليم اتدنية  -
و التخلي عليه واالهتمام أات اهلامش السليب واإلجيايب، هبدف حتسني اهلامش السليب ذنتوج ملاالتمييز بني  -

  يب وخاصة يف جمال التوزيع والتسويق؛ باإلجيا
 يتلانافسة ملمدى اوطبيق سياسة أسعار صحيحة بالنسبة للمنتجات املختلفة على حسب قوة تصريفها،  ت-

  تصادمها يف األسواق ومدى مرونة الطلب عليها؛ 
  دراسة ختطيط األرباح وعالقتها حبجم املبيعات؛ -
  طاع أو متنوج معني؛قنشاط  ادة أو التخلي عنالعمل على اختاذ قرارات صائبة هبدف زي -
  .دراسة وحتليل املردودية انطالقا من املعلومات اليت تربزها قوائم احملاسبة -

                                                 
1 Abdellah Boughaba, Comptabilité analytique, 2éme édition, Berti édition, Alger, 1994, PP242-243. 

 منتوج
A 

 CAAرقم األعمال
 CVAالتكلفة املتغرية

 منتوج
B 

 CABرقم األعمال
 CVBالتكلفة املتغرية

 منتوج
C 

 CACرقم األعمال
 CVCالتكلفة املتغرية

)-(  Aاهلامش  

)-(  Bاهلامش  

)-(  Cاهلامش  

 جمموع اهلوامش 
)- (الثابتة  التكلفة   النتيجة  ⇐ 
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  : بادئ الطريقةم. 3
    1 :تقوم طريقة التكاليف املتغرية على جمموعة من املبادئ نذكر أمهها    
  ثابتة وتكاليف متغرية؛فصل التكاليف حسب عالقتها حبجم اإلنتاج إىل تكاليف  -
  اعتبار أن التكاليف املتغرية ضمن عناصر تكلفة اإلنتاج وجيب حتمليها على كل وحدة منتجة؛ -
  يف الثابتة من أعباء الدورة احملاسبية؛ لاعتبار التكا -
  حساب اهلامش على التكلفة املتغرية لكل منتوج على حدى؛ -
  الثابتة من اهلامش على التكلفة املتغرية؛حساب النتيجة وذلك من خالل طرح األعباء  -
  دراسة العالقة بني عناصر التكاليف املختلفة وحجم النشاط والربح؛  -
كلفتها املتغرية هبدف تسوية احلسابات يف هناية السنة تنتجات اجلاهزة أو قيد اإلجناز انطالقا من ملتقييم ا -
ني التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية، فإن هذه األخرية هي ر أن هذه الطريقة تعتمد أساسا على التمييز بتبااعب

وكان اهلدف من هذا الفصل بني التكاليف هو  نتاج،اليت يعتمد عليها يف تقييم املخزونات وحساب تكلفة اإل
التفرقة بني القرارات طويلة األجل وقرارات االستغالل كما ذكرنا سابقا وذلك من خالل حتديد األعباء 

  .ة للتكاليف املتغرية، مث استخدامها يف طريقة األقسام املتجانسةاملكون
  :طرق حساب التكاليف املتغرية وحتديد النتيجة: املطلب الثاين

  : وحلساب سعر التكلفة والنتيجة ميكننا التمييز بني   
   :طريقة التكلفة املتغرية البسيطة. 1
 أو حساب النتيجة بصفة إمجالية للمؤسسة سواء تعلق األمر حبساب النتيجة لكل منتوج على حدى   

  .ككل
  : وحتسب النتيجة وفق اجلدول أدناه:بالنسبة للمؤسسة ككل . 1.1    

  :)بالنسبة للمؤسسة ككل( حساب النتيجة وفق طريقة التكلفة املتغرية البسيطة ): II.01(جدول رقم 
 النسبة املبلــغ البيـــان الرقـم

 % CA XXXX 100رقم األعمال  01

 % CV )XXXX() -( 100 التكلفة املتغرية 02

 % MCV )XXXX= ( 100اهلامش على التكلفة املتغرية  03

 % CF )XXXX() -( 100التكلفة الثابتة  04

 % R XXXX 100النتيجة  05

  .180ص.  عبد الكرمي بويعقوب، مرجع سبق ذكره:املصدر 
  

                                                 
1 Ibidem, Page 206. 
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  : مع العلم أن    
  ة؛ريالتكلفة املتغ –رقم األعمال = ة اهلامش على التكلفة املتغري-   
  األعباء الثابتة؛ –اهلامش على التكلفة املتغرية =  النتيجة -   

  :  وحتسب النتيجة وفق اجلدول أدناه:بالنسبة لكل منتوج على حدة. 2.1
  : ) بالنسبة لكل منتوج على حدى (حساب النتيجة وفق طريقة التكلفة املتغرية البسيطة) :  II.02(جدول رقم 

 اجملموع P2.P1 .............................................. .Pm البيان
 P1 2 P P3 Pm  1P +P2 +.........Pm املنتوجات

 CA1 CA2 CA3 CAm CAG رقم األعمال 

 CV1 CV2 CV3  CVm CVG التكلفة املتغرية) -(

 MCV1 MCV2 MCV3 MCVm  CVAG اهلامش

 CF اليةالتكلفة الثابتة اإلمج) -(

 R النتيجة= 

  Abdellah Boughaba, Op.Cit. P.303 :املصدر

  : ريقة التكلفة املتغرية املطورةط. 2
تقوم هذه الطريقة على ختصيص لكل قسم أو قطاع التكاليف الثابتة اخلاصة بنشاطه وهذا متاشيا مع    

 العملية االنتاجية، حيث أصبح يفتوجات ل بني املنالاالستقوالذي يرتكز على الدقة  التفكري احملاسيب احلديث،
  .ينتج كل منتوج يف ورشات خاصة به، وهذا كان نتيجة لكرب حجم املؤسسات وتنوع املنتوجات

  :ديد النتيجة عن طريق التكلفة املتغرية املطورةحت): II.03(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  Ibidem. Page 301: املصدر
     V: عمالمتثل قيمة املبيعات أو رقم األ.  
   Cv :متثل التكلفة املتغرية.  
   MCV :متثل اهلامش على التكلفة املتغرية.  
   CFD  : التكاليف الثابتة املباشرة.  

M/CFD : اهلامش اخلاص ( ميثل اهلامش على التكلفة املباشرة الثابتة (  

R B  

CFID 

M/CFD1+M/CFD2...+M/CFDN 

CFD1+CFD2.......... + CFDN 

V1+V2. ...................  + VN  1املبيعات N املبيعات2املبيعات 

CV1 

MCV1 

CFD1 

M/CFD1 

CV2

MCV2

CFD2 

M/CFD2

CVN

MCVN

CFDN 

M/CFDN

CV1+CV2............... + CVN 

MCV1+MCV2........+ MCVN 
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 M/CF= MCV – CFD  : ويساوي    
CFID :التكاليف الثابتة غري املباشرة.  

RB : النتيجة اإلمجاليةمتثل.  
  :قييم طريقة التكلفة املتغريةت:  املطلب الثالث

  :من خالل استعراضنا لطريقة التكاليف املتغرية ميكن استخالص النتائج التالية   
  :املزايا. 1

 على أساس الفصل بني التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية وفق منهجية دقيقة تسمح لنا حبساب م أهنا تقو-   
 وكذا متد املسريين باملعلومات الضرورية اليت تساعدهم على فهم الوضعية وضبط سلوك 1بة املردودية،عت

  .التكاليف وخطط اإلنتاج وإعداد املوازنات الستخدامها يف تقييم األداء
  تخدم كمرجع تسيريي يفيد يف اختاذ القرارات املستقبلية؛س ت-   
  ي ميكن املؤسسة من حتقيق األرباح واالبتعاد عن اخلسارة؛ذت ال حتديد حجم اإلنتاج األمثل للمبيعا-   
 انطالقا من عملية فصل التكاليف إىل ثابتة ومتغرية فهي يف الوهلة األوىل تركز على التكلفة املتغرية يف -   
لى  تكلفة املنتجات وبعض املؤشرات، كاهلامش على التكلفة املتغرية الذي يفيد املؤسسة يف االطالع عبحسا

وضعيتها واحلصول على املعلومات الضرورية يف الوقت املناسب من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة كذلك، مث 
  .يف األخري حتمل التكاليف الثابتة إىل النتيجة

سيم التكاليف إىل ثابتة ومتغرية متكن املؤسسة من الفصل بني القرارات املتعلقة باالستغالل ق منهجية ت-   
  2.ويلة األجل، وبالتايل تسمح بقياس فعالية وأداء مراكز املسؤوليةوالقرارات ط

فة املتغرية ل وذلك باستعمال اهلامش على التكت تسهل عملية املقارنة بني التكاليف ملختلف الفترا-   
  .الستغناء على أثر التكاليف الثابتةاو

  . واختاذ القرارات بشأهنا حتديد املنتجات ذات املردودية وغري ذات املردودية وترتيبها-   
  صعوبة التفرقة بني التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية نظرا لتشابكها؛ -   :لعيوبا. 2

  3 صعوبة تسعري املنتجات يف األجل الطويل نظرا الختاذ التكاليف املتغرية قاعدة لتحديد هذه األسعار؛-     
 جيعل قيمة املخزونات ال تعرب عن تكلفتها احلقيقية، وذلك امماستبعاد التكاليف الثابتة يف الوهلة األوىل  -   

  كوين هذه املنتجات؛تنظرا الستبعاد أثر التكلفة الثابتة بالرغم من مسامهتها يف 
 تغري التكاليف حيدد أحيانا على حجم اإلنتاج وأحيانا على حجم املبيعات يف حني ال يكون التناسب بني -   

  4. املدى الطويلاإلنتاج واملبيعات إال يف
                                                 

  .139ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 Louise Dubrulle, Didier Jourdain,Comptabilite Analytique De Gestion, Dunod, Paris, 2000, P175. 

  .110مداين بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص 3
4 Henri Gulman, Comptabilité Analytique, Édition Bouchene, Alger 1993, P211.  
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  :طريقة التكاليف املعيارية: املبحث الثالث
  
 إطار اهتمامنا املستمر مبراقبة نشاط االستغالل، تسعى إدارة املؤسسة إىل اللجوء إىل عدة طرق يف   

تلف التكاليف خمبة، وهذه الطرق تسمح مبراقبة التكاليف املختلفة وسعر التكلفة، وقد رأينا اقلتحقيق هذه املر
، وقد رأينا أن هذه الطرق هتتم باإلضافة إىل )لتكاليف املتغريةالتحميل العقالين، ا(جلزئية ، واالكاملة: قيقيةاحل

ختاذ القرارات يف مجيع الأهداف أخرى، بتحليل التكاليف وسعر التكلفة، إال أن هذا التحليل يعد غري كايف 
عمال وقياس خمتلف عناصر ست بتحديد معايري ال عقالنيا وذلكيلهذا التحلن وعليه فيجب أن يكو، احلاالت

 يف )الفعلية(قيقية احللنموذج حيث يرجع إليه عند حتليل عناصر التكاليف باالتكاليف، وهذه املعايري تدعى 
 فعليا   قةاملؤسسة، وحتديد الفروقات اليت ميكن أن تنتج بني النوعني من التكاليف أي املعدة مسبقا واحملق

  1. الفروقات وحتديد املسؤولني عنهاوتفسري معىن هذه
  ):النموذجية(املعيارية مفهوم التكاليف : املطلب األول

  :وميكن تقدمي التعاريف التالية :تعريف التكاليف املعيارية. 1
كن تعريفها بأهنا التكاليف احملددة مسبقا، وتتميز بصبغة معيارية هبدف مراقبة نشاط مي: 01ريف ع     ت

 وهذا بإجراء مقارنة بني ما حيقق ، حتقيق براجمهايفرة زمنية معينة وقياس قدراهتا أو إمكانياهتا املؤسسة خالل فت
  . فعال من كمية وقيمة عناصر التكاليف وما حيدد من قبل، فهي إذن طريقة موجهة إىل املستقبل وليست تارخيية

اليت تستعمل كأساس للمقارنة مع ي عبارة عن التكاليف احملددة أو املوضوعة مسبقا ووه: 02ريف تع     
سة التأكد بأن هذه التكاليف املعيارية مقياس مناسب ومنصف لتقييم األداء ؤسالتكاليف الفعلية، وجيب على امل

   2.وتشجيعية حنو حتقيق أهداف املؤسسة
اليف غري  تكاليف حمددة مسبقا قبل بداية عملية اإلنتاج وتنقسم إىل تكاليف مباشرة وتكهي: 03ريف تع     
  : مباشرة

  . ةية واليد العاملولاألاريف املادة مصوختص : باشرةملا
  . بتةثاختص كل املصاريف األخرى اليت تنقسم بدورها إىل مصاريف متغرية ومصاريف : أما غري املباشرة

لتكاليف املعيارية هي تكاليف خاصة باإلنتاج وتعتمد على حتديد املعيار الكمي والقيمي للمادة ا
  3.لتوزيع اولية، اليد العاملة واملصاريف غري املباشرة، إذ أهنا ال هتتم مبصاريفاأل

  : ن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نلخصم  
                                                 

   .162-161ص ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  1
   دون تاريخ نشر,  السعودية, الرياض, دار املريخ للنشر, ترمجة أمحد حامد حجاج, احملاسبة اإلدارية, لينراي هيجل, ديسرج مالتونس.  2
 .290ص

 .86ص, مرجع سبق ذكره, سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية, علي رحال.  3
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 التكاليف املعيارية ما هي إال عبارة عن مقادير حمددة مسبقا يف ظل ظروف معينة إلنتاج سلعة أو أن   
لك وذكمرجع أو أساس يف قياس أمثلية تكاليف املنتجات، تقدمي خدمة، وتعترب بذلك كقواعد يعتمد عليها 

تكاليف الفعلية باملعيارية واستخراج الفروقات ومن هناك البحث عن أسباهبا سواء تعلقت المن خالل مقارنة 
  . بالكميات أو بالقيمات من أجل اختاذ القرارات املناسبة

  1: داف التكاليف املعياريةأه. 2
ثر فعالية، فهي ترتكز على ما أك ظل التكاليف املعيارية الكلية بطريقة يفبرجمة النتائج كن مي: لربجمةا. 1.2   

  .  الفترة املستقبلية وليس ما حدث فعال يفسوف حيدث
عمل على اللك من خالل مقارنة النتائج الفعلية بالتكاليف املعيارية، وبالتايل إمكانية وذ: لرقابةا. 2.2    

  .تقليصها مستقبال
  . كن أن نستعمل طريقة التكاليف املعيارية كأساس لتسعري املنتوجاتمي: لتسعريا .3.2   
الحنرافات احلاصلة باورية وكشوف تفصيلية دتقارير بد اإلدارة اخلاصة باملؤسسة مبمح تس: إلعالما .4.2   

  . ؤسسةمللقرارات التصحيحية باملشاكل املتعلقة بالنشاط االستغاليل الوحتليلها من أجل اختاذ 
  2):النموذجية(واع التكاليف املعيارية أن .3

ض النظر عن بغمثل لعوامل اإلنتاج أي األام ستخدد على أساس االدوحت :)املثالية(لتكلفة النظريةا. 1.3   
إلدارة دائما إىل حتقيقها اصيانة اآلالت، وتبقى حالة نظرية تسعى وإلحصاء انتاجية كالتعطيالت واإلاملشاكل 
  .تصلها بل تسعى إىل االقتراب منهاولكن ال 

يقية لفترات سابقة مأخوذة بالقيمة قالقا من التكاليف احلنطيتم حتديدها او: لتكلفة املعيارية التارخييةا. 2.3  
سابقة ومنه قد تتكرر األخطاء الاحلالية، وعيوهبا أهنا غري مبنية على دراسة علمية وإمنا على أساس اخلربات 

  . رات السابقة الفتيفاملرتكبة 
نافسة، إال املوف السوق وظربار عت هذه الطريقة على األخذ بعني االومتقو: لتكلفة املعيارية املقارنة ا. 3.3  

  . أهنا ال حتدد مستوى الفعالية التقنية الذي جيب الوصول إليه، وخاصة يف حالة ضعف املنافسة
 من الظروف احلالية أي على أساس مستوى حجم اليت حتسب انطالقاو: لتكلفة املعيارية العاديةا. 4.3 

 وليست مثالية ألهنا تأخذ بعني االعتبار يةخدام العادي، وبالتايل فهي واقعستناتج عن االالالنشاط العادي 
  . لتعطيالت من صيانة اآلالت وغريهاوااملشاكل اإلنتاجية، كالتوقف العادي 

  : تعتمد على العناصر التاليةتكلفة املعيارية ألي سلعة، واليتالميكن حتديد و  
  مادة األولية؛لللتكلفة املعيارية ا -   

                                                 
 .227ص, مرجع سبق ذكره, عبد الكرمي بويعقوب.  1
 .162ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  2
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  تكلفة املعيارية لليد العاملة؛ل ا-   
  .عباء غري املباشرةلألة املعيارية لفتكل ا-   
  : ترة أو لعدة فترات معينة وينقسم إىللفهالك ستية بعد مراقبة االولدد معيار املادة األحي: ملادة األوليةا -
  . وهو الذي يعرب عن كمية املنتوج فقط): املثايل(ملعيار النظري ا -   

ا إليه نسبة معينة من الفضالت واملهمالت، ويعطى املعيار افيعرب عن كمية املنتوج مض: ملعيار العاديا -   
  ...). كلغ، لتر(الكمي اخلاص باملادة األولية بالوحدات 

يار بالنسبة لليد العاملة بواسطة جهاز القياس الزمين لعدة فترات   م حتديد املعيت: صاريف اليد العاملة م -
  : وهناك نوعني من املعايري

   الوقت املستغرق إلنتاج املنتوج؛ يفيتمثل ) : األمثل ( ظري لنملعيار اا -   
  . يتمثل يف الوقت املستغرق إلنتاج املنتوج مضافا إليه أوقات التحضري والراحة: ملعيار العاديا -   
  . طى املعيار الزمين اخلاص باليد العاملة بالساعات أو جزء من الساعةيع   

دات العمل وح األقسام املتجانسة اليت ميكن حساهبا بواسطة عدد يفي مصاره: ملصاريف غري املباشرةا -
ويوضع تجانس املقسم العمل املعربة عن نشاط الوتكلفة وحدة العمل، ويتمثل املعيار الكمي يف عدد وحدات 

من طرف رئيس القسم املسؤول، ويتمثل املعيار الكمي يف قيمة وحدة العمل ويوضع من طرف مصلحة 
يف غري اروتعطى التكاليف املعيارية للمص ،ةيف غري املباشرة إىل مصاريف ثابتة ومتغريراصوتنقسم امل، احملاسبة

كيف هذه امليزانية وفقا ملستويات النشاط وذلك  شكل ميزانية تقديرية تدعى بامليزانية املرنة، حيث تيفاملباشرة 
على حاهلا مهما كان حجم النشاط ما دامت ى ن املصاريف املتغرية تتغري بتغري حجم اإلنتاج بينما الثابتة تبقأل

  . يف حدود الطاقة املتاحة
  : االحنرافات على التكاليف املعيارية وحتليلها: املطلب الثاين 

  : ليةحساب الفروقات اإلمجا. 1
  1 :كن حساب الفروقات باستعمال إحدى املعادلتنيمي  
   )1(لتكاليف احلقيقية             ا –التكاليف املعيارية = لفرق ا  
   )2(لتكاليف املعيارية             ا –التكاليف احلقيقية = لفرق ا  

 الفرق بينهما هو أن أن القيم املطلقة يف نفس الفترة ويف نفس املؤسسة، إال فسالمها تعطيان نكو   
إشارة نتيجتهما تكون خمتلفة، فإذا كانت إشارة نتيجة األوىل موجبة تكون إشارة نتيجة الثانية سالبة، وهذا 

ا أثناء العملية فهيعين أن التكاليف املعيارية أكرب من احلقيقة، أي أن املؤسسة قد جنحت يف تقليص تكالي

                                                 
 .169-164 نفس املرجع، ص ص. 1
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 مل تصل إىل مستوى التكاليف احملدد أي( ايب أي مطلوب وجيد ى فرق اجيعلاإلنتاجية، وبالتايل حتصلت 
  ). مسبقا واملربمج

لثانية سالبة فالفرق جيد   الذا فإذا كانت إشارة نتيجة املعادلة األوىل موجبة أو إشارة نتيجة املعادلة   
وجبة، فهذا يعين أن املؤسسة ثانية مالاألوىل سالبة أو إشارة نتيجة املعادلة ة تيجة املعادلن إذا كانت إشارة ماوأ

 مرغوب غريقد حتملت تكاليف حقيقية أكرب من التكاليف املربجمة أو املقدرة، لذا فهي حالة سيئة ، أي فرق 
  . فيه
  : تحديد الفروقات ننطلق من املعادلة اآلتية لو
  .لتكاليف احلقيقيةا –تكاليف املعيارية ال= ايلمجفرق اإلال
تكلفة احلقيقية لا(–)الكمية املتعلقة باإلنتاج احلقيقي× للوحدةلتكلفة املعيارية ا( =   

  :لرموز جندباوبالتعويض  ،)الكمية احلقيقية ×للوحدة
 )1 (           )ت ف×  ف ك( – )ت م× ك م (= إ  ف   

  متثل الكمية احلقيقية؛ : ف   ك-  متثل الكمية املتعلقة باإلنتاج احلقيقي؛  : م  ك-:   حيث
  . قيقية للوحدةاحلمتثل التكلفة : ف ت  -   ثل التكلفة املعيارية للوحدة ؛ مت: مت  -    
  : نه يكون مصدر الفرق ناتج عنمو

   الفرق بني الكمية الفعلية والكمية املعيارية؛ -   
  .  الفرق بني التكلفة املعيارية والتكلفة الفعلية للوحدة-   
    )ك∆ (-ك م =  ف   ك⇐ك ف  -ك م = )ك∆ (فرق يف الكميةلا   
    )ت∆ (–م ت =  ف   ت⇐ت ف -  م ت  =)ت∆ (فرق يف التكلفة لا   
   )1( باملعادلة             )ت ف( و )ك ف(لتعويض قيمة اب
  ] )ت∆-ت م ) (  ك∆– مك [ ( –ت م ×ك م=  إ ف:  صل حن

  ]  ت∆×ك∆+ت م×ك∆- ت∆× مك –ت م× مك [ –ت م ×ك م=إ  ف   
  ت ∆×ك∆-ت م×ك∆+ ت∆× ك م+ت م × مك –م ت×مك =  إ ف   

  : ومنه حنصل على   
   )2(            ت ∆×ك∆-ت م× ك∆+ت∆×ك م= إ ف   

  : الفرق اإلمجايل ما هو إال عبارة عن ثالثة أجزاء وهمأن )2(ظ من خالل املعادلة حالن     
    

  ). فرق التكلفة( فرق التكلفة × الكمية املعيارية = ت ∆× م ك   
  ). لكمية افرق( فرق الكمية × فة املعيارية للوحدة التكل= ت م × ك∆    
  ). فرق مشترك ( فرق التكلفة × فرق الكمية = ت ∆×ك∆    

0 0

فرق املشترك+ فرق التكلفة +فرق الكمية=مجايلالفرق اإل



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : لثاينالفصل ا  

 - 50 -

  : حدى املعادلتني حنصل علىبإشترك ملاإدخال الفرق ب  
  :عامل مشترك حنصل على  :)ك∆ (خراجإب -

  ت ∆×ك∆ - ت م ×ك∆+ ت ∆×ك م= إ ف 
  ) ت∆-ت م( × ك∆+ ت ∆×ك م= إ ف 
     ف ت×ك∆+ ت ∆×ك م= إ  ف : ومنه

  :  عامل مشترك حنصل على: )ت∆ (إخراج ب-
   )  ك∆ - ك م ( ×ت∆+ ت م ×ك∆=  إ ف
   ك ف× ت∆+ت م × ك∆= إ  ف : ومنه
  فرق التكلفة + فرق الكمية = نه الفرق اإلمجايل مو

  :  حاالت03ميكن متثيل الفرق اإلمجايل بيانيا وفق و  
  :لتماثيل البيانية لإلحنرافات املادة األوليةميثل خمتلف ا: )II.04(شكل رقم 
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  :ديد الفروقاتحت .2
تنتج هذه االحنرافات نتيجة االختالفات بني التكاليف املعيارية والتكاليف : النسبة للمادة األوليةب. 1.2

 االستهالك أو يف األسعار، وبالتايل منيز هنا بني نوعني من الفعلية، واليت قد تنتج إما عن التغري يف كمية
  1.االحنرافات

 وهو ناتج عن االختالف بني كمية املواد املستعملة عن الكمية املعيارية، ويساوي :إحنراف يف الكمية. 1.1.2
   م.س× )ف. ك–م .ك(ي الفرق بني كمية املواد املعيارية وكمية املواد الفعلية مضروبا يف السعر املعياري للوحدة أ

وهو ناتج عن اختالف السعر الفعلي أو املدفوع عن السعر املعياري، وحيسب وفق : إحنراف السعر. 2.1.2
  ف.ك × )ف.س –م .س(:  الصيغة التالية

ال ختتلف طريقة حساب االحنرافات يف اليد العاملة عنها يف املواد االولية حبيث تتبع : بالنسبة لليد العاملة. 2.2
  : فس االجراءات، ويوجد نوعان من احنرافات اليد العاملة ومهان
  إحنراف األجر وإحنراف الزمن    

تستعمل نفس الطريقة املتبعة يف حساب االحنرافات على املواد األولية : إحنرافات األعباء غري املباشرة. 3.2
مجايل إىل إحنراف السعر، إحنراف الكمية غري أنه يف هذه احلالة باإلضافة إىل توزيع اإلحنراف اإل. واليد العاملة

  .واإلحنراف املشترك، فإن إحنراف السعر يقسم إىل قسمني ومها إحنراف النشاط وإحنراف امليزانية
وميثل إحنراف امليزانية الفرق بني األعباء املعيارية للقسم وتكلفة الساعة للميزانية املرنة، بينما يعرب    

ق بني عدد الساعات املبذولة يف عملية اإلنتاج أو بعبارة أخرى اإلحنراف يف اإلحنراف يف الكمية عن الفر
  .املردودية

هي امليزانية اليت تضع التقديرات املختلفة للمصاريف وعدد وحدات العمل لقسم معني : امليزانية املرنة. 3 
ثر إىل حد ما يف وكما نعلم أن تغيري مستوى النشاطات تنعكس وتؤ. واليت حتسب لعدة مستويات النشاط

تكلفة وحدة العمل وهذا نتيجة لتأثري التكاليف الثابتة على وحدة العمل، لذا فإنه من الضروري عند إعداد 
  : امليزانية املرنة األخذ باالعتبار النقطتني التاليتني

   بقاء التكاليف الثابتة على حالتها األوىل دون تغري مهما تغري النشاط؛ -     
  .تكاليف املتغرية مع نشاط املؤسسة حبيث تتغري معه بصفة طردية تناسب ال-     
  
  
  
  

                                                 
 .431، داراجلامعات املصرية، االسكندرية، مصر، بدون تاريخ، صمدخل وظيفي: إدارة األعمالمجيل أمحد توفيق،  1



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : لثاينالفصل ا  

 - 52 -

  : تقييم الطريقةادر الفروق ومص: املطلب الثالث
  :مصادر الفروق . 1

  : النسبة للمادة األولية ب. 1.1
  1 :ويكون ناتج عن: االحنراف يف الكمية . 1.1.1

  لة؛ؤهاستعمال يد عاملة غري م -   
   جيدة؛استعمال مواد غري -   
  التبذير والتلف الناتج عن سوء املتابعة واملراقبة؛ -   
  اجية؛نتاإلقلة صيانة اآلالت  -   
  . م واقعية املعيار عد-   

  :ويكون ناتج عن: االحنراف يف السعر. 2.1.1
  ريات األسعار يف السوق؛ تغ-   
  ؛ينتالف واختيار املورد اخ-   
  دمة؛تختالف نوعية املادة املس اخ-   
   2.يري نظام الدفع تغ -   

  : بالنسبة لليد العاملة  .2.1
  : ويكون ناتج عن:زمن الاحنراف . 1.2.1

   م واقعية املعيار؛د ع-   
   .م استعمال اليد العاملة املؤهلةدع -   

  :ويكون ناتج عن: احنراف األجر . 2.2.1
  يد ألجر الساعة من العمل؛اجلعدم التقدير  -   
  . يةجرالسياسة األ يفريات تغ -   

  :ويكون ناتج عن: باشرة امل النسبة لألعباء غري ب.3.1
  تغري يف كل من املادة األولية، واليد العاملة؛لا -   
  . يعة األعباء غري مباشرة نظرا لتشابكهاب ط-   
  :  رافاتحنديد املسؤولية عن االحت. 2

  : لنسبة ملادة األولية با .1.2
   : مل املسؤولية على كلوحت: راف الكمية حنا. 1.1.2

                                                 
1 Louis Dubrulle, Didier Jourdain, Comptabilité analytique de gestion, Dunod, Paris, 2000, P314. 
2 Jean Luc Boulot et Autres, Analyse et contrôle des coûts, Public Union, Paris, 1986, P134. . 
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  .تب الدراسة والتقدير كرشات، ملوراقبة املحة املشتريات واملخازن،صم اإلنتاج، مس    ق
   :مل املسؤولية على كل منوحت: راف السعر احن.2.1.2

  .كن أن تكون خارج نطاق املؤسسةميسم احملاسبة، قصلحة املشتريات، م   
  :لنسبة لليد العاملةبا .2.2

  . ملهندسني اسم الصيانة ،قسم اإلنتاج، قليد العاملة، ا: راف الزمناحن .1.2.2
  .دارة املستخدمني  إ: راف األجرحنا .2.2.2

  :تقييم طريقة التكاليف املعيارية. 3
  :ميكن استخالص النتائج التاليةعيارية من خالل استعراضنا لطريقة التكاليف امل  

  :ايازامل. 1.3
   1املعياري بالنشاط الفعلي؛ط اط املؤسسة وفقا لالحنراف، وذلك نتيجة مقارنة النشاستعمل يف مراقبة نشت -   
اذ القرارات املناسبة بعد حتليل وتفسري االحنرافات سواء كانت االحنرافات إجيابية أو سلبية اليت كانت ختا -   

  وليدة العملية اإلنتاجية، وبالتايل تستطيع املؤسسة مراجعة تكاليفها؛ 
   2ديد أسباب االحنراف واجلهة املسؤولة عنه؛حت -   
  ؛)املعيارية(لتكاليف وذلك عن طريق حماولة تقريب التكلفة الفعلية إىل التكلفة األمثلية  العمل على ختفيضا-   
  . عار البيعأسكن اعتماد هذه الطريقة كقاعدة لتحديد مي -   

ناجتة عن سوء استخدام وتطبيق هذه الطريقة، خاصة إن هلذه الطريقة بعض النقائص والعيوب ال :عيوبال. 2.3
يف غياب الواقعية واملرونة والدقة املتعلقة مبعايري التكاليف املعتمدة، ولتفادي هذه النقائص والعيوب ينبغي القيام 
  :مبراجعات دورية لتلك املعايري وجتديدها إذا ما اقتضت احلاجة إىل ذلك وسنذكر بعض تلك العيوب فيما يلي

 إن االعتماد على معايري غري دقيقة يتسبب يف حصول خلل يف سري النظام وعدم فعالية الناتج عن -     
احلصول على معلومات غري دقيقة وتسجيل احنرافات غريصحيحة ومن مث تكون مصدر ملعلومات وحتاليل 

  مضللة واختاذ قرارات غري صائبة؛
  3ال تتبع أسلوب اإلنتاج النمطي وبعض األنشطة اخلدمية؛ صعوبة تطبيق هذه الطريقة يف املؤسسات اليت -   
 عند حدوث تغيريات يف مستويات التشغيل أو يف متطلبات العمليات االنتاجية بعد البدء يف تطبيق -   

  النموذج املعياري يصعب التدخل إال بعد هناية الفترة؛

                                                 
 .314، ص2000  دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،حماسبة التكالف يف اجملال اإلداري، حممد أمحد خليل،  1

2 Michel Gervais. Controle de gestion, 7 Edition, Economica , Paris, P152. 
 .2000 ، الدار اجلامعية، مصر دراسات يف احملاسبة املالية، حماسبة التكاليف، احملاسبة اإلدارية،شم أمحد عطية، حممد حممود عبد ربه حممد،ها 3
 .350ص
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 نتيجة وقوع أحداث استثنائية ال تشكل  مراجعة املعايري ميكن أن تتم دون أن تقتضي احلاجة إىل ذلك-   
  .أسباب حقيقية لتغيري وتعديل املعايري املعتمدة

   ):ABC( أساس األنشطةى تكاليف علالعرض طريقة : املبحث الرابع
  
، من تغري جذري يف هيكل تكاليف االنتاج ؤسساتوكنتيجة للتطورات احلديثة يف النظم اإلنتاجية للم   

نظام املخزون الصفري، نظام التوقيت احلايل، والرقابة الشاملة على :  مت إدخاهلا مثلواملفاهيم اجلديدة اليت
  .اجلودة 

وباإلضافة إىل االنتقادات اليت وجهت إىل نظم التكاليف التقليدية، وعدم قدرهتا على انتاج معلومات    
  .تفيد يف اختاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسة

 والتطبيق العملي، وإىل غياب الدور الفعال املطلوب من ة بني النظريأدى كل ذلك إىل إحداث فجوة   
نظام التكاليف ملساندة اإلدارة يف اختاذ القرارات، وبالتايل ظهرت احلاجة إىل نظام جديد لقياس تكاليف 
  هاملنتجات بالشكل الذي يعطي تقريرا دقيقا عن تكلفة وحدة املننتج وحجم املوارد اليت استنفذت يف إنتاج

باإلضافة إىل توفري أساليب تقييم األداء يف املراكز املختلفة، والربط بني جمموعة املوارد املخصصة للمركز 
 Activity-Based (ABC) واملسؤول عن أداء هذا املركز، وهلذا ظهر نظام التكاليف على أساس األنشطة

Costing    ند ختصيص التكاليف االضافية وتبيان  النتيجة ع–كتجسيد واضح وتعميق الستخدام معيار السبب
 .قاطع ألمهية ختصيص التكاليف وفقا ملسببات حدوثها، وعلى أساس عالقات سببية ذات معىن مفيد يعتد به

وتعمل طريقة التكاليف على أساس األنشطة على تتبع األعباء من خالل اعتمادها على مبدأ مسببات    
 مث بني النشاطات وأهداف التكلفة، وهذا ما يسمح بزيادة درجة الدقة التكلفة اليت تربط بني املواد والنشاطات

  .يف ختصيص األعباء بطريقة مباشرة يف حني أهنا تعترب وتعاجل كأعباء غري مباشرة يف الطرق التقليدية
إن هذه الطريقة حققت املبدأ األساسي للمحاسبة التحليلية يف ما خيص تطابقها مع تنظيم املؤسسة    

 األساس جململ النشاطات الضرورية للحصول على خمرجات، هذا التطابق الذي يسمح بتتبع األعباء الذي هو
واستهالك املوارد يرافق عملية ضبط وحتليل األنشطة وإعادة ترتيبها حىت ميكن حتديد األنشطة اليت تساهم يف 

ؤسسة جناحا بفضل قدرهتا على إجياد القيمة املضافة لصاحل املؤسسة ومستخدميها وزبائنها وهبذا حتقق امل
املنافسة، حبيث أمكن توضيح عالقات األنشطة فيما بينها وعالقاهتا باملوارد وأهداف التكلفة ضمن شبكة أو 
خريطة النشاطات، وحتميل لألعباء بناءا على عدة مسببات التكلفة وهذه ميزة تتميز هبا عن سائر الطرق 

  .األخرى
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  :شطةنلتكاليف على أساس األهوم نظام امف:  املطلب األول
  : التاليةاتوميكن تقدمي التعريف: تعريف طريقة التكاليف املستندة للنشاط. 1

ساب التكاليف، حبيث تقوم بتوزيع هذه التكاليف على أنشطة املؤسسة، ومن حليقة طر هي: 01 ريفع     ت
   1.ت من أنشطةامدو اخل أجاتا تستخدمه هذه املنت مالقا علىنطميلها للمنتجات أو اخلدمات احتاك هن

تستند فلسفة هذا النظام إىل استخدام األنشطة كأساس حلساب التكلفة، حيث أن األنشطة و: 02ريفتع     
تستخدم املوارد املتاحة، يف حني أن الوحدات املنتجة تستهلك تلك األنشطة، ومن مث جيب أن ننسب التكاليف 

  .ألنشطة إىل املنتجات اليت ختلق الطلب على موارد هذه األنشطةميل تكلفة هذه احتإىل أنشطة معينة، مث 
يسي مؤداه الربط بني املوارد املستخدمة ئ رأاسبة على أساس األنشطة على مبدبالتايل يقوم نظام احملو  

كانت وحدات منتجة ء واألنشطة اليت تستخدم تلك املوارد، مث الربط بني تكاليف األنشطة واملنتج النهائي سوا
  2. خدمات أو عمالء أو مشروعاتأو

) األداءاتو(ي متثل على اخلصوص الطريقة اليت تربط بفضلها املؤسسة مواردها بالنتائج هف: 03ريفتع     
األجل  (احملصل عليها واليت تسعى إىل أن يدفع مثنها الزبائن، فهي تقوم على فكرة مفادها أن كل نتيجة 

 أي تسلسل لألعمال أو (processus)مجة عن عمليةنا) اخل...الفعل، املعروض، قابلية رد ج التكلفة املنتو
احتجاج زبون ( اليت تتسبب فيها  " indecteurs d’activité "عن حمثاث النشاط  تتولد هذه األخرية 3.األنشطة
  .)ما، مثال

    : )ABC( دأ الطريقة مب .2
  :لتايل كاجات تخصيص وتوزيع التكاليف على املنت ب(ABC) وم طريقةقت   

رئيسية يف املؤسسة ويطلق عليها مراكز األنشطة الصيص التكاليف غري املباشرة إىل العمليات اإلنتاجية خت -   
  ). جممعات األنشطة(
  : هم العوامل اليت يتم على أساس اختيار جممعات األنشطة نذكر منهاأو   
  . رجة التعقيد هذه األنشطة د بيعة األنشطة داخل املؤسسة،طكرار األنشطة، توعية اإلنتاج، ن    

  . ميل وتوزيع تكاليف هذه األنشطة على املنتجات انطالقا من مسببات التكلفةحت -   
  
  
  
  

                                                 
1Michel. M, Cost Accounting, 5th edition, Mac Graw-Hill Book Company, N.Y, USA,  1997, P236. 

