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  شكر و تقدیر  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصالة وأتم التسلیم على المبعوث رحمة للعالمین وعلى أفضل 

  .إلى یوم الدین بإحسانخلق اهللا أجمعین سید الوجود سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم ومن وااله وتبعه 

  .التقوىح والعلم و یزید لنا من الصال أنالحمد الذي ألهمنا الطموح و سدد خطایانا، ونسأله 

التقدیر لجامعة البشیر اإلبراهیمي برج بوعریریج كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة نتقدم بجزیل الشكر و 

  .وعلوم التسییر التي أتاحت لنا فرصة الدراسة في رحابها العامرة

التقدیر والعرفان الجمیل لمشرفنا المعالي الشكر و  آیاتیسعنا إال أن نتقدم بأسمى  وفي هذا المقام ال

الذي تفضل بأخالق النبالء وتواضع العلماء وحكمة الحكماء  "بونقیب أحمد/ "الدكتوراألستاذ الفاضل 

وعطاء العلماء باإلشراف على هذه الدراسة ولم یبخل علینا بجهد أو نصیحة فكان نعم المرشد وخیر 

خرا وعطاءا لطالب ذه ومتابعته الدقیقة ونصائحه الثمینة فلیدم شكره على حسن أخالقه وتوجیهنالدلیل، 

  .العلم والمعرفة وجزاه اهللا عنى كل الخیر

كما ال ننسى أن نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لكل العاملین بمؤسسة كوندور الذین لم یبخلوا علینا 

  .بالمعلومات و المساعدة، جزاهم اهللا ألف خیر

دعاء، نسأل اهللا  أووشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاز هذه المذكرة ولو بكلمة طیبة أو ابتسامة 

  .یتقبله في میزان الحسنات نالقدیر أن ینفع بهذا العمل قارئه وا

  

 ، لطیفةالدین عماد

  

  

  

  

  



 
 

 
 

  

 

ھداءإ  

:الحمد هللا وكفى والصالة على الحبیب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد  

هللا الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله الحمد 

 تعالى مهداة إلى الوالدین الكریمین حفظهما اهللا

" أختي وٕاخوتي" تزال  لكل العائلة الكریمة التي ساندتني وال " 

"زوجتي"ي إلى رفیقة درب  

م اهللاإلى أصدقائي الذین قاسموني لحظاتي وفقه  

  إلى كل من كان لهم اثر على حیاتي

  

  

  

  

  

  

  بوخلیفة عماد الدین

  

  



 
 

 
 

  

  إھداء

الحمد هللا تعالى الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل وأن یوفقنا لما یحبه ویرضاه والصالة والسالم على أشرف 

  .المرسلین سیدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

 

بتخرجي وحزني بوداع أحبتي في غمضة عین مرت أیامنا وها نحن الیوم نجني  اختلطت دموع فرحتي

قطافنا ونودع أحبتنا والمكان الذي ضمنا هذه سنة الحیاة باألمس التقینا والیوم افترقنا ولكن فرحنا بتخرجنا 

  ینسینا ألمنا

حبیبي   أبياة أهدي تخرجي ونجاحي إلى أول من انتظر هذه اللحظات لیفتخر بي إلى سندي في الحی

 أنوالدي تمنیت الیوم كثیرًا  خیبت ضنك حبیبي وما أمنیتكهللا  حققت إنشاء اوصدیقي والدي المرحوم 

الحیاة فال حیاة بعدك یارب  أنتالتي تغمرني فرحًا والدي  كابتسامتارفع قبعتي عالیًا وارى  وأناتراني 

  .إلیه شوقافي الفردوس األعلى عدد ما نبض قلبي  اجعله

 يما فمن حفتني بتراتیل دعواتها الطاهرة وعلمتني الصمود مهما تبدلت الظروف إلى أغلى  أهدیه إلى

وأخوتي والى صدیقتي نعیمة التي لطالما كانت سندا لي وٕالى جمیع زمالئي في مشواري  أميالوجود 

 الدراسي

  يساعدني ودعمن إنسانواشكر كل 

  

  

  

 لهري لطیفة                                                                                         



 

 VI  
 

  :ملخص

ة یهدف موضوع دراستنا إلى تقدیم عرض لنظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشط

ABC  والذي یعتبر من األنظمة الحدیثة الذي یهدف إلى تحمیل التكالیف الغیر مباشرة للمنتجات على

حساب األنشطة المستهلكة على كل منتوج وذلك من اجل تخفیض التكلفة على عكس طرق المحاسبة 

  . التقلیدیة التي تقوم بتوزیع تكالیفها على حساب معدل ثابت

وعلیه سنقوم في موضوع الدراسة إسقاط الجانب النظري على الواقع المیداني في المؤسسة االقتصادیة 

  وحدة المكیفات الهوائیة "كوندور 

محاسبة التكالیف، التكالیف الغیر مباشرة، المحاسبة التقلیدیة، التكلفة، المؤسسة  :الكلمات المفتاحیة

  االقتصادیة، 

Abstract: 

       The subject of our study aims to provide a presentation of the cost 

accounting system based on ABC activities, which is considered one of the 

modern systems that aims to charge the indirect costs of products at the expense 

of the activities consumed on each product, in order to reduce the cost in 

contrast to the traditional accounting methods that distribute their costs at the 

expense of fixed rate. 

Accordingly, on the subject of the study, we will project the theoretical aspect 

on the field reality in the economic institution Condor “Air Conditioning Unit.” 

Key words : Cost accounting, Indirect costs, traditional accounting, the cost, 

economic institution 
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 أ 

  المقدمة

تتعزز بمجموع مؤسساتها داخل االقتصاد الـوطني مرهونـة بمـدى إن المكانة االقتصادیة ألي دولة، 

مساهمتها في التنمیة االقتصادیة، في خلق قیمة مضافة على الصعید االقتصادي كذا بمـدى  وكفاءتها

قدرتها على المنافسة فرض وجودها في محیط یتسم بعدم االستقرار التغییر المستمر، بالخـصوص في 

هد أوضاعا عالمیة جدیدة فرضتها القوى المهیمنة على االقتصاد العالمي هذه عصرنا الحالي الذي یش

  .الظاهرة التي باتت أمرا حتمیا مفر منه خاصة على الدول النامیة

حیث تسعى المؤسسات االقتصادیة لتحقیق هدفها الرئیسي أال وهو البقاء واالستمرار في السوق، 

وتعظیمها، ولبلوغ هذا الهدف اتبعت عدة استراتیجیات وعملت ذلك إال من خالل تحقیق األرباح  ولن یكون

تنافسیة منتجاتها، من خالل دراسة السوق واالهتمام بجودتها، والتحكم الجید في تكالیفها،  على الرفع من

نظم معلوماتیة فعالة تمد متخذي القرار بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب،  وهذا ما یستدعي توفر

المحاسبي، الذي یعتمد علیه في تحدید تكلفة المنتجات ومساهمتها في نتیجة  نظام المعلومات وعلى رأسها

  .المؤسسة

ولكن التغیرات في البیئة الصناعیة حالت دون صالحیة المعلومات التي تقدمها األنظمة الكلفویة 

التكالیف غیر  التقلیدیة التي كانت تالئم البیئة والظروف التي وجدت فیها خاصة في مجال تخصیص

المباشرة، حیث أصبحت المعلومات التي تقدمها األنظمة التقلیدیة للتكالیف مظللة وال تتسم بالصحة 

والدقة، ولهذا السبب برزت الحاجة المتنامیة لوجود أنظمة تستطیع مسایرة هذه التغیرات و تلبیة 

  االحتیاجات المتعددة لإلدارة 

طور أنظمة محاسبة التكالیف، ما أدى إلى ظهور أفكار جدیدة كان لهذا التحرك األثر الكبیر في ت

غیرت من الفلسفة المتبعة في األنظمة التقلیدیة وفي معالجة وتتبع التكالیف، تجلت هذه األفكار في نظام 

جدید یعمل على تالفي نقائص أنظمة التكالیف التقلیدیة ومواكبة احتیاجات اإلدارة من المعلومات، 

م محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة حیث یركز هذا النظام على العالقة اصطلح علیه نظا

السببیة بین موارد وأنشطة ومنتجات المؤسسة وذلك من خالل فكرة أن القیام باألنشطة یستهلك موارد وأن 

ت إنتاج منتجات وخدمات یستهلك األنشطة، القى تطبیق هذا النظام قبول وترحیب الكثیر من المؤسسا

  .وذلك نظرا لنوعیة وجودة المعلومات التي یقدمها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المقدمة
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 ب 

  :هذا ما دفع إلى طرح اإلشكالیة التالیة

  ؟دفآتموال مكیفاتلا وحدة في ABC بطریقة التكالیف حساب یتم كیف

  :إذ یمكن أن تندرج تحت هذه اإلشكالیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة

 مقومات وآلیات عمل نظام محاسبة التكالیف المبني على  هل تتوفر المؤسسة محل الدراسة على

  ؟ أساس األنشطة 

 ؟  عن غیره من األنظمة التقلیدیة األخرى محاسبة على أساس األنشطةما الذي یمیز نظام ال 

 عمل نظام محاسبة التكالیف هل تتوفر المؤسسة محل الدراسة على المتطلبات الفنیة والتنظیمیة ل

  ؟األنشطةالمبني على أساس 

  :الفرضیات

تدفع بنا هذه التساؤالت إلى تقدیم فرضیات تكون بمثابة أجوبة محتملة یتطلب التأكد من صحتها أو نفیها، 

  :والتي تأتي على النحو التالي

یعتبر نظام محاسبة التكالیف نظام معلومات فعال في المؤسسات االقتصادیة ولكن نظر للتغیرات  -

اإلنتاج أصبح استخدام أنظمة التكالیف ألسالیب تقلیدیة ال یخدم كثیرا طرأت على تقنیات  التي

  .إدارة المؤسسة

نظام محاسبة التكالیف  تتوفر المؤسسة الجزائریة على بعض المقومات المساعدة على تطبیق -

  .األنشطة ولكن ال تتوفر على المتطلبات الفنیة والتنظیمیة أساس علىالمبني 

لیف المبني على أساس األنشطة بفلسفة جدیدة، تتمثل في توزیع یتمیز نظام محاسبة التكا -

األنشطة ومن ثم تخصیصها على المنتجات والخدمات، بحیث یؤدي تطبیقه في  التكالیف على

المؤسسة إلى توفیر معلومات دقیقة فیما یخص التتبع والسیطرة على التكالیف غیر المباشرة بشكل 

  .دقیق

  

  :أسباب اختیار الموضوع

اهتمام الطالبین بموضوع المحاسبة عموما ومحاسبة التكالیف خصوصا وذلك إیمانا منه بضرورة  -

 .الموضوع وجوانبه والذي یعتبر مهمال في الجزائر االهتمام بهذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المقدمة
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 ج 

التحوالت الراهنة التي یمر بها االقتصاد الجزائري بدایة من بعث المؤسسات االقتصادیة الكبیرة،  -

یة هذا ما یقابله ضعف القدرات التنافسیة الجدي إلى االنفتاح الكلي على التجارة العالم والسعي

 .وعدم امتالكها لمیزات تنافسیة خاصة على مستوى األسعار والجودة للمؤسسات الوطنیة

 .سعي الطالبین إلى توسیع رصیدهما المعرفي في مجال محاسبة التكالیف -

  :أهداف اختیار الموضوع

 ABCإلقاء الضوء على العوامل التي أدت إلى ظهور نظام  -

 دید مفهوم نظام التكلفة على أساس النشاطتح -

 محاولة تبیان آلیة عمل نظام التكلفة على أساس النشاط -

 محاولة معرفة أهم الخصائص لهذا النظام و الفرق بینه وبین نظام التكالیف الكلیة -

تطبیق نظام التكلفة على أساس األنشطة على مستوى مؤسسة صناعیة جزائریة للتعرف على دوره  -

 تحسین المیزة التنافسیةفي 

  و لهذا قمنا بدراسة حالة مؤسسة جزائریة كبرى و هي شركة كوندور وحدة المكیفات الهوائیة و المدفآت

  : حدود الدراسة

تمت الدراسة النظریة حول المحاسبة كنظام معلومات والتركیز على نظام محاسبة التكالیف  -

 ألنشطةخصوصا نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس ا

القیام بالدراسة المیدانیة في وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت الواقعة في المنطقة الصناعیة ببرج  -

بوعریریج ونظرا لضیق الوقت المخصص للدراسة المیدانیة سوف تقتصر الدراسة على ثالث 

 ورشات إنتاجیة

 ورشة تشكیل الحدید والطالء 

  ورشة المحول والمكثف الحراري 

 جمیع النهائيورشة الت 

  :منهج البحث واألدوات المستخدمة

بقصد اإللمام بمختلف جوانب الموضوع ودراسة اإلشكالیة الرئیسة واستخالص النتائج حول 

الفرضیات المطروحة حاولنا استخدم مزیج من المناهج ففي الجانب النظري من البحث استخدمنا المنهج 

 .تطبیقي استخدمنا المنهج التجریبيالوصفي والمنهج التحلیلي، أما في الجانب ال

فیما یخص الوسائل واألدوات المستخدمة فإننا قد استعنا بمجموعة من الكتب العربیة واألجنبیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المقدمة
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المتخصصة في مجال أنظمة المعلومات ومحاسبة التكالیف، باإلضافة إلى استخدام مقاالت وأبحاث 

  .التكالیف ودراسات عربیة وأجنبیة محكمة ومتخصصة في مجال محاسبة

  :تقسیمات البحث

  :الفصل األول

خصص هذا الفصل من الدراسة إلى التعرف على  مدخل إلى نظام محاسبة التكالیفتحت عنوان 

، نظام المحاسبة على أساس األنشطةالمفاهیمي لمحاسبة التكالیف ككل، وتناولنا في الجزء الثاني  االیطار

وفي األخیر تطرقنا إلى بعض ثم تطرقنا إلى كیفیة تصمیم نظام المحاسبة المبني على أساس األنشطة 

  .الدراسات السابقة

  :الفصل الثاني

، فقد تناولنا المؤسسة محل دراسة میدانیة لوحدة المكیفات الهوائیةخصص هذا الفصل إلى 

الدراسة من مختلف جوانبها باإلضافة إلى اقتراح نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة 

  .نتائجه ومن ثم مقارنته بالطریقة التقلیدیة المستعملةوتطبیقه في المؤسسة ودراسة 

  :صعوبات البحث

 ضیق المدة الزمنیة المخصصة للدراسة المیدانیة -

قلة المراجع العربیة المتخصصة في هذا المجال وقلة المراجع الحدیثة، باإلضافة إلى أن أغلبیة  -

 .المراجع المتوفرة والمتخصصة في هذا المجال باللغات األجنبیة

 .عدم توفر الرؤیة المحاسبیة لدى فریق العمل على مستوى محل الدراسة -

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المقدمة
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نظام محاسبة التكالیف مدخل إلى  
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  :تمهید

التقدم السریع الذي لحق بظروف الصناعة من حیث اللجوء إلى النظم اإلنتاجیة الحدیثة  إن      

المنافسة وتزاید الحاجة إلى ، أدى إلى زیادة نتاجتكنولوجیا اإل واالعتماد على الوسائل اآللیة وتطور

معلومات مالئمة تتماشى مع مواصفات هذا المحیط،السیما المتعلقة بالتكالیف لما لها من دور كبیر في 

وقد جاءت طریقة التكالیف على .  توجیه المسیرین لترشیدهم في اتخاذ قراراتهم اإلستراتیجیة والتشغیلیة

وللبحث عن طرق بدیلة لتحدید وتوزیع التكالیف بشكل  أساس األنشطة كاستجابة للتغیرات التي حدثت

دقیق ومالئم واالستغالل األمثل للموارد لتقدیم منتجات ذات جودة وبتكلفة معقولة، ومن أهم هذه الطرق 

  :مباحث خالل ما سبق تم تقسیم هذا الفصل إلى أربعة ومن نظام المحاسبة المبني على أساس األنشطة،

  المفاهیمي لمحاسبة التكالیف اإلطار :المبحث األول

  نظام المحاسبة على أساس األنشطة: المبحث الثاني

  تصمیم النظام المبني على أساس األنشطة: المبحث الثالث

  دراسات سابقة: المبحث الرابع
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  اإلطار المفاهیمي لمحاسبة التكالیف: المبحث األول 

للضرورة التي فرضت على المؤسسات ، كان نتیجة ن ظهور ما یسمى بمحاسبة التكالیفإ

 .التطور الذي شهده عالم األعمالالتكالیف و تنوع عناصر التجاریة والخدمیة، في ظل تعدد و الصناعیة و 

التي ال  تحلیل األنشطة، مما یساعد على التخلص من األنشطةحیث تكمن أهمیتها في جمع، عرض و 

  .دقیق للتكالیفتضیف قیمة للمنتج، و بالتالي یساهم في التحدید ال

  أنواع محاسبة نظم التكالیفو تعریف : المطلب األول

  :یمكن تقدیم التعاریف التالیة:تعریف محاسبة التكالیف: الفرع األول

تمثل قیمة األعباء المتعلقة " م 1982حسب المخطط المحاسبي الفرنسي لسنة :تعریف التكلفة :أوال

 . 1"بعنصر محدد في المخطط المحاسبي 

  :تعریف محاسبة التكالیف: ثانیا

محاسبة التكالیف أداة تحلیلیة تحكمها مجموعة من المبادئ واألصول العلمیة ویطبقها محاسب 

وتحلیل عناصر التكالیف من مواد وعمالة وخدمات مع ربطها بمراكز  التكالیف في سبیل تتبع وتسجیل

  2.باإلضافة إلى الرقابة علیها وذلك بهدف قیاس التكالیف. التكلفة وبوحدات المنتجات أو الخدمات

نظام معالجة بیانات التكالیف المتحصل علیها من نظام المحاسبة  على أنها كما عرّفت محاسبة التكالیف

وتحلیلها من أجل الوصول إلى نتائج یتخذ على ضوئها مسیرو ) باإلضافة إلى مصادر أخرى (العامة 

اسة ومراقبة المردودیة وتحدید فعالیة تنظیم المؤسسة ، كما المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطها، ویسمح بدر 

  3.أنه یسمح بمراقبة المسؤولیات سوآءا على مستوى اإلدارة كما یعتبر أداة ضروریة لتسییر المؤسسات

  

  

                                                           
1AbdelahBoughaba, Comptabilité Analytique d’exploitions, Berti édition, Alger, 1999,p :05 

 .208، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، بدون سنة النشر، صاألسس النظریة لمحاسبة التكالیفعلي عبد العلیم عبد الحمید، 2
العلوم االقتصادیة و التجاریة  ، رسالة ماجستیر كلیةالمستهدفة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریةمتطلبات تطبیق نظام التكالیف مسكین الحاج، 3

 .  19، ص2011علوم التسییر جامعة جیاللي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر،و 
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  :التعریف الثالث

هي نظام فرعي من النظام المحاسبي للوحدة االقتصادیة، یهتم بحصر وتجمیع تكلفة األنشطة 

. وغیر الصناعیة التي تقوم بها الوحدة االقتصادیة، وتحدید تكلفة السلع والخدمات التي تقدمها الصناعیة

وكذلك . ویتم استخدام هذه التكلفة في تقویم اإلنتاج والمخزون في نهایة الفترة إلمكان إعداد القوائم المالیة

تي تمكن إدارة الوحدة االقتصادیة من تركز محاسبة التكالیف على إنتاج المعلومات المالیة وغیر المالیة ال

  4.القیام بوظائفها األساسیة من تخطیط ورقابة واتخاذ قرارات وتقییم أداء

  : أنواع نظم التكالیف:الفرع الثاني

  : تعددت أنواع نظم التكالیف المحاسبیة وفق عدة معاییر وسنتطرق هنا إلى ثالث نظم أساسیة

  :نظام التكالیف الكلیة: أوال

التكالیف الكلیة هي طریقة قدیمة جدا، بما أننا نجدها في أمثلة تعود إلى بدایة القرن التاسع طریقة 

عشر، ویتم وفق هذا النظام إلى توزیع أولي وثانوي للتكالیف غیر المباشرة بحیث تتحمل الوظائف 

ف تخضع التكالی الرئیسیة هذه األعباء وفق معدالت التكالیف المباشرة تضاف إلى التكالیف الكلیة بینما

  .توزیع ثانوي ثم تضاف إلى التكالیف الكلیةغیر المباشرة إلى توزیع أولي و 

  :نظام التكالیف المعیاریة: ثانیا

للمنتجات و الخدمات تحمیلها حدید التكالیف المعیاریة سابقا و تعتمد هذا النظام أساسا على وضع و ی

اإلنتاج في المنشأة في مقادیر معیاریة، وتهتم بوضع معاییر كمقاس لألنشطة وحجم وفق معدالت و 

لیف المعیاریة ما یقابلها من تكالیف للوصول إلى ذلك المستوى وبعد ذلك إجراء مقارنة بین التكاالمستقبل و 

ع معاییر لجمیع التكالیف الحقیقیة التي تحملتها النشأة فعال بعد تنفیذ الفعلي، وتوضالتي وضعت مسبقا و 

السعي إلى تخفیضها مستقبلي والرقابة على التكالیف و تسمح هذه الطریقة للتخطیط اللتكلفة و عناصر ا

على التكالیف بهدف التحكم فیها وتساهم بشكل فعال في اتخاذ القرارات السدیدة والحصول على معلومات 

  .لمعرفتهاو 

                                                           
 10،ص2005-اإلسكندریة-، الدار الجامعیةأصول محاسبة التكالیفزینات محمد محرم، محمد رشید الجمال، شحاتة السید شحاتة،  4
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  :نستخلص ثالث أنواع من التكالیف المعیاریة

وهي تكالیف تأخذ من فترة زمنیة ماضیة تحسب على التكالیف الحقیقیة لفترة أو عدة  :كالیف مقربةت -1 

  .فترات

  .هي تكالیف معیاریة أدخلت في الموازنة التقدیریةو  :تكالیف موازنة -2 

هي تكالیف معیاریة قبلیة من أجل تسعیر الحركات بالكمیات والقیمة في  :تكالیف معیاریة محضة  - 3

