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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  قسم العلوم المالیة والمحاسبة

  أدوات مراقبة التسییر: مقیاس

  رتدقیق ومراقبة التسیی: تخصص                                 )01(ماستر / السنة األولى

  

  مدخل إلى مفهوم التكالیف واألعباء

  :تمهید

فلــم تٌقــنن فـــي النظــام المحاســـبي . المحاســبة التحلیلیــة تخـــدم المؤسســة، وهــي اختیاریـــة

المـــالي وفـــي األنظمـــة المحاســـبیة عمومـــا، ألن المســـیرین ُیقـــررون مـــا هـــم بحاجـــة إلیـــه، فهـــم 

یلجـــؤون إلـــى االســـتعانة بالمحاســـبة التحلیلیـــة حســـب حـــاجتهم، بمعنـــى أن المحاســـبة التحلیلیـــة 

   .لصغیرة عن المؤسسة الكبیرةتختلف في المؤسسة ا

  :تعریف المحاسبة التحلیلیة -1

المحاســـبة التحلیلیـــة عبـــارة عـــن طریقـــة أو أســـلوب لمعالجـــة المعطیـــات والتـــي تســـمح  

  ).  المحاسبة المالیة(بإعادة ترتیب حسب التعریف أو الوظیفة أعباء ونواتج المحاسبة العامة 

ونحلـل . وكـذا الّنـواتج التـي ینـتج عنهـا خسـائرنهتم هنا بـالّنواتج التـي ینـتج عنهـا أربـاح 

   .هاته األرباح وهاته الخسائر) مسببات(أسباب 

  :أهداف المحاسبة التحلیلیة -2

  :هناك العدید من أهداف المحاسبة التحلیلیة یمكن أن نذكر منها

یتم ترتیب وتبویب األعباء والّنواتج : معرفة تكالیف مختلف الوظائف في المؤسسة -1

  )المشتریات، اإلنتاج، التوزیع هي وظائف األعباء(لوظیفة في المحاسبة التحلیلیة حسب ا

  )التثبیتات والمخزونات(تحدید قواعد تقییم بعض عناصر األصول من المیزانیة  -2

تفســیر النتــائج حســب كــل قطــاع نشــاط وذلــك بحســاب التكــالیف الكلیــة مــن اجــل  -3

  .مقارنتها مع أسعار البیع

  ).تقدیریا(یمكن حساب النتیجة مسبقا : رات لألعباء والنواتجإنشاء تقدی -4
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تزوید المؤسسة بالمعلومات الضروریة لتسـییر كـل العناصـر والمسـاعدة فـي اتخـاذ  -5

  .القرارات

  المعالجة التحلیلیة لألعباء، الّنواتج والمخزونات -3

  :تعریف التكلفة 3-1

یمكــن . ف داخــل الشــبكة المحاســبیةالتكلفــة هــي مجمــوع األعبــاء المتعلقــة بعنصــر معّــر   

  .أو وظیفة) هل من األفضل أن نشتري؟(أن یكون هذا العنصر منتوجا، عملیة 

یمكن أن تتحدد التكالیف بكیفیة تاریخیة، أي یتم حساب التكالیف بتـاریخ سـابق لتـاریخ   

  . الحقااألحداث التي أنتجت تلك التكالیف؛ أو تتحدد التكالیف سلفا، أي یتم حساب التكالیف 

یمكـن أن تكــون هاتــه التكــالیف كلیــة عنــدما تُــدمج كــل أعبــاء المحاســبة العامــة، ویمكــن   

التكــالیف الثابتــة یمكــن االســتغناء . أن تكــون جزئیــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للتكــالیف المتغیــرة

  .عنها أو استبعادها

  :تعریف األعباء 3-2

نأخــذ بالحســبان األعبــاء المدفوعــة  .األعبــاء هــي أجــزاء ســالبة مــن نتیجــة الســنة المالیــة  

(décaissées)  اإلیجـــار، التـــامین(مثـــل ( أو األعبـــاء المحّصـــلة(encaissées)  مثـــل) مخصصـــات

  ).اإلهتالكات

فهنـــاك بعـــض . لـــیس للمحاســـبة التحلیلیـــة نفـــس محـــیط األعبـــاء مثـــل المحاســـبة العامـــة

 non)األعبـاء غیـر المدمجـة ویتعلق األمـر ب: األعباء التي یتم استبعادها من حساب التكالیف

incorporables).  