  .21ص, 2000, مصر, اإلسكندرية, الدار اجلامعية, التكاليف يف اجملاالت التطبيقيةحماسبة , هاشم أمحد عطية.  2
 .86ص, 2003, اجلزائر, دار اآلفاق, ترمجة أمحد سقرون, حماسبة التسيري, هانري بوكان.  3
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  تكاليف على أساس النشاطالوضح اهليكل العام لنظام  ي:)II.05(ل رقم شك
  
  
  

 
  
  
  

  . 23هاشم أمحد عطية، مرجع سبق ذكره، ص :صدرامل
   : )ABC(تبعة يف تطبيق طريقة طوات املاخل: املطلب الثاين

  :تتضمن خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة ما يلي   
  : ديد األنشطةحت. 1

نشطة اليت تقوم هبا الدوائر األلى دليل األنشطة، حبيث يشتمل على كافة  ع(ABC)لوب أسيعتمد   
علما أن زيادة عدد ،  كبري من األنشطةدعدل م يشأواملختلفة، كما نعلم أن عملية إنتاج منتوج معني يتطلب 

ى تكلفة وضع النظام عل، وهذا ينعكس سلبا تج النشاط ووحدة املنبنيه تؤدي إىل تعقيد العالقة هذاألنشطة 
جميع القائم على العالقات لتد مستوى مقبول من اعنوتنفيذه، لذلك فإن حتديد عدد األنشطة جيب أن يكون 

ملام اجليد بكل النشاطات  إلق الدراسة واريبكل نشاط ويتم ذلك عن طة ليف اخلاصلية بني املنافع والتكاليالتح
وخاصة بالنسبة لتأثريها  ت والقيام بدراسة كل اجلوانب املتعلقة هباطاقائمة مبدئية لكل النشاد يتم إعداث حي

 وترتيبها حسب على املنتجات والنشاطات األخرى وذلك يكون من خالل األنشطة اليت تساهم يف خلق القيمة
كن قياسها كميا، كما  مي جممل القيم أو اليت ال علىؤثر سلبا تة أو اليتيمأمهيتها واستبعاد النشاطات عدمية الق

تقوم هبا املؤسسة نذكر ومن أهم النشاطات اليت . ميكن مجع باقي األنشطة إذا كان هلا نفس املسبب للتكلفة
  : على سبيل املثال

  . صالح وصيانةإشاط املتابعة، نلتخزين، اولية والقطع،  ألا راء املوادشداد أوامر الشراء، عإ 
  : ديد تكلفة األنشطةحت. 2
اليت أمكن تتبعها، وتبّين أّنها ختص ) املوارد (نشاط هي جمموع تكاليف عوامل اإلنتاج الكلفة ت   

  . لنشاط اوتشكل هذا
ستهلك مبعرفة كل النشاط خالل فترة معينة  تطلب حتديد تكلفة النشاط حصر تكاليف املوارد اليت توي   

ى علألنشطة املنفذة خالل هذه الفترة، األمر الذي حيقق الرقابة باويعترب ذلك تبويبا للتكلفة طبقا لعالقاهتا 
  . تاحة لألنشطةاملتكاليف الطاقات 

 التكاليف عناصر
 غري املباشرة

Overhead  cost 
(resoures 
supplied)  

Produits 
 املنتجات

مراكز(جممعات التكلفة
)األنشطة

Activity Cost driver rates 
معدل تكلفة لكل جتمع نشاط باستخدام 

 مسبب للتكلفة 

Activity Cost Pools  
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سببية بني استخدام اصة باستخدام املوارد على األنشطة من خالل فحص العالقة الخلتم تتبع التكاليف اي   و
)  سبب التكلفةم(سببية هو مقياس النشاط الديد هذه العالقة تحت كل نشاط، واحملور الرئيسي لجارخماملوارد و

دة خمرجات من وحلكل ) املوارد(والذي يكون مقياسا هاما لكل مقدار يتم استخدامه من عوامل اإلنتاج 
  1.النشاط

من دراسة وحتديد األنشطة وتكلفتها تأيت مرحلة حتديد مسببات عد االنتهاء ب: ديد مسببات التكلفةحت.3
 نشوء النشاط أو تؤثر يف حجم العمل، وبالتايل تؤثر يف إىلالتكلفة واليت هي عبارة عن العوامل اليت أدت 

 ربط بني تكلفة النشاط واملخرجات من املنتجات أو اخلدمات، وبالتايل لة كما تعترب أيضا وسي2تكلفة النشاط،
ه هو حتديد دقيق حلصة األعباء الواجب حتميلها للمنتجات منهو مقياس كمي يعكس النشاط، واهلدف ف

ن مواضع التكلفة وتتبع تكاليف األنشطة على وحدات اإلنتاج، ومن مث فإن مسبب التكلفة ميثل  موغريها
ذه املرحلة تقوم  هومن خاللرتبط بالنشاط، وينتج عنه استخدام النشاط لبعض املوارد املتاحة باملؤسسة  معامل

 املباشرة ال تتغري بتغري احلجم وإمنا لتنوع غريلعالقات السببية وهذا انطالقا من أن األعباء  ااملؤسسة بنمدجة
  : ومن أهم مسببات النشاط نذكر على سبيل املثال.3املنتجات وتعقد العمليات

  :مثال توضيحي على مسببات النشاط: )II.03(جدول رقم 
  ولـد التكلفـةم  طنشـاال
  غيل اآلالتشت
  يانة اآلالتص
  لب املوادط
  عبئة املنتجاتت

  عة عمل اآللةاس
  دد مرات الصيانةع
  دد أوامر الشراءع

  دد األوامر املسلمة للعمالءع
  .29.صمرجع سبق ذكره،  ,يةعط هاشم أمحد :صدرامل

لفة تطبيق النظام أقل ما تكعل ب إختيار مسبب التكلفة الذي جيجي: وط إختيار مولدات التكلفةشر. 1.3
لك دون االحنراف على جمال الدقة املرتقبة، وهناك جمموعة من الشروط جيب أخذها بعني االعتبار عند وذميكن 

  .عملية االختيار نذكر منها
أن يعرب  مدى قوة ارتباطها مع تكلفة النشاط، هولة احلصول على املعطيات املتعلقة هبا،س   قابلية للقياس، 

  .ولد التكلفة عن حقيقة النشاط املقاسم
ا نعلم أن زيادة عدد هذه املسببات خيلق درجة كبرية من الدقة كم: فةوط حتديد عدد مسببات التكلشر. 2.3

حديد العدد بتعض العوامل عند القيام  بم من جهة أخرى، فلهذا جيب مراعاةا ويعقد النظلفهذا من جهة ويك

                                                 
 .28ص, مرجع سبق ذكره, هاشم أمحد عطية.  1
  جملة البصائر,  يف البنوك التجارية األردنية(ABC)على األنشطة تكاليف املبينتقييم آثار ومعوقات تطبيق نظام ال, طالل جيجان العلكاوي.  2

 .99-65ص ص, 2004أفريل , األردن, 01العدد, 08اجمللد, جامعة البترا اخلاصة
3 Carla Mendoza et autres, Coûts et décisions, Gualino édition, Paris, 2002, P111. 
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سبة تكلفة النشاط إىل ننوع اإلنتاج، تلدقة املطلوبة يف بيانات التكاليف، ا :ي التكلفة وهتاباملالئم من مسب
  .)كلفة القياس ت(بيانات مولدات التكلفة  يعمكلفة جتتإمجايل تكاليف األنشطة ككل، 

  :ميل تكاليف األنشطة على املنتجات حت.4
سببات تأيت أخريا مرحلة حتديد ديد املسببات والعدد املناسب هلذه املوحتة شطعد حتديد تكلفة األنب   

سعر التكلفة وذلك بقسمة تكلفة النشاط على عدد مولدات التكاليف لفترة معينة نتحصل على تكلفة الوحدة 
فردية وذلك من خالل تتبع الفعلي، أي تقوم بتخصيص تكاليف النشاط على املنتجات الملسبب تكلفة النشاط 

ه الوحدة بني األنشطة من بداية تصنيعها إىل أن تصبح وحدة هذري مجيع األنشطة ذات الصلة هبذه الوحدة وس
أساس كمية مولد التكلفة ى ى خمتلف املنتجات املستهلكة له علعليكون ختصيص تكلفة النشاط و   1.تامة

  :نه حيسب سعر التكلفة وفق العالقة التاليةمو. املخصص للمنتج
  

  :ساب سعر التكلفة ح يف(ABC) يوضح منهجية طريقة: )II.06(م رقل كش
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 204P . 1999, Paris,Vuibert, Contrôle De Gestion Cours Et Applications ,Patrick Boisselier.:صدرامل

                                                 
   .33-32ص ص, ذكرهمرجع سبق , هاشم أمحد عطية.  1

) املباشرةغريعباء األ (طةلفة استهالك خمتلف األنشكت+عباء املباشرةاأل=تكلفةالرسع  

اط
لنش
ت ا
سببا

 م

 إمجايل األعباء

 املصاريف غري املباشرة املصاريف املباشرة

 Aالقسم

 نشاط
1 

نشاط
2

نشاط
3

Bالقسم

نشاط
2

 نشاط
4 

 Nالقسم
نشاط

1 
 نشاط

3 
 نشاط

N 

1كلفة نشاط 2كلفة نشاط  فة نشاط كل  N 3كلفة نشاط 4كلفة نشاط   

 IIIكلفة املنتوج  II كلفة املنتوجIكلفة املنتوج

 مرحلة جتميع

 مرحلة تقسيم
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  :لة من تنفيذ الطريقةتملعوائق احملاو )ABC( األساسية لطريقة تجيابيااإل: املطلب الثالث
  1 :(ABC)جيابيات األساسية لطريقة الـاإل. 1

  مج األداء املايل والعلمي؛  د-   
  وجيه السريورة؛ ت -   
  رمجة واضحة لألهداف االستراتيجية إىل مؤشرات علمية؛ ت -   
   تابعة ملشاريع التحسني ونتائج األسهم؛م -   
   يد دورة تسلسل القاعدة؛دحت -   
   :(ABC)لعوائق احملتملة من تنفيذ طريقة  ا.2

  : وائق ثقافية  ع.1.2
  ضها؛بعخمافة إمهال ، خذ املعلومات بكل تفاصيلهاأ-     
  وظيفي بدال من التسلسل يف القيم؛ اللتركيز على التنظيم ا -     
  ظام األجر والترقية بقي تقليدي؛ ن -     
  . القتصادية املؤدية إىل النجاح العوامل  اياب الرضى منغ -     
  :وائق علمية  ع.2.2
  ية العامة؛سس املديرألياب واضح  غ-     
  صيص تكاليف األنظمة اجلديدة جلمع املعلومات والتحقيق؛خت -     
  وفر املعلومات؛ ت -     
  ستوى تكوين مراقيب التسيري؛ م -     
  . يز املسؤوليات العلمية مت -     

  
  :خالصة الفصل الثاين

ت املختلفة يف كل لقد ظهرت احملاسبة التحليلية يف وسط صناعي وتطورت بتطور الصناعات والنشاطا   
القطاعات، وكان هذا التطور حاصل التفاعل بني عدة ميادين وختصصات اليت استفادت منها احملاسبة التحليلية 
اليت متتاز باملرونة وقابليتها للتطور الذي فرضته التغريات املتواصلة عرب عدة مراحل من الزمن خالل القرون 

حمليط الداخلي للمؤسسة فيما يتعلق بتنظيم وأساليب انتاج وطرق تسيري الثالثة املاضية، تلك التغريات ترتبط با
وأثر احلجم والتوسع يف النشاط على خمتلف جوانب تسيري املؤسسة، وكذلك باحمليط اخلارجي للمؤسسة فيما 

                                                 
 1. Claude Alazaro, Sabine Separi, Contrôle de gestion: manuel et applications, Epreuve N : °07, DECF, 3éme 
édition, Dunod, Paris, PP541-553.  
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لوجي واملنافسة، باالضافة إىل التطور التكنو) الكمية، النوعية واجلودة، واألسعار(يتعلق بالقوانني والسوق 
  .لوسائل االنتاج

نتيجة لتلك املتطلبات واخلصائص اليت متتاز هبا احملاسبة التحليلية فقد ظهرت عدة طرق تندرج يف    
اليت يرتبط تطبيقها (وطرق تكاليف املعيارية ) املالحظة(إطارين شاملني يتمثالن يف طرق التكاليف التارخيية 

 قاعدة واحدة من املعطيات إال أن االختالف يكمن يف طريقة ، وجند أن كل الطرق تعتمد على)بالطرق األوىل
معاجلة تلك املعطيات واألهداف اليت ترمي إليها ولذلك الحظنا من خالل دراستنا ملختلف الطرق أن كل منها 
هلا مميزات وختدم جوانب معينة من التسيري، وما ميكن أن نستخلصه من ذلك أن التطور الذي شهدته تلك 

يهدف أساسا لتحقيق أمرين، أوهلما إشباع حاجة املسريين من املعلومات واملؤشرات واألدوات الطرق كان 
اليت تساعدهم والتحليل واختاذ القرارات وتغطية جوانب متعددة تتعلق بتسيري املؤسسة، واألمر الثاين هو زيادة 

  .دقة حتليل وحساب أسعار التكلفة وخصوصا معاجلة االعباء غري املباشرة
كطريقة األقسام املتجانسة ) الكلي(د أن تلك الطرق منها من تعاجل التكاليف وفق املبدأ اإلمجايل جن   

ومنها من تعتمد عن املبدأ اجلزئي كطريقة التكاليف املتغرية، وهناك طريقتان تعدان امتدادا هلما على التوايل 
ا تأخذان مواصفات الطرق االمجالية واجلزئية طريقة التحميل العقالين وطريقة التكلفة املتغرية املطورة وكلتامه

من حيث درجة مشوليتها للتكاليف، وتوجد طرق أخرى أقل أمهية من الطرق السابقة، واملالحظة اليت نسوقها 
هنا هي إمكانية استخدام أكثر من طريقة يف نفس الوقت لإلستجابة حلاجة املسريين مع مراعاة فوائد وتكاليف 

  . الكتفاء بطريقة واحدة بشكل رئيسي واستخدام بعض تقنيات الطرق األخرىهذا االختيار، أو ا
إن التطور احلاصل يف تنظيم  املؤسسات من حيث احلجم والنشاطات واستخدامها للتكنولوجيا أثر    

على تركيبة وهيكلة التكاليف، فأصبحت االعباء غري املباشرة تشكل نسبة كبرية من التكاليف ولذا تطلب 
 )ABC (ن طريقة أكثر مالئمة هلذا الوضع اجلديد فظهرت طريقة التكاليف على أساس األنشطةالبحث ع

كبديل حديث للطرق األخرى فهي متتاز بالدقة وإمكانية توافقها مع نظام التسيري املطبق يف املؤسسة الذي من 
مزايا عديدة خاصة  (ABC)، إن هلذه الطريقة (ABM)املفترض أن يكون نظام التسيري على أساس االنشطة 

فيما خيص دقة وسالمة املعلومات املتحصل عليها وتصل إىل أعلى درجة من الفعالية عند تطبيقها يف إطار 
  . التكاليف املعيارية، باإلضافة إىل إمكانية استفادهتا من تقنيات الطرق األخرى، كتحليل نقطة التعادل مثال

  
  
  
  



 

 

  
  
  

 :الفصل الثالث

 احملاسبة التحليلية يف  دراسة التسعري ودور
  اختاذ القرارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



احملاسبة التحليلية وطريقة االقسام املتجانسة : لثالثالفصل ا  

 - 63 -

  :مقدمة الفصل الثالث

إن اهلدف األساسي الستعمال طرق احملاسبة التحليلية يف املؤسسات، خاصة منها اإلنتاجية هو    
ثار الوصول إىل معلومات كافية عن خمتلف التكاليف، وذلك بغرض إعطاء الشيء قيمته املناسبة، هذه القيمة أ

، حيث توصل  إىل التمييز بني قيمتني للشيء الواحد، القيمة آدم مسيثمفهومها إهتمام االقتصادي الكبري 
األوىل هي قيمة استعمالية حتدد وفقا لقدرة الشيء على تلبية حاجات انسانية مباشرة وهي خمتلفة من شخص 

ذا فهي تتطلب بالضرورة وجود إطار معني آلخر، كما أن حتديدها يعود لعوامل نفسية أكثر لعوامل أخرى، وهل
لتحديدها، يف حني جند النوع الثاين للقيمة وهو القيمة التبادلية واليت حتدد وفق لعالقات كمية ختتلف باختالف 

األفراد الراغبني يف احلصول (األشياء، وتستوجب يف ذات الوقت تفاعل قويت الطلب والعرض واملتمثلني يف 
 وذلك مبقابل ما، والذي كان يف بداية )ون، والراغبون يف التخلي عنه، جتار صناعيونعلى الشيء، املستثمر

العمليات التبادلية عبارة عن سلعة، فالفكرة األوىل لظهور األسعار كانت املقايضة، حيث أن حاجة اإلنسان مبا 
م االقتصادية السائدة ونشأت ميلكه غريه جعله يفكر يف احلصول عليه مبا ميلكه هو إال أنه مع الزمن تغريت النظ

النقود فاحتلت الوساطة بني املتبادلني، رغم أهنا يف البداية مل تكن تعكس القيمة احلقيقية والدقيقة للشيء 
املتبادل به، وهلذا أصبح البحث قائما حول سياسات وتقنيات حسابية، من أجل التقرب أكثر من قيمة الشيء 

  . واليت تعرف بالسعرومنه الوصول إىل قيمة التنازل عنه
  :     وسوف نتطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التالية 
  ؛املفاهيم األساسية للسعر وطرق التسعري: املبحث األول-   
  ؛األسعار يف ظل إقتصاد السوق:  املبحث الثاين-   
  . القراراتوغريها من دور معلومات احملاسبة التحليلية يف اختاذ قرارات التسعري:  املبحث الثالث-  
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  :املفاهيم األساسية للسعر وطرق التسعري: املبحث األول
 
رد عملية حسابية تقوم هبا إدارة املؤسسة، وذلك بوضع سعر يغطي ر ليس جمسع عملية حتديد الإن   

ات والعناصر إذ يعترب التسعري بسياسته والقرارات املتعلقة به من أكثر األدو, التكلفة وحيقق رحبا معينا للمؤسسة
  .املكونة للمزيج التسويقي حساسية بالنسبة لإلدارة

القرار املتعلق بتسعري منتجات املؤسسة من أكثر  ا يعتربكم ،سلع عملية صعبة ومعقدةالعترب تسعري يو   
   القرارات خطورة وذلك ملاله من تأثري جد كبري على نشاطها األساسي وما تسعى إىل حتقيقه من أهداف

ددهم ونوعيتهم وعسلوك املستهلكني : التسعري ارتباط كبري وواضح مع عدد من اجلهات مثالولسياسة 
  . اخل... وسلوك املنافسني 

أثر بعدة عوامل جيب أخذها و أخد أثارها بعني االعتبار عند حتديد تن قرار حتديد األسعار يأ ماك   
  : السعر نذكر أمهها

  .كلفة املنتجات، املنافسة، أهداف املؤسسةطبيعة السوق، طبيعة املستهلكون، سعر ت  
  .جملتمعاجال التسويق، ر ملستهلكون،ا: مهأساسية و ثة أطرافثالوعند القيام بتحديد السعر جيب مراعاة 

  :  هذا السعر وميكن تلخيصهامنظر إىل السعر من ناحية سلوكه واملنافع اليت جينيها ين: ملستهلكا - 
  . مستوى األسعار وحدودها سعر، اجلودة،نفعة، الوفرة، مرونة الامل   
كزون على السعر من حيث مكانته يف املزيج التسويقي وتأثري بقية عناصر املزيج األخرى ر فهم ي: املسوقني-

  : فيه وعليهم أن يأخذوا يف احلسبان االعتبارات التالية
  .  أمهية السعر، الرقابة السعرية، املنافسة، صعوبة حتديد السعر

 العوامل االجتماعية فيجب على مكانيكية السعر أن تتمتاشى مع من يعترب أن السعر يتأثر مبجموعة :مع  اجملت-
  :  قيم اجملتمع وميكن حصر هذه العوامل يف

   .التسعري والبيئة االجتماعية ، التسعري ومحاية املستهلك، األسعار واألخالق ملنافسة،وا   التسعري 
عر تعطي إطارا عاما نستطيع أن نفهم داخله قرارات التسعري على دراسة أما النظرة االقتصادية للس   

  .القوى االقتصادية املؤثرة يف حتديد السعر
وبالرغم أن سعر السلعة ليس وحده احملدد الوحيد للطلب إال أنه ما زال يعترب من اهم حمددات الطلب     

ل اليت تواجه إدارة املؤسسة خاصة عند القيام على معظم السلع واخلدمات بل ويعترب التسعري من أهم املشاك
بتسعري املنتجات اجلديدة أو تلك اليت تقدم ألول مرة ألسواق جديدة، أو يف بعض الظروف االقتصادية 

  .وغريها
ويف هذا الفصل نتطرق إىل السعر او بصفة أخرى التسعري من ناحية أمهيته وأهدافه بالنسبة للمؤسسة    

  .لعة وسياسات التسعري وكذلك القرارات اخلاصة به ودور احملاسبة التحليلية يف ذلكوكيفية حتديد سعر الس
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  :السعرمفهوم : املطلب األول
  :  تعريف السعر.1
 القيمة املعطاة لسلعة أو خدمة معينة ، ويتم التعبري عنها يف عنعبارة " : يعرفه حممد فريد الصحن بأنه   

    1".شكل نقدي
   2."عينةم فترة  يفكاس لقيمة شيءنععبارة عن اال" : فيعرفه بأنه أما زكي خليل املساعد 

حصول على كمية معينة للمة زال كمية النقود العن" بكونه   CLAUDE DEMEUREكما يعرفه    
  3".من السلع واخلدمات 

 خدمة  خالل هذه التعاريف يظهر لنا أن السعر يتمثل يف تلك الكمية املالية املترمجة لقيمة سلعة أومنو   
  . ل فترة زمنية معينةخال

  : ية السعر أمه .2
يتميز السعر عن غريه من عناصر املزيج التسويقي بأنه العنصر الوحيد الذي ميكن ان يتغري بسرعة    

لإلستجابة للتغري يف الطلب أو لإلستجابة لظروف املنافسة، كما يعترب التسعري من أهم القرارات اخلاصة 
  :   القرارات السعرية فيما يليباملؤسسة، وتربز أمهية

 هذين بنيباط رتلسعر وذلك من خالل دراسة االوابيعات اخلاصة باملؤسسة مل ابنية قعالالراسة  د-   
   ؛طلبالكون ذلك حسب مرونة ويالعنصرين إذ يؤثر السعر مباشرة على املبيعات احملققة 

نعكس  ييث أي تغري يف األسعار سوفيها املؤسسة حبوجودة بني السعر واألرباح اليت جتناملراسة العالقة د -   
 األرباح وذلك ألن السعر يسعى من وراءه إىل تغطية التكاليف وحتقيق هامش من الربح، كما يعترب السعر على

   عناصر املزيج التسويقي الذي يدر إيراد، وأن باقي العناصر األخرى متثل نوعا من التكلفةمنالعنصر الوحيد 
 كان الطلب مرن فإن ختفيض السعر الطلب، إذ اتأثري األرباح بتغري األسعار مرتبطة مبدى مرونةوتكون درجة 

   .سوف يؤدي إىل حتقيق ربح أكثر
ا إذا كان الطلب غري مرن فإن ختفيض السعر سوف يؤدي إىل حتقيق ربح أقل، وذلك ألن التخفيض مأ   

  . يف السعر ال ميكن أن يغطي هامشا معدوما أو سالبا
  ؛خرى عند كل سعر تقترحهسسات األؤ ردود أفعال امللك من خالل دراسةوذراسة املنافسة  د-   

ل حتقيق التكامل أجذلك من وباطية بني السعر وباقي عناصر املزيج التسويقي رتراسة العالقة اإل د-   
   ؛ار وبقاء املؤسسةستمر اجام بني عناصر املزيج التسويقي من أجل حتقيق هدف واحد وهو الربح ومنهنسواال
  . تهلكنيسقارنة السعر مع دخول امل م-   

                                                 
 .281 ص,2001, مصر, اإلسكندرية, الدار اجلامعية, التسويق, حممد فريد الصحن 1
  .273ص, 1997, األردن, دار الزهدان, املفهوم الشامل: ويقالتس, زكي خليل املساعد2

3Claude Demure, Marketing, 2éme édition, Édition Sirey, Paris, 2001, P115.  
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  :داف السعر هأ .3
  :نظرا ألمهية التسعري البالغة فيهدف من وراءه إىل حتقيق أهداف كثرية تتلخص فيما يلي   

 رداد التكلفة أو جزء منها خالل فترةستعر املؤسسات منتوجاهتا بغرض إتس :تغطية التكلفة أو جزء منها  1.3
  زمنية معني، واليت تقترن بأهداف املؤسسات، طبيعتها، وحجم نشاطها وموقعها اجلغرايف، فاملؤسسات ذات 

  1.الصغرية يف حتديد األسعار ملؤسسات اكانيات كبرية ختتلف عنإماحلجم الكبري وذات 
 من خفض ملنتجاهتا هبدف جذب أكرب عددمند تعمد املؤسسة إىل حتديد سعر ق: نشيط السوق ت .2.3

طاعات السوق، األكثر حساسية للسعر لقاملستهلكني يف أقصر وقت ممكن، وتوزيع أكرب كمية من املنتجات 
  2.سوقالباختراق ه العملية هذوتسمى أيضا 

عض املؤسسات تبحث عن تعظيم األرباح، فقد قام بعض االقتصاديني بوضع منهج فب: عظيم األرباح  ت.3.3
اسا على معرفة وثبات أسنهج له حدود معينة، فهو يرتكز املن هذا لكألرباح بسيط لتحديد األسعار لتعظيم ا

دخله وتيعي شر كما أمهل اجلانب الت، الطلبىلعالتكاليف والطلب وال يأخذ بعني االعتبار املنافسة وتأثريها 
  3.يف حتديد األسعار

  تبين سياسة السعر املرتفعبذلك ملتميزة واظ على صورهتا فاؤسسة تسعى إىل احلامل: لبحث عن الصورة  ا.4.3
  .4"أغلى سعر يف العامل"نه ينتج كو يفتخر بذيلا Patou   Jeauلمنتجل joyعطر : مثال
اليت تعمل يف , وبصفة خاصة, ترب هذا اهلدف مناسبا للعديد من املؤسساتيع :سةفناملع امنابلة أو قم .5.3

 عا كانت الشركات ال تستطيإذوأخريا , ائدة للسوقوجود شركات ق وهتااجوالصناعة، اليت تتميز بنمطية منت
قابلة املنافسة م  العوامل احملددة ألسعارها وبالتايل تتبع األسلوب الذي اختذته القائدة حىت يتسىن هلايفتحكم لا

    5.أو احلد منها
  : كل اليت تواجه التسعرياعوامل احملددة لألسعار واملشال: املطلب الثاين

ذ قرارات وتصميم سياسات التسعري الكثري من القيود أو التحديات منها العوامل ااختواجه عملية ت  
  : الداخلية والعوامل اخلارجية

  : لعوامل اليت ميكن للمؤسسة التحكم فيها ومن أمههااارة عن عبي وه: لعوامل الداخليةا .1

                                                 
  .276-275ص ص, مرجع سبق ذكره, زكي خليل املساعد.  1
 .نفس الصفحة, نفس املرجع.  2

. 482P, 1989, Paris, Édition neveau horison, édition éme6, Marketing Management, Dubois.B, Kotler. P.3 
, P483. Ibidem.  4  

  .288-284ص ص,  مرجع سبق ذكره, حممد فريد الصحن. 5
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ىل  إداف اليت يسعى التسعرين حتديد السعر املناسب يتوقف يف أغلب األحيان على األهإ: هدافألا .1.1   
د ملؤسسة إىل حتديبا، كما أن هدف زيادة احلصة السوقية قد يدفع ؤسسةداف املهأ حتقيقها واملشاركة يف حتقيق

   1.ض ملنتجاهتا، وبعكس سياسة تعظيم األرباح الذي يصاحب عادة سعر مرتفع للسلعةفسعر منخ
سب سياسات املؤسسات، فنجد بعض املؤسسات توكل ذلك أن حتديد األسعار خيتلف حبو: التنظيم .2.1   

  زيكري املرسعمهمة حتديد األسعار إىل كل مدير التسويق و اإلنتاج، ويف مؤسسات أخرى تنتهج سياسية الت
 التنظيم نم ا جند بعض املؤسسات تقوم بإتباع أسلوب الالمركزية وذلك من خالل مشاركة مستويات دنياكم
   . عملية حتديد األسعاريف
لبشرية وكذلك التكنولوجيا املستخدمة، من خالل وانقصد هنا باملوارد اإلمكانيات املادية و :املوارد .3.1  

طلب على سلعة ما وهذا على غرار املؤسسات الفاض خنالسوق عند ا ن تواجه أن للمؤسسةكهذه املوارد مي
  .  املوارديفاليت هلا نقص 

 األساسية ألي سعر هي تغطية تكاليف اإلنتاج وحتقيق فائض أو ما نعلم أن األهدافك: التكاليف. 4.1  
األساسية لتحديد  العواملم هامش حىت ميكن للمؤسسة من البقاء، ومن خالل هذا فإن التكاليف تعترب من أه

  . نه من العقالين أن يكون حتديد األسعار مرتبطا بالتكلفةألاألسعار خاصة يف األجل الطويل، 
ما سبق وأن ذكرنا أن السعر يعترب من أهم مكونات املزيج التسويقي، فال بد عند ك: تسويقياملزيج ال .5.1  

تسويقي، ألن الاصر املزيج عنط والتنسيق بينه وبني باقي ا االرتبذاذ بعني االعتبار هخاختاذ قرار حتديد السعر األ
تسعري  راكن اختاذ قرمي التسويق، أي ال تسويقي لن ينجح إال إذا مت معاجلة السعر ضمن إطار استراتيجيةالاجلهد 
   2.رج إطار سريورة املزيج التسويقيخا
  .عارس يف األريلتغ ا⇐يادة التكاليف  ز⇐فاق االستثماري زيادة االن: ثالفم   
ميزة ومنفردة مبزايا متؤسسة امل أنه كلما كانت منتجات بههذا نعين  و:رجة االختالف يف السلعةد .6.1  

حيث جند مؤسسة ذات منتجات ، ت املنافسني كلما كانت أكثر حرية يف حتديد أسعارهاختتلف عن منتجا
عالمة املميزة هي وحدها لرة أو اشهكما أن ال، ميزة وذات جودة، تفرض أسعار أعلى من أسعار منافسيهامت

  . متكن املؤسسة من حتديد سعر مرتفع ملنتجاهتا أمام منافسيها
  : عوامل اخلارجيةال .2

ذا جيب أخذها ول اليت ال ميكن التحكم فيها وال مراقبتها  كما تشاء املؤسسة، لاموبارة عن العي عهو  
  : بار عند حتديد األسعار ونذكر منهاعتبعني اال

                                                 
 .278ص, 2000, مصر, اإلسكندرية, الدار اجلامعية, التسويق, إمساعيل حممد السيد, حممد فريد الصحن.  1
 .212ص, 2001, مصر, القاهرة, قباء للطباعة والنشر والتوزيعدار ,  التسويق,حسن أمني عبد العزيز.  2
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 عند تسعري، وبصفة خاصةثر على المؤملا يلعبه الطلب على السلع أو اخلدمات من دور  ظران: بالطل .1.2  
إذن فهناك عوامل كثرية تشكل وتؤثر يف منط الطلب على سلعة معينة  ألوىل،ة اهلتسعري هذه املنتجات للو

  .اخل... نافسني املدخل املستهلك، القوى الشرائية، عدد وقوة : منها
 حيث هناك بعض السلع اليت تتميز حبساسية ،سعر السلعة دراسة الطلب ومرونته د حتديدعنلذا جيب    

   1.املستهلك جتاه بعض السلع
جات، فتصرفات املنافسني نتعب املنافسة دور جد هام عندما تقوم املؤسسة بتحديد أسعار متل: املنافسة .2.2  

 ختفيض السعر، ومنه جيب على أو زيادة لى أن تؤثر بصفة مباشرة على مدى قدرة املؤسسة عامن شأهن
 التحسس على ليت ينتهجوهنا وذلك من خاللااملؤسسة أن تكون على دراية مبنافسيها وأهم اخلطط 

   2.مهتاستراتيجيا
كون تأثري املوردون على أسعار السلع وهذا من جانب الزيادة يف أسعار املواد األولية بغية وي:  املوردون.3.2  

ذا يؤدي إىل رفع تكاليف اإلنتاج بالنسبة للمؤسسة، وبالتايل ترفع يف األسعار هالتايل فإن وبتعظيم أرباحهم، 
  . ة يف أسعار املواد األوليةهبدف تعويض هذه الزياد

وسطاء البار ما سيأخذه عتيد أسعار منتجاهتا األخذ بعني االدب على املؤسسة عند حتجي:  التوزيع.4.2  
تهلكني النهائيني، يف حني إذا كانت السلعة تصل إىل املستهلك سإىل املم صل السلعة من خالهلتملوزعون حىت وا

يف حالة ما إذا كان مسار توزيع هذه مكن اختصار بعض أرباحهم في ،جارعرب الطريق يتضمن عدد قليل من الت
  . السلعة طويل

 عار ومنسقتصادية من أهم العوامل اليت تؤثر على حتديد األاالعترب الظروف ت:  الظروف االقتصادية.5.2  
  : أمهها