 ..حاسبة التحلیلیةالم

 :نظام التكالیف الهامشیة: ثالثا

هو نظام یهتم بالتغیرات في التكلفة اإلجمالیة الناجمة عن تغیر في اإلنتاج، تدرس تغیرات األعباء 

 .5التي تنتج عن تقلبات النشاط وتحدید انعكاسات هذه التغیرات على رقم األعمال وعلى النتیجة اإلجمالیة

  مقومات وأهداف نظم التكالیف: المطلب الثاني

  :أهداف نظام محاسبة التكالیف: الفرع األول

إن الهدف األساسي ألي نظام هو تقدیم المعلومات الجیدة بخصائصها المختلفة لصناع القرار في 

المنشأة، وكذلك هو الحال في نظام محاسبة التكالیف، إال أنه یمكن أن نجمل أهم األهداف الرئیسیة 

  6:محاسبة التكالیف فیمایلي إلنشاء نظام

 ...تسمح بتحدید مختلف التكالیف، سعر التكلفة، سعر البیع  -1

 .تقدم عناصر أو قواعد اإلثبات لبعض عناصر األصول مثل تقییم المخزون -2

 ).مراقبة المیزانیة (مراقبة عملیة االستغالل الداخلي  -3

 .قیاس درجات و مستویات المردودیة -4

                                                           
ر، كلیة العلوم ست، رسالة مااستخدام نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط في المؤسسات الخدماتیةججیقة، بربارة نورة،  بونجاح5

  .)08-07(، ص ص 2017/2018االقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر وقسم علوم التجارة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، 
التطبیق ونموذج  -نظام محاسبة التكالیف المبني على األنشطة في الشركات الصناعیة األردن،وعالقته باألداء الماليیب، عمر محمد هد 6

عمان،األردن، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة،تخصص محاسبة، دكتوراه،  أطروحة ،- مقترح للقیاس 

  .19، ص2009
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 .التكالیفضبط ورقابة عناصر  -5

 .مقارنة النتائج الفعلیة بالنتائج التقدیریة و تحلیل االنحرافات -6

  .إعداد التقاریر لمختلف المستویات اإلداریة -7

باختصار ال نبالغ إن قلنا بان محاسبة التكالیف بالنسبة للمسیر هي أداة ال یمكن االستغناء عنها من أجل 

  7:لخص هذه األهداف في الشكل التاليأن یكون قادر على تحدید المسؤولیات ویمكن أن ن

  أهداف محاسبة التكالیف): 01(الشكل رقم 

  

 ، شهادةالتنافسیة للمؤسسة االقتصادیة اإلستراتیجیةدور محاسبة التكالیف في دعم عطوط عبد الحق، :المصدر

، 2013- 2012خیضر، بسكرة، ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر وقسم علوم التجارة،جامعة محمد 

  .12ص

  

                                                           
 االقتصادیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیةالتنافسیة للمؤسسة  االستراتیجیةدور محاسبة التكالیف في دعم عطوط عبد الحق، 7

 .12-11 ، ص ص2012والتجاریة وعلوم التسییر،قسم علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  :مقومات نظام محاسبة التكالیف: الفرع الثاني

یتفق الكثیر على وجود عدة مقومات رئیسیة یتأسس علیها أي نظام للتكالیف یمكن أن یؤدي 

  :وظائفه بكفاءة أمام اإلدارة، ویمكن تلخیص هذه المقومات بما یلي

جاهات انسیاب السلطة و المسؤولیة لجمیع أفراد تحدد فیه ات: وجود هیكل تنظیمي واضح: أوال

أصغر وحدة إنتاجیة، اختصاصاتهم وأنشطتهم الوظیفیة التنظیم في المنشأة، نزوال من اإلدارة العلیا حتى 

  .سلیمواإلنتاجیة بشكل واضح و 

وهذا هو المقوم األساسي ألي نظام تكالیف، ): التكالیف(توصیف واضح لمراكز النشاط : ثانیا

بحیث یتمیز كل مركز تكلفة تمیزا ) أو مراكز تكلفة(یتم تقسیم الوحدة اإلنتاجیة إلى مراكز نشاط حیث 

تحمیل عناصر التكالیف لتكلفة هو الوسیط المناسب لحصر و وظیفیا عن غیره من المراكز، ومركز ا

الیف والمقارنة وتقویم المباشرة والغیر مباشرة لوحدات المنتج النهائي في المنشأة، ألغراض الرقابة على التك

وفي ضوء تقسیم الوظیفي السالف الذكر، یمكن إعداد دلیل لمراكز التكلفة، توضح فیه مسؤولیة . األداء

كل مركز عن إنفاق عناصر التكلفة المختلفة، وفقا إلمكانیة تبویبها إلى عناصر تكالیف یمكن رقابتها و 

  .أخرى ال یمكن رقابتها

باعتبارها وحدة المنتج النهائي فیها، وتأخذ شكل وحدة منتج  :التكلفة توصیف واضح لوحدات: ثالثا

أو مجموعة من المنتجات المتجانسة، سواء كانت سلعا أو خدمات، ویعبر عنها في الغالب، بالحجم أو 

  .الطول أو الوزن أو العدد

ة عن غیره وهذا األساس ال یقل أهمیة و ضرور  :وضع دلیل لعناصر التكالیف في المنشأة: رابعا

. األركان الالزمة لتصمیم أي نظام للتكالیف في أیة منشأة صناعیة كانت أم غیر صناعیةمن األسس و 

في مجموعات ) المصروفات األخرىالمواد واألجور و (كالیف النشاط الثالثة وهذا یعني حصر عناصر ت

ویتفرع من هذا رموز وأرقام  رئیسیة و فرعیة، مع إعطاء كل مجموعة أو بند منها رمزا أو رقما خاصا به،

  .فرعیة أخرى داخل مجموعة واحدة

حیث أن تصمیم المستندات ومجموعاتها : تحدید مجموعة مستندیه و دفتریة سلیمة:خامسا

الدفتریة ودورتها من المقومات األساسیة ألي نظام سلیم للتكالیف، باعتبارها الوسیلة التي تعتمدها اإلدارة 

وال شك في أن . الرقابة علیهاو  اصة بعناصر التكالیف، لغرض تسجیلها و تبویبهافي تجمیع البیانات الخ
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لكل عنصر من عناصر التكلفة الثالثة دورة مستندیه خاصة به، یتم من خاللها حصر تكلفة كل عنصر 

اج منها، تمهیدا لتحمیلها على وحدة التكلفة، التي استفادت منها، ثم إلى مراكز التكلفة المسؤولة عن إنت

  .هذه الوحدات

ة دوریة، تمهیدا وهي الفترة التي یتحدد في نهایتها موعد إقفال الحسابات بصور :فترة التكلفة: سادسا

موسمیة اإلنتاج، : قوائم التكالیف، ویتوقف اختیار فترة التكالیف على عدة عوامل، أهمهاإلعداد حسابات و 

اح، وأخیرا تكلفة العمل الذي یتطلب إقفال وطرق االستغالل، والسنة الضریبیة، وموعد توزیع األرب

  8.الحسابات وتجمیعها إلعداد قوائم التكالیف بصفة دوریة

  االنتقادات الموجهة لنظم محاسبة التكالیف التقلیدیة: المطلب الثالث

  :من أهمهامحاسبة التقلیدیة عدة انتقادات و وجه ألنظمة 

 یم المخزون ألغراض إعداد التقاریر المالیة، ركزت الطرق التقلیدیة على توفیر بیانات لغرض تقی

 .عجزت عن توفیر بیانات إضافیة لخدمة اإلدارة ومساعدتها في صنع القرارات التشغیلیة واإلستراتیجیة

   االهتمام بالنتائج المالیة اإلجمالیة إال بعد إنهاء الفترة التكالیف و عدم إمكانیة حساب تكلفة المنتج

لفعلیة التي كانت المسبب في هذه النتائج مما یترتب علیه عدم تحقیق الرقابة دون االهتمام باألنشطة ا

 .على عناصر التكالیف غیر المباشرة

  تؤدي طرق تخصیص التقلیدیة إلى عدم دقة بیانات تكلفة المنتج نظرا لعدم وجود عالقة سببیة

تكالیف الموجودة قة بین التكلفة المنتج وبین ما استخدمه من الموارد بالمنشأة، بمعنى عدم وجود عال

بین األساس المستخدم في تخصیص تلك التكالیف إلى الهدف النهائي للتكلفة، وهذا یقلل بمجمع التكلفة و 

 .من فعالیة محاسبة التكالیف كأداة رئیسیة لقیاس تكلفة المنتج

  لى أداء أقل تركز األنظمة التقلیدیة للتكالیف على مقاییس األداء على مستوى األقسام للوصول إ

 .من مثالي على مستوى المنشأة ككل

   ال یمكن تحدید األنشطة التي ال تضیف قیمة من خالل نظم التكالیف التقلیدیة لذا یصعب وضع

 .وتطبیق برامج التحسین المستمر

                                                           
  ).22-21(، ص ص مرجع سبق ذكرهعمر محمد هدیب،  8
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   عدم الوصول إلى بیانات دقیقة، فالعمل باألنظمة التقلیدیة ال یساعد في توصیل إلى بیانات دقیقة

ة المنتج أو الخدمة المقدمة وال یساعد في أحكام عملیة الرقابة وبالتالي ال یساعد المنشأة في اتخاذ عن كلف

 .الخدمات التي تتعامل بها المنشأة في حالة وجود العدید من السلع أوالقرارات اإلداریة المناسبة خاصة 

  غیر المباشرة بحیث قد یتحمل أن النظم التقلیدیة ال توزع بصفة دقیقة وال بطریقة عادلة التكالیف

منتج ما أو خدمة ما أكثر مما یساهم فیه فهو نظام ال یخرج القیم الدقیقة التي یستوجب على كل منتج 

 9.تحملها بل توزع بقسمة مجمل التكالیف على عدد الوحدات المنتجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
) في القرارات اإلداریة) ABC(نظام التكالیف المبني على أساس األنشطة  2004، 4العدد / 22المجلد / العلوم اإلنسانیة/ مجلة جامعة بابل(  9

  ).ibrary.iugaza.edu.ps/thesis/117533.pdf( ومتاح على الخط 
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  ABCنظام المحاسبة على أساس األنشطة َ : المبحث الثاني

محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة من أبرز التطورات التي نالت استخداما یعتبر نظام 

،حیث توفر هذه الطریقة تغییرات جذریة لألنظمة التقلیدیةواسعا عند ظهوره في السنوات األخیرة، كما أتى ب

ما یساعد أساس أكثر عدالة لتوزیع وتخصیص التكالیف غیر المباشرة، فهي تعمل على تحلیل األنشطة، م

  .على التخلص من األنشطة التي ال تضیف قیمة للمنتج، ویساهم في التحدید الدقیق للتكالیف

  ماهیة نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط: المطلب األول

إقباال كبیرا من طرف المؤسسات األمریكیة  (ABC)*عرفت محاسبة األنشطة أو ما یسمى بطریقة

) 1987(سنة(R.KLAPLAN/T.JOHNSON)نینات خاصة بعد صدور كتابواألوربیة في سنوات الثما

الذي ذكر فیه حدود المحاسبة التقلیدیة وعرض فیه إطار تصوري جدید هو المحاسبة على أساس 

 المكاتب أكبر فیها یساهم التي(CAM.I)**األنشطة، ویرجع أساس هذه المحاسبة إلى المنظمة الدولیة 

 جدید تسییر نظام إنشاء إلى(1986) سنة توصلت حیث والتنظیم المراجعة میدان في المختصة األمریكیة

 إال األنشطة، أساس على لمحاسبة منها انبثقت الذي(CMS)***برنامج  یدعى التكالیف على مؤسس

 النظریة األشغال اجتمعت أین الستینات سنوات إلى ترجع (ABC)طریقة استعمال في التجارب أن

 لتجربة أو تلك وكانت) (GENERAL ELECTRICشركة فیها شرعت التي العملیة والتطبیقات الجامعیة

الشركة سنة  حققتها هذه التي األنشطة أساس على) المباشرة غیر األعباء(العامة  المصاریف في للتحكم

)1963.(10  

األنشطة على أنه طریقة لمعالجة التكالیف، حیث  أساسكما عّرف نظام محاسبة التكالیف المبني على 

یقوم بتوزیع التكالیف على أنشطة المؤسسة ومن ثم تحمیلها للمنتجات، وتستند فلسفة هذا النظام إلى 

 أناستخدام األنشطة كأساس لحساب التكلفة، حیث أن األنشطة تستخدم الموارد المتاحة، في حین 

                                                           
، أطروحة دراسة مقارنة -االقتصادیةاذ القرار في المؤسسة نظام معلومات للتسییر ومساعد على اتخ: درحمون هالل، المحاسبة التحلیلیة10

  .273، غ منشورة، ص2004/2005، جامعة الجزائر،االقتصادیةدكتوراه في العلوم 

*(ABC) :Activity- Based Costing. 

**(CAM.I): Computer Aided Manufacturing-International. 

***(CMS):Cost Management System. 
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یقیس تكلفة " عرف كذلك نظام التكالیف على أساس النشاط بأنه و 11.الوحدات المنتجة تستهلك األنشطة

وأداء األنشطة على أغراض التكلفة باالعتماد على استخداماتها وبسبب العالقة السببیة لمسببات التكلفة 

أي أنه یقوم على فكرة أن توفیر المنتجات أو الخدمات یحتاج إلى مؤسسات وأن هذه ".باألنشطة

ممارسة عدة أنشطة لتحقیق غایاتها وأن تلك األنشطة تحتاج إلى موارد وأن هذه المؤسسات تقوم على 

  .الموارد بطبیعتها اقتصادیة ولها تكلفة

وعلیه ومن خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن نظام التكالیف على أساس األنشطة هو من بین 

  :أحدث األنظمة للمحاسبة اإلداریة الحدیثة وهو یقوم على

  قدرة المؤسسة على أداء األنشطة من خالل تحدید و قیاس مواردها؛تقییم 

   غیر مضیفة للقیمة؛ وأنشطةوتصنیفها ما بین أنشطة مضیفة للقیمة  األنشطةتحلیل 

  12.تحدید تكلفة مختلف األنشطة وكذلك تكلفة الطاقة غیر المستغلة 

 :ABCخصائص نظام محاسبة التكالیف : الفرع األول

  :محاسبة التكالیف ما یليمن أهم خصائص 

 أنه یالئم النظام طبیعة عمل المشروع وحاجته وتقسیمه اإلداري. 

 االقتصاد بالنفقات بحیث تتناسب تكلفة الفوائد الموجودة. 

 أنه یشتمل على وسائل األحكام والرقابة على عناصر التكالیف. 

 ات اإلداریة والتنفیذیةأنه یتمیز بالسهولة والوضوح حتى یمكن فهمه وتنفیذه في كل المستوی. 

 أنه یشتمل على التنسیق المتكامل بین القائمین على تنفیذه. 

  یشتمل على المقومات التي تمكن من إعداد التقدیرات الالزمة والمعاییر المستخدمة لدراسة

 .المشاریع

 

                                                           
، مجلة المؤسسات الجزائریة، في قطاع الخدمات الجامعیة (ABC)محاولة تطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة محمد الخطیب نمر،  11

  .70، ص2013، دیسمبر 04العدد 
على 07، صؤسسةأداء الم التسییر ورفعأهمیة نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط في دعم مراقبة : مشاش نادیة، ملتقى وطني حول12

 .Univ-blida2.dz/eco/wp-content/uploads/sites/3/2017/06)نادیة-مشاش(docx/ : الموقع
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 :ABCأهداف النظام : الفرع الثاني

 :في األهداف التالیة ABCاألنشطة الیمكن حصر أهداف نظام محاسبة التكالیف على أساس 

 التوزیع العادل لتكالیف على المنتجات؛ 

 تحدید األنشطة ذات أعلى تكالیف؛ 

 عدم تحمیل المنتج تكالیف لم تساهم في إنتاجه؛ 

 توزیع التكالیف على األنشطة فق معاییر أكثر دقة ومرونة. 

 13.تخفیض التكالیف باالستغناء لألنشطة التي ال تضیف قیمة 

 ABCمبادئ و افتراضات نظام : المطلب الثاني

  :مبادئ نظام التكالیف على أساس األنشطة: الفرع األول

  :على مبدأین أساسیین وهما ABCیركز نظام 

حیث یتم تدفق التكالیف من الموارد إلى األنشطة، وبالتالي ال یتم  :أن األنشطة تستهلك الموارد: أوال

  ل ومواد خام إال إذا أردنا إنجاز نشاط من األنشطة؛استهالك هذه الموارد من وقت وعم

فإنجاز النشاط یعتمد على طلب منتج  :أن المنتجات أو الخدمات أو الزبائن تستهلك األنشطة: ثانیا

معین أو فئة معینة من العمالء، والذي یؤدي بدوره إلى إنجاز النشاط وبالتالي حدوث التكلفة، وهو ما 

یجة، فالسبب منتج أو خدمة معینة أو عمل معین أما النتیجة فهي تكلفة الطلب یسمى بعالقة السبب والنت

  .على النشاط

  :والشكل أدناه یوضح العملیة

  

  

                                                           
تر في التدقیق اسالستكمال متطلبات نیل شهادة الم ، دراسة مقدمةمتطلبات تطبیق نظام التكالیف المبني على أساس األنشطةإلهام محیریق، 13

 (www.univ-eloued.dz/images/mimoir/file/M.E-025-1.pdf): لى الموقعع. 32، ص2001المحاسبي، جامعة الوادي، 
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  المبادئ األساسیة لنظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة): 02(الشكل رقم 

  

  

كأداة مساعدة على التسییر وتحسین ، نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة أمین بن سعید: المصدر

  96، ص2009/2010، 3تخصص محاسبة وتدقیق،كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر األداء، ماجستیر،

  :افتراضات نظام التكالیف المبني على أساس األنشطة: الفرع الثاني

 :التي تمثلت فيو یقوم نظام محاسبة التكالیف على مجموعة من االفتراضات 

 التكالیف حدوث یسبب الموارد اقتناء أن 

 الموارد تستنفذ األنشطة أن. 

 مضمون أن حیث إنفاق، ولیس استهالك نموذج هو األنشطة على المبني التكالیف محاسبة نظام إن 

 اإلنفاق،وٕان في تغیر هناك یكون أن یجب التكالیف تنخفض ولكي أهمیة، األكثر یكون قد االفتراض هذا

 .االستهالك یقیس وٕانما اإلنفاق یقیس ال النظام هذا

 بحیث قیاسها، تحدید یمكن التي األنشطة من العدید وتوجد الموارد استهالك مسببات من العدید توجد 

 .واحدة كلفة مجمع من بدال (COST POOL) الكلفة مجمعات من العدید تحدید یمكن أنه

 واحد نشاط یمثل كلفة مجمع كل أن بمعنى أي متجانسة، تكون تكلفة مركز كل مجمعات أنشطة إن 

 .المتجانسة األنشطة من مجموعة أو فقط



 محاسبة التكالیفمدخل إلى نظام 

 التي التكالیف وٕان ،)النشاط مع تماما

  14.التسهیالت أنشطة كلفة 

  األنشطة على المبني التكالیف 

  

  

 وعالقته ،األردن الصناعیة الشركات في

  .45،ص
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تماما متناسبة( متغیرة تكون كلفة مجمع كل في التكالیف

 في تتمثل التقلیدیة النظم في ثابتة

 :یمكن إیضاح ما تقدم بالشكل التالي

 محاسبة نظام علیها یقوم التي االفتراضات):03( رقم

في األنشطة على المبني التكالیف محاسبة نظام هدیب،

،ص2009والمصرفیة،عمان،األردن،  المالیة العلوم كلیة دكتوراه،

                                         

  .44، صمرجع سبق ذكره
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 التكالیف جمیع إن

ثابتة بأنها توصف

یمكن إیضاح ما تقدم بالشكل التاليو 

رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هدیب، محمد عمر :المصدر

دكتوراه، رسالة المالي، باألداء

  

  

                                                          
مرجع سبق ذكرهعمر محمد هدیب،  14
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  النشاط مراحل تحدید تكلفة: المطلب الثالث

  :تتمثل خطوات تصمیم نظام التكالیف على أساس األنشطة

 واحـد، نـشاط ضـمن المتـشابهة األنشطة تدرج حیث:أنشطة صورة في األعمال تجمیع: أوال

  .الخدمات أو المنتجات إلى النشاط هذا تكلفة تتبع بهدف واحد تكلفة مسبب لها ویستخدم

 التكـالیف تحدید ثم أنشطة، صورة في األعمال بتجمیع القیام بعد وذلك :نشاط كل تكلفة قیاس:ثانیا

  .حدة على نشاط لكل المجمعة

 والـذي اإلنتاجیـة العملیة من الجزء ذلك النشاط مركز یمثل حیث :األنشطة مراكز تحدید :ثالثا

 تم سواء مستقلة، بـصورة النـشاط مركز تكالیف تحدید یتم هذا وفي معینة، وظیفة ألداء متكرراً  عمالً  یؤدي

 وبصفة للمعلومات، كمصادر التكلفة تقدیرات أو الهندسیة الدراسات أو العام األستاذ دفاتر على االعتماد

 المسؤولیة، ومراكز والمعدات، اآلالت وجود مكـان: منهـا عوامل بعدة األنشطة مراكز تحدید یتأثر عامة

  .فیها اآللي التشغیل ومستوى المنشأة عملیـات تعقیـد ودرجة المنتج، تكلفة ومقدار

 تـستخدم التـي تلك األول المستوى بمسببات یقصد :األول للمستوى التكلفة مسببات اختیار :رابعا

  .تحدیدها سبق التي األنشطة على المباشرة غیر التكالیف عناصر لتخصیص

 تخـصیص فـي تـستخدم التي المسببات بها یقصد :الثاني للمستوى التكلفة مسببات اختیار :خامسا

 مسببات اختیار أن یتـضح كمـا. األنـشطة هذه استهلكت التي الخدمات أو المنتجات على األنشطة تكالیف

 15.بالتقریر الظاهر الخـدمات أو المنتجات تكلفة دقة درجة مستوى یحدد الثاني للمستوى التكلفة

