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  اإلهداء

  

  
  إلى أمـي

 



 
  رو تـقديشكر 

  
إبراهيم  الدكتور األستاذأتقدم بالشكر الجزيل إلى 

الذي تقبل اإلشراف على هذا العمل بصدر رحب و براهمية 
أل اهللا أن يجزيه عنا نا، و أسلأقدر له نصائحه التي أسداها 

  .و يوفقه لمزيد من العطاء  خير الجزاء

  .كما أشكر كل من ساعد في إنجاز هذا البحث
 
 
 
 
 
 



 

  المـقـدمة
و  ،ة الكربىالصناعي املؤسساتسعت إىل إقامة العديد من  اجلزائرغداة استقالل 

جند  املؤسساتالواسع، و من بني هذه  االستهالكاملواد ذات املتعلقة بخاصة تلك 
و  الوطين،قامت بإنشاء العديد منها عرب التراب  اجلزائرشركات إنتاج اإلمسنت إذ أن 

   .واحدة من تلك الشركات SCHBوزيان اإلمسنت حلامة بشركة 
ي على االقتصاديف نظامها  ية الناشئة بعد االستقاللاجلزائر الدولةو نظرا العتماد 

بأا دولة متدخلة  الدولةالنظام االشتراكي بشكل كلي، هذا النظام الذي توصف فيه 
بترشيد  املختلفة املؤسساتمل تم . ياالقتصاداط شتدخال مطلقا يف جل أوجه الن

،    الدولةنفقاا، بتحسني ظروفها و ال بتطوير سبل تسيريها كون التمويل يأيت من طرف 
و لكن هذا النظام أفرز وضعا متضخما أرهق  ،اخلزينة العامة عن طريقو العجز يغطى 

و تغطية عجزها دون حتقيقها  املؤسسات، إذ أن االستمرار يف متويل خمتلف الدولةكاهل 
ة اليت زادت اخلارجيباملديونية  الدولةو تكبيل  العموميةى إىل عجز اخلزينة للمردودية أد

ية يف أزمة خانقة خاصة بعد أن بدأت اجلزائر املؤسساتو هكذا دخلت . الوضع تدهورا
نظام ، و الدخول يف نظام أثبت فشله املخطط كونه االقتصادالتخلي عن  يف الدولة

  . فترة انتقالية أواخر الثمانيناتيف اجلزائر، و هنا دخلت اقتصاد السوق
ية و ما يتبعها من االقتصادي و سواد احلرية اجلزائري االقتصادتحول النظام بو 

ية اجلزائر املؤسسةظهرت احلاجة ماسة إىل ضرورة اهتمام . منافسة و بقاء لألقوى
ذه ، و من بني هه من أجل تدعيم القدرة التنافسيةبالتسيري احلديث، و خمتلف تقنيات

و رغم ذلك فهناك . التكاليفو على رأسها حماسبة  املختلفةالتقنيات جند النظم احملاسبية 
  : إىل العديد من العوامل نذكر منهاهذه األخرية و يرجع ذلك  استعمالقصور واضح يف 

  .يالعمومية و طابعها اجلزائر للمؤسسةالنشأة التارخيية  -
  .م و كفاءميني و تكوينهاجلزائرتصرفات املسريين  -



 

أو  الدولةإلنتاج معني و حتديد األسعار من طرف  املؤسساتاحتكار الكثري من  -
   .من حتديد األسعار على أسس موضوعيةبدل  ،على أسس تقديرية شخصية

  .كمجرد عملية إحصائية بدل أن تكون عملية تسيريية التكاليفحساب  استعمال -
الكثري من احملددات و الصعوبات يف عملية و رغم هذه العوامل العامة و اليت شكلت 

إال أن ذلك ال يعين حتمية االستمرار يف هذا الوضع أو أن  ،و حتليلها التكاليفحساب 
ية ، و لذلك حنن نعتقد أن شركة اجلزائر املؤسساتهذا الوضع سائدا بالضرورة يف مجيع 

ماد ذلك النظام اعت و من مث ،التكاليفتطبق نظاما حلساب  SCHBاإلمسنت حامة بوزيان 
  .اختاذ القراراتالرقابة و ، التوجيه ،التنظيميف عملية التخطيط، 

و  تكاليف جبميع مقوماالذلك تتمثل مشكلة البحث يف مدى وجود حماسبة لل
باعتبار أن  ،SCHBخصائصها و نظرياا و أهدافها داخل شركة اإلمسنت حامة بوزيان 

 املؤسسةاملتطورة يف التسيري و تطبيقها بشكل فعال يدفع هذه احملاسبة تعترب من التقنيات 
  .حنو التطور و النمو

على نظام  SCHBو يهدف هذا البحث أساسا إىل معرفة مدى اعتماد شركة 
و هل  ؟ للمحاسبة التحليلية و هل هذا النظام يطبق بشكل كلي أم بشكل جزئي فقط

؟ و يندرج ضمن هذا  كةالشرهو نظام فعال أم جمرد عملية إحصاء للتكاليف داخل 
  : اسي أهداف فرعية أخرى هي كالتايلاهلدف األس

خاصة إىل التحكم  SCHB، و مؤسسة ة حاجة مؤسسات قطاع اإلمسنت عامةمعرف -
  .املختلفةو ترشيد النفقات  التكاليفيف 

دراسة خمتلف نظريات حساب التكلفة و أسعار التكلفة داخل الشركة و ما إذا  -
  .ان تطبيق طرق أخرى أكثر فعاليةمككان باإل

و تدفق البيانات احملاسبية  SCHBداخل شركة  التكاليفبيان خمتلف مقومات نظام  -
  .التكاليفمن و إىل قسم 



 

و يف إطار هذه األهداف و املشكلة املطروحة فإن هذا البحث حياول اإلجابة على 
  : الفرعية التالية األسئلة
  أسعار التكلفة بالشركة املعنية ؟و  التكاليفما هي طرق حساب  -
  ؟  نظريات أخرى حلساب تكاليف الشركةهل باإلمكان تطبيق طرق و  -
جانب أكادميي علمي يكمن يف تسليط الضوء  ،تظهر أمهية هذا البحث يف جانبني و

. الصناعيعلى إحدى التقنيات احلديثة للتسيري و يف اال الذي نشأت فيه و هو اال 
املادي امللموس  اإلنتاجمل تعد قاصرة على  التكاليفأو حماسبة  اسبة التحليليةاحملفرغم أن 

املعنوي غري امللموس، إال  اإلنتاجملتقدمة إىل اال اخلدمي ذو الدول افقط بل تعدت يف 
ة مل تشهد تطبيق واسع، و مازالت تقتصر على إجراء حسابات الصناعيأا يف مؤسساتنا 

  .يفالتكالتقريبية لبعض 
ني        املسؤولحماولة لفت نظر  من خاللو اجلانب الثاين هو جانب عملي و ذلك 

و وضعها موضع  مكانتها الالئقة ا، التكاليفو املسريين إىل ضرورة إعطاء حماسبية 
  . اخل... و تسعري املنتج التكاليفالتنفيذ حىت حتقق األغراض املرجوة لقياس 

على املشكلة املطروحة فقد مت  ةار الفرضية و اإلجاباختبو حتقيقا ألهداف البحث، 
     االطالع على أدبيات الدراسة من خاللاستخدام املنهج الوصفي االستقرائي، و ذلك 

 SCHB، و وصف الواقع املطروح يف شركة ةاحملاسبي و ما جاءت به يف ميدان التقنيات
طبيق طرق و مناهج أخرى ، و إعطاء نظرة عن إمكانيات تالتكاليففيما خيص حماسبة 
 اختاذ القرارات، و االستفادة من هذين األخريين يف عملية التكاليفحلساب و حتليل 

  .التسيريية
و قد احنصر حبثنا هذا يف أربعة فصول، خصصنا األول منها للتعريف بالقطاع 

 ي الذي تنتمي إليه الشركة املدروسة و من مث التعريف ذه األخرية و إعطاءاإلنتاج
بينما خصصنا الفصل . حول إنتاج مادة اإلمسنت يف وقتنا احلايل اإلحصائيةبعض األرقام 



 

، و بينا التكاليففقمنا بالتعريف مبحاسبية . السائد يف الشركة التكاليفالثاين لنظام 
و تعريف إطاره العام ، و حتدثنا عن  التكاليفمث قمنا بتعريف نظام . أهدافها و وظائفها

و بعدها تطرقنا للركائز األساسية اليت يقوم عليها نظام  التكاليفنظام كيفية تصميم 
باألقسام األخرى  التكاليفو ختمنا فصلنا هذا بالتعريج على عالقة قسم  التكاليف

  .املؤسسةداخل 
يف حساب  SCHBو جاء الفصل الثالث ليبني الطرق املعتمدة من طرف شركة 

الكلية و بالضبط طريقة  التكاليفطريقة  ،تانو أسعار التكلفة و مها طريق التكاليف
اجلزئية متمثلة يف طريقة التحميل العقالين لألعباء  التكاليفاألقسام املتجانسة و طريقة 

و هي  التكاليفاملقترحة حلساب  الطريقةأما الفصل الرابع و األخري فقد تضمن . الثابتة
عتبة املردودية و خمتلف  متمثلة يفيها طريقة التكلفة املتغرية و أهم التطبيقات الواردة عل

  .مشتقاا
و نشري يف األخري أنه واجهتنا الكثري من الصعوبات يف إعداد هذا البحث، و نتمىن 

ارة إث من خالل التكاليفأن نكون قد سامهنا و لو بقدر ضئيل يف إثراء موضوع حماسبة 
غري أننا متأكدين بأن هذا العمل  حة و اقتراح احللول املناسبة هلا،مجلة من املشاكل املطرو

على ما يراه أعضاء  و ذلك بناًء ،للتحسني و التطوير ةمن النقائص قابل بعضايتضمن 
  .اللجنة األفاضل

  



 

  
  
  
  

  الفصل األول
   صناعة اإلسمنت



 

  الفصل األول 
   صناعة اإلسمنت

  مقدمـة
، تعتمد النتيجة ، و من مث حسابالتكاليف، و اليت تعىن حبساب احملاسبة التحليليةإن 

و بشكل أساسي على معرفة طبيعة املنتوج أو اخلدمة، و معرفة خمتلف مراحل صناعة 
  . ذلك املنتوج و خمتلف مراحل تقدمي تلك اخلدمة

بشركة اإلمسنت حامة  التكاليفو على اعتبار أن حبثنا هذا يدور حول واقع حماسبة 
ا األول يدور حول صناعة رأينا أنه من الضروري أن يكون فصلن ،SCHBبوزيان 
  .و ذلك من أجل إعطاء نظرة حول بيئة احملاسبة اليت نريد اخلوض فيها ،اإلمسنت

نتحدث عن  بينماو سيتضمن هذا الفصل التعريف بصناعة اإلمسنت يف فقرة أوىل، 
و يف الفقرة الثانية سنقدم  خاصة،بصفة  SCHBمصانع اإلمسنت بصفة عامة و مصنع 

على أن نتناول يف إىل أهم تطبيقاته ،  ةل صناعة اإلمسنت مع اإلشارموجزا تارخييا حو
الفقرة الثالثة اإلمسنت البورتالندي لكونه أهم أنواع اإلمسنت و أكثرها انتشارا، خاصة و 

حمل الدراسة، يلي ذلك اإلشارة إىل أمهية ينتج يف مؤسستنا أن هذا النوع من اإلمسنت 
بالتطرق ملراحل ، و خنتم فصلنا هذا االجتماعيةو  صاديةاالقتاإلمسنت و دوره يف احلياة 

يف حساب التكاليف نظرا لكون معرفة هذه املراحل ذات أمهية كبرية صناعة اإلمسنت 
   .اليت هي موضوع حبثنا

  الجزائرصناعة اإلسمنت في  .1.1
منذ االستقالل بوضع قاعدة صناعية كربى، من اجل تطوير  اجلزائرلقد اهتمت 

املواد ذات استرياد  تقليص، و ذلك بالقضاء أو على األقل  و تنميتهالوطين االقتصاد
الوطين و متكني خفض أسعارها يف السوق  اخلارج و بالتايلالواسع من  االستهالك

لذلك مت . من اقتنائها، و من بني هذه املواد جند مادة اإلمسنت املواطنني و املؤسسات



 

جمموعها إثىن عشرة مصنع مقسمة إىل أربع تشييد عدة مصانع إلنتاجها و هي يف 
  : سنة و هي كما يلي /مليون طن 11,5معة بـ تية جماإلنتاججمموعات تقدر طاقتها 

  لإلمسنت الوطنية شركاتال) 1- 1(بيان 

  

 
  
  

Source : Revue de Ciments et dérivés, n° 1 /2003, p 11
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 ERCE شركة اإلمسنت للشرق .1.1.1

هي تتكون من و سنة /مليون طن 4,4ية بـ اإلنتاجهم جمموعة إذ تقدر طاقتها تعترب أ
  : الشركات التالية 

  .سنة/طن 500 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCTشركة اإلمسنت لتبسة * 
 1 000 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCHBشركة اإلمسنت حامة بوزيان * 

  .سنة/طن
ية هي األخرى            اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCMAT شركة اإلمسنت عني توتة* 

  .سنة/طن 1 000 000بـ 
 1 000 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCAEKشركة اإلمسنت عني الكبرية  *

  .سنة/طن
 900 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCHSشركة اإلمسنت حجار السود * 

  .سنة/طن
  SCHB شركة اإلمسنت حامة بوزيان *

سنة  SNMCملواد البناء  الوطنيةيف إطار إقامة قاعدة صناعية متينة أوكلت الشركة 
مهمة إجناز وحدة اإلمسنت حبامة بوزيان، و قد  CREUSOT Loireللشركة الفرنسية  1974

 م525، على ارتفاع يقدر بـ قسنطينةنة يكلم مشال مد 6مت إجناز هذا املصنع على بعد 
  .سطح البحر على مستوى

ية به يف اإلنتاجدج، و بدأت العملية  82 000 000قد كلف إجناز هذا املصنع و 
ملواد البناء، و مبوجب املرسوم رقم  الوطنيةحتت غطاء الشركة  1982 فيفريشهر 

 ERCEاجلهوية للشرق  املؤسسةإىل  الوحدةمت ضم هذه  1988- 10- 30املؤرخ يف  33382
، و ذلك بعد انقسام هذه األخرية إىل عدة SNMCاليت انبثقت بدورها عن الشركة األم 

  .مؤسسات يف إطار التسيري الذايت



 

و أطلق عليها  1983 نوفمربو قد مت تدشني وحدة إنتاج اإلمسنت حبامة بوزيان يف 
  ".جواد الطاهر"إسم الشهيد 

هي عبارة عن شركة مسامهة برأس مال  SCHBإن شركة اإلمسنت حامة بوزيان 
على الطريق  قسنطينةدج و تقع مشال مدينة  17 510 000 000اجتماعي يقدر بـ 

، تتربع على مساحة قدرها بني دائرة حامة بوزيان و بلدية ديدوش مراد 03الوطين رقم 
  .هكتار 29

من منجمني، منجم ملادة الكلس  اإلنتاجة يف عملية املستعملتستخرج املواد األولية 
Calcaire  صلصال هكتار، و آخر ملادة ال 129مساحتهArgile  هكتار 138مساحته.  

 60خطني كهربائيني بقدرة  عن طريقيتم تزويد املصنع بالطاقة الكهربائية الالزمة 
أنبوب  عن طريقكيلوواط، كما يستهلك كمية كبرية من الغاز لذلك شغل املصنع 

و ألن املصنع وجد إلنتاج اإلمسنت فإنه من اجلدير بنا أن نعرف بتاريخ . غازي مباشر
  .الفقرة املوالية من خاللناعة هذه األخرية و هذا ص

 ERCO شركة اإلمسنت و مشتقاته للغرب. 2.1.1

  : مؤسسات 3مليون طن و هي تضم  2,7ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها 
طن  1 000 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCIBSشركة اإلمسنت بين صاف * 

  .سنويا
  .طن سنويا 1 200 000ية بـ اإلنتاجطاقتها تقدر :  SCIZشركة اإلمسنت زهانة * 

طن  500 000یة بـ اإلنتاجتقدر طاقتھا : SCISشركة اإلسمنت سعیدة * 
  .سنویا

  ERCC شركة اإلمسنت و مشتقاته للوسط. 3.1.1

  : مؤسسات  3مليون طن سنويا و هي تضم  2,35ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها 
  .طن سنويا  350 000ية بـ اإلنتاجتها تقدر طاق:  SCAL اجلزائرمؤسسة اإلمسنت * 



 

 1 000 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCEGمؤسسة اإلمسنت صور الغزالن * 
  .طن  سنويا

  .طن سنويا 1 000 000ية بـ اإلنتاجتقدر طاقتها :  SCMI مؤسسة اإلمسنت ملتيجة* 

  ECDE شركة اإلمسنت و مشتقاته للشلف .4.1.1
  . طن سنويا 2 000 000ية بـ اإلنتاجقتها تضم مؤسسة واحدة تقدر طا

  تاریخ اإلسمنت .2.1
إن لإلمسنت و مواده و اخلرسانة اليت أسهم يف تكوينها قصة قدمية تضرب بعيدا يف 

  .أعماق التاريخ ، تلك املادة اليت نسميها اليوم باجلري العادي و اجلري املائي
ت املواد اإلمسنتية الناجتة عماالاستو قد كان الفراعنة أول من أدىل بدلوه يف ميدان 

مث جاء اإلغريق و الرومان فاستعملوا احلجر اجلريي بعد تكليسه        . من اجلري و اجلبس
و أنتجوا بعد ذلك اإلمسنت البوزوالين، و ذلك بعد طحن خليط من اجلري و التراب 

يف ) Pozzoli( الربكاين املسمى بالبوزوالن الذي وجد ألول مرة بالقرب من بلدة بوزويل
  .  ليج نابويلإيطاليا قريبا من خ
من جزيرة  Santorin Tofaاإلغريق مادة مماثلة أمسوها سانتورين توفا  لو قد أستعم

، و كانت اخلرسانة الناجتة تتكون من هذا اإلمسنت البوزوالين          Santorinسانتورين 
حىت اليوم شاهد على امتياز اإلمسنت و الركام و اجلري و هناك الكثري من األبنية القائمة 

البوزوالين و تفوقه على اجلري العادي، كما تشهد أيضا أن اإلغريق و الرومان قد تقدموا 
  .بإنتاج املواد اإلمسنتية

اإلمسنت فهي العصور الوسطى، و قد شهدت تأخرا  إنتاجأما الفترة التالية من تاريخ 
  .، و رجوعا ملبادئ العصر القدمينةصنع املواد اإلمسنتية و اخلرسايف طريقة 

و يف هذا العصر أمهلت مواد اإلمسنت البوزوالين و تدهورت صناعة اجلري            
و أصبحت املؤنة اجلريية رديئة إىل أن جاءت الفترة اليت تقع بني القرنني اخلامس عشر     



 

إلمسنت ا استعمالو السادس عشر، حيث ظهرت حتسينات تدرجيية و اجتاهات حنو 
  .البوزوالين

ببناء  John Smeatonكلف الربملان الربيطاين، املهندس جون مسيتون  1756و يف سنة 
و  يف إجنلترا، Corn Wall القريبة من ساحل كورن وول  Eddy Stoneمنارة إدي ستون 

كانت هذه املنارة يف موقعها عرضة للكثري من الزوابع، فكانت احلاجة ماسة ملادة قوية 
  .كة هلا صفة الدواممتماس

لذلك قام مسيتون بعدة جتارب على عدد من أنواع اجلري و اإلمسنت البوزوالين اليت 
أجريت عليها االختبارات العديدة يف كل من املاء العذب و املاحل، لريى مدى احتمال 
تأثري كل من نوعي املاء على خرسانتها، و كان من أهم نتائج جتاربه أن احلجر اجلريي 

نتا هيدروليكيا من الصلب و غري النقي و الذي حيتوي على مواد طينية يعطي امسغري 
  .، و استخدم هذا النوع من اإلمسنت اهليدروليكي يف بناء منارة إدي ستونأجود األنواع
 Northمن بلدة نورث فليت  Joseph Parkerسنة اكتشف جوزيف باكر  40و بعد 

Fleit ريي غري النقي ينتج إمسنتا مائيا ممتازا، و هو ما يسمى ا من احلجر اجلبإجنلترا أن مزجي
  . باإلمسنت الروماين، نظرا ألن تكوينه و لونه ال خيتلفان عن اإلمسنت الروماين القدمي

أمكن إنتاج إمسنت من هذا النوع يف فرنسا و كان هذا بداية إنتاج  1802و يف سنة 
  .اإلمسنت يف تلك البالد

بإجنلترا إىل  Southwikمن بلدة ساوثويك  Edgar Dubbsبز توصل إدقار دو 1810و يف 
  .إمسنت ناتج من احلجر اجلريي و الطني

يف سنة  ي، مث جيمس فدوست اإلجنليزVicatبدأ فيكات الفرنسي  1813و يف سنة 
  .يف إنتاج اإلمسنت من اجلري و الطني 1822

لطبيعي الذي يعتمد و كانت اخلطوة التالية يف تاريخ اإلمسنت هي إنتاج اإلمسنت ا
و يعتمد اإلمسنت . على أحجار اإلمسنت اليت تنتج مادة إمسنتية عند تكليسها و طحنها

الطبيعي على التركيب الكيميائي للمواد اليت تتكون منها األحجار املستخرجة من 



 

اليت تشبه إىل  Shaft kilnsفكانت هذه الصخور حترق يف األفران القائمة النهائية . احملاجر
و ال يزال اإلمسنت . د ما أفران اجلري القدمية، مث تطحن لتصري إمسنتا يف صورته النهائيةح

، و هو البلدان األخرى  و بعضالواليات املتحدة األمريكية الطبيعي ينتج إىل اآلن يف 
و كان آخر نوع من اكتشاف هذه السلسلة هو اكتشاف . أقوى بكثري من اجلري املائي

  .يالبناء اإلجنليز Joseph Aspdinالذي اكتشفه جوزيف أسبيدن  اإلمسنت البورتالندي
عام، كان قد أعلن عن نتائج أحباثه  68قبل  Smeatonو مما جيدر مالحظته أن مسيتون 

  .اليت أكدت عمل إمسنت يضاهي اإلمسنت البورتالندي من حيث الصالدة و غريها
ندي مع بعض أحجار البناء و يرجع إسم بورتالند إىل تشابه صالدة اإلمسنت البورتال

    .املوجودة يف جزيرة بورتالند بإجنلترا
و من املواصفات الواردة يف براءة اختراع أسبيدن يتبني بوضوح أنه انتج إمسنتا طبيعيا 

و قد أنشئ أول . أكثر امتيازا و إن كان ال يقارن إطالقا باإلمسنت البورتالندي احلايل
  .1825بورتالندي الذي اكتشفه أسبيدن يف سنة مصنع بإجنلترا إلنتاج اإلمسنت ال

لبحث اعلى  Baselyو منذ أن ظهرت براءة اختراع أسبيدن عكف املهندس بيسلي 
،        نشر نتائج حبوثه 1837سنة أي يف سنة  12و بعد . يف هذا النوع من اإلمسنت بإجنلترا

           ،روفةو من ذلك التاريخ أصبحت صفات اإلمسنت البورتالندي و خصائصه مع
  .و ظهرت صالحيته و تفوقه على اإلمسنت الطبيعي

، و يف سنة  1855أول مصنع أنشئ خارج إجنلترا كان يف بلجيكا و أملانيا يف سنة 
الصناعة منذ ذلك و أخذت هذه الواليات املتحدة األمريكية أنشئ أول مصنع يف  1870

  .نع بأنواعه العديدةمص 166 ناآلالوقت تنتشر يف أمريكا حىت أصبح ا 
لإلمسنت  حمتفظة ته يف كل بالد العاملاستعماالانتشار صناعة اإلمسنت و  مث تواىل

  .1825الناتج ذا اإلسم الذي سجله أسبيدن يف سنة 
  :و قد تطورت تطبيقات اإلمسنت عرب التاريخ كما يلي

بإجنلترا  Newcastle on Tyneزل باخلرسانة املسلحة بـنيوكاستل نـمت بناء م:  1865يف 



 

  .Wilkinsonمن طرف 
  .سالمل باخلرسانة املسلحة أيضا:  1868
 .Bougivalبـبوجيفال  3م 130خزان ذو سعة :  1872
الواليات بـ Bellefontaineبـ بيلفونطني  Ohioانتشار أول طريق هام باخلرسانة :  1891

  .املتحدة األمريكية
لسكة احلديدية باخلرسانة املسلحة      بسويسرا أول جسر ل Viggenإنشاء بـ :  1894

  .م حممول 2,4
  .Amiante-Cimentو هو عبارة عن  L. Htchekمن طرف  Eternitإبتكار :  1900
 Cincinatiم مبنطقة  53بارتفاع ) Ingall Building(طابقا  16بناء مرتل ذو :  1902

  .الواليات املتحدة األمريكيةب
  .نة املسلحةامن اجلسور األوىل باخلرس Grunwaldمتر بـ  72جسر بقوسني ذو :  1904
  .بداية إنشاء السدود الكربى بسويسرا:  1922
  ).1( م772بثالث قبب ذو  Plongastelجسر بالنقاسطل :  1930

و منذ ذلك احلني و املباين اإلمسنتية تزداد عددا و تزداد ضخامة حىت أصبحت يف 
  .ال ختلو أي منطقة منها ر و تكاد أنصوقتنا احلايل ال تعد و ال حت

  البورتالندي اإلسمنت. 3.1
  تعريف. 1.3.1

البورتالندي بأنه مادة ناعمة ناجتة عن طحن و تنعيم ناتج حرق  اإلمسنتيعرف 
أو املواد اجلريية و مواد حمتوية على السليكا و ألومينا و أكسيد (املواد اجلريية و الطينية 

ة خلطا تاما بنسب معينة قبل احلرق، و ال ، على أن تكون هذه املواد خملوط)حديد
و املاء بنسب " كربيتات الكلسيوم"يضاف أي مادة لناتج املواد احملروقة إال مادة اجلبس 

  .معينة و ألغراض خاصة

                                                
، ، رسالة ماجستريالصناعيمسامهة يف حتليل و قياس تكاليف أضرار و معاجلة التلوث : خالد بوجعدار )  1

 .214-211، ص 1997 قسنطينةجامعة 



 

البورتالندي ينتج على هيئة مسحوق لونه رمادي أو رمادي مائل إىل  اإلمسنتإن 
حيث  ،مليكات الكالسيوم و األلومنيومركبا أساسا من بلورات صناعية من سي ،اخلضرة

 اإلمسنتو قد مسي ب، 1824مت اكتشافه من طرف العامل اإلجنليزي جوزيف أسبيدن عام 
  ). 1(البورتالندي نسبة إىل تشابه لونه بلون تالل بورتالند يف إجنلترا 

  .يف املاضي و احلاضر اإلمسنتو فيما يلي نعرض الفرق بني مكونات 

  يف املاضي و احلاضر اإلمسنتمقارنة بني تركيب ) : 1-1(جدول رقم 

 احلديث اإلمسنت القدمي اإلمسنت اإلمسنتتركيب 
  Si O2  21.7  21  سليكا
  Al2 03 7.10  6.5  ألومينا

  Fe 03 2.5  2.5  أكسيد احلديد

  Ca O 62.20  64  أكسيد الكالسيوم

  Mg O 3.80  2.5  أكسيد ماغنسيوم

  Si 03 1.60  2.10  ثالث أكسيد الكربيت

  C3 S 32.80  48  سليكات ثالثي الكالسيوم

  C2 S 37  27  الكالسيوم سليكات ثنائي

  C3 A 14.20  12  ألومينات ثالثي الكالسيوم

  Cy AF 7.70  8  ألومينات حديد رباعي الكالسيوم

مرجع سابق، ، الصناعيخالد بوجعدار، مسامهة يف حتليل و قياس تكاليف أضرار و معاجلة التلوث : املصدر 
 .223ص 

  

                                                
آت اخلرسانية، اجلزء األول، دليل املهندس اإلنشائي لتصميم و تنفيذ املنش :عبد الرمحن جماهد أمحد /د.أ)  1

 .46، ص 1998جامعة أسيوط 



 

  البورتالندي اإلمسنتأنواع . 2.3.1

يتميز  اإلمسنتفقد وجدت أنواع متعددة من  املختلفةنتيجة ملا تتطلبه االحتياجات 
  :هذه األنواع هي فة خاصة حسب تعدد هذه االحتياجات،كل منها بص

  البورتالندي العادي اإلمسنت. 1.2.3.1
  .البورتالندي إلمسنتسبق و أن شرحناه عندما تطرقنا لتعريف ا

  )سريع التصلب(البورتالندي مبكر املقاومة العالية  اإلمسنت .2.2.3.1

و حيتوي هذا النوع على نسبة عالية من سليكات ثالثي الكالسيوم أكرب من تلك 
العناية الفائقة يف  مع ،العادي و يطحن بدرجة عالية النعومة اإلمسنتاليت هي موجودة يف 
  .ونة لهاختيار املواد اخلام املك

  البورتالندي منخفض احلرارة اإلمسنت .3.2.3.1
، يستخدم لتقليل كمية حرارة اإلماهة يف اخلرسانة الكتلية مثل السدود يستعمل

الناجتة من التفاعل أثناء عملية التصلد، و حيتوي على نسبة قليلة من اجلري و على نسبة 
افة إىل نعومة و قلة انبعاث إضأعلى من السليكات و مركبات احلديد مقارنة بالعادي، 

البورتالندي  اإلمسنتثلث احلرارة عند تفاعل  إىلتقل إذ احلرارة منه عند التفاعل 
  .العادي

على نسبة عالية من سليكات ثنائي الكالسيوم تعمل على تقليل  اإلمسنتحيتوي هذا 
و ميتاز ، ميتاز ببطء التصلدهلذا  ،الداخلة يف التركيبنسبة سليكات ثالثي الكالسيوم 

  .و هلذا يستعمل يف بناء السدود كما سبق و ذكرنا آنفا بعدم نفاذيته للماء،

  البورتالندي األبيض اإلمسنت. 4.2.3.1
. الداخلة يف تركيبه هي احلجر اجلريي و الطني األبيض، و املواد الطريقةيصنع بنفس 



 

أو املغنيز به ال /و بلونه األبيض إىل أن نسبة أكسيد احلديد اإلمسنتيرجع متيز هذا و 
البورتالندي العادي  اإلمسنتهذه األكاسيد اليت توجد بنسبة أكرب يف  % 0.5تزيد على 

األبيض تكاليف احلريق  اإلمسنتكما أن تكاليف احلريق يف  ،يعطيها اللون الرمادي مما
كما يتطلب  عالية إلخنفاض احلديد يف اخلامات،ألنه يتطلب حرار  ،العادي للكلينكر

يف احلياة العملية يف ااالت  يستعملو  يف احلرق خاليا من البرييت، املستعملوقود ال
  : التالية 
  .الطوب الزجاجي و األدوات الصحية ،السرياميك ،لصق الرخام -  
  . ترميم اآلثار و أعمال التماثيل و النافورات و غريها -  
ة للمباين و الواجهات      ياخلارجتركيب البالط بكافة أنواعه و تغطية األسطح  -   

  .و أحواض السباحة

  البورتالندي امللون اإلمسنت. 5.2.3.1
البورتالندي العادي أو األبيض، شريطة  إلمسنتو يكون بإضافة صفات غري فعالة ل

أن ال تتأثر هذه املواد باجلري و أن ال يتغري لوا بتعرضها املستمر للجو، و أن ال حتتوي 
 يستعمل، هذه األصباغ عادة ال تفي ذه الشروط و هلذا اخلرسانةعلى اجلبس الضار ب

ال تزيد  جيب أن، حيث تضاف هذه املواد لطحن الكلينكر، و بدال منها األصباغ املعدنية
و تزيد من لل من مقاومة اخلرسانة، ، ألا تقاإلمسنتمن وزن  % 10هذه األصباغ عن 
تتكون  ، ور و البينون اللون األمحر و األصفهذه األلوان غالبا ما تك. معامل إنكماشها

و اللون األخضر الفاتح الذي ميكن احلصول عليه بإضافة أكسيد  من أكسيد احلديد
  .الكروم

  اإلمسنت البورتالندي ذو اهلواء احملبوس . 6.2.3.1
إذ حتتوي هذه اخلرسانة  على  املختلفةيف اخلرسانة املتعرضة للتأثريات اجلوية  يستعمل

و يساعد وجود هذه الفقاعات  الصغرية يف املتر املكعب الواحد، ين من الفقاعاتالبال



 

، إال أن هذه اخلاصية حتسني خاصية التشغيل يف اخلرسانةعلى تقليل ظاهرة النضح و 
ميكن تفاديها أو تقليلها إذا ما اتبعت االحتياطات الكافية يف تكوين خلطة اخلرسانة 

كمية من اهلواء احملبوس يف اخلرسانة بنسبة تتراوح بني     بالطرق الصحيحة ، فعند تواجد
،           هذه اخلرسانة تتحسن بدرجة كبرية باحلجم وجد أن بعض خواص % 7إىل  % 3

و ميكن احلصول على هذا النوع من اخلرسانة بإنتاج اإلمسنت ذي اهلواء احملبوس الذي 
  .عطي هذه اخلاصيةيتكون من إضافة مواد إىل الكلينكر عند الطحن لت

  اإلمسنت البورتالندي املقاوم للماء. 7.2.3.1
هذا النوع مينع نفاذ املاء و يكون هذا بإضافة مواد غري منفذة عند طحن الكلينكر 

بالوزن و هو عبارة عن ملح محض األسيتيك  % 2الذي يضاف بنسبة " الترنيت"مثل 
  ).حامض عضوي دهين(

  ملقاوم للبكترييا اإلمسنت البورتالندي ا .8.2.3.1
تضاف مادة مقاومة للبكترييا عند طحن الكلينكر يكتسب ا اإلمسنت هذه 

  . اخلاصية
مثل  ،ع من اإلمسنت يف أرضيات و جدران مصانع األغذيةالنو هذا استعماليفضل 

أيضا لتفادي تفاعل األمحاض العضوية و  ،لعمليات التخمر مصانع تعبئة املأكوالت تفاديا
  .اإلمسنتمع مكونات 

  بورتالندي آبار البترول المسنت اإل .9.2.3.1
هو اآلخر بإضافة مواد عند طحن الكلينكر تتحكم يف زمن الشك، ألن  يستعمل

مسنت بدرجة كافية نتيجة انتظار تصلد اإل ،اإلمسنت العادي يعوق استخراج البترول
  . من حتمل االجهادات متكنه