  .ألخالقياتاحلكومة، ادرة املواد األولية، نلكساد، ا، متضخلا 
ؤسسة إىل حماولة تثبيت هذا املأ لجمنه تومرحلة التضخم يكون هناك ارتفاع يف األسعار، ذا ألن يف وه   

كساد فتضطر املؤسسة إىل ختفيض ال مرحلة يفالسعر أو اتباع سياسة املنتوج البديل بسعر منخفض نسبيا، أما 
  . ستلزمات اإلنتاج مشراء سلعي وتوفري السيولة النقدية الستعماهلا يفالأسعار منتجاهتا بغرض تصريف املخزون 

ا ندرة املواد األولية فإنه يؤدي إىل ارتفاع أسعار هذه املواد، وبالتايل ارتفاع تكاليف اإلنتاج بالنسبة أم   
  . ادوذه امل هلللمؤسسات املستهلكة

ا إمرات املتعلقة ببعض السلع رال ما تسنه الدولة من قوانني وقخالكون تأثري احلكومة متجسدا من يو  
شجيع بيعها بأسعار منخفضة أو وضع سقف، إذن فقرار التسعري يتطلب أن يكون هناك تكامل بني اجلانب تب

  . اإلنتاجي والقانوين
                                                 

 .147 ص,1999, عمان, مكتبة اجلامعة األردنية, إدارة التسوبق, العالق. ق, العبديل. ق.  1
 .195ص, 1997, مصر, دار النهضة العربية, التسويق, توفيق حممد عبد احملسن.  2
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ن قوانني احلكومة ولكنها تقيد من حرية اختاذ قرار عت خترج راا بالنسبة لألخالق فإن هناك اعتباأم   
  . عماهلا مثال أدوية األمراض املزمنةالتسعري وخاصة يف جمال السلع اليت متتاز بضرورة است

  :يوضح العوامل املؤثرة يف السعر: )III.01 (ل رقم شك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  .445ص.  عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره:صدر امل
  :معلومات احملاسبة التحليلية وطرق التسعري وسياساته عند تقدمي منتوج جديد: املطلب الثالث

  : لسعر طرق حتديد ا.1
نظام التسعري املتبع يف أغلب املؤسسات على إمكانية حتقيق حجم كبري من املبيعات متكن من  يعتمد   

تغطية النفقات الثابتة واملتغرية، وحتدد األسعار عند املستوى الذي تكون فيه السوق مستعدة لدفعه لكي تعطي 
  :  لتحديد السعر، نذكرأمههارحبا مناسبا أو عائدا معينا على االستثمار وهناك طرق عديدة

ثرها انتشارا يف أكطرق والط سبأكن القول على أن هذه الطريقة من مي: لتسعري على أساس التكلفة ا.1.1
   1:عملية التسعري، ويتحدد السعر وفقا هلذه الطريقة كالتايل

  
  مار، وتقوم هذه ثستو نسبة حتقق مردود معني على اإل أئوية من التكاليفمبة نسل ثنا اهلامش ميوه   

  من للمؤسسة تغطية تكاليفها وبالتايل حتقيق األرباح واستمرار النشاط يضالطريقة على مبدأ أن حساب السعر 

                                                 
 .446ص, 2004/2005, مصر, اإلسكندرية, ر اجلامعيةالدا, مبادئ التسويق, عبد السالم أبو قحف.  1

العوامل الداخلية

العوامل اخلارجية

 درجة االختالف يف السلعةاملزيج التسويقالتكاليفالتنظيم األهداف

روف االقتصاديةالظ التوزيعدونراملواملنافسة الطلب

 حتديد السعر

هامش الربح+التكاليف=السعر  
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  : و البقاء، إال أن هذه الطريقة تتخللها بعض العيوب نذكر منها 
قدرة وبالتايل فإن ن السعر حمسوب على أساس حجم املبيعات املأمهال قوى العرض والطلب، إة، س املنافال إمه

ملؤسسة إىل اخلسارة، أي عدم القدرة على باأي اخنفاض على هذا املستوى من حجم املبيعات سوف يؤدي 
  . تغطية تكاليفها

إن حتديد األسعار وفقا هلذه الطريقة يتم يف استقاللية تامة عن املنتج، حيث : لتسعري على أساس الطلبا.2.1
 العرض والطلب يف السوق، فالطلب على السلعة يبقى دائما أحد القوى يتم حتديده من خالل توازن قويت

األساسية لتحديد أسعار السلعة، نظرا لكونه انعكاسا لرغبة وقدرة املشتري على دفع مبلغ ما مقابل سلعة ما 
  .1ويف فترة زمنية حمددة

وق دراسة عميقة تعتمد هذه الطريقة على دراسة ظروف الس:  حتليل السعر على أساس الطلب.1.2.1
عرف على الثمن الذي يراه املستهلك مالئما لشراء السلعة، وتعتمد هذه الطريقة على أساس رفع تومدققة وال

األسعار عند زيادة الطلب وخفضها عند اخنفاض الطلب، وهذا يعين أن أساس السعر ليس التكلفة ولكن 
 ميكن للسوق أن يستوعبها من السلعة عند كل مثن استجابة املستهلك لقيمة السلعة ومن مث حتديد الكمية اليت

معني، مث ختتار املؤسسة الكمية اليت تالئمها واليت يكون سعرها كافيا لتغطية النفقات وحتقيق أكرب قدر من 
   .الربح

إن العالقة اليت تربط كل من السعر والكميات املطلوبة هي عالقة عكسية :  حتليل الطلب على السلعة.2.2.1
بقانون الطلب، حيث أنه كلما اخنفضت أسعار السلع، كلما زاد الطلب عليها، هذه هي القاعدة وتعرف 

، فمثال رغبة بعض فئات اجملتمع بالتفاخر وإظهار 2العامة إال أهنا ميكن أن تتغري وفقا لبعض احلاالت االستثنائية
كلما ارتفع سعرها، أو يف ... اجملوهراتالقدرة الشرائية العالية، تدفعهم إىل اقتناء بعض السلع، كالسيارات، و

حاالت توقع املستهلك، فمثال توقعه لنقص عرض سلعة ما يف السوق يدفعه إىل شراءها بالرغم من الرفع يف 
  .أسعارها
  :  جدول ومنحىن الطلب.3.2.1

خبصوص األساليب املتبعة يف نظرته للسعر جاء ألفريد مرشال، جبدول الطلب :  جدول الطلب -   
 حيث حيتوي هذا اجلدول على جمموعة من األسعار وما 3 جدول متكون من متغريين مها السعر والطلب،وهو

تقابله هذه األسعار من كميات مطلوبة، حيث يوضح هذا اجلدول العالقة العكسية بني األسعار املطبقة وحجم 
ت، فكلما انتقلنا إىل مستوى الطلب، فيبدأ اجلدول بأسعار مرتفعة ومقابل هذا جند كمية منخفضة من الطلبا

  .أقل من األسعار كلما مالت الكميات املطلوبة إىل الزيادة
                                                 

 .392 ص،1999، دار اجلامعة للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، التسويقحممد فريد الصحن،  1
  .48ص. 2000ضياء، مؤسسة شباب اجلامعة، األردن، . ، ترمجة منظرية السعر واستخداماهتاهوملان، . واتسن، م. د 2
 .42ص. نفس املرجع 3
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إذن هذا اجلدول يعرب عن فكرة التناقص املستمر يف األسعار الذي يرافقه تزايد مستمر يف الطلب واليت    
  : ميكن جتسيدها من خالل منحىن يعرف مبنحىن الطلب وهو كالتايل

  :  منحىن الطلب-   
  :منحىن الطلب يوضح :)III.02 ( الشكل رقم        
  
  
  
  

 
  .44هوملان، مرجع سبق ذكره، ص. واتسن، م.  د:املصدر

ومن خالل هذا املنحىن ميكن قياس العالقة بني األسعار والطلب، حيث يتضح جليا ارتفاع الكميات    
 يف السعر، والعكس صحيح، غري أنه جيب االشارة إىل وجود عوامل أخرى املطلوبة عند املستويات املنخفضة

  .اخل ...ذات تأثري على الطلب ما عدا السعر مثل الدخل، املستوى املعيشي، اختالف األذواق اجلودة 
عرفنا أن الطلب يتمدد عند اخنفاض السعر وينكمش عند ارتفاعه، إال أن هذا التمدد : مرونة الطلب .4.2.1
نكماش يف الكميات املطلوبة ال يكون متساويا، وهذا ما يفسر بدرجة تأثر الطلب بتغري السعر، ويعرف واال

التغري النسيب يف الكميات املطلوبة من سلعة ما مقسوم على التغري : مبرونة الطلب السعرية واليت يعرب عنها بـ
  .1النسيب يف سعر تلك السلعة

  =   مرونة الطلب        
ستطيع مالحظة مدى تأثري ارتفاع أو اخنفاض السعر على الطلب، والذي من املهم ومن هنا ن   

للمؤسسة التعرف عليها، كون أن ملرونة الطلب تأثريا واسعا على إيراداهتا أيضا، ولتوضيح ذلك نستعني 
  : باجلدول التايل

  :على ايرادات املؤسسةتأثريات تغري السعر : )III.01 (: اجلدول 
  اخنفاض السعر  ارتفاع السعر  الة الطلبح  مرونة الطلب

   1أكرب من 
   1أقل من 
   1تساوي 

  مرن 
  غري مرن 

  ثابت 

  اخنفاض االيراد 
  ارتفاع االيراد 

  ال يتغري 

  ارتفاع االيراد 
  اخنفاض االيراد 

  ال يتغري 
  .300 مرجع سابق، ص،التسويق: الصحن. ف.  م:املصدر

  :  رونة الطلب ولكل حالة تأثرياهتا اخلاصة حسب ما يليمن اجلدول أعاله نستخلص ثالث حاالت مل   
  وهذا يعين أن الطلب يتأثر ويتغري مبعدل أكرب من التغري يف السعر، ذلك : الطلب املرن: احلالة األوىل-   

  أنه إذا مت رفع السعر فإن ذلك يؤدي إىل ختفيض كبري يف الطلب واخنفاض يف االيرادات، أما إذا خفض السعر 

                                                 
  .195زكي خليل املساعد، مرجع سبق ذكره، ص 1

التغري النسيب يف حجم الطلب 
 التغري النسيب للسعر 

 السعر 

الكمية

  1س 

2س   

1ك  2ك   
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  .لك يؤدي إىل زيادة الطلب ومزيد من االيرادفإن ذ
معناه أن الطلب ال يتأثر كثريا بالتغري يف السعر، حيث رفع االسعار : الطلب غري مرن:  احلالة الثانية-   

قد ال يؤدي إىل اخنفاض الطلب حىت وإن اخنفض هذا األخري فسيكون اخنفاضه غري مؤثر على االيرادات، اليت 
إلرتفاع، أما إذا اخنفض السعر فهذا ال يؤدي حتما إىل رفع املبيعات وإمنا من املمكن أن ستبقى متيل دائما ل

  .يؤدي إىل اخنفاض يف رقم األعمال يرفقه اخنفاض يف االيرادات
مهما كان التغري يف السعر وهذا ما يؤدي إىل عدم التغري يف االيرادات : الطلب ثابت:  احلالة الثالثة-   

  .احملصلة
إن حتديد األسعار حسب الطلب املوجود يف السوق على : لسعر وفقا للطلب واملعلومة احملاسبية ا.5.2.1

السلعة املعروضة يعد مستقال متاما عن املؤسسة املنتجة، وهذا يعين كما عرفنا سابقا أن حجم الطلب هو 
هلذه القدرة سيحدد املسؤول عن ذلك ألنه يعرب عن رغبة وقدرة املشتري على احلصول على حاجياته ووفقا 

السعر، إال أن قدرة الشراء إذا ما مت قياسها سيكون هلا حد أقصى، هذا احلد األقصى ما هو يف حقيقة األمر إال 
على سعر ميكن للمؤسسة أن تبيع به، وهذا غري كايف فعلى املسريين جتميع املعلومات احملاسبية اخلاصة بتكاليف 

عر التكلفة ومن مث الوصول إىل أدىن سعر ميكن ان يباع به املنتوج، فال يباع االنتاج والتوزيع، حىت يصلوا إىل س
إذن ما ميكن قوله هو أن املعلومة . بأقل منه ولفترة طويلة، حىت ال تصل املؤسسة إىل مرحلة حتمل اخلسائر

سعار، ميكن احملاسبية مكملة لطريقة التسعري وفقا للطلب ففي حني متكن هذه الطريقة من حتديد أعلى حد لأل
  .للمعلومة احملاسبية إفادها باحلد األدىن هلا

طريقة على أساس حتديد أسعار منتجات املؤسسة بعد األخذ القوم هذه ت: لتسعري على أساس املنافسة ا.3.1
 عندما ته أسعار السلع املنافسة لسلعمعن يتماشى أاملنتج ى بعني االعتبار السوق ملواجهة املنافسة، إذ ينبغي عل

  : ، وهناك ثالثة مستويات لتحديد السعر وفق هذه الطريقة...)جلودة، احلجما(تكون املواصفات واحدة 
وم املؤسسة بتحديد أسعارها على أساس سياسات تسعريية تقديد سعر يف مستوى سعر املنافسني، حبيث حت -

نافسني اليت تعتمده كأساس، مث تضيف ي تبقي أسعارها قريبة من أسعار املأ ،يعها املنافسنيبيت يال لةللسلع املماث
   ؛أو تطرح منها نسبة معينة

  وتلجأ املؤسسة إىل هذا األسلوب يف حالة احلجم الكبري من املبيعات: ملنافسني التسعري بسعر أقل من أسعارا -
  ؛ منتجاهتايفخفيض سعرها هبدف تصربتوبالتايل فإهنا تقوم 

 وتلجأ املؤسسة إىل هذا األسلوب عندما تكون منتجاهتا مميزة ببعض :لتسعري بسعر أعلى من سعر املنافسنيا -
 منافساهتا أو اعتمادها على شهرة املنتج، وتستخدم هذه الطريقة يف املؤسسات اليت تنتهج عناخلصائص 

  ). قيق ميزة تنافسيةحتي أ( استراتيجية التمايز
والتكلفة والطلب، حبيث أن هناك عدة طريقة ال تستند إىل العالقة بني السعر لن هذه ا أا نالحظكم

امل تقيد من حرية مقارنة املؤسسة مع منافساهتا ومن أمهها سعر التكلفة الذي بدوره خيتلف من مؤسسة عو
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ألخرى وهذا حسب ظروف اإلنتاج، وقد يطرح مشكل يف حالة ما إذا كانت تكلفة اإلنتاج بالنسبة 
  : ن املؤسسة أمام ثالثة حاالت ال أكثر من سعر املنافسني وبالتايل تكوسسة أكربمؤلل
  لتخلي على إنتاج هذا املنتوج؛ ا-   

القا من نطيض اخلسارة اوفة إنتاجه هبدف تعكلمل خسارة أقل من خالل بيع املنتوج بسعر أقل من تحت -   
   تجات أخرى؛منبيع 

  ؛ىلتوجه والبحث على أسواق أخرا -   
يت تنتج اخلدمات الرب غري دقيق بالنسبة للمؤسسة تعيوب سلشارة إىل أن استخدام هذا األاإلر دجتو  
لصعوبة املقارنة بني اخلدمة واجلودة، وبالتايل يف حالة هذه املنتجات ال بد من توفر املرونة يف اختيار ا وهذ
  . السعر

ة اخلاصة إن اعتماد املؤسسة يف تسعريمنتجاهتا على املعلوم: أسعار املنافسني واملعلومات احملاسبية.1.3.1
باملنافسة واملنافسني يف السوق، ال تكفي لوحدها كأساس لوضع سعر مناسب للمنتوج املراد بيعه، حيث 
يترتب دائما على متخذي القرارات أخذ التكلفة كأول اعتبار عند التسعري، وحىت يتمكنوا من ذلك جيب 

نبا ملا ميكن أن تقع فيه املؤسسة من اسبة التحليلية، وذلك جتعليهم الرجوع إىل خمرجات نظام معلومات احمل
 مؤسسة تتكلف أكثر من منافسيها، وقد :مشاكل بإمهاهلا هلذه املعلومات، ومن بني هذه املشاكل جند مثال

يكون السعر املطبق من طرف هؤالء املنافسني منخفض فتطبيق هذا السعر من طرف املؤسسة قد يؤدي إىل 
 وهذا ما قد ال يكون له ، املؤسسة أسعار منخفضة تبعا ملنافسيهاخسائر جسيمة ويف حالة عكسية قد تطبق

  . معىن إذا كانت املؤسسة قادرة على توزيع كل منتجاهتا وبسعر أعلى
 امليتة وهي عبارة عن النقطة اليت يغطي ةلنقطا :)عتبة املردودية(تسعري حسب طريقة نقطة التعادل ال .4.1
بعد هذه النقطة مباشرة تبدأ ومعدومة ة ها، أي حتقق فيها املؤسسة نتيجؤسسة جمموع تكاليفاملها رقم أعمال في

   1:ؤسسة يف حالة خسارة ويفيد حساب هذه النقطة ما يلياملاملؤسسة يف حتقيق األرباح أما قبلها فتكون 
  ذات غري املردودية؛وردودية ملعرفة املنتجات ذات ام -     
  تبة؛عذي حيقق هذه الالجياد حجم اإلنتاج إ -     
  لسعر؛واراسة وحتليل العالقة بني الربح والتكلفة د - 
  صيب السلعة من التكلفة املتغرية؛ديد حدود السعر الذي ال ميكن الرتول عليه، والذي يساوي نحت - 
  . نه األرباحمبيعات وملراسة مدى أثر عوامل السعر على اد - 

  : ميكن حساهبا وفق العالقة التاليةو  
 .تكاليف الكلية تساوي رقم األعمالال: أو عن طريق

  
                                                 

 .274ص, 2003, مصر, دار الكتب املصرية,  التسويق,شريف أمحد شريف العاصي.  1

  رقم األعمال × التكلفة الثابتة    
 =عتبة املردودية اهلامش على التكلفة املتغرية             

  ))رقم األعمال =)املتغرية+الثابتة(التكاليف الكلية( عندما)رقم األعمال=التعادلرقم أعمال نقطة(
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  : ويكون الرسم البياين كما يلي   
  : عتبة املردوديةقةب طريحسميثل التسعري :)III.03 (شكل رقم       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .274. شريف أمحد شريف العاصي، مرجع سابق، ص:صدرامل
 إسقاط نقطة التقاطع منقا النطواإليراد الكلي مع منحىن التكلفة الكلية، امن خالل مقارنة منحىن و  

، أين حتقق املؤسسة نتيجة بةبني املنحنيني على حمور الكميات، نقوم بتحديد حجم اإلنتاج الذي حيقق العت
معدومة يف هذه النقطة وبعدها مباشرة تبدأ يف حتقيق األرباح، أما قبلها تكون املؤسسة يف حالة خسارة، كما 

  : السعر وذلك وفق العالقة التاليةلنقطة التعادل دورا مساعد يف حتديد 
    
   

تقوم هذه الطريقة على أساس التجريب، ويستخدم هذا و: خلطأواربة تجأساس ال ىعلعري التس .5.1
األسلوب خاصة يف حتديد األسعار املتعلقة باملنتوجات اجلديدة، كما ميكن استعماهلا عند دخول أسواق جديدة 

 وخصائصه يف هذا السوق كاملستهلة  احلصول على بيانات ومعلومات كافية عن طبيعضعيفة املنافسة، أو عدم
تمد تعبة املردودية من أهم األساليب اليت عتاجلديد، وبالتايل فإن السلعة قد يتحدد هلا أكثر من سعر، وتعد 

   1.عليها املؤسسة يف حتديد األسعار
فإن هناك ، عر أو التثمني للسلع واخلدماتذا كانت السياسات السابقة هتتم بأسلوب تقدير السإ  

  :  ومن هذه السياسات البديلة ما يلي باختصار،ة لتقدمي السلع للمستهلكلات بديسايس
  كافة الزبائن عرب خمتلف املناطق؛ لديد سعر واحد  حتياسةس -
   ملؤسسات الرائدة؛ اياسة اتباعس -
  ياسة اتباع السعر السائد يف السوق؛س -
  ؛)واسمامل(لة حا يف قتعري املؤياسة التسس -
   لتحديد السعر؛ ةئد هي الباؤسسةعرية حيث تكون امللسياسة القيادة اس -

                                                 
 .448ص, مرجع سبق ذكره, عبد السالم أبو قحف.  1

 0=تكاليف ثابتة ال – )تداوحعدد ال×)كلفة املتغرية للوحدةت–عر البيع الوحدةس((

العتبة 

 رقم األعمال 

الكمية

 التكلفة الثابتة

 التكاليف الكلية

اإليراد الكلي 

 اخلسارة 

الربح

0 

 رقم أعمال
ة ال
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هنا يتم بيع السلعة بأسعار خمتلفة وهذا على حسب املناطق، أي يتم بيعها ولتسعري حسب املناطق اجلغرافية ا -
جلغرايف حتكمه عدة التسعري  ا، علما أن قراربسعر معني يف املدن واختاذ سعر آخر يف حالة بيعها يف األرياف

صادر موارد مواقع اإلنتاج، مهامش الربح،  جم السوق،حمن الذي سيتحمل تكلفة النقل، :   عوامل من بينها
  .ختالف املنافسة الختالف املناطق اجلغرافيةااخلام، 

حتديد سعر معني للسلعة اليت ر على ث أو أكجنيكون عن طريق اتفاق بني منتوت: ياسة التسعري األفقي  س-
  . تعترب حمل منافسة بينهم

توزيع يف حتديد أسعار ال مؤسساتأو أكثر من مؤسستني ث يتم اتفاق بني حي: اسة التسعري الرأسييس-
  . سلعها

  :وتتجسد فيما يلي: ياسة البيع بأسعار خمتلفة لعمالء خمتلفني س-
  ؛ بيع خاص باملستهلك املباشرديد سعرحت -        
  . يد سعر آخر خاص بتجار اجلملةحتد و-        

  : اسات التسعري عند تقدمي منتوج جديدسي .2
ترتبط مشكلة تسعري السلعة اجلديدة مبدى االختالفات املوجودة بني السلع اجلديدة والسلع القدمية    

بة للمنتجات القدمية، وتقل املعروضة يف األسواق، أي تسعري املنتجات اجلديدة على ضوء األسعار السائدة بالنس
 حتدد أسعارها أن تضع ااملشكلة إذا مل يكن هناك بديل يف السوق للسلع اجلديدة، وعلى املؤسسة عندم

مشروع الطلب احملتمل على السلع وحتاول أن تقيم العالقة بني السعر واملبيعات، ولتأخذ يف االعتبار تفضيل 
ندما تفرض أسعار عالية ملنتجات جديدة فهي هتدف إىل تغطية املستهلك مث تفترض جمموعة من األسعار، وع

 حتملتها يف تطوير السلعة أو البحوث اليت أجرهتا قبل تقدمي السلعة اجلديدة، غري أن تسعري السلعة النفقات اليت
ت اجلديدة بسعر معقول قد ينقص من رغبة املنافسني يف الدخول إىل السوق بتقدمي نفس السلعة، وأهم السياسا

  : املنتهجة عند تقدمي منتوج جديد نذكر
تعتمد هذه السياسة على فرض أسعار عالية وحماولة ): احلد األعلى من السعر(ياسة كشط السوق  س.1.2

األجل الطويل، وهتدف يف احلصول عل أقصى ربح ممكن يف األجل القصري دون االهتمام مبركز املؤسسات 
 إىل حماولة كسب فئة من ذوي الدخل املرتفع وحتقيق أكرب قدر من املؤسسة من وراء حتديد السعر املرتفع

املبيعات واألرباح قبل ظهور املنافسني، حيث أن هناك جمموعة من املستهلكني مستعدون لدفع أسعار أعلى 
  .حىت تشبع دوافع اإلمتياز مث تتجه إىل ختفيض األسعار بعد ذلك لكسب فئة جديدة للمستهلكني

سة السعرية من تغطية نفقات البحث والتطوير للمنتجات وتغطي أيضا اخلسائر اليت متكن هذه السيا   
من املمكن أن تكون قد حلقت باملؤسسة اثناء الفترة األوىل من دخول السلعة إىل األسواق غري أنه من 

  يد لإلنتاج املستحسن عدم املبالغة يف رفع السعر خشية أن تدفع املنافسني إىل الدخول إىل هذا امليدان اجلد
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  1 .لإلستفادة من ميزة االسعار العالية
دف املؤسسة من اتباع هذه االستراتيجية هت): احلد األدىن من السعر(ياسة التمكن من السوق  س.2.2

ب، حبيث تسعى للوصول إىل طلللحصول على حجم كبري من السوق غري جمزأ حسب الدخل أو مرونة ال
 عند زيادة :ستراتيجيةاالأسعار منخفضة لسلعها، ويفضل اتباع هذه د يريق حتد طالسوق الكلية وذلك عن

   2.رات احلجموفادة من وفستة كبرية للسلعة، عند االسفالسعر، عند وجود منلحساسية السوق 
ويتطلب تطبيق هذه السياسة بعض الشجاعة، حيث أن نقطة التعادل منخفضة وال ميكن حتقيق أرباح    

ومن خماطر هذه السياسة أن تبقى األسعار منخفضة وبذلك يرتفع الطلب بالنسبة كبرية يف األيام األوىل، 
  .هذه الفرصةغتنموا للعارضني وتسمح للمنافسني أن ي

تعين سياسة السعر املعتاد أن تقوم املؤسسة بتحديد سعر املنتوج يف ضوء : األسعار املعتادة ياسة س.3.2
ن، وعليه فإهنا تتجنب تغيري السعر عن املستوى املقبول لدى مستوى السعر التقليدي الذي تعوده املستهلكو

املستهلكني، وبدال  من ذلك فقد تلجأ املؤسسة إىل تصغري حجم أو تقليل وزن املنتج هبدف احلفاظ على 
  3 .السعر كما هو

  سمى تكسريية ألنه يتم ختفيض سعر السلعة عما كان عليه بفرق معتربت: ياسة األسعار التكسريية س.4.2
التكسريي والسعر األصلي، والذي يوحي له أن السعر   السعربني هناك فرقا كبريا أنوبالتايل يظن املشتري 

  4.خفض إىل أبعد حد ممكن
ى اقتناء علاد إلحدى منتوجات املؤسسة تلجأ إىل إجبار املشترين كسند حدوث ع: ياسة التحميل س.5.2

الرائجة إال إذا اقترن ذلك بكمية من السلعة البائرة، لكن أضرار تلك السلعة البائرة، حيث ال يتم بيع السلعة 
ستهلك تعترب مبثابة زيادة يف أسعار السلع األخرى املشبعة امليت يشتريها الائجة ر غري العةهذه السياسة أن السل

   5.حلاجاته
تلف املناطق أو تقرر تطبيق نفس السعر لسلعها يف خمال  أنى املؤسسة لع: اسة التسعري جغرافياسي .6.2

 دراسة عملية الدفع واليت با جيمك ،)احلالة االقتصادية، خصائص السوق(البلدان وذلك مبراعاة خصائصها 
دفع مثال (املقايضة، اتفاق تعويض : جترب املؤسسة يف حالة بلدان ذات عملة ضعيفة القتراح حلول لطرق الدفع

مثال بيع آالت واحلصول على منتجات (توجات ، الدفع الكلي مبن)واد أو منتجات م%60 قدا و ن40%
   6.)مقابلها

                                                 
  .306-303ص ص, مرجع سبق ذكره, حممد فريد الصحن.  1
 .نفس الصفحة, نفس املرجع.  2
 .162-161 ص ص,1997, األردن, دار الصفاء, الطبعة الثانية, التسويق من املنتج إىل املستهلك, روناحلاج طارق وآخ.  3
  .نفس الصفحة, نفس املرجع.  4
 .163ص, نفس املرجع. 5
 .نفس الصفحة, نفس املرجع.  6
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 أكرب عدد من املشترين، على بجات هبدف جلنتنا يتم خفض أسعار بعض امله: ياسة سعر الترويج س.7.2
بيعات الكلية عن املاملؤسسة إىل زيادة هتدف أمل أن يشتروا املنتوجات األخرى للمؤسسة، ووفق هذه السياسة 

   1. الوحدات املشتراة بواسطة املستهلكني للسلع املعروضةادة كميةزيطريق 

  : السوقمعطيات سعار يف ظل األ: املبحث الثاين
  
بعد التطرق يف املبحث السابق إىل املفاهيم األساسية للسعر وطرق التسعري نأيت يف هذا املبحث إىل    

 والطويل، ونسعى من وراء ذلك إىل عرض كيفية حتديد السعر يف ظل أشكال السوق املختلفة يف املدى القصري
العرض (إجياد التوازن يف املدى القصري والطويل، هذا التوازن الذي يتحدد بناًء على تفاعل قوى السوق 

  . ، وما ينجم  من جراء هذا التوازن من نتائج)والطلب

  : األسعار يف ظل املنافسة: املطلب األول
يت تقوم بإنتاج منتوجات هلا نفس الؤسسات اإلنتاجية فس بني املال التنخالتجلى املنافسة من ت  

، حيث هتدف كل مؤسسة إىل بيع أكرب قدر ممكن من إنتاجها وحماولة إبعاد املؤسسات )التجانس(املواصفات 
  :اه طرق مندةاملنافسة من دائرة التنافس وإخراجها من السوق، وذلك يكون باستخدام ع

  ملطلوبة؛ سني النوعية وحتقيق اجلودة احت -   
  ن تكون مواصفات املنتوج مبنية على دراسة رغبات املستهلكني؛ أ -   
  ستخدام اإلعالن والدعاية هبدف تعريف املنتوج إذا كان جديد أو التذكري به إذا كان منتوج سابق؛ ا -   
  عر مؤقتا؛ سال كتخفيض: الستخدام السعر كوسيلة لربح املنافسة، وذلك مثا -   

ي  أة اجيابيات تفيد املستهلكني من جهة وتضغط على املنتجني من جهة أخرى،عدنافسة لعملية املو  
  : ارها من أهم أدوات املراقبة وحتقيق التوازن، ومن أهم هذه اإلجيابياتتبميكن اع

فا خو املستهلك ةبية رغبتلصول املستهلك على أحسن السلع وهذا ناتج عن تنافس املنتجني من أجل ح -   
  صرف عنه ويتوجه لغريه من املنتجني يف السوق؛من أن ين

  دد املنافسة سعر مناسب جلميع املستهلكني؛ حت -  
  املنتجني إىل العمل بكفاءة؛ بؤدي ت -  
  .ؤدي باملنتجني إىل إدخال تكنولوجيا متطورةت -  
  : هوم املنافسة الكاملةمف .1

  2:ائص التاليةصشمل اخل يي منوذج اقتصادي لسوقه  

                                                 
  .310ص, مرجع سبق ذكره, حممد فريد الصحن.  1

.97-96PP, 1990, Paris, mond Colin ÉditeurAr, Microéconomie,  Philippe Darreau et Autres.2 
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  ود عدد كبري من املنتجني واملشترين للسلعة؛ جو -   
  إلعالن؛ واتبعد أي شكل من أشكال الدعاية يسانس السلع اليت يقوم املنتجون بإنتاجها مما جت -   
  موانع تقيد املنتجني من الدخول إىلأو السوق، فيفرض عدم وجود عراقيل منرية الدخول واخلروج ح -   

  أو اخلروج منه يف حالة وجود خسارة؛ حالة وجود ربح وسطي السوق يف
لدراية الكاملة مبا يسري يف السوق من ناحية البائعني واملشترين، وهذا يعين توفر املعلومات لدى اجلميع ا -     

  . حول السعر الذي تباع به نفس السلعة يف خمتلف األسواق
ال  ميكن ألحد االدعاء بذلك، وعلى وعلى هذا األساس ال ميكن اعتبار املنافسة الكاملة أمرا حقيقيا، و   

عبارة عن افتراض مبسط يؤخذ به من أجل معاجلة املشاكل املعقدة، علما بأنه إذا " كاملة " ذلك تعترب كلمة 
نظرنا إىل املنافسة مبفهوم املنافسة التامة أي عندما يكون عدد املؤسسات كبريا، وإنتاجها متجانسا فقط، عندئذ 

فسة التامة تسود معظم أسواق املنتجات الزراعية وأسواق املنتجات االستخراجية، وال ميكن القول بأن املنا
  1.يستبعد وجود املنافسة يف حياتنا العملية، بل هي حقيقة حتصل يوميا

 هو متوسط ما حيصل عليه البائع باإليراد املتوسطإن املقصود :  يف ظل املنافسة الكاملة حنياتكال املنأش .2
 هو عبارة عن حاصل قسمة اإليراد الكلي على أو 2.ابل الوحدة املباعة خالل فترة زمنية حمددةمن نقود مق

  )1(            الكمية املباعة × السعر = ي لكيراد الاإل :ينا لد .عدد الوحدات املباعة
   )2(                   = إليراد املتوسط ا                 
 ؤسسةن املفإيراد املتوسط يساوي السعر يف ظل املنافسة الكاملة  نالحظ أن اإل)2(و ) 1(ن خالل م  
 قابال للسعر وليس حمددا له، ومبا أن ربتيعائع لبسائد يف السوق، ألن االؤثر على السعر تستطيع أن ت ال الوحده

 منحىن ذا يأخذهلو 3,واجه سعرا ثابتات يف حتديد السعر يف ظل املنافسة الكاملة فسوف اال سلطة هلاملؤسسة 
  :  يف الشكل أدناهزي حملور الكميات كما هو موضحالطلب على سلعة املنتج خط مستقيم أفقي موا

  :شكل منحىن الطلب يف حالة املنافسة الكاملة : )III.04 (شكل رقم ال
  
  
  
  
  
  

  
  

 .Philippe Darreau et Autres, Op.Cit., P.98 :صدرامل
                                                 

 .08 ص،2000، االسكندرية، مصر،نظرية السعر واستخدامهاواتسن دونالدس، ترمجة ضياع جميد،  1
  .218 ص,1997, مصر, اإلسكندرية, مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع, مبادئ اإلقتصاد اجلزئي, إميان حممد حمب زكي.  2
 . 199ص, 1999, مصر, اإلسكندرية, مؤسسة شباب اجلامعة, التحليل اإلقتصادي اجلزئي: النظرية اإلقتصادية, دضياء جمي.  3
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القا من تفاعل قوى العرض والطلب نطالتوازن يتحدد اأن سعر  )III.04 (م وضح الشكل أعاله رقي  
فعلى كل بائع ، (M)النقطة  السوق يفض  ومنحىن عروقتج عن تقاطع منحىن طلب السناوهو  قويف الس

خط جعل منحىن الطلب يأخذ شكل يف سوق املنافسة التامة وهذا السبب الذي جيب أن يقبل هذا السعر 
ميثل منحىن وهو نفسه  )منحىن الطلب غري مرن بشكل تام(ت الكمية  ألن السعر ثابت مهما تغري مستقيم

  . اإليراد املتوسط هلذه املؤسسة
حدة بويجة لتغري الكمية املباعة نتالتغري يف اإليراد الكلي  ن مقدار عو عبارةهف": أما املقصود باإليراد احلدي 

   1".باعةواحدة أو هو ميثل مشتق دالة اإليراد الكلي بالنسبة للكمية امل
وبالطبع يعترب امرا غري اعتياديا أن تقوم املؤسسة بإجراء تعديل على مبيعاهتا مبقدار وحدة واحدة كل    

مرة، لترى أثرذلك اإلجراء على إيرادها الكلي، ففي احلقيقة تقوم املؤسسات بإجراء تعديالت على مبيعاهتا قد 
  2.تكون باملئات أو اآلالف من الوحدات كل مرة

   3:سب حسب العالقة التاليةحيو  
  أو         =  يراد احلدي اإل   

  . إليراد احلدي اميثل: MR   :يث أن     ح
     R  :يراد الكليإلميثل ا .  
     q  :كميةلثل امت .  
     AR :يراد املتوسطإلميثل ا .  