  

 

                                                           
دراسة تطبیقیة ( األوروبيفي مستشفى غزة ) ABC(نموذج مقترح لتطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة عبد اهللا شقفة،  إبراهیمخلیل  15

، دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة )على قسمي الدم و التخثر والمیكروبیولوجي

  ).75-75(، غ منشورة، ص ص2007اإلسالمیة، غزة، 
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  تصمیم نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة: المبحث الثالث

  و متطلبات تطبیقه ABCمقومات محاسبة نظام التكالیف : األولالمطلب 

  :ABCمقومات نظام حساب التكلفة على أساس األنشطة : الفرع األول

  :على جملة من المقومات والمتمثلة في) ABC(یقوم نظام 

حیث یعتبر النشاط البؤرة التي یرتكز علیها هذا النظام إذ ینضم إلى المؤسسة على  :األنشطة:أوال

أنها مجموعة متتالیة من األنشطة التي تهدف إلى تقدیم خدمات ذات قیمة أفضل إلى العمالء والغرض "

ات واإلجراءات من كل نشاط زیادة قیمة المنتج بالنسبة للعمیل حیث یتكون النشاط من مجموعة من العملی

  ".التي یتشكل فیما بینهما جوهر العمل الذي یتم أداءه داخل المؤسسة 

أي إعادة تصنیف األنشطة وتوزیعها إلى مجمعات ): مركز النشاط(مجمع تكلفة النشاط :ثانیا

صغیرة لیسهل التعامل معها وتحدید العالقة بینهما ووحدة الخدمة، ویتم التوزیع على أساس وحدات 

  :و یظهر تجمیع األنشطة في مجمعات التكلفة في الشكل التالي16.ة داخل المجموعةمتجانس

  النشاط تكلفة مجمعات في األنشطة تجمیع): 04(الشكل رقم

  

 الخدمة تكلفة تحدید في) ABC(األنشطة  أساس على التكالیف محاسبة نظام استخدام حمدیة، سعاد: المصدر

خیضر،بسكرة،  محمد جامعة التسییر، علوم قسم التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم ماجستیر،كلیة شهادة الصحیة،

  .59،ص2010-2011
                                                           

  .20، ص مرجع سبق ذكرهإلهام محیریق،  16
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وحدة یتم تجمیع وتحمیل التكالیف علیها وتعتبر في نفس الوقت الشيء المراد "هي :وحدة التكلفة :ثالثا 

  ".معرفة تكلفته

إلى خلق أو  أدىالسبب الجوهري الذي مسببات التكلفة أو محدد التكلفة یقصد ب :مسبب التكلفة:رابعا

تكوین تكلفة، ویعتبر العامل المؤثر في حدوث التكلفة فكل تغیر في مسبب التكلفة یؤدي إلى تغیر في 

التكلفة، فهو یشرح كیفیة استهالك المنتجات لألنشطة ویعد بمثابة وسیلة الربط بین تكلفة النشاط 

من المنتجات والخدمات، كما یمثل مقیاس كمي یعكس مخرجات النشاط، ویتوقف نجاح نظام  والمخرجات

)ABC ( على مدى الدقة في تحدید مسببات التكالیف لكل نشاط ألن الصفة الممیزة لهذا النظام عن غیره

  .من األنظمة هي مستوى الدقة المتمیز الذي تتصف به معلومات و مخرجات النظام

  :سببات التكالیف على الفروض التالیةویقوم مفهوم م

 المؤسسة تقوم بنشاط ما یمكن وصفه وتحدید نوعیته وقیاسه. 

  یمكن قیاسها) تكلفة النشاط(التضحیة المالیة التي یتطلبها النشاط. 

 مخرجات النشاط تكون قابلة للقیاس. 

  تخفیض حجم مخرجات مخرجات النشاط تمثل العنصر المتحكم في حدوث تكلفة النشاط، فزیادة أو

 ).تكلفة العوامل المطلوبة للنشاط(تؤدي إلى زیادة أو تخفیض مدخالت النشاط ) المسبب(النشاط 

 هي عنصر اقتصادي یوجه ألداء األنشطة المختلفة، إذ تمثل الموارد مدخالت  :الموارد: خامسا

األنشطة الضروریة ألدائها، ومن الصعوبة تحلیل وٕادارة األنشطة بدون التعرف على الموارد المستخدمة 

  17.كما یصعب تحدید تكلفة النشاط دون التعرف على تكلفة المدخالت من الموارد

  )ABC(طبیق نظام متطلبات ت: الفرع الثاني

  :یمكن جمع المتطلبات التي تدعم تطبیق هذا النظام في

 زیادة حدة المنافسة. 

 تزاید استخدام األنشطة المساندة في المؤسسة مثل صیانة األجهزة وغیرها. 

 ارتفاع نسبة المصاریف غیر المباشرة لدى المؤسسة. 

                                                           
، شهادة ماجستیر،كلیة العلوم في تحدید تكلفة الخدمة الصحیة) ABC(نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة  استخدامسعاد حمدیة،  17

  .)61- 60- 59(، ص ص2011- 2010والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  االقتصادیة
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  الخدمات( صعوبة تحدید تكلفة بعض المنتجات.( 

 وتعقد العملیات اإلنتاجیة، وهي الحالة ) الخدمات(بإنتاج تشكیلة متنوعة من المنتجات  قیام المؤسسة

التي یكون لدى المؤسسة مخرجات تختلف فیما بینها من حیث نسبة استهالكها للموارد نتیجة الختالفها 

اإلنتاجیة في الطلب على األنشطة، باإلضافة إلى تداخل عناصر التكالیف فیما بین العملیات واألنشطة 

ما یشكل صعوبة في تحدید نصیب كل نشاط أو عملیة من عناصر التكالیف تمهیدا الحتساب تكلفة 

  18).الخدمة(الوحدة المنتجة 

  خطوات تطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة: المطلب الثاني

تطبیق لمواجهة المشكالت الناجمة عن ) ABC( األنشطةلقد طور نظام التكالیف المبني على 

ولقد .أنظمة التكالیف التقلیدیة في المنشآت الصناعیة التي تتمیز باالستخدام المكثف لتكنولوجیا اإلنتاج

ورات في نظم انتقدت األسس التي تقوم علیها محاسبة التكالیف التقلیدیة وغیر المالئمة لطبیعة التط

یص التكالیف غیر أسلوب تخص) 1988عام  Kaplanو  Cooper(أوضح و . التصنیع المتطورة

المباشرة وصدر حوله أولى المقاالت في نفس العام، ثم صدرت مقاالت أخرى، أظهرت أن تحمیل 

  :التكالیف الصناعیة غیر المباشرة یمر بمرحلتین أساسیتین هما

إذ یتم في هذه المرحلة . احتساب التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتعلقة في األنشطة :المرحلة األولى

المنتج  إنتاج توزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على األنشطة، وذلك بتحدید األنشطة التي یتطلبها

  .أوال ومن ثم تحدید تكلفة كل نشاط

ویتم اختیار . توزیع تكالیف األنشطة على المنتجات باستخدام محرك تكلفة كل نشاط :المرحلة الثانیة

عالقة قویة بین التغیر في تكلفة النشاط والتغیر في مستوى  محرك تكلفة مالئم لكل نشاط بحیث یعكس

  19.المحرك

                                                           
، مجلة الالزمة لتطبیق نظام تكالیف األنشطة في الشركات الصناعیة في قطاع غزةمدى توفر المقومات األساسیة ماهر موسى درغام،  18

  .698، ص2007، العدد الثاني، )15(الجامعة اإلسالمیة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، المجلد
، ي تعزیز ربحیة شركات صناعات األغذیة األردنیةأثر تطبیق محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة فإسماعیل محمد صالح البدر،  19

  .)16-15(، ص ص2017-التمویل، جامعة الشرق األوسط، عمان، حزیرانر، كلیة األعمال، قسم المحاسبة و رسالة ماجستی
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المتبعة في تخصیص التكالیف غیر المباشرة في ظل نظام التكالیف التقلیدي ونظام  اآللیةویمكن توضیح 

  :التكالیف المبني على أساس األنشطة بالرسم البیاني التالي

 التقلیدي ونظام التكالیف المبني على األنشطةمراحل تطبیق نظام التكالیف ): 05(الشكل رقم 

  

 ربحیة تعزیز في األنشطة أساس على المبني التكالیف محاسبة تطبیق أثر البدر، صالح محمد إسماعیل: المصدر

 عمان، األوسط، الشرق جامعة والتمویل، المحاسبة قسم األعمال، ماجستیر،كلیة رسالة ،األردنیة األغذیة صناعات شركات

  17،ص 2017-حزیران

  مزایا وانتقادات استخدام نظام التكالیف المبني على األنشطة: المطلب الثالث

  مزایا استخدام نظام التكالیف المبني على األنشطة :الفرع األول

  :تتمثل مزایا نظام التكالیف في

الموارد  تخصیص مجال في أدق درجة لتحقیق اإلنتاج خطوط بحیةر اكل وهی نماذج في تغییر إحداث -1

  .بین األنشطة
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التكالیف  هذه ربط خالل من الموارد استخدام تكلفة على والرقابة الدقة من مرتفعة درجة تحقیق  -2

 .النشاط داخل استخدامها من بالعائد مقارنتها أو الخاصة باألنشطة

النشاط  حجم مقیاس یعتبر والذي التكلفة، مسبب استخدام خالل من وبیاناتها الرقابة موقف تدعیم  -3

  .علیه والرقابة النشاط أداء وأداة لقیاس

نشاط خالل  بكل التكلفة مسبب معدالت في التغیر تفسیر خالل من التكلفة لسلوك أدق بدراسة یسمح -4

  .بدائل بعدة الموازنة إعداد في یساعد مما معینة، زمنیة فترة

 في األنشطة أساس على المبني التكالیف محاسبة نظام أساس على التقدیریة الموازنة إعداد یساعد -5

 .المسؤولیة لتقاریر التقلیدي الشكل محل وٕاحاللها والتكلیفیة اإلداریة المعلومات تطویر نظم

من  یمكن األنشطة أساس على المبني التكالیف محاسبة لنظام طبقا التقلیدیة التكالیف نظم تطویر  -6

 في اإلداري القرار فعالیة یدعم مما المتحركة والمصفوفات البیانات وقواعد اآللیة الحاسبات استخدام

 .المنفعة لتعظیم األنشطة بین الموارد اختیاراته، وتخصیص

 أنشطة إلى األنشطة تحلیل على األنشطة أساس على المبني التكالیف محاسبة نظام تطبیق یساعد -7

 األخیرة األنشطة حجم تخفیض أو استبعاد على یساعد مما قیمة، تضیف ال وأخرى للمنتج تضیف قیمة

 .الوقت إدارة مثل تقنیة فیظل نظم خاصة

لهم  المتاحة الموارد استخدام أسالیب تجاه مسؤولیاتهم تقییم وبالتالي باألفراد التكالیف عالقة تحدید -8

مسببات  تستخدم وقد األداء، في الكفایة هذه لتحقیق الرقابة أسلوب توجیه على اإلدارة ذلك ویساعد

 قد مما المسببات هذه أحجام أو أعداد زیادة خالل من النشاط لزیادة المسؤولین لتحفیز كأدوات التكالیف

 20.المتاحة الموارد استخدام تكلفة في الزیادة تفوق اإلیرادات في زیادة ینتج عنه

 أساس على التوزیع طرق تقدمه عما للتكالیف تفصیال أكثر مقاییس األنشطة تكالیف محاسبة تقدم -9

 التسویق قرارات تفید المنتج تكالیف عن دقة أكثر أرقام توفر .ةكوحد المؤسسة أساس على أو األقسام

 تكالیف عن أفضل معلومات تقدیم على اإلنتاج مدیري تساعدو  منها الحد یجب التي والمنتجات والتسعیر

  21.نشاط كل

                                                           
20

الكتب العربیة للنشر ، المجلد األول، مؤسسة االتجاهات الحدیثة في التكالیف والمحاسبة اإلداریة محاسبة التكالیفمحمد محمود یوسف، 

  ).115-114(ص ص  ، 2006االلكتروني، 
  .32، ص2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، محاسبة التكالیف في المجاالت التطبیقیةهاشم أحمد عطیة،  21
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  :األنشطةالموجهة إلى طریقة التكالیف المبني على ) العیوب(االنتقادات : الفرع الثاني

  :كأي نظام وجه لنظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة عدة انتقادات ومن أهمها ما یلي

  أن نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة ماهو إال تطور لنظام التكالیف القدیم أو التقلیدي

 .الذي یبحث في عالقة النتیجة مع السبب مع إدخال تفاصیل أكثر في مراكز األنشطة

  إن كفاءة استخدام نظام تكالیف النشاطABC  تعتمد بصفة رئیسیة على االختبار السلیم لمسببات

 .التكلفة، وذلك لیس باألمر الهین وال السهل بل یحتاج إلى تكالیف ووقت كبیر ودراسة دقیقة

 بل عدم توفر الخبرة الكافیة لتطبیق هذا النظام حیث یحتاج إلى وعي تكالیفي ودرایة كافیة من ق

 .المحاسب وهذا ما ینقص مستخدمي النظام التقلیدي

 صعوبة التطبیق في المؤسسات الخدماتیة ولهذا صعوبة الحصول على البیانات. 

  أن تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطةABC  یحتاج إلى جهد كبیر وتكالیف مرتفعة

 22.الشركات وٕاضاعة للوقت وهو ما یجعله صعب التطبیق والعزوف عنه من قبل بعض
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 ).242-243( ،ص2007 اإلسكندریة، الجامعیة دار ،المعاصرة األعمال بیئة في التكالیف محاسبة مبادئ وآخرون، نور محمد أحمد
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  الدراسات السابقة: المبحث الرابع

قام العدید من الباحثین بالعدید من الدراسات في میدان محاسبة التكالیف وفي هذا المبحث سوف 

  .نوجز عدد منها

  عرض الدراسات السابقة: المطلب األول

 في األنشطة على المبني التكالیف محاسبة نظام"، تحت عنوان "هدیب محمد عمر"دراسة  -1

 ،أطروحة"–للقیاس مقترح ونموذج التطبیق -المالي باألداء وعالقته األردن، الصناعیة الشركات

 المالیة للعلوم العربیة األكادیمیة والمصرفیة، المالیة العلوم كلیة محاسبة، تخصص دكتوراه،

  .2009والمصرفیة،عمان،األردن، 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام تطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني على 

أساس األنشطة لدى الشركات الصناعیة في األردن، كما تهدف إلى تصمیم نموذج لقیاس مدى استخدام 

الباحث  واستخلص.النظام و بیان عالقة درجة تطبیقه بتحسن األداء المالي للشركات الصناعیة في األردن

من هذه الدراسة وجود عالقة إیجابیة بین تطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة 

وعلى الرغم من وعیه  األخروتحسین األداء المالي في بعض المؤسسات الصناعیة األردنیة أما البعض 

  .طي أي اهتمام حول النظامحول منافع التطبیق وما یعود على الشركات من نتائج إیجابیة إال انه لم یع

 القطاع في األنشطة على المبني التكالیف نظام تطبیق:" ،بعنوان)2007النجار، (دراسة   - 2

 ".األردني  الصناعي

 أخرى أردنیة مصانع لثالثة نماذج وبناء المصانع، في ABCال نظام تطبیق على الدراسة هذه تهدف

 للصناعات االتحاد وشركة النباتیة، الزیوت مصانع وشركة المواسیر، لصناعة العربیة الشركة(وهي 

  :أبرزها النتائج من عدد إلى الباحث وتوصل ،)المتطورة

 ال تطبیق تستدعي التي والمقومات المبررات توفرABC تصل موافقة وبدرجة األردنیة المصانع في 

 .المستجیبین عینة من 82.6نسبته  ما إلى

 السلعي المزیج وتعدد المنتجات وتنوع التكنولوجي التقدم. 

 المساندة األنشطة وتعدد وخارجیا داخلیا الشدیدة المنافسة. 

 األردنیة المصانع في محاسبیة نظم توافر. 
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 إل تطبیق ABC جزئي بشكل یطبق طبق وٕاذا جدا محدود نیةداألر  المصانع في. 

محاسبة  جامعة محمد خیضر بسكرة مذكرة ماجستیر تخصص" ، تحت عنوان "حمدیة سعاد"دراسة  -3

في تحدید تكلفة الخدمة ) ABC(بعنوان استخدام نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة 

 2011-2010بسكرة، )".قسم األشعة(الصحیة، دراسة حالة لصحة الجواریة 

تهدف هذه الدراسة على البحث عن كیفیة تطبیق نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة في تحدید 

  .ت الصحیةالتكلفة الخدما

  :استخلصت الباحثة النتائج التالیةو 

  ازدیاد أهمیة محاسبة التكالیف في المؤسسات الصحیة بسبب ازدیاد اإلنفاق على القطاع الصحي

 .والذي یعود بشكل أساسي إلى زیادة الطلب على الخدمات الصحیة

 عن الدراسات السابقة  من بین الطرق التي ترمي إلى التحدید الدقیق للتكلفة ومعالجة مشكلة حوصلة

ركزت هذه الدراسات على إظهار أن محاسبة التكالیف على أساس األنشطة أساسا مالئما التخاذ قرارات 

 .إداریة رشیدة، وتحدید التكالیف بشكل دقیق

 أساس على التكالیف محاسبة نظام استخدام"تحت عنوان " نورة، بربارة ججیقة، بونجاح"دراسة  -4

 وقسم التسییر وعلوم وتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة ماجستیر، رسالة ،"الخدماتیة المؤسسات في النشاط

 .2018-2017أدرار،  دراریة، أحمد جامعة التجارة، علوم

تهدف هذه الدراسة إلى توضیح كیفیة تطبیق وصیاغة نموذج لنظام محاسبة التكالیف على أساس 

وٕاعطاء لمحة عن نظم التكالیف واألنظمة التقلیدیة والحدیثة األنشطة في المؤسسة الفندقیة لوالیة أدرار، 

  .ABCقامت بتحلیل وتقدیم نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط  أنها لمحاسبة التكالیف،كما

  :توصلت إلى النتائج المتمثلة فيو 

 یعد نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة أساسا مالئما التخاذ قرارات إداریة رشیدة. 

 یبین نظام محاسبة التكالیف الطاقة الغیر مستعملة. 

 An Application Of Activity Based Costing in:بعنوان (krishnan ;2006)دراسة  - 5

Higher Learning Institution :A Local case Study 
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العال، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبیق محاسبة تكالیف األنشطة في منشآت التعلیم 

  :بینت نتائج الدراسة ما یلي

  أن اقتصاد معظم دول العلم في الوقت الحاضر أصبح یعتمد على المنشآت الخدمیة مثل خدمات

في هذه  التأمین، والخدمات المالیة، وخدمات القطاع الصحي، والقطاع التعلیمي، وان بعض المنشآت

 .ى السیطرة على تكالیفهاالقطاعات قد عانت من اإلفالس بسبب عدم مقدرتها عل

 نظام محاسبة التكالیف المبني على األنشطة یؤدي إلى إیجاد مقومات أفضل التخاذ  أن استخدام

 .أفضل القرارات في المنشآت الخدمیة

  أن نظام محاسبة التكالیف یوفر أساسا لفرص خفض التكالیف واستبعاد أیة أنشطة ال تؤدي إلى زیادة

 .ما یؤدي إلى التوفیر في الموارد المتاحةالقیمة المضافة للسلعة م

  أنه وبتطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني على األنشطة یتم توفیر أساس دقیق لتحدید واحتساب

موظفین مختصین  إیجادوأنه من الضروري لتطبیق هذا النظام بشكل فعال  الكلفة الحقیقیة للمنتج

ال تؤدي إلى قیمة مضافة وبالتالي استبعادها دون التأثیر بمحاسبة التكالیف وذلك لتحدید األنشطة التي 

 .على المخرجات النهائیة

-An Application of Activity :بعنوان (Heather and Al-Rifai ;2004)دراسة  -6

Based Costing in the Air Conditioner"."Manufacturing Industry 

عند تطبیقه في مصنع لمكیفات الهواء، وقد  ABCهدفت هذه الدراسة إلى إثبات نجاح نظام ال 

أجریت هذه الدراسة في أحد المصانع األمریكیة، إذ أشار الباحثان إلى أن هذه الدراسة ال تعد تطبیقا عملیا 

بل هي مقترح لحث المصانع على تطبیقه وأفضلیته على الطریقة التقلیدیة، ویفضل تطبیقه أوال في 

عمم على جمیع أقسام اإلنتاج لیكتمل منفعة تطبیقه، وقد اتبع الباحثان مجموعة من أقسام اإلنتاج ثم ی

المنهج االستقرائي باستخدام األسلوب اإلحصائي من الدراسات المتعددة بهذا المجال التي دلت على أن 

ساعد الشركات على مواجهة المنافسة السعریة في السوق باتخاذ القرارات المناسبة في  ABCنظام 

التي  األنشطةل من المنتجات، لدلك فإن الربط بیت التكلفة اإلضافیة و المنتج عن طریق التسعیر لك

  .تربط بین الموارد و بین المنتج بشكل مباشر أصبح أمرا ضروریا
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تعطي ) (ABCوخلصت هذه الدراسة إلى أن مسببات التكلفة في نظام التكلفة على أساس النشاط 

ة وذلك بسبب وجود مركز تكلفة مخصص لكل نشاط بعكس األنظمة نتائج أدق من أسس التوزیع التقلیدی

  .التقلیدیة التي تعتمد على مركز واحد

 ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: المطلب الثاني

 األنشطة أساس على التكالیف محاسبة نظام موضوع في تبحث التي واألدبیات الدراسات تعدد رغم

 الخدمي، القطاع من أكثر الصناعي القطاع على ركزت أنها إال المجاالت من العدید في تطبیقه وٕامكانیة

 مكملة هي التقلیدیة النظم أن واحد شيء على أجمعت أنها إال الدراسات هذه بین االختالف من وبالرغم