   :و هناك نوعان من إمسنت آبار البترول



 

  .قدم 6000يف اآلبار اليت تصل إىل عمق  يستعملو : عادي الشك  - 1  
إىل       6000يف اآلبار اليت تصل إىل عمق ما بني  يستعملو : بطيء الشك  - 2

  .قدم 160 000
لضغط و يشك بسرعة قبل أن يتم و ذلك ألن اإلمسنت العادي سيتأثر باحلرارة و ا

للشك  تت مركبات اللجنني املكازين كمبطئاإىل املكان املطلوب، هلذا استعمل ضخه
.         قدم 160 000بدال من اجلبس، لكن هذه املواد ثبت فشلها يف األعمال اليت تفوق 

، حذفت ة عن الشك و التصلد السريعاملسؤولو تأكد أن ألومينات ثالثي الكالسيوم هي 
صول على هذا ، و بذلك جنحت هذه األنواع يف عمليات الضغط، و للحهذه املادة

ا النوع من اإلمسنت تضاف كميات كافية من خام احلديد، يتحد مع األلومينا مكون
أمهية هذا النوع . ، و أحيانا حديد ثنائي الكالسيومألومينات حديد رباعي الكالسيوم

  : تكمن يف التايل 
  . منع املاء من التخلل إىل الرمال احملتوية على البترول -
  .ل و الغاز بعوامل الضغط العايلمنع انفجار البترو -
  .محاية ماسورة البئر من التآكل باملاء -
  .تقليل إجهادات الشد على ماسورة البئر -
  .منع ايار البئر -

  )احلديدي(البورتالندي خبث األفران العالية  اإلمسنت. 10.2.3.1
و  ،من اخلليط % 35يصنع بإضافة اجللخ إىل الكلينكر حبيث تكون نسبة اجللخ 

للتحكم يف زمن الشك، و هي متقاربة من  % 4يضاف اجلبس بالنسب املناسبة حوايل 
ته هي نفس استعماالت استعماالكما أن . النسب اليت تضاف لإلمسنت العادي

البورتالندي احلديدي الذي ينتج طبقا  اإلمسنتالبورتالندي العادي، و يتصف 
  : للمواصفات القياسية مبا يلي 



 

البورتالندي العادي لذلك  اإلمسنتهة أقل من احلرارة الناجتة من حرارة اإلما -
  . ه يف اخلرسانة ذات القطاعات الكبريةاستعمالميكن 

البورتالندي احلديدي لفعل ماء البحر و الكيماويات الحتوائه  اإلمسنتمقاومة  -
لذلك يوصي . على كمية أقل من أكسيد الكالسيوم، و نسبة أعلى من السليكا

  . ه يف اإلنشاءات البحرية و النهريةمالباستع
البعيدة  ةالبورتالندي احلديدي يف األزمن اإلمسنتزيادة معدل مقاومة خرسانة  -

  .كونه أرخص من العادي إضافة إىل
 اإلمسنتالطبيعي، و  اإلمسنت، كاإلمسنتيضاف إىل هذه األنواع أنواع أخرى من  

  ).كرنك(املخلوط  اإلمسنتعايل األلومينا و 
هو املادة الناجتة عن طحن احلجر اجلريي كامل التكليس :  الطبيعي اإلمسنت -

يصنع . % 5طحنا جيدا ناعما، حبيث تزيد نسبة املواد املضافة النقية بعد التكليس عن 
تكليس احلجر اجلريي الطبيعي احملتوي على نسبة كافية من األلومينيا و السليكا و اليت ب

، اليت هلا القدرة الكالسيوم و ألومينات الكالسيوم مادة سليكات ينتج عنها بعد التكليس
ية و تصل درجة احلرارة اإلمسنتعلى التصلد عند إضافة املاء معطية هذه املادة خواصها 

 % 80الطبيعي طحنا ناعما حبيث  اإلمسنتو يطحن كلينكر  °1300الالزمة للتكليس إىل 
  .200متر من منخل 

ته على الرغم من أن تكاليفه أقل من تكاليف صناعة ستعمالاإن هذا النوع تضاءلت 
ه ال استعمالكما أن .  % 30إىل  % 20التكلفة بنسبة البورتالندي حيث تقل  اإلمسنت
  . يكون يف األماكن اليت تكون عرضة إلجهادات كبرية ينبغي أن

  . ه حتت املاء فهو غري  مناسب يف األعمال البحريةاستعمالكما ال جيب 
)      فوندي(أول مرة صنع يف فرنسا حتت إسم إمسنت : عايل األلومينا إلمسنتا -

املواد اجلريية       : و عادة يطلق عليه اإلمسنت األلوميين، و يتكون من املواد اخلام التالية 



 

تصهر هذه املواد إىل درجة السيولة مث يربد الناتج ) اجلري و البوكسيت(و املواد األلومينية 
طحنا ناعما ، و ال تضاف أي مادة أخرى بعد صهر املواد اخلام سوى املاء ،      و يطحن 

مما يؤدي إىل تصلدها بسرعة  % 44إىل  35و تكون نسبة األلومينات مرتفعة تتراوح من 
  .و هي ذات مقاومة عالية

، و يفضل ه للضغط إذا ارتفعت درجة احلرارةيفقد جزًءا من مقاومت هو من عيوبه أن
عيوب هذا النوع من  ومة الكربيتات و األمحاض املخففة و ماء البحر، و أخطريف مقا

فقد جزًءا من مقاومته للضغط إذا ارتفعت درجة احلرارة إىل أكثر من اإلمسنت أنه ي
هلذا ال  ،م سواء كانت أثناء الشك و التصلد أو حىت بعد عملية التصلد30ºحوايل 

البورتالندي               اإلمسنتصل بني أكياس ، كما جيب الفةيستخدم يف األجواء احلر
و األلوميين، حيث يتسبب عن وجود أي كمية و لو صغرية من إحدامها يف األخر سرعة 

  . فائقة يف الشك و ضعف يف املقاومة
إن هلذا النوع من اإلمسنت فائدة يف األجواء الباردة جدا، حيث تساعد على عملية 

البورتالندي  اإلمسنتذا اإلمسنت تعادل حوايل ثالثة أمثال الشك و التصلد، و تكاليف ه
  .العادي
  : يتكون من املكونات التالية : )كرنك(املخلوط  اإلمسنت -
  .بورتالندي عادي إمسنتكلينكر  -  

مادة غري فعالة مثل الرمل و البازلت أو احلجر اجلريي أو الرملي أو الغرانيت أو  -
  .خبث احلديد املربد هوائيا

  .جبس يضاف بالنسب العادية كمادة مبطئة للشك -
و يصنع خبلط هذه املكونات بنسبة معينة و طحنها لدرجة النعومة املطلوبة، ينتج هذا 

، الصني، رومانيا، الشيلي      الدول من بينها الواليات املتحدة األمريكيةالنوع يف بعض 
  .و األرجنتني، حيث وضعت هلذا النوع مواصفات قياسية



 

على أن  1989- 09- 09املؤرخة يف  DRN/0016التعليمة الوزارية رقم  نصت
فيما خيص الروابط اهليدروليكية و املعمول ا يف  اإلنتاج، و مواصفات ات التقنيةالتنظيم
البورتالندي  اإلمسنتو تشمل أنواع ، AFNOR (NF)هي و بصفة إنتقالية معايري  اجلزائر

  : ما يلي اجلزائراملنتج يف 
  .CPJ 35البورتالندي املركب   مسنتاإل -  
  .CPJ 45البورتالندي املركب   اإلمسنت -  
  .CPJ 55البورتالندي االصطناعي  اإلمسنت -  
  .CRS 400البورتالندي املقاوم للكربيت  اإلمسنت -  
  . CPA 45 Pالبورتالندي املقاوم للماء  اإلمسنت -  

   ن علىــصل عليه بطح، حن5CPJ 3 ،CPJ 45البورتالندي املركب   اإلمسنت
كثر من املواد الثانوية من الكلينكر البورتالندي مع إضافة عنصر أو أ %  65 األقل

مث يضاف ألي من هذا املسحوق كربيتات  (.Calcaire, Laitier, Filler, etc) :التالـية
 NFP 15301الكالسيوم على شكل جبس كمعدل، هذا النوع مطابق للموصفات القياسية 

 % 4نسبة الكربيتات يف هذا النوع تكون أقل من  CPJ 45 , CPJ 35روف عندنا بـ و املع
SO3  و نسبة الكلور)Cl ( مع عدم إضافة األمالح القابلة للذوبان %  0,05تكون أقل من

 CPJ 35 ، CPJلنوعني بالنسبة لهذا ) أمالح احلامض الكربييت(مثل الكلور     و الكربيت 

من يف املميزات الفزيائية امليكانيكية ، حيث خيتلف كل نوع فاالختالف بينهما يك 45
حمصورة  CPJ 35ـ بالنسبة لكما أن النتائج املسجلة . عن اآلخر مبدى االستجابة للضغط

النتائج املسجلة كانت حمصورة بني  CPJ 45 لـ بالنسبة لبار، و  450بار اىل  250بني 
  .بار 550بار اىل  350

يضاف إليه  ،حنصل عليه بنفس الكيفية CPA 55الصطناعي البورتالندي ا اإلمسنت
ابة هذا و مدى استج ،من كتلة اإلمسنت % 5شريطة أن ال تتجاوز النسبة  MgOاملغنيز 



 

  .بار، و يستخدم كل نوع يف جماالت معينة 650بار و  450النوع للضغط حمصورة بني 
البورتالندي  اإلمسنتو  CRS 400البورتالندي املقاوم للكربيت  اإلمسنتأما خبصوص 

  ).1(سبق شرحها سابقا  CPA 45 Pاملقاوم للماء 

  أھمیة اإلسمنت و إنتاجھ .4.1
فهو مادة أساسية . يلعب اإلمسنت يف وقتنا احلايل دورا حموريا يف احلياة احلضرية

ية تكاد تعتمد االقتصادة و االجتماعيو كل املنشآت  ،لقطاع البناء و التهيئة العمرانية
و ور ــذلك إنشاء الطرق و مد اجلس ، و منيف بنائها على مادة اإلمسنت اادا كلياعتم
  .، و ما هلذه املنشآت من دور يف احلياة احلضريةاخل... ة العمارات و بناء السدودإقام

األساسية فهي تشغل  االقتصادهذا و ميكن اعتبار صناعة اإلمسنت إحدى دوافع 
و على هذا اهتمت الكثري . الوطينشكل فعال يف الناتج الكثري من اليد العاملة و تسهم ب

لسنة الوطن العريب يف  اإلنتاجو اجلدول التايل يبني . الصناعة و تطويرهامن البلدان ذه 
2004 .  

                                                
       مرجع سابق، ، الصناعيمسامهة يف حتليل و قياس تكاليف أضرار و معاجلة التلوث : د بوجعدارلخا)  1

 .229-223ص 



 

  )2004(، بآالف األطنان الوطن العريبالفعلي ملادة اإلمسنت يف  اإلنتاج) : 2.1(جدول رقم 

  الفعلي نتاجاإل  البلد  الفعلي اإلنتاج  البلد
  3286  ليبيا  28 763  مصر

  2621  عمان  25 513  السعودية

  2145  الكويت  11 296  اجلزائر

  1573  اليمن  9800  اإلمارات

  1500  قطر  9796  املغرب

  1316  العراق  7058  تونس

  300  موريتانيا  5000  لبنان

  272  السودان  4963  األردن

  190  البحرين  4757  سوريا

  عريب لإلمسنت و مواد البناءاالحتاد ال: املصدر
http://www.aubm.org/arabic/memclck/target/ye.htm 

  

العريب،  اإلنتاجحتتل مكانة مرموقة ضمن  اجلزائرو من اجلدول أعاله يتضح أن 
بعد كل من مصر و السعودية بنسبة  2004نة حيث أا احتلت املرتبة الثالثة يف إنتاج س

العريب من مادة  اإلنتاجتنتج ما يقارب عشر  اجلزائرالعريب، أي أن  اإلنتاجمن   % 9.40
  .اإلمسنت

يقدر حبوايل  اجلزائراحلايل ملادة اإلمسنت يف  اإلنتاجأن  أيضا و من اجلدول يتضح
و الباقي يعود للقطاع  لعام،ليون طن يعود للقطاع ام 7.5سنة منها /مليون طن 11.5
و فيما يلي . مليون طن 12.5املقدر بـ  الوطينو هذا غري كاف لتلبية الطلب  اخلاص
  .حسب الشركات املنتجة 2002لعام  الوطين اإلنتاج

http://www.aubm.org/arabic/memclck/target/ye.htm


 

  ) 2002سنة ( بـالطن الوطين ستوىاملعلى إنتاج و بيع اإلمسنت ) 3-1(جدول رقم 

  اإلمسنت املباع  اإلمسنت   الكلينكر   مؤسسات اإلمسنت
  825 087  824 472  615 163  حجار السود

  910 617  913 106  706 244  عني الكبرية

  790 968  790 181  656 651  حامة بوزيان

  1 634 562  1 020 033  826 679  عني توتة

  609 167  612 294  492 000  املاء لبيض

  ERCE 737 296 3  086 160 4  401 170 4جمموع 

  101 044  100 861  82 557  رايس محيدو

  723 117  720 942  583 902  مفتاح

  724 516  736 200  632 133  سور الغزالن

  ERCC  592 298 1  003 558 1  677 548 1جمموع 

  1 354 446  1 351 924  1 200 363  واد سلي

  ECDE 363 200 1  924 351 1  446 354 1جمموع 

  777 248  725 036  725 036  زهانة

  740 022  594 985  594 985  بين صاف

  354 664  280 520  280 520  سعيدة

  ERCO 541 600 1  541 600 1  934 871 1جمموع 

  8 945 458  7 396 233  7 396 233  اإلمجايل

Source : Revue de Ciments et Dérivés, n° 01 /2003, p. 3. 

  



 

 )طن( اإلنتاج

  : و قد كانت نسبة إنتاج كل جمموعة كما يلي 
  .2002لإلمسنت سنة  الوطين اجاإلنت) : 2-1(شكل رقم 

ERCE
47%

ERCO
21%

ERCC
17%

ECDE
15%

  
ملادة اإلمسنت يف تزايد شبه مستمر و هذا ما  الوطين اإلنتاجو مما جيدر ذكره أن 

  :يوضحه الرسم البياين التايل 
  )1991/2002( إلمسنتل الوطينتطور اإلنتاج ) : 3-1(شكل رقم 
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1991   1992    1993     1994    1995    1996    1997     1998     1999      2000     2001   2002 

 السنة



 

طن من اإلمسنت  1 460 962إىل  اإلنتاجفقد وصل  2003الثالثي األول لسنة  أما يف
موضحة يف  لطن و التفاصي 1 555 442املباع إىل  اإلنتاج، يف حني وصل مجيع األنواع
  :اجلدول التايل

  )2003الثالثي األول (الطن بإنتاج و بيع اإلمسنت ) 4-1(جدول رقم 
  اإلمسنت املباع  اإلمسنت   الكلينكر   مؤسسات اإلمسنت

  147 137  130 613  128 682  حجار السود

  93 441  92 134  91 795  حامة بوزيان

  174 965  188 797  167 469  عني الكبرية

  134 621  149 263  131 831  عني توتة

  146 042  141 558  99 710  تبسة

  ERCE   487 619  365 702  206 696جمموع 

  131 068  133 406  139 417  مفتاح

  47 272  41 380  35 900  رايس محيدو

  109 818  116 565  104 615  سور الغزالن

  ERCC    932 279  351 291  158 288جمموع 

  174 319  149 779  125 033  واد سلي

  ECDE 033 125  779 149  319 174جمموع 

  159 901  153 812  123 572  بين صاف

  162 043  167 200  152 900  زهانة

  74 822  66 455  63 229  سعيدة

  ERCO 701 339  467 387  766 396جمموع 

  1 555 449  1 530 962  1 364 153  اموع العام 
Source : Revue de Ciments et Dérivés, n° 02 /2003, p. 4. 



 

من االحتياجات   % 92إال أنه ظل ال يغطي إال حوايل  الوطين اإلنتاجرغم تزايد 
  .اخلارجمن  ةورد هذه املادتست اجلزائرو لذلك جند  الوطنية

إذ قام  اجلزائرة اإلمسنت يف صناعاألجنيب يف  االستثمارو قد سجل مؤخرا بداية 
مليون أورو حتت  60املمول من طرف االحتاد األورويب بوضع  الستثمارل البنك األورويب

      من أجل بناء مصنع لإلمسنت باملسيلة  هذاو  ،Orascom (OCI)تصرف الشركة املصرية 
و ذلك لسد حاجيات الطلب على  ،2004املنتظر أن يبدأ العمل سنة  من و الذي كان

  .السوق اقتصاداإلمسنت و يدخل هذا يف إطار 

  مراحل صناعة اإلسمنت و طرقھ .5.1
، و مبا أن صناعة اإلمسنت التكاليفعلى اعتبار أن حبثنا هذا يدور حول حساب 

و لو  املراحلبعة لذلك فمن الضروري التعرض هلذه ية املتتااإلنتاج املراحلتعتمد على 
  .بشكل خمتصر

  مراحل صناعة اإلمسنت .1.5.1

  حتضري املواد األولية .1.1.5.1
 Transporteur àناقل بأحزمة  عن طريقجر إىل املصنع تنقل املواد األولية من احمل

courroies قل هوائي اأو نTransporteur aérien   أو العربات و ذلك الشاحنات  عن طريقأو
  .Concassage primaireبعد أن جتري هلا عملية كسر أويل  هذاو  ،حبسب املسافة املقطوعة

عادة ما تكون احلجارة املستخرجة من :  Le concassage primaireالكسر األويل 
، Broyageمما يستوجب تقطيعها إىل أجزاء أقل لتسهيل عملية الطحن  ،احملجر كبرية جدا

 concasseursأو concasseurs à mâchoiresنستعمل  يع هذهل عملية التقطو من أج

giratoires.  
إن عملية التفتيت األويل تؤدي إىل :  Le concassage secondaireالكسر الثانوي 

مم و غالبا ما يكون من الضروري  80إىل  50تصغري احلجارة ليصبح قطرها يتراوح بني 



 

و ذلك  صلبة جدا، Calcaireالكلس  ذا كانت أجزاءإجراء عملية كسر ثانوي خاصة إ
  . Broyeur à fléaux ou à marteauxأو   Broyeur à cylindres باستعمال

اليت حتول  Délayeursحملالت  باستعمالو ألن املواد األولية قابلة لإلحالل نقوم 
  .الكلس و الصلصال إىل عجينة يتم طحنها

، و من حتول إىل غربة أو عجينة جيب أند املكسرة املوا:   Le broyageعملية الطحن 
 Tubesأو أنابيب طاحنة  Broyeurs à bouletsمتر بطاحنة بكرات  جيب أنأجل هذا 

broyeurs.  

  خلط املواد األولية. 2.1.5.1

إن الغربة الصادرة عن األنبوب الطاحن باجلاف ترسل إىل عدة : طريق الصنع اجلاف 
عدة عمليات لتكون جاهزة بعدها لإلمحاء من أجل احلصول  ، مث جتري هلاSilosأهراء 

  .على اإلمسنت
اجلافة هو أنه يف هذه  الطريقةالفرق بينها و بني : "الصنع باملاء"طريق الصنع الرطب 

 Délayageيتم إضافة املاء قبل طحن اخلام مث بعد ذلك جتري عملية إحالل  الطريقة
  .اجلاف الطريقها يف ، أما باقي مراحل الصنع فهي نفسطحنيلل

   PREPARATION DES COMBUSTIBLESحتضري احملروقات . 3.1.5.1
احملروقات  - طريف الصنع اجلاف و طريق الصنع الرطب  –يف كال طريقي الصنع 

  . تزوا، الفحم أو املة هي الغازاملستعمل

  CUISSON DES MATIERESاإلمحاء . 4.1.5.1
أما نقل . يف قنوات حتت دفع مضخات طاردة إن نقل العجينة داخل فرن اإلمحاء يتم

الغبرية فيتم إما بدفع املضخات الطاردة أو باهلواء املضغوط، و فرن اإلمحاء هو عبارة عن 
  .Four rotatifفرن دوار 



 

  MOUTURE DES CIMENTS طحن اإلمسنت. 5.1.5.1
يتم نقل هذا حيث  Clinkerبعد أن متر املواد يف الفرن فإا تتحول إىل مادة الكلينكر 

مث بعد ذلك تضاف نسبة معينة من . األخرية إىل أهراء أو قاعات ختزين أين يتم تربيدها
  . إىل الكلينكر و يطحن Gypseاجلبس 

 Silos enاإلمسنت املتحصل عليه من عملية الطحن يتم ختزينه يف أهراء من اخلرسانة 

béton هيف انتظار تسويقه بوضعه يف أكياس أو تركه على حال.  

  MANUTENTION DU PRODUIT FINIنقل و تفريغ املنتوج النهائي . 6.1.5.1
، أو يتم مأل العربات كل آيل يف أكياس ذات أوزان معينةحبيث يتم تعبئة اإلمسنت بش

  .السابقة املراحلو فيما يلي الرسوم البيانية اليت توضح . و الشاحنات بشكل مباشر



 

  طريقة الرطبةبال اإلمسنتصناعة ) : 4-1(شكل رقم 

 

  
  

  
Source : Larbi Benramdan : Analyse Coûts-Avantages de l'implantation d'une cimenterie, 

mémoire de Magister, Université de Constantine et d'Anvers (Belgique), 1985, p. 49. 
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  بالطريقة اجلافة   اإلمسنتصناعة :  )5-1(شكل رقم 

  

 
 
 

 
Source : Larbi Benramdan : Analyse Coûts-Avantages de l'implantation d'une cimenterie, 

mémoire de Magister, Université de Constantine et d'Anvers (Belgique), 1985, p. 50. 

 جاالستخرا

 التجنیس
 الطحن

 المعایرة

 مـاء تحبب
 غبرة

تحضیر 
 المحروقات

نفس شكل 
 الطریقة الرطبة 

 Lepolحالة فرن 



 

  :اليت ذكرناها كما يوضحه الرسم البياين التايل  املراحلو تكون حالة املنتوج يف 
  حالة اإلمسنت يف مراحل إنتاجه) : 6-1(شكل رقم 

  
 Tas préhomoصخور                كسارة                            

 
  طحن اخلام         Préhomo           الكسر        إستغالل   

  )خمزون(                            املنجم 
  

   حمول          طحني متجانس             طحنينيطح                          
  
  Homogénéisation       و حمول قبلي                    حمول بعديو    جتنيس       مسخن            إمحاء            مربد  
  

  كلينكر        
  
  خمزون                 توزيع                  طحن               خمزون   
  كلينكر               الكلينكر                 إمسنت     

  اإلمسنت       اإلمسنت           +كلينكر        
    مواد مضافة     
  SCHB من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات شركة: املصدر 

  اإلنتاجعوامل اختيار طرق . 2.5.1

 ينبغي أنإن اختيار طريقة من الطرق إلنتاج اإلمسنت ال يكون بشكل عشوائي بل 
  :يقوم على دراسة و أسس معينة تأخذ يف احلسبان النقاط التالية 

  نسبة املاء باخلامات . 1.2.5.1
نسبة الرطوبة يف عندما تكون  الرطبة هي املفضلة الطريقةيف هذه احلالة تصبح 

 و يف هذه احلالة يستغين عن جزء كبري من املاء يف إحدى مراحل صناعة. اخلامات عالية



 

  .اإلمسنت البورتالندي

  مورد املياه  .2.2.5.1
  % 30الرطبة يف حالة وجود املياه بكمية وافرة و اليت تتراوح بني  الطريقةتستعمل 

  .ألفرانمن وزن العجينة قبل دخوهلا يف ا  % 40إىل 

  تكاليف الوقود. 3.2.5.1
توفر بذلك كمية كبرية من الوقود افة يف حال ارتفاع سعر الوقود فاجل الطريقةتفضل 

  .الذي يستهلك يف تبخري املاء

  فقد األتربة  .4.2.5.1
الرطبة ميكن احلصول بسهولة على جتانس يف املواد الداخلة  الطريقة استعمالعند 

  .للفرن
       ،اجلافة الطريقة استعماللقائمني على صناعة اإلمسنت إىل هناك حاالت تضطر ا

كما تستعمل هذه . و ذلك عندما تكون املواد اخلام صلدة لدرجة أا ال تتفتت باملاء
  ).1(أيضا يف البالد الباردة جدا، حيث خيشى على املاء من التجمد يف اخلليط  الطريقة

  

                                                
      ،  مرجع سابق،  الصناعيخالد بوجعدار، مسامهة يف حتليل و قياس تكاليف أضرار و معاجلة التلوث )  1
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  خاتمة
ية عرضة للمنافسة اجلزائرة ، أصبحت السوق على السوق العاملي انفتاحهابعد 

فيها ملعايري  اإلنتاجمهددة و ذلك لعدم استجابة  الوطنية املؤسساتاألجنبية ، مما جيعل 
و مؤسسات . من جهة أخرى فيها اإلنتاجإلرتفاع تكاليف  الدولية من جهة ، و اإلنتاج

ال أا هي األخرى اإلمسنت و رغم أا تصرف كل منتوجها و حتقق أرباح معتربة إ
معرضة مستقبال هلذه املنافسة و اليت بدأت بوادرها تظهر، و هذا ما حيتم على هذه 

 اإلجراءاتمجلة من  من خاللاإلسراع يف حتسني أوضاعها أكثر، و ذلك  املؤسسات
و احتالل مواقع الصدارة  اإلنتاجاليت جتعلها قادرة على البقاء يف السوق و االستمرار يف 

و تطويره ،      اإلنتاجاالهتمام بتحسني نوعية  اإلجراءاتو من بني تلك . اإلطار يف هذا
عن غري تلك اليت تنتج و ذلك  اإلمسنتبإنتاج أنواع أخرى من  اإلنتاجو توسيع خطوط 

و  إضافيةهذا يتطلب ال حمالة تكاليف  تطوير البحث و تشجيع الباحثني و كل طريق
عن و ترشيد اإلنفاق  التكاليفورة االهتمام بضغط بضر املؤسساتهذا ما يلزم هذه 

و حنن إذا نعرض . التكاليفحماسبة تطبيق أحدث الطرق يف هذا اال أي جمال  طريق
  . املؤسساتحبثنا هذا نقدم فيه واقع هذه األخرية داخل واحدة من تلك 



 

  
  
  

  الفصل الثاني
  األسس النظریة 

   SCHBبشركة التكالیف و نظام 



 

  ثانيالفصل ال
   SCHBبشركة التكالیف األسس النظریة و نظام 

  مقدمـة
إن احملاسبة التحليلية لالستغالل، أو كما نركز على تسميتها يف حبثنا هذا مبحاسبة 

فيها، و قد عرفت باحملاسبة  تة منت و ترعرعالصناعيحماسبة وليدة البيئة . التكاليف
 هوبحثنا هذا بالنسبة لو احلال  .غريهاة نظرا الرتباطها املباشر بالصناعة دون الصناعي
أي يف اال  ،و يف البيئة اليت ولدت فيها ،ملعرفة وضعية هذا النوع من احملاسبة السعي

  . SCHBيف شركة  اإلمسنتو بالضبط يف صناعة  الصناعي
، رأينا أنه و سعر التكلفة ذه األخرية التكاليفو قبل التعرف على طرق حساب 

وض يف بعض املفاهيم و اليت يغلب عليها الطابع النظري، فخصصنا من الضروري اخل
، و ما يرتبط به من مفاهيم أساسية حيث سنتعرض أوال التكاليفهذا الفصل لنظام 

يلي ذلك  .التكاليفنظام بوظائفها و بعدها نعرف  ،أهدافها ،التكاليفملفهوم حماسبة 
  .التعريف بإطار هذا األخري و مث خمتلف مقوماته

أخذًا  املعلوماتعلى  التكاليفسنختم فصلنا هذا بعرض طريقة حصول إدارة  و
  .يالتنظيم اهليكلملوقعها من  بعني االعتبار

  التكالیفمحاسبة  .1.2
من املعلوم أن نشأة احملاسبة تعود إىل حاجة املسري إىل بيانات عن أنشطته اليت يقوم 

، ظهرت الصناعي االقتصاد، ففي مرحلة نظام التسيريبكما أن تطور احملاسبة ارتبط . ا
ة الكربى، مما أدى إىل ظهور فرع جديد من فروع احملاسبة هو حماسبة الصناعيالشركات 
  .)1( التكاليف
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  .، جيدر بنا التعريف مبفهوم التكلفةماهية هذا النوع من احملاسبةو قبل اخلوض يف 
يني، و أصبح القتصاداإن مفهوم التكلفة تطور مع تطور احتياجات احملاسبني و 

و اال الذي  ،يعطي معنا عاما خيتلف باختالف الغرض الذي يستخدم من أجله
 و هاته. الدالة هلا لذلك أصبح من الضروري تعريفها بإضافة الصفة. يستخدم فيه

، و غريها من الصفات، حيث أن كل الصفات مثل املباشرة، املتغرية، األولية، املتعددة
ذلك أن عملية قياس ك. الكلفة تعطي خصوصية ختتلف عن األخرىصفة تضاف لكلمة 

  .و تسجيلها و الغرض منها سوف خيتلف باختالف الصفة املضافة هلاالكلفة 
قياس للتضحية باملوارد من أجل احلصول على «و تعرف الكلفة بصفة عامة على أا 

  .»منفعة ، و اليت تؤثر بالنقصان على املوجودات عند اكتساب املنفعة باملستقبل
اإلشارة إىل  دون» فهو مقدار التضحية باملوارد«أما التعريف احلديث للكلفة 

ستنفذة مىت ما قابلها إيراد مسيت مصاريف من ، حيث أن الكلفة املاحلصول على املنفعة
إذن اخلسارة هي أيضا . أجل احلصول على منفعة أما إذا مل يقابلها إيراد مسيت خسارة

  ).1(كلفة بالرغم من عدم حتقيق منفعة 

  التكاليفتعريف حماسبة . 1.1.2

 اتاملؤسس، و خاصة يف التكاليفتقنيات خمتلفة لتحليل  احملاسبة التحليليةتقدم 
مشاكل التموين، (ة ألن هذه األخرية هي اليت تكون األوضاع فيها أكثر صعوبة الصناعي
،           املؤسساتيف كل أنواع  احملاسبة التحليليةو مع ذلك تطبق ) ، التوزيع اإلنتاج

  ؟ احملاسبة التحليلية ما هي: الذي يطرح نفسه هنا هو  السؤالو 
و حميطها و يسمح  املؤسسةلي يتماشى مع هيكل إن األمر يتعلق بنظام حماسيب داخ

  : ملسريها بـ
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  و سعر التكلفة   التكاليفمتابعة خمتلف  -    
  ).1(اختاذ مجلة من القرارات التسيريية  -    

أداة حتليلية حتكمها جمموعة من املبادئ و األصول «بأا  التكاليفو تعرف حماسبة 
من  التكاليفتتبع و تسجيل و حتليل عناصر يف سبيل  التكاليفالعلمية و يطبقها حماسب 

و ختفيضها  الرقابة عليها باإلضافة إىلعمالة و خدمات مع ربطها مبراكز التكلفة ،  ،مواد
 الوحدةمن بني البدائل املتاحة حىت تتوصل  اختاذ القراراتيف  اإلدارةو مساندة 

  .درجة من الكفاءة ىية إىل أقصاالقتصاد
ذلك الفرع من احملاسبة الذي يهتم «: بأا  التكاليفكما ميكن تعريف حماسبة 

املواد و العمل          املتعلقة ببتقدير و جتميع و تسجيل و توزيع و حتليل و تفسري البيانات 
دمة دف قياس تكلفة هذه إنتاج السلعة أو اخلاملتعلقة بو تكاليف التصنيع غري املباشرة 

  ).2(اإلدارية د القرارات ، فرض الرقابة عليها و ترشياألنشطة
  .ميكن أن نستشف أهدافها و كذا وظائفها التكاليفتعريفنا حملاسبة  من خاللو 

  التكاليفأهداف حماسبة . 2.1.2

هي أداة لتحقيق مجلة من األهداف و هذه األهداف ميكن  التكاليفإن حماسبة 
  : حصرها يف 

  اإلنتاجقياس تكلفة  .1.2.1.2
يعترب من أول  املؤسسةضة يف السوق من طرف وات املعرإن حتديد تكلفة املنتج

مبعلومات تسيريية عن وضعية  املؤسسةحيث أنه يزود  ،ظهورا احملاسبة التحليليةأهداف 
     هذه األخرية اليت يكون العرض العام فيها للسوق أقل من الطلب، ية، االقتصاداملنتوج 

                                                
1 ) LASARY : La comptabilité analytique, Imprimerie Es-Salem, Alger, 2001, p 22. 
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  : أمام مشكلتني  سةاملؤسو تكون . من أجل البيع اإلنتاجو من مثة 
  :حتديد سعر البيع الذي حيقق هامش ربح حيث  -1  
  .هامش الربح+ التكلفة سعر = سعر البيع     

و سعر التكلفة من أجل التصرف يف سعر البيع يف حالة  التكاليفتتبع تتطور  -2
  .حتافظ ا على الربح  بطريقة التكاليفارتفاع 
سلع و اخلدمات يصبح عادة أكرب من فإن عرض ال اقتصاد السوقو لكن يف ظل 

و يف ظل هذه الشروط يصبح سعر البيع يشكل معطية من معطيات . الطلب عليها
  :جند  بالتايلالسوق و 

  ).1(سعر التكلفة = سعر البيع  –األرباح     
يعترب من أهم  لمحاسبة التحليليةحمل دراستنا فإن هذا اهلدف ل املؤسسةو يف 

، و هذا يف ظل معطيات لتحديد سعر البيع التكاليفبات األهداف حيث تستعمل حسا
  .اإلمسنتي احلالية ملادة اجلزائرالسوق 

  التكاليففرض الرقابة على  .2.2.1.2
، مبتابعتها اإلنتاج، و على استخدام عوامل اإلنتاج تكاليفالرقابة على يعترب إحكام 

، فاإلدارة تعمل ليفالتكاحماسبة ية من أهم أهداف املسؤولاإلشراف و  على مستوى
ية القصوى و حتقيق أكرب قدر من األرباح و ختفيض اإلنتاججاهدة على حتقيق الكفاية 

يف هذا اال إىل قياس تكاليف األداء الفعلي  اإلدارةإىل أقصى درجة، و حتتاج  التكاليف
ي و ذلك كوسيلة للتعرف على مسببات أ. املعيارية أو التقديرية سو مقارنته باملقايي

، و بالطبع فإن معرفة تخدام املوارد البشرية و املاديةنتيجة سوء اس التكاليفزيادة يف 
ة يحيصحالت اختاذ اإلجراءاتعن طريق  التكاليفيف الرقابة على  اإلدارةاألسباب يساعد 
على مدى الدقة يف جتميع بيانات  اإلجراءاتو تعتمد فعالية تلك . يف الوقت املناسب

                                                
1 ) LASARY : La comptabilité analytique, op. cit. p. 25. 