وعلى العكس، هناك بعض األعباء التي لیس لها وجود في المحاسبة العامة ولكن یتم 

  . (les charges supplétives) ویتعلق األمر باألعباء اإلضافیة: إدماجها في المحاسبة التحلیلیة

، فـالفترة تتوافـق مـع .سـبة العامـةوالفترة لیست نفسـها فـي المحاسـبة التحلیلیـة مثـل المحا

  .وألن الدورة تختلف، نلجأ إلى اشتراك األعباء والنواتج. دورات اإلنتاج

األعبـــاء والنـــواتج یســـمح بتوزیعهـــا أو تقســـیمها إلـــى أجـــزاء  (L'abonnement)إن اشـــتراك 

  .متساویة خالل كل السنة، عندما یمكن معرفة مبلغها مسبقا
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  :األعباء غیر المدمجة -أ

هي األعباء التي ال ُیعتد بها فـي المحاسـبة التحلیلیـة ألنهـا ال توافـق أو تعكـس النشـاط 

  .أو السیر العادي للسنة المالیة أو أنها تخص سنة مالیة أخرى

ــــال  ــــدهور :1مث اإلنهــــاك  الحقیقــــي /اإلهتالكــــات المتناقصــــة ال تتوافــــق أو تعكــــس الت

  .للسنة المالیة لألصل، إذن فهي ال ُتوافق أو تعكس السیر العادي

) فــي بعــض األنظمــة المحاســبیة(اهتالكــات أو إطفــاء المصــاریف اإلعدادیــة  :2مثــال 

  .لیست بأعباء تتعلق بنشاط اإلنتاج في المؤسسة

  األعباء االستثنائیة :3مثال 

  :األعباء المدمجة -ب

ة التحلیلیــة مطروحــا منهــا األعبــاء غیــر األعبــاء المدمجــة تســاوي إلــى أعبــاء المحاســب

وهــي األعبــاء المســجلة فــي المحاســبة المالیــة والمعتــرف بهــا مــن طــرف المحاســبة . المدمجــة

  .التحلیلیة

  .مباشرة وغیر مباشرة: وُتقسم هاته األعباء إلى نوعین

فــیمكن توجیههــا أو تخصیصــها مباشــرة إلــى هاتــه . تخــص تكلفــة واحــدة :األعبــاء المباشــرة* 

  .؛ مثال ذلك المواد األولیة والید العاملة المباشرة(sans ambiguïté)تكلفة ال

فهــي تتطلــب إجــراء . تخــص العدیــد مــن التكــالیف فــي وقــت واحــد :األعبــاء غیــر المباشــرة *

  .حسابات أولیة قبل تحمیلها على مختلف التكالیف

  :األعباء اإلضافیة -ج

المحاسـبة العامـة إطـار األعبـاء  هي تخص استهالكات لسـلع وخـدمات والتـي لـم تحـدد

هاتـه األعبـاء تخـص مكافـأة عوامـل أو عناصـر تقـود . الخاصة بها ألسباب قانونیـة أو جبائیـة

  .إلى السیر الجید للمؤسسة

  مكافأة األموال الخاصة :1مثال 

  )المستغل(مكافأة عمل االستغالل  :2مثال 

أعبــاء إضــافیة تكــافئ إذن، نضــیف . نتیجــة المؤسســة تكــافئ أجــر ورأســمال المؤسســة

  .أجر المسیر لو كان أجیر
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  األعباء غیر المدمجة -األعباء اإلضافیة+ أعباء المحاسبة العامة = أعباء المحاسبة التحلیلیة 
 

  :تعریف الّنواتج 3-3

، فهـي تلـك (Le patrimoine)تتمثل الّنواتج في زیادة الذمة المالیة للمؤسسة أو ممتلكاتها 

  .د أو ترفع من نتیجة المؤسسةالعناصر التي تزی

  . نواتج دورة االستغالل ُتشیر إلى المنافع والخدمات التي تنتجها للمؤسسة

، نمیـــــز بـــــین المنتجـــــات الوســـــیطة، (degré d'achèvement)وحســـــب درجـــــة االكتمـــــال 

  .(les encours)المنتجات التامة والمنتجات قید التنفیذ 

  :المنتجات الوسیطة -أ

غت مرحلة معینة مـن التصـنیع وُتوّجـه  لتـدخل فـي مرحلـة جدیـدة مـن هاته المنتجات بل

  .مسار اإلنتاج

  :المنتجات التامة -ب

  .هاته المنتجات بلغت المرحلة النهائیة من دورة اإلنتاج للمؤسسة

  :المنتجات قید التنفیذ -ج

  .ةهي المنتجات المادیة والخدمات قید التصنیع والّتشّكل خالل مسار العملیة االنتاجی

  :المنتجات المتبقیة -د

  .هي المنتجات المشّكلة من الفضالت والمهمالت الخاصة باإلنتاج

  :النواتج المدمجة -ه

یـتم أخـذها (والتي ُیعتّد بها في المحاسبة التحلیلیـة ) المالیة(هي نواتج المحاسبة العامة 

األعمــــال، رقــــم : ، مثــــال ذلـــك)فـــي الحســــبان عنـــد حســــاب مختلـــف التكــــالیف والتكلفــــة الكلیـــة