عويض  حالة املنافسة الكاملة يتساوى كل من اإليراد احلدي واإليراد املتوسط، وذلك من خالل تيف  
  4:صلحناآلتية ة  املعادليف )حالة املنافسة التامة(قيمة مرونة الطلب السعرية مبا ال هناية يف 

  
  
  :  جند   
      MR=  
 
         : ومنه حنصل على   

  
  

                                                 
 .84ص, 2001, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, مبادئ اإلقتصاد اجلزئي الوحدوي, عمر صخري.  1
 .88واتسن دونالدس، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .220ه، صإميان حمب زكي، مرجع سبق ذكر 3
  .235ص, مرجع سبق ذكره, ضياء جميد.  4

   AR = MR =   
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Əq 
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  :ازن املنتج يف املدى القصريتو .3
   دىن خسارة ممكنة إما لتعظيم األرباح أو حتمل أاقق التوازن وذلك يعين حماولتهحتأن ؤسسة اول املحت   

ر يف اإلنتاج يف األجل القصري على الرغم من حتقيق اخلسائر طاملا أن اإليراد الكلي يغطي  املؤسسة تستمألن
  1.ؤسسةالتكلفة املتغرية للم

  وميكننا التوصل إىل التوازن باستخدام منحنيات التكلفة املتوسطة واإليراد املتوسط   
الكلية ال تغطي التكاليف الكلية، وحنن ؤسسة  تعين أن إيرادات املؤسسة خسارة امل:الة اخلسارة ح-   

   :2نعلم أن التكاليف الكلية يف األجل القصري تنقسم إىل تكاليف ثابتة وتكاليف متغرية، فاخلسارة تعين أن
  .اإليراد الكلي أقل من التكاليف الكلية    

  :إليراد احلدي مع التكلفة احلديةيبني حتديد اإلنتاج بواسطة مقارنة ا: )III.05 (شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .89 عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص:صدرملا
يها اإليراد احلدي مع  فك نقطة واحدة يتساوىان هنأنالحظ  )III.05 (الشكل رقم من خالل   

  : نهوم. يها يتم حتديد حجم اإلنتاج األمثل الذي حيقق رحبا وسطياوفتوازن الدية وتسمى بنقطة احلالتكلفة 
  
  
  .جم اإلنتاج عند التوازنحمتثل : ) ك(:  حيث    

عندها تكون التكلفة احلدية أكرب من اإليراد  و1q كميةال فإن املنتج سوف ينتج )1( للنقطة ة بالنسبأما  
ضايف الناتج عن إنتاج وحدة اإلاج ألن اإليراد نتلحة املنتج ختفيض اإلمص منف التايلوب، (MC〉MR)احلدي 

اليت تكون  وq3الكمية ينتج  فإن املنتج سوف )3(ما بالنسبة للنقطة أ. كون أقل من تكلفة إنتاجهاإضافية سي
ضايف اإلد ارياإل  اإلنتاج؛ ألندةمن مصلحة املنتج زياف ،(MC〈MR) عندها التكلفة احلدية أقل من اإليراد احلدي
  .صة بالوحدة الواحدة اإلضافيةاسوف يكون أكرب من تكلفة اإلنتاج اخل

  
  

                                                 
 .227إميان حمب زكي، مرجع سبق ذكره، ص 1

2 Gerard Duthil, Dominique Vanhaeche, Initiation A La Microéconomie, Ellipses, Paris, Edition, Marketing, 
1995, PP104-107. 
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  :ميثل توازن املؤسسة يف حالة حتقيق اخلسارة يف ظل املنافسة الكاملة: )III.06 (شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  .231. إميان حممد حمب زكي، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر
 يتحمل خسارة وهذا نظرا ألن متوسطإن املنتج سوف  ف،(AR=MR)الحظ أنه عند نقطة التوازن ن  

تاج مادام اإليراد نتمرار يف اإلسيراد ومع ذلك فمن مصلحة املنتج االاإلط التكلفة الكلية أكرب من متوس
  : أكرب من متوسط التكاليف املتغرية) السعر(املتوسط 

  
  

  : ازن املؤسسة يف األجل الطويلتو .4
قتها طااج كلها متغرية، مما يسمح للمؤسسة من تغيري حجم نتاإلن يف املدى الطويل تصبح تكاليف إ     
ة أو إدخال تعديالت عليها، وكذلك ميكن للمؤسسات اجلديدة الدخول إىل السوق يف حالة وجود يتاجاإلن
  .ربح
على دخول منتجني جدد وبالتايل تزداد الكمية املعروضة، وكما   حالة وجود هذا الربح فإنه يشجعيف     و
 يجة زيادة العرض سوف يؤدي زيادة العرض يؤدي إىل اخنفاض أسعار السلعة، وباخنفاض السعر نتأننعلم 

بدوره إىل اخنفاض هذا الربح الوسطي لكل من املؤسسات اجلديدة والقدمية إىل أن تنعدم هذه األرباح أين 
   .ل لإلنتاجمثها األدىن، وعندها يتحقق احلجم األحدىل متوسطة التكلفة الكلية عند  إبح السعر مساويايص

ج من السوق وبالتايل وجني إىل اخلرنتعض املبفهذا يؤدي ب) املدى القصري(أما يف حالة وجود خسارة    
  . عرض وترتفع األسعار هذا بدوره يؤدي إىل زيادة األرباح وزوال اخلسارةالينخفض 

   )III.23 ( كن توضيح ذلك من خالل الشكل البياين أدناه رقمومي   
  .سة الكاملة توازن املؤسسة يف األجل الطويل يف ظل املناف: )III.07 (الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  .263 نفس املرجع، ص:املصدر

q*  

MC AC

P = MR = AR  

AVC
C

B 
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A

القيم

الكمية
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 دية واإليرادحل يتحقق التوازن بني التكلفة ا *pهر من خالل الشكل أعاله أنه عند مستوى السعر ظي   
 وبإسقاط هذه النقطة على حمور الكميات نتحصل على حجم اإلنتاج الذي حيقق التوازن (M)احلدي يف النقطة

  .ةأين تكون األرباح معدوم
عندما تكون األرباح مساوية للصفر فإن املؤسسات اليت تريد الدخول إىل السوق ألول مرة ال و  

  . جقدمية ال تستطيع اخلروالتدخل، وأن املؤسسة 
مبا يؤدي ببعض املؤسسات اخلروج من السوق  *Pخنفض السعر إىل ما دون سعر التوازن اما إذا أ  

، أين يتحقق )قيمة التوازن (  قيمته السابقة إىل  يرتفع السعر من جديدها وبالتايلفتقل الكمية املعروضة بدور
حيث يتساوى السعر مع  *P  إىل أن يصل  إىل قيمة التوازن)حسب قوى العرض والطلب(التوازن من جديد 

  . ألدىن امتوسط التكلفة الكلية عند حدها
   :راكاالحتل  ظ يفرعاساأل: املطلب الثاين

احلرية يف حتديد السعر يف السوق ألن إنتاجهم يباع لعدد كبري من املستهلكني، كما يتمتع احملتكرون ب   
ف نتطرق يف هذا املطلب إىل و وس1.أهنم يتمتعون باالستقاللية نظرا ألهنم ال خيشون منافسة املنتجني األخرين

  :عناصر همثالثة 
   تعريف االحتكار؛-    

  ؛ االحتكارية تعريف املنافسة-     
  .شكال املنحنيات يف ظل اإلحتكار أ-     

  : هوم االحتكار املطلقمف .1
نتاج سلعة حمددة ذات بإوم يقه مطلق يف سوق ما عندما يكون هناك منتج واحد أننقول عن االحتكار    

  . ين هلذا السوقخرد من دخول منتجني آ حتعننافسة هلا مع وجود موااملة وعدمية البدائل فورمواصفات مع
اعة صنحتكار طبيعي مبعىن أن كفاءة اإلنتاج تتطلب وجود منتج واحد يف الن يكون االن أكا ميمك   

 ظاهرة تزايد غلة احلجم، أي عندما تكون التكلفة املتوسطة متناقصة يف األجل ىلإ وذلك بسبب انقياد االنتاج
  .  ؤسساتملن بني ااق الذي ميكن أن يكوتفحتكار نابع بقوة القانون أو االاليكون اميكن أن الطويل، كما 

ون االحتكار عندما تكون هناك موانع على مؤسسات أخرى من أجل الدخول إىل السوق وتعترب يك  
  : هذه املوانع أو العقبات هي منطلق أو هي اليت كانت مصدر قوة احملتكرين أمهها

  لسيطرة على املادة األولية املستخدمة يف إنتاج ما؛ ا -     
  العلمية؛ االكتشافات واعراءة االخترب -     
  ؛)كفرض رسوم مجركية على الواردات(وانع قانونية تتخذها احلكومة مثال حلماية الصناعة الناشئة م -     

                                                 
 .85واتسن دونالدس، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 إذا كان حجم الالقتصادية اليت ال تتحقق إ ااتفر حتقيق الويفتكار طبيعي ويكون هدفه هو الرغبة حا -     
 واحدة ضخمة مثال مؤسسة منتج واحد أو نود أكثر موج بأن حجم السوق ال يسمحو املؤسسة كبريا، أ

  ).اخل...الكهرباء، الغاز(املنافع العامة 
  : ازن احملتكر تو .2

  .ميثل توازن احملتكر يف حالة حتقيق األرباح يف األجل القصري: )III.08 (الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .102 عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر
حملتكر يواجه منحىن طلب السوق اخلاص بسلعته، فالسعر يف حالة االحتكار افإن   حالة االحتكاريف   

ويا للسعر، وعلى ذلك يكون منحىن اوسط دائما مساملتع زيادة حجم املبيعات، ومبا أن اإليراد  ميكون متناقصا
ة بني السعر كون ميله سالب نظرا للعالقة العكسيويتكر هو نفسه منحىن متوسط اإليراد احملالطلب الذي يواجه 

  . والكمية
ا اإليراد احلدي يف حالة االحتكار فال بد أن يكون أقل من السعر، أي منحىن اإليراد احلدي ال بد مأ   

خذ منحىن الطلب احملتكر خط مستقيم منحدر إىل األسفل يت الطلب، وهلذا السبب  أقل من منحىنونأن يك
  . جأ إىل ختفيض السعر لبيع كمية أكربيل ومن اليمني إىل اليسار، وهذا دليل على أن احملتكر

تكر ينطبق بالتمام على احملطلب الذي يواجهه الأن منحىن  )III.08 ( ل الشكل رقمخالالحظ من ن  
  . حىن اإليراد املتوسطمنمنحىن متوسط اإليراد، كما نالحظ أن منحىن اإليراد احلدي يقع أسفل 

اد احلدي مع منحىن التكلفة احلدية ومن هناك يرة تقاطع منحىن اإلتكر عند نقطاحملتحدد التوازن لدى يو        
اط نقطة التقاطع على حمور الكميات أما بإسقاط سقن خالل إموذلك  )*q(اج األمثلنت اإلكن حتديد حجممي

   .(*P)نقطة التقاطع بني منحىن اإليراد احلدي والتكلفة احلدية على حمور السعر نتحصل على سعر التوازن 
     
  

  : احملتكر د ييز السعر عنمت .3
ذا كان احملتكر ال يقدر على تعظيم أرباحه من خالل رفع السعر، فبإمكانه اللجوء إىل سياسة متييز إ  

ه البد من فصل هذالسعر، أي يقوم ببيع سلعته إىل مشترين خمتلفني بأسعار خمتلفة، ولنجاح سياسة متييز السعر 
  ر املنخفض يف ـذات السع وقـلعة يف السسلابح من غري املمكن بيع يث يصحباألسواق عن بعضها البعض، 

كمية التوازن× )توسط التكلفةم–السعر= (بح احملتكرر  

AC 

q*  D = AR  

MC 

P* 
AC

 القيم 

الكمية

 الربح

MR 0 
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   1.ما جيب أن تكون مرونة سعر الطلب يف السوقني خمتلفةك ت السعر املرتفع،ذاالسوق 
  :نافسة االحتكاريةامل: املطلب الثالث

من جمموع ءا بسيطا جزتميز املنافسة االحتكارية بوجود عدد كبري من املنتجني كل منهم ينتج ت"    
أي أن السلع اليت يتعامل هبا املتنافسون . ها ليست متجانسةن متشاهبة ولكلعاإلنتاج وأن السلع املنتجة هي س

وكنتيجة هلذا التمايز يف املنتجات املتشاهبة  2".حتكاريون هي سلع بعضها بديل لآلخر ولكنه  بديل غري تاماال
وق أو لسار كما أن الدخول إىل اسعودة من التحكم يف األد درجة حمدجوحتكارية تتميز بواالفإن املنافسة 

 ويتم التنافس املنافسة االحتكارية، أنه قد يكون صعبا وهو حتما أقل سهولة منه يف حالة إالمنها ممكن  اخلروج
 التنافس هي إبراز الصفات واخلواص الثانوية يفيف السوق بوسائل أخرى غري السعر، وتكون الوسيلة األساسية 

  . نعالاإليت تتميز هبا السلع وذلك باستعمال وسائل الدعاية وال
كون يف وضع ت يف األجل القصري يف وضع احتكاري ويف األجل الطويل ؤسسةكون املتوبوجه عام "  
   3".تنافسي

  : تسعري يف حالة احتكار القلةال. 1
، وهذا ) يف سوق معنيعدد قليل من املنافسني(تصف هذا النوع من االحتكار بقلة عدد املنتجني، ي  

بالتايل فإن  وخرين،اآلليل آثار وردود أفعال املنتجني وحتدراسة بليه أن يقوم  عيعين أن املنتج يف احتكار القلة
   4.سعر ألحدهم سوف يؤثر لزاما على قرارات املنتجني اآلخرينلا  خيصفيمااختاذ أي قرار 

  : كن التمييز بني نوعني من احتكار القلةميو   
ذات   ينتجون سلعجنيظهر هذا النوع من االحتكار عندما يكون املنتوي: الحتكار املتجانسا .1.1   

ين وذلك كر، مما جيعل عملية حتديد السعر دقيقة ومبنية على التفاهم بني احملت)متجانسة(مواصفات متشاهبة 
  . بسبب اخلوف من دخول مرحلة املنافسة الفاحشة

 ني املنتجمنيظهر هذا النوع عندما يكون يف السوق عدد قليل و): ري متجانسغ(الحتكار املختلف ا. 2.1   
ب ؤدي هذا إىل اختالف األسعار حس ي مماايكن للمستهلك أن يلتمس فيها اختالفا حقيقمييعرضون سلع 

  . جودة ونوعية كل سلعة
  

                                                 
 .105ص, مرجع سبق ذكره,  عمر صخري 1
 .112ص,  نفس املرجع 2
 .271ص, 1998, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, الطبعة الثانية, الرياضيات اإلقتصادية, مشعون مشعون.  3
  . 114عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص 4
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لف خمتدور معلومات احملاسبة التحليلية يف اختاذ قرارات التسعري و: املبحث الثالث
  :القرارات

  
اليت رأيناها يف الفصول السابقة إىل حتديد سعر ) التكلفة النهائية(يعود األصل يف حساب سعر التكلفة    

البيع الذي يناسب املؤسسة واملستهلك نظرا لتزايد املنافسة وتعقد احمليط ومتيزه بعدم التأكد وزيادة أخطار 
  .صةزوال املؤسسات بسبب عدم التحكم يف التكاليف خا

 إن احملاسبة التحليلية متثل بنك معطيات وأداة معاجلة للمعلومات املتعلقة بالتكاليف اإلنتاجية أو تقدمي    
اخلدمات، حيث تقوم حبساب تكلفة كل منتوج أو خدمة على حدى واستخراج النتيجة املوافقة لكل منتوج 

  . أو خدمة
ات من خالل دراسة التكاليف وحتليلها ومن بينها ومتكن احملاسبة التحليلية من اختاذ عدد من القرار   

  . إخل ... قرارات األسعار، أو اإلنتاج، أو املنتوج اجلديد، أو التخلي عن منتوج أو نشاط معني 
حيث أن سعر التكلفة يف املؤسسة يؤدي دورا ذا أمهية بالغة يف حتديد عدة قرارات، ولذا تناولنا يف    

   1.اب سعر التكلفة يف اختاذ القرارات املختلفةهذا املبحث استخدامات طرق حس
  :واختاذ القرارطريقة التكلفة الكلية : املطلب األول

  : واختاذ القرارطريقة األقسام املتجانسة .1
تأخذ هذه الطريقة كما سبق وان أشرنا إليها مجيع املصاريف املباشرة وغري املباشرة يف حساب    

  .و اخلدمة املقدمةالتكاليف وسعر التكلفة للمنتوج أ
ويف ظل هذه الطريقة حتدد النتيجة لكل منتوج بواسطة مقارنة املبيعات بسعر التكلفة حسب العالقة    

  : التالية
  
  
  سعر بيع الوحدة× عدد الوحدات املباعة = رقم األعمال       :حيث  
  .باشرةمصاريف التوزيع املباشرة وغري امل+ تكلفة اإلنتاج املباع = سعر التكلفة      
إن املنتوج الذي حيقق إيرادا موجبا يؤثر على نتيجة املؤسسة بصفة موجبة على غرار املنتوج الذي    

  . حيقق إيرادا سالبا فإنه يؤثر على نتيجة املؤسسة سلبيا
  : التكاليف الكلية ما يليطريقة وأهم القرارات اليت ميكن اختاذها بواسطة    

                                                 
 رسالة مقدمة لنيل شهادة ؤسسة احلليب واجلنب ببودواو،دراسة ميدانية عن م:  احملاسبة التحليلية كأداة الختاذ القرارات,رشيد بوكساين.  1

 .88، غري منشورة، ص1998/1999، املاجستري يف علوم التسيري، املدرسة العليا للتجارة

  سعر التكلفة–) بيعاتامل(رقم األعمال=النتيجة التحليلية لكل منتوج
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  : قرارات التسعري.1.1
ملؤسسة للحصول على أكرب عائد، ويساهم السعر يف حتقيق ذلك، حيث أن استمرارية املؤسسة تسعى ا   

وبقائها يعتمد على سياستها التسعريية، فالسعر ال بد وأن يكون كافيا لتغطية مجيع املصاريف املباشرة وغري 
لتكلفة زائد الربح، فمن  والسعر يساوي ا1باشرة وحيقق عائدا مناسبا مقابل استخدام املؤسسة ألمواهلا،امل

الواضح أن رحبية املؤسسة تعتمد بصورة كبرية على أسعار منتوجاهتا وخدماهتا، وهذا يعين بالضرورة قيام 
املؤسسة بوضع سياسة تسعريية وفق أسس ال جيب االحنراف عنها، فسعر التكلفة  له عالقة قوية بقرارات 

بعني االعتبار تغطية تكاليفها، فالسعر الذي تبيع به املؤسسة التسعري، فعندما تسعر املؤسسة منتوجاهتا تأخذ 
  :واحملدد بطريقة التكاليف الكلية والذي يساوي

  
  
  .علما أن هامش الربح ميثل نسبة من سعر التكلفة    

  : قرار اإلنتاج.2.1
تخدام هذه تعترب قرارات اإلنتاج من القرارات القصرية املدى أي يف حدود الطاقة املتاحة أين يتم اس   

  الطاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة مرتكزين يف قراراتنا على اجتاه أو سلوك التكاليف يف هذا املدى القصري
واختاذ القرار يعين املفاضلة . ومدى األثر الذي حيدثه القرار على رحبية املؤسسة ككل يف املدى الطويل

لذي حيقق أكرب عائد وبأقل تكلفة أي تعظيم األرباح وتدنئة واالختيار بني عدة بدائل أي يتم اختيار البديل ا
  . وعلى صاحب القرار اإلملام بكل املنتوجات سواء حتقق ربح أو خسارة عن طريق العالقة2.التكاليف

   سعر التكلفة–) املبيعات (رقم األعمال = النتيجة 
  : طريقة التحميل العقالين واختاد القرار. 2

ال تتغري إال يف فترات طويلة أي  –ما ميكن أن نطلق عليهاك–ف الثابتة أو اهليكلية لقد رأينا أن التكالي  
تعلق مليكون قرار تغريها يف املدى الطويل، لذا فمن املستحسن تثبيت اجلزء الثابت من سعر التكلفة وا

دى، وكذا من التغريات وبالقرارات قصرية املبطه مباشرة ببالقرارات طويلة املدى حبيث هذا السعر يسمح بر
  : وحدة ثابتة حبيثةاألحسن أن يعتمد يف اختاذ القرارات على سعر تكلف

 كما يسمح ،حملسوب هبذه الطريقة باإلطالع على املردودية التقنية ونظام املؤسسةايسمح سعر التكلفة  -     
ملؤسسة أو مع مؤسسات ن املقارنات يف الزمن يف نفس اممبراقبة فعالية التسيري الداخلي خالل الفترة وميكن 

  ؛أخرى

                                                 
 .26 ص,1979, بغداد, كلية اإلدارة واإلقتصاد, إختاذ القرارات: احملاسبة اإلدارية, حممد عبد الوهاب العزاوي,  جنيب أنطوان سامونا1
 .28ص,  نفس املرجع 2

  الربح املرغوب فيه+جمموع التكاليف
 حجم اإلنتاج
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لظرفية احمليطة، اليت قد تؤدي إىل اتأثر سياسة املؤسسة العامة بالتغريات إزالة عتمد هذه الطريقة بغرض ت -     
  توى النشاط الذي يأخذ التكاليف الثابتة بعني االعتبار؛سبعض القرارات غري العقالنية نتيجة عدم أخذ م

  لتكلفة عقالنيا لتحديد التكاليف التقديرية؛تعترب كوسيلة حلساب سعر ا -   
ته عند مشاركته يف حتديد حجم النشاط  يف اختاذ قرارات يف حدود مسؤوليتسمح مبشاركة كل مسؤول -   
  لعادي يف قسمه أو فرعه يف املؤسسة؛ا

  ن هذه الطريقة من احتساب سعر التكلفة منفصل عن األعباء اإلمجالية للمؤسسة؛كمت -   
مح بالتخلص من أثر ارتفاع سعر تكلفة الوحدة الذي يؤثر يف حتديد سعر البيع حيث يرتفع هذا س ي-   

  . وهذا ما يعرب عن سياسة غري جيدة،األخري عند اخنفاض عدد الوحدات
  : اختاذ قرار التسعرييفكانة طريقة التحميل العقالين م .1.2

 الظرفية، يف هذا الصدد تبقى املؤسسة دائما يف حالة مؤسسة متارس نشاط غري مستقر يتميز بالتغريات  
لى املعلومات اخلاصة بالتحميل عحميل الكلي للتكاليف، إال أهنا ستعتمد يف قرار تسعريها تيف إطار أسلوب ال

.  مبقارنة ما حصلت عليه من معلومات عن سعر التكلفة عرب الزمنمالعقالين للتكاليف الثابتة، حيث أهنا ستقو
سيتم حتديد سعر البيع، وغالبا ما يكون هذا السعر ثابتا كون أن هذه الطريقة تأخذ يف احلسبان واستنادا لذلك 

لقرارات امعلومات خاصة بتكاليف عادية وإرجاعها إىل أسعار خاصة بنشاط متوسط، وهذا سيوصل متخذي 
  . السعر الذي سيضمن هلم تغطية تكاليف النشاط كاملة مع حتقيق هامش ربحإىل

  :أمهية التكلفة املعيارية واملتغرية يف اختاذ القرار: ينلثااملطلب ا
  :التكلفة املعيارية واختاذ القرار.1 
ل من خالل املاضي، حيث توضع حتت يد بإن املعلومات اخلاصة هبذه تنتج عن طريق التنبؤ باملستق   

فتعينهم بذلك على اختاذ . امتخذي القرارات معلومات سابقة عن ما ستنفقه املؤسسة على السلع املراد إنتاجه
 وأي خطأ يف التنبؤ سيتسبب يف حدوث العديد من .ات كقرار إطالق منتوج جديد للسوقجمموعة من القرار

املشاكل، ومثال على ذلك قيام املؤسسة بتصريف منتجاهتا بسعر يظهر لصاحلها إذا ما قورن بالتكاليف 
 مرتفعة عن التكلفة املقدرة، يف هذه احلالة ميكن أن يكون املعيارية، يف حني أن التكاليف احلقيقية قد تكون

السعر أقل أو يساوي التكاليف مما سيتسبب يف خسارة، وما ميكن قوله عن املعلومات اليت تصل املسريين من 
  .جراء تطبيق هذه الطريقة، هو أهنا تتميز بعدم اليقني، مما يستلزم استعماهلا حبذر دائم

وما جيب . 1سيحدد سعر تنافسي يأخذ يف احلسبان شروط تنافسية ختص السوقوفقا هلذه  الطريقة    
االشارة إليه يف هذا الصدد هو أنه مثلما تؤخذ املعلومة احملاسبية اخلاصة بالتكاليف املعيارية كأساس لتحديد 

امش الربح يف املعيارية، وذلك بالفرق بني سعر البيع احلايل، وهللتكاالسعر يف حد ذاته كمعيار لتحديد ا
  .املرغوب فيه

                                                 
 1 R. De Laronge, Comptabilité De Gestion, OP.Cit. P65. 
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  مطلوبة بكثرةهذه الطريقة ن نقيم هذه الطريقة ميكن أن نقول أن املعلومات اليت توفرها أإذا أردنا    
وتلقى قبوال عاما من قبل متخذي القرارات، وذلك راجع لبساطتها وسهولة تقديرها لتكاليف مقارنة بتقدير 

  .املنافسة أو الطلب
  :ختاذ القرارالتكلفة املتغرية وا .2
ن اخللط يف مفهوم هذه الطريقة يضاف إليه اخللط يف استعماهلا، حيث أن التكاليف املتغرية إ: حتليل النتيجة -

ليل االستغالل، إذ ال ميكن أن نستعمل أي طريقة حماسبية تسمح بإمهال ليس هدفها حساب النتيجة وإمنا أداة حت
أي الكاملة يف حساب  التكاليف اإلمجاليةي جيب استعمال طريقة  أ)التكاليف الثابتة(ن التكاليفمجزء معني 

) عند اخنفاض الطلب(النتيجة، ويف حالة التخفيض من سعر التكلفة ملنتوج معني الذي ينتج عن حالة الفرق 
 يتحملها هذا املنتوج يكون حتميلها على املنتوجات األخرى وذلك بالتخفيض أو إلغاء التكاليف الثابتة اليت

قل تأثرا بالسوق أو حتويلها مباشرة إىل النتيجة إذن فالتكلفة اإلمجالية هي الوسيلة الوحيدة للتسيري يف جمال األ
    1.واسع أو مدى طويل

تغرية ونقطة ملذا فاستعمال هذه الطريقة يف حساب النتيجة هو مرور إىل حساب هامش التكلفة ال   
  .الصفر

التسيري الداخلي للمؤسسة، حيث أهنا متكن من متابعة تطورات تسمح هذه الطريقة مبراقبة فعالية  -   
ألجل، ومقارنتها باألرقام املثالية والسهر على اليت هلا عالقة مباشرة بسياسة املؤسسة القصرية االتكاليف املتغرية 

دها ذه الطريقة العالقة بني حجم النشاط والتكاليف واليت ال جنهختفيض من مبالغها، ومن جهة أخرى توضح 
    .واضحة يف التكاليف اإلمجالية

ساهبا وهذه الطريقة تعطي حالتكاليف املتغرية كطريقة لتقييم املخزونات اليت تشكل صعوبات أثناء -     
ي تسهيال لتغطيتها أميزة لتقييم املخزونات بتكلفة متغرية فقط وحتسب التكاليف الثابتة كتكاليف للدورة 

لذي قد يستغرق وقتا لتصريفه وحتقيق هذه التكاليف، كما متثل هذه الطريقة عكس إدخاهلا يف قيم املخزون ا
م املخزونات ضمانا ضد احتماالت اخنفاض أسعارها مستقبال، أي كلما كانت تكلفتها أقل كان رحبها يلتقي

  .أكثر عند اخنفاض أسعارها
 وهذا خيص عناصر ري املدى القصميكن استعمال هذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات املستقبلية على -     

التكاليف املتغرية والثابتة، وكذلك مستوى سعر البيع أو هامش الربح احملقق يف عملية البيع، حيث يتم دراسة 
  ة ـوحتديد سياسات استغاللية وفق أحسنها بالنسبة للعملي) عناصر التكاليف املتغرية(شروط االستغالل املتوفرة 

  2. عامةاملؤسسة بصفةواإلنتاجية 

                                                 
  .139-137ص ص, مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون.  1
 .138نفس املرجع،  ص  2
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ا كانت هناك عدة منتوجات فتدرس الشروط االستغاللية املستقبلية لكل منها على حدى ويتم حتديد ذوإ -     
حسنها، وإذا مل تكن هناك إمكانية حتسني مردوديتها فيمكن التخلص من إنتاج األسوأ ورفع إنتاج أحسنها أ

 اليت ترغب املؤسسة الزيادة ت املنتوجاشروطا، وذلك تبعا لشروط السوق، ويف حالة عدم وجود طلب على
   .منها فاألحسن هلا إنتاج أكرب حجم من املنتجات ذات األكرب رحبا أو أقل خسارة من اجملموع

تسمح بتحديد عتبة املردودية لكل منتوج على حدى أو لكل وظيفة إنتاج يف املؤسسة وهذا ملعرفة اجلزء  -     
  .لمردود العام للمؤسسةلتسبب يف اخلسارة بالنسبة الذي يساهم يف املردودية واجلزء امل

كما تسمح طريقة التكلفة املتغرية حبساب مؤشر األمان أو هامش األمان للمؤسسة، أي الربح األويل أو  -     
كما أن هذه الطريقة تستعمل يف استخراج عتبة النشاط وهذا بعد توزيع التكاليف إىل تكاليف . بداية األرباح
ابتة للنشاط وهي التكاليف اليت ث متوقفا وإىل تكاليف طة وهي تبقى موجودة ولو كان النشاثابتة هيكلي

   . تتحملها املؤسسة أثناء نشاطها وإىل تكاليف متغرية وهي اليت تتغري مع تغري حجم النشاط
  : كانة طريقة التكلفة املتغرية يف اختاذ قرار السعرم .3
  يل فإن نظام معلومات احملاسبة التحليليةابدأ هي التكاليف املتغرية، وبالتإن التكلفة احلقيقية وفقا هلذا امل   

إليه عن خمتلف مصاريف املؤسسة، إىل بيانات خاصة باملصاريف الثابتة، وبيانات املوفدة سيقسم البيانات 
تغرية واليت ملأخرى ختص املصاريف املتغرية، هذه األخرية ستستعمل إلنتاج املعلومة اليت تعرب عن التكاليف ا

حملاسبون اتالئم أكثر اختاذ القرارات القصرية األجل دونا عن املعلومة املتعلقة مبصاريف البنية، و اليت بشأهنا يرى 
، فتحمل هذه املصاريف يف 1ملتبعةازها بالثبات، مهما كانت السياسة اإلنتاجية أو التسعرية بأهنا معروفة لتمي

وفر لديهم من معلومات ترار، حيث أنه وبناء على ما ق بعد ذلك دور متخذي الهناية الدورة على السلعة، ليأيت
لتكاليف املؤسسة معترب حماسبية انطالقا من مبدأ التكلفة املتغرية، سيحسب سعر البيع باإلضافة إىل هامش ربح 

ربح معني، ومن هنا لثابتة مع حتصيل ان خالل اهلامش على تكلفتها املتغرية من تغطية التكاليف ا ممما يسمح هل
  :كون عالقة السعر كالتايلتس
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .411خليل زكي املساعد، مرجع سبق ذكره، ص 1

  ربح للوحدة هامش+التكلفة املتغرية للوحدة=سعر بيع الوحدة
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 : معلومات عتبة املردودية واختاذ القرار: ثالثاملطلب ال
رية اخلاصة برقم أعمال غتعترب عتبة املردودية مؤشرا لتحليل التكاليف ومعرفة التكاليف الثابتة واملت   

رات فيما خيص قبول أو رفض منتوج ما وذلك انطالقا العتبة الذي يسمح مبراقبة تكاليف املؤسسة، واختاذ القرا
مؤشر التباع سياسة رشيدة يف إطار اإلنتاج والبيع كمبدى مسامهته يف النتيجة هذا من جهة ومن جهة أخرى 

لتكاليف هبدف تقريب زمن رقم أعمال نقطة الصفر ومنه امل جملال موهذا من أجل التسريع يف تغطية رقم األع
ما تعترب عتبة املردودية من أهم التقنيات اليت يعتمد عليها متخذي القرار يف كاألمان، وح تقريب زمن األربا

  .املؤسسة بغرض الوصول إىل احلالة أو الوضعية املثلى واحلفاظ عليها
  : ت نذكر أمهها لعتبة املردودية عدة استعماال   

تيجة، واختاذ القرارات املناسبة فيما خيص راسة مردودية املنتجات وترتيبها على حسب مسامهتها يف الند -     
ني تقوم بتحسني أداء املنتوجات ذات املردودية حكل منتوج، أي تشجيع املنتجات ذات املردودية اجليدة يف 

  .ستبداهلا مبنتوجات أخرى أكثر مردوديةاالضعيفة أو اختاذ قرار التوقف على إنتاجها أو 
نقطة الصفر، وميثل ال الفرق بني رقم األعمال الفعلي ورقم األعمحتديد هامش األمان وهو عبارة عن  -     

مقدار ما ميكن أن ينخفض به رقم األعمال دون خروج املؤسسة من منطقة املردودية وحيسب وفق العالقة 
  .رقم أعمال نقطة التعادل –) الفعلي( األعمالمرق= امش األمان ه: التالية
ميكن استعمال منوذج عتبة املردودية : ية عند تغيري هيكلة املؤسسةاختاذ بعض القرارات االستثمار -     

ن وكذا زلوصول إىل نقطة التوااكل من زمن  قارنةم عن طريق كذلوالختيار اهليكل املناسب لنشاط املؤسسة 
  .وليفة اختيارتالنتائج احملتملة من أجل كل 

ني النتيجة املقدرة والنتيجة بن خالل املقارنة وذلك م: حتليل الفروقات بني ما هو مقدر وما هو حقيقي -     
احملققة فعال خالل فترة نشاط معينة، هبدف حتديد االحنرافات والتعرف على أسباهبا أو اجلهة املسؤولة عن 

  .من هناك اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبةوها ثحدو
  .دراسة خطر االستغالل عن طرق حتليل أثر الرافعة التشغيلية -     
حيث جيب على املؤسسة أن يكون سعر البيع أكرب من :  يساهم منوذج عتبة املردودية يف قرارت التسعري-     

 حىت حتقق رحبا، وأدىن سعرا تقبل به املؤسسة هو )التكاليف الثابتة + تغرية التكاليف امل(جمموع التكاليف 
الربح اإلمجايل التكاليف يغطي  أين ،)اليفجمموع التك= سعر البيع (ذلك السعر الذي حيقق عتبة املردودية 

الثابتة وفوق هذه النقطة حتقق املؤسسة عوائد موجبة فالسعر الذي تعمل به املؤسسة واحملدد بطريقة التكاليف 
  1 :املتغرية هو

  .الصفر= النتيجة : عند عبتة املردودية    

                                                 
  .112 رشيد بوكساين، مرجع سبق ذكره، ص 1
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   0= التكاليف الثابتة– )ملباعكمية االنتاج ا × ) التكلفة املتغرية للوحدة– سعر بيع الوحدة((
  .كمية االنتاج املباع×) التكلفة املتغرية للوحدة – سعر الوحدة ( –أو التكاليف الثابتة 

    : أدىن سعر بيع تقبل به املؤسسة هو : إذا    
  
   
  

  هذا احلد تبدأفوقهذا هو احلد األدىن للسعر الذي ال ميكن الرتول عليه جتنبا ملنطقة اخلسارة و     
  .املؤسسة يف حتقيق الربح

  : تبة املردودية وتغري ظروف االستغالل ع .1
إن املؤسسة يف مزاولتها لنشاطها قد تتعرض أو جتري بعض التغريات يف ظروف أو شروط االستغالل    

  1.ريةأو يف اهلامش على التكلفة املتغ) اهليكلية ( تغريات أثر إما على التكاليف الثابتة للمؤسسة لويكون هلذه ا
  : وسنقوم بتحديد أثر مثل هذه التغريات على عتبة املردودية    

  :عتبة املردودية وتغيري اهليكل.1.1
لطاقة املتاحة يؤدي هذا لعندما تقوم املؤسسة بإجناز ورشة أو معمل جديد أو القيام بعملية توسيع    