 .األنشطة أساس على المبني التكالیف لنظام

  :من أهم ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى مایليو 

   الدراسات السابقة الدراسة الحالیة

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام نظام التكلفة 

المبني على األنشطة في تحسین أسالیب قیاس 

وتخصیص التكالیف غیر المباشرة في المنشاة 

  Condorالصناعیة 

 هدفت إلى التعرف على سمات ومزایا نظام

(ABC) وٕامكانیة تقییم ربحیة الشركات ،

وتعظیمها، وكذلك مدى فعالیة هذا النظام كنظام 

 .للمعلومات التكلیفیة

 تطبیق خالل من حالة دراسة أسلوب على االعتماد

 األنشطة على المبني التكالیف محاسبة نظام

اعتماد الدراسات في الجانب التطبیقي على 

االستبیان الذي یقوم على التحلیل اإلحصائي 

  للنتائج و عرضها

تم إجراؤها في دولة الجزائر و تحدیدا في المنشاة 

  condorالصناعیة 

أجریت في بیئات مختلفة شملت دوال عربیة مثل 

 األردن و غربیة مثل أمریكا
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  خالصة

العلمي  اإلطاربعد عرضنا لهذا الفصل یمكن القول أن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة التعرف على 

الستخدام نظام التكلفة على أساس النشاط و دوره في مواجهة التطورات الحدیثة في القطاع الصناعي، 

یقوم بتحلیل األنشطة في المؤسسة و محاولة ربطها بمسبباتها واستبعاد األنشطة التي ال  ABC فنظام ال

التحكم فیها و توفیر معلومات تضیف أي قیمة للمنتج، فهو یساهم في تحقیق الرقابة على التكالیف و 

دقیقة وتفصیلیة عنها تساهم في ترشید اتخاذ القرارات، الرقابة و تقییم األداء، حیث یركز هذا النظام على 

األنشطة كمحور أساسي یقوم علیه و یبحث بشكل واسع في العالقة السببیة وهذا ما جعله من أهم أسالیب 

تنافسیة لشركة الصناعیة من خالل مساعدتها على االستغالل  إدارة التكلفة إذ یساهم في تحقیق میزة

  .األمثل لمواردها وتحقیق الكفاءة والفعالیة في تخصیصها
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 تمهید

في ظل التوجه نحو تخفیض التكالیف وتحسین التسییر من خالل محاربة اإلسراف في استهالك 

لموارد والوقت، وتزاید االهتمام بأنظمة محاسبة التكالیف التي أصبحت من أهم مصادر المعلومات التي 

اتخاذ الكثیر من القرارات التي یمكن أن تغیر من إستراتیجیة المؤسسة مما یؤثر على  یتم على أساسها

بالرغم من األهمیة التي تكمن وراء تطبیق أنظمة محاسبة التكالیف في المؤسسات .حاضرها ومستقبلها

ة وذلك منها، إال أن هذه األنظمة تبقى محدودة التطبیق في المؤسسات الجزائری وخاصة األنظمة الحدیثة

أهمها عدم إلزامیة القانون لها باإلضافة إلى عدم المعرفة الواسعة في هذا  لعدة أسباب یمكن أن یكون

 .المجال عند أغلبیة إطارات المؤسسات

فبعد استعراض نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة، ومراحل تطبیقه، سنحاول من 

لى مؤسسة اقتصادیة وطنیة ، ولقد وقع اختیارنا على شركة هذا الفصل إسقاط الجانب النظري ع خالل

سنبدأ الدراسة بالتعرف على المؤسسة حیث  وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآتكوندور الكترونیكس 

وباإلضافة إلى دراسة هیكلها التنظیمي واستعراض النظام المستخدم لمعالجة التكالیف على مستوى هذه 

  .طبیق نظام التكالیف على أساس األنشطةالمؤسسة وبعدها محاولة ت

  :مباحث خالل ما سبق تم تقسیم هذا الفصل إلى أربعة ومن

  .التعریف بالمؤسسة: المبحث األول

  .طریقة التكالیف التقلیدیة المستعملة في وحدة المكیفات الهوائیة: المبحث الثاني

  .اإلنتاجیة الوحدةإنشاء وتصمیم نظام التكلفة على أساس النشاط في : المبحث الثالث

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة میدانیة وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت:الفصل الثاني

 

33 

  التعریف بالمؤسسة : المبحث األول

تعد شركة كوندور من الشركات الجزائریة الرائدة في مجال اإلنتاج األدوات الكهرومنزلیة حیث 

إلى األنشطة والمجاالت  سنقدم من خالل هذا المبحث لمحة تاریخیة لنشأة وتطور هذه المؤسسة باإلضافة

  .بها التي تنشط

  لمحة تاریخیة للمؤسسة األم: المطلب األول

  تقدیم مؤسسة كوندور: أوال

، مؤسسة " ANTER TRADE"أو باسمها التجاري عنتر للتجارة "  CONDOR"مؤسسة كوندور

، تنتمي إلى اقتصادیة خاصة كبیرة الحجم تختص بإنتاج وتسویق األجهزة اإللكترونیة والكهرومنزلیة

هو  2002شكلها القانوني أصبح في جوان " GROUPE BEN HAMADI"مجموعة بن حمادي 

"SPA "مؤسسة خاصة ذات األسهم.  

تنشط المؤسسة وفقا ألحكام القانون التجاري، حیث تحصلت على السجل التجاري في أفریل 

، یتواجد مقرها التجاري بالمنطقة الصناعیة ببرج بوعریریج، 2003، وبدأ نشاطها الفعلي في فیفري 2002

أكثر من  وهي بملكیة كاملة للمؤسسة، یبلغ عدد عمالها 2م 80104: تتربع على مساحة إجمالیة تقدر بـ

مؤسسة كوندور هي إحدى المؤسسات . عامل موزعین على الوحدات والمصالح حسب التخصص 4012

  : المكونة لمجموعة بن حمادي التي تحتوي على عدة وحدات هي

  مؤسسة"ARGILOR  "وهي وحدة إلنتاج القمح الصلب ومشتقاته.  

  مؤسسة "POLYBEN "وهي وحدة إلنتاج األكیاس البالستیكیة.  

  مؤسسة"GEMAC "وهي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء.  

  مؤسسة"TRAVAUX COUVIA "وهي وحدة المشاریع البناء العمالق.  

  مؤسسة"GEPATTE "وهي وحدة إنتاج العجائن.  

  مؤسسة"HODNA METAL "إلنتاج الصفائح. 

هذا االسم لدى أما بالنسبة السم كوندور فیعتبر العالمة المسجلة للمؤسسة، حیث تم تسجیلها ب

  .2003أفریل  30الدیوان الوطني لحمایة المؤلفات والبتكارات في 
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وكلمة كوندور تعني طائر من أكبر الطیور في العالم یعیش في أمریكا الجنوبیة، وشعار المؤسسة 

  .واللون الممیز للشركة هو اللون األزرق"  INNOVATION IS LIFE" ابتكار .... الحیاة"هو 

كوندور عدة مراحل حتى وصلت إلى ماهي علیه اآلن، وأولى المراحل هي مرحلة وشهدت مؤسسة 

الشراء للبیع أي شراء المنتج وٕاعادة بیعه، أما المرحلة الثانیة هي مرحلة شراء المنتج مفككا كلیا ومن ثم 

تاج في إعادة تركیبه مما خفض من سعر منتجاتها في السوق، والمرحلة الثالثة والجوهریة هي مرحلة اإلن

هذه المرحلة استفادت المؤسسة من المراحل السابقة فأصبحت تتحكم في تقنیات التركیب، فحددت 

  .المكونات التي یمكن شرائها محلیا أو إنتاجها ذاتیا، وبدأت في اإلنتاج المحلي

 VERSION2000" 2000نسخة  9001على شهادة اإلیزو 2007تحصلت المؤسسة في جانفي 

ISO 9001"ا والتسویق وخدمات ما بعد البیع لألجهزة اإللكترونیة والكهرومنزلیة، لنشاطه.  

 :لمحة جغرافیة: ثانیا

یقدر ) 02(یتواجد مقرها الرئیسي بالمنطقة الصناعیة ببرج بوعریریج تتوزع فیها حسب الملحق رقم 

تعمل  2م37178منها  2م89700دج، تقدر مساحتها اإلجمالیة بـ 4277.000.000:رأس مالها ب 

على ترقیة وتطویر نشاطها القاعدیة والمتمثلة أساسا في تركیب وتصنیع المنتجات الكهرومنزلیة 

المحدد للصناعة و  02/04/2000المؤرخ في  200/74واإللكترونیة وهذا بموجب المرسوم الوزاري رقم 

منتوج ) SDK،CKD(التركیب وهي اإلنتاج من خالل االستفادة من النظم الجمركیة بالجزائر في إطار 

المؤسسة متنوع مثل أجهزة التلفاز و االستقبال الرقمي ،الثالجات ، أجهزة الكمبیوتر األلواح الشمسیة ، 

  .إلخ....المكیفات الهوائیة ، آالت الطبخ

  :تحتوي شركة كوندور الكترونیكس على عدة مدیریات مساعدة والمتمثلة في

 مدیریة الموارد البشریة -

 ریة التجاریةمدی -

 مدیریة المحاسبة والمالیة -

 مدیریة التسویق -

 مدیریة اإلعالم اآللي -

 مدیریات الجهویة  -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة میدانیة وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت:الفصل الثاني

 

35 

  :وكذلك تحتوي الشركة على عدة وحدات منتجة وهي كالتالي

 وحدة الثالجات  -

 وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت  -

 وحدة المنتجات البیضاء -

 وحدة المنتجات السمراء -

 وحدة األلواح الشمسیة -

 وحدة البالستیك والبولیستران -

 وحدة الغساالت  -

  التعریف بوحدة محل الدراسة: المطلب الثاني

  :التعریف بالوحدة: أوال

وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت تعتبر من أهم وأكبر وحدات الشركة ككل من خالل الطاقات 

  .اإلنتاجیة وعدد المستخدمین وكذلك لرقم األعمال المحقق

وكانت تحت اسم وحدة المكیفات والمواد البیضاء إلى  لتقوم 2009المؤسسة خالل سنة أنشئت 

لتتخصص فقط  2018لتتحول إلى وحدة المكیفات الهوائیة والغساالت حتى سنة  2011غایة سنة 

  .بصناعة المكیفات الهوائیة بجمیع أنواعها والمدفآت

  :كالتاليومن المنتجات التي سیتم دراستها في الفترة المحددة 

- KS12-EX240-I  12مكیف هوائيBTU وحدة داخلیة. 

- KS12-EX240-O  12مكیف هوائي BTU وحدة خارجیة. 

- KS18-EX240-I  18مكیف هوائيBTU وحدة داخلیة. 

- KS18-EX240-O  18مكیف هوائيBTU وحدة خارجیة. 

- CS12-AL54T3-I  12مكیف هوائيBTU وحدة داخلیة. 

- CS12-AL54T3-O  12مكیف هوائيBTU وحدة خارجیة. 

- CS18-AL54T3-I  18مكیف هوائيBTU وحدة داخلیة. 

- CS18-AL54T3-O  18مكیف هوائيBTU وحدة داخلیة 
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و  KS12-EX240-I: للحصول على وحدة تامة نقوم بدمج وحدة خارجیة ووحدة داخلیة مثالو 

KS12-EX240-O.  

  : الهیكل التنظیمي للمؤسسة: ثانیا

في الترتیب السلمي واإلداري لدوائر  المكیفات الهوائیة والمدفآتیعتمد تقسیم العمل في وحدة 

  :ومصالح وفق للمسؤولیات ومهام كل الدوائر حیث یتمثل هذا الهیكل كما هو موضح في الشكل
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  یمثل الهیكل التنظیمي للمؤسسة): 6(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  وثائق المؤسسة: المصدر

 مصلحة احملاسبة

 مدير الوحدة

 مصلحة املشرتيات أمانة املديرية

 قسم تسيري املخزونات

املنتجات النهايةفرع   

مصلحة اإلدارة 

 والوسائل العامة

 ورشة التجميع النهائي

 قسم الصيانة

 فرع املواد األولية
 قسم اجلودة

 قسم األمن الصناعي

 قسم البحث والتطوير

 قسم املناهج

ورشة تشكيل احلديد 

 والطالء

 مصلحة اإلنتاج

 ورشة احملول احلراري
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  :شرح الهیكل التنظیمي للمؤسسة

اجل وهو عبارة عن الرأس المدبر للمؤسسة وهو أداة الربط والتنسیق بین المصالح من : مدیر الوحدة -

  .تحقیق هدف واستراتجیات المؤسسة

تعتبر من الوظائف اإلداریة المساعدة في ترتیب وتنظیم المواعید كذلك استقبال :أمانة المدیریة - 

  .وٕارسال الرسائل

تتولى تسییر الموارد البشریة والمادیة، فمن جهة تسهر على تسییر :مصلحة اإلدارة والوسائل العامة -

باإلضافة إلى تسییر الموارد . وتكوین وتسییر للشؤون االجتماعیة من توظیف الموارد البشریة وما یتبعها

القوانین والتعلیمات التنظیمیة داخل المؤسسة والتي من  الوظیفیة، ومن جهة أخرى تقوم أیضا بوضع

  .المسائل القانونیة وتهیئة العقود ومراجعتها كما تعمل على متابعة. شأنها تنظیم العمل في المؤسسة

 تقوم هذه المصلحة بتتبع وتسجیل جمیع العملیات التي تحدث على مختلف :مصلحة المحاسبة -

مستویات المؤسسة، فقسم المالیة یقوم بتتبع فواتیر العملة األجنبیة باإلضافة إلى األمور المالیة المختلفة، 

وأقسام ومصالح  قسم المحاسبة العامة بتسجیل العملیات التي تتم على مستوى مختلف مدیریات ویقوم

باإلضافة إلى تتبع االستثمارات والخزینة والمشتریات والبیع، ویقوم قسم الجبایة والتحصیل بإعداد  المؤسسة

الموجهة إلى مصلحة الضرائب، متابعة تحصیل الشیكات والتسدیدات من مختلف الزبائن، ویقوم  القوائم

  .تجات وتتبع التكالیف في المؤسسةالتحلیلیة بتحلیل وحساب سعر تكلفة المن قسم المحاسبة

تیاجات المؤسسة ومن مواد تهتم هذه المصلحة بعملیة شراء كل ما یتعلق باح:مصلحة المشتریات -

  .تموینات أخرى للقیام بالعملیة اإلنتاجیةأولیة و 

  :وهذا القسم یلعب دورا مهما في المؤسسة حیث :قسم تسییر المخزونات -

 بإفراغها من الحاویات و  یقوم هذا القسم باستقبال مجمل المشتریات و ذلك :فرع المواد األولیة

  .اإلنتاج المقررة إلى مصلحة اإلنتاج وفقا لألوامر إخراجها حسابها و تخزینها و ذلك من اجل إعادة

 وحسابها و تخزینها ثم  یقوم باستقبال المنتجات النهائیة من مصلحة اإلنتاج :فرع المنتجات النهایة

  .إلخراجها للبیع وذلك وفق للفواتیر المقدمة

وهو القسم المسؤول عن صیانة اآلالت والمعدات المتوفرة في المؤسسة والتي  :قسم الصیانة -

  .تستعملها للعملیات اإلنتاجیة
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یقوم بهذا القسم بالسهر على تطبیق معاییر الجودة والسالمة للمستهلك حیث تكمن  :قسم الجودة -

ي التدخالت الرقابیة التي یقوم بها في مصلحة تسییر المخزونات ومصلحة اإلنتاج طبیعة هذا القسم ف

  .ومراقبة التالف من المواد األولیة والمنتجات النهائیة

یسهر على الحفاظ على سالمة الموظفین بالقیام بالعملیات التحسیسیة وتوفیر  :قسم األمن الصناعي -

  .)األحذیة، القفازات(مستلزمات األمن 

إلجراء العملیة اإلنتاجیة  یقوم بتحدید منهجیات العمل وذلك بتحدید عدد العمال الالزم :المناهجقسم  -

  .وكذلك الوقت والكیفیة

یسهر على دراسة المنتجات وٕاعداد شجرة المنتوج كذلك یقوم بتطویر على : قسم البحث والتطویر -

  .المنتجات ورفع للنسب اإلدماجیة

  :كون من عدة ورشات وهيوهذا القسم یت :مصلحة اإلنتاج -

 یحث یقوم هذه الورشة بإنتاج المنتجات النصف النهائیة وذلك بقیامها  :ورشة تشكیل الحدید والطالء

  .بتقطیع الصفائح الحدیدیة وتشكیلها حسب كل منتوج ثم إرسالها من اجل عملیة الطالء

 ة وذلك بقیامها بتقطیع تقو هذه الورشة بإنتاج المنتجات النصف النهائی :ورشة المحول الحراري

  . األلمنیوم والنحاس وتحویلهما

 تقوم بتجمیع مختلف المنتجات النصف النهائیة والمواد األولیة إلى منتجات  :ورشة التجمیع النهائي

  .نهائیة یتسنى لها بیعها

  :المنهج اإلنتاجي المتبع في المؤسسة: ثالثا

المورد یقوم هذا األخیر بإرسالها إلى میناء عند قیام المؤسسة بشراء المواد األولیة من طرف 

الجزائر ومنه یتم استقبال هذه المواد في المؤسسة من طرف قسم تسییر المخزونات فرع المواد األولیة 

حیث یقومون بحسابها و تصنیفها ثم إرسال المواد األولیة من الحدید والطالء إلى ورشة تشكیل الحدید 

صف مصنع وٕارساله إلى ورشة التجمیع النهائي، و تقوم بإرسال المواد والطالء لتقوم بإنتاج منتوج ن

األولیة النحاس واأللمنیوم إلى ورشة المحول والمكثف الحراري لتقوم بإنتاج منتوج نصف مصنع وٕارساله 

  .إلى ورشة التجمیع النهائي، وأخیرا إرسال باقي المواد األولیة إلى ورشة التجمیع النهائي
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رة بتجمیع المنتجات النصف مصنعة مع باقي المواد األولیة بإنتاج منتجات نهائیة و تقوم هذه األخی

إرسالها إلى قسم تسییر المخزونات فرع المنتجات النهائیة حثي یقومون باستقبالها وحسابها وتصنیفها لكي 

  .یتسنى للمؤسسة بیعها

  :والشكل التالي یوضح منهجیة العمل في المؤسسة
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  یوضح المنهج المتبع في اإلنتاج): 7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من إعداد الطلبة وفق معلومات الشركة :المصدر

قسم تسيري املخزونات  

 "قسم املنتوج النهائي "

ورشة احملول 

 واملكثف احلراري

ورشة تشكيل 

 احلديد والطالء

" قسم تسيري املخزونات 

 "قسم املواد األولية 

  املناء اجلزائري

  املورد

احلديد " املواد األولية 

 "والطالء 

ورشة التجميع 

 النهائي

املواد  املواد األوليةباقي 

األملنيوم " األولية

 "النحاس

منتوج نصف مصنع 

 من احلديد والطالء

 املنتوج النهائي

 البيع

منتوج نصف مصنع 

من النحاس 

 واألملنيوم
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 .طریقة التكالیف التقلیدیة المستعملة في وحدة المكیفات الهوائیة: المبحث الثاني

تختلف طرق حساب التكالیف من مؤسسة إلى أخرى حسب المعطیات المتاحة في میدان الدراسة، 

نقوم بعرض كیفیة حساب التكالیف وفي الحالة المدروسة في وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت سوف 

  .الكلیة فیها وفقا لطریقة المستعملة في المؤسسة

  تكالیف الشراء: المطلب األول

حیث في شهر جویلیة ) اإلستراد(تعتمد المؤسسة في مجمل مشتریاتها على المشتریات الخارجیة 

  :كانت المشتریات الفترة كما یلي 2021

  الشراءیوضح تكلفة ): 1(الجدول رقم 

  

 من إعداد الطلبة وفق معلومات المؤسسة: المصدر

من خالل الجدول السابق تمكنا من تحدید تكلفة الشراء لمجمل المواد المشتراة من اجل عملیة 

  :اإلنتاج، ولكن یجب التطرق لشرح الجدول كالتالي

 .المشترى وذلك حسب الرمز داخل الشركة :المنتوج -

  .المقتناة والتي تعبر عن الكمیة:الكمیة -

 ).الدوالر األمریكي(هو المبلغ شراء المواد بالعملة الصعبة  :ثمن الشراء -

  .الذي یبین ماذا یساوي الدینار الجزائري بالدوالر األمریكي عند القیام بتلك العملیةو :سعر الصرف -

لفة الشراء تك أخرى تكاليف لفة الجمركة تك لفة نقل تك ل ا الدينار الشراء ثمن ب الصرف سعر  $ لكمية الشراء ثمن ا لمنتوج ا

7 959,79     166,82   1 080,22   476,71      6 236,03     133,53   46,70     10 000,00   KS12-EX240-I

18 572,83   389,25   2 520,51   1 112,32   14 550,74   133,53   108,97   10 000,00   KS12-EX240-O

7 315,22     100,78   986,98      621,02      5 606,44     133,27   42,07     5 000,00     KS12-EX240-I

17 068,94   235,14   2 303,01   1 449,08   13 081,70   133,27   98,15     5 000,00     KS12-EX240-O

10 154,46   139,89   1 370,08   862,07      7 782,41     133,27   58,39     5 000,00     KS18-EX240-I

23 693,65   326,41   3 196,80   2 011,46   18 158,96   133,27   136,25   5 000,00     KS18-EX240-O

7 626,99     76,62     937,70      631,07      5 981,60     134,54   44,46     15 000,00   CS12-AL54T3-I

17 796,32   178,78   2 187,96   1 472,50   13 957,07   134,54   103,73   15 000,00   CS12-AL54T3-O

7 449,24     60,34     928,12      631,07      5 829,71     133,96   43,52     15 000,00   CS12-AL54T3-I

17 381,51   140,79   2 165,61   1 472,50   13 602,65   133,96   101,45   15 000,00   CS12-AL54T3-O

10 595,46   87,44     1 343,06   716,27      8 448,67     134,81   62,67     6 598,00     CS18-AL54T3-I

24 722,75   204,04   3 133,82   1 671,31   19 713,57   134,81   146,22   6 598,00     CS18-AL54T3-O
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 .وهو حاصل ضرب ثمن الشراء العملة الصعبة في سعر الصرف :ثمن الشراء بالدینار -