  .المبیعات

  :النواتج غیر المدمجة -و

، ولكنها ال تعكس النشـاط )المالیة(هي النواتج التي تم تسجیلها في المحاسبة العامة   

  .النواتج االستثنائیة: العادي، مثال ذلك
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  :النواتج اإلضافیة -ز

 .المنجزة من طرف المؤسسة لحاجتها الخاصة) المنتجات(هي النواتج 

  :المخزوناتتعریف  3-4

: المخزونــات هــي مجمــوع المنتجــات والخــدمات التــي تــدخل فــي دورة االســتغالل لكــي

. أو؛ ُتســتهلك عنــد أول اســـتعمال اإلنتاجیــةســواء تُبــاع علــى حالتهــا أو خــالل مســـار العملیــة 

التموینــات بــالمواد األولیــة والمــواد المســتهلكة والتوریــدات : مثــال عــن المخزونــات التــي ُتســتهلك

كمـا یوجـد أیضـا مخزونـات للمنتجـات التامـة، . *)توریدات ومواد مسـتهلكة(ینات األخرى والتمو 

 .       الوسیطة وقید التنفیذ

  :جـــرد المخزونات 3-5

  . یوجد نوعین من الجرد، جرد متناوب وجرد دائم

   (Inventaire intermittent)الجــرد المتناوب  -أ

صوم،  ُیشار فیه إلى قیمة وكمیة كـل هو عبارة عن كشف لكل عناصر األصول والخ

  . عنصر من تلك العناصر مرة واحدة في السنة

  : (Inventaire permanent): الجرد الدائم -ب

هــو الجــرد المحاســبي، أي هــو عبــارة عــن تنظــیم لحســابات المخزونــات والتــي ُتســجل 

كمــا . یــةویســمح بمعرفــة فــي كــل لحظــة الموجــودات بالقیمــة وبالكم) دخــول وخــروج(الحركــات 

 . للمحزوناتیسمح هذا الجرد بإعداد بطاقات 
 

                                                
؛ في أساسيفالمواد األولیة هي أعباء مباشرة وتدخل في تركیبة المنتوج بشكل . الكثیر من طلبتنا ال ُیمّیزون بین المواد األولیة والمواد المستهلكة *

 .ج بشكل ثانويغیر مباشرة وتدخل في تركیبة المنتو  أعباءلمستهلكة هي ا المواد أنحین 
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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  قسم العلوم المالیة والمحاسبة

  أدوات مراقبة التسییر: مقیاس

  

 )01( طریقة محاسبة التكالیف حسب األنشطة

  :تمهید

  :هاته الطریقة تختلف بشكل جذري على الطرق الكالسیكیة

  طریقة التكالیف الكلیة* 

  طریقة التكالیف الجزئیة* 

  طریقة التكالیف المتغیرة* 

  طریقة التكالیف المستهدفة* 

  طریقة التكالیف المباشرة * 

  )الخاصة(طریقة التكالیف النوعیة * 

باسـتثناء طریقـة التكـالیف المسـتهدفة غیـر (هاته الطرق الكالسیكیة، والتـي تـم دراسـتها 

ات مـن طـرف بعـض المسـیرین، والـذین اقترحـوا ، تعرضـت إلـى انتقـاد)المقررة في هـذا المقـرر

لتكــالیف ا، لــیس حســب المنتــوج أو الخدمــة، ولكــن علــى ترتكــز علــى التكــالیفمقاربــة جدیــدة 

  . الخاصة بمختلف أنشطة المؤسسة

إن نظام محاسبة التسییر الجدید هـذا ظهـر فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة، فـي نهایـة 

     .  الثمانینیات من القرن العشرین

  ABCأسباب ظهور طریقة  -1

  :أتمتة العملیات اإلنتاجیة 1-1

، انخفضــت األعبــاء المباشــرة الخاصــة بالتصــنیع اإلنتاجیــةمــع تطــور أتمتــة العملیــات 

) بكمیـــات كبیـــرة(وخـــالل القـــرن الماضـــي، ســـمحت عملیـــات اإلنتـــاج المكثـــف . بشـــكل مســـتمر

  .وفورات أو اقتصادیات حجم كبیرةمن تحقیق  (Produits standardisés)للمنتجات النمطیة 
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أعبـاء غیـر (ومن ذلك الحـین، أصـبحت أسـعار التكلفـة تتشـكل أكثـر فـأكثر مـن نفقـات 

  .ترتبط بسیر عمل مصالح البحث، التطویر، التسییر، مصالح وورشات التصنیع) مباشرة

فلــم تعــد محاســبة التســییر تركــز علــى المنتجــات أو الخــدمات مــن خــالل التمییــز بــین 

فلــم یعــد ) الــخ...أعبــاء اإلدارة، الصــیانة،(واألعبــاء غیــر المباشــرة ) لإلنتــاج(اء المباشــرة األعبــ