لتايل يؤدي إىل تغيري نقطة التوازن إىل نقطة وذلك بالرفع منها وبا) الثابتة (حتما إىل تغيري التكاليف اهليكلية 
  .توازن جديدة 

  : الظروف احلالية لالستغاللبلتكن لدينا املعطيات التالية املتعلقة : مثال   
  : الظروف احلالية  -  

   %40 = 0.4على التكلفة املتغرية تساوي   نسبة اهلامش-        
  دج100.000= التكاليف الثابتة  -        

  دج900.000= رقم األعمال  -        
  دج250.000=          =   إذن فعتبة املردودية    
  
  دج أخرى 100.000إىل رفع التكاليف الثابتة بقيمة بالضرورة إدخال استثمار جديد أدى  وعند -  
  

   دج 500000=              إذن فعتبة املردودية اجلديدة 
  

دج عندما كانت التكلفة 250000تيجة الرفع يف التكاليف الثابتة من الحظ أن عتبة املردودية تغريت نن      
دج أخرى نتيجة إدخال استثمار 100000قدار مبدج عند زيادة التكاليف الثابتة 500000دج إىل 100000الثابتة 

                                                 
1 Christian Et Christian Roulet, “Comptabilité Analytique Et Controle De Gestion”, Dunond, Paris. 1982. 
PP162-163. 

100000  
0.4  

 100000 + 100000  
0.4  

=سعر بيع الوحدة الذي  ال ميكن الرتول عليه  
  )الكمية× تكلفة متغرية للوحدة (+ تةالتكاليف الثاب

 الكمية 
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ي ساويالفرق بني العتبة القدمية واجلديدة و، )عملية توسعة( ي زيادة يف الطاقة اإلنتاجية للمؤسسةأجديد 
لزيادة أو االنتقال احلاصل يف رقم األعمال احلرج ويقابله ما اوهو مقدار  دج250000 = 250000 – 500000

. هلامش على التكلفة املتغرية وهو نفسه االرتفاع احلاصل يف التكاليف الثابتةادج أخرى من 100000قيمته 
  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل البياين أدناه  

  .التكاليف الثابتة على عتبة املردوديةتغري يوضح أثر : )III.09 (ياين رقم بشكل 
  
  
  
  
  
  

   .Ibidem. Page 164 :املصدر
كما تكلمنا سابقا على أثر تغري األعباء الثابتة على عتبة :  تغري نسبة اهلامش على التكلفة املتغرية.2.1

لعتبة، وأسباب تغري اهلامش هو التغري يف لى اعثر للهامش على التكلفة املتغرية أاملردودية فإنه يوجد كذلك 
التغري يف بعض تكاليف اإلنتاج  التغري يف أسعار البيع،  التغري يف أسعار املواد األولية،1 :إحدى هذه العناصر

  ).كمصاريف اليد العاملة (املتغرية 
  :كما يلي ) X(لتكن املعطيات التالية اخلاصة باستغالل مؤسسة ما : ثال م   
  ون، 100000= لثابتة ا التكاليف ،ون 20= على التكلفة املتغرية الوحدوية اهلامش    
  .اهلامش على التكلفة املتغرية للوحدة/ التكاليف الثابتة: يف هذه الظروف تساوي )بالكمية ( منه العتبة و
   وحدة 5000 = 20 / 100000 ومنه       
ية مما يؤدي إىل ختفيض اهلامش على التكلفة يف حالة ما مت حصول ارتفاع يف أسعار املوارد األولو   

وبالتايل ينتج عنه تغري يف العتبة أي جيب على املؤسسة زيادة إنتاجها بغرض تعويض  ون،10املتغرية للوحدة إىل 
  .هذا االخنفاض يف األسعار والوصول إىل العتبة

  :ة املردوديةعلى عتبميثل أثر تغري اهلامش على التكلفة املتغرية : )III.10 (شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  .Ibidem. P163: ملصدرا

                                                 
1 Christian Et Christian Roulet, OP.Cit, P164. 

التكاليف الثابتة

كمية منتجة

التكاليف، اهلامش على 
 التكلفة املتغرية

20رع 10رع  )عتبة املردودية بالكمية(   

اهلامش على التكلفة املتغرية

التكاليف

 رقم األعمال

 التكاليف 

1ع.ر 2ع.ر   

1ثا.ت  

2ثا.ت  
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  :خالصة الفصل الثالث
  
  يعترب قرار التسعري من بني أهم القرارات اليت يتخذها املسريين يف املؤسسات خاصة منها اإلنتاجية   

أحد عناصر املزيج التسويقي واألكثر حساسية ميثل وذلك نظرا الرتباطه املباشر بأهدافها العامة، كما أنه 
بالنسبة لإلدارة، خاصة وأنه يضع أمامها جمموعة من اخليارات التسعريية اليت تستوجب عليها املفاضلة بينها 

 .الختيار ما يالئم أكثر أوضاع املؤسسة
وطبعا هذه السياسات التسعريية ال ميكن تطبيقها من فراغ، فهي تتطلب كما هائال من املعلومات    

  ن نظام شامل ودقيق للمعلومات، مبا يف ذلك نظام معلومات احملاسبة التحليليةالصاحلة لالستعمال والناجتة ع
والذي يلعب دورا رئيسيا يف عملية حتديد أسعار املنتجات، فرغم تعدد الطرق التسعريية واليت ذكرنا أمهها 

فقد أثبتت كل من . واكثرها انتشارا، فإن املعلومة احملاسبية اخلاصة بالتكاليف تبقى دائما ذات أمهية كبرية
طريقيت التسعري وفقا للطلب، والتسعري وفقا ألسعار املنافسني، أهنا ال تكاد تستغين ويف كثري من األحيان عن 
املعلومة احملاسبية، يف حني أن طريقة التسعري وفقا للتكاليف، بقيت ورغم قدمها األكثر شيوعا نظرا لثراء نظام 

 والتقنيات احملاسبية املتكاملة  فيما بينها، لتوفري الكم والنوع املطلوب من معلومات احملاسبة التحليلية، بالطرق
املعلومات، حيث أنه حىت وإن عجزت إحدى التقنيات أو الطرق عن توفري املعلومات املطلوبة يف ظروف 

  .معينة، فإنه ميكن تعويضها بتقنية أوطريقة مناسبة أكثر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
  
  

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

 :الفصل الرابع

صيانة العتاد توزيع والتسعري يف مؤسسة 
الفالحي والري الصغري بورقلة 

(SODIMMA. PH)اد طريقة  وحماولة إعتم
 األقسام املتجانسة فيها
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  :مقدمة الفصل الرابع
بعد تعرضنا يف القسم النظري إىل نشأة وتطور احملاسبة التحليلية وأهدافها وخمتلف طرقها وإىل أهم    

التقنيات اليت حتتويها هذه األخرية ملراقبة التسيري هبدف التحكم يف خمتلف القرارات وخاصة منها القرارات 
 خالل هذا الفصل القيام بدراسة تطبيقية من شأهنا تساعدنا على حتديد وإبراز مدى التسعريية، سنحاول من

مطابقة موضوع حبثنا للواقع املعاش داخل املؤسسات اجلزائرية، وهذا من خالل تطبيق طريقة األقسام املتجانسة 
منه حماولة إبراز مدى اليت تتضمنها احملاسبة التحليلية واليت مت عرضها يف اجلانب النظري من هذا البحث، و

جناعتها كوهنا أداة للتسيري الفعال ومراقبة املسؤوليات عرب خمتلف مصاحل املؤسسة وسيتم ذلك من خالل احملاور 
  :التالية

خمتلف االصالحات االقتصادية اليت مرت هبا املؤسسة العمومية بصفة عامة بصورة موجزة عرض  -1   
التنازل (صة بدء من مرحلة إعادة اهليكلة، االستقاللية، اخلوصصة ومؤسسة توزيع العتاد الفالحي بصفة خا

  .ةس مث كيفية تأهيل هذه املؤس،)لصاحل اإلجراء
  .يمها وكذا تسيريهاظ يتضمن عرض شامل حلالة املؤسسة ومهامها وتن-2   
تماد  فيشمل دراسة حتليلية اعتمادا على احلالة املعروضة يف اجلانب النظري، وهذا من خالل اع-3   

، حماولني  وحساب أسعار البيعنظام للمحاسبة التحليلية بطريقة االقسام املتجانسة هبدف دراسة حتليل التكاليف
  .تكييف هذه الطريقة مع واقع املؤسسة من أجل اختاذ قرارات سليمة وصائبة

  :  وسوف نتناول يف هذا الفصل املباحث التالية   
  ؛ادية للمؤسسة العمومية اجلزائرية اإلصالحات االقتص: املبحث األول -   
   ؛ وتطورهامؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلةتقدمي :   املبحث الثاين-   
  . لتحديد أسعار التكلفة وأسعار البيعتطبيق طريقة األقسام املتجانسة:  املبحث الثالث -   
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  :سسة العمومية اجلزائريةاإلصالحات االقتصادية للمؤ: املبحث األول
  
إن املؤسسة االقتصادية اليت نراها يف الواقع اليومي مل تظهر بالشكل احلايل املكون هلا من أول مرة، بل    

كان ذلك نتيجة لعدة تغريات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطور والتحوالت اليت شهدهتا النظم االقتصادية 
  .واالجتماعية

ة اجلزائرية هذا التغيري والتطور منذ االستقالل حيث مرت بعدة أمناط من التسيري ولقد شهدت املؤسس   
 من التسيري الذايت مع بداية االستقالل إىل مرحلة الشركات الوطنية مث مرحلة التسيري االشتراكي بتداءا

  .واستمرت الدولة بتسيري القطاع العمومي إىل غاية ظهور اإلصالحات االقتصادية
ات شهدت املؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائرية عدة إصالحات على مستوى يلع الثمانينإذ يف مط   

  .هياكلها ويف مناهج إدارهتا متاشيا مع السياسة االقتصادية املنتهجة آنذاك
وتعترب هذه اإلصالحات نقطة حتول من الوضعية اليت كانت املؤسسة االقتصادية تعيشها من قبل    

متيزت بالضخامة والعراقيل والتعقيد إىل أن وصلت املؤسسة اجلزائرية إىل حد إختاذ اإلجراءات ات واليت يالثمانين
والتدابري وإنتهاج السياسات على كل املستويات للخروج من الصعوبات واملشاكل، وهذا ما اعتمدت عليه 

نت إعادة اهليكلة آنذاك ات حيث تبيالدولة اجلزائرية بإعتمادها على اإلصالحات اليت باشرهتا منذ الثمانين
استجابة ملتطلبات الوضعية اليت كانت متر هبا املؤسسة الوطنية من جهة ووضعية اإلقتصاد الوطين ككل من 
جهة أخرى، أي ضعف التسيري الداخلي للمؤسسة االقتصادية وعدم فعالية اجلهاز االنتاجي املثقل بتكاليف 

  .مرتفعة
ات مل حتقق األهداف يؤسسات العمومية االقتصادية مع بداية الثمانينإال أن إعادة اهليكلة اليت مست امل   

املرجوة منها كتحسني مردودية املؤسسات العمومية، بل زادت من فوضى التسيري، هذا الوضع أجرب متخذي 
القرار على التفكري يف تصحيحه عن طريق منح اإلستقاللية للمؤسسات العمومية وذلك متهيدا وحتضريا لتبين 

حنو إقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ حترير االقتصاد عموما واملؤسسة التحول ط جديد ومتميز يتمثل يف من
االقتصادية خصوصا من كل القيود وحماولة إرساء الوسائل العلمية والتقنية يف تسيري املؤسسات العمومية، 

 88/01ون التوجيهي للمؤسسات رقمحيث تبنت اجلزائر مبدأ إستقاللية املؤسسات االقتصادية مبوجب القان
حيث بني هذا القانون صفة املؤسسة العمومية االقتصادية وعرفها، ومن بني  1988يناير12املؤرخ يف 

اإلجراءات اليت اعتمدها هو التنظيم اجلديد للمتعاملني املباشرين مع املؤسسة االقتصادية العمومية وذلك بإنشاء 
  .ا بنظام جديد هو الشركات القابضةاستبدلت هذه األخرية بعد فشلهصناديق املسامهة كمرحلة أوىل مث 
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  : إعادة اهليكلة العضوية واستقاللية املؤسسات: املطلب األول
  :إعادة اهليكلة العضوية للمؤسسة. 1
إن إعادة اهليكلة تعين تقسيم املؤسسات إىل عدة اجزاء أو وحدات تؤدي نفس اإلنتاج او نفس    

  1. نفس احليز اجلغرايف، أو يف مناطق خمتلفة من التراب الوطيناخلدمات سواء يف
وعليه ميكن القول بأن النتيجة املتأتية من تطبيق إعادة اهليكلة هي إحالل عدد أكرب من مؤسسات    

 هذه املؤسسات اجلديدة تتميز بالتخصص حسب عائالت متجانسة 2صغرية ومتوسطة حمل الشركات الكربى،
أو ) دراسات، إنتاج، توزيع(ا ان هذا التخصص ميكن أن يكون على املستوى العمودي ، كم3من املنتوجات

   4).نسيج، صوف، قطن (على املستوى األفقي 
 منعرجا جديدا يف تطور املؤسسة 1980 / 10 /14يعترب تاريخ :  أسباب إعادة اهليكلة العضوية.1.1

، وميكن حصر أسباب 5ادة هيكلة الشركات الوطنية واملتعلق بإع80/240العمومية، وذلك بعد إصدار املرسوم 
  : هذه العملية فيما يلي

 إن السياسة املتبعة يف اجلزائر خالل السبعينيات من :ضخامة حجم املؤسسات الوطنية الصناعية. 1.1.1

القرن املاضي أفضت إىل أن تصبح املؤسسات الوطنية تتصف بالضخامة والتكامل، مما صعب من مهمة التسيري 

هذا التركيز أدى إىل مجلة .املتابعة باإلضافة إىل الضغط الذي ميكن أن يشكله العدد اهلائل للعمال على اإلدارة و

 6:من املساوئ منها
   االستغالل السيئ لطاقاهتا ؛ -     
   صعوبة التحكم يف التكنولوجيا ؛-     
  . انعدام املتابعة احلقيقية لنشاطات املؤسسة-     

إن النظرة غري السليمة لوظيفة املؤسسة أدت : ملؤسسات االقتصادية بالنشاطات االجتماعية إهتمام ا.2.1.1
إىل االهتمام باجلانب االجتماعي وتلبية حاجيات العمال أكثر فأكثر مثل إنشاء التعاونيات، دور احلضانة، 

  .املخيمات الصيفية، وغريها

                                                 
 .194 ص.1998، دار احملمدية العامة، اجلزائر،اقتصاد املؤسسةناصر دادي عدون،  1
 .168ص. 1993، مطبعة دحلب، اجلزائر،ألزمة السياسيةاجلزائر بني األزمة االقتصادية واحممد بلقاسم هبلول،  2

3  Hachimi Madouche, L’entreprise Et L’economie Algérienne Quel Avenir, OP,U, Alger, 1988. P91. 
4H.Benissad, La Reforme Économique En Algérie, 2eme Édition, OP,U, Alger, 1991. P32. 

ل االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لربنامج التعديل اهليكلي، اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي نوفمرب،  مشروع التقرير التمهيدي حو5
 .11ص. 1998

 الشيخ الداوي، حميط استراتيجيات وهياكل املؤسسة، حماضرات يف مقياس استراتيجيات التسيري، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  6
 .103ص. 1998



حـالــةة دراسـ: الرابــعل ـالفص  

 - 97 -

هذه النتائج كانت حتت إدارة التخطيط املركزي واليت  : النتائج السلبية احملققة من الشركات الوطنية.3.1.1
كان هلا األثر يف تدهور امليزان التجاري، وذلك بزيادة الواردات نتيجة ارتفاع طلب املؤسسات على املواد 

  1.األولية

  : العمومية االقتصاديةاستقاللية املؤسسة. 2
 القانون التوجيهي للمؤسسة واملتضمن يف 12/01/1988املؤرخ يف  88/012: حسب القانون رقم  

االقتصادية العمومية والذي يعترب من أهم املتطلبات الضرورية للقيام باملهام االقتصادية األساسية وذلك بسياسة 
  .ناجحة وبأقل تكاليف ممكنة

 وذلك  ومبوجب هذا القانون الساري التنفيذ، ومببادرة من الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات   
ومبوجب هذا القانون . الل مسامهتها من مسامهني ذات الشخصية املعنوية وتتمثل يف صناديق املسامهةمن خ

  : تصبح املؤسسات العمومية على األشكال التالية
  ل يف األساس يف املؤسسات احمللية؛ إما على شكل شركات ذات املسؤولية احملدودة وتتمث-     
  .شركات مسامهة وأغلبها املؤسسات الوطنية أما الشكل الثاين فهي على شكل -     

أصبحت املؤسسات بدخوهلا طور االستقاللية شركات باألسهم متخلصة بالتايل من كل وصاية إدارية    
 وتقوم صناديق  حتوز الدولة أو اجلماعات احمللية مباشرة أو غري مباشرة على جمموعة األسهم أو احلصص

لدولة بإدارة حافظات أسهم هذه املؤسسات على أساس قواعد املردودية الوصاية باعتبارها وكيال إنتمائيا ل
  3.والفعالية اليت تتخذه مقياسا هلا وهكذا استرجع بنك اجلزائر وظيفته كهيئة إصدار ومنظم سوق الصرف

ونشري إىل أن استقاللية املؤسسات ال تنحصر يف حق امللكية للدولة عن حق التصرف يف موجوداهتا    
يتعدى هذا املفهوم إىل إعطاء احلرية للمؤسسة يف إنشاء عالقات مع حميطها دون أي تدخل، وهذا فحسب، بل 

ال يعين ترك املؤسسة ومشاكلها بل يتم حتديد احلاالت اليت ميكن أن يتدخل فيها املركز او األجهزة الوسيطية 
  4.اإلدارية

 االستراتيجية ونشاطات التسيري واإلدارة، وعليه فمعىن االستقاللية ترتبط جبوانب خمتلفة منها املهام   
حرية إختاذ القرارات اليت تتالءم مع ظروف السوق، تطوير االستثمار، حرية املبادرة يف حتسني تنظيم 

  5.املؤسسات

                                                 
تسيري القرارات يف إطار املنظور النظامي، ديوان املطبوعات اجلامعية، : حممد سعيد أوكيل وآخرون، استقاللية املؤسسات العمومية واالقتصادية 1

 .4 ص.1994اجلزائر، 
 .13/01/1988الصادرة يف  02، اجلريدة الرمسية، العدد12/01/1988 املؤرخ يف 01-88 أنظر القانون رقم  2
 .44صمرجع سبق ذكره، عرباجي،إمساعيل  3
 .204ص. ، مرجع سبق ذكرهاقتصاد املؤسسةناصر دادي عدون،  4

5 Cahier De La Reforme: Rapport Dirigé Par Hadj Nacer, E N A C, Alger, 1989. P11. 
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وكان اهلدف األساسي من االستقاللية هو حماولة توفري قانون أساسي ووسائل عمل ميكنان املؤسسة    
التسيري بغية إستغالل طاقتها الذاتية أي أهنا أصبحت مطالبة بإنتهاج تسيري كفء وإال من أخذ حرية املبادرة و

    1.فإهنا تصبح مضطرة قانونا إىل حل نفسها واإلنسحاب من السوق

  :اخلوصصة: املطلب الثاين
ا تتعرض املؤسسة االقتصادية خالل مراحل منوها إىل بعض التقلبات االقتصادية اليت تؤثر على وضعيته   

املالية سلبا أو إجيابا، لذا عرفت مؤسساتنا االقتصادية اجلزائرية حتوالت جذرية وعميقة هبدف حتسني أدائها 
بإعادة اهليكلة املالية والعضوية ابتداء ات من القرن املاضي ياالقتصادي فكانت اإلصالحات يف الثمانين

ياسة إعادة اهليكلة الصناعية ومن مث الشروع يف واستقاللية املؤسسات مث أعقبها تبين اقتصاد السوق وانتهاج س
  .خوصصة الكثري من املؤسسات االقتصادية العمومية

ات من القرن املاضي برزت حتمية تصفية يوكتفعيل ملسار إعادة اهليكلة الصناعية املنتهجة يف منتصف التسعين
مل تكن غاية يف حد ذاهتا بل وسيلة املؤسسات العمومية االقتصادية العاجزة ماليا وإقتصاديا، هذه التصفية 

إلعادة إحياء هذه املؤسسات من جديد وتأقلمها مع الظروف الراهنة وحتسني دورها اإلنتاجي والوظيفي يف 
  .ظل إقتصاديات السوق

) حلها(وتعترب اخلوصصة أحد أوجه التحوالت االقتصادية الراهنة، وكنتيجة لعملية تصفية املؤسسات    
 بني السياسات االقتصادية املعتمدة يف مجيع الدول، إلصالح اإلختالالت اهليكلية داخل اليت هي سياسة من

  .املؤسسة
  :ميكن تقدمي التعاريف التالية:  مفهوم عملية اخلوصصة.1

تعترب اخلوصصة تغيريا يف بنية امللكية مبعىن زيادة حصة القطاع اخلاص مبا يسمح بتسيري رشيد، : 01   تعريف

ا يف نقل ملكية املؤسسات العمومية إىل القطاع اخلاص، حترير املبادرة وإنشاء مؤسسات حيث تظهر أساس

   2.جديدة تابعة للقطاع اخلاص
 هي أسلوب جديد يف النظر إىل متطلبات وحاجات اجملتمع وإعادة النظر يف دور احلكومة لتلبية :02   تعريف 

ات اجملتمع اخلاصة بدال من املؤسسات احلكومية هذه احلاجيات حبيث يكون االعتماد بشكل كبري على مؤسس

  . ملواجهة هذه املتطلبات
  
  
  

                                                 
 .87ص. 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،تنظيم القطاع العام يف اجلزائر حممد الصغري بعلي،  1

2 Belattaf Matouk, Modalité Et Difficultés De Mis En Œuvre De La Privatisation, De EPE En Algérie, Les 
Cahiers De Cread, N39, 1997, Alger. P02. 
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  1:ورد هلا معنيني ومها :)املشرع اجلزائري(: 03تعريف    

ة يف ـاخلوصصة هي كل معاملة جتارية تؤدي إىل حتويل ملكية كل األصول املادية أو املعنوي: املعىن األول  
  .مساهلا لصاحل أشخاص طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون اخلاصمؤسسة عمومية سواء جزء أو كل  رأ

اخلوصصة هي كل معاملة تؤدي إىل حتويل تسيري مؤسسة عمومية إىل أشخاص طبيعيني أو : املعىن الثاين 
  . معنويني خاضعني للقانون اخلاص

  : ة تتلخص فيما يلي ولكن بالرغم من اختالف املفاهيم احملددة ملاهية اخلوصصة إال أن أهدافها واحد

  :  أهداف عملية اخلوصصة.2
  2 التوجه حنو أحسن كفاءة وفعالية للمؤسسة باللجوء إىل متطلبات السوق؛-   

   فرض إنضباط أكثر جدية يف استغالل املوارد اليت ختضع بعد اخلوصصة ملراقبة الشركاء؛-   
   تدعيم املنافسة وحتسني النمو االقتصادي؛-   
بدل تقدميها كإعانات ) البنية التحتية(وارد الدولة وتسخريها يف بناء الصناعات القاعدية  توفري م-   

  للمؤسسات العاجزة؛
 خلق مال لتوظيف مدخرات األفراد واجلماعات يف االستثمار واإلنتاج بدل اكتنازها أو طرحها يف البنوك -   

  ، وذلك بتنمية سوق األسهم أو توسيع قاعدة امللكية؛
  شجيع الالمركزية يف التسيري؛ ت-   
  مواكبة التطورات احلاصلة يف العامل يف ميدان التكنولوجيا من خالل فتح اجملال لإلستثمارات االجنبية؛ -   
   املسامهة يف إجياد مناصب شغل على املدى الطويل؛-   
التهميش وإبعادهم عن إعطاء فرصة للعمال للمشاركة يف رأس مال املؤسسة واشتراكهم يف التسيري بدل  -   

  املسؤولية؛
   رفع مستوى اخلدمات وزيادة حجم االستثمارات؛-   
 نقص الدين العام وتقليص حجم العجز وتفصيل الدورة االقتصادية باالستفادة من فعالية القطاع اخلاص -   

  .ومرونته وقدرته على املنافسة
  
  
  

                                                 
 .1995سنة ،48 والصادر باجلريدة الرمسية العدد 26/08/1995 املتضمن خوصصة املؤسسات العمومية املؤرخ يف 22/95 األمر رقم  1
 .214، مرجع سبق ذكره، ص1 ناصر دادي عدون، اقتصاد املؤسسة، ط2
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   :تأهيل املؤسسة العمومية االقتصادية: املطلب الثالث
إن أهم التساؤالت اليت تطرحها عملية االنتقال إىل اقتصاد السوق هو كيفية تأهيل املؤسسة االقتصادية    

الوطنية، أو كيف تستطيع هذه األخرية مواجهة املنافسة، يعترب برنامج التأهيل األرضية األساسية لتمكني 
 التنافسية ويشجعها على كسب الرهانات املؤسسات من العمل يف مناخ متطور يساعدها على الرفع من قدراهتا

املطروحة، ويف هذا اإلطار على املؤسسات العمومية االقتصادية السعي للرفع من مردوديتها وذلك من خالل 
إنتهاج أنظمة تسيريية كفأة كالرقابة الداخلية واحملاسبة التحليلية وتنمية املوارد البشرية وتطهري األوضاع املالية 

ة وبعث املزيد من مناصب الشغل  وإكتساب جماالت ـا يضمن مكانتها وتنمية حصصها السوقياملتعلقة هبا مب
  . اقتصادية جديدة

برنامج التأهيل هو مبثابة حتدي كبري ولغرض  جناحه ال بد من االندماج يف ديناميكية العوملة االقتصادية    
 منطقة التبادل احلر أي بصورة أخرى  والدخول يف(OMC)وكذا االندماج يف املنظمة العاملية للتجارة 

  .االستجابة للتغريات االقتصادية الكربى، اليت تتطلب بالدرجة األوىل اللجوء إىل الشراكة
وبرنامج التأهيل ال ميكن حتقيقه إال من خالل تبين املؤسسة يف حد ذاهتا إلجراءات وإصالحات داخلية   

  .مارية، والتسويقيةعلى املستويات التنظيمية، واإلنتاجية، واالستث
   1:إن تطبيق هذا الربنامج على املؤسسات العمومية االقتصادية يتوقف على معايري هامة   

   خلق صناديق االستثمار على مستوى املؤسسات؛-   
   خلق صندوق ضمان ملساعدة العمال على استرجاع جزء من املؤسسات العمومية يف إطار اخلوصصة؛-   
ملساعدة البنوك على منح قروض للمؤسسات العمومية الناجتة عن خوصصة  خلق صندوق ضمان -   

  املؤسسات الكربى؛
 تشجيع االستثمارات يف املؤسسات العمومية االقتصادية املدرجة يف برنامج التطوير للرفع من -   

  تكنولوجياهتا؛ 
   املصاريف؛  املساعدة على خلق مؤسسات جديدة عن طريق تقدمي إعانات مالية لتغطية بعض-  
 العمل على تنمية وإجناح عمليات البحث والتطوير يف املؤسسات والسماح بتشجيع املؤسسات على جلب -  

  برامج البحث والتطوير؛ 
خلق ( منح مساعدات تقنية للمقاولني بغية السماح هلم بالتأقلم مع املعطيات االقتصادية اجلديدة -  

  ؛)..... حتسني جودة املنتجاتمؤسسات، تسيري مايل، متابعة األسواق،
  . إنشاء بنك للمعطيات الصناعية يتمركز على مستوى غرف التجارة والصناعة-  

                                                 
1Ocine, amer-yahia " la mise à niveau de l’économie la revue gestion et entreprise janvier 1998, N°: 2. P29.  
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:  وبالتايل تطبيق برامج التأهيل هذا يشمل مستويني خمتلفني كل منهما له عالقة مباشرة باآلخر مها   
  .املؤسسة واحمليط

  :  التأهيل على مستوى املؤسسة.1
اجة إىل التغيري لكي تتماشى مع املعطيات اجلديدة، لذا عليها اختاذ جمموعة من إن املؤسسة حب   

اإلجراءات اليت حتث على حتسني تسيري املؤسسة أو تنافسيتها كاعتماد وظيفة الرقابة الداخلية ونظام احملاسبة 
  .التحليلية وهذا نظرا ملا تلعبه هاتني التقنيتني من دور فعال يف تأهيل املؤسسة

ملؤسسة العمومية االقتصادية موجودة يف حميط يطغى عليه اقتصاد السوق الذي يعرف حتوالت عدة فا   
 وحيمل تناقضات داخلية وخارجية خمتلفة ولكي تستمر املؤسسة يف نشاطها عليها وضع استراتيجية لتحديد

 تعرف التغيري متتاز وضعيتها والعوامل اليت تؤدي إىل جناحها، إن جل املؤسسات العمومية االقتصادية اليت
   1:باخلصائص التالية

   كثرة اإلحتياجات واملشاريع ونقص التمويل باملقابل؛ -     
   جماالت اختاذ القرار متتاز بالتعقيد؛ -     
   هياكل غري تنافسية؛-     
   انعدام املنافسة؛ -     
  .  اقتصاد ميتاز بقلة املردودية-     

 إلعادة اهليكلة هلذه املؤسسات ولكي تنجح هذه األخرية عليها هذه الوضعية استلزمت عدة برامج   
السري وفق استراتيجية حتدد فيها عوامل وكيفيات النجاح، فالتحكم اجليد يف املؤسسات يقضي على املشاكل 
اليت تعاين منها، ومن مث التخلص من أحد العوائق اليت تقف أمام الرفع من مردوديتها وما يبقى أمامها سوى 

  .مل على التخلص من العائق اآلخر والذي يكتسي أمهية بالغة أال وهو احمليطالع
  : على مستوى احمليطالتأهيل . 2
عملية التأهيل تشمل أيضا احمليط، الذي يوفر هلذه املؤسسات العمومية االقتصادية التنافسية على    

  .مستوى االقتصاد الكلي
ط مع وضعية املؤسسة وبالتايل عدم السماح هلا خبوض غمار مؤسساتنا اليوم تعاين من عدم مالئمة احملي   

املنافسة، نظرا للظروف السائدة فيه، االقتصادية منها والسياسية وكذا االجتماعية، اليت تلعب دورا كبريا يف 
  .تقييد نشاطها وتطويق نطاقها

عي للخوض والتكيف إذن على املؤسسة التحكم أوال يف التغلب على الظروف الداخلية، مث بعدها الس   
  .مع احمليط اخلارجي الذي يعد مبثابة ضرورة حتمية، البد من التأقلم معها 

                                                 
1 Ibidem, Page 30. 
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   1:هناك عدة نقائص ظاهرة على احمليط، ميكن إمجاهلا فيما يلي   
   غياب مراكز نشاطات متخصصة؛-     
   غياب نظام مايل وبنكي مالئم وفعال؛-     
  ناطق الصناعية؛ وجود مشكل عقاري وليس تسيريي للم-     
   عدم كفاية وسائل اإلتصال؛-     
   استمرار ظاهرة البريوقراطية واالحتكاك املعيق لسريورة االصالحات االقتصادية؛-     
   جباية ثقيلة؛ -     
   عدم الكفاية يف البحث والتطوير؛ -     
   غياب ختطيط استراتيجي؛-     
   نظام تكوين غري مالئم؛ -     
  ؛)....... األشغال الكربى، البناء( االستثمارات العمومية لإلنعاش  عدم كفاية-     
   نقص إعانات الدولة من حيث املوارد والقروض؛-     
  .  غياب نظام إعالمي-     

     لتطبيق معايري تأهيل املؤسسات العمومية االقتصادية، البد من وضع إطار تنظيمي حمدد ونصوص قانونية 
 العمومي وحتسني صورته على وجه اخلصوص وصورة االقتصاد الوطين على وجه جديدة، للنهوض بقطاعنا

واألهم العمل على متابعة . العموم، وما على الدولة إال التكفل هبذا والعمل على معاجلة هذه الصعوبات أيضا
  .سريورة اخلوصصة والشراكة مبا أهنما يعمالن على تغيري وضعية املؤسسات العمومية االقتصادية

 واخلوصصة      هلذا الغرض وضعت الدولة نظام قانوين جديد، يلم بعدة جوانب، رؤوس أموال الدولة  
  .والشراكة وذلك من خالل تنصيب أو تأسيس شركات جديدة على الساحة االقتصادية الوطنية

م  سعيا منها لتنظي2001أوت  20 املؤرخ يف 01/04تتمثل يف شركات تسيري املسامهات وفقا لألمر    
املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخوصصتها لنظام جديد تطمح من خالله حتقيق ما عجزت عنه 

 .الشركات القابضة العمومية
  
  
  
  
  

                                                 
1 Salah Guerrak, L’environnement De L’entreprise, La Lettre D’information De La Chambre Algérienne De 
Commerce D’industrie, Alger, Avril 1998, N :° 85, P16. 
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تقدمي مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلة : املبحث الثاين
  :وتطورها

ة مث التعرض إىل الطريقة احلالية املستخدمة يف يهدف هذا املبحث إىل التعريف باملؤسسة حمل الدراس   
حساب التكلفة وسعر البيع ونقدمها، وانطالقا من النقائص اليت تنطوي عليها هذه النقطة بالذات، حاولنا 
اعتماد طريقة األقسام املتجانسة لتحديد أسعار التكلفة وأسعار البيع حماولني تكييف هذه الطريقة مع واقع 

  .  املؤسسة
  :حملة تارخيية عن مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلة: ب األولاملطل

 من بني املؤسسات الوالئية اليت (EDIMMA)تعترب مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي بورقلة    
جلس  للم76 طبقا للمداولة رقم 01/01/1987 أنشأت بعد هيكلة الديوان القومي للعتاد الفالحي بتاريخ

 مث املصادقة على املداولة بالقرار املشترك بني الوزارات حتت 04/11/1986الشعيب الوالئي بورقلة بتاريخ 
  . 87 / 07رقم

  : تضم مؤسسة التوزيع وصيانة العتاد الفالحي وحدتني ومها    
 :وتقع على طريق سعيد عتبة وذلك باجتاه أنقوسة، حيث تتربع على مساحة تقدر بـ: ةوحدة ورقل
 حتدها مشاال التعاونية الفالحية للخدمات سابقا وجنوبا طريق ثانوي باجتاه مناطق سكنية 2م4.762.69

  . وغابية، وغربا الطريق الرئيسي املؤدي إىل سعيد عتبة وانقوسة ، وأما شرقا فتحدها الغابات اخلاصة
 املؤدي إىل مدينة 03 رقم  وتقع على الطريق الوطين2م1.952.80: تتربع على مساحة تقدر بـ: وحدة تقرت

 ومن اجلنوب شارع يفصلها عن حمطة غسل وتشحيم ومن CAPSAPبسكرة وحتدها مشاال وغربا شركة 
  .03الشرق الطريق الوطين رقم 

وكانت تقوم هذه املؤسسة بدور فعال يف توفري العتاد الفالحي للجنوب الشرقي، كما تقوم بصيانة    
 عجلة التنمية الفالحية يف املنطقة باعتبارها إحدى الدعائم االقتصادية للمنطقة هذا العتاد مسامهة منها يف دفع

  .واالقتصاد الوطين 

  :  اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة.1
تتمثل املهمة األساسية يف تقدمي جمموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل إنعاش القطاع الفالحي باملنطقة    

  : ومن مجلة هذه اخلدمات نذكر 
   جرارات، صهاريج، قاطرات فالحية؛: بيع العتاد الفالحي-   

  مضخات غاطسة، حمركات مائية؛:  الري الصغري-   
  األنواع؛ توفري البطاريات مبختلف األحجام و-   
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   العجالت املطاطية الفالحية خاصة؛ توفري-   
  وفري قطع الغيار اخلاص بالفالحة؛ ت-   
  .تصليح األعطاب، تثبت املضخات الغاطسة: من خالل  صيانة العتاد الفالحي وذلك -   
  :توزيع العمال حسب التصنيف. 2