 

و من هنا . ة يف الوقت املناسباإلدارية املسؤولها للمستويات لها و تقدميو حتلي التكاليف
لذلك . التكاليفأمهية تتبع  ، وللعمليات و أمهية القيد املنتظم ةالداخليتنبع أمهية املراقبة 

وضع و  للتكلفة الداخليالضبط : يف جمال الرعاية بناحيتني مها  التكاليفتم حماسبة 
  .)1(معايري التكلفة 

  ترشيد القرارات التسيريية . 3.2.1.2
حبيث أنه من  اختاذ القراراتعلى  مبعلومات تساعدها املؤسسة احملاسبة التحليليةتزود 

أمر  قرار ملشروع ما، يصبح مجع معلومات حماسبية عن التكاليفأي اختاذ أجل 
أم مباشرة ؟  املؤسسةهل تنتجه . حول منتوج ما اختاذ قرارضروري، و مثال ذلك 

  توجهه للمقاولة من الباطن ؟
يف الكثري من احلاالت كحالة إطالق  إستراتيجيةاحملاسبية هلا أمهية  املعلوماتو هذه 

عن إطالق املزيد من اختاذ القرار متعلق باالستمرار أو التوقف املنتوج أين يصبح 
ور يف احلمالت اإلشهارية أو حالة التدهور للمنتوج حيث يصبح للنتيجة التحليلية د

  .قرار سحب املنتوج من السوقاختاذ توقيت 
ضرورية للتسيري التنبئي حيث تعد  احملاسبة التحليليةو بصفة عامة فإن معلومات 

، لة إنطالقا من مستوى معني للنشاطاملستقب التكاليفالتارخيية كقاعدة إلعداد  التكاليف
   ).2(اذ القرار امليزانيات التقديرية اليت هي ضرورية الختو من مثة إعداد 

  راك يف إعداد املوازنة التقديريةتاإلش. 4.2.1.2
املوازنة التقديرية حيث دورا بارزا يف املساعدة يف إعداد  التكاليفتلعب حماسبة 

ة إلعداد الكشوف اخلاصة بتكلفة الضرورييف توفري البيانات  التكاليفيساعد حماسب 
  .الشركةكل سلعة أو مركز تكلفة أو كل فرع من فروع 

                                                
 .17ص مرجع سابق، ، ةالصناعي لتكاليفاحماسبة : حممد شفيق حسني طنيب ) 1

2 ) LECLERE Didier : L'essentiel de la Comptabilité analytique, Les Editions d'Organisation, Paris, 
1997, pp. 6-7. 



 

التارخيية حيث يقوم بدراسة  التكاليفيستفيد معد املوازنة التقديرية من بيانات 
 املوضوع، مبا سيحدث مستقبال و تعترب دراسة هذا و ذلك دف التنبؤ التكاليفسلوك 

خطة كمية «و ميكن تعريف املوازنة التقديرية بأا . املتقدمة التكاليفمن صميم حماسبة 
    مالية لتحقيق أهداف املنشأة لفترة مالية قادمة و تتضمن حتديد الوسائل  معرب عنها بقيم

  ).1(» ة لتنفيذ تلك اخلطةالضروريو األساليب و املوارد 

  لمحاسبة التحليليةأهداف أخرى ل. 5.2.1.2
  : أهداف أخرى نوجز بعضها فيما يلي التكاليفو حملاسبة 

  : يةاالستثمار السياسة –أ 
من حتديد األعباء و اإليرادات بقيمها  املختلفةملردودية للمشاريع متكننا دراسة ا

أن  املؤسسة تستطيعاحلالية و من مثة احلكم على املشروع، و هل هو ذو مردودية حبيث 
لشركة ما، و لتكن عملية  االستثمارتستثمر فيه تلك األموال، أي إذا أتيحت فرصة 

أن تدرس بقية  املؤسسةل املعمرة فإنه على شراء آلة أو إضافة مبىن أو غريها من األصو
و املتمثلة يف الفرق بني التدفقات النقدية  االستثمارالتدفقات النقدية الداخلة من هذا 

  .الداخلة و اخلارجة مقومة بقيمتها احلالية
اختاذ القرار فيما ، فال ميكن القرارات حظ أن هلذا اهلدف صلة مباشرة باختاذو يال

ال بدراسة مجيع جوانب هذا األخري، سواء من حيث مردوديته و إ خيص االستثمار
أن تستثمر  للمؤسسةمردودية الفرص الضائعة أو املشاريع البديلة اليت كان من املمكن 

  .فيها لو مل تستثمر يف املشروع حمل التقييم
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  :الدوريةإعداد التقارير  –ب 
بإعداد التقارير اخلاصة  حيث تقوم التكاليفية إلدارة الرئيسو هي إحدى املهام 

املستويات اإلدارية ، و توزعها على مجيع املؤسسةجبميع األنشطة اليت تقوم ا 
كقاعدة و كمرشد يف العمل و الرقابة و القضاء على التبذير و اإلسراف  الستخدامها
 و تاملعلوما التكاليف، و بذلك توفر حماسبة للمؤسسةاملوارد املالية و املادية  يف استعمال

الطاقة املعطلة و  ،سعاراأل ،تغرياته ،البيانات لإلدارة و اجلهات املعنية اخلاصة باإلنتاج
كما سبق و أن ذكرنا تستعمل  املعلوماتو هذه . اجتاهاا و تغرياا املنتظرة ،التكاليف

بصورة  التسيريو ترشيد  اختاذ القراراتيف أغراض خمتلفة كالتسعري، التخطيط، الرقابة، 
  .مةعا

  :ية للدولة االقتصادحتقيق األهداف  -ج
 لسلع و اخلدماتالتكلفة احلقيقية لدف أساسا إىل قياس  احملاسبة التحليليةإن 

فبذلك ميكن للدولة أن ترسم . يف القيام بأمور كثرية الدولةاملنتجة و هذه العملية تفيد 
ها توفري املواد ما ميكنك. االستثمارو  اإلنتاجسياسة سعرية سليمة و تتمكن من توجيه 

كما . ، أو من اخلارج أي االستريادالداخل أي الثروات احمللية، سواء من الالزمة لإلنتاج
و . تتمكن من تنظيم اليد العاملة و احملافظة على الطاقة البشرية و توجيهها التوجيه السليم

  ).1(راقبتها و م جه اإلنفاق و ضبطهاأخريا فإا تتمكن من السيطرة على خمتلف أو

  التكاليفوظائف حماسبة . 3.1.2
  : بوظائف أربعة هي التكاليفتقوم حماسبة 

حيث تقوم بتجميع البيانات عن التكاليف و تسجيلها يف : وظيفة تسجيلية -
  .سجالت و دفاتر منتظمة
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 .27-26، ص 1991



 

       التكاليفبتبويب و حتليل بيانات  التكاليفحماسبة حيث تم : وظيفة حتليلية -
  .اإلدارةها و نتائجها مبا خيدم أهداف و عناصر

و إخضاعها  التكاليفبالتحكم يف عناصر  التكاليفحماسبة تم : وظيفة رقابية -
      ية و منع الضياع اإلنتاجالتكلفة و رفع الكفاية ألداء خمطط له و ذلك لتقليل 

  .و الفقدان
و البيانات بعد جتهيزها  املعلوماتبإيصال  التكاليفحماسبة تم : وظيفة معلوماتية -

اإلدارات عن مبا يتناسب مع احتياجات هذه  املستويات اإلدارية املختلفةإىل 
  ).1(ية التكاليفشبكة من التقارير و القوائم  طريق

  التكالیفنظام . 2.2
  التكاليفتعريف نظام  .1.2.2

يانات يف تسجيل و تبويب البية نظام للمحاسبة املالية يستخدم اقتصادلكل منشأة 
األنشطة املالية و يف إعداد احلسابات اخلتامية و الكشوفات املالية اليت تعرب عن املتعلقة ب

و املركز املايل خالل فترة معينة، حيث يرتبط نظام ) كشف الدخل(نتائج األعمال 
  :و اليت تتلخص يف  التكاليفعند اختياره و تصميمه بتحقيق أهداف حماسبة  التكاليف
  .القياس –أ     
  .الرقابة –ب     

التفصيلية عن كل نشاط مايل  املعلوماتو لكن هذه الكشوفات و التقارير ال توفر 
باملنشأة على حده ، بل تظهر نتيجة مجيع األنشطة بصورة موحدة و ذلك ما ال خيدم 

حيث أن متخذ القرار حباجة إىل بيانات أكثر تفصيال      اختاذ القرار يف عمليات  اإلدارة
االقتصادية و التعرف على املصاريف         الوحدةدقة عن كل نشاط من أنشطة   و أكثر

  .و مصادر ظهورها و كيفية ختفيضها يف املستقبل
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كذلك التعرف على مصادر اإليراد و كيفية زيادا للمستقبل لذا ظهرت أمهية نظام 
ن بيانات تفصيلية عن لسد النقص احلاصل يف احملاسبة املالية ملا يوفره م التكاليفحماسبة 

اختاذ القرار بصورة أكثر كفاءة و يف  اإلدارةة ملساعدة ؤسسكل نشاط من أنشطة امل
          احلصر  ، بتحليل عناصر التكلفة باإلضافة إىل ؤسسةأكثر فاعلية لغرض حتقيق أهداف امل

  ).1(ية و التسجيل يف اموعة املستندية و الدفترية الستخدامها يف التقارير الدور
     عة من املقومات و األجزاء املترابطة املتكاملة وجمم«على أنه  التكاليفو يعرف نظام 

  ). 2(» التكاليفحتقيق أهداف حماسبة  إىلو اليت تسعى 
على  املعلوماتاحملاسيب، حيث تعرف  املعلوماتهو جزء من نظام  التكاليفو نظام 

ت اليت تتولد عن هذه األنظمة ، و يشبه نظام أا املعرفة املستفادة من حتليل البيانا
، حيث يتم حتويل املادة اخلام اليت تدخل نظام  اإلنتاجبدرجة كبرية نظام  املعلومات

إىل منتج قد يستهلك، أو قد يستخدم كمدخالت يف مراحل تشغيلية أخرى ،          اإلنتاج
إىل  املعلوماتتدخل نظام  ية اليتاالقتصاد ثو باملثل يتم حتويل اإلشارات عن األحدا

ملهامها، أو قد تستخدم املستويات اإلدارية بصدد مباشرا تقارير قد تستند إليها 
  .كبيانات مدخلية يف عملية تشغيل البيانات
  ) :3(يف منظمات األعمال  املعلوماتو يصور الشكل التايل منوذجا لنظام 
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  املؤسسةيف  املعلوماتمنوذج لنظام ) : 1- 2(شكل 
  

  حترير البيانات  
  املدخالت           التكاليفتصنيف و تبويب        املخرجات
  بـيانات

  املناخ      متخذ القرار                        
  

  .10 مرجع سابق، ص ، اإلداريةيف احملاسبة : أمحد رجب عبد العايل  /د :املصدر 

  التكالیفاإلطار العام لنظام  .2.2.2
  : من وجهني  التكاليفإلطار العام لنظام يتشكل ا

  .وجه حماسيب  -1    
  .وجه إداري -2    

  التكاليفالوجه احملاسيب لنظام . 1.2.2.2
إذ يقوم بدور كبري يف جمال  ؤسسةأحد األنظمة احملاسبية يف امل التكاليفيعترب نظام 

املالية وير املراكز احملاسبة املالية على استخدام األموال و استخالص نتيجة األعمال و تص
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام احلسابات املالية ،      التكاليفن نظام و النقدية للمؤسسة ، أي أ

إال أن نظامي  –األم  –قد انفصلت عن احملاسبة املالية  التكاليفأن حماسبة  بالرغم منو 
ة عن حساب نتيجة و احملاسبة املالية مازاال مرتبطني و مسؤولني يف النهاي التكاليف

  .بطريقته اخلاصةاألعمال و يقوم كل منهما بدوره 
عن احملاسبة  التكاليفاستقالل حماسبة  إىلو لقد توافرت جمموعة من العوامل أدت 

  : املالية ، نوجزها فيما يلي 
قصور البيانات التارخيية يف احملاسبة املالية عن تقدمي املساعدة لتحلل البدائل اليت  -1

 ا املشروع احلديث خاصة إذا تعددت البدائل بشكل ملموس، و عدم قدرة هذه يتصف



 

  .التكاليفاليت تساعد يف الرقابة على  املعلوماتالبيانات على تقدمي 
     توافر سجالت منظمة للتكاليف يساعد على إجياد نظام حماسبة تكاليف وايف  -2

و فهمها مث توضيح  املعلومات يف بناء التكاليفو بالتبعية يسهل هذا مهمة حماسبة 
  .انعكاساا على املستقبل

اختاذ ضرورة توافر بيانات خاصة بالتكاليف، و اليت ميكن استخدامها يف  -3
 املعلوماتطلب  باإلضافة إىلو هذا يتطلب تفهما لبعض املفاهيم املتداولة . القرارات
املناسبة  املعلوماتاختيار يف  التكاليفو هنا يقع العبء األكرب على حماسب . اإلضافية

  .بدقة و منطق
مستقل تقدمي معلومات وافية لكل مستوى  تكاليفيتيح وجود نظام حماسبة  -4

  .إداري فيما يتعلق باملوضوعات اليت تعرض عليه
عن احملاسبة  التكاليفأن هناك عوامل ساعدت على انفصال حماسبة  بالرغم منو 

  . الفرعني و يعتمد كل منها على اآلخر و يرتبط بهاملالية إال أن هناك عالقة وثيقة بني

  :و فيما يلي بعض أوجه االرتباط بني الفرعني 
وسيلة للرقابة و الضبط للتأكد من  التكاليفتعترب البيانات املستمدة من حماسبة  -1

ة و اليت تظهرها صحة البيانات املستمدة من احملاسبة املالية و مثال ذلك األجور املدفوع
  .التكاليفتساوي تكلفة عنصر األجور كما تظهرها دفاتر  أنو ال بد ، اتر املاليةالدف

        ية اإلنتاجأن احملاسبة املالية تعمل على بيان تكاليف أداء األقسام  بالرغم من -2
اع أو يو اخلدمات و أقسام التوزيع بالتفصيل، و ذلك بصفة حتليلية تفيد يف حماربة أي ض

  .إسراف
آخر العام من واقع بيانات  امليزانيةو ) اخلتامية(إعداد حسابات النتيجة  حيتاج -3

املنتجات حتت التشغيل و املنتجات تامة الصنع و املواد : احملاسبة املالية إىل تقييم كل من 
يف تقدمي تلك البيانات إىل احملاسبة  التكاليفو تساعد حماسبة . اإلنتاجاملتبقية و تكاليف 

توفري البيانات اليت تتعلق باستخراج  التكاليفمثة فإن من أهداف حماسبة  و من. املالية



 

إىل عناصره  التكاليفو كذلك تعمل على حتليل أي بند من بنود . حسابات النتيجة
  .اإلدارية مما يسهل حتضري احلسابات اخلتامية على أسس سليمةة و التسويقية و الصناعي

مثن املواد املشتراة و بيان : بعض القيم من بينها ب التكاليفمتد احملاسبة املالية  -4
و قيمة األصول الثابتة و مبوجبها يتم  املختلفةأجور العمالة املدفوعة و قيمة اخلدمات 

تثبت أوالً يف الدفاتر املالية مث يتم حتليلها يف  العملياتو كل هذه  االستهالكحساب 
تفصيلية أخرى تتعلق بتحديد عناصر  أو استخدامها للتوصل إىل بيانات التكاليفدفاتر 

  .التكاليف
على مبدأ حتديد فترة زمنية معينة  التكاليفري احملاسبة املالية و كذلك حماسبة تس -5

  .تتخذ أساس للقياس
مبادئ اجلرد و التسويات اجلردية  التكاليفتطبق احملاسبة املالية و باملثل حماسبة  -6

  .املعروفة
نظرية القيد املزدوج يف إثبات البيانات  التكاليفو حماسبة  تطبق احملاسبة املالية -7

  .اإلمجالية

الف بني تخاهذا االرتباط الوثيق بني احملاسبتني إال أن هناك أوجه  بالرغم منو 
  :الفرعني نلخصها يف النقاط التالية 

         ،مالءو الغري كالع املؤسسةتم احملاسبة املالية باملعامالت املالية اليت تنشأ بني  -1
متعلقة بأوجه اإليراد أو اإلنفاق، يف حني  العملياتاملوردين و البنوك سواء كانت تلك 

نفسها و ذلك من  املؤسسةاهتمامها على حركة األصول داخل  التكاليفحماسبة تركز 
الناحيتني الكمية و املالية و يف مرحليت احلصول على العنصر و استخدامه لذلك تم 

يف فرض  اإلدارةفقات و عالقتها بوحدة التكلفة، و تساعد احملاسبة املالية جبانب الن
أما . مع الغري مثل عمليات الشراء و دفع االلتزامات املؤسسةالرقابة على معامالت 

مثل عمليات ختزين  املؤسسةعلى حركة األصول داخل  بالرقابةفتهتم  التكاليفحماسبة 
        . ية و ارجتاعها إىل املخازناإلنتاجلها بني األقسام املواد و صرفها من املخازن و حتوي



 

  .أضيق من جمال اهتمام احملاسبة املالية التكاليفحماسبة و من هنا فإن جمال اهتمام 
كلها كوحدة واحدة يف حني تركز  املؤسسةتم احملاسبة املالية بنتيجة أعمال  -2

اء كانت سلعة أو خدمة أو كانت سو اإلنتاجاهتمامها على وحدة  التكاليفحماسبة 
، فاحملاسبة املالية تستخدم قائمة نتائج األعمال لتحديد صايف  اإلنتاجمرحلة من مراحل 

قائمة  التكاليفحماسبة كلها كوحدة يف حني تستخدم  للمؤسسةالربح أو صايف اخلسارة 
احل و حتديد تكلفة كل مرحلة من مر اإلنتاجكأداة حلساب تكلفة وحدة  التكاليف
  .و تقييم البضائع حتت التشغيل اإلنتاج
      و املستثمر املنتظر و الدائن  رأس املالتعترب احملاسبة املالية أداة خلدمة صاحب  -3

حماسبة مثل ضريبة الدخل يف حني تعترب  العموميةو السلطات  املؤسسةو العاملني يف 
ائج األعمال و قائمة املركز املايل طريق قائمة نت عنف. املؤسسةأداة خلدمة إدارة  التكاليف
 تستطيعفال  التكاليفحماسبة ، أما ثمر التعرف على نصيبه من األرباحاملست يستطيع

 االستثمارخدمة املستثمر أو إمداده بالبيانات الالزمة لتقييم استثماراته أو لتشجيعه على 
أو  رؤوس األموالب القول أن احملاسبة املالية تعترب أداة خلدمة أصحا نستطيعو لذلك 

  .اإلدارةخلدمة  ةفتعترب أدا التكاليفحماسبة املستثمرين و غريهم أما 
تعترب احملاسبة املالية حماسبة تارخيية مبعىن أا ال تم إال بالبيانات الفعلية اليت تعرب  -4

فتهتم باحلاضر و املستقبل و ال تنظر إىل  التكاليفأما حماسبة . عن عمليات حدثت فعال
املاضي إال لالستفادة منه يف إلقاء الضوء عما قد حيدث يف املستقبل و لتجنب تكرار 

  . احلوادث غري املرغوب فيها
إال بشكل إمجايل، يف حني تم حماسبة  التكاليفال تم احملاسبة املالية بعناصر  -5

ألن لذلك ميكن القول أن كل منهما يكمل اآلخر . التكاليفبتحليل عناصر  التكاليف
يشترك مع احملاسب املايل يف تقييم خمزون البضائع و يف إعداد القوائم  التكاليفحماسب 

  ).1(املالية 
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  اإلداري لنظام التكاليفالوجه . 2.2.2.2
 للمؤسساتو حتمله مسؤولية التخطيط العلمي اإلداري نتيجة لتطور الفكر 

عاليات بالقياس عليها و دراسة ية و متابعة تنفيذ املخططات مع مراقبة كفاية الفاالقتصاد
  اإلدارة ضتو القضاء على االحنرافات ، فقد  التكاليفوسائل رفع الكفاية و خفض 

 و قد استخدمت يف سبيل العامة املؤسساتبل و  املؤسسة على مستوىية املسؤولذه ،
ة حتقيق ذلك أدوات و أنظمة خمتلفة قائمة على أصول و مبادئ علمية و من ذلك حماسب

اإلدارية تعتمد عليها عند تنفيذ اليت أصبحت أداة فعالة يف خدمة األغراض  التكاليف
و  التكاليف، و ال تستغين عن بيانات ية و املاليةاإلنتاجو قراراا و سياساا اإلدارية 

حتليالا و استنتاجاا، و لزيادة اإليضاح نورد بعض األمثلة اليت تبني كيف خيدم نظام 
  .خمتلفةيف جماالت  اإلدارية الوظائف التكاليف

  :يف جمال التخطيط  - أ
        من املعروف أن عملية التخطيط تتطلب جمموعة كبرية من األرقام عن املاضي 
         و احلاضر و توقعات املستقبل، لتخضع لعملية حتليل دقيق ملفاهيمها و مدلوالا، 

ة ممكنة التنفيذ و حمققة لألهداف و لتكون قادرة على إخراج املخططات يف صور
 املعلوماتمصدرا رئيسيا للبيانات و  التكاليفاملقصودة ، و يف هذا اال متثل حماسبة 

ذلك فهي قادرة بطاقاا العلمية  باإلضافة إىلعن نتائج فعاليات التنفيذ بني سنة و أخرى 
و سلوكها مع تطور  و العملية على تصوير اجتاهات العناصر يف الفترات املستقبلية

و حاجات السوق، و ال شك أن حمصلة هذه الدراسات و البيانات تفيد  اإلنتاجطاقات 
و املخططات           املؤسساتيف عملية التخطيط و دراسة أفضل البدائل و بناء هيكل 

  :و من أمثلة ذلك . و إعداد املوازنات التقديرية
احملددة سلفا بتضافر جهود املسؤولني  فالتكالييتم ختطيط أسعار البيع مبوجب . 1

  .التكاليفو  اإلنتاجالشراء و  نع



 

اهلندسية           اإلدارةبتضافر جهود  اإلنتاجيتم استحداث تسهيالت جديدة يف . 2
  .التكاليفو حماسبة  اإلنتاجو إدارة املشتريات و إدارة 

عن يتم االختيار يا خلعند املفاضلة بني سياسة شراء بعض األجهزة أو تصنيفها دا. 3
  .التكاليفو  اإلنتاجمعلومات مستمدة من إدارة املشتريات و  طريق
 اإلنتاجللتعرف على آثار تغري معدالت األجور و الوقت اإلضايف على تكاليف . 4

  .التكاليفو شؤون املوظفني و  اإلنتاجني عن املسؤولفال بد من تضافر جهود 

  : يف جمال الرقابة –ب 
كام عملية الرقابة على تنفيذ املخططات و قياس مدى حتقيقها لألهداف من أجل إح

إىل توفري جمموعة كبرية من البيانات       اإلدارةعنها، حتتاج  احنرافة و قياس أي املوضوع
عن النتائج الفعلية ليتيح هلا فرص الدراسة و البحث عن نواحي الضعف       املعلوماتو 

و من أمثلة . ك نواحي الكفاية و التوفري لتشجيعها و تنميتهاو اإلسراف ملعاجلتها و كذل
  : ذلك 
اليت ميكن مراقبتها يف كل وظيفة ، مث مقارنة الفعلي منها  التكاليفحتديد . 1

  .باملعياري
. ، و الوقت الضائع يف العملر وقت وقوعها مثل املواد التالفةالتعرف على اخلسائ. 2

  . التكاليفو الفنيني و حماسب  اإلنتاجهذه بتعاون إدارة  و تتم عملية الدراسة و املقارنة
الفعلية             التكاليفالتعرف على املسببات اليت أدت إىل حدوث فروق بني . 3

التصحيحية حىت يتم العمل بكفاية  اإلجراءات الختاذو حتليل هذه الفروق . و املعيارية
  .قصوى
من تقدمي تقارير دورية دون  التكاليفب إجراء اجلرد املستمر حىت يتمكن حماس. 4

  .إجراء جرد فعلي، و بذلك يتحقق الضبط أوالً بأول خالل السنة
  : اإلدارية اختاذ القراراتيف جمال  –ج 

دائما مسائل و مشاكل حتتاج إىل قرارات بشأن حلها و البت فيها       اإلدارةتواجه 



 

  : و مثال ذلك 
  .دينمشاكل تتعلق باملخازن و املور. 1
كفاءة  توقفها، و صيانة اآلالت، فحصه ، حصره،اإلنتاجمشاكل تتعلق بشؤون . 2

  .كل منها و نفقاا
مشاكل تتعلق بشؤون التمويل و دراسة أفضل الطرق لتحقيق وسيلة متاحة         . 3

  .إئتمائية تو للحصول على تسهيال
 اإلدارةللوقوف جبانب  دور كبري املؤسسةيف  التكاليفو بالطبع يقع على عاتق نظام 

، قدم حتليالته و معلوماته لإلدارةو يساهم معها يف حل املشاكل املذكورة و غريها و لي
و لعل هذا يتضح متاما يف جمال  ،املناسبة لعالج هذه املشاكل اإلجراءاتحىت تتخذ 

البيانات  اإلداري بالكثري مناحملاسب  التكاليفد حماسبة احلديثة، حيث مت اإلداريةاحملاسبة 
و رفع على ترقية النشاط و حتسينه و العمل  املؤسسةاليت تساعد يف حتقيق أهداف 

  .كفايته

  : اإلدارات و األقساميف جمال قياس و حتليل أداء  –د 
أو  ،يف حتديد تكاليف كل منتج على حدة التكاليفمهمة حماسب  باإلضافة إىل

      اإلنتاجتم تصنيعها مبعرفة أقسام إدارة جمموعة منتجات يتم تشكيلها أو أوامر إنتاجية ي
ة اخلارجية و الداخليو كذلك حتديد تكاليف املخزون السلعي، دف استخراج التقارير 

  : و مثال ذلك . اإلدارات املختلفةفإا تعترب أداة لقياس أداء 
لك اإلدارات و األقسام املختصة باملبيعات و ذيقاس أداء وظيفة البيع موزعه على  -

، مع مقابلتها باإليرادات اخلاصة ا مبيعات كل منتج أو جمموعة منتجاتعلى أساس 
حبيث يتم حتديد املنتجات ذات اإليراد األكرب و املنتجات اليت تتسبب يف حتقيق        

  ).1(خسائر 
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  التكاليفتصميم نظام . 3.2.2

و بأحسن الطرق  يليةاحملاسبة التحلالذي يسعى إىل حتقيق أهداف  التكاليفإن نظام 
  :و أقلها تكلفة يعتمد يف تصميمه على جمموعة من العوامل أمهها 

  .ااإلداري هل التنظيمو  املؤسسةحجم . 1    
  .املؤسسةو نوع البيانات املطلوبة يف  التكاليفأعباء إدارة . 2    
  .ةالصناعي العملياتطبيعة . 3    

  اإلداري هلا التنظيمو  املؤسسةحجم . 1.3.2.2
 العمليات، حيث أن كرب املؤسسةيرتبط إرتباطا مباشرا مع حجم  التكاليفنظام  إن
و اتساعها و تعدد املنتجات و مراحل إنتاجها يؤدي إىل حتمية تفويض  املؤسسةداخل 

لوحدة ،  العملياتالقيام مبختلف  يستطيعإذ أن هذا األخري ال . السلطة من طرف املدير
الصغرية و اليت  املؤسساتعلى عكس  املؤسسةل داخل و من مثة وجب عليه تقسيم العم

  .تكون املنتوجات فيها حمدودة العدد و مراحل إنتاجها قليلة
،          التكاليفحبيث حيقق اهلدف من نظام  املؤسسةيصمم هيكل  جيب أنكما 

و ميكنها من عملية فرض الرقابة على خمتلف املديرين و رؤساء األقسام و الفروع و ذلك 
  .ية املترتبة على ذلكاملسؤولالناشئة يف كل قسم و حتديد  التكاليفبنود  دخالل حتدين م

الضخمة إىل حد ما، فإن  املؤسساتحمل الدراسة هي من بني  املؤسسةو باعتبار أن 
، مع استخدام تقنيات متنوعة يعتمد على مهارات عالية جيب أنفيها  التكاليفنظام 

  .االعتماد على احلاسب اآليل و ضرورة) حماسبية، إحصائية(

  املؤسسةو نوعية البيانات املطلوبة يف  التكاليفأعباء إدارة . 2.3.2.2

 التكاليفية ، إذ أن تطبق نظام اقتصاديكون النظام املصمم ذو مردودية  جيب أن
يتطلب إقامة إدارة مستقلة تم بتسجيل ) الكربى املؤسساتو خاصة يف (بكل مقوماته 
ي،     التكاليفاليت يقوم ا النظام  الوظائفليل و توزيع األعباء و غريها من و تبويب و حت



 

يتماشى و إمكانياا و يكون يف  لتكاليفأن تعد نظاما ل املؤسسةو هلذا جيب على 
من وضع النظام  املؤسسةيكون إيراد  جيب أنو مبفهوم حدي  ،يةاالقتصادحدود النفقة 

  ).1(ليت تتحملها بسبب ذلك النظام ا التكاليفي أكرب من التكاليف
تعتمد على الغرض الذي صمم من  التكاليفالناجتة عن نظام  التكاليفإن بيانات 

  : بالبيانات التالية  املؤسسةاملتكامل يزود  التكاليف، و أن نظام التكاليفأجله نظام 
الفعلية      التكاليفحيث يستلزم األمر جتميع ) السلعة( اإلنتاجتكلفة إنتاج وحدة . 1

  :و تسجيلها و حتليلها و يستخدم حتديد تكلفة إنتاج السلعة يف 
  .حتديد سعر البيع و حتديد الربح -    
  .تقييم املخزون السلعي يف اية الفترة احملاسبية -    

،        يف تنفيذ األعمال احملددة مسبقا التقارير اليت تبني درجة النجاح أو الفشل. 2
عداد املعايري و املوازنات و إصدار التقارير الرقابية اليت تبني مدى احنراف و يستلزم األمر إ

البيانات الفعلية عن تلك املقدرة و ذلك بغرض معاجلة هذه االحنرافات إن كانت سلبية 
  . اإلنتاجكما تقيس هذه التقارير مدى الكفاءة يف استغالل عوامل 

لسلع أو تقليصها أو التوقف عن تقارير خاصة بعملية التوسع يف إنتاج بعض ا. 3
  .املختلفةإنتاجها و تلك اليت تتعلق بتقييم الرحبية النسبية للسلع 

و كذلك  املختلفةما هي إال حصيلة وفرية من أوجه النشاط  التكاليفإن بيانات 
 جيب أنو كذلك ما  املؤسسةما جيري يف العليا ع اإلدارةالدعامة األوىل اليت ترشد 

  ).2(سني النشاط و رفع درجة كفايته يكون من أجل حت

  ةالصناعي العملياتطبيعة . 3.3.2.2
، يؤدي إىل ضرورة و التوزيع املتبعة الصناعة و نظم اإلنتاجإن اختالف طبيعة 

، و من مثة فإن نظام الوحدةاملتبعة من أجل احتساب تكلفة  التكاليفاختالف نظم 
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خمتلف السجالت          ، أي أن ناعةالصالواجب التصميم يعتمد على نوعية  التكاليف
و يوجد نوعني أساسيني من نظم . ةالصناعي العملياتو التقارير تصمم وفقا لطبيعة 

  : مها  اإلنتاج
  .يةاإلنتاج املراحلنظام  -    
  .يةاإلنتاجنظام األوامر  -    

 العملياتحمل الدراسة هي مؤسسة لصناعة اإلمسنت فإن  املؤسسةو باعتبار أن 
هلذه  التكاليفية و من مثة فإن نظام اإلنتاج املراحلية فيها تعتمد على نظام اجاإلنت

  .يةاإلنتاج املراحل تكاليفهو نظام  املؤسسة

 SCHB مؤسسةفي  التكالیفأسس نظام . 3.2
  :ة من املقومات و هذه املقومات هييعتمد على مجل التكاليفإن قيام نظام 

  .مراكز التكلفة. 1  
  .ةوحدة التكلف. 2  
  .يةالتكاليفالفترة . 3  
  .الدورة املستندية. 4  

  مراكز التكلفة. 1.3.2

، حبيث أن املؤسسةي داخل التكاليفيعترب مركز التكلفة من أهم املقومات للنظام 
أوامر إنتاجية  تكاليفو هل هو نظام . املتبع التكاليفهذه األخرية و بعد حتديدها لنظام 

تيار مراكز التكلفة و اليت تعترب كتطبيق للتقسيم أو مراحل إنتاجية تأيت مرحلة إخ
  :، و يعرف مركز التكلفة بأنه الوظيفي داخل املؤسسة

  
باشرة للمنتوج املغري يتم فيها جتميع عناصر األعباء  تقسيم للوحدة احملاسبية اليت« 



 

  ).1(» بصفة مسبقة 
ة اليت ؤسسيف املاإلدارية الفنية أو  الوحدة« كما ميكن تعريف مركز التكلفة بأنه 

  ).2(»  التكاليفحلصر و جتميع عناصر يتم اختاذها أساسا 
الواحدة، و ميكن أن تكون هذه املراكز  املؤسسةو تتعدد مراكز التكلفة داخل 

مراكز خدمات (، كما ميكن أن تكون مراكز مساعدة )مراكز إنتاجية(مراكز رئيسية 
  ).صناعية ، و مراكز خدمات فنية و إدارية

سسة اإلمسنت حلامة بوزيان مت تقسيمها إىل مثانية عشر مركز تكلفة و هي و مؤ
  : كما يلي 

  ية الرئيساملراكز . 1.1.3.2
ية اليت يتم فيها حتويل خمتلف املواد إىل منتوج الرئيسو تتمثل يف ورشات التصنيع 

  : و هذه املراكز هي ) ciment(أو منتوج ائي  )farine(حتت التشغيل 
  : و يقسم هذا املركز بدوره إىل مركزين ) carrière(احملجر  *