 .  حجم اإلنتاج هو الذي ُیفسر تطور أسعار التكلفة

  اللجوء إلى المناولة أو المقاولة من الباطن  1-2

مــن ، تراجــع حجــم التموینــات (La sous-traitance)مــع اللجــوء أو االســتعانة بـــ المناولــة   

  .   المواد األولیة الخام لصالح المشتریات من األجزاء التي ُتوجه للتجمیع أو التركیب

 ظهور بعض الوظائف الجدیدة 1-3
لقد تنامت أهمیة بعض الوظائف مثل أنشـطة التسـویق، الهندسـة، التوزیـع االلكترونـي،   

  .   كم ارتفعت تكالیفها بشكل كبیر. تسییر المبیعات، اإلشهار

  فاض مدة دورة حیاة المنتجاتانخ 1-4

إن تزاید احتیاجات المستهلكین وبحثهم على تحقیق الذاتیة دفـع المؤسسـات إلـى تمییـز 

وتنویــع منتجــاتهم المعروضــة وتصــمیم منتجــات جدیــدة ممــا أدى إلــى تخفــیض مــدة دورة حیــاة 

یك، اللوجسـت: وتطـورت أنشـطة. فقد أصـبحت سالسـل اإلنتـاج شـیئا فشـیئا اقـل مـدة. المنتجات

  .وتطورت تكالیفها بشكل كبیر. النقل، اإلعالم اآللي، البحث في الجودة

  تطور النشاط العام للمؤسسة 1-5

فالمؤسســة . أصــبح المنتــوج المــادي المبــاع مجــرد عنصــرا مــن النشــاط العــام للمؤسســة  

أصبحت في المقابل تهتم بأنشـطة أخـرى ال تقـل أهمیـة مـن إنتـاج وبیـع المنتجـات المادیـة مـن 

 Just in)المقدمـة للعمــالء أو الزبـائن، الصــیانة، الجـودة، فــي الوقـت المحــدد  *الخــدمات: لمثـ

time) على المقاس ،(de sur mesure)التسلیم السریع، ضمانات لمدد أطول، مولدات القیمة ، . 
  "في الوقت المحدد"العمل من خالل  1-6

األمــر  (Flux tendus)" فـي الوقــت المحـدد"أصـبحت المؤسسـات تعمــل مـن خـالل نظــام 

  الذي أدى إلى اختفاء المشاكل المتعلقة بتخزین المواد األولیة والمنتجات التامة  

                                                
سسة تقدم خدمات إعالمیة، تثقیفیة، تعددت الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة لعمالئها، فزیادة على خدمات ما بعد البیع، أصبحت المؤ  *

  .  الخ...إرشادیة تتعلق باستعماالت المنتوج ومخاطره أو مخاطر المنتجات الُمقّلدة
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  تطور أعباء المستخدمین 1-7

ـــة: بالنســـبة ألعبـــاء المســـتخدمین، شـــهدنا ظـــاهرتین . إحـــالل األتمتـــة محـــل الیـــد العامل

  . مباشرةوٕاحالل أو استبدال الید العاملة المباشرة بالید العاملة غیر ال

  ABCخصائص طریقة  -2

  :بالخصائص اآلتیة ABCتتمیز طریق   

  وتفضیل االحتكام لمرجعیة النشاط؛ (référence)التخلي عن االحتكام إلى المنتوج كمرجع * 

  تراجع المكانة المعطاة لوظیفة اإلنتاج؛  * 

  .  من بعض األنشطة للقیمة المولدةاألخذ بالحسبان * 

  ABCمبدأ عمل طریقة  -3

. تركــز علــى مفهــوم النشــاط بــدال مــن مفهــوم المنتــوج ABCلقــد رأینــا كیــف أن طریقــة 

  .بأنه مجموعة من المهام األساسیة: النشاطوُیعرف 

، ثـم بعـد ذلـك نقـوم )القـیم(المبدأ األول یتمثل في إحصـاء كـل األنشـطة المولـدة للقیمـة 

هـو  (L'inducteur de coût) كلفـةمؤشـر الت/ُمـوّلّ◌دوُیعتبـر . بتقدیر التكلفـة الخاصـة بكـل نشـاط

بأنهـا مجموعـة مـن األنشـطة الضـروریة  (Le processus)العملیـة وُتعـرف . *وحدة قیاس النشـاط

  .لتقدیم وعرض منتوج أو خدمة معینة

في مرحلـة ) ُتخصص(تحدیدا على تكالیف األنشطة والتي ُتوجه أو  ABCتركز طریقة 

  . مباعةثانیة إلى تكالیف المنتجات المصّنعة وال

+ التصــنیع + الطلــب : إن تكلفـة نشــاط مـا یمكــن أن یتشــكل مـن تكــالیف المهــام اآلتیـة