 46,7x133,53  =6 236,03: مثال

  .هي تكلفة نقل الحاویات من میناء المورد إلى میناء المستوردو  :تكلفة النقل البحري -

وهي الرسوم المفروضة من طرف الجمارك حسب نوعیة المشتریات و هي حاصل  :الرسوم الجمركیة -

  ).ثمن الشراء مضافا إلیه تكلفة النقل(ضرب نسبة الضریبة الجمركیة في 

و هي مجموع التكالیف اإلضافیة المتكونة من مصاریف التخزین، مصاریف الشحن و :أخرىتكالیف  -

 .الخ...التفریغ، مصاریف مركز العبور، مصاریف الحراسة، مصاریف النقل البري

تستعمل المؤسسة طریقة الجرد الدوري وتستعمل طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة للوحدة لیتسنى لها إعادة 

  :مصلحة اإلنتاج من اجل إنتاجها كمایليإخراجها إلى 

كمیة المخزون ألول ) / تكلفة المدخالت+ قیمة المخزون ألول مدة ( :التكلفة الوسطیة المرجحة للوحدة

  )كمیة المدخالت+ مدة 

KS12-EX240-I=)) 10000 x7959,79  )+(5000 x7315,22 /((15000 = 7744,93  

KS12-EX240-O))=10000x18572,83)+(5000x17068,94/((15000=18071,53  

CS12-AL54T3-I)):15000x7626,99)+(15000 x7449,24/(( 30000=7538,115  

CS12-AL54T3-O)):15000x17796,32(+)15000x17381,51/((30000=17588,9  

  مصاریف المؤسسة: المطلب الثاني

مصاریف المستخدمین، تحتوي المؤسسة حسب تقیمها للتكالیف على ثالثة أنواع من التكالیف وهي 

  االهتالكات، والمصاریف األخرى والتي سنتطرق إلیها في هذا المطلب

  : مصاریف المستخدمین: أوال

تمثل مصاریف المستخدمین أو األجور والرواتب في المؤسسة نسبة كبیرة من تكلفة اإلنتاج حیت 

  :  تقوم المؤسسة بمعالجتها كما یلي

 أقسام المؤسسةتحدید كتلة أجور لكل قسم من  -
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 )مباشرة وغیر مباشرة(تعیین طبیعة كل قسم  -

 توزیع األجور الغیر مباشرة على األقسام المباشرة -

 2021یمثل الرواتب واألجور لشهر جویلیة  ):2(الجدول رقم 

  

  وثائق المؤسسةمن : المصدر

) وغیر مباشرة رواتب وأجور مباشرة(من خالل الجدول نقوم بجمع كتلة األجور وفقا لطبیعة القسم 

  :كمایلي

  یمثل توزیع األجور حسب الطبیعة ):3(الجدول رقم 

 

  من إعداد الطلبة :المصدر

ــم طبيعـة والرواتب األجور القس العمال عـدد ــم القس

مباشرة غير 3 450 736,07      40,00     اإلدارة قســم

مباشرة غير 2 143 253,89      35,00     المخازن تسيير قســم

مباشرة غير 425 199,82         3,00       والتطوير البحــث قســم

مباشرة غير 1 984 671,10      22,00     الجـودة قســم

مباشرة غير 474 040,11         4,00       المنــاھج قســم

مباشرة غير 2 752 965,76      28,00     الصيانة قســم

مباشرة غير 463 232,22         4,00       الصناعي األمن قســم

     2 372 809,45 مباشرة 40,00     ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

مباشرة 2 882 451,20      39,00     الحراري والمكثــف المحول ورشة

مباشرة 12 890 461,77 236,00   ــع ورشة النھائي التجمي

16 949 359,62   451,00   المجموع

الرواتب و األجور الطبيعـة العمال عـدد ــم القس

  11 694 098,97 المباشرة غير 136,00    مباشرة الغير األقسـام مجمـل

     2 372 809,45 مباشرة 40,00     ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

     2 882 451,20 مباشرة 39,00     الحراري والمكثــف المحول ورشة

مباشرة 12 890 461,77   236,00   ــع ورشة النھائي التجمي

29 839 821,39   451,00   المجموع
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بعد تعین طبیعة األقسام تقوم بتوزیع األجور الغیر مباشرة على األقسام المباشرة وذلك ب حساب 

وبعدها نقوم بضرب تلك نسب لألقسام المباشرة آي كم یمثل القسم الواحد من مجوع األقسام المباشرة 

  :كما یلي النسب في مجموع األجور الغیر مباشرة

 یوضح توزیع األجور الغیر مباشرة  ):4(الجدول رقم 

 

 من إعداد الطلبة :المصدر

 %13)=722,42 145 809,45/18 372 2: (ورشة تشكیل الحدید والطالء -

 x11 694 098,97  =1 529 168,58%13و منه

 %16 )=722,42 145 451,20/18 882 2: (الحراري ورشة المحول والمكثف -

 x11 694 098,97  =1 857 609,68%16و منه

 %71)=722,42 145 461,77/18 890 12: (ورشة التجمیع النهائي -

 x11 694 098,97  =8 307 320,71%71و منه

  االهتالكات: ثانیا

اإلنتاج حیث تتكون من اهتالكات ل االهتالكات في المؤسسة قید الدراسة نسبة كبیرة من تكلفة مثت

أما االهتالكات الغیر مباشرة  مباشرة وهي عبارة عن اآلالت والمعدات التي تنتمي إلى ورشات اإلنتاج

  .وهي اآلالت والمعدات التي تكون في المؤسسة ككل

  :حیت تقوم المؤسسة بمعالجتها كما یلي

 تحدید قیمة االهتالكات لكل قسم من أقسام المؤسسة -

مباشرة غير األجور توزيع لنسب ا والراتب األجور ــم القس

1 529 168,58      13,08% 2 372 809,45      ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

1 857 609,68      15,89% 2 882 451,20      الحراري والمكثــف المحول ورشة

8 307 320,71      71,04% 12 890 461,77   ــع ورشة النھائي التجمي

11 694 098,97   100,00% 18 145 722,42   الجموع
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 )مباشرة وغیر مباشرة(ن طبیعة  اهتالككل قسم من األقسام المؤسسة تعیی -

 توزیع االهتالكات الغیر مباشرة على الورشات المباشرة -

  :كانت المعطیات الخاصة باالهتالكات كالتالي

  یوضح اهتالك الشهري للمؤسسة ):5(الجدول رقم 

 

  من وثائق المؤسسة :المصدر

  :كما یلي) اهتالكات مباشرة وغیر مباشرة(االهتالكات حسب طبیعتها من خالل الجدول نقوم بجمع 

  یوضح االهتالك حسب الطبیعة ):6(الجدول رقم 

  

  من اعداد الطلبة :المصدر

االھتـالك طبيعـة ــم الشھري االھتـالك  القس

مباشر غير 1 251 423,69      اإلدارة قســم

مباشر غير 525 951,15         الصيانة قســم

مباشر غير 430 537,38         المخزونات تسيير قســم

مباشر غير 74 694,56           التطوير و البحــث قســم

مباشر غير 100 516,67         الجـودة قســم

مباشر غير 102 100,00         المنــاھج قســم

مباشر غير 104 728,69         الصناعي األمن قســم

مباشر 2 910 852,21      الحديــد تشــكيل ورشة

مباشر 2 063 429,27      الحراري والمكثــف المحول ورشة

مباشر 4 514 132,77      ــع ورشة النھائي التجمي

12 078 366,39   المجموع

الطبيعـة ــم االھتالكات القس

     2 589 952,14 المباشرة غير  مباشرة الغير األقسـام مجمـل

     2 910 852,21 مباشرة ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

     2 063 429,27 مباشرة الحراري والمكثــف المحول ورشة

مباشرة 4 514 132,77      ــع ورشة النھائي التجمي

12 078 366,39   المجموع
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بعد تعین طبیعة األقسام تقوم بتوزیع االهتالكات الغیر مباشرة على الورشات المباشرة وذلك  

الورشة الواحدة من مجوع االهتالكات المباشرة وبعدها نقوم بحساب نسب للورشات المباشرة آي كم تمثل 

  :بضرب تلك النسب في مجموع االهتالكات الغیر مباشرة كما یلي

  یوضح توزیع االهتالك الغیر مباشر  ):7(الجدول رقم 

  

 من إعداد الطلبة :المصدر

 %30,68)=852,21 910 414,25/2 488 9: (ورشة تشكیل الحدید والطالء -

 x2 589 952,56  =794 544,56%30,68و منه

 %21,75)=429,27 063 414,25/2 488 9: (ورشة المحول والمكثف الحراري -

 x2 589 952,56  =563 232,48%21,75و منه

 %47,58)=132,77 514 414,25/4 488 9: (ورشة التجمیع النهائي -

 x2 589 952,56  =1 232 175,111%47,58و منه

  :المصاریف األخرى: ثالثا

 والتوریدات، تموینات المواد من المخزنة غیر تتكون مجمل المصاریف األخرى من المشتریات

 عن المسترجعة غیر والرسوم العام، الضرائب والرعایة، التقاول والتصلیحات، األخرى المستهلكة، الصیانة

 ل العام، اإلیجارات،والهبات والتبرعات، التقاو  األعمال، الغرامات والعقوبات واإلعانات الممنوحة، رقم

  مصاریف البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة التي تتوزع على األقسام المباشرة و األقسام الغیر مباشرة

  :حیث سنقوم بتوزیع المصاریف الخاصة باألقسام الغیر مباشرة على ثالث ورشات كالتالي

مباشرة غير األھتالكات توزيع لنسب ا االھتالكات ــم القس

794 544,56                 30,68% 2 910 852,21   ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

563 232,48                 21,75% 2 063 429,27   الحراري والمكثــف المحول ورشة

1 232 175,11              47,58% 4 514 132,77   ــع ورشة النھائي التجمي

2 589 952,14              100% 9 488 414,25   الجموع
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 یوضح المصاریف األخرى  ):8(الجدول رقم 

  

  من وثائق المؤسسة :المصدر

 :وبعد قیام بتوزیع المصاریف بقوم بإنشاء جدول لها على حسب الورشات اإلنتاجیة

  یوضح المصاریف األخرى موزعة حسب الورشات ):9(الجدول رقم 

 

  من إعداد الطلبة: المصدر

  حساب تكالیف اإلنتاج حسب الطریقة المتبعة: المطلب الثالث

تبین كیفیة  إلىبعد الحصول على جمیع التكالیف الخاصة بالمؤسسة سنتطرق في هذا المطلب 

  . حساب تكلفة المنتجات وذلك وفقا لثالت مراحل عبر ثالث ورشات

كانت لدینا المعطیات التالیة الخاصة بإنتاج الفترة محل الدراسة حسب كل ورشة من ورشات المؤسسة 

  :كمایلي

  

  

  

المصاريف الورشات عـدد المصاريف ــم القس

695 264,97       3,00       2 085 794,92   اإلدارة

1 402 681,13   3,00       4 208 043,40   المخزونات تسيير

175 102,76       3,00       525 308,27       الصيانة

29 837,50         1,00       29 837,50         ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

37 654,13         1,00       37 654,13         الحراري والمكثــف المحول ورشة

126 373,37       1,00       126 373,37       ــع ورشة النھائي التجمي

7 013 011,59   الجموع

المصاريف الورشات

2 399 422,23   ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

2 310 702,99   الحراري والمكثــف المحول ورشة

2 399 422,23   ــع ورشة النھائي التجمي

7 109 547,45   الجموع
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 یمثل كمیات إنتاج الفترة :)10(الجدول رقم 

 

  من وثائق المؤسسة :المصدر

سنقوم بحساب تكلفة اإلنتاج من خالل المعطیات في المقدمة سابقا حیت یجب البدء بالورشتین 

وذلك من اجل إرسالها إلى ورشة التجمیع النهائي " ورشة تشكیل وطالء الحدید وورشة المحول الحراري"

  من اجل تجمیعها مع باقي العناصر للحصول على منتج نهائي 

  :وم بإتباع منجیة المتبعة في المؤسسة كما یليمن اجل حساب التكلفة سوف نق

  :ورشة التشكیل الحدید: أوال

 یمثل حساب التكلفة في ورشة تشكیل الحدید والطالء): 11(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

  

  :وحیث

الحراري المحول ورشة الحديــد تشــكيل ورشة ــع ورشة النھائي التجمي لمنتج ا

-                      11 971,00          11 662,00         CS12-AL54T3-I

7 456,00            7 456,00             7 974,00           CS12-AL54T3-O

-                      1 712,00             1 371,00           CS18-AL54T3-I

1 252,00            1 252,00             1 394,00           CS18-AL54T3-O

-                      1 306,00             1 700,00           KS12-EX240-I

700,00               596,00                672,00              KS12-EX240-O

-                      291,00                654,00              KS18-EX240-I

720,00               720,00                675,00              KS18-EX240-O

10 128,00         25 304,00          26 102,00          المجموع

اإلنتاج تكلفــة مباشر غير اھتالك المباشر اھتالك األخرى المصاريف مباشرة غير عاملة يد مباشرة عاملة يد المعامل الكمية الشراء تكلفــة المنتـج

891,82                 71,50               261,95                 207,24                 137,61                 213,53                 67,10% 1 280,54                7 456,00        CS12-AL54T3-O

1 347,86              108,06             395,90                 313,21                 207,98                 322,72                 17,03% 1 935,35                1 252,00        CS18-AL54T3-O

889,73                 71,33               261,33                 206,75                 137,29                 213,03                 6,28% 1 277,53                700,00           KS12-EX240-O

1 320,13              105,84             387,75                 306,76                 203,70                 316,08                 9,59% 1 895,53                720,00           KS18-EX240-O

9 910 261,16      794 544,56      2 910 852,21      2 302 886,36      1 529 168,57      2 372 809,45      100,00% 14 229 817,04      10 128,00     المجموع
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 هو المنتج الذي تم إنتاجه :المنتج -

 عدد الوحدات المنتجة في ورشة تشكیل وطالء الحدید :الكمیة -

 )الحدید والطالء(مجموع المشتریات الخاصة بالمواد واللوازم  :تكلفة الشراء -

عبارة عن نسب من اجل توزیع التكالیف الخاصة باألجور المباشرة والغیر مباشرة : المعامل -

 وكذلك المصاریف األخرى حیت یتم حسابه على أساس 

  مجموع تكالیف الشراء / )تكلفة الشراء *عدد الوحدات المنتجة (

7456x1280,54  /14 229 817,04  =67,10%  

وهي كتلة األجور الخاصة بورشة تشكیل الحدید والطالء موزعة على  :الید العاملة المباشرة -

 : مجموع المنتجات وفق الطریقة التالیة

  عدد الوحدات المنتجة / )كتلة األجور المباشرة *المعامل (

67,10%x2 372 809,45  /7465  =213,53 

وهي كتلة األجور الغیر مباشرة الموزعة على الورشات اإلنتاجیة والتي : ید العاملة الغیر مباشرة - 

 توزع على مجموع المنتجات

 عدد الوحدات المنتجة / )كتلة األجور غیر المباشرة *المعامل (

67,10%x1 529 168,57  /7464 =137,61 

 مجمل المصاریف الخاصة بالورشة التي توزع على مجموع المنتجات : المصاریف األخرى - 

  عدد الوحدات المنتجة / )مجمل المصاریف*المعامل (

67,10%x2 302 886,36 / 7464  = 207,24 

 اهتالكات الورشة التي توزع على المنتجات  مجموع :المباشرة االهتالكات - 

  عدد الوحدات المنتجة / )مجمل االهتالكات المباشرة*المعامل (

67,10%x2 190 852,21  /7464  =261,95 

هي تلك االهتالكات الموزعة سابقا على الورشات اإلنتاجیة لتوزیعها : االهتالكات الغیر مباشرة - 

 :على المنتجات كما یلي

  عدد الوحدات المنتجة/ )االهتالكات الغیر المباشرة*المعامل (

67,10%x794 544,56  /7464  =71,50 
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األجور المباشرة والغیر مباشرة، المصاریف األخرى، (هي مجموع التكالیف : تكلفة اإلنتاج - 

 )االهتالكات المباشرة والغیر مباشرة

  :ورشة المحول الحراري: ثانیا

 یمثل حساب التكلفة في ورشة المحول والمكثف الحراري): 12(الجدول رقم 

 

 من إعداد الطلبة :المصدر

  :وحیث

 هو المنتج الذي تم إنتاجه :المنتج -

 عدد الوحدات المنتجة في ورشة المحول الحراري :الكمیة -

 )األلمنیوم والنحاس(مجموع المشتریات الخاصة بالمواد واللوازم  :تكلفة الشراء -

عبارة عن نسب من اجل توزیع التكالیف الخاصة باألجور المباشرة والغیر مباشرة  :المعامل -

 یت یتم حسابه على أساس وكذلك المصاریف األخرى ح

  مجموع تكالیف الشراء / )تكلفة الشراء *عدد الوحدات المنتجة (

11971x1684,47 /2780 236 625,  =25,13% 

وهي كتلة األجور الخاصة بورشة المحول الحراري موزعة على مجموع  :الید العاملة المباشرة -

 : المنتجات وفق الطریقة التالیة

 عدد الوحدات المنتجة / )كتلة األجور المباشرة *المعامل (

25,13%x2 882 451,20  /11971   =60,51 

اإلنتاج تكلفــة مباشر غير اھتالك المباشر اھتالك األخرى المصاريف د مباشرة غير عاملة ي د مباشرة عاملة ي المعامل ــة الكمية الشراء تكلف المنتـج

203,17                 11,82               43,32                   48,51                   39,00                   60,51                   25,13% 1 684,47                11 971,00     CS12-AL54T3-I

440,37                 25,63               93,90                   105,15                 84,53                   131,16                 7,79% 3 651,12                1 712,00        CS18-AL54T3-I

262,23                 15,26               55,91                   62,61                   50,34                   78,11                   3,54% 2 174,18                1 306,00        KS12-EX240-I

450,78                 26,24               96,12                   107,63                 86,53                   134,27                 1,36% 3 737,50                291,00           KS18-EX240-I

542,17                 31,55               115,60                 129,46                 104,07                 161,49                 41,77% 4 495,23                7 456,00        CS12-AL54T3-O

750,35                 43,67               159,99                 179,16                 144,03                 223,49                 9,71% 6 221,21                1 252,00        CS18-AL54T3-O

698,09                 40,63               148,85                 166,69                 134,00                 207,93                 4,30% 5 787,98                596,00           KS12-EX240-O

860,86                 50,10               183,55                 205,55                 165,24                 256,41                 6,40% 7 137,50                720,00           KS18-EX240-O

9 677 425,61      563 232,48      2 063 429,27      2 310 702,99      1 857 609,67      2 882 451,20      80 236 625,27      25 304,00     المجموع
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وهي كتلة األجور الغیر مباشرة الموزعة على الورشات اإلنتاجیة والتي : ید العاملة الغیر مباشرة - 

 توزع على مجموع المنتجات

 عدد الوحدات المنتجة / )كتلة األجور غیر المباشرة *المعامل (

25,13%x1 875 609,67  /11971   =39,00  

 مجمل المصاریف الخاصة بالورشة التي توزع على مجموع المنتجات : المصاریف األخرى - 

 عدد الوحدات المنتجة / )مجمل المصاریف*المعامل (

25,13%x2 310 702,99  /11971  =48,51 

 اهتالكات الورشة التي توزع على المنتجات  مجموع :المباشرة االهتالكات - 

 عدد الوحدات المنتجة / )االهتالكات المباشرة*المعامل (

25,13%x2 063 429,27  /11971  =43,32  

هي تلك االهتالكات الموزعة سابقا على الورشات اإلنتاجیة لتوزیعها : االهتالكات الغیر مباشرة - 

 :على المنتجات كما یلي

  عدد الوحدات المنتجة / )االهتالكات الغیر المباشرة*المعامل (

25,13%x563 232,48  /11971  =11,82 

األجور المباشرة والغیر مباشرة، المصاریف األخرى، (هي مجموع التكالیف : تكلفة اإلنتاج - 

 .)االهتالكات المباشرة والغیر مباشرة

  :ورشة التجمیع النهائي: ثالثا

ة بدمج جمیع المواد واللوازم وكذلك المنتجات النصف مصنعة في في هذه المرحلة تقوم المؤسس

  ورشة التجمیع النهائي
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 یمثل حساب التكلفة في ورشة التجمیع): 13(الجدول رقم 

 

  من إعداد الطلبة :المصدر

  :وحیث

 هو المنتج الذي تم تجمیعه في الورشة :المنتج -

 عدد الوحدات المنتجة في ورشة التجمیع :الكمیة -

 مجموع المشتریات الخاصة بالمواد واللوازم :تكلفة الشراء -

عبارة عن نسب من اجل توزیع التكالیف الخاصة باألجور المباشرة والغیر مباشرة  :المعامل -

 وكذلك المصاریف األخرى حیت یتم حسابه على أساس 

  مجموع تكالیف الشراء / )تكلفة الشراء *عدد الوحدات المنتجة (

672x18071,53  /325 098 054,93  =3,74% 

وهي كتلة األجور الخاصة بورشة المحول الحراري موزعة على مجموع  :الید العاملة المباشرة -

 : المنتجات وفق الطریقة التالیة

 عدد الوحدات المنتجة / )كتلة األجور المباشرة *المعامل (

3,74%x12 890 461,77  /672  =716,55 

كتلة األجور الغیر مباشرة الموزعة على الورشات اإلنتاجیة والتي وهي : ید العاملة الغیر مباشرة - 

 توزع على مجموع المنتجات

 عدد الوحدات المنتجة / )كتلة األجور غیر المباشرة *المعامل (

اإلنتاج تكلفــة مباشر غير اھتالك المباشر اھتالك األخرى المصاريف مباشرة غير عاملة يد مباشرة عاملة يد المعامل الكمية الشراء تكلفــة المنتـج

2 051,63              68,49                671,41                 133,38                 461,79                 716,55                 3,74% 18 071,53              672,00           KS12-EX240-O

1 996,84              66,66                653,48                 129,82                 449,45                 697,42                 43,14% 17 588,92              7 974,00        CS12-AL54T3-O