  Carrière d'argileحمجر الصلصال  -أ  
  Carrière de calcaireحمجر الكلس  -ب  

  : و يقسم بدوره إىل) concassage(ر كسال *
  Concassage d'argileر الصلصال كس -أ  
  Concassage de calcaireر الكلس كس -ب  

  : األخري يضم  و هذا) broyage(الطحن  *
  Broyage cruطحن اخلام  -أ  
  Broyage clinkerطحن الكلينكر  -ب  

                                                
1 ) Christian et Christiane ROULET: Comptabilité analytique et contrôle de gestion, tome 1, Dunod, 

Paris, 1994, p 29. 
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  )cuissonاإلمحاء (الفرن  *
  :للتوزيعو هناك مركزين  )expédition(التوزيع  *

  Expédition vracتوزيع سائب     -أ    
  Expédition sacتوزيع أكياس   -ب    

  املراكز املساعدة. 2.1.3.2
بشكل مباشر، و لكن هلا دور كبري يف  اإلنتاج ال تقوم بعملية و هي املراكز اليت

  :و هذه املراكز هي  اإلنتاجخدمة ورشات 
العليا           اإلدارةحيث يضم  للمؤسسةي الرئيسو يتمثل يف املقر : )Siège(املقر  *

  .و األقساماإلدارات و التنسيق بني خمتلف  املؤسسةو دوره هو تسيري 
الدنيا و اليت تشتغل مباشرة مع  اإلدارةو تتمثل يف : )Administration( اإلدارة *

  .املصنع
مبختلف املواد             املؤسسةو دوره هو تزويد : )Approvisionnement(التموين  *

  .اإلنتاجو اللوازم الضرورية لعملية 
  .يةجللعمليات اإلنتا ةاإلدارية املسريو هو املصلحة ): Production( اإلنتاج *
حىت  واآلالت و دور هذا املركز هو صيانة مجيع األجهزة: )Maintenance(الصيانة  *

  .ال تتلف و يتوقف املصنع عن العمل
اخلاصة  العملياتتم هذه املصلحة مبختلف ): Matières premières(املواد األولية  *

  .باملواد األولية
اية املصنع و ضمان احترام النظام و دوره هو محاية العمال و مح: )Sécurité(األمن  *

  .للمؤسسة الداخلي
  .املكلفة مبتابعة السوق إداريا اإلداريةو هي املصلحة : )Commercial(التجارية  *
  .وعمليا خيتص هذا القسم مبتابعة عملية التوزيع إداريا: )Expédition(التوزيع  *



 

  :ىل مراكز تكلفة ما يلي إ الصناعيحتقق من عملية تقسيم النشاط  املؤسسةإن إدارة 
ة حيث أن تقسيم النشاط إىل مراكز الصناعيالرقابة على الكفاءة داخل املراكز  -1

تكاليف صغرية احلجم يسهل عملية الرقابة و اكتشاف االحنرافات            
  .و تصحيحها

  .ةالصناعي العملياتغري املباشرة على  التكاليفإجياد أسس لتوزيع  -2
املستقلة املتتابعة مما ميكنها من  العملياتفة املنتجات على أساس حتديد تكل -3

  ).1(ة اخلارجيداخل أقسامها بالتكلفة  اإلنتاجمقارنة تكاليف 

  وحدة التكلفة. 2.3.2

التكلفة أمهية كبرية يف حتديد تكلفة املنتوج ، و هلذا فإن اختيار وحدة التكلفة لوحدة 
و يتوقف اختيار  التكاليفجدية من طرف حماسب ليس باألمر اهلني فهو يتطلب دراسة 

  : وحدة التكلفة على 
  .نوعية املنتوج -    
  .اإلنتاجوسيلة  -    
  .وحدة البيع -    

، و د عملية التحليلحتدد حبيث ال تكون صغرية بشكل يعق جيب أنو وحدة التكلفة 
طريقة قياس  بأا التكاليفو تعرف وحدة  التكاليفال كبرية حبيث يصعب مراقبة اجتاه 

  ).2(التكلفة 
و الطن . ية لإلنتاجالرئيسألقسام بالنسبة لو وحدة التكلفة يف حالتنا هي الطن املنتج 

، كما سيتضح ذلك يف الفصل املوايل عند تطرقنا لطرق قسم التوزيعبالنسبة لاملباع 
  .التكاليفحساب 
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  التكاليففترة حساب  .3.3.2
. يةالتكاليفتكلفة منتج ما دون حتديد للفترة  ال ميكننا احلديث عن تكلفة أو سعر

و تعديلها لتتماشى       املختلفة التكاليفية هي املدة اليت يتم خالهلا حصر التكاليففالفترة 
أشهر أو شهر كما هو احلال يف مؤسسة  3و هذه الفترة ، و عادة ما تكون هذه الفترة 

  .SCHBجواد الطاهر 
  : ية يف اليفالتكو تكمن أمهية قصر الفترة 

التقديرية لفترات قصرية و بذلك يكون جمال اخلطأ يف التنبؤ امليزانيات إعداد  -1
  .ضئيال التكاليفب

ية عدة مرات يف العام و هذا ميكن من إجراء املقارنات بني التكاليفإعداد القوائم  -2
  .الفترات املتتالية و معرفة إجتاه النشاط مستقبالً

ميكن  بالتايلو األخطاء  بعد مرور فترة قصرية عليها، و اكتشاف االحنرافات  -3
  ).1(وقف تفاقمها و وقف اخلسائر اليت تنتج عن االستمرار فيها فترة طويلة 

  الدورة املستندية .4.3.2
نظراً ألن املستندات تعترب املصدر األساسي لتجميع البيانات و تسجيلها، فالبد من 

ا عملية الرقابة من خالهلة إىل النهائية و حبيث تتحقق االهتمام بتحديد مسارها من البداي
  .التكاليفعلى عناصر 

 التنظيمو يعتمد تصميم هذه املستندات على نوعية البيانات اليت حتتويها و على 
      املختلفةباإلدارات  التكاليفو توزيع االختصاصات و عالقة قسم  اإلداري للمؤسسة
 التكاليف )طريقة( سبة املالية ، كما تعتمد على نظريةباحملا التكاليفو عالقة حماسبة 

  .املتبعة
  : أن أهم الوثائق املتداولة هي  SCHBو جند يف مؤسسة جواد الطاهر 
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  وصل اخلروج  . 1.4.3.2
ة      املستعملو هو عبارة عن وثيقة حيررها أمني املخزن و تتضمن معلومات عن املادة 

و حيرر هذا الوصل من ثالث نسخ حيتفظ . املادةو عن اجلهة اليت استفادت من تلك 
بوحدة لدى أمني املخازن يف حني ترسل األخرى للجهة املستفادة بينما توجه النسخة 

  .احملاسبة التحليليةالثالثة ملصلحة 

  قوائم احلجز  . 2.4.3.2
  : و تتضمن 
  Les servicesقائمة اخلدمات  *  
  Les impôts et taxesقائمة الضرائب و الرسوم   *  
  Les frais financiersقائمة املصاريف املالية  *  
  Les frais divers hors assurances املختلفةقائمة املصاريف  *  

  وثيقة مصاريف العاملني .3.4.3.2
عن كتلة األجور و العالوات          املعلوماتو هي عبارة عن وثيقة تتضمن كل 

  .ز املستفيدة من اليد العاملةو املراك االجتماعيو إقتطاعات الضمان 

   وثيقة التأمني. 4.4.3.2
و تتضمن معلومات عن التجهيزات املؤمنة و قيمة التأمني و املركز الذي وقع عليه 

  . العبء

   وثيقة اإلهتالك. 5.4.3.2
و رقم احلساب املعين باالهتالك               ءو تتضمن معلومات عن مركز األعبا

  .االستثمارالة و معلومات أخرى ختص ح



 

    تقرير النشاط .6.4.3.2
التقنية و يتضمن معلومات عن الطاقة النظرية          اهلياكلكل  و هو تقرير يعين

ي و ماذا ينتج و الساعات احلقيقية اليت اشتغلت و الكمية املنتجة      الرئيسو مركز العبء 
  .ةاملستهلكو 

    قائمة املبيعات. 7.4.3.2
  . عن نوعية اإلمسنت املباع و كميته و قيمته و تتضمن معلومات

  باإلدارات األخرى) التكالیفقسم (عالقة إدارة  .4.2
ليست إدارة مستقلة يف تعامالا مع باقي  املؤسسةداخل  التكاليفإن إدارة 

ي و سنرى يف التنظيم اهليكلداخل اإلدارات فهي تستفيد و تفيد و هذا حبسب متوقعها 
ي التنظيم اهليكلمن " التكاليفحماسبة "لالستغالل  حملاسبة التحليليةامبحثنا هذا موقع 

  .اإلدارات و األقسامحمل الدراسة و كذا عالقاا املتبادلة مع خمتلف  للمؤسسة

  يالتنظيم اهليكلمن  التكاليفموقع إدارة  .1.4.2

ية الكربى و خاصة االقتصاد املؤسساتمكان الصدارة يف  التكاليفحيتل حماسب 
املهم يف خدمة  التكاليفحماسبة اإلداري نظرا لدور ة و البعض يسميه احملاسب لصناعيا

 التكاليفزادت أمهية دور حماسبة  املؤسسةكما مر معنا، و كلما زاد حجم  اإلدارة
احلديث يرمي إىل إطالق تسمية احملاسبة  االجتاهاملهمة و  املعلوماتكمصدر من مصادر 

جهاز : "بـ  التكاليف، كما ميكن تسمية جهاز كاليفالتعلى حماسبة  اإلدارية
  ".اإلدارية املعلومات

التنفيذية يف  اإلدارةليس له سلطة مباشرة على  التكاليف و مع ذلك فإن حماسب
، و حماسب طته املباشر هي على موظفي إدارتهو لكن سل املختلفة املؤسسةأقسام 

، دارات األخرى يف جماالت التخطيطاإلمسؤول عن القيام بوظيفته اليت تساعد  التكاليف



 

  .التسعري و غري ذلك من جوانب اختاذ القرارات ،الرقابة
ال بد من تعاون اإلدارات من القيام بوظيفته  التكاليفو حىت يتمكن حماسب 

املواد اخلام           املتعلقة بالبيانات  إىلالبيانات الالزمة فهو حباجة باألخرى معه و مده 
حىت ميكنه حتليل هذه البيانات و تقدميها يف صورة تقارير  اإلنتاجو الرواتب و و األجور 
هو جهاز استقبال و إرسال للمعلومات  التكاليفلذلك فجهاز  املختلفةلإلدارات 

  ).1(عناصر التكلفة املتعلقة ب
 يالتنظيم اهليكلمن  التكاليفاملالية و إدارة  اإلدارةو الشكل املوايل يبني لنا موقع 

  .SCHBملؤسسة اإلمسنت 
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 SCHBي ملؤسسة التنظيم اهليكلمن  التكاليف إدارةموقع ) : 2-2(الشكل رقم 

  الوحدةمديرية 
  
  
  املنازعات  و احملاسبة  البشرية    األولية                         الدراسات  اإلعالم اآليل  العامة     مصلحة       اليةاملاملوارد      املواد          التجارة   األمن        التموين    الصيانة    اإلنتاج      مصلحة         مصلحة        األمانة

    
  
  

  احملاسبة العامة                                احملاسبة التحليلية                       التقديرية مليزانيةا                 
  
  
  

                االستثمار                   املخزون                سعر التكلفة                             
.SCHBإدارة املوارد البشرية لشركة : املصدر 



 

  باألقسام األخرى التكاليفعالقة قسم  .2.4.2
ى يعين ضرورة حصول هذا األخري عل باملؤسسةإن وجود إدارة أو قسم للتكاليف 

اإلدارات و األقسام األخرى، و قسم من خمتلف  التكاليفبنود املتعلقة ب املعلومات
          اإلدارات و األقسام باملعلومات املطلوبة عن التكاليفبدوره يزود باقي  التكاليف
  . SCHBفيما خيص مؤسسة اإلمسنت  العالقةو فيما يلي ميكن شرح هذه . و بنودها

  اإلنتاجدارة مع إ العالقة. 1.2.4.2
، و كمية  اإلنتاجعن تكاليف  املعلوماتمبختلف  التكاليفإدارة  اإلنتاجتزود إدارة 

ما يسمى تقرر  من خاللو ذلك ) farine(حتت التشغيل  اإلنتاجو ) ciment(التام  اإلنتاج
 اإلنتاجإدارة  احملاسبة التحليليةبينما تزود مصلحة . )Rapport de production( اإلنتاج
اختاذ من أجل  اإلنتاجيف خمتلف مراحل  التكاليفعلومات و بيانات عن عناصر مب

  .الالزمة خاصة القرارات اخلاصة باستبدال األصول الثابتة القرارات

  مع إدارة املشتريات العالقة. 2.2.4.2
مبعلومات عن كمية و قيمة املواد و اللوازم  التكاليفإدارة  اإلدارةتزود هذه 

املشتريات بالبيانات املطلوبة لتحديد تكلفة نما تزود هذه األخرية إدارة ة، بياملستهلك
إىل أن  للمؤسسةي التنظيم اهليكلو نشري إىل أنه و مثلما هو واضح من . املواد املشتراة

  .احملاسبة التحليليةقسم املخزون هو ضمن إدارة 

  مع إدارة املبيعات العالقة. 3.2.4.2
مبعلومات عن رقم األعمال و الكميات  احملاسبة التحليلية تزود إدارة املبيعات إدارة

إدارة املبيعات مبعلومات عن خمتلف  احملاسبة التحليليةاملباعة ، بينما تزود مصلحة 
  .و سعر التكلفة التكاليف



 

  األفرادمع إدارة  العالقة. 4.2.4.2
  .واتبببيانات عن األجور و الر احملاسبة التحليليةمصلحة  اإلدارةتزود هذه 

  احملاسبة العامة قسممع  العالقة. 5.2.4.2
بالوثائق اخلاصة باملصاريف العامة أي  احملاسبة التحليليةالعامة احملاسبة تزود مصلحة 

  ).66، 65، 64، 62(احلسابات 

  املواد األولية قسممع  العالقة. 6.2.4.2
الرمل،  لصال، الكلس،إنتاج الص ببيانات احملاسبة التحليليةتزود مصلحة املواد األولية 

  .ةتهالكها و استهالك املواد املتفجراس بيانات ،اجلمعر
بالرسم  التكاليفإىل قسم  اإلدارات املختلفةمن  املعلوماتو ميكن توضيح تدفق 

  : التايل



 

  احملاسبة التحليليةمن و إىل قسم  املعلوماتتدفق ) : 3-2(بيان رقم 

  العامة اسبةاحمل                       اإلنتاج       
  املصاريف العامة               التقرير الشهري للنشاط

  66، 65، 64، 62احلسابات                  كشف العداد  -
                استهالك الطاقة -
  ساعات االشتغال و التوقف                                       ما عدا التأمني -
  )، إمسنتنيطح( اإلنتاج -
  
  

  التجارة                                  املواد األولية
  :معلومات عن          احملاسبة التحليلية          الكلس( اإلنتاج -

  رقم األعمال -         لإلستغالل        الصلصال، الرمل
 سائب vrac                         )اجلمعر

  أكياس sac                اإلهتالك            االستهالك -
  الكمية املوزعة -        التأمني            استهالك -
  vrac/sac                                                                                                       املتفجرات   
  
  

  التموين
  املوارد البشرية                           املخزونو 

  الوضعة التحليلية ألعباء                    وصل اخلروج  
  األجور لكل مركز تكلفة                 )املواد و اللوازم استهالك(
  
  .SCHBلشركة  احملاسبة التحليليةقسم : صدر امل



 

  خاتمة
تتوفر على نظام للتكاليف بالكثري من  SCHBهذا الفصل أن شركة  من خالليتبني 

إال أن ذلك ال يعين تطور هذا النظام ذه الشركة و مسايرته للعصر، فهناك  ،مقوماته
 التكاليفلكثري من النقائص يعاين منها هذا األخري، فعلى سبيل املثال فإن موقع إدارة ا

ي ليس موقعا مناسبا، و ليس له مكانة عالية حبيث ميكنه إبراز دوره التنظيم اهليكلمن 
  . املنوط به يف الشركات احلديثة

حماسب إعطاء  من خالليكون نظاما متطورا و ذلك  جيب أن التكاليففنظام 
حبيث ميكنه ذلك من املسامهة  للمؤسسةي التنظيم اهليكلمكانة مرموقة ضمن  التكاليف

           متكامل  التكاليفيكون نظام  جيب أنو إبداء آرائه، كما و  اختاذ القراراتيف 
و هو يف كل  ،املختلفةية التسيريو البيانات الالزمة للعمليات  املعلوماتو متناسق و يوفر 

إىل  SCHBمؤسسة  تعتمد بشكل كبري على نظام اإلعالم اآليل و هذا ما سعذلك ي
  .تطبيقه و لكنها مل حترز تقدما كبريا بسبب عدم التحكم اجليد يف ذاك النظام

الطرق و األساليب  على مستوىنقائص النظام فهناك نقائض تطرح  باإلضافة إىلو 
فصلنا املوايل تلك  من خاللة و سنعرف و أسعار التكلف التكاليفاملتبعة لتتبع و حساب 
  .الطرق و األساليب

  
  



 

                                                               
  
 
 

 
  

  

  الفصل الثالث 
  مناھج حساب التكلفة 
  و أسعار التكلفة



 

  الفصل الثالث 
  مناھج حساب التكلفة و أسعار التكلفة

  مقدمة
    ، ن مؤسسة إىل أخرى يف طريقة أدائهإن حساب التكلفة و سعر التكلفة خيتلف م

.     اخلارجيو  الداخلياالختالف إال الختالف ظروف كل مؤسسة و حميطها  و ما هذا
و األقل سلبية  الواجبة اإلتباع التكاليفو اختالف وجهات نظر املسريين حول طريقة 

من غريها من النظريات و الطرق، و كذلك ختتلف طرق حساب التكلفة و سعر التكلفة 
لغرض القياس خيتلف  التكاليف، فحساب لغرض من حساب التكلفة يف حد ذاتهحبسب ا

          عنه لغرض التسعري و هذا األخري خيتلف عن غرض قياس التكلفة لفرض الرقابة 
  ...و هكذا

و أسباب  و حنن يف فصلنا هذا سنتعرض لطرق حساب التكلفة يف مؤسسة اإلمسنت 
كلية و بالضبط ال التكاليفاختيار تلك الطرق دون غريها، حيث سنتطرق أوال لطريقة 

بشكل أساسي يف حساب تكاليفها على  املؤسسةطريقة األقسام املتجانسة نظرا العتماد 
مث نتطرق  الطريقةهذه  باستعمال، حيث نبني خمتلف مراحل حساب التكلفة الطريقةهذه 

باعتبارها طريقة معتمدة من متمثلة يف التحميل العقالين اجلزئية  التكاليفبعد ذلك لطرقة 
 ،هدافهامل توضع أساسا لتحقيق أ الطريقةأن هذه  إذو لو بشكل ثانوي  املؤسسةطرف 

  .شروط و أبعاد تطبيق طريقة التحميل العقالين و خنتتم الفصل بعرض فائدة،

  الكلیة التكالیف) نظریة(طریقة  .1.3
        إن أنصار هذه النظرية يرون وجوب حتميل وحدة املنتج النهائي جبميع األعباء 

مهما كانت طبيعتها، و مهما كان سلوكها، و مهما كانت عالقتها مع  التكاليف و
، و سواء أو تكاليف بيع أو تكاليف إدارية ، سواء أكانت تكاليف إنتاجاإلنتاجوحدة 

، مباشرة أو غري مباشرة، و بناًءا على هذا فإن بضاعة آخر الفترة و أكانت متغرية أو ثابتة



 

م على أساس التكلفة الكلية ، هذه األخرية اليت تقوم على مبدأ حتت التصنيع يقي اإلنتاج
  .مقابلة اإليرادات بالنفقات

تتكون من «التكلفة الكلية بأا  1982و يعرف املخطط احملاسيب الفرنسي لسنة 
و حسب هذا املخطط فإن التكلفة الكلية حتسب » جمموع األعباء اليت ميكن أن تتضمنها

  ).1) (متوين، إنتاج ، بيع(األساسية إلنتاج منتوج  ائفالوظبشكل سلمي أو حسب 
نتوج ما يف مؤسسة صناعية و هكذا فإنه ميكن تصور خمطط حلساب سعر تكلفة م

  : كما يلي

                                                
1 ) Brigitte DORIATH : Comptabilité de gestion, Ed. Dunod, Paris, 2001, p 31. 



 

  حلساب سعر التكلفة يف مؤسسة صناعية يرسم ختطيط) : 1-3(شكل رقم 

  
    الوظائف  )     املراحل(اخلطوات             حساب      

        الشراء      = ريف التموين مصا+ شراء 
  التموين            تكلفة شراء املواد املشتراة 

  
  

      خمزون          خمـزون        

  اإلنتاجمراحل       ةاملستهلكتكلفة شراء املواد  
  إذا اقتضى احلال        األعباء املباشرة لإلنتاج+ 
  اإلنتاج     خمزون وسيط          )اخل... اليد العاملة(

  الغري مباشرة لإلنتاج األعباء+ 
  )اإلنتاجتكلفة مراكز (

          =  
  تكلفة إنتاج املنتوج املصنع

  
  

      خمزون          مـخزون        
  

  التوزيع                 للمنتوجات املباعة اإلنتاجتكلفة 
  بـيع            تكلفة التوزيع+ 
  اإلنتاجتكاليف خارج + 

    =  
  ةالتكلفسعر 

Source . Brigitte DORIATH : Comptabilité de gestion, op. cit. p 33. 

الل
ــ
ـنغ
ــ
ــ
ــ
سـ

 اال
ورة

د
 



 

  : الكلية فيما دف إليه إىل التكاليفو دف طرق 
  .و خاصة املخزون امليزانيةتقييم بعض عناصر  -
  .من ربح أو خسارة للمؤسسةي االقتصادإظهار نتيجة النشاط  -
جاا بسعر التسعري، إذ أن بعض التشريعات تفرض على شركة معينة بيع منت -

  .أكرب أو يساوي التكلفة الكلية
كثري من املخططات  إىل ذلك ت، و لقد أشارتقييم الضرائب -

  . ااحملاسبية و حبذ
بكافة األعباء اليت  اإلنتاجالكلية عديدة و تشترك يف كوا حتمل  التكاليفو طرق 

  : و أهم هذه الطرق. يف فترة معينة املؤسسةحتملتها 
ختتلف باختالف  قالطرهذه : الشامل للمنتوجات مبعامل طرق التحميل -1

األعباء غري املباشرة على املنتوجات فمنها اليت حتمل  بواسطةاملعامل الذي حتمل 
تلك األعباء على أساس األعباء املباشرة و منها اليت حتملها حسب رقم األعمال 

  .و غريها
 للمؤسسةساسية األ الوظائفو حتمل : طرق التحميل الشامل للوظائف -2

مبجموع األعباء غري املباشرة و ذلك وفق ) اإلدارة، التوزيع و اإلنتاجالتموين، (
  . معدالت و أسس للتحميل

أكثر تطورا و دقة إذا ما قورنت  الطريقةتعترب هذه : طريقة األقسام املتجانسة -3
ذه و مظاهر تفوق ه. بالطرق ذات التحميل الكلي لألعباء و اليت سبق ذكرها

مما يؤدي إىل . تتجلى يف حتليلها لألعباء حتليال مفصالً و بدقة أكرب الطريقة
و حتسب . نتائج أقرب للحقيقة فيما خيص تكاليف و أسعار تكلفة املنتوجات

 اإلنتاجيف طريقة األقسام املتجانسة على أساس كلي أيضا، إذ حيمل  التكاليف
  ).1(بكافة األعباء 
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طريقة األقسام املتجانسة تعترب أن  SCHBشركة اإلمسنت ل التكاليفو يرى حماسبو 
متتاز  اإلنتاج، حيث أن مراحل املؤسسةو تسيري  التكاليفاألكثر واقعية حلساب  الطريقة

بالثبات و هلذا تعتمد هذه الشركة بشكل أساسي يف حساا لتكاليفها على هذه 
  .الطريقة
 الطريقةلنظرية و التطبيقية هلذه حبثنا هذا سوف نعرف خمتلف اجلوانب ا من خاللو 

  .2004 ديسمربية لشهر التكاليفمعتمدين يف ذلك على الفترة 

  طريقة األقسام املتجانسة استعمال .1.1.3

أسعار التكلفة مير بعدة و  التكاليفطريقة األقسام املتجانسة يف حساب  استعمالإن 
   :مراحل هي

  .إىل أقسام متجانسة املؤسسةجتزئة  -1
  .يص األعباء املباشرةختص -2
  .حتميل األعباء غري املباشرة -3

طريقة األقسام املتجانسة حلساب سعر  استعمالو ميكن إدراج البيان التايل لتوضيح 
  . التكلفة



 

  األقسام املتجانسة استعمالرسم بياين يوضح ) : 2-3(شكل رقم 

  األعباء
  

  غري مباشرة                 مباشرة
  

  حتميل                 ختصيص
  

  األقسام املتجانسة
  

  سعر التكلفة
  من إعداد الباحث: املصدر 

  إىل أقسام متجانسة املؤسسةجتزئة . 1.1.1.3
نظام حماسيب جتمع فيه عناصر « بأنه الوطين القسم املتجانس يعرف املخطط احملاسيب 

استخدام و أسعار التكلفة مقدما مث حتمل هذه العناصر على خمتلف األقسام ب التكاليف
وحدات القياس املعينة أو نسبا مئوية أو القاعدة الثالثية قصد توزيع عناصر هذه 

  ).1( التكاليف
  : إذن فالقسم املتجانس هو عبارة عن قسم أو مركز نشاط يتمتع بعدة خصائص منها

  .إلنتاج دف إىل حتقيق غرض واحدجتميع وسائل مادية ل بواسطةيتكون املركز   -
  .ز شخص مسؤوليدير املرك -
وحدة معينة ميكن أن تكون وحدة إنتاج أو فترة  بواسطةميكن قياس فعالية املركز  -

                                                
  ، 2002، قسنطينة -، مطبوعة جامعة منتوري ، دروس نظرية احملاسبة التحليلية: مليكة حفيظ شبايكي)  1
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  ).1(عمل أو حجم مبيعات 
اإلداري  التنظيمو  املؤسسةإىل أقسام متجانسة يتوقف على حجم  املؤسسةو جتزئة 

عملية  كما تتوقف. اخلاصة بكل قسم التكاليفا و رغبة هذه األخرية يف حصر عناصر هل
  .التكاليفية و الرقابة على املسؤولالتجزئة هذه على مدى االهتمام بتحديد مراكز 

قسما متجانسا  18إىل  SCHBو مثلما عرفنا يف الفصل الثاين، فقد مت جتزئة مؤسسة 
، و كذا رغبة يةاإلنتاج العملياتو هذا التقسيم هو نتيجة لطبيعة . أقسام رئيسية 9منها 

و نشري أن عدد األقسام . بشكل أكثر دقة التكاليف حصر عناصر يف املؤسسةمسؤولو 
  .قسما متجانسا فقط 11كان  2004قبل شهر أوت  املؤسسةيف هذه 

  ختصيص األعباء املباشرة. 2.1.1.3
األعباء املباشرة ملنتوج معني أو خدمة ما، هي تلك األعباء اليت ميكن ختصيصها 

، دون لبس، دون حساب مسبق و ال جدال دمةايل هلذا املنتوج أو تلك اخلبشكل إمج
، و كذا ة و تكلفة اليد العاملة املباشرةو تضم هذه األعباء تكاليف املواد املباشر. حمتمل

  .ة املباشرةالصناعيتكاليف اخلدمات 
العامة (اخلاصة ذه العناصر من واقع املستندات و الوثائق احملاسبية  املعلوماتو جتمع 

 التكاليفو ختصيصها حلسابات . يتم حصر األعباء املباشرة بالتايلو ). ةو التحليلي
  ).تكلفة مباشرة(مباشرة ، مما يعطينا التكلفة األولية للمنتوج 

  حتميل األعباء غري املباشرة. 3.1.1.3
األعباء غري املباشرة هي األعباء اليت ال تشارك بشكل خاص و انفرادي يف هدف 

  ).2(التكلفة 
ية ختصيص األعباء املباشرة على املنتوجات سهلة نسبيا و ذلك و إذا كانت عمل
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2 ) LASARY : La comptabilité analytique, op. cit. p 44. 



 

، بسبب وجود وثائق حماسبية يف أغلب األحيان، فإن عملية أصلها و اجتاههالوضوح 
، و جيب عترب نوعا ما عملية صعبة و معقدةغري املباشرة على املنتوج ت التكاليفحتميل 

، و ذلك أو الطلبياتاملنتجة  وحداتاللألقسام قبل توزيعها على  التكاليفإرجاع تلك 
  .أو الطلبيات الوحداتلعدم ارتباطها مباشرة مع تلك 

غري املباشرة على املنتوجات هناك البعض  التكاليفو اجلدير بالذكر أنه من بني تلك 
نصف "مما جعل البعض يسميها بالتكاليف . منها الذي يعترب مباشرا على قسم أو أكثر

يكون مشتركا بني األقسام املكونة  التكاليفاآلخر من تلك و البعض . "املباشرة
  ).1(مما يستدعى مفاتيح للتوزيع ) أو معظمها( للمؤسسة

  : املباشرة باتباع اخلطوات التاليةو يتم حتميل األعباء غري 
إن التوزيع األويل لألعباء غري املباشرة يكون طبعا بعد جتزئة : التوزيع األويل -1

  . اكز تكلفة و حتديد املراكز األساسية و الثانويةإىل مر املؤسسة
املراكز األساسية أو الثانوية  بنيو التوزيع األويل هو عملية توزيع األعباء غري املباشرة 

و مع ذلك . منتوج معني أو طلبية معينة ألن هذه األعباء ال ميكن حتميلها مباشرة إىل) 2(
خيصص هلذا القسم  بالتايلمن األقسام و  جند ضمن هذه األعباء ما هو مباشر على قسم

  .على أن يتم توزيع األعباء املشتركة على األقسام وفق أسس حمددة
ني حبد ذاته فيتم ختصيصها     جند الكثري من األعباء ختص قسم مع SCHBو يف شركة 

ص ختص (les produits réfractaires)، و من أمثلة ذلك جند أن املواد املقاومة للحرارة له
  .(la cuisson)لقسم الفرن 

) 68، 66، 65، 64، 63، 62، 61احلسابات (و عموما فإنه يتم التوزيع األويل لألعباء 
  :)1-3(مثلما يوضحه اجلدول  2004 ديسمربو اليت كانت يف شهر 
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2 ) Christian et Christiane RAULET : Comptabilité analytique et Contrôle de gestion, op. cit. p 35. 