  .الصیانة+ الشحن + الفوترة 

  :إلى ما یلي ABCوتهدف طریقة 

  ؛  (Pertinents)حساب أسعار تكلفة موضوعیة * 

  األنشطة وأسعار التكلفة؛: توضیح العالقات بین* 

  .  لمختلف األنشطة" دورات الحیاة"تقییم تكالیف * 

                                                
، وهي المقیاس الذي نستعمله في توزیع (L'unité d'œuvre)وفقا لطریقة التكالیف الكلیة نقیس قسم أو مركز التحلیل بواسطة وحدة العمل  *

وفي . طبیعة وحدة العمل، عدد وحدات العمل وتكلفة وحدة العمل: ة على مختلف مراكز أو أقسام التحلیل، أین ُنمّیز بیناألعباء غیر المباشر 

، وهو المقیاس الذي نستعمله في توزیع األعباء (l'inducteur de coût) التكلفة مسبب: نقیس نشاط معین بواسطة ABCالمقابل، في طریقة 

  .  طبیعة مسبب التكلفة، حجم مسبب التكلفة، تكلفة مسبب التكلفة: ألنشطة، أین ُنمّیز بینغیر المباشرة على مختلف ا
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  :من خالل الشكل اآلتي ABCویمكن تمثیل مبدأ عمل طریقة 

  ABCمراحل توزیع األعباء غیر المباشرة حسب طریقة 
 
  

  

  

  

  

  

  

  ABCتقنیات طریقة  -4

  : نعتبر أن ABCحسب طریقة   

  المنتجات أو الخدمات تستهلك أنشطة؛* 

  ).مادیة، بشریة، مالیة(األنشطة تستهلك موارد * 

  :تمیز هاته المقاربة بما یليوت

  تقسیم تكالیف مراكز التحلیل الموجودة إلى أنشطة؛* 

  :، والتي یمكن تصنیفها إلى"التكلفة سبباتم"تحدید وحدات النشاط أو ما ُیعرف بـ * 

ساعات عمل اآللـة، سـاعات الیـد العاملـة، الكیلـوغرام مـن المـادة األولیـة، : الحجم سبباتم  -

  ...الخ

عــدد السالســل المصــّنعة، عــدد الطلبیــات التــي تــم تنفیــذها ، : لتنظــیم أو التســییرا ســبباتم -

  ...عدد مرات التسلیم، الخ

، عدد الموردین، عـدد (Nbre de références)عدد األصناف : المنتجات أو الخدمات سبباتم -

  ...الزبائن، الخ

  ...المساحة، رقم األعمال، الخ: خصائص المؤسسة سبباتم -

 inducteurs de)التكلفـة هاتـه یمكـن أن تكـون مشـتركة بـین عـدد مـن األنشـطة  سـبباتم  

coûts transversaux) . مركـز تجمیـع"ُتجّمـع فـي  مسبب التكلفةكما أن األنشطة التي لها نفس ."

 3 مركز تحلیل 2 مركز تحلیل 1 مركز تحلیل

 3نشاط  6نشاط  5نشاط  4نشاط  2نشاط  1نشاط 

 4مسبب تكلفة  3مسبب تكلفة  2مسبب تكلفة  1مسبب تكلفة 

 2لمنتوج ا 1المنتوج 

 مسبب موحد
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وذلـــك  ســـبباتوبالنســـبة لكـــل مركـــز، یجـــب حســـاب التكـــالیف الوحدویـــة لكـــل المؤشـــرات أو الم

  .سبباتدد المبتقسیم التكلفة الكلیة على ع

ُتحمل األعباء غیر المباشرة فیما بعد على أسعار التكلفة للمنتجـات والخـدمات انطالقـا   

  .من تكالیف المؤشرات

  یمكن تسمیة مؤشرات التكلفة بمسببات التكلفة  :مالحظة 
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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  قسم العلوم المالیة والمحاسبة

  أدوات مراقبة التسییر: مقیاس

  

 )02( طریقة محاسبة التكالیف حسب األنشطة

  :مثــال عملـــي

 03مـن انطالقـا  (C1, C2)شركة الكترونیـة متخصصـة فـي تجمیـع الـدارات االلكترونیـة 

مـــن رقـــم األعمـــال یـــتم  1/3وحـــوالي . یـــتم شـــراؤها مـــن عنـــد مـــورد (A,B,C): أجـــزاء الكترونیـــة

لعمیـــل مهـــم مـــن قطـــاع الصـــناعات اإللكترومنزلیـــة  (C1)تحقیقـــه مـــن بیـــع الـــدارات الكهربائیـــة 

بینمــا یــتم تصــنیع . (Lave-vaisselle)والــذي یســتعملها فــي مبرمجــات غســاالت األوانــي المنزلیــة 

حســب الطلــب لعــدد كبیــر مــن العمــالء مــن قطاعــات صــناعیة  (C2)دارات الكهربائیــة وبیــع الــ