879,27                 29,35                287,75                 57,16                   197,91                 307,09                 4,05% 7 744,93                1 700,00        KS12-EX240-I

855,79                 28,57                280,06                 55,64                   192,62                 298,89                 27,04% 7 538,12                11 662,00      CS12-AL54T3-I

2 689,89              89,80                880,29                 174,87                 605,45                 939,48                 4,92% 23 693,64              675,00           KS18-EX240-O

2 806,72              93,70                918,52                 182,47                 631,75                 980,28                 10,60% 24 722,74              1 394,00        CS18-AL54T3-O

1 202,88              40,16                393,65                 78,20                   270,75                 420,12                 4,47% 10 595,46              1 371,00        CS18-AL54T3-I

1 152,81              38,49                377,27                 74,95                   259,48                 402,63                 2,04% 10 154,45              654,00           KS18-EX240-I

36 907 746,19    1 232 175,11   12 078 366,39    2 399 422,23      8 307 320,69      12 890 461,77    100,00% 325 098 054,93    26 102,00      المجموع
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3,74%x8 307 320,69  /672  =461,79  

 مجمل المصاریف الخاصة بالورشة التي توزع على مجموع المنتجات : المصاریف األخرى - 

 عدد الوحدات المنتجة / )مجمل المصاریف*لمعامل ا(

3,74%x2 399 422,23  /672  =133,38 

 اهتالكات الورشة التي توزع على المنتجات  مجموع :المباشرة االهتالكات - 

 عدد الوحدات المنتجة / )االهتالكات المباشرة*المعامل (

3,74%x12 078 366,39  /672 = 671,41  

هي تلك االهتالكات الموزعة سابقا على الورشات اإلنتاجیة لتوزیعها : االهتالكات الغیر مباشرة - 

 :على المنتجات كما یلي

 عدد الوحدات المنتجة/ )االهتالكات الغیر المباشرة*المعامل ( - 

3,74%x1 232 175,11  /672  =68,49 

والغیر مباشرة، المصاریف األخرى، األجور المباشرة (هي مجموع التكالیف : تكلفة اإلنتاج - 

 )االهتالكات المباشرة والغیر مباشرة

وبعدما تم حساب تكلفة إنتاج في كل ورشة من ورشات المؤسسة نقوم بجمع التكالیف للحصول على 

 :التكلفة النهائیة

  یوضح التكلفة النهائیة ):14(الجدول رقم 

 

  من إعداد الطلبة :المصدر

 

لمجموع ا الحديــد ورشة المحول ورشة ــع ورشة لفة التجمي الشراء تك لمنتج ا

8 597,07     -              203,17    855,79      7 538,12     CS12-AL54T3-I

21 019,75   891,82      542,17    1 996,84   17 588,92   CS12-AL54T3-O

12 238,71   -              440,37    1 202,88   10 595,46   CS18-AL54T3-I

29 627,68   1 347,86   750,35    2 806,72   24 722,75   CS18-AL54T3-O

8 886,43     -              262,23    879,27      7 744,93     KS12-EX240-I

21 710,98   889,73      698,09    2 051,63   18 071,53   KS12-EX240-O

11 758,06   -              450,78    1 152,81   10 154,46   KS18-EX240-I

28 564,53   1 320,13   860,86    2 689,89   23 693,65   KS18-EX240-O
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  اإلنتاجیة الوحدةإنشاء وتصمیم نظام التكلفة على أساس النشاط في : المبحث الثالث

بعد توفر بعض المؤشرات والمقومات والتي ستساعد على تطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني 

على أساس األنشطة، نشرع في وضع إجراءات تطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس 

  :سسة اإلنتاجیة،وتتمثل هذه اإلجراءات في خمس مرحل هياألنشطة في المؤ 

قبل البدء في مراحل إنشاء نظام التكلفة على أساس النشاط قمنا بتحدید فترة للدراسة الممتدة من 

  :حیث سیتم دراسة نفس المنتجات السابقة 31/07/2021إلى غایة  01/07/2021تاریخ 

  :تحلیل وتحدید تكلفة األنشطة: المطلب األول

من اجل تطبیق نظام التكلفة على أساس األنشطة یتیم التطرق في هذا المطلب إلى المرحلتین 

  .األولى و الثانیة و هي تحدید األنشطة في المؤسسة و تكلفة كل نشاط

  تحدید وتحلیل األنشطة : أوال

شطة إنتاج تعتبر المؤسسة اإلنتاجیة لصناعة المكیفات الهوائیة والمدفآت متعددة األنشطة منها أن

واألنشطة اإلداریة، وطبیعة كل نشاط تختلف على اآلخر،وسوف نقوم بتحلیل وٕاحصاء األنشطة في كل 

  :قسم وذلك بالشكل التالي

  :وهو بدوره ینقسم إلى عدة مصالح: قسم اإلدارة

  :تقوم هذه المصلحة بالنشاط الرئیسي التالي :مصلحة الموارد البشریة

  مصالح العامةتسییر الموارد البشریة و ال -

  :تقوم هذه المصلحة بالنشاط الرئیسي التالي: مصلحة المحاسبة

 األعمال المحاسبة -

  :تقوم هذه المصلحة بالنشاط الرئیسي التالي: مصلحة المشتریات

 تقدیم طلبیات الشراء -
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  وبدور ینقسم إلى مصلحتین: قسم تسییر المخزونات

 :تقوم بالعملیات التالیة: مصلحة المواد األولیة  - 

 استالم وتفریغ المواد األولیة

 حساب وٕاخراج المواد األولیة 

 :تقوم بالعملیات التالیة: مصلحة المنتجات النهائیة - 

 استالم وتفریغ المنتجات النهائیة

 حساب وشحن المنتجات النهائیة

  :تقوم هذا القسم بالنشاط الرئیسي التالي: قسم الصیانة

 صیانة اآلالت والمعدات  -

  یتكون هذا القسم من ثالث ورشات  :قسم اإلنتاج

 :تقوم هذه الورشة بالنشاط الرئیسي التالي :ورشة الحدید والطالء - 

  تقطیع وتشكیل وطالء الصفائح الحدیدیة

 :تقوم هذه الورشة بالنشاط الرئیسي التالي :ورشة المكثف والمحول الحراري - 

  صناعة المحوالت والمكثفات الحراریة

 :وم هذه الورشة بالنشاط الرئیسي التاليتق :ورشة التجمیع النهائي - 

  تجمیع وتركیب المنتجات النهائیة

  :یقوم هذا القسم بالعملیات التالیة :قسم المناهج والدراسات

 دارسة المنتوج والوقت -

 منهجة الطریقة اإلنتاجیة -

  :یقوم هذا القسم بالنشاط الرئیسي التالي :قسم البحث و التطویر

 ر المنتجات إجراء البحوث العلمیة لتطی -

  :یقوم هذا القسم بالعملیات التالیة :قسم الجودة
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 مراقبة جودة المواد واللوازم عند الشراء -

 مراقبة جودة المنتجات النهائیة عند اإلنتاج والبیع -

  یقوم هذا القسم بالنشاط الرئیسي التالي: قسم األمن الصناعي

 توفیر معدات وأدوات السالمة  -

 . یعتبر نشاط اإلنتاج من األنشطة الرئیسیة وتعتبر تكالیفها كلها تكالیف مباشرة بالنسبة للمنتجات

  .أقسام 08نشاط موزعون على 17لقد تم تقسیم المؤسسة اإلنتاجیة إلى 

  األنشطة تكلفة تحدید: ثانیا

 من وذلك قسم لكل التفصیلیة التكالیف بطاقة خالل من المذكورة سابقا األنشطة تكالیف تحدید یتم

  :هي عناصر أساسیة ثالثة من التكالیف عناصر وتتكون نشاط، كل حسب التكالیف هذه تتبع خالل

 :هتالكاتاإل -1

اهتالكات اآلالت والمعدات والتجهیزات المكتبیة  كل على الحصول خالل من اهتالكات تعتمد

 في قسم من أقسام الشركة،طریقة االهتالك الثابت مقسمة على كل  حسب ویحسب للعمل، الالزمة

 .قسم كل لتكالیف تفصیلیة وثیقة خالل من نشاط بكل التكالیف هذه ربط حاولنا المقدمة الدراسة

  یمثل اهتالكات الشهریة للمؤسسة):15(الجدول رقم 

  

  من وثائق المؤسسة: المصدر

ــم الشھري االھتـالك القس

1 251 423,69      اإلدارة قســم

525 951,15         الصيانة قســم

430 537,38          المخزونات تسيير قســم

74 694,56           التطوير و البحــث قســم

100 516,67         الجـودة قســم

102 100,00         المنــاھج قســم

104 728,69         الصناعي األمن قســم

2 910 852,21      ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

2 063 429,27      الحراري والمكثــف المحول ورشة

4 514 132,77      ــع ورشة النھائي التجمي

12 078 366,39   المجموع
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 :والرواتب األجور -2

 الكترونیة طریقة المؤسسة تعتمد حیث الحساب في دقة التكالیف أكثر من والرواتب األجور تعتبر

 اغلبها ویعتبر المستخدمین، ورواتب أجور على البند هذا ویحتوي الموظفین، وخروج دخول تحدید في

 البشریة، الموارد تسییر مصلحة من المستخرج األجور كشوف باستخدام وذلك األنشطة إلى لتتبع سهال

 .دقیق بشكل به یقوم من ومعرفة نشاط كل طبیعة ودراسة

  :حیث كانت أجور شهر جویلیة كالتالي

  یمثل األجور والرواتب الشهریة للمؤسسة):16(الجدول رقم 

  

  

  من وثائق المؤسسة: المصدر

 أخرى مصاریف - 3

 والرواتب، بدون مصاریف اإلهتالكات واألجور األخرى التكالیف كل على المصاریف هذه تحتوي

بصیانة، مصاریف  الخاصة تموینات مستهلكة، المصاریفالهاتف،  مصاریف: المثال سبیل وتحتوى على

  .الخ...الخدمات ما بعد البیع، مصاریف الكراء معدات النقل

والرواتب األجور العمال عدد ــم القس

3 450 736,07      40 اإلدارة قســم

2 143 253,89      35 المخازن تسيير قســم

425 199,82         3 والتطوير البحــث قســم

1 984 671,10      22 الجـودة قســم

474 040,11         4 المنــاھج قســم

2 752 965,76      28 الصيانة قســم

463 232,22         4 الصناعي األمن قســم

2 372 809,45      40 ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

2 882 451,20      39 الحراري والمكثــف المحول ورشة

12 890 461,77   236 ــع ورشة النھائي التجمي

29 839 821,39   451 المجموع
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  یمثل المصاریف األخرى للمؤسسة):17(الجدول رقم 

  

  من وثائق المؤسسة  :المصدر

  

لیمكننا من خالل المعطیات المقدمة من طرف المؤسسة قمنا بإنشاء جدول یضم جمیع المصاریف 

  :من معرفة المصاریف الكاملة لكل قسم

  تكالیف األقسام ):18(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

 

ومن خالل هذا الجدول الخاص بمصاریف جمیع األقسام سنقوم بتقسیم هذه المصاریف على األنشطة 

  :بالمؤسسة كما یليالتابعة لكل قسم من أقسام المؤسسة حسب معطیات مصلحة المحاسبة الخاصة 

  

  

المصاريف ــم القس

2 085 794,92                     اإلدارة قســم

4 208 043,40                     المخازن تسيير قســم

525 308,27                        الصيانة قســم

29 837,50                          ــد تشــكيل ورشة الطالء و الحدي

37 654,13                          الحراري والمكثــف المحول ورشة

126 373,37                        ــع ورشة النھائي التجمي

7 013 011,59                     المجموع

المجموع األخرى المصاريف واألجور الرواتب االھتالك مصاريف ــم القس

6 787 954,68      2 085 794,92                     3 450 736,07      1 251 423,69      اإلدارة قســم

3 804 225,18      525 308,27                        2 752 965,76      525 951,15         الصيانة قســم

6 781 834,67      4 208 043,40                     2 143 253,89      430 537,38         المخازن تسيير قســم

2 085 187,77      -                                       1 984 671,10      100 516,67         الجـودة قســم

499 894,38         -                                       425 199,82         74 694,56           والتطوير البحــث قســم

576 140,11         -                                       474 040,11         102 100,00         المنــاھج قســم

567 960,91         -                                       463 232,22         104 728,69         الصناعي األمن قســم

5 313 499,16      29 837,50                          2 372 809,45      2 910 852,21      ــد تشــكيل ورشة والطالء الحدي

4 983 534,60      37 654,13                          2 882 451,20      2 063 429,27      الحراري المحول ورشة

17 530 967,91   126 373,37                        12 890 461,77   4 514 132,77      ــع ورشة النھائي التجمي

48 931 199,37   7 013 011,59                     29 839 821,39   12 078 366,39   المجموع
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  یوضح تكالیف األنشطة ):19(الجدول رقم 

  

  من وثائق المؤسسة :المصدر

  المسببات وتحدید تكالیفها: المطلب الثاني

بعد تحدید المرحلتین األولیتین في تصمیم التكلفة على أساس النشاط سنتطرق في هذا المطلب إلى 

  استكمال المرحلتین الثالثة و الرابعة 

 اختیار مسببات التكلفة:أوال

في هذه المرحلة تقوم بإنشاء مصفوفة االرتباط بین األنشطة و مسببات التكلفة الخاصة بكل نشاط، 

  الخ...وتكون هذه المسببات على شكل ساعات عمل، عدد الطلبیات، 

یعة عمل كل تم تعین مسببات التكلفة بدقة من خالل التواصل مع مسؤولي األقسام في المؤسسة و فهم طب

 .نشاط

  

  

  

  

  

النشــاط تكلفة األنشطة المصاريف مجموع ــم القس

5 905 520,57      العامة المصالح و البشرية الموارد تسيير

203 638,64         المحاســبة األعمال

678 795,47         الشراء طلبيــات تقـــديم

4 069 100,80      األولية المواد وتفــريغ استالم

949 456,85         األولية المواد وإخراج حســاب  

949 456,85         النھائيـة المنتجــات وتفــريغ استالم

813 820,16         النھائيـة المنتجــات وشحن حســاب

3 804 225,18           3 804 225,18 والمعــدات اآلالت صيانة الصيانة قســم

125 111,27         الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

1 960 076,50      اإلنتاج عند النھائيـة المنتجــات جـودة مراقبة

499 894,38         المنتجــات لتطوير العلميــة البحــوث إجراء 499 894,38         والتطوير البحــث قســم

288 070,06         والوقـت المنتوج دارسة

288 070,06         اإلنتاجية الطريقة منھجــة

567 960,91         السالمة وأدوات معــدات توفير   567 960,91         الصناعي األمن قســم

5 313 499,16      ــع الحديديـــة الصفائح الصفائح وطالء وتشـكيل تقطي 5 313 499,16      ــد تشــكيل ورشة الطالء و الحدي

4 983 534,60      الحرارية المحـوالت صناعة 4 983 534,60      الحراري والمكثــف المحول ورشة

17 530 967,91   النھائيـة المنتجــات وتركيب تجميــع 17 530 967,91   ــع ورشة النھائي التجمي

48 931 199,37   48 931 199,37   المجموع

576 140,11         المنــاھج قســم

ــم      6 787 954,68اإلدارة قس

6 781 834,67      المخازن تسيير قســم

     2 085 187,77الجـودة قســم
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 یوضح مسببات التكلفة ):20(الجدول رقم 

 

 من إعداد الطلبة اعتمادا على مسؤولي المؤسسة :المصدر

بعد إنشاء مصفوفة االرتباط بین األنشطة و المسببات نقوم بتحدید عدد المسببات و الذي اعتمد من 

  :خالل فهم طبیعة أو الهدف األساسي من كل نشاط كمایلي

  یوضح عدد مسببات التكلفة لكل منتوج ):21(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

المســـتقدمة الحاويات عدد المباعة الوحــدات عدد ــة الوحــدات عدد المنتج المشتراة الوحــدات عدد عمل ساعات األنشطة

X العامة والمصالح البشرية الموارد تسيير

X المحاســبة األعمال

X الشراء طلبيــات تقـــديم

X األولية المواد وتفــريغ استالم

X األولية المواد وإخراج حســاب

X النھائيـة المنتجــات وتفــريغ استالم

X النھائيـة المنتجــات وشحن حســاب

X والمعــدات اآلالت صيانة

X الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

X ــات جـودة مراقبة اإلنتاج عند النھائيـة المنتج

X المنتجــات لتطوير العلميــة البحــوث إجراء

X والوقـت المنتوج دارسة

X اإلنتاجية الطريقة منھجــة

X السالمة وأدوات معــدات توفير

X ــع الحديديـــة الصفائح وطالء وتشـكيل تقطي

X الحرارية المحـوالت و المكثفـــات صناعة

X ــع النھائيـة المنتجــات وتركيب تجمي

KS18-EX240-I KS18-EX240-O KS12-EX240-I KS12-EX240-O CS18-AL54T3-I CS18-AL54T3-O CS12-AL54T3-I CS12-AL54T3-O ــببات عدد التكلفــة مس ــبب التكلفــة مس االنشطة

10,50                37,35                27,50                21,50                32,50                58,40                107,25                78,25                   373,25                  عمل ساعات العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير

10,50                37,35                27,50                21,50                32,50                58,40                107,25                78,25                   373,25                  عمل ساعات المحاســبية االعمال

5 000,00           5 000,00           15 000,00         15 000,00         6 598,00           6 598,00           30 000,00           30 000,00           113 196,00          المشتراة الوحاد عدد الشراء طلبيــات تقـــديم

5 000,00           5 000,00           15 000,00         15 000,00         6 598,00           6 598,00           30 000,00           30 000,00           113 196,00          المشتراة الوحاد عدد االولية المواد ونفــريغ استالم

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد االولية المواد واخراج حســاب

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــات وتفــريغ استالم النھائيـة المنتج

1 303,00           1 232,00           3 624,00           3 632,00           1 038,00           1 056,00           6 097,00             6 135,00             24 117,00            المباعة الوحــدات عدد ــات وشحن حســاب النھائيـة المنتج

10,50                37,35                27,50                21,50                32,50                58,40                107,25                78,25                   373,25                  عمل ساعات والمعــدات االالت صيانة

1,50                   3,50                   3,30                   7,70                   1,80                   4,20                   6,30                     14,70                   43,00                    المســـتقدمة الحاويات عدد الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــات جـودة مرافبة االنتاج عند النھائيـة المنتج

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــات لتطوير العلميــة البحــةث اجراء المنتج

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد والوقـت المنتوج دراسة

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد االنتاجية الطريقة منھجــة

10,50                37,35                27,50                21,50                32,50                58,40                107,25                78,25                   373,25                  عمل ساعات السالمة وادوات معــدات توفير

-                      720,00              -                      700,00              -                      1 252,00           -                        7 456,00             10 128,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــع الحديديـــة الصفائح وطالء تشــكيل و تقطي

291,00              720,00              1 306,00           596,00              1 712,00           1 252,00           11 971,00           7 456,00             25 304,00            المنتجــة الوحــدات عدد الحرارية والمحوالت المكثفـــات صناعة

654,00              675,00              1 700,00           672,00              1 371,00           1 394,00           11 662,00           7 974,00             26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــات وتركيب تجميــع النھائيـة المنتج
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  تحدید مراكز النشاط: ثانیا

في هذه المرحلة و بعد تحدید تكلفة كل نشاط من األنشطة وكذلك بعد تحدید مسببات التكلفة و 

المسببات المذكورة و ذلك وفقا إعدادها الخاصة باألنشطة المذكورة یجب تحدید تكلفة الوحدة الواحدة من 

  :للعالقة التالیة

  عدد مسببات التكلفة/ مجموع تكالیف النشاط= تكلفة الوحدة الواحدة من المسببات 

من اجل التوزیع عدد المسببات على مجمل المواد المنتجة تقوم بإنشاء جدول أولي لتوزیع المسببات على 

  :مختلف المواد المنتجة وفق نسب كمایلي

  یوضح نسب المسببات لكل منتوج ):22(ول رقم الجد

  

  من إعداد الطلبة: المصدر

  

ثم القیام ) 22(وبعد التوزیع األولي نقوم بتوزیع تكلفة النشاطات لكل منتوج حسب النسب في الجدول رقم 

  بتوزیع الثاني وهو توزیع تكلفة األنشطة على مسببات التكلفة لكل نشاط على كل المنتوجات محل الدراسة 

  

  

  

  

KS18-EX240-I KS18-EX240-O KS12-EX240-I KS12-EX240-O CS18-AL54T3-I CS18-AL54T3-O CS12-AL54T3-I CS12-AL54T3-O التكلفــة مســببات عدد التكلفــة مســبب االنشطة

2,81% 10,01% 7,37% 5,76% 8,71% 15,65% 28,73% 20,96% 373,25                  عمل ساعات العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير

2,81% 10,01% 7,37% 5,76% 8,71% 15,65% 28,73% 20,96% 373,25                  عمل ساعات المحاســبية االعمال

4,42% 4,42% 13,25% 13,25% 5,83% 5,83% 26,50% 26,50% 113 196,00          المشتراة الوحاد عدد ــديم الشراء طلبيــات تقـ

4,42% 4,42% 13,25% 13,25% 5,83% 5,83% 26,50% 26,50% 113 196,00          المشتراة الوحاد عدد االولية المواد ونفــريغ استالم

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد االولية المواد واخراج حســاب

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــات وتفــريغ استالم النھائيـة المنتج

5,40% 5,11% 15,03% 15,06% 4,30% 4,38% 25,28% 25,44% 24 117,00            المباعة الوحــدات عدد ــات وشحن حســاب النھائيـة المنتج

2,81% 10,01% 7,37% 5,76% 8,71% 15,65% 28,73% 20,96% 373,25                  عمل ساعات والمعــدات االالت صيانة

3,49% 8,14% 7,67% 17,91% 4,19% 9,77% 14,65% 34,19% 43,00                    المســـتقدمة الحاويات عدد الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــات جـودة مرافبة االنتاج عند النھائيـة المنتج

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد المنتجــات لتطوير العلميــة البحــةث اجراء