ومتكن أنشطتها املتكاملة من توفري حقيقي لعتاد الفالحة للفالحني ومراقبة العتاد من إصالح وتصنيع،   
 :لتايلف ا عامال موزعني بني خمتلف مصاحل املؤسسة وذلك حسب التصني50وكانت تضم املؤسسة بوحدتيها 

  :يوضح توزيع العمال حسب التصنيف: )IV.01 (جدول رقم 

          البيان
 التصنيف

 اجملموع ابتدائي متوسط ثانوي تعليم عايل % العدد

 5 - - - 5 %10 5 إطارات 

 8 - 2 6 - %16 8 أعوان حتكم

 37 12 15 10 - %74 37 منفذون

  اجملموع
50 100% 5 16 17 12 50 

  .31/12/1997اإلدارة واملالية باملؤسسة بتاريخ  مصلحة :املصدر

  : بورقلة ) (SODIMMA-PHتوزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري مؤسسة  تعريف .3
 02/03/1998التوزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري مبوجب عقد حرر يف مؤسسة تأسست       

 حتت رقم 02/03/1998لضرائب املختلفة لوالية ورقلة يف  واملسجل مبفتشية ا15/09/1998واملعدل بتاريخ 
 الصادرة عن رئيس احلكومة 02/05/1998 املعدلة واملؤرخة يف 03 واملنشأ يف إطار التعليمة رقم 8696

 عن 30/08/1998 الصادرة بتاريخ 02واملتعلقة بالتنازل عن أصول املؤسسة لفائدة األجراء، والتعليمة رقم 
  . وزير املالية

هذه املؤسسة انبثقت عن املؤسسة العمومية االقتصادية، مؤسسة التوزيع وصيانة العتاد الفالحي،    
توزيع وصيانة العتاد الفالحي مؤسسة دج يف حالة تصفية، ونشري إىل أن  2000000 مسامهة رأمساهلامؤسسة 

 سهما 60مة إىل دج مقس300000 ذات مسؤولية حمدودة رأمساهلا مؤسسة (SODIMMA-PH)والري الصغري 
 من طرف املسامهني والباقي ميثل جمموع حتويل حقوق %6 تسديدها بنسبة مت دج، 5000بقيمة إمسية 

  .  ومنحة الفصل عن العمل )COD(املسامهات 
  .  مسامهني05 عامال منهم 13 تضم 2م2130وتتربع على مساحة تقدر بـ    
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  :ة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلةناالتنظيم اهليكلي ملؤسسة توزيع وصي:املطلب الثاين
من خالل اهليكل التنظيمي ميكن حتديد أهم النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة حيث يتمثل نشاطها    

الرئيسي يف بيع عتاد الفالحة والري الصغري وخمتلف قطع الغيار الضرورية هلذا العتاد، وتقوم هبذه املهمة 

انوي األخر فيتمثل يف صيانة عتاد الفالحة والري الصغري وتقوم بذلك مصلحة مصلحة التجهيز أما النشاط الث

الصيانة، وميكن أن يشار إىل أن املؤسسة بقيت تواصل نفس النشاط املؤسسة األم قبل التنازل عن أصوهلا 

ة من لصاحل األجراء، حيث كانت تسيطر على السوق احمللي نظرا إلنعدام املنافسة من جهة ومسعتها التجاري

 فقدت املؤسسة الكثري من املتعاملني مما جعلها تعيش فترة 1998جهة أخرى، لكن وخالل التصفية يف سنة 

  . صعبة تسعى فيها إىل استرجاع مكانتها وشهرهتا التجارية
  :     وختضع املؤسسة لتنظيم وظيفي وهذا ما الحظناه من خالل اهليكل التنظيمي املعطى لنا

صيانة والعتاد الفالحي والري الصغري توزيع والتنظيم اهليكلي ملؤسسة : )IV.01 (الشكل رقم
)SODIMMA PH(:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  مديرية اإلدارة والوسائل العامة:املصدر

 املديـر

 الكتابة العامة

ةياملالومصلحة اإلدارة  املصلحة التجارية 

 قسم الصيانة  قسم التجارةاليةقسم امل قسم اإلدارة 

واملستخدمني اإلدارة

العامة الوسائل فرع

احلضرية فرع

احملاسبة خلية

الصندوق خلية

املالية خلية

التموين فرع

النقل فرع

البيع فرع
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  :  عامال موزعني بني خمتلف املصاحل واألقسام وتتمثل يف13تتكون املؤسسة من   
ا، و الذي بدوره يسهر على ـلذي يعد املسؤول األول هلوعلى رأسها مدير املؤسسة ا:  املديرية العامة.1

على عمليـة املتابعـة ة التسيري، كما يسهر ـحسن سري وسالمة نشاطها، ويقوم هبذا الصدد مبهمة مراقب
  .الرقابة وإمضاء الوثائق اإلدارية وعقد صفقات الشراء و البيعو
   ):الكتابة العامة ( السكرتارية . 2

 كانت داخلية أو خارجية، باإلضافة إىل ء يتمثل يف ربط عالقات العمل مع املدير سوادورها األساسي     
األعمال اخلاصة و السرية، كما تقوم بتسجيل خمتلف االتصاالت فهي تستقبل وترسل الفاكسات وتنظيم 

  .، و الرد كذلك على الطلبيات واستقبال الزوار)تسجيل الربيد الصادر  والوارد( الرسائل 
  : لحة اإلدارة و املالية مص. 3

وتضم هذه املصلحة فرعني وتكمن مهمتها يف تسيري ومتابعة املوارد املالية، البشرية واملادية للمؤسسة و      
السهر على جتنيدها يف األوجه السليمة، وجند أن مصلحة اإلدارة و املالية تتكون من املصاحل التالية حسب 

  :التنظيم اهليكلي التايل
  :يوضح التنظيم اهليكلي ملصلحة اإلدارة واملالية :)IV.02 (رقم الشكل 

  

  

  

  

  . مصلحة اإلدارة واملالية:املصدر
وتضم مصلحة املستخدمني، اليت تعترب العنصر األساسي يف العمليات اليت : قسم اإلدارة و املستخدمني. 1.3

مني من توظيف وتسريح وتطبيق القوانني تقوم هبا املؤسسة، فيقوم هذا القسم بتوجيه وتنظيم ومراقبة املستخد
  : فروع وذلك حسب التنظيم اهليكلي التايل)03(والتشريعات املعمول هبا ويضم هذا القسم ثالثة

  : يوضح التنظيم اهليكلي لقسم االدارة واملستخدمني: )IV.03 (الشكل رقم 
  

  

  

  

  . قسم اإلدارة واملستخدمني: املصدر
  

مصلحة اإلدارة واملالية

 قسم املالية واحملاسبةقسم اإلدارة واملستخدمني

دارة واملستخدمنيقسم اإل

 فرع احلضريةفرع الوسائل العامة فرع األجور
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ويكمن دورها ؤسسة،  بكل ما يتعلق بالشؤون االجتماعية و املهنية لعمال امل ويتكفل: فرع األجور .1.1.3
  :يف 
  استقبال الوثائق و امللفات اخلاصة باألجرة لكل عامل؛ -     
  القيام بإعداد األجور وتصنيفها وتسجيلها على دفاتر وإعداد كشوفات األجور لكل عامل؛ -     
  .عالقة العامل باهليئات اخلارجيةكذا اخلروج وكشوف الدخول و إعداد شهادات العمل و-   

 ويقوم بالسهر على متوين املؤسسة بكل املستلزمات الضرورية لضمان السري : فرع الوسائل العامة.2.1.3
  :احلسن لنشاط املؤسسة وذلك من خالل

  املعدات املكتبية؛و متوين املكاتب و اإلدارات بالوسائل، -   
  .ن ونظافة املؤسسة السهر على سالمة وأما-   

  .وسائقي املؤسسة راسة  وتشرف على مراقبة وتنظيم احل :ة فرع احلضري.3.1.3
 وبالتايل فهي   تعترب مصلحة احملاسبة واملالية نقطة إلتقاء كل املصاحل األخرى:احملاسبةمصلحة املالية و. 2.3

  .ن طريق نظام معلومايتتتلقى مجيع املعلومات اليومية املختلفة عن نشاط املؤسسة ويتم ذلك ع
  : التايليذلك حسب الشكل التنظيمو فروع )03(وجند أن مصلحة املالية واحملاسبة تتكون من ثالثة   

  :ةهليكلي للمصلحة املالية واحملاسبيوضح التنظيم ا: )IV.04 (الشكل رقم
  

  

  

  

  . مصلحة املالية واحملاسبية:املصدر

ة العامة بطبيعتها هتتم جبمع املعلومات عن األحداث املالية للمؤسسة إن احملاسب:  فرع احملاسبة العامة.1.2.3
فتقوم يوميا بتجميع األرقام عن تلك األحداث وتسجيلها يف الدفاتر املسودة، وهذا متهيدا لتنفيذها يف اليومية 

  .لنتائجالعامة مث ترحيلها إىل دفاتر األستاذ وعرضها يف شكل قوائم مالية، كامليزانية وجدول حسابات ا
 أساسا يف مسك الصكوك، متابعة ديون املؤسسة ومتويل الصندوق باملوارد وتتمثل مهامه:  فرع املالية.2.2.3

  .املالية إذا اقتضى األمر
ويشرف على مجيع العمليات املالية املتعلقة بالصندوق، مثال حتصيل ديون العمالء :فرع الصندوق . 3.2.3

  . بالصندوقالنقدية وإعداد التقارير اخلاصة
  : قسم التجارة والقسم التقين كما هو موضح يف الشكل أدناه وتضم: املصلحة التجارية والتقنية. 4
  

  

مصلحة املالية واحملاسبة

 فرع الصندوق فرع املالية فرع احملاسبة العامة
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  : لمصلحة التجارية والتقنيةليوضح التنظيم اهليكلي : )IV.05 (الشكل رقم
  
  
  

  .والتقنية التجارية املصلحة :املصدر
   يف املؤسـسة، نظـرا لطبيعـة نـشاطها           تعـد هـذه املـصلحة األكثـر أمهيـة          : قسم التجـارة   .1.4

 من رقم أعمال املؤسسة الناجتة عن عمليات        %99.48 ، حبيث يساهم هذا النشاط بنسبة ال تقل عن        )جتاري  ( 
  :ويضم هذا القسم الفروع التالية، حسب الشكل التنظيمي أدناه، البيع و الشراء

   :يوضح التنظيم اهليكلي لقسم التجارة: )IV.06 (الشكل رقم 
  
  
  
  

  . قسم التجارة:املصدر
  .يتكفل هذا الفرع جبلب املشتريات ومتابعتها من خالل رزنامة للمشتريات: فرع التموين. 1.1.4
 من وسائل النقل لضمان استمرار نشاط املؤسسةيتكفل هذا الفرع حبسن سري حظرية : قلنفرع ال. 2.1.4

ة تسهيل عملية برجمة الشاحنات حسب عمليات الشراء ، مث إدراج هذا الفرع مع املصلحة التجارية بغيؤسسةامل
  .و البيع اليت مت االتفاق بشأهنا

ويتكفل بكل عمليات البيع اخلاصة بالعتاد الفالحي أو قطع الغيار اليت تربم مع املؤسسة، : فرع البيع. 3.1.4
  .يتابع عملية الفوترة، التحصيل، وحيول األموال إىل املصلحة املاليةو

قوم بتصليح األعطاب بالنسبة للجرارات توتسهر على صيانة العتاد الفالحي املباع و: ة التقنيةاملصلح.2.4
  . إال أن نشاطها تقلص بصورة كبرية إن مل نقل انعدم.)السقي(راقب املضخات الغاطسة تو

  : الطريقة احلالية املعتمدة حلساب سعر التكلفة وسعر البيع داخل املؤسسة: املطلب الثالث
 هنا أنه ال يوجد نظام حقيقي حلساب تكلفة كل منتوج على حدى، وخاصة فيما يتعلق نشري   
  . اخلدمات واملبيعاتب

  لف ـة مبختـات املتعلقـ تقوم مصلحة البيع بالتعاون مع مصلحة احملاسبة واملالية بتجميع كل البيان-
  ف ـلف التكاليـيعها مرورا مبختاملشتريات، أي نقوم بتتبع مصاريفها من إعداد سند الطلبية إىل غاية ب

  .املراد حتميلها إىل هذه املشتريات

املصلحة التجارية والتقنية

التقين القسمقسم التجارة  

قسم التجارة

 فرع البيع فرع النقلفرع التموين
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وتقوم املصلحة التجارية بعد ذلك بإعداد جدول يتكون من عدة خانات على أساس عدد الوحدات    
  :املشتراة لكل نوع على حدى ويكون اجلدول بالشكل التايل

  :األعباء على خمتلف املشترياتيوضح الطريقة املعتمدة يف املؤسسة لتحميل :)IV.02 (جدول 
   املستويات               

  التكاليف 
  عجالت  بطاريات  ري صغري  صهريج  قاطرة  جرارات

 Xxx xxx xxx xxx xxx xxx  سعر الشراء
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx  مصاريف النقل 

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx  مصاريف املهمات 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx  مصاريف محل 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx  مصاريف امللحقة
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx  جمموع التكاليف 

  .ؤسسةاملصلحة التجارية بامل: املصدر

أما عن مصاريف امللحقة على هذه املشتريات أي املصاريف غري املباشرة، فتقوم اإلدارة بتقديرها    
  .  التكلفة تأيت مرحلة حتديد سعر البيعبإعطائها معامالت حمددة ، وبعدما يتم حتديد سعر

  :  حتديد سعر البيع داخل املؤسسة.1
حتدد املؤسسة سعر بيعها كغريها من املؤسسات اليت ال تعتمد على نظام احملاسبة التحليلية يف حساب    

ة وحيسب التكاليف املباشرة وغري املباشرعلى مل تتكاليفها، حبيث تقوم بتحديد إمجايل التكاليف واليت تش
  : السعر وفق هذه الطريقة كالتايل

     
كل (من إمجايل التكاليف  %4واهلامش املعتمد من طرف املؤسسة فيما خيص العتاد الفالحي هو    

أما   خارج نطاق املؤسسة،حيدددر اإلشارة إىل أن هذا اهلامش تفرضه اجلهة الوصية أي جت، و) على حدىسلعة
 من إمجايل سعر التكلفة وهو حتت %30 و %20 فهي تتراوح ما بني فيما خيص هوامش بقية املنتوجات

  ).اخل...ري صغري، بطاريات، عجالت(تصرف املؤسسة 
  . عند حتديد اهلامش تراعي دائما السوق واملنافسةعنية وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهة امل    
  

  

    

  A+B + S= سعر البيعومنه 
  
  
  

 حتسب وفق معامل تقدير
S 

A 

B 
 سعر البيع

هامش الربح

باشرةامل غريالتكاليف  
التكاليف املباشرة

هامش الربح  +سعر التكلفة=السعر  
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  :نقد الطريقة. 2
  ا لطريقة حساب سعر التكلفة، ومنه حتديد سعر البيع للمشتريات يف هذه من خالل دراستن   

  : املؤسسة، ميكننا مالحظة عدة نقائص نذكر أمهها فيما يلي
 غري علمية  طريقة إدراج التكاليف غري املباشرة اليت حتملتها املؤسسة نتيجة نشاطها ضمن سعر التكلفة-

يؤدي إىل فة، وهذا ما على هوامش ونسب من سعر التكلبيعات للمودقيقة أي اعتمدت املؤسسة يف تقديرها 
 وهو ما يعود بالسلب )إما بالزيادة أو النقصان(عدم حتميل املنتوجات املباعة بنصيبها احلقيقي من التكاليف 
  بيعات؛على املؤسسة وخاصة يف جانب اختاذ القرارات بشأن بعض امل

ر البيع تتم بواسطة نسب تقريبية، قد ال متثل واقع التكاليف  عملية حتديد سعر التكلفة ومنه استخراج سع-
  املنفقة، وهو ما يؤدي إىل صعوبة حترك املؤسسة يف السوق السيما سوق املنافسة؛

 استحالة حتديد األقسام أو الفروع اليت متتص قدرا كبريا من التكاليف، مقابل إنتاجية متوسطة ال تتناسب مع -
  حجم التكاليف املنفقة؛ 

 كثرة العمليات احلسابية إذ تؤدي بدورها إىل زيادة احتمال الوقوع يف اخلطأ واخللط بني النسب يف بعض -
  األحيان؛

  .  على حدى)منتوج(عنصر  صعوبة حتديد النتيجة لكل -

وعليه ومن أجل حماولة تفادي هذه املشاكل، فإن تطبيق طرق علمية أكثر دقة ومالئمة ملثل    
وسنعتمد . السلبية على األقلسيلة كفيلة حلل هذه اإلشكال أو احلد من أثاره هذه األنشطة تعد و

من بني هذه الطرق يف هذا البحث على طريقة األقسام املتجانسة يف معاجلة التكاليف غري املباشرة 
  . ليتسىن لنا حتديد سعر تكلفة عقالين يتالئم مع مرونة وال استقرار السوق
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  :يعطبيق طريقة األقسام املتجانسة حلساب سعر التكلفة وسعر البت: املبحث الثالث
  
على ضوء ما اتبعناه عند دراستنا للجانب النظري هلذه الطريقة، سنقوم بإجناز اخلطوات املنطقية املؤدية    

 مث ،)مراكز العمل(إىل نتيجة تطابق دراستنا مع واقع هذه الطريقة، مبتدئني أوال بتحديد األقسام املتجانسة 
بعد القيام بعملية توزيع األعباء غري املباشرة بعد أن نكون قد حددنا املفاتيح اليت نتخذها قاعدة هلذا التوزيع، مث 

 إىل أن نصل يف  عملوحدات الفيما بعد القيام بعملية تبادل اخلدمات بني األقسام وحتديد حجمها، حندد 
  :املبحث إىلنتطرق يف هذه وسوف  ،قةاألخري إىل كيفية حساب سعر التكلفة وفق هذه الطري

  حتديد األقسام؛ -   
  الفصل بني األعباء املباشرة وغري املباشرة؛ -   
   حتديد مفاتيح توزيع األعباء غري املباشرة؛ -   
  . يف األقسام املتجانسةعمل  حتديد وحدات ال -   

  : ةحتديد األقسام املتجانسة وحتديد األعباء غري املباشر:  املطلب األول
  :  حتديد األقسام املتجانسة.1
نستطيع تقسيم املؤسسة إىل عدد معني من الوظائف أو األقسام، منها ما يكون مشتركا جملموع    

 وكل مركز  املؤسسة، ومنها ما يكون مشتركا بني بعض النشاطات، ومنها ما يكون متعلق بنشاط معني واحد
ؤسسة، إذا فمراكز التحليل تسمح بتقسيم املؤسسة إىل عدة حتليل ميكن أن يكون متصال بوظيفة معينة يف امل
 مبركز عمل إذا كان يتعلق جبزء من هيكل )مركز حتليل(أقسام متجانسة، وميكن تسمية قسم متجانس 

  .املؤسسة، وبدوره مركز العمل ميكن أن يقسم إىل عدة أقسام متجانسة
  : قسام بالشكل التايلواستجابة إىل طبيعة وتنظيم الوحدة فقد كان توزيع األ   

كما ذكرنا يف الفصول السابقة بأن األقسام األساسية هي األقسام اليت هلا :  األقسام الرئيسية.1.1
عالقة مباشرة باملنتوجات أو اخلدمات املدجمة ضمن دورة االستغالل كقسم التموين، قسم البيع، 

  .ىل التكاليف املرتبطة هباقسم االنتاج، أين حتول جمموعة مصاريف القسم بعد التوزيع إ
  : لذا رأينا من الضروري أن تكون األقسام الرئيسية كما يلي   
   قسم التموين؛-    
  . قسم البيع-   
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 من خالل النشاط من رقم األعمال املؤسسة حمقق %99.48 اختذ التقسيم هذا الشكل لكون أن نسبة   
  .لشكل والذي يعرب يف احلقيقة عن سلسلة نشاط املؤسسة، وهلذا أخذ التقسيم هذا ا) البيع–الشراء (التجاري 

ومبا أن ليس هلذه األقسام عالقة مباشرة مع النشاط الرئيسي للمؤسسة، بل وجدت : األقسام املساعدة.2.1
  .من أجل مساعدة وتسهيل مهمة األقسام الرئيسية، فكان تقسيمها حسب احملاور الرئيسية هلذا النشاط الفرعي

  : سدة يف ثالث أقسام وهيإذ جندها جم   
  .قسم اإلدارة، قسم النقل، قسم الصيانة   

  :  حبيث يضم قسم اإلدارة
  .مديرية املؤسسة، مصلحة احملاسبة واملالية، مصلحة املستخدمني   

  :  ويضم قسم الصيانة
  . امليكانيكيني الداخليني فرع الوسائل العامة، فريق النظافة وأمن املؤسسة، احلراس،   

  .يضم قسم النقل الوارد يف املخطط التنظيمي: سم النقل أما ق
  :وميكن متثيل ما سبق وفق جدول توزيع األعباء غري مباشرة هبذا الشكل   

  :يوضح حتديد األقسام الرئيسية والثانوية: )IV.03 (اجلدول رقم 
 املبلغ املوزع رقم احلساب  األقسام الرئيسية األقسام الثانوية

 اإلدارة
 البيع التموين النقل الصيانة

       

  .تصور الباحث: املصدر

  :حتديد األعباء غري املباشرة. 2
األعباء غري املباشرة وهي عبارة عن األعباء اليت ال تدخل يف سعر التكلفة للمنتوجات بصفة مباشرة،    

أو اخلدمة مبقدار إال بعد توزيعها واستخراج نصيب الوحدة الواحدة، حتمل بعدها على سعر تكلفة املنتوج 
مسامهة كل وحدة عمل يف هذا املنتوج، إن عملية حساب التكاليف أو سعر التكلفة ال تكون ملنتوج واحد 
ولكن لكل املنتجات اليت تنتج يف فترة معينة وتكون عادة شهر، وهذا ما يتعارض مع طبيعة تسجيل األعباء يف 

اسي أو سنوي، وإلعادة تكييف معطيات احملاسبة العامة مع احملاسبة العامة واليت تكون عادة كل ثالثي، أو سد
 شهر، أما يف حالة األعباء اليت 12طبيعة احملاسبة التحليلية، ينبغي حساب املبلغ السنوي لألعباء مث قسمته على 

 تتغري مع حجم النشاط فتكون أكثر صعوبة، إذ ال نستطيع حتديد مستوى النشاط احلقيقي إال بعد حتقيقه وعليه
  .يتم حتديد األعباء حسب السنة السابقة وتعدل فيما بعد ملا حتقق فعال خالل السنة
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  . ويتم حتديد هذه األعباء غري املباشرة باالستناد إىل الكشوفات والقوائم احملاسبية املوجودة يف املؤسسة   
اشرة ـاء املبـألعبكما نعلم أن األعباء تتكون بصفة عامة من أعباء مباشرة وأعباء غري مباشرة فا   

معروفة، مثال مواد أولية، يد عاملة مباشرة، أما األعباء غري املباشرة املوجودة يف املؤسسة واملستخلصة من جدل 
  :  مفصل ألعباء التسيري وجدول االهتالكات ونذكر منها

   نقل وشحونات أخرى وتتمثل أساسا يف مصاريف النقل اخلارجة عن نقل املبيعات؛ -   
  الك الذي تقوم به مصلحة الصيانة؛ تانة وإصالحات وتتمثل يف أعباء عملية الصيانة الدورية واإلهصي-  
   أعباء العقود واملنازعات؛،)أتعاب احملامي(صاريف القضائية امل  األتعاب مثل أتعاب-  
  .اخل...عباء أخرىأ اإلطعام،  أعباء اإلقامة، أعباء السفر،أعباء: اء االنتقاالت واالستقباالت وتضمأعب-   
  ؛)اهلاتف، الطاقة الكهربائية، املاء ( أعباء -   
   وكذلك بعض األعباء اخلاصة بالضرائب والرسوم مثل الدفع اجلزايف والرسم على النشاط املهين؛ -   
   أعباء مالية فهي تتمثل أساسا يف فوائد االقتراضات؛-   
  ت وتكاليف متنوعة؛ أعباء خمتلفة فهي تتمثل أساسا يف التأمينا-   
 جتهيزات  معدات، نقل( املنشآت اهليكلية واملركبية ،الك املباينت يف إها أما االهتالكات فتتمثل أساس-   

  ).مكتب، إنشاءات وتركيبات
نظرا لصغر حجم املؤسسة نوعا ما وتقلص نشاطها بعد التنازل عليها لصاحل األجراء هذا من جهة، و   

أو سداسية وهذا نظرا لطبيعة احملاسبة املعتمدة من طرف املؤسسة، لذا ارتأينا من وعدم توفر بيانات شهرية 
  .الضروري اعتماد سنة مالية كاملة كدورة استغالل

  : و األعباء غري املباشرة املستهدفة التوزيع هي   
  مواد ولوازم مستهلكة؛ 61احلساب رقم    
  ؛ اخلدمات62احلساب رقم    
  ستخدمني؛ أعباء امل63احلساب رقم    
  الضرائب والرسوم؛ 64احلساب رقم    
   األعباء املالية؛65احلساب رقم    
   األعباء املختلفة؛66 احلساب رقم   
    اإلهتالكات؛68احلساب رقم    
  . بضائع مستهلكة فهي متثل أعباء مباشرة60رقم أما احلساب    
  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ري مباشرةأعباء غ  أعباء مباشرة  املبلغ املوزع  إسم احلساب  رقم احلساب

 أقسام رئيسية  أقسام مساعدة        

 البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة        

            بضائع مستهلكة  60

           ×   قطع غيار  60100

           ×   معدات فالحية  60200

           ×   سوائل صغرية 60300

           ×   عجالت 60400

           ×   بطاريات 60500

           ×   أمحاض مستهلكة 60600
               مواد ولوازم مستهلكة 61

     ×         مواد ولوازم مستهلكة 61000

 × ×     ×     مواد مستهلكة 61100

 × ×     ×     لوازم مكتبية 61150

       ×       وقود 61170

     ×         مواد أخرى 61190
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 غري املباشرةاألعباءتوزيعحتليل ويوضح:)IV.04(جدول رقم

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أعباء غري مباشرة أعباء مباشرة املبلغ املوزع إسم احلساب رقم احلساب

 أقسام رئيسية  أقسام مساعدة        

 البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة      

 خدمات 62
  
              

       ×       النقل  6200

 × ×     ×     وثائق 62400

         ×     أتعاب الغري  62500

 × × × × ×     مصاريف  املاء 62531

 × × ×   ×     مصاريف الكهرباء 62532

       × ×     مصاريف املهام 62700

       × ×     مصاريف السفر  62710

       × ×     مصاريف اإلطعام 62720

 × ×     ×     مصاريف اهلاتف  62800
               مصاريف املستخدمني 63

 × × × × ×     األجر القاعدي  63000

     × ×       تعويض اخلطر  63025

 × × × × ×     تعويض املنطقة  63203

 × × × × ×     تعويض القفة  63210
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  أعباء غري مباشرة  رةأعباء مباش املبلغ املوزع إسم احلساب رقم احلساب
  أقسام رئيسية  أقسام مساعدة        
  البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة        

 × × × × ×     املسامهات االجتماعية  63500

               ضرائب ورسوم 64

 × × × × ×     الدفع اجلزايف  64000

 ×             ررسم على النشاط املهين املشترك للمق 64100

         ×     رسوم مقاصة  64230

         ×     حقوق تسجيل العقود 64510

   ×           حقوق تسجيل الطابع 64600
               مصاريف مالية  65

 ×             مصاريف مالية  65000

   ×           أجيو 65100
               مصاريف خمتلفة  66

       ×       تأمينات السيارات  66000

         ×     مصاريف أخرى  66900

               االهتالكات 68

       ×        اهتالكات معدات نقل  68000

 × ×     ×     اهتالكات معدات مكتب  68100

 × × ×   ×     اهتالكات مباين  68200
 × × ×   ×     هتيئات وتركيبات 68300
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الباحث تصور من  املصدر:
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  :حتديد مفاتيح التوزيع لألعباء غري املباشرة: املطلب الثاين
حىت يكون نظام احملاسبة التحليلية أكثر دقة، يستحسن ختصيص أكرب قدر من األعباء إىل األقسام، ألن    

حدد هلا مفاتيح تميكن ختصيصها فاختيار مفاتيح التوزيع تقديرية ال ختلو من االحنرافات، أما باقي األعباء اليت ال 
 . على طبيعة املهام اليت يقوم هبا كل قسماتوزيع يعتمد يف إختياره

  : ح التوزيع األويلاتيحتديد مف.1
إن التحول من التكاليف حسب طبيعتها إىل التكاليف حسب وظيفتها أمرا يتطلب منا مسبقا حتديد    

قدر الذي يستحقه من إمجايل التكاليف، وهذا ليس باألمر مفاتيح التوزيع، مث من خالله حيمل كل قسم بال
السهل، وقد وضعت هذه املفاتيح  بشكل نسب مئوية وتقريبية حسب طبيعة كل حساب من حسابات 

 وهناك حسابات تشرك  التكاليف واملفتاح املقترح، فهناك حسابات ميكن حتميلها مباشرة على مراكز التكلفة
  . لها على كل مركز من مراكز التكلفة حسب املفتاح احملددبني أكثر من مركز يتم حتمي

  : حتديد املفاتيح وتربير االختيار.2
   ":61/حـ" لوازم املستهلكة ل بالنسبة للمواد وا.1.2

  : مواد ولوازم مستهلكة: 61000 احلساب رقم -   
  ". سند اخلروج" لقسم الصيانة وذلك باالعتماد على %100هذا احلساب خيصص    
  ):  جافيل ، صابون ، خمتلف مواد التنظيف ( مواد مستهلكة : 61100 احلساب رقم -   
 التموين،  اإلدارة(اعتمدنا هنا على املساحة املبنية كمفتاح لتوزيع هذه األعباء على األقسام املعنية    

  .عملة واملساحة اليت يتم فيها االستعمالتبني طبيعة املواد املس ، ألن هناك ارتباط)البيع
  : لدينا 

  : يوضح تقسيم املساحة اإلمجالية)IV.05 (جدول رقم 
  املساحة غري املبنية  املساحة املبنية  املساحة اإلمجالية

  2م1668.10  2م461.90  2م2130
  .  من وثائق املؤسسة:املصدر
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  :     واملساحة املبنية موزعة كما يلي  
  نية للمؤسسة يوضح توزيع املساحة املب: )IV.06 (جدول رقم 
  املساحة املبنية  التعيني

  2م100.5  قسم اإلدارة

  2 م38.5  قسم التموين

  2 م25.5  قسم البيع

  2 م250  قسم الصيانة

  2 م20.4  دورة املياه

  2 م27  فناء

  461.90=   اجملموع

  .  من وثائق املؤسسة:املصدر
  : إذن فاألقسام املعنية بالنظافة هي    

  .بيع ال،التموين، اإلدارة  
 كل األقسام املذكورة، فإن مساحتها تقسم على ثالث وتضاف اومبا أن دورة املياه والفناء تستفيد منه   

  . تستفيد كذلك من النظافة) الفناء+ دورة املياه( بالتساوي إىل كل من األقسام املذكورة ألن 
  ؛2 م116.3 = 15.8+100.5= اإلدارة *    
  ؛2 م54.3 = 15.8+38.5= التموين*    
  .2 م41.3 =15.8 + 25.5= البيع   *    
  ألن    

  
  .إذن نقوم بتحديد النسب كما هو موضح يف اجلدول أدناه   

  .يوضح نسبة املساحة املبنية لكل قسم: )IV.07 (جدول رقم 

  
  
  

  ة اإلمجاليةساحامل/  ملساحة لكل قسم ا   )2م( املساحة  التعيني
  0.548  116.3  اإلدارة

  0.256  54.3  التموين

  0.194  41.3  البيع

  =1  211.9  اجملموع

2م15.8 = =  
20.4+27  

3 3 

 )دورة املياه+الفناء(مساحة
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  :ومنه التوزيع يتم كما يلي
  :يوضح حصة كل قسم من أعباء املواد املستهلكة: )IV.08 (جدول رقم 

         األقسام
  املصاريف

  البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة

61100  55%  -  -  26%  19% 

  .من إعداد الباحث: املصدر
  : لوازم مكتبية: 61150ساب رقم احل -   
على عدد املكاتب كمفتاح توزيع وهذا على األقسام املعنية، ) عبءال(اعتمدنا يف توزيع هذا احلساب    

  .ألن هناك ارتباط بني طبيعة املواد املستعملة وعدد املكاتب اليت يتم فيها االستعمال
  . كل قسمليوضح نسبة عدد املكاتب : )IV.09 (جدول رقم

  العدد الكلي للمكاتب/ عدد املكاتب لكل قسم   كاتبعدد امل  التعيني
  0.5=  04/8  04  اإلدارة

  0.25 = 02/8  02  التموين

  0.25 = 02/8  02  البيع

  1≈  08  اجملموع

  * مكاتب08 عدد املكاتب املوجودة هو* 
  . من إعداد الباحث:املصدر

  :الوقود 61170 احلساب رقم -   
 أي أن  وذلك حسب سند اخلروج أو انطالقا من التسميةلقسم النقل  %100  خيصصهذا العبء   

  . الوقود خاص بسيارات النقل
  : مواد أخرى61190 احلساب رقم -  

قاطعة كهربائية أسالك (املواد املستعملة للصيانة وذلك لطبيعة  %100هذا العبء كذلك خيصص     
  ). اخل ... 
   ": 62" بالنسبة للخدمات احلساب .2.2

  .لتسميةالقسم النقل انطالقا من  %100 عبء الخيصص هذا:  النقل62000  احلساب رقم-   
  :   وثائق62400احلساب رقم -   
وذلك باالعتماد على عدد املكاتب ) اإلدارة، التموين، البيع( على األقسام املعنية عباءتوزع هذه األ   

، ألن هناك ارتباط بني طبيعة )ةلوازم مكتبي(  61150كمفتاح أي يوزع بنفس املفتاح الذي وزع به احلساب 
  .هذه الوثائق وعدد املكاتب اليت تستعمل فيها
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  . لإلدارة وهذا حسب االجتاه%100خيصص  : أتعاب الغري 62500 احلساب رقم -   
  :  مصاريف املاء 62531 احلساب رقم -   
 األقسام، ومنه املفتاح املأخوذ ومبا أن املاء املوجود يف املؤسسة منحصر يف دورة املياه وتستفيد منه كل   

  . وعدد العمال املستعملة لهل، ألن هناك ارتباط بني طبيعة هذا العبءهو عدد العما
  .يوضح نسبة عددالعمال لكل قسم: )IV.10 (جدول رقم 

  العدد الكلي للعمال/عدد العمال لكل قسم  عدد العمال  التعيني

  0.31  4  اإلدارة

  0.15  2  النقل

  0.24  3  انةالصي

  0.15  2  التموين

  0.15  2  البيع

  01≈  13  اجملموع
  .من إعداد الباحث: املصدر 

  :  أعباء الكهرباء62532 احلساب رقم -   
  . انطالقا من اآلالت اليت تستهلك الكهرباء، نتخذ عدد املكيفات كمفتاح للتوزيع   
 : لدينا  
 .مكيفات باملؤسسة بنفس القوة الكهربائية 06 -      
  ضاغط هوائي قوته تعادل تقريبا قوة املكيف الكهربائي، ميكن اعتباره -      
  . كمكيف هوائي من حيث القوة وبالتايل يصبح عدد املكيفات سبعة     
  .  مصابيح-     
  . قواطع ومآخذ كهربائية + عالم اآليل أجهزة اإل-     
ت الكهربائية كمفتاح لتوزيع أعباء انطالقا من أجهزة املؤسسة املذكورة ميكن اختاذ عدد املكيفا   

مصابيح،أجهزة إعالم آيل، قواطع ومآخذ (الكهرباء، وذلك مع عدم األخذ بعني االعتبار األجهزة األخرى 
 وهذا نظرا لكون أن قوهتا صغرية مقارنة بقوة املكيفات وأهنا تتوزع بني األقسام بشكل متساوي )كهربائية
  .تقريبا