  ...صناعة األلعاب، النجارة الصناعیة، صناعة الساعات، الخ: مختلفة

  :المطلوب

  شراء األجزاء اإللكترونیة ثمنحساب  - 1

  تحدید الزمن والتكلفة للید العاملة المباشرة - 2

 ) غیر المباشرة ءعباجدول توزیع األ( حساب تكلفة وحدة العمل - 3
 المتجانسة ماألقسا والنتیجة حسب طریقة )التكلفة الكلیة( حساب أسعار التكلفة - 4

 ABCوالنتیجة حسب طریقة  )التكلفة الكلیة( حساب أسعار التكلفة - 5
 المقارنة والتعلیق على النتائج -6

 معلومات تتعلق باإلنتاج والمبیعات: 1الملحق 

المســـتعملة فـــي إنتـــاج داّرة كهربائیـــة موضـــحة فـــي أســـماء وعـــدد األجـــزاء االلكترونیـــة 

  . الجدول أدناه
  /األجزاء االلكترونیة

 الدارات الكهربائیة

C1 C2  السعر الوحدوي  

 )خارج الرسم(

 َ◌A 1 1 25 دج 
B 1 2 50 دج 
C --- 1   45 دج 
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هاته األجزاء االلكترونیة تمر داخل ورشة تجمیع، وفي هاته الورشـة تحتـاج إلـى أزمنـة 

  ):بالدقیقة(لید العاملة اآلتیة ا
 C1 C2 الدارات الكهربائیة
 د 20 د 15 زمن الید العاملة

تسـاوي ) متضـمنة األعبـاء االجتماعیـة(تكلفة الساعة الواحدة من الیـد العاملـة المباشـرة 

  دج 100

األعبــاء غیــر المباشــرة تــوزع بــین ثالثــة مراكــز ) ن(بالنســبة للسداســي األول مــن الســنة 

  :المبالغ اآلتیةتحلیل ب
 التوزیع/اإلدارة التجمیع التموینات مراكز التحلیل

 480000 1200000 202500 المجموع

  طبیعة وحدة العمل

 ) وعاء األعباء(

 ) 1(*دج من المبیعات 1 دقیقة ید عاملة  1 دج من المشتریات 1

عبـاء هـذا بالنسـبة ، وقـد تـم تفضـیل وعـاء األ)في الوقـت المحـدد(المؤسسة تعمل حسب أسلوب  )1( 

  .المفترض استخدامها للمنتجات المباعة(لتكلفة اإلنتاج 

، بالنسـبة لمختلـف التموینـات وكـذا بالنسـبة لمختلـف )فـي الوقـت المحـدد(فالمؤسسة تسـتخدم أسـلوب 

  . ویمكن غض النظر عن مشاكل التخزین. التسلیمات للعمالء

    :   يوالمبیعات المتعلقة بالفترة موضحة في الجدول اآلت 
 7500 10000 الكمیات المباعة

 دج 400 دج 180 السعر الوحدوي خارج الرسم

  )التموینات(تحلیل نشاط مركز : 2الملحق 

  : هناك نشاطین أساسیین لهذا المركز

ومــن تلــك  تســییر وٕادارة األســواق: یشــمل النشــاط األول العدیــد مــن المهــام المتعلقــة بـــ

  ...). انجاز المناقصات، التفاوض، متابعة العقود، الخالبحث عن الموردین، (المهام نذكر 

الــدینار الواحــد مـــن : تكلفـــة ســببموبالنســبة لهــذا النشــاط یمكــن اعتمـــاد كمؤشــر أو 

  .المشتریات

  .لألجزاء المشتراةاالستالم والرقابة : یسمى النشاط الثاني

                                                
وهي طریقة . (Flux Tendus)أو بالفرنسیة  (Just In Time)أو ما ُیعرف باإلنجلیزیة بطریقة ) في الوقت المحدد(لمؤسسة تعمل وفقا ألسلوب ا *

، وتستخدم في الصناعة وتستدعي التصنیع حسب الطلب، فال توجد )0(تستهدف تخفیض المخزونات إلى أدنى مستوى ) تموینیة(لوجیستیكیة 

  .(Toyotisme)" تویوتا الیابانیة"هاته الطریقة مستمدة من فلسفة مؤسسة . ن، وال توجد مخاطر انخفاض قیمة المخزونتكالیف تخزی
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  .شتراةالوحدة من المادة الم: تكلفة سببكموبالنسبة لهذا النشاط یمكن اعتماد 

  :وبعد التحلیل، تم التوصل إلى تقسیم أعباء مركز التموینات على األنشطة كما یلي
 المبالغ األنشطة