 

  )ج.د(                         2004 ديسمرباألعباء بطبيعتها لشهر ) : 1-3(جدول رقم 

ــمة القـيـ ــيان البـــ احلســاب       
73 447 211,38 ــوازم املســتهلكة ــوارد و الل 61    امل

67 482 081,67 62     خدمات     

107 820 728,16 ــاملني ــاريف الع 63     مص

12 020 368,50 64     ضرائب و رســوم

2 738 492,24 65     مصاريف ماليــة

1 236 483,93 ــة  ــاريف خمتلف 66     مص

50 386 511,68 تالك       إله ا     68   
  احملاسبة التحليليةسم ق: املصدر

  
  : يةيتم التوزيع األويل هلا وفق األسس التال

  .يتم هنا التمييز بني نوعني من املواد و اللوازم: لمواد و اللوازمبالنسبة ل -أ 
  ü ا بالنظر إىل : ملواد و اللوازم القابلة للتخزينا: أوال حتدد مفاتيح التوزيع اخلاصة

ة من كل مادة يف املستهلكذي يبني الكمية ال Bon de sortieوصل اخلروج 
حيث تتحصل ) االستهالكأي أن التوزيع يتم حسب قيمة (كل قسم 

ما يسمى بوثيقة  عن طريق املعلوماتعلى هذه  احملاسبة التحليليةمصلحة 
  .اليت يتم التحصل عليها من مصلحة التخزين االستهالكحالة 

  ü كالكهرباء و الغاز و املاء  حتدد : للتخزينقابلة الغري د و اللوازم املوا: ثانيا
يتم يف كل قسم اليت  االستهالكنسبة  عن طريقمفاتيح التوزيع اخلاصة ا 

يف تقرر  االستهالك، حيث جتمع قيم العدادات عن طريقالتحصل عليها 
      احملاسبة التحليليةالذي تتحصل عليه مصلحة  Rapport d'activitéالنشاط 

  .كما بيناه يف الفصل السابق تاجاإلنمن مصلحة 
: األويل للمواد و اللوازم كما يليو قد كان جدول مفاتيح التوزيع 



 

  )ج.د(  2004لشهر ديسمرب  61  مفاتيح التوزيع األويل للحساب: )2-3(جدول رقم   

 

  طحن التوزيع
 الكلينكر

  طحن اإلمحاء
 اخلام

  الدعم الصيانة احلجر الكسر
 لتقينا

 احلساب اموع اإلدارة التموين األمن
- - 100% - - - - - - - - 6 841 958,59 611304
- - - - - 10% - 90% - - - 2 129 425,47 611378

10% 14% 20% 20% 5% 3% 3% 5% 10% 5% 5% 40 866 345,41 612060
- - 90% 6% - - - 1% - - 3% 16 504 139,00 612070

2% 2% 2% 60% 4% 5% 2% 5% 10% 2% 6% 1 304 522,30 612081
- 100% - - - - - - - - - 541 610,80 612121
- 100% - - - - - - - - - 7 239 016,00 612144
- 100% - - - - - - - - - 1 901 700,00 612147
- 100% - - - - - - - - - 2 468 852,07 612161
- 100% - - - - - - - - - 11 851 423,50 612162

15% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 2% 3% 5% 2 839 073,45 612190
10% 10% 20% 15% 11% 15% 5% 5% 2% 2% 5% -42 549 825,47 612211

- - - - - - - - - - 100% 7 090,00 612237
- - - - - 80% - 5% - 5% 10% 4 017,09 612287
- - - - - 100% - - - - - 3 320 043,22 612369
- - - - - 80% - 5% - 5% 10% 86 058,92 612373
- - - - - 80% - 5% - 5% 10% 791 834,03 612382

3% 3% 3% 4% 2% 13% 25% 19% 6% 5% 17% 1 157 775,64 612492
25% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 15% 10% 1 201 738,80 612593
15% 20% 25% 20% 15% 5% - - - - - 49 665,00 612703
15% 20% 25% 20% 15% 5% - - - - - 62 155,00 612715

100% - - - - - - - - - - 11 935 829,37 612854
- - - - - - - - - - - 4 200,00 612900

15% 20% 25% 25% 15% - - - - - - 21 030,35 612924
- - - - - 70% - - 5% 5% 20% 2 506 737,51 614101
- - - - - - - - 5% 5% 90% 564 156,00 614102

10% 15% 20% 6% 15% 15% 5% 2% - 2% 5% 830 046,04 614103
- - - - - - - - - - 100% 31 814,89 618370

  يليةقسم احملاسبة التحل: املصدر



 

هلا اخلدمة  التوزيع األويل للخدمات يتم حسب اجلهة اليت قدمت: اخلدمات -ب
  .، أي أن مفاتيح التوزيع حتدد بالنظر إىل الفواتري اخلاصة بكل خدمة)توزيع حقيقي(

يتم توزيع املبلغ اإلمجايل ملصاريف العاملني على األقسام : العاملني مصاريف -ج
و قد كان توزيع العمال داخل شركة . حسب نسبة العمال الفعلية داخل كل قسم

SCHB كما يلي:  
  2004 ديسمربلشهر  SCHBتوزيع العمال داخل شركة ) : 3-3( جدول رقم

  اموع  التنفيذ  رؤساء العمل  إطارات متوسطة  إطارات سامية  
  1  0  0  0  1  املديرية

  1  0  0  0  1  التقنية اإلدارة

  49  19  23  2  5  األفرادإدارة 

  15  0  11  1  3  املالية اإلدارة

  0  6  16  0  3  إدارة التموين

  16  7  6  0  3  إدارة املبيعات

  29  18  8  0  3  إدارة األمن

الدراسات      
  تو اإلجنازا

3  2  2  0  7  

  147  24  85  26  12  إدارة الصيانة

  78  26  34  10  8  اإلنتاجإدارة 

إدارة املواد 
  األولية

4  3  34  10  51  

  17  5  10  0  2  إدارة النوعية

  436  115  229  44  48  اموع

  .SCHBؤسسة إدارة املوارد البشرية مل: املصدر 



 

  : يكون التوزيع حسب طبيعة اجلهة فنجد أن : لضرائب و الرسومبالنسبة ل - د
خيص عدة أقسام يوزع عليها املبلغ  .V.Fالدفع اجلزايف  640010احلساب  -

حلسابني بواسطتها ااإلمجايل وفق نسب معينة و هذه النسب هي نفسها اليت يوزع 
ضرائب  648000و احلساب  TAICالتجاري و  الصناعيالضريبة على النشاط : 641001

  ..T.Fمالية 
  :أما
  .اإلدارةفيخص قسم  .D.Tحقوق الطوابع  646200احلساب  -
  .فيخص قسم احملجر .D.Eحقوق االقتالع  648710احلساب  -

  .64و اجلدول التايل يبني مفاتيح التوزيع األويل للحساب 

   ديسمربلشهر  64مفاتيح التوزيع األويل للحساب ) : 4-3(جدول رقم 

ايل
إلمج

غ ا
املبل

اس
أكي

يع 
توز

ال

يب
وض

ال ت
ع  ب

وزي
الت

كر
كلين

ن ال
طح

رن
الف

خلام
ن ا

طح

سر
الك

جر
احمل

يانة
لص

ا

وين
التم

من
األ

ارة
إلد

ا قسم      ل ا            
حلساب      ا

956 010,99 4% 4% 3% 5% 2% 12% 25% 19% 6% 5% 15% 640010

3 882 091,21 4% 4% 3% 5% 2% 12% 25% 19% 6% 5% 15% 641001

224 045,00 4% 4% 3% 5% 2% 12% 25% 19% 6% 5% 15% 648000

10 474,50 100% 646200

6 226 502,61 100% 648710  
  احملاسبة التحليليةمن إعداد الطالب اعتمادا على معطيات قسم : املصدر 



 

  : املصاريف املالية و توزع كما يليهناك نوعني من  :املصاريف املالية - ه
  .خيصص لإلدارة: )CD( عموالت خمتلفة 655500احلساب  -  
 ماناتعموالت منح القروض، الكفاالت و الض 65700احلساب  -  

)(Commissions sur crédos: خيصص لقسم التموين.  
و تتضمن أساسا املصاريف اخلاصة بالتأمني و ختصص لقسم : املصاريف املتنوعة -و
  .اإلدارة
الهتالك السنوية لكل يكون التوزيع األويل حسب نسب ا: اتالهتالكبالنسبة ل -ز

ية و قد كان التوزيع األويل كاليفالت، و ذلك بعد تعديلها لتتماشى و الفترة آلة أو ورشة
  : الهتالكات وفق املفاتيح التاليةل

  
  
  
  
  
  
  
  



  2004 لشهر ديسمرب 68مفاتيح التوزيع األويل للحساب ) : 5-3(جدول رقم 

  

 التوزيع
  طحن

 الكلينكر
 اإلمحاء

  طحن
 اخلام

احملجر  الكسر الصيانة
  الدعم
 التقين

احلساب اموع اإلدارة التموين األمن
4,01% 28,09% 20,91% 40,82% 4,45% 1,72% - - - - - 5 946,25 682212
0,59% - - - - - - - 4,93% - 94,48% 15 800 348,95 682400
0,59% - - - - - - - 4,93% - 94,48% 1 433 021,87 682401

- - - - - - - - - - 100% 40 537,51 682403
97,82% - - - - - - - - - 2,18% 210 660,55 682410
4,01% 28,09% 20,91% 40,82% 4,45% 1,72% - - - - - 26 112 129,89 682430

- - 32,22% - - 2,83% 62,22% 2,29% - - 0,44% 246 988,97 682431
- - - - - 28,84% - - - - 71,16% 1 173 452,89 682441

6,00% - - - - 8,00% 15,00% 12,00% 5,00% 10,00% 4,40% 292 989,52 682450
6,00% - - - - 8,00% 15,00% 12,00% 5,00% 10,00% 4,40% 1 085 878,70 682451
4,01% 28,09% 20,91% 40,82% 4,45% 1,72% - - - - - 133 867,62 682452
4,01% 28,09% 20,91% 40,82% 4,45% 1,72% - - - - - 3 852,42 682460

- - - - - 97,00% - - - 1,00% 2,00% 568 881,69 682470
4,01% 28,09% 20,91% 40,82% 4,45% 1,72% - - - - - 67 833,55 682471
0,59% - - - - - - - 4,93% - 94,48% 31 686,57 682472
0,59% - - - - - - - 4,93% - 94,48% 118 299,28 682476
2,18% 14,80% 11,00% 21,60% 24,00% 16,20% - - 32,00% - - 377 111,17 682479
0,54% - 99,46% - - - - - - - - 4 365,00 682480

- - 91,47% - - 8,53% - - - - - 28 735,68 682481
- - 91,47% - - 8,53% - - - - - 81 760,72 682483

4,01% 28,09% 20,91% 40,82% 4,45% 1,72% - - - - - 54 569,14 682485
- - - - - - - - - - 100% 822,16 682510
- - - - - - - - - - 100% 1 382,33 682512
- - - - - - - - - - 100% 356,80 682513
- - - - - - - - - - 100% 37 938,44 682573

  قسم احملاسبة التحليلية: املصدر



إن إجياد مفاتيح التوزيع األويل ملختلف احلسابات يعترب مبثابة األساس إلعداد جداول 
خالل الفترة حمل   SCHBزيع األويل لألعباء هذه األخرية اليت كانت يف شركة التو

  : الدراسة كما يلي



  )ج.د(                                                               )  األقسام الثانوية( 2004 ديسمربالتوزيع األويل لألعباء لشهر :  أ )6-3(جدول رقم                                                              

الص   یانة اإلنت    اج التم    وین األمن المواد األولیة التوزی   ع التجاری   ة المقر اإلدارة األعباء        األقسام

-66 191 778,98 3 074 573,42 5 061 075,35 701 045,24 11 715 035,39 المواد و اللوازم

17 591 507,22 3 252 487,50 1 373 656,21 2 214 682,30 1 502 105,86 304 381,36 6 286 110,23 30 058 340,23 الخدمات

25 989 137,63 5 868 514,92 3 353 437,11 4 191 796,38 838 358,89 4 191 796,38 2 515 077,84 23 984 981,05 20 120 622,69 الع   املین

1 265 536,80 253 107,36 753 728,83 271 244,18 1 731 604,55 ضرائب و رسوم

-1 063 389,19 3 801 881,43 المصاریف المالی  ة

1 139 760,85 96 723,08 المص   اریف المختلف   ة

202 696,10 294 898,07 977 670,07 2 513 931,10 17 782 915,74 اإلھتالك  ات

-21 142 901,23 9 121 002,42 8 349 672,17 13 198 952,93 2 340 464,75 4 191 796,38 2 819 459,20 33 833 683,46 85 307 123,11 المجموع
  

  احملاسبة التحليليةقسم : املصدر     
  



 

  )ج.د(                                              )يةالرئيساألقسام ( 2004 ديسمربالتوزيع األويل لألعباء لشهر :  ب )6-3(جدول رقم                                      

  
احملاسبة التحليليةقسم : املصدر     

توزیع ال
 أكیاس

طحن 
كسر  الفرن الكلینكر

محجر  الخامطحن  الكلس
 الكلس

محجر 
 األقسام        األعباء الصلصال

4 517 619,44 32 008 684,08 35 873 567,67 14 636 318,75 5 428 245,77 11 620 256,12  و اللوازم المواد

363 053,03 1 055 050,40 3 386 000,00 4 479,25 90 228,08  لخدماتا

3 353 438,16 1 676 718,55 2 515 077,84 1 676 717,95 7 545 052,77  العاملین

80 994,36 121 491,53 202 485,89 151 864,42 253 107,36 101 242,94 6 833 960,28  رسومالو  ضرائبال

 المالیة المصاریف

 المختلفة المصاریف

637 995,73 956 993,55 7 420 879,93 5 634 079,44 10 784 103,19 1 175 720,26 793 073,83 1 211 554,67  اإلھتالكات

15 721 559,22 5 596 104,52 42 985 488,06 43 699 283,11 29 243 657,54 11 767 926,92 793 073,83 27 215 303,09 90 228,08  المجموع

كسر 
 الصلصال

بال  التوزیع
 توضیب

15 002 569,1 



يف الرقابة  اإلدارةتلعب دور كبري يف مساعدة ) التوزيع األويل(األولية  التكاليفإن 
اخلاصة بكل قسم و حتديد  التكاليفو ذلك بغية ضبط عناصر  التكاليفعلى 
  .ياتاملسؤول

ألويل يصبح املشكل يتمثل يف إجراء حتويل بعد إجراء التوزيع ا :التوزيع الثانوي -2
  :بني مراكز التحليل خيلص إىل أن لألعباء
  .بينما باقي املراكز ختتفي % 100مراكز التحليل اخلاصة بالنشاط تستعمل  -
املراكز املتبقية ال تدرج يف احلسابات إال مبالغ األعباء اليت حتمل بشكل إمجايل إىل  -

  .)1(ت تكلفة املنتجات أو الطلبيا
و هذا يعين أن التوزيع الثانوي هو عملية تفريغ تكاليف األقسام املساعدة إىل األقسام 

ية من أجل احلصول على األعباء اإلمجالية لألقسام األساسية ألن األقسام الثانوية الرئيس
  .يةالرئيسوجدت لتقدمي خدماا لألقسام 

لقسم املفرغ و تعرف هذه و عملية التفريغ هذه تستعمل أسس تتماشى و طبيعة ا
األسس مبفاتيح التوزيع الثانوي، و اجلدول املوايل يبني لنا مفاتيح التوزيع الثانوي اخلاصة 

 . .SCHB اإلمسنتمبؤسسة 

                                                
1) Michel GERVAIS : Contrôle de gestion, Eds. Economica, Paris, 2000, p 61.  



 

  SCHBمفاتيح التوزيع الثانوي ملؤسسة ) : 7-3(جدول رقم 

  املالحظة  املفتاح املتخذ  مركز التحليل  نظومةامل
  كل املراكز  عليعدد العمال الف  املقر  1
  01كل املراكز ما عد رقم   عدد العمال الفعلي  اإلدارة  2
  Vrac / Sacرقم األعمال   حسب رقم األعمال  التجارية  3
  الطن املوزع   حسب رقم األعمال  التوزيع  4
  احملجر أو الكسر حسب احلالة  الطن املنتج يف احملجر  املواد األولية  5
كل املراكز ما عدا اخلمس   اتارالستثمالقيمة اخلاصة ل  األمن  6

  األوىل
  كل املراكز ما عدا الست األوىل  لكل مركز حتليل االستهالك  التموين  7
  طحن الكلينكر -الفرن–اخلام   اإلمسنتالطن املنتج منسوب لطن   اإلنتاج  8
  املراكز األساسية  ساعات عطل اآلالت  الصيانة  9

  احملاسبة التحليليةقسم : املصدر 
  

  :ل إجراء التوزيع الثانوي ميكن إتباع واحدة من الطرق األربعة التالية و من أج

على أساس أخذ جمموع تكلفة  الطريقةتقوم هذه : طريقة التوزيع اإلمجايل –أ 
قط و ذلك باتباع ف **ية اإلنتاجو توزيعها مرة واحدة على املراكز  *املراكز احلرفية 

التوزيع هذا قد ال يتالءم مع طبيعة األقسام ، على الرغم من أن أساس أساس توزيع واحد
و هي  احلسابيةبسهولة االستخدام من الناحية  الطريقةاحلرفية األخرى و متتاز هذه 

من  نسبيا املراكز احلرفية متشاامطبقة يف املؤسسة صغرية احلجم و اليت تكون فيها 
  .حيث طبيعة خدماا

                                                
 .املراكز املساعدة= املراكز الثانوية = املراكز احلرفية )  *

 .املراكز األساسية= ية الرئيساملراكز = ية اإلنتاجاملراكز )  **



 

  : أما أهم عيوا فهي
خدمات بني املراكز احلرفية نفسها، أي أا تقوم بتوزيع ال تعترف بوجود  -1

، و هذا ال ية فقطاإلنتاجتكلفة هذه املراكز احلرفية يف جمموعها على املراكز 
  .ينطبق مع احلياة العملية

إا تعتمد أساس واحد للتوزيع على الرغم من اختالف طبيعة املراكز احلرفية  -2
يع خمتلفة تتالءم مع طبيعة كل مركز     األمر الذي يستدعي اتباع أسس توز

  ).1(خدمي 

و هو . السابقة الطريقةو لتفادي النقص الذي متتاز به : طريقة التوزيع االنفرادي -ب
جتميع كل األعباء غري املباشرة لألقسام الثانوية و توزيعها كوحدة واحدة دون النظر إىل 

لتوزيع األعباء اخلاصة بكل قسم  الطريقةجاءت هذه . طبيعة كل عنصر من تلك األعباء
، تستعمل لكل قسم السابقة الطريقة، على خالف الطريقةكما أن هذه . توزيعا منفردا

من األقسام الثانوية أساسا لتوزيعه حبيث يكون هو األنسب، كتوزيع أعباء قسم الصيانة 
املباين  مثالً على أساسا عدد ساعات دوران اآلالت يف كل قسم رئيسي، و أعباء قسم

  ...ساحة و هكذاعلى أساس امل
ية كل على الرئيسقد وزعت أعباء األقسام الثانوية على  الطريقةو رغم أن هذه 

مل تأخذ مسألة تبادل اخلدمات بني ال أا مفاتيح توزيع معقولة إ باستعمالحده، و 
  ).2( بعني االعتباراملراكز الثانوية 

  . ا الفتقادها للدقةنظر الطريقةذه  SCHBمل تأخذ مؤسسة 

حيدث كثريا أن تقدم لألقسام الثانوية وحدات عمل، إذن :  طريقة التوزيع التباديل -ج

                                                
1 ) Patrick PIGRET & Gilbert CHA : Comptabilité analytique, 3ème édition, Eds. Economica, Paris, 

2001, p 41. 
 .61مرجع سابق ، ص ة ، الصناعي املؤسساتو ترشيد تسيري  التكاليفحساب : حمفوظ جبار )  2



 

نتحدث يف هذه احلالة عن تبادل للخدمات مثال مؤسسة متتلك مركز للطاقة الكهربائية 
و مركز للصيانة فيقدم األول الطاقة الكهربائية للثاين و هذا األخري يقدم تصليحات 

  ).1(لمركز الكهربائي ل
نظرا للتعقيدات اليت ميكن أن تنشأ  الطريقةمل تأخذ ذه  SCHBو مؤسسة اإلمسنت 

و كذلك من أجل عدم زيادة الثقل على ) مراكز 9(نتيجة العدد الكبري للمراكز املساعدة 
  .الذي يهدف إىل السرعة و الدقة يف تقدميه للمعلومات احملاسبة التحليليةنظام 

طريقة (الطريقتني السابقتني كطريقة وسط بني  الطريقةتعترب هذه : توزيع التنازيلال - د
  .)التوزيع اإلنفرادي و التباديل

تقتضي تركيب مراكز التحليل املساعدة حسب درجة ارتباطها مع  الطريقةو هذه 
قل أعباء املراكز املساعدة ينفذ بدأ مبراكز التحليل األاملراكز األساسية حيث أن تفريغ 

  .رجوع إىل اخللفالارتباطا إىل األكثر ارتباطا دون 
بأا متماشية مع ما هو موجود يف احلياة العملية حيث أنه من  الطريقةمتتاز هذه 

املمكن توزيع جزء من تكلفة املراكز احلرفية إىل املراكز احلرفية األخرى و ليس على 
أا ال تعترف بوجود تبادل  ةالطريقية فقط، و لكن يعاب على هذه اإلنتاجاملراكز 

، مت توزيعه آخر أن املركز احلريف مىت ما قدمية نفسها، مبعىن اإلنتاجللخدمات بني املراكز 
على املراكز احلرفية األخرى، ال جيوز أن يستقبل تكلفة أخرى من املراكز احلرفية 

ة النسبية للتكلفة األخرى، و يتبع حل هذه املسائل على أساس التوزيع التنازيل إىل األمهي
  : تفيدة كما يلياملوزعة على املراكز املس

  .إىل أكثر عدد مراكز مستفيدة -1    
  ).2(و من مث االختيار العشوائي  -3        إىل أكرب تكلفة -2    

                                                
1 ) Patrick PIGRET: Comptabilité Analytique, op. cit. p.  41. 
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  : و ذلك لألسباب التالية الطريقةهذه  SCHBمؤسسة اإلمسنت  تطبق
  ).احملاسبة التحليليةنظام  ختفيف( الطريقةذه  املعلوماتسهولة و سرعة معاجلة  -
  .من الواقع العملي الطريقةاحلصول على دقة مقبولة نظرا لقرب هذه  -

  :النسبة التالية يف تفريغ أعباء األقسام املساعدة SCHBمؤسسة و تستعمل يف 
  التوزيع األويل للقسم املفرغ له+   التوزيع األويل للقسم املفرغ          
  ما فرغ هلذا القسم من أقسام+ غة هلذا القسم         األعباء املفر         
        سابقة       من أقسام سابقة         

  = *األعباء املفرغة لقسم ما
  +التوزيع األويل للقسم املفرغ                       
  األعباء املفرغة هلذا القسم            –جمموع التوزيع األويل لألقسام         
  من أقسام سابقة                      

  : مثال 
  اإلدارةالتوزيع األويل لقسم × التوزيع األويل لقسم املقر                    

  = األعباء املفرغة لإلدارة 
  التوزيع األويل لقسم املقر - جمموع التوزيع األويل لألقسام               

                     85 307 123.11  x  33 833 683.46                           =  
              315 131 877,60  - 33 833 683.46  
                =10 260 478,95 

  = األعباء املفرغة للفرن   [123,11 307 85  +  478.95 260 10] [283,11 699 43  +  015,66 256 5]               
 [123.11 307 85 + 478,95 260 10] - 877,60 131 315         اإلدارةمن 

              =21 308 295,72 
  
 تقوم بالعملية مباشرة اعتمادا على برنامج حاسويب SCHB هذا القانون من صياغة الطالب ألن مؤسسة *

Logiciel .



  )ج.د(                                     )ألقسام املساعدةا( 2004لألعباء لشهر ديسمرب   التوزيع الثانوي:  أ )8- 3(جدول رقم                                             

األولية املواد األمن التموين اإلنتاج الصيانة  ألقساما املقر اإلدارة التوزيع
 التوزيع األويل جمموع 683,46 833 33 123,11 307 85 459,20 819 2 796,38 191 4 464,75 340 2 952,93 198 13 672,17 349 8 002,42 121 9 901,23 142 21

 املقر (683,46 833 33) 478,95 260 10 115,90 339 176,40 504 503,92 281 529,55 587 1 272,94 004 1 046,18 097 1 003,97 543 2
 اإلدارة - (602,06 567 95) 802,20 374 1 970,30 043 2 238,75 141 1 968,10 435 6 400,51 071 4 510,42 447 4 532,78 309 10

 التجارية - - (377,30 533 4) 364,00 837 9 926,34 54 754,80 309 951,23 195 052,91 214 184,44 496

765 065,07 330 047,44 302 136,51 477 609,85 84 690,93 (16 577 307,08) -  التوزيع - -

442 120,23 190 729,72 174 600,40 276 003,94 (3 902 824,69) - -  األولية املواد - -

2 716 707,75 1 171 981,92 1 072 871,64 (22 285 819,17) - - -  األمن - -

1 942 913,23 838 168,62 (15 170 905,40) - - - -  التموين - -
2 360 133,19 (17 410 539,63) - - - - -  اإلنتاج - -

- - - - - -  الصيانة - -
 الثانوي يعالتوز 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ةيالتجار

 قسم احملاسبة التحليلية: املصدر

(42 718 561,89) 



 

 االأقسام

  )ج.د(                                 )راكز األساسيةامل ( 2004لألعباء لشهر ديسمرب   التوزيع الثانوي: ب )8-3(جدول رقم          
  

  

15 721 559,22 5 596 104,52 42 985 488,06 43 699 283,11 29 243 657,54 11 767 926,92  التوزيع األويل جمموع 228,08 90 303,09 215 27 073,83 793

1 890 940,89 673 082,28 5 170 162,58 5 256 015,66 3 517 337,38  املقر 852,36 10 373,13 273 3 388,49 95 410,13 415 1

7 666 021,25 2 728 727,83 20 960 240,67 21 308 295,72 14 259 558,93  اإلدارة 996,30 43 508,92 270 13 712,33 386 182,62 738 5

368 955,66 131 330,13 1 008 789,20 1 025 540,64 التجار 117,48 2 692,38 638 611,96 18 171,29 276 294,08 686
 ية

568 891,45 202 497,47 1 555 448,56 1 581 277,54 1 058 194,45  التوزيع 264,94 3 797,57 984 697,72 28 827,55 425

 األولية املواد 886,76 1 100,52 569 584,01 16 079,69 246 515,54 611 797,82 913 871,62 898 020,41 117 754,29 328

2 020 105,06 719 058,39 5 523 319,98 5 615 037,41 3 757 595,53  األمن 593,65 11 966,86 496 3 904,17 101 092,31 512 1

1 444 722,51 514 250,40 3 950 123,61 4 015 717,34 2 687 326,99  التموين 291,45 8 932,67 500 2 879,01 72 406,03 081 1

1 754 961,31 624 680,21 4 798 370,66 4 878 049,95 3 264 401,89  اإلنتاج 071,95 10 981,37 037 3 529,00 88 626,48 313 1

الصيانة 762,50 21 - 176,86 564 6 - 284,91 191 - 357,28 838 2 - 404,46 053 7 - 019,41 540 10- 856,09 367 10- 748,69 349 1 - 950,98 791 3 -

27 972 960,66 9 957 002,95 76 482 958,85 77 752 995,78 52 032 477,87 20 938 365,74 الثانوي التوزيع 540,47 160 479,65 423 48 095,61 411 1

 



الثاين أن وحدة سبق و أن بينا يف الفصل : تكلفتهااختيار وحدة العمل و اجياد  -3
، و ذلك ملا هلا من دور يف قياس تكلفة التكاليفمن بني أهم مقومات نظام  التكلفة تعد

و حساب ). كلفةسعر الت(ية و من مث دورها يف حساب التكلفة النهائية الرئيساألقسام 
فإن اختيار وحدة القياس ال  ينا أيضاا الدور البالغ و كما ب، و نظر هلذالنتيجة التحليلية

  .يكون عشوائيا و إمنا وفق أسس و إجراءات عملية دقيقة
وحدة القياس هي وحدة العمل يف مركز التحليل : تعرف وحدة القياس كما يلي و

أو ) سلع و خدمات( املنتجاتتستخدم يف حتميل تكلفة مركز التحليل إىل تكلفة 
  ).1(ل االهتمام حم) داخلية أو خارجية(طلبيات 

  :على نوعني و وحدات القياس
ن عدد ساعات العمل املباشر ، عدد ساعات دورا: وحدات قياس ملموسة مثل -

  ...، طن، متر مربع ، متر مكعباآلالت ، وحدات منتجة أو مباعة، كيلوغرام
اخلاصة بكل منتوج عند توزيع  اإلنتاج فتكالي: وحدات قياس غري ملموسة مثل -
)...           عند توزيع أعباء التسويق(دينار من املبيعات  1000. العامة مثالً دارةاإلأعباء 

  .هي عبارة عن مقادير من النقود الوحداتأي هذه . و غريها
و على العموم فإن عملية اختيار وحدات القياس تعد مشكلة كربى مهما كانت 

  :أنلقياس معربة يرجى ، و حىت تكون وحدات ابيعة القسم الذي يراد قياس نشاطهط
  .كمية على مقدار ما ينتجه أو ما يقدمه املركز من خدمات بطريقةتعرب  -
  .لالتصالأن يكون هلا معىن ملموس، مما جيعلها وسيلة  -
  .أن تكون بسيطة و مالئمة لقياس نشاط القسم -
  .املنتوجاتأن تتماشى و طبيعة األقسام و  -

ساعات العمل املباشر و ساعات (فيما بينها إن وحدات القياس قد تكون متقاربة 

                                                
1 ) Abdellah BOUGHABA : Comptabilité analytique d'exploitation, Berti éditions, 1998, p 90. 



 

و تكمن صعوبة . ، مما جيعل أمر اخليار بني جمموعة منها صعبا)دوران اآلالت مثال
اإلمجالية للقسم و نشاط هذا  التكاليفاألكثر ارتباطا بني  العالقةاالختيار يف حتديد 

ة القسم املراد قياس األخري، كما أنه جيب اختيار وحدة القياس األكثر تعبريا عن طبيع
  .نشاطه

و هلذا فإن اختيار وحدة قياس من بني عدة وحدات متاحة يتطلب دراسة دقيقة      
يف نفس ، و ألعباء الكلية للقسم و حجم نشاطهو مالحظة مطولة لسلوك كل من ا

و أحسن أسلوب رمبا هو املتابعة . و متاشيها مع ذلك السلوك الوحدةتالؤم  الوقت
، و هناك عدة طرق على فترات متتاليةهلذه التغيريات و  اإلحصائيةالدراسة  امليدانية و

 الطريقة(طريقة معامل االرتباط و طريقة املنحنيات : وحدة القياس أمهّها رالختيا
  ).1) (اهلندسية

  :تم بالعالقة التاليةو حساب تكلفة العمل ي
  التكلفة اإلمجايل للمركز التشغيلي                 

  = تكلفة وحدة العمل        
  عدد وحدات العمل                      

وحدات العمل  إىلبالنسبة التكلفة املستقبلة ينفذ  التحميل إىل املراكز املستقبلة أوو 
  ).2(املزودة 

الطن (هي الطن  SCHBيف مؤسسة ) وحدة القياس(وحدة التكلفة  نو قد أوردنا سابقا أ
وحدات  و انطالقا من حتديد عدد). ن املباع لقسم التوزيعية و الطاإلنتاجاملنتج لألقسام 

حبساب خمتلق تكاليف  SCHBملؤسسة  التكاليف، يقوم حماسبو القياس املنتجة و املوزعة
و جدول  اإلنتاججدول تقرير  من خالل، و ذلك ية و التكلفة النهائيةاإلنتاج املراحل
  .األعباء

                                                
 .64-63 مرجع سابق ، صة ، الصناعي املؤسساتو ترشيد تسيري  التكاليفحساب : حمفوظ جبار )  1

2 ) Abdellah BOUGHABA : Comptabilité analytique d'exploitation, op. cit. p. 91. 



 

  )طن(                       2004 ديسمربشهر ل اإلنتاجتقرير : ) 11-3(جدول رقم                       

  خمزون آخر مدة  االستهالك  اإلنتاج  خمزون أول مدة  الورشة
  حمجر الصلصال
  حمجر الكلس

  كسر الصلصال
  كسر الكلس
  طحن اخلام

  الفرن
  طحن الكلينكر

  التوزيع دون توضيب
  التوزيع أكياس

- 

- 

1 257 

5 026 

10 500 

3 000 

- 

6 120 

4 080 

28 971 

115 881 

23 176 

92 705 

109 727 

66 298 

82 215 

49 329 

32 886 

28 971 

115 881 

22 165 

88 659 

114 306 

66 600 

82 215 

42 608 

28 406 

- 

- 

3 368 

13 475 

2 007 

3 410 

- 

19 983 

33 813 

  احملاسبة التحليليةقسم : املصدر

خالل  اإلنتاجطنان لكل مرحلة من مراحل املنتجة باأل الوحداتيبني هذا التقرير عدد 
املباعة لنفس الفترة و من مث بيان خمزون أول و خمزون آخر  الوحداتالفترة و كذا عدد 

  .مدة و هو الشيء الذي يسمح بإعداد جدول األعباء انطالقا من تكلفة وحدة القياس



 

                              2004 ديسمربجدول األعباء لشهر ) : 10-3(جدول رقم                     

تكلفة وحدة   اإلنتاج  األعباء  الورشة
  القياس

  اإلنتاجتكلفة 

  5,45  5,54  00 ,971 28  540,47 160  حمجر الصلصال

  417,87  417,87  881,00 115 479,65 423 48  حمجر الكلس

 423,41 تاجـــاإلنتكلـــفة مرحـــلة 

  60,89  60,89  176,00 23 095,61 411 1  كسر الصلصال

  225,86  225,86  705,00 92 365,74 938 20  كسر الكلس

 710,16  تاجـــاإلنتكلـــفة مرحـــلة 

  474,20  474,20  298,00 66 477,78 032 52  طحن اخلام

 184,36 1  تاجـــاإلنتكلـــفة مرحـــلة 

  172,78 1  172,78 1  298,00 66 995,78 752 77  الفــرن

 357,14 2  تاجـــاإلنة تكلـــفة مرحـــل

  930,28  930,28  215,00 82 958,85 482 76  طحن الكلينكر

 287,42 3  تاجـــاإلنتكلـــفة مرحـــلة 

  201,85  201,85  329,00 49 002,95 957 9  توزيع دون توضيبال

  850,60  850,60  886,00 32 960,64 972 27  التوزيع أكياس

 339,87 4  كلفـــــةتســــــــعر ال
  احملاسبة التحليليةقسم : املصدر 
  

تقرير  ، و من خاللالوحدوي للوحدة املباعةإن اجلدول السابق يعطينا سعر التكلفة 
املباعة ميكن حساب سعر التكلفة النهائي للوحدات  الوحداتالذي يعطينا عدد  اإلنتاج



 

  ).املباع اإلنتاج(املباعة 
  املباعة الوحداتعدد × دوي الوحسعر التكلفة =   سعر التكلفة اإلمجايل 

          =71 014 x 4 339,87 
          =308 191 528,20 

  سعر التكلفة –املباع  اإلنتاج=  النتيجة التحليلية  
         =308 191 528,20  -  235 238 583,80 

          =(72 952 944,40) 
نتيجة ل الال يعطون اهتمام حلساب و حتلي و التكاليفبحماسفإن  SCHBو يف شركة 

  .بإعداد جدول حسابات النتائج فقط يكتفىالتحليلية و إمنا 

   حمدودية طريقة األقسام املتجانسة. 2.1.3

إن عيب طريقة األقسام املتجانسة يـتجلى بشكل أساسي يف حمدودية استخدام 
  : ج ، و هذه احلدود هلا ثالثة أصولهذا النموذ

  احلدود املرتبطة بتطور النظام . 1.2.1.3
  : ه احلدود هيو هذ

  .اإلنتاجو تكامل مراحل  l'automatisation اإلنساناآللة بدل  استعمال -    
  .تطور نشاطات الدعم -    
  .األمهية املتزايدة للنشاطات القبلية و البعدية لإلنتاج -    

  احلدود املرتبطة بالنموذج يف حد ذاته. 2.2.1.3
    : و هي

  .شرةبااملغري التوزيع التنازيل لألعباء  -    
  .وحدات العمل غري مفسرة بشكل كامل -    



 

  .التكاليففترة حساب  -    

  )1(حدود مرتبطة بنمذجة استخدام النموذج . 3.2.1.3 
استخدام  لولو لتجاوز هذه العيوب هناك عدة حلول مقترحة و من بني تلك احل

تطرق مما جيعلنا ن SCHBاجلزئية و اليت هي األخرى أخذت ا شركة  التكاليفنظريات 
  .يف الصفحات القادمة من فصلنا هذا الطريقةهلذه 

  الجزئیة  التكالیفطریقة . 2.3
الكلية و كما سبق و أن رأينا، تنادي مببدأ التحميل الكلي  التكاليفإن نظرية 

إىل وحدات املنتج ) ، غري مباشرة، مباشرةمتغرية، ثابتة(كاليف مهما كانت طبيعتها للت
من يرى  التكاليفهذا النوع من التحميل فإن هناك من حماسبو و نظرا لعيوب . النهائي

ج مسؤولية مباشرة ة عن هذا املنتاملسؤول التكاليفضرورة حتميل املنتج النهائي بعناصر 
فهم ينادون مببدأ التحميل اجلزئي لعناصر  بالتايلو ) تكاليف ثابتة تكاليف متغرية و(

اجلزئية          التكاليفوجه هو ما يعرف بنظرية و هذا الت. على املنتوج النهائي التكاليف
  : و اليت بدورها تنقسم إىل عدة نظريات منها 

  .املباشرة التكاليفنظرية  -    
  .املتغرية التكاليفنظرية  -    
  .املستغلة التكاليفنظرية  -    

معتمدة من طرف شركة اإلمسنت ) املستغلة التكاليف(و نظرا ألن هذه األخرية 
SCHB ا و تطبيقًافسوف خنوض فيها نظري.  

  املستغلة التكاليفنظرية . 1.2.3

العقالين لألعباء الثابتة  ميل املستغلة أو ما يعرف بالتح التكاليفتعترب نظرية 
                                                

1 ) Brigitte DORIATH : Comptabilité de Gestion, op. cit. p 63-64. 