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد والوقـت المنتوج دراسة

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد االنتاجية الطريقة منھجــة

2,81% 10,01% 7,37% 5,76% 8,71% 15,65% 28,73% 20,96% 373,25                  عمل ساعات السالمة وادوات معــدات توفير

0,00% 7,11% 0,00% 6,91% 0,00% 12,36% 0,00% 73,62% 10 128,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــع الحديديـــة الصفائح وطالء تشــكيل و تقطي

1,15% 2,85% 5,16% 2,36% 6,77% 4,95% 47,31% 29,47% 25 304,00            المنتجــة الوحــدات عدد الحرارية والمحوالت المكثفـــات صناعة

2,51% 2,59% 6,51% 2,57% 5,25% 5,34% 44,68% 30,55% 26 102,00            المنتجــة الوحــدات عدد ــع ــات وتركيب تجمي النھائيـة المنتج
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  یوضح توزیع التكالیف على المنتجات ):23(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

المنتجة في المؤسسة من خالل هذا الجدول تم توزیع مجمل التكالیف األنشطة على مجموع المواد 

  :و تم هذا الحساب على سبیل المثال كما یلي

  النسبة  xتكلفة النشاط 

5 905 520,57x20,96%  =1 238 062,92 

  حساب تكلفة وفق طریقة األنشطة على أساس التكلفة: المطلب الثالث

ث سننشئ ومن خالله سنتطرق لحساب تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من جمیع المنتجات المنتجة حی

  :جدول یحتوي على كل األنشطة مع تكلفة كل نشاط ومسببات التكلفة الوحدوي للمنتجات كما یلي

  

  

  

  

  

  

  

KS18-EX240-I KS18-EX240-O KS12-EX240-I KS12-EX240-O CS18-AL54T3-I CS18-AL54T3-O CS12-AL54T3-I CS12-AL54T3-O التكلفــة مســببات عدد النشــاط تكلفــة االنشطة

166 129,85       590 947,60       435 101,98       340 170,64       514 211,44       923 998,40       1 696 897,74      1 238 062,92      373,25                  5 905 520,57          العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير

5 728,62           20 377,50         15 003,52         11 730,02         17 731,43         31 862,01         58 513,72           42 691,82           373,25                  203 638,64             المحاســبية االعمال

29 983,19         29 983,19         89 949,57         89 949,57         39 565,82         39 565,82         179 899,15         179 899,15         113 196,00          678 795,47             ــديم الشراء طلبيــات تقـ

179 736,95       179 736,95       539 210,86       539 210,86       237 180,88       237 180,88       1 078 421,72      1 078 421,72      113 196,00          4 069 100,82          االولية المواد ونفــريغ استالم

23 789,16         24 553,04         61 837,28         24 443,91         49 869,95         50 706,57         424 203,73         290 053,21         26 102,00            949 456,85             االولية المواد واخراج حســاب

41 938,62         41 938,62         125 815,87       125 815,87       55 342,21         55 342,21         251 631,73         251 631,73         26 102,00            949 456,85             ــات وتفــريغ استالم النھائيـة المنتج

43 969,30         41 573,43         122 290,68       122 560,63       35 026,97         35 634,37         205 741,24         207 023,54         24 117,00            813 820,15             النھائيـة المنتجــات وشحن حســاب

92 952,08         330 643,83       243 445,93       190 330,45       287 708,82       516 990,62       949 439,12         692 714,32         373,25                  3 304 225,18          والمعــدات االالت صيانة

4 364,35           10 183,48         9 601,56           22 403,65         5 237,22           12 220,17         18 330,26           42 770,60           43,00                    125 111,27             الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

49 110,80         50 687,75         127 658,04       50 462,47         102 952,45       104 679,59       875 734,13         598 791,28         26 102,00            1 960 076,50          ــات جـودة مرافبة االنتاج عند النھائيـة المنتج

12 525,13         12 927,31         32 557,68         12 869,86         26 256,81         26 697,29         223 345,65         152 714,65         26 102,00            499 894,38             المنتجــات لتطوير العلميــة البحــةث اجراء

6 591,37           6 803,01           17 133,52         6 772,78           13 817,68         14 049,48         117 535,94         80 366,28           26 102,00            263 070,06             والوقـت المنتوج دراسة

6 591,37           6 803,01           17 133,52         6 772,78           13 817,68         14 049,48         117 535,94         80 366,28           26 102,00            263 070,06             االنتاجية الطريقة منھجــة

14 570,90         51 830,78         38 161,89         29 835,66         45 100,41         81 041,97         148 831,37         108 587,92         373,25                  517 960,91             السالمة وادوات معــدات توفير

-                      377 736,91       -                      367 244,22       -                      656 842,51       -                        3 911 675,53      10 128,00            5 313 499,16          ــع الحديديـــة الصفائح وطالء تشــكيل و تقطي

57 311,44         141 801,49       257 212,15       117 380,12       337 172,43       246 577,04       2 357 646,72      1 468 433,21      25 304,00            4 983 534,60          الحرارية والمحوالت المكثفـــات صناعة

439 248,07       453 352,36       1 141 776,32   451 337,46       920 809,02       936 256,58       7 832 585,54      5 355 602,56      26 102,00            17 530 967,91        النھائيـة المنتجــات وتركيب تجميــع

1 174 541,19   2 371 880,28   3 273 890,35   2 509 290,95   2 701 801,21   3 983 695,01   16 536 293,67   15 779 806,72   48 331 199,37        المجموع
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  یوضح تكلفة المنتجات  ):24(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

  1 یوضح تكلفة المنتجات تكمیلي ):25(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

البيان

التكلفة المسببات عدد النشاطات تكلفة التكلفة المسببات عدد النشاطات تكلفة التكلفة المسببات عدد النشاطات تكلفة المباشرة الغير المصاريف

237,04         58,40        923 998,40   71,80        107,25         1 696 897,74   54,10           78,25           1 238 062,92   العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير

8,17             58,40        31 862,01     2,48           107,25         58 513,72         1,87             78,25           42 691,82         المحاســبية االعمال

6,00             6 598,00   39 565,82     6,00           30 000,00   179 899,15       6,00             30 000,00   179 899,15       ــات تقـــديم الشراء طلبي

35,95           6 598,00   237 180,88   35,95        30 000,00   1 078 421,72   35,95           30 000,00   1 078 421,72   االولية المواد ونفــريغ استالم

36,37           1 394,00   50 706,57     36,37        11 662,00   424 203,73       36,37           7 974,00     290 053,21       االولية المواد واخراج حســاب

39,70           1 394,00   55 342,21     21,58        11 662,00   251 631,73       31,56           7 974,00     251 631,73       ــات وتفــريغ استالم النھائيـة المنتج

33,74           1 056,00   35 634,37     33,74        6 097,00     205 741,24       33,74           6 135,00     207 023,54       النھائيـة المنتجــات وشحن حســاب

132,63         58,40        516 990,62   40,17        107,25         949 439,12       30,27           78,25           692 714,32       والمعــدات االالت صيانة

7,78             4,20           12 220,17     3,85           6,30             18 330,26         20,96           14,70           42 770,60         الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

75,09           1 394,00   104 679,59   75,09        11 662,00   875 734,13       75,09           7 974,00     598 791,28       ــات جـودة مرافبة االنتاج عند النھائيـة المنتج

19,15           1 394,00   26 697,29     19,15        11 662,00   223 345,65       19,15           7 974,00     152 714,65       ــات لتطوير العلميــة البحــةث اجراء المنتج

10,08           1 394,00   14 049,48     10,08        11 662,00   117 535,94       10,08           7 974,00     80 366,28         والوقـت المنتوج دراسة

10,08           1 394,00   14 049,48     10,08        11 662,00   117 535,94       10,08           7 974,00     80 366,28         االنتاجية الطريقة منھجــة

20,79           58,40        81 041,97     6,30           107,25         148 831,37       4,74             78,25           108 587,92       السالمة وادوات معــدات توفير

524,63         1 252,00   656 842,51   -              -                -                      524,63         7 456,00     3 911 675,53   ــع الحديديـــة الصفائح وطالء تشــكيل و تقطي

196,95         1 252,00   246 577,04   196,95      11 971,00   2 357 646,72   196,95         7 456,00     1 468 433,21   الحرارية والمحوالت المكثفـــات صناعة

671,63         1 394,00   936 256,58   671,63      11 662,00   7 832 585,54   671,63         7 974,00     5 355 602,56   ــات وتركيب تجميــع النھائيـة المنتج

2 065,80     1 241,22   1 763,17    

24 722,75   7 538,12   17 588,92  

26 788,55   8 779,34   19 352,08  

CS12-AL54T3-OCS12-AL54T3-ICS18-AL54T3-O

( تكــاليف مجموع )  اإلنتاج تكلفــة

األولية المواد الشراء تكلفــة

الشراء تكلفــة  + =  اإلنتاج تكلفــة  المنتوج تكلفــة

البيان

التكلفـة المسببات عـدد النشاطات تكلفـة التكلفـة المسببات عـدد النشاطات تكلفـة التكلفـة المسببات عـدد النشاطات تكلفـة المباشرة الغير المصاريف

144,74            27,50            435 101,98       172,85         21,50              340 170,64          166,79            32,50              514 211,44          العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير

4,99                 27,50            15 003,52         5,96              21,50              11 730,02             5,75                 32,50              17 731,43             المحاسبية االعمال

6,00                 15 000,00   89 949,57         6,00              15 000,00      89 949,57             6,00                 6 598,00        39 565,82             الشراء طلبيات تقـــديم

35,95              15 000,00   539 210,86       35,95            15 000,00      539 210,86          35,95              6 598,00        237 180,88          االولية المواد ونفـريغ استالم

36,37              1 700,00      61 837,28         36,37            672,00            24 443,91             36,37              1 371,00        49 869,95             االولية المواد واخراج حساب

74,01              1 700,00      125 815,87       187,23         672,00            125 815,87          40,37              1 371,00        55 342,21             النھائية المنتجـات وتفـريغ استالم

33,74              3 624,00      122 290,68       33,74            3 632,00        122 560,63          33,74              1 038,00        35 026,97             النھائية المنتجـات وشحن حساب

80,99              27,50            243 445,93       96,71            21,50              190 330,45          93,32              32,50              287 708,82          والمعدات االالت صيانة

2,11                 3,30              9 601,56            11,50            7,70                 22 403,65             1,43                 1,80                 5 237,22               الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

75,09              1 700,00      127 658,04       75,09            672,00            50 462,47             75,09              1 371,00        102 952,45          االنتاج عند النھائية المنتجـات جـودة مرافبة

19,15              1 700,00      32 557,68         19,15            672,00            12 869,86             19,15              1 371,00        26 256,81             المنتجـات لتطوير العلميـة البحـةث اجراء

10,08              1 700,00      17 133,52         10,08            672,00            6 772,78               10,08              1 371,00        13 817,68             والوقت المنتوج دراسة

10,08              1 700,00      17 133,52         10,08            672,00            6 772,78               10,08              1 371,00        13 817,68             االنتاجية الطريقة منھجــة

12,70              27,50            38 161,89         15,16            21,50              29 835,66             14,63              32,50              45 100,41             السالمة وادوات معــدات توفير

-                    -                  -                        524,63         700,00            367 244,22          -                    -                    -                           ــع الحديديــة الصفائح وطالء تشــكيل و تقطي

196,95            1 306,00      257 212,15       196,95         596,00            117 380,12          196,95            1 712,00        337 172,43          الحرارية والمحوالت المكثفــات صناعة

671,63            1 700,00      1 141 776,32   671,63         672,00            451 337,46          671,63            1 371,00        920 809,02          ــع النھائية المنتجـات وتركيب تجمي

1 414,58        2 109,09      1 417,33       

7 744,93        18 071,53   10 595,46     

9 159,52        20 180,62   12 012,79      الشراء تكلفـة  + =  اإلنتاج تكلفـة  المنتوج تكلفـة

KS12-EX240-I KS12-EX240-O CS18-AL54T3-I

( تكاليف مجموع )  اإلنتاج تكلفـة

األولية المواد الشراء تكلفـة
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  2 یوضح تكلفة المنتجات تكمیلي ):26(الجدول رقم 

  

  من إعداد الطلبة :المصدر

  

  :من خالل الجداول الثالثة التي تبین تكلفة المنتوج الوحدوي وكانت طریقة الحساب كمایلي

  : CS12-AL54T3-O تأخذ على سبیل المثال المنتوج

  

  :التكالیف الغیر مباشرة - 1

 :تسییر الموارد البشریة والوسائل العامة -

  )01) .....(في الورشات الثالث(كمیة اإلنتاج / الساعات عدد 

  )02..... (عدد الساعات / تكلفة النشاط 

  )02( x) 01(ثم ضرب 

78,25/(7465+7465+7974)  =0,003  

1 238 062,92/78,2  =15 832,006  

15 832,006x0,003  =54,10  

لبيان ا

التكلفــة المســببات عدد النشــاطات تكلفــة التكلفــة المســببات عدد النشــاطات تكلفــة المباشرة الغير المصاريف

175,80         10,50           166 129,85       279,41         37,35           590 947,60       العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير

6,06             10,50           5 728,62           9,63             37,35           20 377,50         المحاســبية االعمال

6,00             5 000,00     29 983,19         6,00             5 000,00     29 983,19         ـــديم الشراء طلبيــات تق

35,95           5 000,00     179 736,95       35,95           5 000,00     179 736,95       االولية المواد ونفــريغ استالم

36,37           654,00         23 789,16         36,37           675,00         24 553,04         االولية المواد واخراج حســاب

64,13           654,00         41 938,62         62,13           675,00         41 938,62         ــات وتفــريغ استالم النھائيـة المنتج

33,74           1 303,00     43 969,30         33,74           1 232,00     41 573,43         ــات وشحن حســاب النھائيـة المنتج

98,36           10,50           92 952,08         156,33         37,35           330 643,83       والمعــدات االالت صيانة

1,31             1,50             4 364,35           7,13             3,50             10 183,48         الشراء عند واللوازم المواد جـودة مراقبة

75,09           654,00         49 110,80         75,09           675,00         50 687,75         ــات جـودة مرافبة االنتاج عند النھائيـة المنتج

19,15           654,00         12 525,13         19,15           675,00         12 927,31         ــات لتطوير العلميــة البحــةث اجراء المنتج

10,08           654,00         6 591,37           10,08           675,00         6 803,01           والوقـت المنتوج دراسة

10,08           654,00         6 591,37           10,08           675,00         6 803,01           االنتاجية الطريقة منھجــة

15,42           10,50           14 570,90         24,51           37,35           51 830,78         السالمة وادوات معــدات توفير

-                -                -                      524,63         720,00         377 736,91       ــع الحديديـــة الصفائح وطالء تشــكيل و تقطي

196,95         291,00         57 311,44         196,95         720,00         141 801,49       الحرارية والمحوالت المكثفـــات صناعة

671,63         654,00         439 248,07       671,63         675,00         453 352,36       ــات وتركيب تجميــع النھائيـة المنتج

1 456,12     2 158,82    

10 154,46   23 693,65  

11 610,58   25 852,47  

األولية المواد الشراء تكلفــة

الشراء تكلفــة  + =  اإلنتاج تكلفــة  المنتوج تكلفــة

( تكــاليف مجموع )  اإلنتاج تكلفــة

KS18-EX240-I KS18-EX240-O



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة میدانیة وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت:الفصل الثاني

 

66 

 : األعمال المحاسبیة -

  )01) .....(الثالثفي الورشات (كمیة اإلنتاج / عدد الساعات 

  )02..... (عدد الساعات / تكلفة النشاط 

  )02( x) 01(ثم ضرب  

78,25/(7465+7465+7974)  =0,003  

42 691,81/78,2  =545,93  

42 691,81x0,003  =1,87  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : تقدیم طلبیات الشراء - 

179 899,15x30 000  =6  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : استالم وتفریغ المواد األولیة - 

1 078 421,72 /30 000  =35,95  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط  :حساب وٕاخراج المواد األولیة - 

290 053,31  /7974  =36.37  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : استالم وتفریغ المنتجات النهائیة - 

251 631,73  /7974  =31,56  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : حساب وشحن المنتجات النهائیة - 

207 023,54  /6135  =33,74  

 : صیانة اآلالت و المعدات - 

  )01) .....(في الورشات الثالث(كمیة اإلنتاج / عدد الساعات 

  )02..... (عدد الساعات / تكلفة النشاط 

  )02( x) 01(ثم ضرب 

78,25/(7465+7465+7974)  =0,003  

692 714,32  /78,25  =8 852,60  

8 852,60x0,003  =30.27  
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عدد الوحدات / عدد المسببات ( xتكلفة النشاط : مراقبة جودة المواد واللوازم عند الشراء - 

 )المشتراة

42 770,60x  )14,5  /30000  = (20,96  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : مراقبة جودة المنتجات النهائیة عند اإلنتاج - 

598 791,28  /7974  =75,09  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط :البحوث العلمیة لتطویر المنتجاتإجراء  -

152 714,65  /7974  =19,15 

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : دراسة المنتوج والوقت -

80 366,28  /7974  =10,08  

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : منهجة الطریقة اإلنتاجیة - 

80 366,28  /7974  =10.08   

 : ت السالمةتوفیر معدات وأدوا - 

  )01) .....(في الورشات الثالث(كمیة اإلنتاج / عدد الساعات 

  )02..... (عدد الساعات / تكلفة النشاط 

  )02( x) 01(ثم ضرب 

78,25/(7465+7465+7974)  =0,003  

108 587,92  /78,25  =1 387,70  

1 387,70x0,003  =4,74 

 :التكالیف المباشرة - 2

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : تقطیع وتشكیل وطالء الصفائح الحدیدیة - 

3 911 675,53  /7456  =524,63 

 عدد المسببات /تكلفة النشاط : صناعة المكثفات والمحوالت الحراریة - 

1 468 433,21  /7456  =196,95 

 عدد المسببات /تكلفة النشاط :تجمیع وتركیب المنتجات النهائیة -

5 355 602,56  /7974 =671,63  
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بعد معرفة تكلفة المسبب الواحد في كل منتوج من منتجات نقوم بجمعها لمعرفة تكلفة المنتوج 

  الواحد ثم نضیف إلیه تكلفة الشراء المواد األولیة 

في األخیر سوف نقدم مقارنة بین تكلفة المنتجات بالطریقة التقلیدیة المستعملة في المؤسسة و طریقة 

  أساس األنشطةالتكلفة على 

  یوضح الفرق بین الطریقتین ):27(الجدول رقم 

 

  من إعداد الطلبة :المصدر

بها مسببات التكالیف، هذا ما یؤدي في اغلب  یرجع هذا االنخفاض، إلى عدم الدقة التي تختار

األحیان بتحمیل المنتجات لتكالیف غیر مباشرة بزیادة عن ما هو مقرر وذلك الن عدد الوحدات التي 

  .توزع على أساسها لیست دقیقة

من المالحظ انه یوجد الكثیر من األنشطة تشترك في مسببات التكالیف وذلك یرجع الن هذه 

مشتركة بین كل الخطوط اإلنتاجیة ومراكز التكالیف، ولكن تختلف درجة االستفادة منها حسب  التكالیف

  .وطبیعة العمل على مستوى كل منتوج حجم

ول هناك فرق بین النتیجة وفق الطریقة التقلیدیة و طریقة التكلفة على أساس من المالحظ من الجد

األنشطة حیث یوضح انخفاض وزیادة تكلفة المنتجات وذلك راجع إلى تحمیل الحقیقي للتكالیف على 

  سبیل المثال نأخذ المنتوج

الفرق لفة لمنتوج تك التقليديــة بالطريقة ا لفة لمنتوج تك تكلفة وفق ا ل نشاط أساس على ا ل ا لمنتوج ا

147,48 -     11 758,06                        11 610,58                                           KS18-EX240-I

2 712,06 -  28 564,53                        25 852,47                                           KS18-EX240-O

273,09      8 886,43                           9 159,52                                             KS12-EX240-I

1 530,36 -  21 710,98                        20 180,62                                           KS12-EX240-O

225,92 -     12 238,71                        12 012,79                                           CS18-AL54T3-I

2 839,14 -  29 627,68                        26 788,55                                           CS18-AL54T3-O

182,27      8 597,07                           8 779,34                                             CS12-AL54T3-I

1 667,66 -  21 019,75                        19 352,08                                           CS12-AL54T3-O
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KS18-EX240-O  االنخفاض ویرجع هذا  712,06 2نجد أن تكلفة إنتاج قد انخفضت بقیمة قدرها

إلى طریقة التكلفة على أساس النشاط تعبر بالضبط على النشاط على المنتوج على عكس المنتوج 

KS12-EX240-I  وهو أیضا یرجع إلى حجم النشاط 273,06زادة تكلفته بقیمة.  
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  خالصة

التكالیف على مستوى بعد عرضنا لهذا الفصل والذي تطرفنا من خالله لدراسة جوانب نظام معالجة 

، ومحاولة إسقاط الجانب النظري علیها "كوندور"مؤسسة اإلنتاجیة لصناعة المكیفات الهوائیة والمدفآت 

بتطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة ووضع بعض القواعد واإلجراءات المساعدة 

  .طبیقعلى خلق أرضیة مناسبة لتطبیق هذا النظام لتخطي مشاكل الت

،  من المؤسسات الجزائریة "كوندور"تعتبر مؤسسة اإلنتاجیة لصناعة المكیفات الهوائیة والمدفآت 

طریقة "التي اهتمت بنظام معالجة التكالیف وتبنت تطبیقه، ولكن تبقى الطریقة التي اعتمدها المؤسسة 

المردود المتوقع من  تعاني من بعض النقائص التي من الممكن أن تؤدي إلى نقص" التكالیف الكلیة

تطبیقها ومن قیمة المهمة االستشاریة الموكلة للقسم ككل، وذلك للدور الكبیر الذي یقدمه هذا القسم في 

  .توفیر معلومات كلفویة تحلیلیة لمتخذي القرارات على المستوى اإلداري األعلى

لى اإلمكانیات البشریة ، ع"كوندور"تتوفر مؤسسة اإلنتاجیة لصناعة المكیفات الهوائیة والمدفآت 

والمادیة لتطبیق محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة ولكن یبقى إیمان اإلدارة العلیا صاحبة 