 دج 81000 تسییر وٕادارة األسواق

 دج 121500 االستالم والرقابة

 دج 202500 مجموع أعباء التموینات

  )التجمیع(تحلیل نشاط مركز : 3الملحق 

  : یمكن تمییز أساسیین متماثلین

وُیقاس هذا . وتحضیر اإلنتاج (Ordonnancement) متابعة الطلب: یسمى النشاط األول

  ).مؤشر التكلفة( السالسل المنتجةالنشاط بعدد 

  :والجدول اآلتي یبین عدد السالسل المنتجة خالل نفس الفترة
_______ C1 C2 المجموع 

 120 100 20 عدد السالسل 

 _______ 75 500 حجم السلسلة 

  .ةزمن الید العاملة المباشر: وُیقاس هذا النشاط بـ. التجمیع: یسمى النشاط الثاني

  :وبعد التحلیل، تم التوصل إلى تقسیم أعباء مركز التجمیـع على األنشطة كما یلي
 المبالغ األنشطة

 دج 360000 متابعة الطلب وتحضیر اإلنتاج

 دج 840000 التجمیع

 دج 1200000 مجموع أعباء التجمیع

  )التوزیع/اإلدارة(تحلیل نشاط مركز : 4الملحق 

  : یتضمن هذا المركز نشاطین أساسیین

: ومؤشر تكلفته هـو. دج 180000الشحن وُیقدر مبلغ أعبائه بـ : یسمى النشاط األول

  ).ال یوجد تخزین/سلسلة 120(عدد السالسل المصّنعة والمباعة 

. دج 300ة العامــة وُیقــدر مبلــغ أعبائــه بـــإدارة المبیعــات واإلدار : ســمى النشــاط الثــانيی

  .الدینار من رقم األعمال: ومؤشر تكلفته هو

  سبباتتكلفة الم: 5الملحق 
 تكلفة المؤشر حجم المؤشر طبیعة المؤشر مبلغ األعباء األنشطة

 دج 0.04 2025000 دج من المشتریات 1 81000 تسییر األسواق



 جامعة المسیلة)/02(ماستر                     أدوات مراقبة التسییر                             غزي محمد العربي. د

4 
 

 دج 2.43 50000 موادوحدة من ال 1 121500 االستالم والرقابة 

 دج 3000 120 سلسلة مصّنعة 1 360000 متابعة الطلب

 دج 2.80 300000 م. ع. دقیقة من ید 1 840000 التجمیع

 دج 1500 120 سلسلة مصّنعة  1 180000 الشحن

 دج 0.0625 4800000 دج من رقم األعمال 1 300000 اإلدارة

لنشـاطین مختلفـین ) لسالسـل المصـّنعةا(نالحظ انه تم اختیار نفـس المؤشـر : مالحظة

یتعلـــق األمــر بتعـــدي بعـــض المؤشـــرات . متابعــة الطلـــب والشـــحن: ینتمیــان لمركـــزین مختلفـــین

  .المشتركة بین عدد من النشطة

متابعـة الطلـب والشـحن لهمـا نفـس المؤشـر ومـن ثمـة یمكـن تجمیـع : نشـاطي: مالحظة

  .تكلفتهما حول المؤشر الوحید

  : الحـــل

  )بالكمیة وبالقیمة(لشراء لألجزاء االلكترونیة ا ثمنحساب  - 1
األجـــــــــــــــزاء 

 االلكترونیة

C1 C2 المجموع 

. ت الكمیة

 الوحدة

. ت الكمیة المبلغ

 الوحدة

 المبلغ الوحدة. ت الكمیة المبلغ

A 10000 25 250000 7500 250 187500 17500 25 437500 
B 10000 50 500000 15000 50 750000 25000 50 1250000 
C --- ---- --- 7500 45 337500 7500 45 337500 

 2025000 ---- 50000 1275000 --- 30000 750000 ---- 20000 المجموع

  حساب زمن وتكلفة الید العاملة المباشرة - 2
C1= 10000 C2= 7500 المجموع 

  /الزمن

 للوحدة

المعـــــــــــــــــــــــــــــــــدل  الكمیة

 الساعي

  /الزمن المبلغ

 للوحدة

  المعدل الكمیة

 الساعي 

 المبلغ الزمن لمبلغا

 500000 د 300000 250000 دج 60/100 د  150000 د 20: بالدقیقة 250000 دج 60/100 د  150000 د 15: بالدقیقة

 500000 سا 5000 250000 دج 100 سا 2500 بالساعة 250000 دج 100 سا 2500 بالساعة

 )غیر المباشرة ءجدول توزیع األعبا( حساب تكلفة وحدات العمل - 3
 التوزیع/اإلدارة التجمیع التموینات مراكزال

 480000 1200000 202500 المجموع

دح مـــــــــــــــــن  1 وحدة العمل 

 المشتریات

  دقیقة من 1

 الید العاملة  

دج مــــــــــــــــــــــن  1

 المبیعات

 4800000 300000 2025000 عدد وحدات العمل

 0.10 4.00 0.10 تكلفة وحدات العمل 
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 األقسام المتجانسةحسب طریقة  حساب سعر التكلفة والنتیجة التحلیلیة - 4
  