 

Imputation rationnelle des charges fixes  كحل وسط بني كل من النظرية الكلية اليت
املتغرية  التكاليف، و نظرية ت متغرية أو ثابتةعباء سواء أكانتقضي بتحميل املنتج بكل األ

Direct Costing  اليت تقضي بتحميل املنتج بكافة األعباء املتغرية على أن حتمل األعباء الثابتة
تقضي بتحميل ) التحميل العقالين(إىل حساب األرباح و اخلسائر، حيث أن هذه النظرية 

، كما تغلةالثابتة يعادل قيمة الطاقة املس فالتكاليو جزء من . املنتج بالتكاليف املتغرية
  : يتضح من الرسم التايل

  كلفةتحتميل األعباء الثابتة و سعر ال) : 3-3(شكل 

  التكاليف
  

  متغيــرة                 ثابـتة
  

                معامل التحميل
  

  سعر التكلفة=  تكاليف متغرية  + تكاليف ثابتة حمملة 
  

  ثمن إعداد الباح: املصدر
  

  : إذن تطبيق هذه النظرية يقتضي
  .املتغرية و الثابتة التكاليفالفصل بني  -1
  .الثابتة املستغلة التكاليف، و من مث حتديد حتديد أنواع الطاقة -2

معرجني على فائدة هذه  تو سوف نتطرق يف هذا اجلزء من حبثنا إىل هذه املقتضيا
  .SCHBالة التطبيقية ملؤسسة اإلمسنت رض احليف ذلك بع مستعيننيالعملية و خلفياا، 



 

  الثابتة التكاليفاملتغرية و  التكاليف .1.1.2.3
بشكل أساسي إىل ) أو البيع اإلنتاج(من زاوية عالقتها حبجم النشاط  التكاليفتصنف 

  .تكاليف متغرية و أخرى ثابتة

غري يف و هذه النفقات يكون سلوكها متغري طرديا بنفس الت:  املتغرية التكاليف -1
مع بقاء مجيع العوامل األخرى ثابتة يف تلك الفترة ، مثل أسعار املواد اخلام            اإلنتاجحجم 

          الصناعة و طرق . و معدالت األجور و األسلوب الفين لإلنتاج و مواصفات السلع
قص حجم و تنقص بن اإلنتاجاملتغرية تزداد بزيادة حجم  و التسويق و عليه فإن التكاليف

ة املباشرة من تكلفة مواد أولية تدخل يف الصناعي التكاليفو تشمل مجيع عناصر . اإلنتاج
أما عناصر . ة املباشرةالصناعيبشكل مباشر، العمل املباشر و تكلفة اخلدمات  اإلنتاج

التسويقية غري املباشرة فتحتوي على  التكاليفباشرة و عناصر املغري ة الصناعي التكاليف
حجم النشاط و اجلزء اآلخر ثابت ال يتأثر بتغري حجم النشاط و بتغري غري يتغري جزء مت

ة غري املباشرة املتغرية تكلفة الوقود، و تكاليف نقل املواد اخلام الصناعي التكاليفمن أمثلة 
  .اإلنتاجداخل األقسام و تكاليف صيانة اآلالت اليت تزداد بزيادة حجم 

لتسويقية غري املباشرة املتغرية تكلفة مواد التغليف            ا التكاليفاألمثلة على و من 
و عموالت وكالء البيع و مرتبات رجال البيع، إذا كانت تدفع كنسبة من حجم 

  ).1(املبيعات و مصاريف الدعاية و اإلعالن اليت تزداد بزيادة حجم املبيعات 
  : ل سلوك األعباء املتغرية كما يليو ميكن متثي

                                                
 .29ص  ،رجع سابقم، التكاليفحماسبة : رضوان حممد العنايت )  1



 

 حجم النشاط حجم النشاط

 تكلفة الوحدة املتغرية

  مع حجم النشاط  الوحدوية و الكليةاملتغرية  التكاليفتطور ) : 4-3(شكل رقم 

  األعباء                                             األعباء                          
  أعباء متغرية كلية

                      
  

       
  
  

  اطحجم النشاط                                           حجم النش
  .65، ص مرجع سابق، احملاسبة التحليلية: مليكة حفيظ شبايكي : املصدر 
  

االرتباط غري (غري أن هذا التناسب مع حجم النشاط قد يكون بشكل أقل حساسية 
يف  املؤسسةفمثال األجور املباشرة هي أعباء غري مباشرة و لكن يف حالة رغبة ) اخلطي

عماهلا ساعات إضافية بأجرة ساعية مرتفعة و ميكن رفع إنتاجها فإا قد تلجأ إىل تشغيل 
  ) :1(توضيح ذلك بيانيا كما يلي 

  املؤسسةاملتغرية مع تغري هيكل  التكاليفتطور ) : 5-3(شكل 

             األعباء األعباء                                                                    
                                    

                        التكلفة الوحدوية املتغرية
                           

  
  

  . 65، ص مرجع سابق، احملاسبة التحليلية: مليكة حفيظ شبايكي : املصدر 

                                                
 .65 مرجع سابق ، ص،  احملاسبة التحليلية: مليكة حفيظ شبايكي )  1

تكلفة اليد 
العاملة 
 اإلمجالية



 

اليت ال تتأثر يف جمموعها بتغري حجم  التكاليفو هي عناصر : الثابتة التكاليف -2
شاط أو نقص أو توقف متاما لفترة مبعىن أنه إذا زاد حجم الن. النشاط ضمن املدى املالئم

الثابتة ستبقى كما هي دون تغري، و من األمثلة على  التكاليفمن الوقت فإن عناصر 
الثابتة إهتالك األصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت و اإلجيار            التكاليف

، اجـاإلنتاالستغناء عنهم مهما تغري حجم  املؤسسة ستطيعتاإلداريني الذين ال و رواتب 
  : الثابتة إىل التكاليفو ميكن تبويب 

و متثل إجيار املصنع و التأمني على املصنع       : تكاليف صناعية غري مباشرة ثابتة -أ
  .و رواتب مدير املصنع و الصيانة العادية لألصول الثابتة اخلاصة باملصنع

ثل نفقات البيع و التوزيع اليت ال تتغري يف جمموعها و مت: بتةتكاليف تسويقية ثا -ب
بتغري حجم املبيعات مثل الرواتب اخلاصة مبدراء املبيعات و اإلعالن و 

  .املخازن، إجيار املعارض، أقساط تأمني املعارض
بطبيعتها ثابتة حيث أا ال  اإلدارية التكاليفو تعترب مجيع : تكاليف إدارية -ج

و من أمثلتها إجيار ) أو حجم البيع اإلنتاجحجم (شاط تتغري بتغري حجم الن
، رواتب ، راتب املدير العاماإلدارة، رواتب أعضاء جملس اإلدارةمكاتب 

  .اإلدارةاحملاسبني يف 

  : الثابتة إىل جمموعتني مها التكاليفو ميكن تقسيم 
تأثري يف قيمها يف و متثل البنود اليت ال ميكن لإلدارة ال: الثابتة االختيارية التكاليف -1

  .باملؤسسةاألجل القصري مثل بند الرواتب و األجور و تكاليف اإلعالن املتعلق بالتعريف 
التخلص  اإلدارةو تشتمل على البنود اليت يصعب على : الثابتة اإللزامية التكاليف -2

أو التأثري على قدرا على  املؤسسةمنها يف األجل القصري دون اإلضرار مبصاحل 
تة إهتالك األصول الثاب: الثابتة اإللزامية  التكاليفو من األمثلة على . ستمراراال

و تعترب . يةالرئيس اإلدارية الوظائفرواتب  ،، اإلجيارباستخدام طريقة القسط الثابت



 

ار معدات حتملها فمثال ميكن لإلدارة استئج الثابتة تكاليف اختيارية قبل التكاليفمجيع 
القسط  بطريقةبدالً من شرائها و لكنها إذا قررت شرائها و اهتالكها  بعقود قابلة لإللغاء

  ).1(الثابت فإن اهتالك هذه املعدات يصبح تكلفة ثابتة إلزامية 
  : ن متثيل األعباء الثابتة كما يليو ميك

  
  الوحدوية و الكلية مع حجم النشاطالثابتة  التكاليفرسم بياين يبني تطور ) : 6-3(بيان رقم 

  األعباء                                             األعباء                          
  

                      
  تكلفة ثابتة              

  تكلفة ثابتة إمجالية          للوحدة          
  
  

  حجم النشاط                                           حجم النشاط
  64 مرجع سابق ، ص،  حملاسبة التحليليةا: حفيظ شبايكيمليكة : املصدر 
  

إال أن هذا الثبات يكون يف املدى املتوسط و القصري و لكن يف حالة السعي لبلوغ 
مستوى نشاط أعلى ال بد من جتاوز عتبة الثبات و حتقيق استثمارات إضافية و اليت 

  ):2(تؤدي إىل رفع األعباء الثابتة فتصبح بيانيا كما يلي 

                                                
 .31-30مرجع سابق ، ص ،  التكاليفحماسبة : رضوان حممد العنايت )  1
 .65 مرجع سابق ، ص،  احملاسبة التحليلية: ايكي مليكة حفيظ شب)  2



 

  املؤسسةالثابتة مع تغري هيكل  التكاليفتطور ) : 7-3(شكل 

  األعباء                                                        
                                   

                  
      
                           

  
  

  حجم النشاط                                       
  . 65، ص مرجع سابق، احملاسبة التحليلية: ايكي مليكة حفيظ شب: املصدر   
  

ال يسهل تصنيفها إىل  التكاليفإن معظم  :)ةطاملختل(املشتركة  التكاليف -3
و ائص النوعني الثابت و املتغري فغالبيتها جتمع بني خص. تكاليف متغرية و تكاليف ثابتة

رية على حسب الصفة شبه املتغ التكاليفشبه الثابتة أو  التكاليفلذلك يطلق عليها 
اختاذ الرقابة و يف التخطيط،  التكاليفالغالبة على عنصر التكلفة، و أن استخدام بيانات 

  .إىل شقيها الثابت و املتغري طةاملختل التكاليفيتطلب حتليل  القرارات
 اإلنتاجو هي تكاليف يف األصل ثابتة و لكن عندما يزيد : شبه الثابتة التكاليف -أ

 اإلنتاجتأخذ يف الزيادة فمثال تكاليف املشرفني على  التكاليففإن هذه  إىل حد معني
إىل حد كبري فإن عدد املشرفني ال يكفي للمراقبة مما  اإلنتاجتبقى ثابتة، و لكن إذا ازداد 

  .يؤدي إىل زيادة عددهم فتزداد التكلفة
تزداد بنفس  األصل و لكنها ال و هي تكاليف متغرية يف: شبه املتغرية التكاليف -ب

ففي حالة . ، و ال تنقص بنفس نسبة نقصه مثل مصاريف الصيانةاإلنتاجنسبة زيادة 
      اإلنتاجأو توقفه تبقى عمليات الصيانة و لكن تقل عما كانت يف حالة  اإلنتاجنقص 

 التكاليف الثابتة الكلية



 

  ).1( اإلنتاجو تأخذ هذه املصاريف يف االرتفاع السريع إذا ابتدأ 
ابتة عن املتغرية أصبح الث التكاليفإن فصل :  الثابتةاملتغرية عن  التكاليففصل  -4

التوزيع  على مستوى SCHB اإلمسنت، و تتم هذه العملية يف مؤسسة ضرورةأكثر من 
، كما سبق      رية هي اليت تتغري مع حجم النشاطاملتغ التكاليفاألويل لألعباء حيث أن 

  : هي  التكاليفو أن ذكرنا و هذه 
 minerai de، ركاز احلديد  laitier gypse، الكلس، اجلص الصلصال(ة واد األوليامل -   

fer ، البوزوالن pouzzolane و أخرى(.  
  .)الغاز و الكهرباء(الطاقة  -  
  .املاء -  
  . Péréquation de transportالرواتب املرتبطة بالنقل  -  
  .كراء آالت نقل املواد األولية -  
  .)prime de rendement  )PRC / PRIعالوات املردودية  -  
 ..Droits d'extractionحقوق االقتالع  -  

شبه (املشتركة  التكاليف، و نشري إىل أن كتكاليف ثابتة التكاليفو تعامل باقي 
يفصل اجلزء الثابت منها عن اجلزء املتغري، و يستخدم يف  جيب أن) املتغرية أو شبه ثابتة

  .ذلك طرق حماسبية و أخرى إحصائية

  أنواع الطاقة. 2.1.2.3
 اإلنتاجمعرب عن هذا  اإلنتاجعلى  املؤسسةرة هي مقد: يةاإلنتاجالطاقة  -1

إما ) بوحدات قياس الطاقة(بوحدات من السلع املنتجة و عليه فإن الطاقة ميكن أن تقاس 
املنتجة إذا كان النشاط ينتج سلعة واحدة فقط ، أو على أساس  الوحداتعلى أساس 

ملكائن إذا كان النشاط ينتج أكثر من سلعة و يكون العمل اآليل ميثل ساعات استغالل ا
                                                

 .37مرجع سابق، ص ة ، الصناعي التكاليفحماسبة : حممد شفيق حسني طنيب )  1



 

 
 النشاط العادي

اجلزء األكرب يف عمل النشاط أو على أساس ساعات العمل املباشر إذا كان النشاط ينتج 
  . ميثل النسبة األكرب من عمل النشاطاإلنساينن منتج و يكون العمل مأكثر 
ه عندما يتم استغالل وقت العمل هي ما ميكن إنتاج :)القصوى(اقة النظرية الط -2
أو  انتظارمن دون أي شكل من أشكال حتديد هذا الوقت سواء بفترات  % 100بنسبة 

 ار قابلية البيع و استيعاب السوق،عطل أو أية توقفات أخرى و بدون األخذ بنظر االعتب
     حتقيقه يف الظروف      املؤسسةعلى ينبغي أكرب من أي هدف عملي  بالتايلفيكون 

من الطاقة نادر يف احلياة العملية       املستوىلذلك فإن استخدام هذا  ،و األحوال االعتيادية
  .و لكنه يستخدم كمقياس للطاقة

 اإلنتاجمن  كفءحيث يفترض هنا حتقيق مستوى : )العملية(الطاقة االعتيادية  - 3 
 ا، و اليت ال ميكن حتسب فيه الطاقة القصوى و يطرح منها كافة التوقفات املسموح

جتنبها مثل الوقت االعتيادي الضائع بسبب إعداد و يئة املكائن و اآلالت، االنتقال من 
التأخري يف تسليم املواد و غريها من التوقفات  ،التصليح ،اإلدامة ،عملية إىل أخرى

  .املسموح ا
  )1(ا التوقفات املسموح   -الطاقة القصوى  =  الطاقة االعتيادية        

ي حيث أن االقتصادأو ما يعرف باملستوى احلقيقي للنشاط : الطاقة الفعلية -4
 اإلنتاجفعليا من  املؤسسةالذي تبلغه  املستوىي هو االقتصاداحلقيقي للنشاط  املستوى

  ).2(العادي  املستوىو الذي قد يكون أقل يساوي، أو أكرب من  املختلفةيف الفترات 

  الثابتة فالتكاليحتميل . 3.1.2.3
  : ما يعرف مبعامل التحميل حيث أن عن طريقالثابتة  التكاليفيتم حتميل 

  النشاط الفعلي            
  = معامل التحميل 

                                                
 .156مرجع سابق، ص ، التكاليفحماسبة : مرائي اقصي الس/ حممود علي اجلبايل ، د/ د)  1
 .101طبعة عمار قريف، باتنة ، دون سنة نشر، ص من النظرية إىل التطبيق، م احملاسبة التحليلية: علي رحال )  2



 

  ).1(هذا التطبيق يأيت من منظور حماكاة سلوك األعباء الثابتة مع تلك املتغرية 
علي        الفال بد من حتديد مستويات النشاط إذن من أجل حساب معامل التحميل 

أو حجم املبيعات حيث يقترب مفهوم النشاط  اإلنتاجحتدد هذه األخرية إما مبستوى و 
. ال تطرح مشاكل اإلنتاجعملية  لدول املتقدمة أينبالنسبة لي من مستوى البيع االقتصاد
بيع ية موجودة و كافية لتلبية الطلب غري أن املشكل يطرح من ناحية الاإلنتاجفالطاقة 
ي مرتبط إذًا مبستوى البيع و االقتصادمستوى النشاط  .ليس كل ما ينتج يباع ذلك أنه

  .اإلنتاجعلى أساسه حيدد مستوى 
لدول املتخلفة بالنسبة ل اإلنتاجي مبستوى االقتصادو يرتبط أكثر مستوى النشاط 

  ).2(ذلك أن السوق تستوعب كل ما ينتج 
و لفترة زمنية معينة يكون  ةاملؤسسإن حتديد و قياس مستوى النشاط العادي يف 

الكفيلة بترمجة  التنبؤيةاملرجعية التارخيية أو  املعطياتعادة بالرجوع إىل جمموعة من 
، و لقياس مستويات عية و املصداقيةبقدر كبري من الواق املؤسسةظروف عمل و استغالل 
  : تماد على األسس املرجعية التاليةالنشاط العادي ميكن االع

تشكل عادة املتوسطات املرجحة املرجع لتحديد : خيية أو التوقعاتمعطيات تار -
) من منو أو انكماش( املؤسسةمستوى النشاط العادي و لكن إمهال وضعية 

يضعف من مصداقيتها  اإلحصائيةعند وضع فرضيات حتديد مثل هذه املقاييس 
العادي العملية و دائما و ارتباطا بالعامل الزمين ميكن حتديد مستوى النشاط 

، لكن بالرجوع هذه )املتوسط املرجح(اإلحصائي باالعتماد على نفس املتغري 
  .على املديني القصري و املتوسط املؤسسةاملرة لتوقعات نشاط 

، ية النظريةاإلنتاجيعترب الكثري أن معيار الطاقة : املؤسسةاالعتماد على طاقات  -

                                                
1) Claude ALASARD et Sabine SEPARI : Les outils de contrôle de gestion, Ed. Dunod, Paris, 2001,         

p 221. 
 .101مرجع سابق، ص من النظرية إىل التطبيق ،  احملاسبة التحليلية: علي رحال )  2



 

 أفضللفترة زمنية معينة ميثل  يةاالقتصادالفعلية و يف أحسن الظروف املثلى أو 
  .املعايري لتقدير مستويات النشاط العادي

فتحديد مستوى النشاط العادي ليس باألمر السهل خاصة عندما يتعلق األمر باختيار 
أو حتديد حيز القياس ) املنتجة املخزنة أو املباعة ؟ الوحداتهل نعترب (القياسية  الوحدات

...)         ، مركز عمل أو نشاط حمددوحدة إنتاجية ككل، املؤسسةهل املقياس خيص (
القياسية جيب البحث دائما  الوحدةو تفاديا لكل أشكال التناقض اليت قد ختل مبوضوعية 

تطابق مستوى (ية اإلنتاجالطاقة  الستغاللعلى املقياس األقرب من الظروف املثلى 
الين ملستوى النشاط العادي التحديد العق) الفعلية املؤسسةالنشاط العادي مع طاقات 

، إيرادات أو اخلدمات املقدمة املنتجاتأسعار بيع  ،على مستويات التكاليفيؤثر 
  ).1(التزاماا بشكل جينبها االحنراف عن املسار العادي للعمل  و املؤسسة

  اإلمسنتتطبيق التحميل العقالين يف مؤسسة . 4.1.2.3
   :معامل التحميل -1

املتغرية عن الثابتة بالطريقة املذكورة سابقا، يتم حتميل  تكاليفالبعد أن يتم فصل 
معامل التحميل و الذي هو واحد يف مجيع األقسام كون أن  عن طريقالثابتة  التكاليف

 املؤسسةو معامل التحميل العقالين املعمول به يف . النشاط متجانس يف مجيع األقسام
SCHB هو:  

  النشاط الفعلي                 
   1=                           =مل التحميل العقالين معا 

  النشاط العادي                           
  

  :أن متساوي مع النشاط العادي هلا مما يدل على للمؤسسةو هذا يعين أن النشاط الفعلي 

                                                
، رسالة ماجستري، ةالصناعي املؤسسة قراراتو ترشيد اختاذ يف  التكاليفدراسة  استخدام: سليمة رقاد )  1

 .80، ص 1998جامعة فرحات عباس، سطيف، 



 

  . مجيع التوقفات اليت حتدث داخل املصنع هي توقفات مسموح ا -   
  .إىل حساب التكلفة و سعر التكلفة تم حتميلهامجيع األعباء الثابتة ي -  
  .دة الفعالية و كذا تكلفة البطالةانعدام ربح زيا -  
  .رق التحميل العقالين يساوي الصفرف -  
  .الكلية التكاليفسعر التكلفة و النتيجة التحليلية هي نفسها كما يف طريقة  -  

  طريقة توزيع األعباء الثابتة و املتغرية -2
    :يتم االختيار بينها طرق 3توجد 

يقسم إىل ) التوزيع األويل و الثانوي(جدول التوزيع الكالسيكي : الطريقة األوىل  *
  .نصفني، عمود لألعباء الثابتة و آخر لألعباء املتغرية

حيث  par nature de chargeتستعمل جداول ملحقة بطبيعة األعباء : الثانية الطريقة  *
  .بت حممل و آخر متغريإىل جزء ثا جيزأأن كل عبء 

  ).1(تستعمل جداول ملحقة ملركز التحليل : الثالثة الطريقة  *

األوىل حيث أن حساب التكلفة و سعر  الطريقةتستعمل  SCHBو يبدو أن شركة 
.     )األقسام املتجانسة(الكلية  التكاليفالتكلفة يتم بنفس اخلطوات اليت رأينها يف طريقة 

إىل  التكاليفد الذي يطرأ هو جتزئة يح، فإن التغري الو1 يساوي و مبا أن معامل التحميل
، و تظهر النتائج يف جدول التوزيع اإلمجايل حيث خيصص جدول لكل متغرية و ثابتة
و تنتهي العملية بتوزيع أعباء قسم ) siègeاملقر (فيتم أوالً توزيع أعباء قسم . مركز تكلفة

رض جدويل التوزيع هلذين علك سنكتفي هنا بو لذ). Expédition sac(التوزيع أكياس 
و باقي املراكز توزع بنفس الشاكلة و يراعي يف هذه طبيعة املركز و هل هو . املركزين

.ن املراكز األساسية أو الثانويةم

                                                
1 ) Abdellah BOUGHABA : Comptabilité analytique d'exploitation, op. cit. p. 328. 



  

  )ج.د(                                                                  2004 مربديسالتوزيع اإلمجايل ملركز املقر لشهر ) : 11-3(جدول رقم                                                  

  األعباء اإلمجالية احململة  األعباء الثابتة احململة  معامل التحميل  األعباء املتغرية  األعباء الثابتة  البيان  املركز
  045,24 701 -  1 045,24 701 -  املواد و اللوازم  املقر

  110,23 286 6 535,37 183 1  1 574,86 102 5 535,37 183 1  تاخلدما  املقر

  981,05 984 23 902,22 842 9  1 078,83 142 14 902,22 842 9  مصاريف العاملني  املقر

  244,18 271 500,00 14  1 744,18 256 500,00 14  الضرائب و الرسوم  املقر

  389,19 063 1 -  1 389,19 063 1 -  املصاريف املالية  املقر

  760,85 139 1 071,25 292  1 689,60 847 071,25 292  املصاريف املتنوعة  املقر

 931,10 513 2 381,10 513 2  1 550,00 381,10 513 2  االهتالك  املقر

  683,46 833 33 389,94 846 13  1 293,52 987 19 389,94 846 13  اموع  املقر
  ةاحملاسبة التحليليقسم : املصدر 

  
  



  )ج.د(   2004 ديسمربالتوزيع اإلمجايل ملركز التوزيع أكياس لشهر ) : 12-3(م جدول رق

األعباء   البیان
  الثابتة

األعباء 
  المتغیرة

معامل 
  التحمیل

األعباء 
الثابتة 
  المحملة

األعباء 
اإلجمالیة 
  المحملة

 569,1 002 15 - 1 569,13 002 15 -  المواد و اللوازم
 994,36 80 - 1 994,36 80 -  الضرائب و الرسوم

 995,73 637 995,73 637 1 - 995,73 637  اإلھتالك
 721559,22 15 995,73 637 1 563,49 083 15 995,73 637  التوزیع األولي

 940,89 890 1  0    المقر
 021,25 666 7  0    اإلدارة
 955,66 368  0    التجاریة
 891,45 568  0    التوزیع

 754,29 328  0    المواد األولیة
 105,06 020 2  0    األمن

 722,51 444 1  0    التموین
 961,31 754 1  0    اإلنتاج
 950,98 791 3  0    الصیانة
التوزیع مجموع 
 972960,66 27  0    الثانوي

  عدد وحدات العمل
  تكلفة وحدة العمل

    32 886 
850,60 

  احملاسبة التحليليةقسم : املصدر
  

الكلية املعروضة  التكاليفو جدول األعباء بنفس طريقة  اإلنتاجير و يتم إعداد تقر
  .كذلك بعرض جدول حسابات النتائج للفترة املعنية تفىسابقا و يك



 

  فائدة و شروط و أبعاد تطبيق التحميل العقالين. 2.2.3
  فائدة تطبيق التحميل العقالين. 1.2.2.3

    بالنسبة ملعامل التحميل عباء الثابتة تطبيق التحميل العقالين يرتكز على حتميل األإن 
الوحدوية  التكاليفالثابتة يف  التكاليفاستبعاد تأثري  إىلو هذا ما يقود بكل بساطة 

  :هذا فإن فرق التحميل العقالين يسمح اإلحاطة الدقيقة بـ  باإلضافة إىل
  ) .تكلفة البطالة(الوسائل  sous-emploiتكلفة نقص استخدام  -
  ).ربح الفعالية(الوسائل  sur-emploiناتج عن زيادة استخدام الربح ال -

التحميل العقالين شأنه يف ذلك شأن طريقة التكلفة املتغرية من جهة أخرى يظهر 
Direct costing  اإلنتاجيأيت عرب االستعمال اجليد لطاقات  املؤسسةبأن حتسني نتائج          

ية ناقصة ، و هذا اهليكلية اإلنتاجالنقاط أين  localiserو البيع ، و يسمح كذلك بتحديد 
  .باتباع سياسة بيع مع كثري من التميز للمؤسسةما يسمح 

  :روط تطبيقها و هي ختص بشكل أساسيمرتبطة بش الطريقةو حدود هذه 
هذه . التحميل العقالين املتغرية عمليا و املفترضة ثابتة نظريامن جهة تكلفة وحدة  -

، و تكلفة اليد العاملة قلبات تكلفة شراء املواد األوليةالتغريات مرتبطة بت
  ...) . الساعات اإلضافية املقيمة مبعدل أعلى(

، إذا كانت احنرافات التحميل العقالين تتجدد بانتظام ية حبتةاقتصادمن جهة نظر  -
أو  للمؤسسةمن فترة إىل أخرى فإنه يتعني بشكل جدي سؤال الطاقة العادية 

  ).1( ملركز التحليل

  شروط و أبعاد تطبيق التحميل العقالين. 2.2.2.3
أبعاد تطبيق التحميل العقالين للمصاريف الثابتة كيفية استخالص تلخص شروط و 

تساعد بشكل مباشر ...) التنبئة ، الرقابية(احملاسيب للطريقة آليات تسيريية  املستوىمن 
                                                

1 ) Abdellah BOUGHABA : Comptabilité analytique d'exploitation, op. cit. p 325. 



 

ل الظروف الستخدام طاقات املهيأة ألفض اختاذ القراراتأو غري مباشر املسري يف 
  .املؤسسة

  حمددات تطبيق التحميل العقالين للمصاريف الثابتة  - أ
إذا كانت اخلاصية األساسية ألسلوب التحميل العقالين للمصاريف الثابتة تتمثل يف 
مبدأ عزل أو تصفية آثار تغري مستويات النشاط على املصاريف الثابتة احململة للتكلفة 

فضرورة تطبيق هذا األسلوب كتقنية حماسبية و مساعدة يف . املؤسسة النهائية و نتيجة
  : من اخلصائص اليت يتمثل بعضها يف حتدده جمموعة املؤسسةتسيري 
 املؤسساتتطبيق أسلوب التحميل العقالين للمصاريف يستحسن أن يكون يف  -

 فالتحكم يف. اليت تتمتع بطاقات هيكلية كبرية تقابلها مصاريف ثابتة هامة
، اإلنتاجمنط (مستويات استغالل هذه الطاقات وفقا ملتغريات داخلية و خارجية 

تؤثر يف اجتاه تطور هذه الطاقات       ) املؤسسةطبيعة املنتجات، السوق، أهداف 
  .عموما املؤسسةيف تكاليف و نتائج  بالتايلو 

مسي ميكن ذات نشاط مو املؤسساتية يف اإلنتاجتباين مستويات استخدام الطاقة  -
حجم (أن يساعد أسلوب التحميل العقالين للتحكم يف انعكاسات بعض متغرياته 

و ذلك بتقدير أوالً مستوى ...) ، األسعار، املوسمالنشاط، تكاليف الفترة
  .املؤسسةالنشاط العادي و ثانيا نتائج 

ية لتغريات مستويات النشاط املوضوعتسهيال لعمليات حتليل و متابعة األسباب  -
سابية احملبفضل األخذ مببدأ احلساب الشهري للتكاليف، انتظار اية الفترة 

يقلص من أمهية و فعالية معطيات . )أشهر، سداسي أو سنة 3(الطويلة نسبيا 
عند أقرب فترة من ) الفروق(التحليل، فصعوبة حتلل أسباب تغريات النشاط 

يقلص من الفرص ) لهبني فترة حتصيل نتائج التحليل و فترة استغال(ظهورها 
املتاحة لإلدارة املسرية للتحكم يف تكاليفها أو يف وضع تقديراا لتفاوت فترات 



 

  .عدم مطابقتها لظروف الفترة بالتايلو  املعلوماتحتصيل 
  األبعاد العملية للتحميل العقالين للمصاريف الثابتة  -ب

يل العقالين للمصاريف احملتويات التقنية و اإلعالمية احملددة جلوهر أسلوب التحم
االستعانة ببعض هذه اجلوانب أو احملتويات يف ممارسة بعض  املؤسسةالثابتة تسمح إلدارة 

رقابة ، تنبؤ(التحميل العقالين ، فاألبعاد أو اآلليات الوظيفية ألسلوب التسيريية الوظائف
  .تكاليفجعلته يقترب من أصول احملاسبة املسبقة لل...) اختاذ القراراتمساعدة يف 

  : يل العقالين للمصاريف الثابتة يفو ميكن تلخيص بعض مظاهر استخدام أسلوب التحم
  : البعد التقديري للتحميل العقالين -

الوقوف و قياس فعالية ب للمؤسسةدراسة و حتليل احنرافات النشاط يسمح 
إعادة النظر لتتمكن من معرفة و حتديد مدى ضرورة ) يةاهليكل(استخدامها لطاقتها املادية 

، فالبعد ختلف مواردها خاصة منها الطاقوية، طرق تسيريها ملاملؤسسةيف أهداف 
التقديري للتحميل العقالين جعل من األسلوب امتداد للتكاليف املعيارية و يساعد يف 

  .إعداد املوزنات املرنة
  : اختاذ القراراتاملساعدة يف  -

ال يعترب يف جوهره طريقة حلساب أسلوب التحميل العقالين للمصاريف الثابتة 
راكز ملالتكلفة و التكلفة النهائية و لكن مسامهته يف حتديد تكلفة وحدات النشاط 

التحليل و املتميزة بقدر كبري من االستقرار على املدى القصري مما ساعد املسري على 
التحميل  فاعتبار أن فروق...) ، السعر، النتائجالتكاليف(حتديد عقالين ملتغريات عمل 

إذا ضرورة حتديد معامل (العقالين ناجتة عن تغري مستويات تشغيل طاقات مركز العمل 
عدم (اإلحاطة بأهم االختناقات بفهذا يسمح ) املؤسسةحتميل لكل مركز حتليل يف 

املعرقلة للسري ...) ، تكاليف التوقف و األعطالطاقات املتاحةمع التناسب حجم الطلبية 
، احملسنة و اددة املعدلة اختاذ القراراتا ميكن من خالهلاليت  و للمؤسسةالعادي 



 

  .باملؤسسةلظروف و فرضيات االستغالل 
ميكن التحكم يف  :زل آثار التغريات املومسيةعية بوالوحدالتحكم يف التكلفة  -

باستخدام أسلوب التحميل العقالين للمصاريف الثابتة بتوجيه جمهودات  املؤسسةتكاليف 
غري اليت سبق عزهلا عند حتديد  التكاليفين يف البحث عن عوامل للتحكم يف هذه املسري

التحميل العقالين ال يعترب تقنية مطلقة للتحكم يف  أن مستويات و معامالت النشاط إذ
على مستوياا و يبقى على بل يساعد على إفراز بعض احملددات املؤثرة  املؤسسةتكاليف 
بأساليب و أدوات حتليل أخرى تساهم يف وضع  ةالتقنيضرورة تدعيم هذه  املؤسسة

  .)1(مقومات للتحكم يف تكلفة وحدة النشاط

                                                
       مرجع سابق ، ة ، الصناعي املؤسسة قراراتو ترشيد اختاذ يف  التكاليفاستخدام دراسة : سليمة رقاد )  1

 .83-81ص 



 

  خاتمة 
هذا الفصل كيف أن هناك بالفعل حماولة جادة لإلحاطة  من خاللو هكذا يتجلى 

الطرق املعتمدة حلساب  من خاللو ذلك  SCHBبالتكاليف داخل شركة اإلمسنت 
اولة مازال ينقصها الكثري و ذلك نظرا للتقدير اجلزايف لبعض إال أن هذه احمل. التكاليف

استعمال معامل حتميل مساو للواحد يف مجيع األقسام و جلميع السنوات       و احلسابات 
  . و احلقيقة أن معامل التحميل قد ال يكون كذلك

م اآليل لالستغالل داخل الشركة تعتمد و بشكل كبري على اإلعال احملاسبة التحليليةو 
و لكن الشيء الغري جيد فيه هو . يف حساب التكلفة و أسعار التكلفة و هذا أمر جيد

الكثري من  هذا النظام مما أدي و يؤدي إىل حصولعدم حتكم الشركة بشكل فعال يف 
األخطاء و الفروقات، و االعتماد على التخمني بدل الطرق العلمية يف جتاوز تلك 

  .األخطاء و الفروقات
نظرا لتناسب  التكاليفغم أن الشركة هلا رأي سديد يف اختيار طرق حساب و ر