القرار به وبمخرجاته، ویتوقف هذا اإلیمان على مدى احتیاج هذه اإلدارة للمعلومات وما هي الموارد 

  .علیهاالمادیة والمالیة المستعدة لتوفیرها من اجل الحصول 

عند تطبیق محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة كان من الطبیعي أن تواجهنا بعض 

المشاكل، وذلك الختالف الطبیعة والفلسفة المطبقة في هذا النظام مع الهیكل التنظیمي ونظام معالجة 

جزء كبیر من  التكالیف المطبق في المؤسسة، لذا تم وضع بعض القواعد واإلجراءات التي یمكنها حل

  .تهیئة أرضیة مناسبة لتطبیق هذا النظام هذه المشاكل باإلضافة إلى
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 الخاتمة

نظام یعتبر من ابرز النظم الحدیثة لمعالجة التكالیف في  جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على

 المؤسسة أال وهو نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة، وتبین لنا من أن الفلسفة التي جاء

بها هذا النظام وآلیة عمله مكنته من تالفي نقائص وتدارك عجز األنظمة الكلفویة التقلیدیة على مواكبة 

 .رات المحیط الداخلي والخارجي للمؤسسةتغیرات وتطو 

إن الهدف والدافع الرئیسي من إجراء هذه الدارسة هو إنشاء وتصمیم نظام محاسبة التكالیف المبني على 

أساس األنشطة وتوضیح ركائزه، باإلضافة إلى مدى توفر المؤسسات الجزائریة على المتطلبات الفنیة 

  .من خالل معالجة اإلشكالیة المطروحة والتي كان فحواهاوالتنظیمیة لتطبیقه واستخدامه، وذلك 

  كیف یتم إنشاء نظام للمحاسبة على أساس األنشطة للتحكم في تكالیف المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟

لإلجابة عن هذه اإلشكالیة واألسئلة المتفرعة عنها، قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین، حیث خصص 

للدراسة النظریة والفصل الثاني للدراسة المیدانیة في وحدة المكیفات الهوائیة شركة كوندور،  األولفصل 

وبعد استكمال الدراسة في الجانب النظري والجانب المیداني توصلنا لعدد من النتائج والتوصیات، كما 

  ةفتحت لنا هذه الدراسة أفاقا جدیدة یمكن أن تكون مواضیع ألبحاث ودراسات مستقبلی

  نتائج الدراسة: أوال

تتكون المؤسسة من مجموعة أنظمة فرعیة تتفاعل فیما بینها من خالل عالقات متبادلة وفي  -

 عام في نطاق محدد من اجل تحقیق أهداف المؤسسة تنسیق إطار

تحتل أنظمة المعلومات المحاسبیة على مستوى المؤسسة مكانة هامة، بحیث أصبحت من أهم  -

علیها المؤسسة في تحقیق النجاح والتمیز، لما توفره من معلومات تترجم بها تعتمد  الموارد التي

 .المؤسسة مختلف أحداث ووظائف

لقد تنامى اهتمام اإلدارة بالمعلومات التي تساعدها في التسییر والتخطیط وٕاحكام الرقابة  -

تسییر وفي تقدیر تكالیف والمتابعة،خاصة المعلومات الكلفویة لما لها من فائدة كبیرة، حیث تستخدم في ال

والخدمات بما یسمح بتحدید ربحیتها باإلضافة إلى مساعدة المؤسسة على تفعیل وظائفها  المنتجات

 .توجیه ومتابعة، ناهیك عن ترشید استخدام الموارد والطاقات المتاحة المختلفة من مراقبة
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بالعشوائیة یتضح عجز األنظمة التقلیدیة في معالجة التكالیف في الطرق التي تستخدمها والتي تتمیز  -

وعدم الدقة والصحة، هذا ما انعكس على القرارات المتخذة على أساس مخرجات هذه األنظمة من 

 .المعلومات

 یتضح مما سبق أن الفرضیة األولى تحققت وذلك الن أنظمة محاسبة التكالیف وجدت أساس لخدمة

 ها مما یسمح بتحدید ربحیة منتجاهااإلدارة بتوفیرها لمعلومات تساعد اإلدارة على تسییر تكالیفها ومتابعت

واستخدماها بالشكل الذي یسمح برسم ووضع سیاسات تسعیریة سلیمة، باإلضافة إلى مساعدة اإلدارة على 

أداء وظائفها المختلفة من تخطیط، متابعة، توجیه، ورقابة بالرغم من هذه األهمیة فان األنظمة الكلفویة 

فالتغیر في هذه الظروف من الناحیة االقتصادیة أو وضعت لتتماشى مع محیط وظروف معینة، 

التكنولوجیة جعل من األنظمة التقلیدیة غیر فعالة وعاجزة عن أداء وظائفها خاصة في توفیر معلومات 

  .دقیقة وسیلمه في الوقت المناسب

لها تسعى وحدة المكیفات الهوائیة لتعزیز أدواتها وٕامكانیاتها وتفعیل عملها بالشكل الذي یحقق  -

 .االستغالل األمثل لمواردها وتحقیق أهدافها

یعتبر قسم محاسبة التكالیف من األقسام حدیثة النشأة، حیث أنشئ بموجب توصیة من اإلدارة  -

 .العامة

فهیكل المؤسسة مقسم إلى مجموعة من األقسام والمصالح ما جعلها تطبق طریقة األقسام  -

الطریقة بالرغم من تماشیها والهیكل التنظیمي المتجانسة في معالجة التكالیف، إال أن هذه 

 .للمؤسسة تبقى غیر دقیقة في تخصیص التكالیف وتوزیعها خاصة غیر المباشرة منها

 اتصال یوجد ال حیث التكالیف محاسبة قسم مع وأقسامها المؤسسة وحدات بین التنسیق عدم -

 المركزیة للمدیریة التكالیف محاسبة قسم لتبعیة راجع وهذا التكالیف مراكز وباقي القسم هذامع  مباشر

 العتبارات تخضع التكالیف توزیع وحدات واستخدام تحدید عملیة من جعل ما هذا والمحاسبیة، المالیة

 وافتراضیة عشوائیة

تحققت وذلك من خالل توفر وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت لبعض  الثانیةیتضح مما سبق أن الفرضیة 

المقومات المساعدة على تطبیق نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة، ولكن هذه المقومات 

تبقى مساعدة على خلق محیط مناسب لتطبیق هذا النظام، ولكن هذه العملیة تتطلب عوامل فنیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخاتمة
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وهنا نقول ان الفرضیة  المؤسسات الجزائریة وبالخصوص المؤسسة محل الدراسة وتنظیمیة تفتقر لها

 الرابعة لم تتوفر في المؤسسة

في ظل هذه التغیرات سارعت المؤسسات إلیجاد بدیل یوفر لها احتیاجاتها المتغیرة من المعلومات  -

دعم بدقة عالیة وفي الوقت المناسب وبالصورة التي تخدمها، هذا ما دفعها لتوفیر اإلمكانیات الالزمة ل

 الباحثین في هذا المجال من اجل سرعة إیجاد بدیل جید

یعتبر نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة نقطة تحول في مجال محاسبة التكالیف،  -

فظهوره في فترة الثمانینات من القرن الماضي والتي تزامنت مع فقدان الثقة في األنظمة التقلیدیة، 

ة عمله التي تعتبر جدیدة ومختلفة عن مبادئ التنظیم المعتمدة منذ زمن، جعل باإلضافة إلى فلسفته وآلی

 .منه نظام إداري تسییري ولیس نظام كلفوي فقط

تعتمد فلسفة نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة على أن المنتجات والخدمات ال  -

ان األنشطة عند القیام بها تستهلك الموارد، تستهلك الموارد مباشرة بل تسهل األنشطة الالزمة النجازها، و 

 .وبالتالي فان استهالك المنتجات للموارد ال بد أن یمر على األنشطة

غیرت هذه الفلسفة النظرة التقلیدیة للمؤسسة على أنها دوائر تنظیمیة إلى كونها سلسة من األنشطة  -

 .تهدف إلى خلق قیمة مضافة للمنتجات والخدمات

بب في حدوث التكلفة أو في استهالك الموارد جعل من عملیة ربطها في غایة االعتماد على الس -

فاالعتماد على العالقة السببیة ما بین استهالك األنشطة للموارد والعالقة بین استهالك . الدقة والوضوح

 .المنتجات والخدمات لألنشطة وضح بصورة دقیقة مدى استفادة كل منتج أو خدمة من لموارد المستهلكة

یتفق نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة مع األنظمة التقلیدیة في معالجة التكالیف  -

المباشرة وذلك لسهولة ووضوح عالقتها بالمنتجات، أما بالنسبة للتكالیف غیر مباشرة فانه یختلف معها 

 .وذلك العتماده السببیة كأساس لتحمیل هذه التكالیف على المنتجات والخدمات

یعتبر نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة نظاما متكامال لتسییر ولیس فقط كأداة أو  -

مدخالته تتمثل في بیانات مالیة وبیانات ي وسیلة لمعالجة التكالیف، وذلك لشموله على مكونات النظام ف

غیر مالیة تسمح بعد معالجتها بالحصول على معلومات تخص كل من حساب وتتبع التكالیف باإلضافة 

إلى تقییم األنشطة عن طریق دراسة مسببات حدوث االستهالك أو التكالیف، هذا ما یوضح الدور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخاتمة
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نشطة وتقییمها على أساس مدى قدرتها على إضافة التحلیلي لهذا النظام من خالل تحلیله ودراسته لأل

 قیمة أم ال

یتضح مما سبق أن الفرضیة الثانیة تحققت وذلك من خالل الفرق الواضح في الفلسفة وآلیة العمل بین 

نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة واألنظمة التقلیدیة، هذا ما جعله یتالفى العشوائیة 

  على مخرجاتها من المعلومات التي سادت طرق عمل األنظمة التقلیدیة وأثرت

 :التوصیات

  :من خالل الدراسة واستنادا على النتائج المتحصل علیها سابقا، فقد تمت التوصیة بما یلي

من الضروري على المؤسسات الجزائریة إعادة النظر في أنظمة معالجة التكالیف التي تستخدمها إن  - 

التكالیف المبني على أساس األنشطة في المستقبل بما وجدت، مع دراسة إمكانیة تطبیق نظام محاسبة 

 .یسمح بتوفیر معلومات تحقق القدرة على اتخاذ قرارات حكیمة

على المؤسسات الجزائریة االلتزام بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال تسییر التكالیف وتطبیق  -

 .النظم الكلفویة الحدیثة ألهمیتها في تحسین التسییر وترشید القرارات

أوصي وحدة المكیفات الهوائیة والمدفآت في حالة قرارها تبني نظام مثل نظام محاسبة التكالیف  -

المبني على أساس األنشطة انه یجب علیها توفیر مقومات فنیة من تكوین موظفین في آلیة عمل هذا 

معلومات وبیانات  النظام وٕاجراءات تطبیقه وتسییره، باإلضافة إلى اإلمكانیات التنظیمیة وذلك الحتیاجه

 .تفصیلیة عن كل األنشطة التي تقومبها

  :آفاق الدراسة

 .دراسة مقارنة بین األنظمة الحدیثة في معالجة التكالیف وتحدید البدیل األفضل للمؤسسات الجزائریة -

  .وضع نموذج لنظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة في ظل النظام المحاسبي والمالي -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخاتمة
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 قائمة المراجع

  العربیةالمراجع باللغة -1

  :قائمة الكتب: أوال

  ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، األسس النظریة لمحاسبة التكالیفعلي عبد العلیم عبد الحمید ،

  .بدون سنة النشر

  ،الدار أصول محاسبة التكالیفزینات محمد محرم، محمد رشید الجمال، شحاتة السید شحاتة ،

  .2005-اإلسكندریة- الجامعیة

  ،االتجاهات الحدیثة في التكالیف والمحاسبة اإلداریة محاسبة التكالیفمحمد محمود یوسف ،

  .2006، المجلد األول، مؤسسة الكتب العربیة للنشر االلكتروني

  ،الدار الجامعیة، محاسبة التكالیف في المجاالت التطبیقیةهاشم أحمد عطیة ،

  .2000اإلسكندریة،

  ،دار الجامعیة  ،في بیئة األعمال المعاصرةمبادئ محاسبة التكالیف أحمد محمد نور وآخرون

 .2007اإلسكندریة، 

  أطروحات الدكتوراه: ثانیا

  ،نظام محاسبة التكالیف المبني على األنشطة في الشركات الصناعیة عمر محمد هدیب

تخصص دكتوراه،  أطروحة ،"التطبیق ونموذج مقترح للقیاس" وعالقته باألداء المالي األردن،

األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، العلوم المالیة والمصرفیة،كلیة محاسبة، 

  .2009عمان،األردن، 

 نظام معلومات للتسییر ومساعد على اتخاذ القرار في ،رحمون هالل، المحاسبة التحلیلیة. د

، جامعة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم دراسة مقارنة -االقتصادیةالمؤسسة 

 .2004/2005الجزائر،
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  رسائل الماجستیر والماستر: ثالثا

  ،متطلبات تطبیق نظام التكالیف المستهدفة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریةمسكین الحاج ،

رسالة ماجستیر كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر جامعة جیاللي الیابس، سیدي 

  .2011بلعباس، الجزائر، 

 استخدام نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط في المؤسسات ججیقة، بربارة نورة،  بونجاح

، رسالة ماستر، كلیة العلوم االقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر وقسم علوم التجارة، الخدماتیة

  .2017/2018جامعة أحمد دراریة، أدرار، 

  ،التنافسیة للمؤسسة  اإلستراتیجیةدور محاسبة التكالیف في دعم عطوط عبد الحق

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،قسم علوم التسییر، االقتصادیة

  .2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  ،دراسة مقدمة متطلبات تطبیق نظام التكالیف المبني على أساس األنشطةإلهام محیریق ،

  .2001في التدقیق المحاسبي، جامعة الوادي، تر اسالستكمال متطلبات نیل شهادة الم

 نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة كأداة مساعدة على أمین بن سعید ،

تخصص محاسبة وتدقیق،كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة  التسییر وتحسین األداء، ماجستیر،

  .2009/2010، 3الجزائر

  مقترح لتطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة نموذج عبد اهللا شقفة،  إبراهیمخلیل)ABC (

، )دراسة تطبیقیة على قسمي الدم و التخثر والمیكروبیولوجي( األوروبيفي مستشفى غزة 

دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة 

  .2007اإلسالمیة، غزة، 
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  ،ام نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة استخدسعاد حمدیة)ABC ( في تحدید تكلفة

شهادة ماجستیر،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،قسم علوم الخدمة الصحیة، 

  .2011- 2010التسییر،جامعة محمد خیضر،بسكرة، 

  ،األنشطة في أثر تطبیق محاسبة التكالیف المبني على أساس إسماعیل محمد صالح البدر

، رسالة ماجستیر، كلیة األعمال، قسم المحاسبة تعزیز ربحیة شركات صناعات األغذیة األردنیة

 .2017 -والتمویل، جامعة الشرق األوسط، عمان، حزیران

  :المجالت: رابعا

 نظام التكالیف المبني على  2004، 4العدد / 22المجلد / العلوم اإلنسانیة/ مجلة جامعة بابل

  .)في القرارات اإلداریة) ABC(شطة أساس األن

  ،محاولة تطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة محمد الخطیب نمر(ABC)  في قطاع

  .2013، دیسمبر 04مجلة المؤسسات الجزائریة، العدد ،الخدمات الجامعیة

  ،مدى توفر المقومات األساسیة الالزمة لتطبیق نظام تكالیف األنشطة فيماهر موسى درغام 

، مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، الجامعة الشركات الصناعیة في قطاع غزة

  .2007، العدد الثاني،)15(اإلسالمیة، غزة، المجلد

  لتقیاتالم: خامسا

 أهمیة نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط في دعم : مشاش نادیة، ملتقى وطني حول

 أداء المؤسسة التسییر ورفعمراقبة 

  :األجنبیةالمراجع باللغة  - 2

 Abdelah Boughaba, Comptabilité Analytique d’exploitions, Berti édition, 

Alger, 1999 
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 Krishnan, An Application Of Activity Based Costing in Higher 

Learning Institution :A Local case Study,2006 

 Heather and Al-Rifai, Application of Activity-Based Costing in the 

Air Conditioner"."Manufacturing Industry, 2004 
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Salaire 12 890 461,77          8 307 320,69        2 399 422,23     4 514 132,77       1 232 175,11      

Cumul 12 890 461,77          8 307 320,69        2 399 422,23     4 514 132,77       1 232 175,11      

Ecart -                           -                       -                    -                      -                     SF

Ligne  Code Article  Qté Produite  HEUR DE TRAVAIL  Coeff  SAL DIRECT  Salaire Ind  Frais Généraux  Amort Ind  Amort indirect  Charges de Prod  Cout d'achat 

Atelier Assemblage  Climatiseur KS12-EX240-O                      672                                    6,50   4%                      728,83                    469,70   
135,66              166,02                45,32                 1 545,52             18 572,83                 

Atelier Assemblage  Climatiseur CS12-AL54T3-O                    7 974                                  95,75   43%                      698,35                    450,06   
129,99              206,10                56,26                 1 540,76             17 796,32                 

Atelier Assemblage  Climatiseur KS12-EX240-I                    1 700                                  16,00   4%                      312,35                    201,30   
58,14                161,54                44,09                 777,43                7 959,79                  

Atelier Assemblage  Climatiseur CS12-AL54T3-I                  11 662                                  95,25   27%                      299,29                    192,88                   55,71                   140,19                    38,27   
726,34                7 626,99                  

Atelier Assemblage  Climatiseur KS18-EX240-O                      675                                    7,35   5%                      929,77                    599,20                 173,07                   186,90                    51,02   
1 939,95             23 693,65                 

Atelier Assemblage  Climatiseur CS18-AL54T3-O                    1 394                                  18,40   10%                      970,16                    625,22                 180,58                   226,55                    61,84   
2 064,36             24 722,75                 

Atelier Assemblage  Climatiseur CS18-AL54T3-I                    1 371                                  16,00   4%                      415,78                    267,95   
77,39                200,31                54,68                 1 016,11             10 595,46                 

Atelier Assemblage  Climatiseur KS18-EX240-I                      654                                    7,75   2%                      398,48                    256,80   
74,17                203,40                55,52                 988,36                10 154,46                 

 Total            26 102,00                               263,00                    1,00           12 890 461,77         8 307 320,69      2 399 422,23        4 514 132,77       1 232 175,11   1 324,86            328 490 500,91      
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Salaire 2 882 451,20   1 857 609,67   2 310 702,99     2 063 429,27   563 232,48         

Cumul 2 882 451,20   1 857 609,67   2 310 702,99     2 063 429,27   563 232,48         

Ecart -                  -                  -                    -                  -                     SF

Ligne  Code Article Division Type
 Qté 

Produite 

 HEUR DE 

TRAVAIL 
 Coeff  SAL DIRECT  Salaire Ind  Frais Généraux  Amort Ind  Amort indirect  Charges de Prod  Cout d'achat 

Atelier Echangeur de Chaleur CS12-AL54T3-I DA02 PF        11 971            104,25   25%               60,51                 39,00   
48,51                66,55              18,17                 232,74                1 684,47             

Atelier Echangeur de Chaleur CS18-AL54T3-I DA02 PF          1 712              16,50   8%             131,16                 84,53   
105,15              73,66              20,11                 414,60                3 651,12             

Atelier Echangeur de Chaleur KS12-EX240-I DA02 PF          1 306              11,50   4%               78,11                 50,34   
62,61                67,29              18,37                 276,72                2 174,18             

Atelier Echangeur de Chaleur KS18-EX240-I DA02 PF             291                2,75   1%             134,27                 86,53                 107,63                 72,22                    19,71   
420,37                3 737,50             

Atelier Echangeur de Chaleur CS12-AL54T3-O DA02 PF          7 456              92,50   42%             161,49               104,07                 129,46                 94,81                    25,88   
515,71                4 495,23             

Atelier Echangeur de Chaleur CS18-AL54T3-O DA02 PF          1 252              20,00   10%             223,49               144,03                 179,16               122,08                    33,32   
702,09                6 221,21             

Atelier Echangeur de Chaleur KS12-EX240-O DA02 PF             596                7,50   4%             207,93               134,00   
166,69              96,17              26,25                 631,04                5 787,98             

Atelier Echangeur de Chaleur KS18-EX240-O DA02 PF             720              15,00   6%             256,41               165,24   
205,55              159,22            43,46                 829,88                7 137,50             

 Total  25 304,00           270,00                    1,00    2 882 451,20    1 857 609,67      2 310 702,99    2 063 429,27           563 232,48   502,89               80 236 625,27  
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Salaire 2 372 809,45   1 529 168,57   2 302 886,36     2 910 852,21   794 544,56         

Cumul 2 372 809,45   1 529 168,57   2 302 886,36     2 910 852,21   794 544,56         

Ecart -                  -                  -                    -                  -                     SF

Ligne  Code Article Division Type
 Qté 

Produite 

 HEUR DE 

TRAVAIL 
 Coeff  SAL DIRECT  Salaire Ind  Frais Généraux  Amort Ind  Amort indirect  Charges de Prod  Cout d'achat 

Atelier Tôle et peinture CS12-AL54T3-O DA02 PF          7 456              92,50   65%             207,23               133,55                 201,12               267,50                    73,02   
882,42                1 280,54             

Atelier Tôle et peinture CS18-AL54T3-O DA02 PF          1 252              20,00   17%             313,20               201,84                 303,97               344,44                    94,02   
1 257,46             1 935,35             

Atelier Tôle et peinture KS12-EX240-O DA02 PF             700                7,50   9%             306,75               197,69   
297,71              231,02            63,06                 1 096,23             1 895,53             

Atelier Tôle et peinture KS18-EX240-O DA02 PF             720              15,00   9%             306,75               197,69   
297,71              449,21            122,61               1 373,97             1 895,53             

 Total  10 128,00           135,00                    1,00    2 372 809,45    1 529 168,57      2 302 886,36    2 910 852,21           794 544,56   1 152,52            14 662 417,04  