 العناصر

C1 C2   

  . ت الكمیة المجموع

 الوحدة

  .ت الكمیة المبلغ

 الوحدة 

 المبلغ

 2025000 1275000 42.50 30000 750000 37.50 20000 سعر الشراء

 202500 127500 0.10 1275000 75000 0.10 750000 لتموینغ م ل أعباء

 2227500 1402500 46 30000 000825  41 20000  تكلفة الشراء

 500000 250000 60/100 150000 250000 60/100 150000 )دقیقة(م .ع.الید

 1200000 600000 4.00 150000 600000 4.00 150000 تجمیعغ م لل أعباء

 3927500 2252500 300.33 7500 1675000 167.50 10000 تكلفة اإلنتاج

 480000 300000 0.1 3000000 180000 0.1 1800000 التوزیع/إلدارةأ غ م ل

 4407500 2552500 340.33 7500 1855000 185.50 10000 سعر التكلفة

 4800000 3000000 400 7500 1800000 180 10000 رقم األعمال

 392500 447500   55000-   النتیجة التحلیلیة

  %15   %3-   من رقم األعمال %

  ABCالتحلیلیة حسب طریقة  حساب سعر التكلفة والنتیجة - 5
  

 العناصر

C1 C2   

  . ت الكمیة المجموع

 الوحدة

  .ت الكمیة المبلغ

 الوحدة 

 المبلغ

 2025000 1275000 42.50 30000 750000 37.50 20000 سعر الشراء

 81000 51000 0.04 1275000 30000 0.04 750000 تسییر األسواق

 121500 72900 2.43 30000 48600 2.43 20000 الرقابة/االستالم

  2227500  1398900  46  30000  828600  41  20000  تكلفة الشراء

 500000 250000 60/100 150000 250000 60/100 150000 )دقیقة(م .ع.الید

 360000 300000 3000 100 60000 3000 20 متابعة الطلب

 840000 420000 2.80 150000 420000 2.80 150000 التجمیع

 3927500 2368900 315.85 7500 1558600 155.86 10000 اإلنتاج تكلفة

 180000 150000 1500 100 30000 1500 20 الشحن

 300000 187500 0.0625 3000000 112500 0.0625 1800000 اإلدارة

 4407500 2706400 360.85 7500 1701100 170.11 10000 سعر التكلفة

 4800000 3000000 400 5007 1800000 180 10000 رقم األعمال

 392500 293600   98900   النتیجة التحلیلیة

  %10   %5   من رقم األعمال %

  المقارنة والتعلیق على النتائج - 6

مع طریقـة محاسـبة التكـالیف حسـب األنشـطة، یظهـر أن النتیجـة هـي أكثـر توازنـا بـین 

ت أحجام مختلفة ممـا یـؤدي إلـى ، ذلك أنها ذا"حجم السالسل" أثر ویعود ذلك إلى. المنتوجین

 .تغییر توزیع األعباء
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متابعـــة الطلـــب والشـــحن ُوّزعـــت بـــین السلســـلتین : أیضـــا، نالحـــظ أن أعبـــاء كـــال مـــن

  .دج 4500المصّنعتین بمبلغ 

 100بحجـم  C1كما هو الحال بالنسـبة لــ (عندما تكون هاته السالسل ذات حجم كبیر 

. المحّمـل لكـل وحـدة منتجـة سـیكون إذن ضـعیف جـدا، فـإن المبلـغ )وحدة في السلسلة الواحـدة

 C2 )75مرتفعــة جــدا أكثــر مــن النتیجــة المحققــة مــن  C1بینمــا ســتكون النتیجــة المحققــة مــن 

  .ألقسام المتجانسةمقارنة بطریقة ا) وحدة فقط

إن األخـــذ بالحســـبان لهـــذا األثـــر یســـمح لمحاســـبة األنشـــطة بإعطـــاء االعتبـــار للحقیقـــة 

  .اإلنتاجیةیف في المؤسسات االقتصادیة للتكال

  :خالصــة

  :إن التكالیف المحسوبة على أساس األنشطة ذات مصداقیة أكثر لعدد من األسباب

أن عملیة توزیع األعباء غیر المباشرة حسب هاته الطریقة یصبح ذا أكثر مصـداقیة  *

  ألنها ُتفسر أكثر االستهالكات من مختلف الموارد؛

  ة تعقید مسارات العملیات االنتاجیة وتعدد األنشطة؛تأخذ أكثر بالحسبان عملی  *

وجــود العدیــد مــن (أنهــا ُتفســر وُتمثــل أفضــل تعقیــد بعــض المنتجــات والتــي تتمیــز بـــ *

  ؛)األجزاء االلكترونیة، تُنتج من خالل حصص

  "       دعم منتوج لمنتوج آلخر"تتفادى عیوب الطریقة الكالسیكیة التي تؤدي أحیانا إلى  *
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