إال أن ما يؤاخذ عليها هو عدم أخذها بطرق أخرى  العملياتتلك الطرق مع طبيعة 
و لذلك رأينا يف حبثنا هذا أنه من املهم أن نقترح . قد تكون األفضل التكاليفحلساب 

من مزايا و اليت  الطريقةاليف الشركة ملا هلذه تطبيق طريقة التكلفة املتغرية حلساب تك
الشركة و مناسبة الختاذ الكثري من القرارات   تكاليفهي حسب رأينا مناسبة حلساب 

  .عرض له يف فصلنا القادمتنسالتسيريية و هذا ما 
  



 

  
  
  
  
  

  
    الرابع الفصل
  المتغـــیرة التكلـــفة

 DIRECT COSTING  
  المـــردودیـــة عـــتبـــة و

  



 

  الرابع الفصل
  المردودیة عـتبـة و  المتغـیرة التكلفة

   مقدمة
بعد أن تطرقنا يف الفصل السابق إىل الطرق و األساليب املستعملة حلساب التكاليف 

تحميل و املتمثلة يف طريقة األقسام املتجانسة و طريقة ال ،SCHBمبؤسسة اإلمسنت 
هذين كل طريقة من  ، و بعد أن عرفنا عيوب و حدودالعقالين للتكاليف الثابتة

، نأيت يف هذا الفصل على اقتراح طريقة أخرى حلساب خمتلف التكاليف أال      الطريقتني
، حيث نرى و حسب وجهة نظرنا أن تطبيق Direct Costingو هي طريقة التكلفة املتغرية 

و لذلك سنخصص فصلنا هذا . أنسب من باقي الطرق SCHBؤسسة مبمثل هذه الطريقة 
و ذلك بالتعرض لألسس اليت تقوم عليها هذه . ذه النظرية يف املؤسسة املذكورةلتطبيق ه

النظرية و مقارنة النتيجة التحليلية هلذه األخرية و مع تلك اليت وجدناها يف طريقة 
و من مثة التطرق إلحدى أهم تطبيقات هذه النظرية أال و هي نقطة . التكاليف الكلية

  .ردودية و خمتلف مشتقااعتبة املبالتعادل أو ما يعرف 

   DIRECT COSTING المتغیرة التكلفة طریقة. 1.4
التكلفة املتغرية من الطرق احملاسبية التحليلية املتطورة نسبيا و املستعملة تعترب طريقة 

و قد نشأت هذه الطريقة ألول مرة يف الواليات  حتديد التكاليف و حتديد النتيجة، يف
و انتقلت فيما بعد يف  Direct Costingحتت إسم  Harrisعند  1936املتحدة األمريكية سنة 

  .مث إىل فرنسا Marginal Costing حتت إسم ترا نات إىل أوربا و بالضبط إىل اجنلاخلمسي
و الواقع أن هذه الطريقة استعملت حتت عدة أمساء أدت إىل وجود خلط يف املفاهيم 

  ). 1( التكاليف املباشرة و ال املتغرية ال يغين Direct Costingفاملصدر األول للفظ 

                                                
ة الختاذ القرارات ، رسالة ماجستري، املدرسة العليا للتجارة، ااحملاسبة التحليلية كأد: رشيد بوكساين )  1
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غري متغرية فإنه بالنسبة للمصاريف  و إذا كانت أغلب املصاريف املباشرة تعد أعباء
  .منها ثابتا و اآلخر متغريباشرة يعد اجلزء األكرب امل

تتماشى هذه النظرية مع نظرية التكاليف املباشرة يف عدم حتميل التكاليف الكلية 
على وحدات النشاط، و لكنها ختتلف مع النظرية املذكورة يف اكتفائها بتحميل البنود 

  .املباشرة فقط و استبعاد غري املباشرة مبا فيها البنود املتغرية و البنود الثابتة
التكلفة املتغرية تتحمل وحدات النشاط بكافة البنود املتغرية فقط سواء و طبقا لنظرية 

أكانت بنود مباشرة أم غري مباشرة، و لذلك فإا تقتضي إجراء حتليل دقيق بقصد فصل 
و طبقا هلا تتحمل وحدات النشاط بالبنود األوىل           . البنود املتغرية عن البنود الثابتة

  : و ميكن متثيل ذلك بيانيا كما يلي. مل حساب األرباح و اخلسائر بالبنود الثابتةو يتح
  املتغرية التكلفة طريقة) : 1-4( رقم شكل

  

 رقم األعمال

 اهلامش على التكاليف املتغرية 

 الربح التكاليف الثابتة التكاليف املتغرية

  
Source: Christian et Christiane Roulet : Comptabilité analytique et contrôle de gestion, op. cit. p. 157 

ستمر و تقوم النظرية على الفرض العلمي أن البند املتغري يبدأ مع النشاط و ي
و هو بذلك يبتدئ من نقطة الصفر و يرتفع خطه مع أول  ،باستمراره و ينتهي بانتهائه

نة البند و سلوكه      وحدة من النشاط و يتوقف شكل اخلط و احنداره على درجة مرو
  .و تطوره جتاه تغري حجم النشاط



 

يست إذن إال تكاليف خاصة على ذلك تقرر النظرية أن البنود املتغرية ل و بناًء
و يستلزمها و هكذا يكون هو  ،فهو املسؤول عن حدوثها و هو احملتاج إليها بالنشاط،

 ،ثابتة سواء أكان هناك نشاط أم الأما البنود الثابتة فإا قائمة و صحيحة و  ،املتحمل ا
و من مث فيتحمل ا حساب  ،فال تقبل النظرية إدراجها ضمن مفهوم تكاليف النشاط

األرباح و اخلسائر كما يتحمل باألعباء العمومية للمؤسسة ككل، فهي تكاليف زمنية 
نها و ال جيوز ترحيل بعض م ،حتدث بأقساط سنوية دورية ال عالقة هلا بوحدات النشاط

  .إىل السنوات التالية ضمن تكاليف حتت التشغيل أو الوحدات التامة الباقية دون بيع
أي تم هذه النظرية بربط عناصر التكلفة حبجم اإلنتاج حيث أن هناك بعض عناصر 

  ).1(التكلفة تظل مبالغها ثابتة بتغري حجم اإلنتاج و بعضها يتغري بتغري حجم اإلنتاج 
  .أسس نتطرق هلا فيما يلي ية التكلفة املتغرية تقوم على عدةو نظر

  أسس طريقة التكلفة املتغرية. 1.1.4

تعترب هذه األسس كخطرات يتم اعتمادها للوصول إىل صايف الربح من النشاط       
  :ألسس نوضحها يف الرسم املوايله او قبل أن نأيت على تفصيل هذ
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  املتغرية التكلفة طريقة أسس) : 2-4( رقم شكل

  تبويب عناصر التكاليف
  )، ثابتةمتغرية( 

  
  حتميل التكاليف املتغرية 

  
  تسعري املنتج 

  
  حساب النتيجة 

  من إعداد الباحث :املصدر

  تبويب عناصر التكلفة. 1.1.1.4
صل بني التكاليف املتغرية و التكاليف الثابتة          حسب هذه النظرية فإنه جيب الف

، تلك الشبه متغرية أو الشبه ثابتةو بالتايل ضرورة الفصل بني الشطر املتغري و الثابت يف 
  : حيث تبوب التكاليف إىل

  .تكاليف متغرية -    
  .تكاليف ثابتة -    
  ).مشتركة(تكاليف خمتلطة  -    

كاليف متغرية و أخرى ثابتة باستعمال طرق رياضية فالتكاليف املختلطة تشطر إىل ت
  .و أخرى إحصائية و قد ذكرناها يف الفصل السابق

و مبا أن هذا التبويب مت التطرق له سابقا نظريا و عمليا، حيث عرفنا كيف يتم فصل 
فصل في هنا بتقدمي أمهية سنكت  SCHBالتكاليف الثابتة عن املتغرية يف مؤسسة اإلمسنت 

 إىل حتقيق ، حيث دف املؤسسة من وراء هذا األخريإىل متغرية و ثابتة التكاليف
  :، و أخرى اقتصادية و ذلك عن طريقأهداف مالية حتليلية



 

ال تستطيع املؤسسة حتقيق أرباح إال : حتديد تكلفة اإلنتاج يف أغراض التسعري - أ
، بإمكاا ري و الثابتن بالتفرقة بني املتغو لك. إذا زاد سعر البيع عن التكاليف الكلية

، حيث الربح يف هذه اض سعر البيع عن التكاليف الكليةحتقق ربح على الرغم من اخنف
احلالة ليس صايف الربح و لكن مدى مسامهة ما يتبقى من سعر البيع بعد تغطية التكاليف 

  د  ل ذلك إذا كانت املؤسسة تواجه حالة كساا، و مثتغرية يف تغطية التكاليف الثابتةامل
دج تكاليف  180دج تكاليف متغرية للوحدة  300: و كانت التكاليف الكلية كاأليت

دج زيادة على التكاليف املتغرية تغطي  100دج فهناك  400، و كان سعر البيع ثابتة
دج فإن اإلنتاج يف هذه  300، أما إذا وصل سعر البيع إىل من التكاليف الثابتة % 55,55

دج فشيء طبيعي أن تتوقف املؤسسة عن  300قل سعر البيع عن  أما إذا. احلالة كعدمه
  .اإلنتاج
االحنرافات اليت حتدث يف التكاليف ميكن حتديد مسؤوليتها و ذلك : الرقابة -ب

يكون االحنراف معروفا و ميكن اختاذ . بفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف املتغرية
  .اخلطوات التصحيحية يف الوقت املناسب

فالتكاليف املتغرية تتأثر بإعداد الربامج . تقوم الربجمة على اختيار البدائل: جمةالرب -ج
  ).1(املستقبلية  لإلنتاج 

  .و سنتطرق له الحقًا: جدول االستغالل التفاضلي - د

  حتميل التكاليف. 2.1.1.4
أكانت بعناصر التكاليف املتغرية فقط، سواء ) وحدات النشاط(حيث حيمل اإلنتاج 
أو تكاليف غري ) شرة، أجور و مصروفات صناعية مبامواد(هذه التكاليف مباشرة 

جلزء املتغري فقط من و لكن ا) ، أجور و مصروفات صناعية غري مباشرةمواد(مباشرة 
،      ة اجلزء املتغري من تكاليف البيعلك إىل التكاليف املتغري، و يضاف كذهذه األخرية

  .SCHBو فيما يلي التوزيع األويل للتكاليف املتغرية يف مؤسسة اإلمسنت 

                                                
 .151، ص  1998احملاسبة التحليلية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر : عبد الكرمي بويعقوب )  1



 

  )دج:  لوحدةا)      (2004 ديسمرب شهر( املساعدة األقسام داخل املتغرية للتكاليف األويل التوزيع) : أ 1- 4( جدول

الص   یانة اإلنت    اج التم    وین األمن المواد األولیة التوزی   ع التجاری   ة اإلدارة المقر التك    الیف     أألقس    ام 

-66 191 778,98 - 3 074 573,42 5 061 075,35 - - - 11 715 035,39 70 104 524,00 المواد و اللوازم المستھلكة 

17 572 757,22 3 084 430,50 330 012,38 2 214 682,30 796 784,86 - 304 381,36 30 058 340,23 5 102 574,86 الخدمات

13 593 887,44 3 069 587,46 1 754 049,99 2 192 562,48 438 512,50 2 192 562,48 1 315 537,50 10 524 299,96 14 142 078,83 مصاریف العاملین

1 265 536,80 - 253 107,36 753 728,83 - - - 1 731 604,55 256 744,18 ضرائب و رسوم

- - - - - - - 3 801 881,43 -1 063 389,19 مصاریف مالیة

- - - - - - - 96 723,08 847 689,60 مصاریف متنوعة

- - - - - - - - 550,00 اإلھت  الك

-33 759 597,52 6 154 017,96 5 411 743,15 10 222 048,96 1 235 297,36 2 192 562,48 1 619 918,86 57 927 884,64 19 987 293,52
التوزی    ع األول    ي للتك    الیف  

  المتغ    یرة
  من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات قسم احملاسبة التحليلية: املصدر 



 

  )دج:  الوحدة)      (2004 ديسمرب شهر( الرئيسية األقسام داخل املتغرية للتكاليف األويل التوزيع) : ب 1- 4( جدول

  
من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات قسم احملاسبة التحليلية: املصدر 

            التوزیع
 أكیاس

  دون التوزیع
 أكیاس

       طحن
            طحن الفرن الكلینكر

 الخام
 كسر         

 الكلس
         كسر

 الصلصال
              محجر

 أألقسام     التكالیف الصلصال محجر الكلس

15 002 569,13 4 517 619,44 32 008 684,08 35 873 567,67 14 636 318,75 5 428 245,77 - 11 620 256,12  المستھلكة اللوازم و المواد -

 الخدمات 228,08 90 479,25 4 - 000,00 386 3 428,60 610 053,03 363 - -

 العاملین مصاریف - 612,48 946 3 - 024,99 877 537,50 315 1 024,99 877 051,04 754 1 - -

رسوم و ضرائب - 960,28 833 6 - - 107,36 253 864,42 151 485,89 202 491,53 121 994,36 80

 مالیة مصاریف - - - - - - - - -

 متنوعة مصاریف - - - 242,94 101 - - - - -

 اإلھتالك - - - - - - - - -

15 083 563,49 4 639 110,97 33 965 221,01 37 265 510,11 16 815 392,21 9 792 513,70 - 22 405 308,13  المجموع 228,08 90



 

من خالل جدول التوزيع األويل للمصاريف املتغرية يبدو جليا أن أهم بنود التكاليف 
و كذا مصاريف العاملني أما فيما خيص التكاليف  ،هي املواد و اللوازم املستهلكة املتغرية

  .الصناعية األخرى فإن أهم البنود املتغرية هي اخلدمات مث الضرائب و الرسوم
هي مؤسسة لصناعة اإلمسنت حيث حساب التكاليف هنا يكون  SCHBن املؤسسة إ

رئيسية هلذا األخري ميكن إجيازها يف عن طريق نظام تكاليف املراحل حيث السمات ال
   :التاليةالنقاط 
ليف يتم إعداد تقارير تكاليف اإلنتاج على أساس جتميع و تلخيص و قياس التكا -

  .، و على مستوى وحدة املنتجعلى مستوى اإلنتاج يف جمموعه
التشغيل على مستوى كل      يتم حتميل التكاليف على حسابات اإلنتاج حتت  -

  .و يطلق على هذه احلسابات اصطالح حسابات املراحل، مرحلة
  .يتم حصر وحدات املنتج و التقرير عنها على مستوى كل مرحلة على حدة -
بالنسبة لإلنتاج حتت التشغيل يف بداية و اية الفترة يف كل مرحلة جيب التدليل  -

غيل و يعين ذلك حصر الوحدات حتت التش التامة،على كمياته مبدلول الوحدات 
يف اية الفترة و حتويل كمياا إىل الكميات املعادلة هلا كوحدات تامة استنادا 

  .إىل درجة متام هذه الوحدات
يتم قياس متوسط تكلفة الوحدة يف كل مرحلة من خالل قسمة تكلفة اإلنتاج يف  -

هذه املرحلة على عدد الوحدات املستفيدة و اليت تتمثل يف صورة الوحدات 
  .عادلة لتلك الوحداتالتامة امل

يتم حصر تكلفة الوحدات التالفة و بقية عناصر خسائر التشغيل و حتميلها على  -
الوحدات التامة بوصفها جزءا من تكلفة اإلنتاج أو اعتبارها خسارة وفقا 

  .لتقييمها على مستوى كل مرحلة على حدة
املرحلة التالية أو إىل يتم قياس تكلفة الوحدات التامة يف كل مرحلة و حتويلها إىل  -



 

و حيقق ذلك إمكانية قياس  ،ن األجزاء التامة املصنعة وفقا لطبيعة الصناعةوخمز
  .تكلفة إنتاج الوحدة التامة عند املرحلة النهائية لإلنتاج

يتحقق الضبط احملاسيب حلسابات املراحل من خالل حصر و جتميع التكاليف يف  -
التشغيل على مستوى املؤسسة يف        صورة إمجالية يف حساب اإلنتاج حتت

  ).1(جمموعها 
و هلذا سنعتمد هنا على . و قد رأينا يف الفصل السابق كيف حتسب التكاليف الكلية

   Pratique de la "Méthode des coûtsلتكاليف الكلية على األعباء املتغرية  تطبيق طريقة ا
complets sur les charges variables"  

حيث أن تفريغ أعباء األقسام الفرعية إىل األقسام الرئيسية يتم بنفس القانون الذي 
  .تناولناه يف الفصل السابق و الذي نعيد التذكري به

  التوزيع األويل للقسم املفرغ له+   للقسم املفرغ التوزيع األويل          
  ما فرغ هلذا القسم من أقسام+ األعباء املفرغة هلذا القسم                  
        سابقة       من أقسام سابقة         

  =األعباء املفرغة لقسم ما 
  +التوزيع األويل للقسم املفرغ                       
  األعباء املفرغة هلذا القسم            –جمموع التوزيع األويل لألقسام         
  من أقسام سابقة                      

  : مثال 
  التوزيع األويل لقسم اإلدارة× التوزيع األويل لقسم املقر                   

  = األعباء املفرغة لإلدارة 
  التوزيع األويل لقسم املقر -جمموع التوزيع األويل لألقسام             

             57 927 884,64  x  19 987 293,52                   =              =6 059 966,755  
      211 048 017,20 - 19 987 293,52  
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  التوزيع األويل للمصلحة التجارية+      التوزيع األويل لإلدارة             
  أعباء املقر املفرغة للمصلحة+ األعباء املفرغة لإلدارة من                  

  =للمصلحة التجارية       التجارية          املقر      غةاألعباء املفر
  +التوزيع األويل لإلدارة                           من اإلدارة  

  األعباء املفرغة لإلدارة من املقر           –جمموع التوزيع األويل لألقسام         
                          

 (884,64 927 57 + 966,755 059 6)  (918,86 619 1 + 463,3681 169)       األعباء املفرغة
  = للمصلحة التجارية  

  (884,64 927 57 + 966,755 059 6) 017,20 048 211  -              من اإلدارة  
                       =778 584,2176  

األعباء املتغرية  وبتعميم العملية على مجيع األقسام حنصل على جدول التوزيع الثانوي
  :التالينيو ذلك ما يظهره اجلدولني 



  )دج:  الوحدة)    (2004 ديسمرب شهر( املساعدة لألقسام املتغرية لألعباء الثانوي التوزيع) : أ 2- 4( جدول

  
  من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات قسم احملاسبة التحليلية: املصدر 

التجار التوزيع وليةاملواد األ األمن التموين اإلنتاج الصيانة
 ية

املقر اإلدارة  التوزيع األويل

 أألقسام 293,52 987 884,6419 927 57 918,86 619 1 562,48 192 2 297,36 235 1 048,96 222 10 743,15 411 5 018,00 154 6 597,50 759 33-
 املقر (293,52 987 19)966,755 059 6 463,3681 169 368,9096 227,2449229 129 351,613 069 1 134,6651 566 785,7125 643 667,69 531 3-

 اإلدارة - (851,39 987 63) 584,2176 778 814,845 053 1 722,965 593 039,899 913 4 054,849 601 2 815,609 957 2 929,90 225 16-
-659 201,496 120 165,469 التجار - - (996,446 567 2) 812,72801 120,8405142 24 599,2387 199 671,5554 105

 التوزيع - - - (558,963 518 3)610,07251 33 122,3517 278 243,1542 147 439,0296 533,915167 918- ية
 املواد األولية - - - - (978,483 015 2) 888,6369 160 177,44162 85 860,38202 354,88396 531-
 األمن - - - - - (050,7 843 16) 357,6736 773 431,4349 879 368,61 824 4-
 التموين - - - - - - (382,489 690 9)316,725 530 201,63 909 2-
 اإلنتاج - - - - - - - (832,36 549 11) 182,30 668 3-

الصيانة - - - - - - - - 037,90 028 67-
التوزيع الثانوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

  )دج:  الوحدة)    (2004 ديسمرب شهر( الرئيسية لألقسام املتغرية لألعباء الثانوي التوزيع) : ب 2- 4( جدول
           التوزی   ع
أكی   اس

 التوزی   ع ب   ال 
توض   یب

      طحن
الكلینك      ر

الف   رن
           طحن
الخام

 كسر          
الكل   س

        كسر 
الصلص  ال

             محجر
الكل   س

التوزی  ع األول  يمحجر الصلصال

15 083 563,49 4 639 110,97 33 965 221,01 37 265 510,11 16 815 392,21 9 792 513,70 - 22 405 308,13 90 228,08 أألقس  ام

1 577 925,62 485 307,869 3 553 178,429 3 898 429,12 1 759 096,131 1 024 416,96 - 2 343 869,852 9 438,963092 المقر

7 249 637,478 2 229 703,397 16 324 759,02 17 910 982,30 8 082 009,112 4 706 591,673 - 10 768 699,43 43 366,4678 اإلدارة

294 526,8411 90 584,87407 663 216,5706 727 659,149 328 343,1234 191 211,9857 - 437 493,7415 1 761,824478 التجاری   ة

410 394,8402 126 221,3141 924 128,5362 1 013 923,074 457 514,5789 266 435,5209 - 609 605,4726 2 454,933047 التوزی   ع

237 405,8253 73 016,69589 534 591,2675 586 535,7471 264 663,7227 154 128,0214 - 352 645,4919 1 420,133366 المواد األولیة

2 155 495,789 662 945,74 4 853 752,954 5 325 376,206 2 402 980,378 1 399 385,633 - 3 201 799,585 12 893,91904 األمن

1 299 811,926 399 771,0336 2 926 921,041 3 211 320,357 1 449 050,641 843 860,6769 - 1 930 756,399 7 775,320106 التم    وین

1 638 919,44 504 067,1694 3 690 524,526 4 049 120,687 1 827 092,994 1 064 015,216 - 2 434 470,812 9 803,820857 اإلنت    اج

-7 218 652,156 -2 220 173,531 -16 254 986,17 -17 834 429,85 -8 047 466,192 -4 686 475,46 - -10 722 673,46 -43 181,11729 الص   یانة

22 729 029,09 6 990 555,533 51 181 307,19 56 154 426,91 25 338 676,7 14 756 083,93 - 33 761 975,46 135 962,3445   التوزی   ع الث   انوي 
من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات قسم احملاسبة التحليلية: املصدر 



و انطالقا من جدول التوزيع الثانوي ميكن إعداد جدول األعباء املتغرية و الذي يبني 
  .نتاج و كذا سعر التكلفة املتغرية للوحدةالتكاليف املتغرية لكل مرحلة من مراحل اإل

  )ج.د: الوحدة(    "2004 ديسمرب شهر" املتغرية األعباء جدول) : 3-4( رقم جدول

التكلفة املتغرية   اإلنتاج األعباء الورشة
 للوحدة

التكلفة املتغرية  
 اإلنتاج

 0,593797225 0,593797225 971,00 228 962,3445 135 حمجر الصلصال

 291,3503979 291,3503979 881,00 115 975,46 761 33 الكلسحمجر 

 291,9441951 تكلـــفة مرحـــلة اإلنـــتاج

   176,00 23  كسر الصلصال
 159,1719857 159,1719857 705,00 92 038,93 756 14 كسر الكلس

 451,1166662 تكلـــفة مرحـــلة اإلنـــتاج

 230,9247195 230,9247195 727,00 109 676,70 338 25 طحن اخلام

 682,0413857 تكلـــفة مرحـــلة اإلنـــتاج

 847,0003154 847,0003154 298,00 66 426,91 154 56 الفــرن

 529,041701 1 تكلـــفة مرحـــلة اإلنـــتاج

 622,5300394 622,5300394 215,00 82 307,19 181 51 طحن الكلينكر

 2151,756852 ة اإلنـــتاجتكلـــفة مرحـــل

 141,7128977 141,7128977 329,00 49 555,533 990 6 التوزيع دون أكياس

 691,1479684 691,1479684 886,00 32 092,09 729 22 التوزيع أكياس

 984,432121 2 كلفـــــةتســــــــعر ال
 SCHBمن إعداد الطالب اعتمادا على بيانات مؤسسة : املصدر 

  تكلفة الوحدة الواحدة×  عدد الوحدات املباعة  =    املبيعات تكلفة
       =2 984,432121  x  71 014  =211 936 462,60  



 

  تسعري املنتج .3.1.1.4
ه و حسب طريقة التكاليف حيث يسعر املنتج مبا ال يقل عن التكاليف املتغرية ألن

  ).1(رية اليت حتمل له ، يكون منتج ماذا رحبية حينما يغطي التكاليف املتغاملتغرية
حيث أنه و كما سبق أن رأينا عند تطرقنا ألمهية الفصل بني عناصر التكاليف الثابتة 

قها بتطبي  SCHBمؤسسةفة اإلنتاج ألغراض التسعري فإن و املتغرية يف جمال حتديد تكل
، تستطيع حتقيق رحبا هامشيا حىت و لو كانت أسعار البيع أقل من ةلطريقة التكلفة املتغري
، ألن الربح يف هذه احلالة ليس هو هي ليست أقل من التكلفة املتغريةالتكلفة الكلية طاملا 

أو ما يعرف ) Marge de contributionهامش املسامهة (صايف الربح إمنا هو الربح احلدي 
  ) .M /CV(باهلامش على التكلفة املتغرية 

  تكلفة املبيعات املتغرية –املبيعات = الربح احلدي 
  عدد الوحدات املباعة× سعر البيع = املبيعات      

          =71 014  x  3 312,56  
          =235 238 583,80  

  462,60 936 211 - 583,80 238 235=  الربح احلدي 
         =23 302 121,20  

  328,13=  الربح احلدي الوحدوي 
 حتقق رحبا حديا ما مل يقل سعر بيعها عن   SCHBو حسب هذه النظرية فإن املؤسسة

  .دج للوحدة 2984,432121 

  حساب النتيجة. 4.1.1.4
اليف سواء إن طريقة التكاليف الكلية تقوم على أن النتيجة هي الفرق بني جممل التك

ا طريقة التكاليف املتغرية أم ،، مباشرة أو غري مباشرة و املبيعاتأكانت متغرية أو ثابتة
                                                

1 ) LASARY : La comptabilité analytique, op. cit. p 90. 



 

هي الفرق بني اهلامش على ) صايف الربح من النشاط الطبيعي(فتقوم على أن النتيجة 
  .التكلفة املتغرية و جممل التكاليف الثابتة

  التكاليف الثابتة –اهلامش على التكلفة املتغرية = النتيجة التحليلية 
       =104 083 860,50  -  23 302 121,20 
    =(80 781 739,30)  

  ،ف الثابتة ال متثل تكلفة للمنتوجالتكالي –حسب هذه النظرية  –و هذا يدل على أن 
و إمنا هي تكاليف زمانية يتم طرحها من حساب األرباح و اخلسائر، و بالتايل فمؤسسة 

تيجة ن )رغم حتقيقها لربح حدي موجب(و اليت حققت هنا نتيجة سلبية  SCHBاإلمسنت 
، كان ميكنها أن حتقق نتيجة إجيابية لو أا حتكمت يف ليف ثابتة كبريةلتحملها تكا

  .تكاليفها الثابتة أكثر
و باإلضافة إىل استعمال التكلفة املتغرية يف حساب النتيجة فإا تستعمل كذلك لتقييم 

  .املخزون السلعي
كما  SCHBو وفقا لنظرية التكاليف املتغرية يكون جدول االستغالل التفاضلي ملؤسسة 

  :يلي 
  )ج.د"   (2004 ديسمرب شهر" SCHB ملؤسسة التفاضلي االستغالل جدول) : 4- 4( جدول

 % املبالغ البيـــان

  رقم األعمال  
 إمجايل التكلفة املتغرية لإلمسنت املباع  -

235 238 583,80 
 

211 936 462,60 

%100 
 

% 90,09 

  اهلامش على التكلفة املتغرية
 الثابتة إمجايل األعباء -

23 302 121,20 
104 083 860,50 

%9,90 
% 44,24 

   (739,30 781 80) النتيجة التحليلية
  باحثمن إعداد ال: املصدر



 

و من اجلدول أعاله يتبني أن التكاليف املتغرية مثلت نسبة مئوية مرتفعة من رقم 
من  44,24 %و أن التكاليف الثابتة هي األخرى كانت مرتفعة النسبة  90,09 %األعمال 

  .رقم األعمال و هذا ما أثر سلبا على النتيجة

  تقييم الطريقة. 2.1.4

 Directكغريها من طرق و نظريات حتميل التكاليف فإن لنظرية التكلفة املتغرية 

costing  حماسن ترغب املؤسسة يف استعماهلا حلساب التكاليف، و هلا مساوئ جتعلها حمل
حماسبو التكاليف و فيما يلي نتعرض ألهم مزايا و أهم  نقد و انتقاد من طرف الكثري من

  .عيوب طريقة التكلفة املتغرية

  املزايـــا. 1.2.1.4

و قد رأينا من خالل تطبيق هذه ) 1(املنتجة تساعد على حتديد أسعار البيع للسلع  -
) سعر البيع(كيف ميكن للمؤسسة معرف احلد األدىن للسعر  SCHBالطريقة على مؤسسة 

  .الذي عنده تبقى املؤسسة حتقق أرباح
تعمل على ختطيط األرباح و الوصول إىل احلجم االقتصادي عن طريق الربط بني  -

كما سنرى ذلك يف اجلزء  ،)2" (نقطة التعادل"التكاليف و حجم اإلنتاج و األرباح 
  .الثاين من هذا الفصل

ان سهلت طريقة التكاليف املتغرية عمليات حتليل و حساب تكاليف و نتائج  -
املؤسسة كانت هلا أيضا مسامهة ملموسة من خالل ما توفره من معطيات حتليلية يف 

  .مساعدة املسريين على القيام مبهامهم
للوحدة بتغريات مستويات النشاط يف حدود املصاريف عدم تأثر التكلفة املتغرية  -
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الثابتة للفترة يسمح إلدارة املؤسسة بالبحث على عوامل أخرى غري عنصر التكلفة 
غريات فت. لتفسري ظاهرة تضخيم أو تقليص هيكل تكاليف منتج ما أو جمموعة منتجات

أن تؤثر يف هيكل ، أمناط تنظيم و تسيري املؤسسات ميكن مستويات األسعار اإلنتاجية
التحميل العقالين  ،التكلفة الكلي أو أحد مكوناته و ساعدت أساليب مثل عتبة املردودية

  .للمصاريف الثابتة على معاجلة التكاليف يف عالقاا بتغريات مستويات النشاط
تسمح طريقة التكاليف املتغرية بتقييم أداء بعض مراكز املسؤولية باملؤسسة فبعزل  -

اليت ال ميكن للعاملني أو املسؤولني ذه املراكز التأثري يف مبالغها ) الثابتة مثال( املصاريف
إذا ). الزيادة أو االخنفاض(ال حيملهم مسؤولية تطور هذه التكاليف يف اجتاه أو يف آخر 

الطريقة تسمح بتحديد جمال املسؤولية  و اليت حتددها صالحيات املهام    و األهداف 
كما تساعد على إعداد نظام لألهداف و مراقبة . رد من مركز التحليلاملخولة لكل ف

  ).Budgétisation )1املؤسسة خاصة باعتماد أسلوب املوازنة  أداءات

  العيــوب. 2.2.1.4
التكلفة املتغرية يظهر خاصة يف صعوبة التمييز بني تبط بطريقة إن املشكل املر -

و قد رأينا يف الفصل الثاين من هذا البحث بأن ). 2(األعباء املتغرية و األعباء الثابتة 
ء الثابتة ليس باألمر اهلني و ال باألمر الدقيق، و تربز التمييز بني األعباء املتغرية و األعبا

  ).املشتركة(الصعوبة خاصة يف فرز التكاليف املختلطة 
أن اإلنتاج لن يستفيد فقط من التكاليف املتغرية بل استفاد من التكاليف الثابتة  -

. بدوا أيضا على اعتبار أن التكلفة الثابتة نشأت من أجل اإلنتاج و ال ميكن االستمرار
بنصيبها من التكاليف الثابتة و الذي يتناسب مع مدى  املنتجاتو عليه جيب أن تتحمل 

ن التكلفة عنسبة االستغالل حىت تكون تكلفة الوحدة الواحدة معربة (االستفادة منها 

                                                
 .54استخدام دراسة التكاليف يف اختاذ و ترشيد قرارات املؤسسة الصناعية، مرجع سابق، ص : سليمة رقاد)  1

2 ) Patrick PIGET et Gilbert CHA : Comptabilité analytique, op. cit. p. 86. 