  

 قسم اإلدارة 
 قسم التموين

 قسم البيع

8/4 = 50 %      

8/2 = 25 %       

8/2 = 25 %      

 الوثائق
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  .نسبة األقسام املعنية من أعباء الكهرباءيوضح : )IV.11 (جدول رقم
 اجملموع  البيع التموين النقل الصيانة  اإلدارة  األقسام املعنية
 1 7/1 7/1 - 7/1 7/4 النسبة

  .من إعداد الباحث: املصدر 
  .أعباء املهام 62700 احلساب رقم -   
  . أعباء السفر62710 احلساب رقم -   
  .طعام أعباء اإل62720 احلساب رقم -   
)  النقل اإلدارة(وهي هذه األعباء توزع حسب مفتاح واحد وهو األمر باملهمة على األقسام املعنية،    

  .وهذا نظرا لتقارب قيمها وأهنا مكررة يف أغلب األحيان من طرف  نفس الطاقم
  

  

  :أعباء اهلاتف 62 800احلساب رقم -   
ية للمؤسسة لألقسام املعنية، اختذنا هذا املفتاح يوزع هذا العبء حسب عدد اخلطوط اهلاتفية الداخل   

على أساس أن هناك فاتورة استهالك واحدة اخلاصة باملوزع اهلاتفي هذا من جهة، وأن اإلستهالك متساوي 
  .تقريبا بني خمتلف األقسام ألن أغلب االتصال داخلي هذا من جهة أخرى

  .اريف اهلاتفيوضح نسبة األقسام املعنية من مص: )IV.12 (جدول رقم 
  %  عدد اخلطوط اهلاتفية  األقسام

      0.6666        4            اإلدارة

  0.1666        1            التموين

  0.1666        1            البيع

  1            6            اجملموع

  من إعداد الباحث : املصدر
  : بالنسبة ألعباء املستخدمني .3.2

  . األجر القاعدي63000 احلساب رقم -   
  . املنطقة63203 احلساب رقم -   
  . القفة63210 احلساب رقم -   
  . املسامهات االجتماعية63500 احلساب رقم -   

  :توزع هذه األعباء حسب مفتاح واحد وهو  
  

 %35 =07/20دارة خاص باإل07 أمرا باملهمة20لدينا

  % 65 =13/20 خاص بالتنقل 13

 )X(األجر القاعدي لعمال قسم
  جمموع األجور القاعدية جملموع األقسام

 =املفتاح
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  .يوضح توزيع األجور القاعدية عرب األقسام: )IV.13 (جدول رقم 
جمموع / لقاعدي لكل قسم  جمموع األجر ا    األجور القاعدية البيـان

 األجور القاعدية جململ األقسام 
    دج12000.00 املدير

    دج6364.00 األمانة

    دج9970.40 مسؤول املالية واحملاسبة

    دج3708.40 مسؤول املستخدمني

 %34   دج35.642.80  جمموع قسم اإلدارة 

    دج6364.00  احلراس 

    دج7308.40  امليكانيكي 

    دج6364.00  املنظفة

 %19   دج20036.40  جمموع قسم الصيانة 

    دج7308.40  01سائق 

    دج7308.40  02 سائق

 %14   دج14.616.80  جمموع قسم النقل 

    دج9970.40  أمني خمزن

    دج7308.40  مسؤول التموين

 %16.5   دج17.278.80  جمموع قسم التموين

    دج9970.40  أمني الصندوق

    دج7308.40  مسؤول البيع

 %16.5   دج17.278.80  جمموع قسم البيع

  .من إعداد الباحث :املصدر
  . يوضح نسبة األجر القاعدي لكل قسم:)IV.14 (جدول رقم 

جمموع /األجر القاعدي لكل قسم  األجـر القاعدي لكل قسم  األقســام
  %األجورالقاعدية جململ األقسام

  0.34  دج35.642.80  اإلدارة 

  0.14  دج14.616.80  النقل

  0.19  دج20.036.40  الصيانة

  0.165  دج17.278.80  التموين

  0.165  دج17.278.80  البيع

  دج104.853.60  اجملموع
1  

   من إعداد الباحث :املصدر 



حـالــةة دراسـ: الرابــعل ـالفص  
 

 - 123 -

 يوزع هذا العبء حسب النسبة القانونية للخطر وهذا على : تعويض اخلطر63025 احلساب رقم -   
  ).نسبة لقسم الصيانةالنقل، ميكانيكي بال(األقسام املعينة 

  . لدينا النسبة القانونية للخطر   
   للسائق،20%  
  ).ميكانيكي(  بالنسبة للصيانة 12%  

  :ومنه 
  

  :  حساب قيمة اخلطر-
  : بالنسبة للنقل -   

  . )عدد عمال قسم النقل( 02× )%20× األجر القاعدي = ( قيمة اخلطر   
  دج  2.923.36 = 02× )0.2 × 7308.40      = (    

  :  بالنسبة للصيانة-   
  0.12×)امليكانيكي( األجر القاعدي = قيمة اخلطر   
  دج 8.77.00 = 0.12 × 7308.40     =     

  :ومنه ميكن تلخيص مما سبق يف اجلدول أدناه   
  .يوضح نسبة اخلطر لألقسام املعنية: )IV.15 (جدول رقم 

 %  قيمة اخلطر  األقسام

  %77  دج2.923.36  النقل

 %23  دج877.00  الصيانة

 %100  دج3.800.36  اجملموع

  . من إعداد الباحث:املصدر
  : بالنسبة للضرائب والرسوم.4.2

  :  الدفع اجلزايف64000  احلساب رقم -   
  . يوزع هذا العبء بنفس املفتاح الذي وزعت به األجور ألن هذه الضرائب تتعلق باألجور فقط    

  .ن مصاريف الضرائب والرسوميوضح حصة كل قسم م: )IV.16 (جدول رقم 
  البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة
0.34  0.14  0.19  0.165  0.165  

  .  من إعداد الباحث:املصدر
 
  

  قيمة اخلطر للقسم 

للقسمني األخطار قيمة جمموع
=املفتاح
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  : الرسم على النشاط املهين املشترك 64100 احلساب رقم -   
  .للقسم البيع انطالقا من طبيعته وتسميته %100  خيصص هذا العبء   
  :  رسم مقاصة64230 احلساب رقم -   
  :حقوق تسجيل العقود 64510  احلساب رقم -   
  . لقسم اإلدارة وذلك حسب االجتاه%100خيصصان       
  : حقوق تسجيل الطابع64600 احلساب رقم -   
  .هذا احلساب خيص املشترياتألن  ، لقسم التموين%100خيصص هذا العبء    

  :  بالنسبة لألعباء املالية.5.2
  . لقسم البيع%100ختصص ): خصومات حتصيل الشيك(  أعباء مالية65000احلساب رقم -   
  . ص املشترياتخت لقسم التموين ألهنا %100ختصص : أجيو 65100احلساب رقم -   

  :  بالنسبة لألعباء املختلفة. 6.2
  .  لقسم النقل%100ختصص :  تأمينات سيارات66000 احلساب رقم -   
   )اخل...اجتماعات، مشروبات، كعك (:  أعباء أخرى66900 احلساب رقم -   

  . لقسم اإلدارة%100ختصص   
  :  بالنسبة لإلهتالكات.7.2

  :يوضح االهتالكات اخلاصة باملؤسسة: )IV.17 (جدول رقم 
  اإلهتالكات  نوع

  دج122.960.00  معدات نقل

  دج21.649.64  معدات مكتب

  دج30.935.70  هتيئات وتركيبات

  دج457.300.00  مباين

  دج10.933.90  دواتمعدات وأ

  دج643.779.24  اجملموع

  . من إعداد الباحث: املصدر
  :ومنه    
   لقسم النقل %100خيصص هذا املصروف :  معدات نقل68000 احلساب رقم -   
يوزع هذا على حسب عدد املكاتب بالنسبة لألقسام :  معدات مكتب68100 احلساب رقم -   

  .املعنية
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  :يع مصروف معدات مكتبيوضح توز: )IV.18 (جدول رقم
 البيع التموين اإلدارة القسم
 0.25 0.25 0.5 النسبة

  . من إعداد الباحث : املصدر
  : يوزع هذا املصروف حسب املساحة املبنية: مباين68200 احلساب رقم -   

  :كما نعلم أن 
  :يوضح توزيع املساحة املبنية للمؤسسة: )IV.19 (جدول رقم 

  ةاملساحة املبني  التعيني
  2م100.5  قسم اإلدارة

  2 م38.5  قسم التموين

  2 م25.5  قسم البيع

  2 م250  قسم الصيانة

  2 م20.4  دورة املياه

  2 م27  فناء

  .  من إعداد الباحث:املصدر
(  04ومبا أن دورة املياه والفناء تستفيد منه كل األقسام املذكورة، فإن مساحتها سوف تقسم على    

 اف بالتساوي إىل هذه األخرية، ألهنا كذلك تدخل حتت اسم املباين وعرضة لإلهتالكاتوتض )األقسام املعنية 
  .أيضا

  4/)دورة املياه + الفناء (مساحة = القسط الثابت 
  2م11.85 = 4 ) /20.4 + 27    = (    

  : ومنه نتحصل على
  2م 112.35 = 11.85 + 100.5= اإلدارة   مساحة قسم -   
  2م 50.35 = 11.85 + 38.5= قسم التموين  مساحة -   
  2م 37.35 = 11.85 + 25.5= قسم البيع     مساحة -   
  2م 261.85 = 11.85 + 250= قسم الصيانة  مساحة -   
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  : يوضح نسبة كل قسم من املساحة املبنية:)IV.20 (جدول رقم 

 القسم
  % املساحة

 0.243 2 م112.35 اإلدارة

 0.109 2 م50.35 التموين

 0.080 2 م37.35 البيع

 0.566 2 م261.85 الصيانة

 اجملموع
 01 2 م461.9

  . من إعداد الباحث:املصدر
  . املبنيةيوزع هذا كذلك حسب املساحةوتركيبات هتيئات  68300 احلساب رقم -   

  : يوضح نسبة األقسام املعنية من املساحة املبنية:)IV.21 (جدول رقم 
 الصيانة البيع التموين اإلدارة
0.243 0.109 0.80 0.566 

  . من إعداد الباحث:املصدر
  : وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أنه مت استثناء احلسابني   
  .لوازم وقطع غيار: 61180 احلساب رقم -   
  .صيانة وإصالحات: 62200 احلساب رقم -   

 من %99.48 نعلم أن نسبة وهذا نظرا ألهنا خاصة بصيانة قامت هبا املؤسسة للغري وليس لنفسها، وحنن      
الناتج عن تقدمي اخلدمات، اليت ختلت % 0.0052رقم أعمال املؤسسة ناتج عن النشاط التجاري مقارنة بـ

، 2004، 2002، 2001، يف حني ال جنده يف سنة 2003عنها املؤسسة إال يف حاالت استثنائية كما حدث يف 
    .2003اشرة العادية للمؤسسة بالنسبة لسنة  وبالتايل مت استثنائه من األعباء غري املب،2005

 ميكن القول أن نشاط املؤسسة أصبح مقتصرا على النشاط التجاري فقط يف حني أهنا ختلت على إذن   
  .)لصيانة للغريا(نشاط تقدمي اخلدمات
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  يوضح مفاتيح التوزيع األويل لألعباء غري املباشرة : )IV.22 (جدول رقم 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أعباء غري مباشرة أعباء مباشرة  املبلغ املوزع سم احلسابإ رقم احلساب

 أقسام رئيسية  أقسام مساعدة         

 البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة         

        بضائع مستهلكة  60
      %100  قطع غيار  60100
      %100  معدات فالحية  60200
      %100  سوائل صغرية 60300
      %100  عجالت 60400
      %100  بطاريات 60500
      %100  أمحاض مستهلكة 60600

        مواد ولوازم مستهلكة 61
   %100     موارد لوازم مستهلكة 61000

 %16 %26   %55   مواد مستهلكة 61100

 %25 %25   %50   لوازم مكتبية 61150

    %100    وقود 61170

بع    %100     اد أخرىمو 61190
الرا

صل 
الف

:
حلالة

سة ا
درا
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 أقسام رئيسية  أقسام مساعدة         

 البيع  التموين  الصيانة  النقل  اإلدارة         

               خدمات 62

    %100    النقل  6200

 %25 %25   %50   وثائق 62400

     %100   أتعاب الغري  62500

 %15 %15 %24 %15 %31   ءمصاريف  املا 62531

 %14 %14 %14  %58   مصاريف الكهرباء 62532

    %65 %35   مصاريف املهام 62700

    %65 %35   مصاريف السفر  62710

    %65 %35   مصاريف اإلطعام 62720

 %17 %17   %66   مصاريف اهلاتف  62800

        مصاريف املستخدمني 63

 %16.50 %16.50 %19 %14 %34    األجر القاعدي 63000

   %23 %77    تعويض اخلطر  63025

 %16.50 %16.50 %19 %14 %34   تعويض املنطقة  63203

 %16.50 %16.50 %19 %14 %34   تعويض القفة  63210

- 
12

8
-

 

 

بع 
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:
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  أعباء غري مباشرة  أعباء مباشرة املبلغ املوزع  إسم احلساب رقم احلساب

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة    

 البيع التموين الصيانة النقل اإلدارة    

 %16.50 %16.50 %19 %14 %34    املسامهات االجتماعية  63500

         ضرائب ورسوم 64

 %16.50 %16.50 %19 %14 %34    الدفع اجلزايف  64000

 %100       رسم على النشاط املهين املشترك ملقر 64100

     %100    رسوم مقاصة  64230

     %100    حقوق تسجيل العقود 64510

  %100       حقوق تسجيل الطابع 64600

         مصاريف مالية  65

 %100        مصاريف مالية  65000

  %100       أجيو 65100

         مصاريف خمتلفة  66

    %100     تأمينات السيارات  66000

     %100     مصاريف أخرى 66900

         االهتالكات 68

    %100     اهتالكات معدات نقل  68000

 %25 %25   %50    اهتالكات معدات مكتب  68100

 %8 %11 %57  %24    اهتالكات مباين  68200

 %8 %11 %57  %24    هتيئات وتركيبات 68300

: من إعداد الباحث املصدر

 

بع 
الرا

صل 
الف

:
حلالة

سة ا
درا
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  :  العملحتديد مفاتيح التوزيع الثانوي ووحدات: املطلب الثالث
  : حتديد مفاتيح التوزيع الثانوي.1
بعد التوزيع األويل وحصول كل مركز على النصيب الالزم من التكاليف حناول يف هذه اخلطوة حتميل    

توزيع، اليت وضعت حسب طبيعة ونسبة العمل التكاليف املراكز الثانوية إىل املراكز األخرى وفق مفاتيح 
  .ىل املراكز األساسيةاملؤدي من املراكز الثانوية إ

 مبا أن اإلدارة تقدم خدمات جلميع املراكز األخرى فإننا سوف نأخذ عدد العمال كمفتاح : اإلدارة-
  .للتوزيع

 على ألقسام املعنية، هنا اعتمدنا بالنسبة ليوزع هذا العبء على حسب عدد الكيلومترات املقطوعة :  النقل-
-2002-2001ل كل قسم من األقسام املعنية خالل ثالثة سنوات متوسط عدد الكيلومترات املقطوعة من قب

  :  كما هو موضح يف اجلدول أدناه،2003
  : متوسط عدد الكيلومترات املقطوعة لألقسام املعنية: )IV.23 (جدول رقم

   السنوات       
  املتوسط  النسبة  2003  النسبة  2002  النسبة  2001  القسم

 %7 %6,97 13788آلم %7,02 13293آلم %7,01 آلم14397 االدارة
 %78 %78,02 154334آلم %77,86 147437آلم %78,12 آلم160439 التموين
 %5 %5,12 10128آلم %4,98 9430آلم %4,90 آلم10063 البيع
 %10 %9,89 19564آلم %10,14 19201آلم   %9,97 آلم20476 الصيانة
 %100 %100 197814آلم %100  آلم189362 %100 آلم205375 اجملموع

  . والوسائل العامة مصلحة احملاسبة :املصدر
  :كما نعلم أن الصيانة هلا عدة مهام ومن بينها:  الصيانة -
   إصالح اهلياكل القاعدية والتجهيزات واملعدات االجتماعية واإلنتاجية؛-   
  . صيانة وتصليح عتاد النقل-   
 املقدمة لكل قسم كمفتاح ) التدخالت قيمة(قمنا هنا باالعتماد على قيمة االصالحات واخلدمات    

-2001توزيع وذلك من خالل املتابعة من طرف مصلحة الوسائل العامة والصيانة خالل ثالث سنوات 
  :كما هو موضح يف اجلدول أدناه ، 2002-2003
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  :  بالديناريوضح متوسط قيمة الصيانة لألقسام املعنية: )IV.24 ( جدول رقم 
 السنوات  

  املتوسط  النسبة  2003  النسبة  2002  النسبة 2001  مالقس

 %4,77 %4,55 65.830,54 %5,23 57.297,29 %4,53 56.793,26 االدارة
 %3,28 %3,30 38.264,79 %3,04 44.269,43 %3,50 41.190,71  التموين
 %4,88 %5,55 62.306,15 %4,95 52.364,41 %4,14 69.275,29  البيع
 %87,07 %86,60 1.092.308,71 %86,78 1.110.909,68 %87,83 1.080.944,17  النقل
 %100 %100 1.221.419.70 %100 1.234.940,81 %100 1.238.203,43 اجملموع

  .مصلحة الصيانة والوسائل العامة :املصدر
  .وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول أدناه   

  .الثانوييوضح مفاتيح التوزيع : )IV.25 ( جدول رقم
  مفاتيح التحميل  قسم التحميل  عالقسم املوز
  اإلدارة
  الصيانة
  النقل

  كل األقسام
  األقسام املعنية
  األقسام املعنية

  عدد العمال
  قيمة التدخل

  عدد الكيلومترات املقطوعة
 وفق املفاتيح اليت اخترناها  الناتج عن عملية التوزيع األويلوعليه سنجري التوزيع الثانوي للمجموع   

  .دول توزيع األعباء غري مباشرةجلات املتاحة ، حبيث تظهر يف جدول تكملة بناءا على املعطي
  .يبني توزيع أعباء األقسام املساعدة: )IV.26 ( اجلدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  . من إعداد الباحث:املصدر
حيث تقدم خدمات سبق وأن عرفنا أن األقسام الثانوية كأقسام مساعدة  : حتديد اخلدمات املتبادلة.1.1

 خدمات فيما بينها، األمر الذي ظهر يف دراسة احلالة أين يقدم قسم اإلدارة تتبادللألقسام الرئيسية، كما 
خدمات لقسمي الصيانة والنقل وغريها من األقسام املعنية ويف نفس الوقت قسم الصيانة يفيد قسم اإلدارة 

رة والصيانة، ويف هذه احلالة نكون يف صدد التكلم عن والنقل، وكذلك قسم النقل يقدم خدمات لقسمي اإلدا
  .التوزيع التباديل

  

  البيع  التموين  النقل  الصيانة  اإلدارة املبلغ املوزع  البيان
              Iجمموع التوزيع 

  xxx(  9/3%  9/2%  9/2%  9/2%(    توزيع أعباء اإلدارة

  % xxx(  87.07 %  3.28 %  4.88( % 4.77    توزيع أعباء الصيانة

  xxx(  78% 5%(  %   10 %7    وزيع أعباء النقلت

  xxx  xxx  0.00  0.00  0.00   جمموع التوزيع الثانوي
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لذا فلمعرفة جمموع األعباء لقسم الصيانة جيب معرفة أعباء قسم اإلدارة والصيانة وملعرفة أعباء قسم    
م اإلدارة جيب معرفة أعباء قسم الصيانة وقسم النقل وهكذا أي من أجل حتديد أعباء أي قسم من األقسا

املساعدة البد من معرفة أعباء كل األقسام املساعدة وذلك من أجل حتديد قيمة اخلدمات املتبادلة فيما بينها، 
وحنن نعلم أن هناك عدة طرق تستخدم من أجل إجياد هذه اخلدمات املتبادلة كما ذكرنا يف اجلانب النظري 

  :ومن بينها
  :قسام فيما بينها مت التوصل إىل انطالقا من استفادة األ: الطريقة اجلربية.1.1.1

  ق   %7+ ص  % 2+ ) م (I ت =  م  
  ق  % 10+ م  % 33+ ) ص (I  ت=  ص
  ص  % 96+ م  % 22+ ) ق (I ت =  ق 
  م               متثل أعباء قسم اإلدارة:   حيث

  متثل أعباء قسم الصيانة               ص        
  متثل أعباء قسم النقل                        ق

  : حتديد وحدات العمل .2
بعد الوصول إىل التوزيع النهائي بني األقسام اليت رأينا ممكن أن يكون بعضها حقيقا أو هو جزء من   

ألعباء وحتليلها، مث حتميلها على هيكل املؤسسة، وبعضها قد يكون نظريا، وكلها تعرب عن مراكز جتميع ا
، إذ جيب حساب تكلفة هذه الوحدة املختارة يف عملالتكاليف، هذا التحليل الذي يكون باستعمال وحدة 

 يف عدد الوحدات عمل، وبضرب تكلفة وحدة العملكل قسم وذلك بقسمة أعباء القسم على عدد وحدات ال
  .لذي جيب أن تتحمله هذه املبيعات من أعباء القسمحنصل على اجلزء ا )ستفيد منها الطلبيةتاليت (
 اليت حتمل مبوجبها عناصر عملومن أجل حتديد تكلفة وحدة العمل نقوم أوال بتحديد وحدات ال   

  .تكلفة األقسام الرئيسية إىل سعر التكلفة كما ذكرنا سابقا
ل يف حتديد هذه املفاتيح، إذ  فإنه ال يوجد هناك أي إشكا)التموين والبيع( بالنسبة هلذين القسمني    

نستطيع وضع قيمة من املشتريات أو قيمة من املبيعات بالترتيب ما دام نشاط هذين القسمني حمدد بالقيدين 
  .السابقني والوحدات األخرى ال تفي بالغرض املطلوب

مة املشتريات بعد اإلطالع على وثائق قسم التموين تبني لنا أن قي :حتديد وحدة العمل لقسم التموين.1.2
 قيمةدينار جزائري 100دج وعلى هذا األساس قمنا باختيار 44.715.707.10 تساوي 2003 اإلمجالية لسنة

أي عادلة ملختلف املنتجات ( لتحديد التكلفة غري املباشرة هلذا القسم باعتبارها األنسب عملمشتراة كوحدة 
 اختاذها كوحدة عمل، مثال احلجم أو الوزن، ألننا ميكنال ، على غرار الوحدات األخرى اليت )وأكثر ارتباط 

  . ن األصغر منها حجما ووزناـل سعرا مـا ولكن أقـجند منتجات أكرب حجما ووزن
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بعد االطالع على وثائق قسم البيع تبني لنا أن قيمة املبيعات اإلمجالية  :حتديد وحدات العمل لقسم البيع. 2.2
مباعة كوحدة قيمة دج 100وعلى هذا األساس قمنا باختيار قيمة دج،  69.032.174.24 تساوي 2003لسنة 
 لتحديد التكلفة غري املباشرة هلذ القسم، باعتيارها أيضا أكثر ارتباط، وأهنا وحدة عادلة ملختلف املنتجات عمل

ميكن اختاذها كوحدة عمل، مثال احلجم أو ال على غرار الوحدات األخرى اليت . نظرا لتنوع هذه األخرية
  .لوزن، ألننا جند منتجات أكرب حجما ووزنا ولكن أقل سعرا من األصغر منها حجما ووزناا

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 134

  : Tracteur Simple)جرار(منوذج عن حساب التكاليف واستخراج سعر التكلفة من نوع :  املطلب الرابع       
   :2003إعداد جدول التوزيع األعباء غري املباشرة لسنة . 1     

  .2003 يوضح توزيع األعباء غري املباشرة لسنة :)IV.36 (جدول رقم 

 أعباء غري مباشرة أعباء مباشرة املبلغ املوزع إسم احلساب رقم احلساب
 أقسام رئيسية أقسام مساعدة    

 البيع  التموين النقل الصيانة اإلدارة    

      43.756.684,19 بضائع مستهلكة  60

      1.155.160,26 1.155.160,26 قطع غيار  60100
     20.077.374,4820.077.374,48 معدات فالحية  60200

     21.369.397,8921.369.397,89 سوائل صغرية 60300

      854.374,14 854.374,14 عجالت 60400

      288.717,42 288.717,42 بطاريات 60500

      11.660,00 11.660,00 أمحاض مستهلكة 60600

       669.253,81 مواد ولوازم مستهلكة 61

    45.128,40   45.128,40 موارد ولوازم مستهلكة 61000

 4.608,00 7.488,00   15.840,00  28.800,00 مواد مستهلكة 61100

 2.981,75 2.981,75   5.963,50  11.927,00 لوازم مكتبية 61150

   431.403,75    431.403,75 وقود 61170

    39.197,66   39.197,66 مواد أخرى 61190
 7.589,75 10.469,75 431.403,75 84.326.06 44.313.141,0043.756.684,1921.803,50 جمموع اجلدول

  

بع 
الرا

صل 
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:
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 أعباء غري مباشرة أعباء مباشرة املبلغ املوزع إسم احلساب رقم احلساب

 أقسام رئيسية  أقسام مساعدة         

 البيع  التموين  النقل  الصيانة  ة اإلدار        

       1.307.066,95 خدمات 62

   472.657,34    472.657,34 النقل  6200

 2.225,00 2.225,00   4.450,00  8.900,00 وثائق 62400

     109.778,42  109.778,42 أتعاب الغري  62500

 1.279,19 1.279,19 1.279,19 2.046,70 2.643,66  8.527,92 مصاريف  املاء 62531

 11.561,89 11.561,89  11.561,89 47.899,25  82.584,92 مصاريف الكهرباء 62532

   11.707,80  6.304,20  18.012,00 مصاريف املهام 62700

   11.531,00  6.209,00  17.740,00 مصاريف السفر  62710

   11.460,15  6.170,85  17.631,00 مصاريف اإلطعام 62720

 7.522,00 7.522,00   29.203,06  44.247,06 مصاريف اهلاتف  62800

       1.226.002,50 مصاريف املستخدمني 63

 115.405,85115.405,85 97.920,12 132.891,59 237.806,00  699.429,40 األجر القاعدي  63000

   20.128,52 6.012,42   26.140,94 تعويض اخلطر  63025

 32.641,76 52.424,64 27.696,03 37.587,48 67.261,80  197.828,82 تعويض املنطقة  63203

 16.608,90 26.674,90 14.092,40 19.125,40 34.224,40  100.660,00 تعويض القفة  63210
 217.093,47187.244,58 668.472,55 551.950,63209.225.47 0,00 1.804.137,82 جمموع اجلدول 
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 33.320,65 33.320,65 28.272,07 38.369,23 68.660,74  201.943,34 املسامهات االجتماعية  63500

       1.027.321,03 ضرائب ورسوم 64

 3.392,49 3.392,49 2.878,48 3.906,50 6.990,59  20.560,55 الدفع اجلزايف  64000

 980.643,48      980.643,48 الرسم على النشاط املهين  64100

     800,00  800,00 رسوم مقاصة  64230

     1.000,00  1.000,00 حقوق تسجيل العقود 64510

  24.317,00     24.317,00 حقوق تسجيل الطابع 64600

       37.028,84 مصاريف مالية  65

 34.452,80      34.452,80 مصاريف مالية  65000
  2.576,04     2.576,04 أجيو 65100

       18.312,76 مصاريف خمتلفة  66

   12.972,76    12.972,76 تأمينات السيارات  66000

     5.340,00  5.340,00 مصاريف أخرى  66900

       643.779,24  االهتالكات 68

   122.960,00    122.960,00 اهتالكات معدات نقل  68000

 5.412,41 5.412,41   10.824,82  21.649,64 ت مكتب اهتالكات معدا 68100

 36.584,00 50.303,00  260.661,00 109.752,00  457.300,00 اهتالكات مباين  68200

 2.474,86  3.402,93  17.633,35 7.424,57  30.935,70 هتيئات وتركيبات 68300

    10.933,90   10.933,90  معدات  68400

 1.928.385,21 جمموع اجلدول
0,00 

210.792,71 331.503,99 167.083,30 122.724,52 1.096.280,69 

 1.291.115,02  350.287,73 1.266.959,61 625.055.52 43.756.684,19784.546,84 48.045.664.03  جمموع التوزيع األويل
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  .وميكن متثيل ما سبق بيانيا وذلك للتوضيح أكثر
  : يبني حصة كل قسم من األعباء غري املباشرة عند التوزيع األويل:)IV.07 (الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .)IV.27 ( من إعداد الباحث اعتماد على أرقام اجلدول رقم :املصدر
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  :لإعداد جدول التوزيع الثانوي للمجموع الناتج عن عملية التوزيع األويل لألعباء، واستخراج تكلفة وحدة العم. 2
  .يوضح التوزيع الثانوي لألعباء غري املباشرة  باألرقام قبل حتديد اخلدمات املتبادلة : )IV.28 (اجلدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املبلغ املوزع  البيان أقسام رئيسية أقسام مساعدة

 البيع التموين النقل الصيانة اإلدارة

  Iجمموع التوزيع األويل 
 

 784546.84 625.055.52 1266959.61 350287.73 1291115.02 

 3/9 2/9 2/9 2/9 (xxxx)  توزيع أعباء اإلدارة  * 

  %87.07 3.28% 4.88% (xxxxx)  %4.77  توزيع أعباء الصيانة  * 

  78%  5% (xxxx)  %10 % 7  توزيع أعباء النقل * 

 ؟  ؟  II Xxxx  0.0000 0.0000 0.0000جمموع التوزيع الثانوي 

  دج وحدة مباعة100 ة مشتراة دج وحد100  نوع وحدة العمل 

 69032174.24 44715707.10 القيمة االمجالية 

 690.321.74 447157.071  مل عدد وحدات الع

 ؟ ؟   عمل تكلفة وحدة ال
من إعداد الباحث :  املصدر
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  : ديد اخلدمات املتبادلة 1.2
    ق %7+  ص  %4.77+  )م( I ت =  م 
   ق  %10+  م  %33+ ) ص (I ت =  ص
   ص  %87.07 + م  %22+ ) ق (I ت =  ق 
  م               متثل أعباء قسم اإلدارة:   حيث

  متثل أعباء قسم الصيانة          ص             
  متثل أعباء قسم النقل          ق               

  : سبق يف  اجلدول أدناهوميكن متثيل ما    
  يبني تبادل اخلدمات بني خمتلف األقسام: )IV.29 (اجلدول رقم 

جمموع التوزيع األويل 
  لقسم اإلدارة

جمموع التوزيع األويل   
  لقسم الصيانة

جمموع التوزيع األويل   
  لقسم النقل

  م % 22.22    م% 33.33    ص % 4.77
  ص % 87.07    ق % 10    ق % 7

 الثانوي  جمموع التوزيع
  لقسم اإلدارة

جمموع التوزيع الثانوي    
  لقسم الصيانة

جمموع التوزيع الثانوي    
  لقسم النقل

  . من إعداد الباحث:املصدر
  :، البد من حل مجلة املعادالت التالية)م، ق، ص(وللحصول على قيمة كل من أعباء األقسام    

   ق  %7+   ص   % 4.77 +     784546.84=   م           
   ق  %10+   م     %33.33+    625.055.52=           ص 
   ص  %87.07+    م   %22.22+    1266959.61=           ق  

  : ومنه 
  784546.84 = ق       0.07    -  ص   0.0477  -  م             

  -ص             
3
     625.055.52=   ق      0.1      -م              1

 -ق              
9
  1266959.61=  ص    0.8707   -م              2

  : نستطيع كتابة هذه اجلملة على شكل مصفوفات، كما على النحو التايل

44344213214444 34444 21
ABM

ق
ص
م

















































−−
−−
−−

=×

61.1266959
625.055.52

84.784546

18707.092
1.0131

07.00477.01
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  :ومنه تصبح 
  

  

  

AMB                                  :أي من الشكل     ×= − 1  

  : حتصلنا على النتائج التالية  MATLABباإلستعانة بربنامج
















=−

1,14421,0247 0,5958
0,14341,14460,4134
0,0869 0,1263 1,0614

1M  

  
  :      إذن يكون شعاع أعباء األقسام يساوي

 

 

 

  .تبادلة بعد حتديد اخلدمات امل غري املباشرة وتكلفة وحدة العمل يوضح التوزيع الثانوي لألعباء:)IV.30 (جدول رقم 

  
املبلغ  اإلدارة الصيانة النقل  التموين  البيع

 املوزع
 البيان

 جمموع التوزيع األويل  784.546.84 625.055.52 1.266.959.61 350.287.73  1.291.115.02

 توزيع أعباء االدارة  1.021.835.26 340.611.75 227.074.50 227.074.50 227.074.50

 توزيع أعباء الصيانة  58.261.72 1.221.419.70 1.063.490.13 40.062.57 59.605.28

 توزيع أعباء النقل  179.026.70  255.752.42 2.557.524.24 1.994.868.91 127.876.21

جمموع التوزيع   0,00 0,00 0,00 2.612.293.71 1.705.671.01
 الثانوي

  

  .  من إعداد الباحث:املصدر
  

  .للتوضيح أكثر  وميكن متثيل ما سبق بيانيا وذلك 
































































=×=

3212827,35
1955821,49
1102737,44

81.1264840
61.1266959
84.784546

1,14421,0247 0,5958
0,14341,14460,4134
0,0869 0,1263 1,0614

ق
ص
م

1266959.61 

784546.84 

1264840.81 625.055.52
1.021.835.26 

1.221.419.70 

2.557.524.24 
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  .)IV.30 ( من إعداد الباحث اعتماد على أرقام اجلدول رقم :املصدر
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  : وبعد حتديد قيمة اخلدمات املتبادلة ميكن إعداد اجلدول التايل 
  :عملاألويل لألعباء، واستخراج تكلفة وحدة التوزيع الثانوي للمجموع الناتج عن عملية التوزيع يوضح ال: )IV.31 (اجلدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من إعداد الباحث: املصدر 

 املبلغ املوزع البيان أقسام رئيسية أقسام مساعدة

 البيع التموين النقل الصيانة اإلدارة

  Iجمموع التوزيع األويل 
 

 784.546.84 625.055.52 1.266.959.61 350.287.73 1.291.115.02 

 227.074.50 227.074.50 227.074.50 340.611.75 1.021.835.26  توزيع أعباء اإلدارة * 

 59.605.28 40.062.57 1.063.490.13 1.221.419.70 58.261.72  توزيع أعباء الصيانة * 

 127.876.21 1.994.868.91 2.557.524.24 225.752.42 179.026.70  توزيع أعباء النقل* 

 1.705.671.01 2.612.293.71  0.00 0.00 0.00  جمموع التوزيع الثانوي 

  دج وحدة مباعة100  دج وحدة مشتراة100 نوع وحدة العمل 

 69032174.24 44715707.10 القيمة االمجالية 

 690.321.74 447157.071 عدد وحدات القياس 

 2,470834844 5,842004689  تكلفة وحدة القياس 
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  6807لنوع جراروسعر البيع لتكاليف واستخراج سعر التكلفة منوذج عن حساب ا.3

(Tracteur Simple):  

  :(Tracteur Simple)6807لنوع جراراستخراج سعر التكلفة .1.3
إىل ، سيمكن املؤسسة من الوصول )IV.31 (إن التمكن من الوصول إىل وضع  اجلدول السابق رقم    

بالنسبة لكل قسم، مما سيجعل سلعة حمملة فعال مبا تكبدته من تكاليف توزيع األعباء غري املباشرة بصفة مباشرة 
  .مباشرة وغري مباشرة، وهذا ما سيؤدي إىل التعبري احلقيقي عن التكاليف

هبذا نكون قد ختلصنا من أخطاء الطريقة املستعملة من طرف املؤسسة، وبالتايل ميكننا االقتراب أكثر    
  : ميكن استخراجه وحسابه كما يليمن سعر التكلفة احلقيقي، والذي 

  :(Tracteur Simple) جرار  لنوع  التكلفة سعر استخراج  يوضح :)IV.32 (  رقم جدول
  املبالغ   البيــان  

  األعباء املباشرة 
  .سعر الشراء * 
  دج1.035.498.00 ×) جرار01(  

  

  
  

  دج1.035.498.00
   األعباء غري املباشرة 

  مصاريف قسم التموين  * 
  دج5,842004689×)1.035.498.00/100 (

  مصاريف قسم الببيع  * 
  دج2,470834844×)1.035.498.00/100 (

  
  

  
  دج60.493.84

  
  دج25.585.45

  دج1.121.577.29  سعر التكلفة

  . من إعداد الباحث وذلك بتطبيق ما عرض يف اجلانب النظري حول سعر التكلفة:املصدر

   :حتديد سعر البيع.2.3
بعد حتميل كل املصاريف املرتبطة بالسلع، : ة حساب التكاليف وسعر التكلفة يف قرار التسعريمسامه.1.2.3

وهنا . وحساب خمتلف التكاليف، نكون أمام خمرجات احملاسبة التحليلية واملتمثلة يف املعلومة اخلاصة بالتكاليف
 فالكثري من القرارات ال  اليل أمرا ضرورياجتدر اإلشارة إىل أنه يف جمال اختاذ القرار، يعترب وجود األرقام والتح

يكفي الختاذها الدراسات واألحباث اخلاصة باحمليطني الداخلي أو احمليط اخلارجي للمؤسسة، بل من الضروري 
االستناد يف ذلك على معلومات على شكل حسابات وأرقام ختص عدة جوانب ميكن استعماهلا للتأكيد على 

  .صحة القرار
  : ة اخلاصة باحملاسبة التحليلية كفيلة بسد حاجات أكثر من جهة وبغرض حتقيق ما يليإذن فاملعلوم   

   حتديد سعر بيع السلع انطالقا من سعر التكلفة احملقق؛-   
   التخلي على بعض السلع ذات التكاليف املرتفعة واملردودية الضعيفة؛-   
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  ل ومنه حتديد املسؤوليات؛ مراقبة فعالية أقسام العمل، وحىت فعالية املؤسسة كك-   
 معرفة السلع األكثر مسامهة يف حتقيق األرباح، وكذلك السلع املتسببة يف ختفيض النتيجة أو يف احندارها -   

  .حنو اخلسارة
تقع مسؤولية اختاذ القرارات التسعريية على جهات :مسؤولية اختاذ قرارات التسعري يف املؤسسة. 2.2.3

ية الدراسات والربجمة سيتم اختيار استراتيجية السعر اليت تراها مناسبة أكثر لتحقيق داخلية، فعلى مستوى مدير
السياسة السعرية للمؤسسة، ومن جهتها تتكفل املصلحة التجارية على مستوى املؤسسة بتطبيق هذه 

 املصاحل االستراتيجيات وفقا للظروف واملستجدات، وانطالقا من جمموعة املعلومات املتحصل عليها من خمتلف
  .، وحىت من خارج املؤسسة سيتم التسعري)اخل...مصلحة احملاسبة، مصلحة الربجمة(الداخلية 

  : باملؤسسةحاليا تقييم طريقة التسعري املعتمدة . 3.2.3
تعترب طريقة التسعري املطبقة تقليدية، نظرا خللوها من أي أساس علمي، وهذا ما تستشفه من خالل غياب  -   

 أو أيضا  علمية حلساب التكاليف، مما قد يترتب عنه حتمل املؤسسة خلسائر سوء احلساباستعمال طرق 
  املبالغة يف األسعار؛

 غياب املبادئ التسويقية، وما يؤكد ذلك هو غياب الفصل يف أساليب معاجلة األسعار حسب كل حالة، -  
ن حيث عالقتها ببعضها البعض، حيث ففي حني يستلزم حتليل السلع من حيث تكاليفها جيب أن حنللها أيضا م

أن تسعري السلع املنفصلة يتم بصفة منفصلة، أما إذا كانت السلع بديلة أي ميكن ان تعوض إحداها األخرى 
فهنا جيب أن نأخذ بعني االعتبار املنافسة الداخلية واخلارجية، كما يترتب على متخذ القرار التركيز على السلع 

  ...هداف املؤسسة، وسيختلف القرار التسعريي إذا ما تعلق األمر بسلع مكملةاألكثر مسامهة يف حتقيق أ
 منتجاهتا بتسعري املؤسسة تقوم :(Tracteur Simple)6807لنوع جرار بيعاستخراج سعر ال.4.2.3
 يف ووضعيتها السلع االعتبار بعني بأخذ وذلك مسبقا، حمدد ربح هامش إليه مضافا تكلفتها سعر من انطالقا
  : السلع من نوعني بني التمييز ميكننا هنا ومن قالسو

  ؛)غري معرضة للمنافسة (   سلع احتكارية- 
  .)رضة للمنافسة يف السوقمع( سلع تنافسية - 

بالنسبة هلذه السلع غري املعرضة للمنافسة يف السوق، فإن األسعار اليت تضعها :  السلع االحتكارية-    
األهداف العامة، حيث أننا وجدنا أهنا  بعني االعتبار أية عوامل ما عدااملؤسسة بعيدة كل البعد عن األخذ 

تعتمد يف تسعريها على إضافة هامش ربح مناسب عادة ما ميثل نسبة من سعر التكلفة، وبذلك نكون امام سعر 
  .البيع خارج الرسم، وبعد إضافة الرسم على القيمة املضافة ستصل إىل حتديد سعر البيع النهائي

يف حالة السلع اليت تلقى منافسني هلا يف السوق فإنه حتديد أسعارها ال خيضع فقط : السلع التنافسية -    
للسياسة التسعريية العامة وإمنا خيضع أيضا لعوامل عدة بداية بتكاليفها اليت ستوفرها املصلحة احملاسبية إىل غاية 
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ه مثل السلع البديلة وأسعارها، حجم تغطية خمتلف دراسات السوق اليت متكنها من معرفة السعر السائد في
الطلب، ويف غالب االحيان يطبق هامش ربح أقل من اهلامش املطبق يف السلع االحتكارية، ويف بعض احلاالت 

  .تكتفي املؤسسة بسعر مساوي للتكاليف إن مل نقل بسعر أقل ومن هناك حتقيق اخلسارة
   :(Tracteur Simple)6807ومنه ميكن حتديد سعر البيع لنوع جرار   

  :(Tracteur Simple) لنوع بيعال سعر استخراج  يوضح :)IV.33 (  رقم جدول
  دج1121.577.29  سعر التكلفة

   ) %04 (= هامش الربح * 
  : ) HT (سعر البيع خارج الرسوم * 
  .) TVA ) 17%الرسم على القيمة املضافة * 

  دج44.863.09

  دج1.166.440.38

  دج198.294.86

  دج1.364.735.24   .(TTC)لبيع بكل الرسوم سعر ا

  )IV.41 (  من إعداد الباحث وذلك باالعتماد على سعر التكلفة املتحصل عليه يف اجلدول رقم :املصدر

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك تضخم يف التكاليف غري املباشرة اليت حتمل على السلع وهذا    
عمال، نقل، صيانة، ( مع العلم أن األعباء احلالية اليت تتحملها املؤسسة ،املبيعاتدوران راجع إىل  صغر حجم 

، وعليه جيب على من النشاط احلايل للمؤسسةبكثري أكرب  مبنية على حجم نشاط )اخل....إدارة،اهتالكات
نشاط احلايل للمؤسسة، وإال هذا الوضع الاملؤسسة البحث عن فرص بيع أكرب أو تكييف األعباء مع حجم 

 وال سيما يف سوق املنافسة ويف ظل ،حلايل يؤول هبا لزاما إىل حتمل ديون وبالتايل اخلروج من السوق ال حمالةا
  .غريات الدولية احلاليةتامل
النتيجة املتوصل إليها، وهي أن اعتماد طريقة األقسام املتجانسة يف احملاسبة ونشري يف األخري إىل أن    

خاصة إذا ما تعلق االمر بتسعري السلع االحتكارية، إال أن يف تسعري باقي السلع فمن التحليلية تعترب نقطة إجيابية 
األفضل استعمال مقياس قصري األجل، وحسب ما عرفناه عن مبادئ طريقة التكلفة املتغرية فهي كفيلة بذلك، 

رورة العمل من  ومن جهة اخرى ض بشرط أن ال ينخفض السعر احملدد عن قيمة التكلفة املتغرية هذا من جهة
أجل الوصول إىل حجم معني من املبيعات يكفي لتغطية األعباء الثابتة مع حتقيق ربح معترب، وهذا ما سيحققه 

  .هلا التسويق
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  خالصة الفصل الرابع
  
واملتعلق جبانب العمل احملاسيب الذي املؤسسة ما ميكن قوله يف هناية هذا الفصل هو أن الواقع املعاش يف    
من مي، مما جعل د الدائم بالفكر الق عن حقيقة مزرية تتمثل يف التشبث، يعربالتقرب منهيحت لنا فرصة أت

على قيمتها يف أي  تتمثل يف القيام بعمليات تسجيل املمتلكات واملستحقات للوقوف احملاسبة إجراءات روتينية
تراث لوظائفها احلديثة كاالتصال البحث عن تطوير هذا النوع من املمارسات وعدم االكحماولة  دون وقت
  .مثال

التحليلية، وإن كانت املعرفة متوفرة كما التمسنا أيضا عدم معرفة أغلب املوظفني واملسريين للمحاسبة    
عند القليل منهم فهي مرفقة بنقص الوعي مبا حتمله هذه األخرية من نقاط إجيابية لصاحل حتسني التسيري والرفع 

  .من مصداقية القرار
  : ودائما يف إطار النقائص اليت وجدناها نذكر ما يلي   

 عدم مواكبة التطور التكنولوجي، ويتجلى ذلك يف أبسط األعمال حيث ال تزال االجراءات احملاسبية تتم -   
  يدويا؛ 

   الغياب الواضح لالستراتيجية التسعريية، حيث أن أسعار البيع املطبقة بعيدة عن األهداف العامة؛-   
  . غياب مصلحة تسويقية، والذي سيسمح وجودها بتحسني مداخيل املؤسسة-   
وبالتايل ما ميكن قوله يف األخري عن طريقة حساب سعر التكلفة ومن هناك سعر البيع هو أهنا فرصة    

  .ضائعة تتحملها املؤسسة، وما األرباح اليت حتققها بدليل على جناح التسيري هبا
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على غرار باقي دول العامل يتحتم على اجلزائر الدخول يف إطار ما يسمى بالعوملة االقتصادية اليت مهد هلا  
إقتصاد السوق، ودخول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف هذا االطار، وعلى النحو الذي توجد عليه حاليا غري 

وية اليت تفرضها عليها املؤسسات احلديثة، واليت ستجدها أمامها كفيل بتمكينها من مواجهة املنافسة الق
كمنافس قوي يف السوق العاملية، سواء من حيث نوعية املنتجات وجودهتا أو من حيث االسعار، وهلذا أصبح 
من الضروري التطلع إىل رفع مستوى املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ملستوى املؤسسة العاملية، وذلك بالبحث 

طرق أجنع، فبعد أن أثبتت إعادة اهليكلة واخلوصصة فشلهما يف إجياد احلل النهائي، ظهرت إلزامية النظر يف عن 
اجلانب التسيريي للمؤسسة، والذي تعترب احملاسبة التحليلية أحد أدواته كوهنا تساهم يف إختاذ أهم القرارات يف 

لتسعري وذلك عن طريق معاجلتها للتكاليف فهي كفيلة بكشف النقائص واإلختالالت اخلاصة با, املؤسسة
وحتليلها لنصل إىل معرفة اإلحنرافات اليت تعمل على تشخيص وضعيتها ومن مث العمل على حتسني األداء وزيادة 

حتليل األعباء يف سام املتجانسة يف احملاسبة التحليلية إحدى أهم الطرق قوعليه أصبح إعتماد طريقة األ, الفعالية
  .اجلزائريةاالقتصادية تسعريية يف املؤسسة السة سياالوتوجيه 
نطالقا من ذلك قمنا بإسقاط املوضوع على إحدى املؤسسات العمومية اإلقتصادية اجلزائرية املتمثلة يف ا و

لنلخص يف األخري إىل مجلة من النتائج اليت من , مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلة
  .ومن مث اإلجابة على إشكالية املوضوع, كيد صحة أو خطأ الفرضياتخالهلا ميكن تأ

  

  . نتائج إختبار الفروض. 1

تتمثل الفرضية األوىل يف أن املؤسسة اإلقتصادية يف حاجة ماسة إىل إستخدام طريقة األقسام املتجانسة يف .1.1
 وهذا ما مت تأكيده يف اجلانب النظري  ,احملاسبة التحليلية يف ظل اإلنفتاح حنو إقتصاد السوق وحتديات العوملة

 :حيث توصلنا إىل النتائج التالية
إن غياب حماسبة التسيري يف املؤسسة اجلزائرية، يعود إىل عدة اعتبارات أمهها، طبيعة الدور الذي أوكل به  -

، مبقابل كانت للمؤسسة اجلزائرية يف ظل التوجهات االشتراكية إذ متثل يف اشباع حاجات اجملتمع الالمنتاهية
حتدده اإلدارة املركزية عوض اعتبارها مركزا خللق الثروة وحتقيق الربح متاشيا مع دور املؤسسة الطبيعي، لذلك 
فإن دراسة وحتليل التكاليف كان أمر عدمي اجلدوى، ويضاف إىل ما سبق طبيعة تفكري املسيريين املتولد عن 

التسيري كأداة ضرورية وحتمية لتسيري املؤسسة، حىت مشروع تلك الفترة مل يساهم يف إبراز أمهية حماسبة 
احملاسبة التحليلية الذي متت صياغته مل يرى النور إىل يومنا هذا، وهو ما يؤكد تقاعس أصحاب املهنة يف 
اجلزائر عن القيام بدورهم واملتمثل يف التفكري والبحث املستمر عن حلول للمشاكل املرتبطة بنمو املؤسسات 

 باستمرار التقنيات والنظريات املالية، ألنه بإظهار هذا الدور وتفعيله الوطنية واملنافسة الدولية وظهورفسة باملنا
 .تكتسي احملاسبة بالنظر إىل كل مستعمليها صبغة اإلدارة األساسية
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عدم إدراك مفهوم احملاسبة التحليلية بشكل صحيح وكامل، بدرجة أن معظم املسؤولني عن املؤسسات  -
عتقدون أن احملاسبة التحليلية يف الواقع ما هي إال وسيلة حلساب سعر التكلفة، وهذا ما يطلق عليه بعدم إنتشار ي

الوعي التكاليفي، ألن احملاسبة التحليلية يف الواقع تعدت ذلك وأصبحت من أدوات التخطيط والتسيري والرقابة 
قق من السياسة املسطرة وكذا التعرف على نقاط القوة اليت تؤدي إىل قياس النتائج وحتليلها وتبيان مدى ما ح

 .والضعف يف املؤسسة قصد اختاذ القرارت املناسبة
وذلك من حيث إستخدامها يف ,  تشكل احملاسبة التحليلية بعدا إستراتيجيا للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية-

 ف املنافسة والتكتالت اإلقتصادية؛اجملال التسعريي وما يتطلبه من ضبط وترشيد للتكاليف خاصة يف ظل ظرو
 إن احلاجة إىل تطبيق تقنية احملاسبة التحليلية يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية يف الوقت الراهن يعود بالدرجة -

فاحملاسبة التحليلية كوهنا نظام إعالمي وتسيريي , األوىل إىل التطور الذي تعرفه هذه األخرية يف أدوات التسيري
أهيل املؤسسات إقتصاديا وماليا وفنيا خاصة يف ظل ظروف إقتصاد السوق و صور املنافسة تعمل على ت
 والتكامل؛  

 إن تطبيق طريقة األقسام املتجانسة كواحدة من طرق احملاسبة التحليلية تسمح من معرفة اخللل يف مراكز -
ذلك نظرا لطبيعتها التحليلية يف و, املسؤولية ومن مث حماولة تصحيحه هبدف حتسني األداء وزيادة الفعالية

 حساب التكاليف؛
  

كوهنا يف حاجة  ,مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلة وهذا ما مت إثباته كذلك يف
حيث أنه مت التنازل عنها إىل صاحل األجراء , ماسة إىل إستخدام طريقة األقسام املتجانسة يف احملاسبة التحليلية

هذه األخرية اليت فرضت ضرورة التغيري وتطوير النظم الداخلية , صالحات اإلقتصادية يف اجلزائرنتيجة اإل
إىل جانب ذلك طبيعة النشاط التجاري للمؤسسة , للمؤسسة من خالل العمل على ضبط وترشيد التكاليف

ؤسسة أهنا ال تعتمد على لقد وجدنا من خالل عرض الطريقة املتبعة حاليا باملف, الذي معظم تكاليفه غري مباشرة
     .نظام احملاسبة التحليلية حلساب سعر التكلفة وسعر البيع وهذا ما يؤدي إىل القرارات املظللة

 واليت تتمثل يف أن احملاسبة التحليلية تعد األداة – يف اجلانب النظري –وقد مت إثبات الفرضية الثانية .2.1
وإمكانية إعتمادها على , تصادية ملا توفره من طرق وتقنيات حتليليةالكاشفة للوضعيات التفصيلية للمؤسسة اإلق

حيث , وهذا ما يؤهلها إىل أن تكون أداة رقابية ملختلف العناصر املكونة للمؤسسة, معايري تقنية وحماسبية
 :توصلنا إىل النتائج التالية

فكل طريقة ميكن أن توفر , الطرق تعترب احملاسبة التحليلية مصدر معلومات متعدد املداخل من خالل تعدد -
معلومات بشكل مغاير بقصد التحليل والكشف عن خمتلف اجلوانب اليت تؤثر يف مسار التكاليف والتوجهات 

كوهنا تعتمد على معايري تقنية وحماسبية وهذا ما أهلها إىل أن تكون أداة , اخلاصة بنشاط املؤسسة اإلقتصادية
 .ؤسسةة ورقابية ملختلف نشاطات املإداري
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 إن جناح املؤسسة اإلقتصادية يف التحكم يف تكاليفها ومن مث أسعارها مرتبط بإنطالق املؤسسة من نقطة -
هذه األخرية اليت أوجدت هلا احملاسبة التحليلية جمموعة من الطرق تسد بعضها عجز األخرى  , حتديد التكاليف

قف على اجلدية يف التطبيق وحسن إستغالل وعليه فالوصول إىل نتائج موضوعية من خالل هذه الطرق يتو
 وكذا اهليكل التنظيمي املالئم؛, املعلومات املتوفرة

نتيجة ,  تعترب أساليب احملاسبة التحليلية هي مبثابة أدوات أخذ القرارات فيما خيص التسيري اخلاص باملؤسسة-
اة الختاذ القرارات يعترب عمال بسيطا ومعقدا استخدام احملاسبة التحليلية كأدإذ أن , التحليل احملاسيب وفقا لطرقها

يف آن واحد، فاحملاسبة التحليلية بسيطة يف استعماهلا لكن القرار صعب يف اختاذه نتيجة لعدد من العوامل 
 .الداخلية واخلارجية املؤثرة فيه

ية التعرف على  حتديد املسؤوليات عن طريق مراكز التحليل ال يكفي ملراقبة وتقليص التكاليف لعدم إمكان-
وهذا راجع لوجود تكاليف غري قابلة للمراقبة على مستوى معني من املسؤولية من , مسبب التكاليف احلقيقي

وبالتايل , ومن جهة أخرى تدخل األهداف الشخصية للمسؤولني واملوازية ألهداف تقليص التكاليف, جهة
ذا جيب التحول إىل النشاط كمركز ثقل لنظام وهل, حتميل املسؤولية ال يؤدي بالضرورة إىل تقليص التكاليف

 حماسبة التسيري هبدف تقليص التكاليف؛
 على توفري قاعدة بيانات تساعد املستويات اإلدارية (ABC) يساعد نظام التكاليف املبين على أساس األنشطة-

 تفاصيل دقيقة عن تكلفة كل حيث إن النظام التقليدي حملاسبة التكاليف ال يوفر, العليا يف عملية إختاذ القرارات
وعليه , باإلضافة إىل أنه يعتمد على مبادئ يف توزيع التكاليف من الصعب على اإلدارة العليا أن تتقبلها, نشاط

مما يؤدي إىل تنشيط املعلومات وتقريبها ,  لتوفري بيانات ومعلومات عن كل نشاط(ABC)جاء نظام الـ
   للواقع العملي ملتخذي القرارات؛

  

توزيع وصيانة حتديد سعر البيع يف مؤسسة ومنه  , تتبعنا وتقييمنا لطريقة حساب سعر التكلفةمن خاللا أم
 : نورد أمهها فيما يلينتائج عدة توصلنا إىلالعتاد الفالحي والري الصغري بورقلة، 

تفاء إدراج التكاليف غري املباشرة اليت حتملتها املؤسسة نتيجة نشاطها ضمن سعر التكلفة، واالك •
 من سعر التكلفة، وهذا ما يؤدي إىل عدم %30و %10 بتحميلها من خالل هوامش ربح تتراوح بني

حتميل املنتوجات املباعة بنصيبها احلقيقي من التكاليف إما بالزيادة أو بالنقصان وهو ما يعود بالسلب 
  على املؤسسة؛

  ة، قد ال ميثل واقع التكاليف املنفقةستخراج سعر البيع بواسطة نسب تقديريإحتديد سعر التكلفة ومنه  •
 مما يؤدي إىل صعوبة حترك املؤسسة يف السوق ال سيما سوق املنافسة؛

استحالة حتديد األقسام أو الفروع اليت متتص قدر كبري من التكاليف، مقابل إنتاجية متوسطة ال  •
 تتناسب مع حجم التكاليف املنفقة؛
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ا إىل زيادة احتمال الوقوع يف اخلطأ أو اخللط  بني النسب يف كثرة العمليات احلسابية إذ تؤدي بدوره •
 بعض األحيان؛

 صعوبة حتديد النتيجة لكل منتوج على حدى؛  •
   

أما بالنسبة للفرضية األخرية واملتمثلة يف إن جناح طرق احملاسبة التحليلية بصفة عامة وطريقة األقسام .3.1
شروط الداخلية بالو, يف املؤسسة مرتبط بالسوق وظروفه من جهةاملتجانسة بصفة خاصة يف اختاذ قرار التسعري 

 :حيث توصلنا إىل النتائج التالية,  من جهة أخرىسعر التكلفةحتديد لنشاط املؤسسة من خالل 
 

إن احملاسبة التحليلية متثل بنك معلومات وأداة إلختاذ القرارات املتعلقة بالتكاليف االنتاجية واخلدمية ومن أهم  -
 قرار التسعري إذ يتم حتديد سعر البيع على أساس سعر التكلفة  جندارات اليت ميكن اختاذها بواسطة التكاليفالقر

ومنه تتحدد استمرارية نشاط املؤسسة أو توقفها، فالتحكم يف التكلفة معناه التحكم يف السعر، والتحكم يف 
 . التحكم يف السوق مبستوى عال من املرونةالسعر معناه التحكم  يف املنافسة والتحكم يف املنافسة معناه 

 يعترب السعر حمصلة تفاعل جمموعة متضادة تتباين بني أهداف املؤسسة وظروف السوق كقيود تقديرية  -
 وكذلك بني التكلفة وأسعار املنافسني كقيود دقيقة؛

ى تدنية سعر التكلفة من جهة  إن جناح طريقة األقسام املتجانسة يف اختاذ قرار التسعري يف املؤسسة مرتبط مبد-
والتحكم يف ظروف السوق واملنافسة من جهة أخرى، فالتحكم يف آليات السوق وتوفري الشروط الداخلية 
لنشاط املؤسسة من شأهنما تدنية أسعار املنتجات وخلق التنافس والتحكم فيه، وبالتايل حتديد طرق تسعريية 

 .صة بالتكاليفمناسبة تعمل على توفري معلومات حماسبية خا
 يلعب نظام معلومات احملاسبة التحليلية دورا رئيسيا يف عملية حتديد أسعار املنتجات، فرغم تعدد الطرق -

 .التسعريية فإن املعلومة احملاسبية اخلاصة بالتكاليف تبقى دائما ذات امهية كبرية يف اختاذ قرار التسعري يف املؤسسة
صيانة العتاد الفالحي والري الصغري بورقلة توزيع و البيع يف مؤسسة  لطريقة حتديد سعرتقييمنامن خالل ف

وإمنا حيدد السعر بناءا على اهلوامش احملددة يف القوانني , وجدنا أن املؤسسة تعاين من عدم ضبط سياسة التسعري
الل وهذا ما حيتم على املؤسسة ضبط سياسات وإستراتيجيات لتحقيق أهدافها من خ, يف ظل حرية األسواق

 .التحكم يف تكاليفها واإلستغالل األمثل لطاقتها
عتماد طريقة األقسام إميكن  هلومما سبق ميكن اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واليت تتمثل يف 

عباء لتوجيه السياسة السعرية يف املؤسسة املتجانسة كواحدة من طرق احملاسبة التحليلية يف حتليل األ
  اجلزائرية؟

ات اإلقتصادية اليت عرفتها املؤسسة العمومية اإلقتصادية ألزمت هذه األخرية إستراتيجية إن اإلصالح   
بإعادة النظر يف جانبها التسيريي من خالل إدخال أجنع الطرق والتقنيات التسيريية واليت تعترب وذلك التأهيل 
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وهي كذلك من أهم , ؤسسةهم القرارات يف املألكوهنا تساهم يف إختاذ , احملاسبة التحليلية إحدى أمهها
فطريقة األقسام املتجانسة كواحدة من طرق احملاسبة , الوسائل اليت تستخدم لتحسني فعالية وجناعة املؤسسة

  وجيه السياسة السعرية فيهاتالتحليلية تسمح للمؤسسة بتحليل األعباء هبدف حساب سعر التكلفة ومن مث 
  موعة من الظروف والعوامل الداخلية واخلارجية على حد سواءذلك أن قرار التسعري يف املؤسسة يتأثر مبج

وبالتايل بقائها , وذلك لدور قرار السعر على رحبية املؤسسة مقارنة بظروف السوق والسعر السائد فيه
  . وإستمرارها يف ظل ظروف املنافسة وتوجهات الرحبية

  .توصيات الدراسة.2

ميكن إمجال بعض التوصيات اليت , ما تقدم من نتائجهبدف إكساب البحث فائدة أكثر وبناء على    
 :نرى ضرورة العمل هبا مستقبال وذلك على مستويني

  :على املستوى العام 

اختاذ قرار إلزامية تطبيق احملاسبة التحليلية ملا تقدمه من أهداف على مستوى املؤسسة أو على املستوى  -
ظام احملاسبة التحليلية، وهلذا جيب النظر يف إرساء مرسوم الكلي، ألن غياب هذا الطابع اإللزامي الستعمال ن

 ؛قانوين جيعل من احملاسبة التحليلية إجبارية
توعية املسؤولني يف املؤسسة و, نشر الوعي التكاليفيمن أجل حتقيق التطبيق اجليد للمحاسبة التحليلية جيب  -

ما مت استعمال تقنياهتا جبدية وكذا التحديد بالدور احلقيقي للمعلومة الناجتة عنها ويف جمال عملهم، إذا 
 ؛للمتعاملني معها، وهذا من أجل ضمان مصادر بيانات

التنسيق بني مجيع األطراف الفاعلة يف اختاذ القرار لتحديد الفرص املمكنة الظاهرة والكامنة اليت جيب  -
 ؛اكتشافها والعمل على استغالهلا فيما حيقق التحسن املستمر

 نظرا ملعرفتهم أكثر من غريهم ,ك القائمني بشؤون احملاسبة يف عملية حتديد أسعار البيعشراإضرورة  -
سواء للضغط على التكاليف أو حىت يف استرجاعها يؤهلم إلعطاء إقتراحات مناسبة أكثر للتكاليف، مما 

 ؛ كاملة مع حتقيق األرباح
عتماد على الطرق اجلديدة مثال احملاسبة املستندة بااليف املؤسسات اجلزائرية حتديث نظام احملاسبة التحليلية  -

 ؛(ABC)للنشاط 
مبا يسمح بالبدء بشكل سليم ,  تأهيل املؤسسات العمومية اإلقتصادية ماليا وإقتصاديا وفنيا وبشريا وتسويقيا-

 طبقا للمتطلبات التنافسية؛
 :ثل ينبغي ضرورة القيام ببعض اإلجراءات من أجل تأهيل اإلقتصاد الوطين م-

  إصالح النظام املايل واملصريف واجلبائي؛ •
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  إصالح القانون التجاري وتطوير األنظمة احملاسبية؛ •
 .اإلسراع يف منح املؤسسات اإلقتصادية شهادة اجلودة الشاملة •

واألخذ بامليكانيزمات اإلقتصادية ,  وضع حد لظاهرة تضخم القوانني والقرارات وتعدد جهات اإلختصاص-
 . نني السوقاليت حتكمها قوا

  :على مستوى املؤسسة 

 إنشاء فرع للمحاسبة التحليلية مستقل بدوره عن فرع احملاسبة العامة حبيث تسند إليه مهمة مجع البيانات -
احملاسبية الالزمة، من خالل خطة عمل يسري عليها، تبني بوضوح عالقته مع األقسام األخرى وطبيعة البيانات 

ا، ويف وقتها املناسب، كما نشري إىل ضرورة إشراك هذا الفرع يف عملية حتديد اليت على هذه األخرية توفريه
 أسعار البيع؛

 ؛تكييف معطيات احملاسبة العامة املعدة كل سنة وفق ما تتطلبه احملاسبة التحليلية -
  وضع النظم الداخلية اليت متكن املؤسسات اإلقتصادية من العمل طبقا لتوجهات الرحبية؛-
أو ضمان تأهيل علمي للمحاسبني املوجودين ,  تكوين خمتصني مؤهلني يف احملاسبة التحليليةتوظيف أو -

 باملؤسسة يف هذا امليدان؛
يوفر الكثري من اجلهد وكذا التقليل من مما  , باملعاجلة احملاسبية للمعطياتإدخال آلية االعالم اآليل يف القيام -

  ؛احتماالت الوقوع يف اخلطأ
 مسؤولية كل قسم على مستوى املؤسسة إجراء من شأنه أن يساعد على تطبيق طريقة  ضرورة حتديد-

 األقسام املتجانسة وذلك من خالل تفادي تداخل مسؤوليات ومهام األقسام؛
  استبعاد املواد واملبيعات اليت مل حتقق من خالهلا املؤسسة أرباح؛-
 وحركية نشاط )اخل...الكات مباين، عمال، نقلاهت( خلق تناسب بني إمكانيات املؤسسة من طاقة متاحة -

 مبيعاهتا أي جيب عليها تفعيل السوق من أجل ختفيض التكاليف الثابتة؛
  : تعديل بعض الوثائق املستعملة، وفق ما تتطلبه طبيعة هذه النظام وتتمثل هذه العملية-

ملعطيات القدمية خانة جديدة ليشمل باإلضافة إىل ا (Bon De Sortée) تعديل يف شكل سند اخلروج -    
  حتمل إسم القسم الذي حتمل التكلفة؛

باإلضافة إىل املأمور باملهمة القسم احملاسيب الذي لتشمل  ( L’ordre De Mission) تعديل األمر باملهمة -   
  ينتمي إليه؛

 التأمني –ال املؤمن عليهم  إدراج أمساء األقسام اليت مت التأمني على جتهيزاهتا يف عقد التأمني، وكذلك العم-   
  . حىت تتحمل األقسام املعنية نصيبها احلقيقي من أقساط التأمني املدفوعة-على املسؤولية املدنية مثال
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 .آفاق ونقاط حبثية مستقبلية.3

لذلك يبقى البحث يف جماالته , جند أن البحث مازال مفتوحا بكل اجلوانب املختلفة للموضوع, ويف النهاية
  :ذلك خنتتم دراستنا ببعض النقاط البحثية اليت نأمل أن تكون دراسات يف املستقبل على النحو التايلوب, خصبا

   دور التقنيات املختلفة يف التسيري يف إطار تأهيل املؤسسات العمومية اإلقتصادية اجلزائرية؛-   
   دور نظام احملاسبة التحليلية كنظام معلومات تسيري يف املؤسسة؛ -    
 دور وأمهية عملية التسعري يف ظروف إقتصاد السوق؛  -   
  حنو حتديد معايري لتدنئة سعر التكلفة يف ظل ظروف املنافسة؛-   

 يف املؤسسات (ABC) تقييم آثار ومعوقات تطبيق نظام التكاليف املبين على أساس األنشطة-    
 اإلقتصادية اجلزائرية؛

  تدنئة التكاليف؛ دور وأمهية إستعمال التقنيات الكمية يف-   
  تكاليف الظل كميزة تنافسية يف إستراتيجية التكلفة؛  -   
  أثر تدنئة التكاليف على تفعيل نظام حماسبة التسيري يف املؤسسة؛ -   
  إقتصاديات احلجم وعالقتها بقرار التسعري يف املؤسسة؛-   
 .ة أثر اإلندماج والشراكة على السلوك احملاسيب للمؤسسة اإلقتصادي-   
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 :امللخص
يتناول هذا البحث احملاسبة التحليلية بشكل عام وأمهيتها يف حتسني أداء املؤسسات، واحلصول على املعلومات التفصيلية يف ظل املستجدات   

اسبة التحليلية وأهدافها مث استعراض أهم األنظمة والطرق املستخدمة يف وكان ذلك من خالل التعريف باحمل .احلديثة من أجل ضمان البقاء واالستمرار
 وذلك من خالل إيضاح منهجية عملها مث )طريقة األقسام املتجانسة(حتليل األعباء وحتديد أسعار التكلفة، وبعدها ركزنا على إحدى هذه الطرق 

  .اسبة التحليليةأخريا تطرقنا إىل مفهوم السعر وحاولنا ربطه مبخرجات نظام احمل
ويف دراسة احلالة حاولنا تصميم نظام للمحاسبة التحليلية بطريقة األقسام املتجانسة على مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحـي والـري                        

يد سـعر   وذلك باعتبارها واحدة من جل املؤسسات العمومية اليت تفتقر هلذه التقنية وكان هذا هبدف حتد (SODIMMA. PH)الصغري بورقلة
  .التكلفة ومن هناك سعر البيع

 

Résumé  
Cette recherche à pour objet d'étudier la comptabilité analytique en général, et son rôle 
dans l'amélioration de la performance des entreprises, et d'acquérir les informations 
détaillées dans le cadre du développement moderne afin d'assurer la continuité et 
l'existence. 
Nous avons procédés dans cette recherche à la définition de la comptabilité analytique, 
puis nous avons étudiés les plus importants systèmes et méthodes utilisés dans l'analyse 
des charges et la détermination des prix de revient, en suite nous nous sommes basés sur 
l'une desdites méthodes (méthode des sections homogènes) d'après la clarification de la 
méthodologie de son fonctionnement. Et en fin, nous avons étudiés le concept du prix et 
nous avons tentés de le lier au système de la comptabilité analytique. 
Dans notre étude de cas, nous avons essayés d'appliquer le système de comptabilité 
analytique à partir des sections homogènes pour l'entreprise de distribution de petit 
outillage agricole et hydraulique d'Ouargla (SODIMMA.PH) du moment  qu'elle 
représente l'une des entreprises publiques qui devront appliquer cette technique pour 
pouvoir déterminer le prix de revient et de vente. 

Summary  
The aim of our research is to study the cost accounting in general and its role in 
improving the company's performance in addition to the collection of the detailed 
information within the framework of the modern development in order to ensure the 
continuity and existence.            
In our research we defined cost accounting and we determined its main goals, then we 
studied the most important systems and methods used in charges analysis and 
determining the cost price, then we focused on one of theses methods (homogenous 
sections method) by clarifying the methodology of its function and we tried to link it to 
the cost accounting system. 
In our case study, we attempted to apply the cost accounting system according to the 
homogenous sections method to the Enterprise of distribution of small agricultural and 
hydraulic tools of Ouargla (SODIMMA.PH), because it represents one of the main public 
companies having to implement this technique in order to determine the cost price and 
the selling price. 
Key words  
Cost accounting - method of homogenous sections- costs- indirect charges- price- decision. 
 