 

  ).1) (احلقيقية هلا
فاحلد املميز بني  ،ليس هناك متييز واضح بني الفترة الطويلة و القصرية األجل -

التكلفة املتغرية و الثابتة هي املدة القصرية ألنه بطول الفترة الزمنية تصبح كل التكاليف 
  .متغرية
تغري التكاليف حيدد أحيانا على حجم اإلنتاج و أحيانا على حجم املبيعات يف  -
  .ال يكون التناسب بني اإلنتاج و املبيعات إال يف املدى الطويلحني 
مل حتل الطريقة مشكلة توزيع عناصر التكاليف غري املباشرة بالكامل فما زال  -

يواجه احملاسب مشكلة حتديد نصيب وحدة املنتج النهائي من عناصر التكاليف غري 
املباشرة و املتغرية فبالرغم من ارتباطها املباشرة  و املتغرية و عناصر التكاليف البيعية غري 

حبجم النشاط إال أنه و نتيجة إلعتبارها من العناصر غري املباشرة فإن احملاسب يواجه 
  ).2(مشكلة حتميلها على وحدات املنتج النهائي 

  مقارنة النتيجة التحليلية بالتكلفة الكلية و التكلفة املتغرية. 3.1.4

يتضح مما سبق أن حساب النتيجة التحليلية باستعمال طريقة التكلفة الكلية يظهر 
أنه يف حالة زيادة حجم اإلنتاج عن  إذ، باستعمال طريقة التكلفة املتغريةاختالفا عنه 

، فإن مفهوم التكلفة الكلية يظهر صايف بالتايل زيادة خمزون آخر الفترة حجم املبيعات و
، و حيدث العكس عندما يكون حجم املبيعات أكرب لفة املتغريةربح أكرب من مفهوم التك

حيث يظهر مفهوم التكلفة املتغرية  بالتايل اخنفاض خمزون آخر الفترةمن حجم اإلنتاج و 
  ).3(مفهوم التكلفة الكلية  يف هذه احلالة صايف ربح أكرب من
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و يرجع سبب ذلك إىل حركة التكاليف الثابتة املصاحبة للمخزون يف التكلفة 
الكلية يؤدي إىل نقل جزء من  حيث أن تقييم املخزون السلعي بالتكاليف، الكلية

التكاليف الثابتة من فترة تكاليفية إىل أخرى، و إذا كانت الفترة التكاليفية يف آخر 
الدورة فإن ذلك يؤدي إىل انتقال جزء من التكاليف الثابتة إىل الدورة املقبلة و هذا يتنايف 

  .و مبدأ استقالل الدورات املالية
احملسوبة  2004ن النتيجة التحليلية لشهر ديسمرب و يف حالتنا التطبيقية وجدنا أ

أفضل من تلك احملسوبة باالعتماد على ) 72952944,38(باالعتماد على النظرية الكلية 
أكرب من ) وحدة 82 215(ذلك أن إنتاج هذه الفترة ) 80781739,3(التكلفة املتغرية 

و هو أكرب من خمزون ) دةوح 53 796(مما ترتب عنه خمزون آخر فترة ) 71 014(مبيعاا 
  ).وحدة 10 200(أول فترة 

  المردودیة عتبة. 2.4
عتبة املردودية ملؤسسة ما هو رقم األعمال الذي من أجله تغطي املؤسسة جممل 

  ).صفر= نتيجة (و حتقق نتيجة معدومة ) CV + CF(أعبائها 
  ).1(أو النقطة امليتة ) CAC(و تدعي أيضا برقم األعمال احلرج 

و فكرة عتبة املردودية مبنية أساسا على التفرقة بني التكاليف الثابتة و اليت ال تتغري 
مع التغري يف حجم اإلنتاج خالل الفترة القصرية و اليت متثل عبء فتري جيب حتمله 

و التكاليف املتغرية للوحدة       . النظر عن التغريات يف حجم اإلنتاج و املبيعاتبصرف 
، و لذلك فإنه بطرحها نتاج و بيع وحدة واحدة من املنتجو اليت متثل التكلفة املرتبطة بإ

من سعر البيع ينتج اهلامش الذي يضيفه إنتاج و بيع وحدة واحدة إىل صايف الربح أو 
  ).2(عة يف تغطية جزء من األعباء الثابتة مسامهة كل وحدة مبا

                                                
1 ) Claude ALASARD et Sabine SEPARI : Les outils de contrôle de gestion, op. cit. p 167.. 

حماسبة التكاليف ألغراض التخطيط و الرقابة، دار : كمال الدين الدهراوي /كمال خليفة أبوزيد، د/ د.أ)  2
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يف مؤسسة  –اليت سنأيت على ذكرها الحقا  -*و بافتراض توافر فرضيات التحليل
سنعمد يف العناصر القادمة إىل حتديد عتبة املردودية و خمتلف مشتقاا  SCHBاإلمسنت 

  .2004معتمدين يف ذلك على معطيات سنة 

  حتديد عتبة املردودية. 1.2.4

رج الذي عنده املقصود بتحديد عتبة املردودية هو التوصل إىل معرفة رقم األعمال احل
، و نتوصل إىل هذه املعرفة بإتباع أسلوبني و مها حتقق املؤسسة أية ربح و ال خسارةال 

  . األسلوب احملاسيب و األسلوب البياين

  حتديد عتبة املردودية حسابيا. 1.1.2.4
  : ردودية على عدة معطيات أساسية هييعتمد حساب عتبة امل

  ).ثابتة+ متغرية (ليف إمجايل التكا= رقم األعمال احلرج  -  
  .إمجايل التكاليف الثابتة= اهلامش على التكلفة املتغرية  -  
  .صفر= النتيجة  -  

و عليه فإن املؤسسة تبدأ يف حتقيق الربح ابتداء من اللحظة اليت تسمح فيها مبيعاا 
  ).1(بالتغطية الكاملة لألعباء الثابتة و املتغرية 

  : هناك ثالثة عالقات متكننا من ذلكو حلساب عتبة املردودية 
  : أوالً •

  التكاليف الثابتة+ التكاليف املتغرية = عتبة املردودية 
  : )دج: الوحدة ( 2004خالل سنة  SCHBو لدينا يف مؤسسة اإلمسنت 

  902 273 646 2 = لرقم األعما    
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  طن * 859,1491 798= و بافتراض ثبات سعر البيع فإن عدد الوحدات املباعة 
    x  798 859,1491  984,432121 2= التكلفة املتغرية      
            =2 384 140 905 
  860,50 083 104=  التكاليف الثابتة     

  :لديناإذن 
 y = ax + b  : معادلة التكلفة الكلية هي    

  التكلفة الكلية: y   حيث 
       a    : امليل  
    x : رقم األعمال  
    b :التكاليف الثابتة  

  : ويض جندعو بالت
   2 384 140 905   

y =                                  x   +  104 083 860,50    
2 646 273 902 

 
y = 0,90 x  +   104 083 860,50 

  :و منه  y = xو عند عتبة املردودية يتساوى كل من رقم األعمال و التكلفة الكلية 
x  = 0,90 x  +   104 083 860,50 

   104 083 860,50 
x  =                                   =   1 050 742 969    

     1  -  0,90 

     969 742 050 1: م األعمال احلرج هوإذن رق
ـًا •   :ثـاني

  .التكاليف الثابتة= عند عتبة املردودية يكون اهلامش على التكلفة املتغرية 
  x 104 083 860,50        2 646 273 902رقم األعمال  × التكاليف الثابتة            

  =                 =  عتبة املردودية  
                       997 132 262    هامش التكلفة املتغرية              
       =1 050 742 969  

                                                
 .طن 790 242و هو ال يبتعد كثريا عن العدد احلقيقي الذي كان )   *



 

  صفرا= النتيجة : ثـالثـا •
  : و منها جند

                   860,50 083 104التكاليف الثابتة                        
  =                = عتبة املردودية  

     0,099057394    معدل هامش التكلفة املتغرية           
     =1 050 742 969     

  حتديد عتبة املردودية بيانيا . 2.1.2.4
ميكن إجياد رقم األعمال احلرج بيانيا و ذلك عن طريق التمثيل البياين لكل من رقم 

لعالقات اليت تناولناها عند و حسب ا. األعمال، اهلامش على التكلفة املتغرية و األعباء
التحديد  ا ميكن كذلك االعتماد على نفس العالقات من أجليحتديد عتبة املردودية حساب

  : ذلك كما يليو البياين 
  : أوالً •

  التكلفة الثابتة+  التكلفة املتغرية  =     رقم األعمال     
  y = ax + b: أي    

  .التكاليف الثابتة: b، رقم األعمال: x، امليل:    aلفة الكلية ،التك: yحيث   
        Y = 0,90 x  +  104 083 860,50 
 

2 000 000 000 1 050 742 969 0 x 

1 905 969 072 1 050 742 969 104 083 860,50 y 
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x 
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 منطقة الربح

 منطقة اخلسارة

y = ax+b 

 من إعداد الباحث: املصدر

 التكاليف الكلية
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y = x 

  املردودية عتبة و الكلية التكاليف) : 3-4( شكل

  
  

 



 

 )ج.د( املبالغ باملاليني
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 منطقة الربح
 منطقة اخلسارة

x 

  رقم األعمال
 من إعداد الباحث: املصدر

 التكاليف الثابتة

  : ثـانـيا •
  التكاليف الثابتة= هامش التكلفة املتغرية 

 CV = 0,90 X:       و مما سبق 
M /CV = 0,90 X – X  =  0,099 X 

 

2 000 000 000 0 X 

198 114 788,3 0 M /CV 

  

  املردودية عتبة و املتغرية التكاليف هامش) : 4-4( شكل
املتغرية  هامش التكلفة               

M/CV                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 اهلامش على التكلفة املتغرية



 

500 

500 

1000 

1000 

1500 2000 

500 

500 

 )ج.د( املبالغ باملاليني

X 
  رقم األعمال

Z 

 منطقة الربح
 منطقة اخلسارة

 النتيجة

 من إعداد الباحث: املصدر

  .صفرا= النتيجة   :ثـالـثًا •
  التكاليف الثابتة - هامش التكلفة املتغرية = النتيجة      

Z  = 0,099 X – 104 083 860,50 

 رقم األعمال: X  النتيجة        :  Zحيث 
 

2 000 000 000 0 X 

94 030 927,85 – 104 083 860,50 Z 

  
   النتيجة و املردودية عتبة) : 5-4( شكل

                          

 النتيجة



 

  العالقة بني التكلفة و احلجم و الربح .2.2.4

إن دراسة العالقة بني التكلفة و احلجم و الربح تعترب أساس عملية ختطيط األرباح       
.      دلو حتديد اآلثار املترتبة على السياسات اإلدارية البديلة و هذا ما يسمى بتحليل التعا

و فكرة حتليل التعادل هي أن الربح ال يتحقق إال بعد تصريف حجم معني من املبيعات 
حبيث يتساوى مثن بيع هذا احلجم مع التكلفة املتغرية هلذا احلجم مضافًا هلا التكلفة 

و حتليل التعادل من ) 1(الثابتة اخلاصة بالفترة و يطلق على هذا احلجم نقطة التعادل 
الناحية احملاسبية يقوم على مجلة من الفرضيات، مل يفرضها حتليل التعادل من الناحية 

  : لياالقتصادية و هذه االفتراضات نوردها فيما ي
جيب الفصل إمكانية الفصل بني التكاليف املتغرية و بني التكاليف الثابتة و بالتايل  -

  .بني الشق املتغري و بني الشق الثابت بالنسبة للتكاليف املشتركة
أن متوسط التكلفة املتغرية للوحدة ثابت ال يتغري مع التغري يف حجم اإلنتاج و أنه  -

  .ال حيدث أي تغري يف كفاءة العمليات اإلنتاجية
مع التغريات يف أحجام  أن مقدار التكاليف الثابتة الكلية ال يتغري يف املدى القصري -

اإلنتاج يف حدود مدى إنتاجي معني و الذي يتحدد بإمكانيات الطاقة املتاحة 
  .يف الفترة القصرية

  .أن سعر بيع الوحدة ثابت ال يتغري مع التغريات يف حجم املبيعات -
  .أنه يتم إنتاج و بيع نوع واحد فقط من اإلنتاج أو تشكيلة ثابتة من املنتجات -
أو أنه ال حيدث تغري يف املخزون  الفترة، يوجد خمزون أول الفترة و آخر أنه ال -

  .مبعىن أنه يفترض أن عدد الوحدات املباعة يساوي عدد الوحدات املنتجة
أن حجم اإلنتاج و املبيعات هو املؤثر الوحيد على سلوك التكاليف و اإليرادات      -

  .و بالتايل سلوك األرباح

                                                
 .43ة التكاليف الصناعية، مرجع سابق، ص حماسب: حممد شفيق حسني طنيب )  1



 

  ).1(من القصر حبيث ميكن جتاهل أثر القيمة الزمنية للنقود أن فترة التحليل  -
إن قيام حتلل التعادل على هذه الفروض ال يعين أن هذا األخري يفتقر إىل الدقة أو أنه 

ملية التسيري، فاملسري عليه باستخدام حتليل التعادل، مع عدم إمهال غري جمدي يف ع
).      ، التكاليفاألسعار(ريات يف العوامل السابقة مالحظة األثر الذي ميكن أن حتدثه التغ

و اجلدول املوايل يبني األثر الذي حتدثه العوامل املؤثرة على نقطة التعادل بالزيادة أو 
  .بالنقص

  التعادل نقطة على العوامل تغري ثرأ) : 5- 4( جدول

 األثر على نقطة التعادل الـتغــــــــــــــري
 إخنفاض إرتفاع يف العامل

  سعر البيع  - 1
  زيادة سعر البيع  –     
  سعر البيع  اخنفاض –     

  التكلفة املتغرية  - 2
  زيادة التكلفة املتغرية للوحدة   –     
  لوحدة   نقص التكلفة املتغرية ل -     

  التكاليف الثابتة  - 3
  زيادة التكاليف الثابتة  –     
 نقص التكاليف الثابتة  –     

  
  
×  

×  
  
  
× 

  
×  
  
  
  
×  
  
  
× 
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ميكن إيراد اجلدول  SCHBضات السابقة حمققة يف مؤسسة و بافتراض أن مجيع االفترا

   :أناملوايل لتحليل التعادل علما 
  .عدد الوحدات املباعة× سعر البيع = إيرادات املبيعات  -  
  .التكاليف املتغرية -إيراد املبيعات  = اإليراد احلدي     -  

                                                
  ،2003- 2002مبادئ احملاسبة اإلدارية، الدار اجلامعية، دون بلد نشر، : أمحد حسني علي/ أمحد نور، د/ د) 1
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100 200 300 400 500 600 

500 

1000 

1500 

2000 
  ايرادات املبيعات
  التكاليف الكلية
  التكاليف املتغرية
  منطقة الربح

  منطقة اخلسارة
 

  ألف 100
  )طن( 

500 
 )ج.د(مليون 

 لتكاليف ا

 التكاليف الثابتة

 حجم النشاط بالوحدات
 من إعداد الباحث: راملصد

  .التكاليف الثابتة - اإليراد احلدي  = صايف الربح       -  
  )ج.د(                                      التعادل حجم و الوحدات عدد) : 6- 4( لجدو

عدد الوحدات 
 )طن(

 صايف تكاليف ثابتة اإليراد احلدي تكاليف متغرية إيراد املبيعات

100 000 
200 000 

317 199,0747 
400 000 
600 000 

331 256 630,8 
662 513 261,6 
1 050 742 968 
1 325 026 523 
1 987 539 785 

298 443 212,1  
596 886 424,2 
946 659 107,3 
1 193 772 848 
1 790 659 273 

32 813 418,71 
65 626 837,41 
104 083 860,4 
131 253 674,8 
196 880 512,2 

104 083 860,5 
104 083 860,5 
104 083 860,5 
104 083 860,5 
104 083 860,5 

(71 270 441,8) 
(38 457 023,09) 

0 
27 169 814,32 
92 796 651,73 

  من إعداد الباحث: املصدر
  )التعادل خريطة( التعادل حجم و الوحدات عدد) : 6-4( شكل

  
        

         



 

و هكذا يتبني من كل من اجلدول و املنحىن أنه ميكن معرفة حجم التعادل الذي هو 
رة عن رقم األعمال احلرج معربا عنه بالكمية و الذي ميكن حسابه انطالقًا من العالقة عبا

  : التالية
  =                     ) =  باحلجم(نقطة التعادل                        860,50 083 104التكاليف الثابتة                              

              328,13  دةاإليراد احلدي للوح                    
  طن 199,0747 317=           

  استخدامات حتليل التعادل. 3.2.4

الرقابة و اختاذ القرارات و خاصة  ل يفيد اإلدارة يف عملية التخطيط،إن حتليل التعاد
  : أهم استخدامات حتليل التعادل هي فيما يتعلق بتخطيط اإلنتاج و األرباح، و

  حتديد هامش األمان. 1.3.2.4
و هامش األمان ميثل مقدار االخنفاض يف حجم املبيعات قبل أن حتقق الشركة 

ي املنطقة اليت ميكن للمبيعات أن تزيد أو تنقص فيها دون الوصول إىل أ ،خسارة صافية
و حتسب هذه املنطقة بالفرق بني املبيعات احلالية اليت حتققها  ،منطقة اخلسارة الصافية

  ).1(الشركة و مبيعات التعادل 
  رقم األعمال احلرج –رقم األعمال الفعلي = هامش األمان     

  : و بالتطبيق على مؤسسة اإلمسنت جند 
  دج 902 273 646 2  -  969 742 050 1= هامش األمان     
  دج   933 530 595 1=        

  933 530 595 1                       هامش األمان                           
    60,29 %=                                           =  نسبة هامش األمان   

  902 273 646 2                    املبيعات الفعلية                                
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  : و هذا ميكن إظهره من خالل الرسم املوايل 
  

  املردودية عتبة و األمان هامش) : 7-4( شكل
  التكاليف الكلية
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  حتديد نقطة الربح املستهدف .2.3.2.4
ركز حتليل التعادل على نقطة تساوي اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية حيث 

و تعترب نقطة التعادل  ،يكون صايف الربح أو اخلسارة يساوي صفر، و هي نقطة التعادل
هي احلد األدىن للمبيعات ألن أي اخنفاض عن هذا احلجم سيؤدي إىل حتقيق صايف 

ات يف جمال األعمال إىل حتقيق حجم مبيعات يزيد و بطبيعة احلال تسعى الشرك. خسائر
بقدر اإلمكان عن نقطة التعادل حىت ميكن حتقيق األرباح املخططة أو املستهدفة و لذلك 
يفيد هذا التحليل يف املساعدة على ختطيط األرباح يف الفترة القصرية باإلجابة على 

  : سؤالني هامني جدا و مها 
  حقق من حجم معلوم من املبيعات ؟ما هو صايف الربح الذي يت -
  ؟) مستهدف(ما هو حجم املبيعات الذي يضمن حتقيق صايف ربح خمطط  -

و ميكن اإلجابة على هذين السؤالني باستنتاج معادلة حلساب قيمة الربح املستهدف 
الحظ يف معادلة التعادل كان املطلوب حتقيق هامش ربح إمجايل يكفي رد تغطية 

أما اآلن فاملطلوب حتقيق هامش ربح . أي يساوي التكاليف الثابتة تة،الثابالتكاليف 
و حيسب ) 1(إمجايل يكفي لتغطية التكاليف الثابتة و يزيد لتحقيق األرباح املستهدفة 

  : ما يليالربح املستهدف ك
  صايف الربح املستهدف+  التكاليف الثابتة                            

                       =  رقم األعمال املتوقع   
  معدل هامش التكاليف املتغرية                           

  : و منه جند
رية            معدل هامش التكاليف املتغ× رقم األعمال املتوقع =   صايف الربح املستهدف 

  التكاليف الثابتة    -
و إذا كان رقم األعمال املتوقع هو           SCHBو بالرجوع إىل بيانات مؤسسة 

  .دج 193 088 321,5الربح املستهدف سيساوي دج فإن  3000  000 000
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  حساب تاريخ حتقق عتبة املردودية. 3.3.2.4
إذ أن التكاليف و األرباح ترتبط  ،إن ربط نشاط املؤسسة بالزمن يعترب هام جدا

       le point mortبشكل وثيق بالزمن، و هكذا تستخدم عتبة املردودية ملعرفة النقطة امليتة 
 مبعىن آخر معرفة التاريخ الذي تبدأ ا تاريخ حتقق رقم األعمال احلرجو اليت يقصد ،

  : يتة كما يليكن معرفة النقطة املو مي نده املؤسسة يف حتقيق صايف أرباح،ع
  عتبة املردودية                                     

                       ×   زمن الدورة =  النقطة امليتة    
  :هييف السنة حمل الدراسة  SCHBإذن فالنقطة امليتة ملؤسسة اإلمسنت               رقم األعمال الفعلي                                         

                             1 050 742 969              
  902 273 646 2                                 ×   360) =  باأليام(النقطة امليتة   

  .   يوم 143  ≈ 142,94=          
                             1 050 742 969              

  902 273 646 2                                 ×   12) =  باألشهر(نقطة امليتة ال  
  .شهر 4,76=            
     

يوم بدًءا من  23أشهر و  4و هذا معناه أن املؤسسة تبدأ يف حتقيق أرباح صافية بعد 
تاريخ بداية النشاط فإذا كان بدء النشاط يف أول جانفي فإن املؤسسة تصل إىل نقطة 

  .تعادل يف الثالث و العشرين مايال

  حتديد حجم املبيعات الالزمة لتغطية الزيادة يف التكاليف الثابتة. 4.3.2.4
قد ترغب إدارة الشركة يف معرفة الزيادة يف حجم املبيعات الالزمة لتغطية األعباء الثابتة 

اجه الشركة فمثال قد تو ،املترتبة على االستثمارات اجلديدة للطاقة اإلنتاجية للشركة
و هذه  و تكاليف ثابتة إضافية، جديدة تؤدي إىل خلق طاقات جديدة خبطة استثمارية



 

  ).1(اإلنتاج و املبيعات لتغطية هذه األعباء  منالتكاليف اإلضافية حتتاج إىل حد أدىن 
  الزيادة يف التكاليف الثابتة                                   

                       =   حجم املبيعات اإلضافية   
                هامش الربح للوحدة                                           

فإن  % 50أي نسبة  52 041 930,25فإذا فرضنا أن التكاليف الثابتة قد ازدادت بـ 
  :حجم املبيعات اإلضافية سيكون

                             52 041 930,25         
  طن  383,27 23=         =  حجم املبيعات اإلضافية   

                                2 225,60  
  .طن  383,27 23=  حجم املبيعات اإلضافية  

عديد من القرارات لشركة تتعرض دوما للمات فإن إدارة اباإلضافة إىل هذه االستخدا
قرار  ،و من هذه القرارات قرار تسعري املنتجات ،اليت تتطلب املفاضلة بني بديلني أو أكثر
و ما إىل ذلك من   ،أو إلغاء منتج أو خط إنتاج املفاضلة بني طرق اإلنتاج و قرار إضافة

ميكن لإلدارة أن تستعني بنتائج حتليل و يف كل هذه األحوال . قرارات عديدة أخرى
  ).2(العالقة بني التكلفة و احلجم و الربح 

  التعادل ةحدود نقط. 4.2.4

لمية اهلامة لنقطة التعادل و االستخدامات املتعددة هلا     على الرغم من التطبيقات الع
و ما حتققه لإلدارة يف جمال التسيري إال أا ال ختلو من انتقادات حتد من مدى 

  . استخدامها
و اليت غالبا ما تكون  ،خذ عليها تلك االفتراضات اليت تقوم عليهااو من أهم ما يؤ

اإلضافة إىل هذا فإن نقطة التعادل تشترك مع طريقة بعيدة عن الواقع و صعبة املنال، و ب
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  .التكلفة املتغرية يف بعض العيوب باعتبار أا تعد إحدى أهم تطبيقاا
  : نتقادات غري ممكن استبعادها و هيو تبقى هذه اال

  .احلجم هو املتغري الوحيد الذي يؤثر على التكاليف -  
  .النشاط األعباء املتغرية تتطور بالتناسب مع حجم -  
  .سعر البيع الوحدوي ثابت -  
  .التكاليف الوحدوية للعوامل ثابتة -  

  .باء الثابتة  ثابتةعاأل -
  )1(املؤسسة ال تنتج إال منتوج واحد  -

                                                
1 ) Gilbert CHA, Patrick PIGET : Comptabilité analytique, Ed. Economica, 1998, 2ème édition, p 110. 



 

  خـاتمـة
إحدى التطبيقات  Direct Costing التكلفة املتغرية تكاليف وفقا لنظريةيعد حتميل ال

ميل نظرية التح ن كل من نظرية التكاليف املباشرة،لنظرية التكاليف اجلزئية و اليت تتضم
حيث أن هذه األخرية و بتطبيقها يف  ،و نظرية التكاليف املتغريةالعقالين لألعباء الثابتة 
اليت مل تشارك بشكل مباشر يف و أن حيمل بالتكاليف الثابتة  املؤسسة فهي جتنب املنتج

و بالتايل فتكلفة املنتج املتحصل عليها، و حسب هذه النظرية تعد التكلفة  ،إنتاجه
 SCHBاحلقيقية له، و قد رأينا من خالل اقتراح تطبيق هذه النظرية يف مؤسسة اإلمسنت 

العديد من املزايا يف عمليات التحليل،  أا طريقة ليست صعبة التطبيق و توفر للمؤسسة
وخاصة فيما يتعلق بقرارات التسعري و قرارات زيادة  ،و عمليات اختاذ القرارات

و  ،كما أن املخزون السلعي يف طريقة التكلفة املتغرية يقيم فقط بالتكلفة املتغرية. املبيعات
مباشرة من  الثابتة تطرحأن التكاليف  ، إذهذا ما يساعد على استقالل الدورات املالية

  .و اخلسائرحساب األرباح 
و من خالل املزايا اليت توفرها نظرية التكلفة املتغرية باعتمادها حلساب التكاليف      

نستطيع أن نقول أا طريقة تستحق التطبيق و  املتجانسة،و اليت ال توفرها طريقة األقسام 
  .ا عيوب فإن مزاياها تشفع هلا عيواحىت و لو كانت هل ،لو باملوازاة مع طرق أخرى

  



 

  ةالخاتم
لقد تطورت حماسبة التكاليف من جمرد عملية التسجيل املايل ملختلف املخرجات إىل 

ت و هي يف هذا التطور عرف ،ة املؤسسةتم بكل ما من شأنه حتسني حال ،حماسبة للتسيري
نظرا الرتباطها ذا  –ة إذ كانت يف بداياا تعرف باحملاسبة الصناعي ،مراحل عديدة

مث أصبحت فيما بعد تعرف باحملاسبة التحليلية لالستغالل، لتصبح يف وقتنا احلايل  - اال
املتزايد  لالهتمامو هذا التطور ما هو إال نتيجة  ،حماسبة للمسؤولية و حماسبة للتسيري

  .االذي أولته و توليه الدول املتقدمة الستغالل املوارد و ترشيد إنفاقه
حسب –و رغم ما وصلت إليه تلك الدول يف هذا اال، إال أنه يف مؤسساتنا 

ظل ال يساير العصر و ال يلقي االهتمام املطلوب من طرف أغلب  - إطالعنا احملدود
مسريينا، و حنن إذا قدمنا حبثنا هذا حاولنا من خالله كشف حقيقة حماسبة التكاليف يف 

  .شركة اإلمسنت حلامة بوزيانواحدة من مؤسساتنا الضخمة و هي 
فقد أوضحت الدراسة أن املؤسسة حتوز فعالً نظام حملاسبة التكاليف بأغلب مقوماته 

خذ على او أن هذه املقومات و األسس وضعت على أسس علمية إال أنه ما يؤ. و أسسه
قبل  هذا النظام أنه يفتقر إىل حتقيق أهدافه كاملة، ذلك أنه ال يلقي العناية الالزمة من

املسؤولني، و ال يهتم مبجال البحث و التطوير و التحديث، بل يكاد يكون عرفًا ساد 
  .املؤسسة من زمن و بقي يتعامل به على نفس الوترية

كما أوضحت الدراسة أن املؤسسة و يف حساا للتكاليف و أسعار التكاليف تعتمد 
الصناعي املمارس، إذ بينا  و مالئمة إىل حد ما لطبيعة النشاط ،على طرق حديثة نسبيا

أن الطرق املعتمدة هي طريقة األقسام املتجانسة و طريقة التحميل العقالين لألعباء 
لكن ما ملسناه أثناء تتبعنا ملختلف مراحل حساب التكاليف أا تفتقد إىل الدقة يف . الثابتة

م طرق تصنيف التكاليف حسب طبيعتها، أو حسب الوظيفة أو حسب العالقة حبج
أضف إىل ذلك املشاكل . كما تفتقد إىل الدقة يف تتبع التكاليف و حساا. النشاط



 

  .املتعلقة بعدم التحكم يف نظام اإلعالم اآليل املعتمد ملختلف العمليات احلسابية
إال أن ذلك  ،و على الرغم من أمهية الطرق املعتمدة حلساب سعر التكلفة يف املؤسسة

و ال تم بتطبيق طرق  ،سة أن تبقى حبيسة تلك الطرقال يعين أنه جيب على املؤس
أخرى و اليت و إن مل تكن أكثر أمهية و فائدة للمؤسسة فهي تفيدها يف الكثري من 

  .عمليات القياس و التحليل و بالتايل اختاذ القرارات املالئمة
بيق و هذا ما عمدنا إىل إيضاحه من خالل حبثنا هذا يف الفصل الرابع إذ بينا أن تط

طريقة التكلفة املتغرية حلساب تكلفة املؤسسة يفيدها يف الكثري من النواحي و يعطيها 
  . الكثري من املزايا اليت ال توفرها هلا الطرق املعتمدة

و بناًءا على ما توصلنا إليه من خالل معرفة واقع حماسبة التكاليف مبركب اإلمسنت 
  :ن فإننا نتقدم بالتوصيات التاليةحامة بوزيا

جيب على املؤسسة أن تم بشكل كبري باملورد البشري حبيث جيب زيادة عدد  -
و القيام بتدريب املسريين و جعلهم قادرين على  عالية،الكوادر اليت هلا كفاءة 

  .تصميم أنظمة متطورة للتكاليف
  .جيب على املدراء أن يعملوا على تطبيق متطلبات اإلدارة الصناعية احلديثة -
املؤسسة أن تسعى إىل ضغط تكاليفها و ترشيد نفقاا و حتسني  جيب على -

  .منتوجها يف إطار تطبيق اجلودة الشاملة و ذلك بدل اللجوء إىل رفع األسعار
إعادة تصميم اهليكل التنظيمي للمؤسسة بشكل يعطي حملاسبة التكاليف مكانة  -

  .عالية
أكثر كفاءة حبيث  على املؤسسة أن تسعى جاهدة إىل جلب حماسبو تكاليف -

  .يرقون باملستوى املطلوب
  .عالم اآليلاالهتمام بالتحكم يف اإل -
تطوير البحث و دراسة إمكانية تطبيق أحدث الطرق حلساب التكاليف كطريقة  -



 

  .التكلفة املتغرية و طريقة حماسبة التكلفة على أساس النشاط
عدم تركها حبيسة التقارير      يف اختاذ القرارات و حماسبة التكاليف استعمال نتائج  -

  .و امللفات
  .تطبيق نظام التكاليف ككل متكامل و ليس كجزئيات متناثرة و عشوائية -
حتسني ظروف عمل خمتلف املوظفني بشكل عام و ظروف حماسبو التكاليف  -

  .بشكل خاص

 يأمل الباحث بعد أن حتول االقتصاد الوطين و انفتح على األسواق اخلارجية و بدأت
رؤوس األموال األجنبية يف الدخول و احلواجز اجلمركية  تزول يف إطار سعي اجلزائر إىل 

و بالتايل اشتداد املنافسة أين يصبح البقاء لألقوى،  ،االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
  .أن جتد حماسبة التكاليف مكانتها يف مؤسساتنا و حتقق الدور املنوط ا

و اهللا أسأل أن حيقق  ،يف أن أكون قد وفقت يف إعداد هذا البحثو يف اخلتام أؤمل 
  .األهداف املرجوة منه
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 قالحــامل



Résumé 

 

Le changement du concept de produire pour vendre à vendre pour 

produire dans le 20ème siècle a entraîné, en parallèle, un changement dans les 

techniques de gestion utilisées par les différentes entreprises, les techniques de 

comptabilité, en général, et la comptabilité analytique, en particulier. Notre 

étude a pour but d’examiner l’application de la comptabilité analytique par la 

société des ciments Hamma BOUZIANE (SCHB) à Constantine. 

Bien que de nombreuses qualités requises pour l’application idéale de la 

comptabilité analytique soient clairement définies dans la société SCHB, les 

objectifs de cette technique de comptabilité ne sont pas atteints. Parmi les buts 

de la comptabilité analytique est l’évaluation des coûts de production. Savoir 

le prix de revient de la production doit être d’abord déterminé par savoir la 

nature de l’activité industrielle, et, par conséquence, le système des revients. 

Ce dernier, pour la société SCHB, est un système procédural qui détermine le 

prix de revient à travers l’évaluation de prix de revient de chaque étape de 

production.  

D’ici, les comptables de la société SCHB ont considéré la méthode des 

sections homogènes et l’imputation rationnelle des charges fixes comme 

meilleures méthodes de comptabilité, et les ont durablement appliquées. A cet 

égard, nous suggérons aux comptables de la société SCHB d’appliquer 

d’autres méthodes précises et avantageuses de la comptabilité analytique qui 

sont, en effet, applicables tel que le Direct Costing. 

Mots clés: comptabilité, comptabilité des coûts, système des coûts, charges, centre 

des coûts, unité des coûts. 



Abstract 

 

The 20th century has seen a great number of changes of numerous 

economical concepts. The common concept of trade and commerce has 

changed completely, and the great companies nowadays have shifted from the 

policy of producing to sell to selling in order to produce. Such a shift of 

notions and concepts has obviously resulted in a change of accounting 

techniques applied to the field of accountancy. Our research aims to bring to 

light the way cost accounting theory is applied by the managers of SCHB, in 

Constantine, Algeria.  

One of the main targets of cost accounting theory is to evaluate accurately 

the production price at each cost centre, cost period, and cost unit. Although a 

number of prerequisites cost accounting theory requires to be applied are 

perfectly met in SCHB (cost centres, cost units, and cost periods), the cost price 

is determined at each manufacturing process. Consequently, almost all cost 

accounting theory appliance objectives and aims are not fully accomplished.  

Even though some of the targets of cost accounting theory applied by the 

SCHB accountants are met through the use of homogenous sections and the 

rational imputation of fixed charges theories, we recommend SCHB cost 

accountants to apply more advantageous and effective accounting theories as 

the Direct Costing. The Direct Costing theory might actually bring about better 

results at determining the cost price and reaching maximum revenues that is 

the ultimate objective from the pure economical viewpoint. 

Keywords: accountancy, cost accounting, system of costs, charges, cost centre, cost 

unit. 

 



 الملخص

حيث من مطلعه إىل ايته تطورات معتربة مل يسبق هلا مثيل شهد القرن العشرين 
منها ما تعلق  سواء ما تعلق منها بفكر اإلنسان أو تغريت فيه أغلب اجلوانب احلياتية

 من مفهوم اإلنتاج من أجل البيع إىلحتولت املفاهيم  االقتصاديففي اجلانب . بنشاطه
و رافق هذا التحول حتول آخر يف خمتلف التقنيات من أجل اإلنتاج،  البيع مفهوم

بوجه عام، و حماسبة رأس هذه التقنيات جند احملاسبة  املستعملة يف التسيري و على
  .التكاليف بوجه خاص

هذا سري جلديرة بأن يلقى الضوء عليها، و ن حماسبة التكاليف مبا تقدمه خلدمة املإ
البحث ما هو إال حماولة لذلك إذ يلقي هذا البحث الضوء على هذه التقنية من خالل 

  SCHB.لدى شركة واقع ممارستها 
لق و يرتكز على نظام تلك احملاسبة، و سة لينطإن ممارسة حماسبة التكاليف ذه املؤس

و هذا النظام توفرت الكثري من مقوماته كمراكز التكلفة، وحداا، و فترة حساا 
  .اختفت أغلب أهدافه اليت هي أغراض و أهداف احملاسبة اليت يتضمنها

، وال تتأتى هذه املعرفة إال ضمن أغراض حساب التكلفة قياسها ملعرفة تكلفة اإلنتاج
هذا األخري الذي . معرفة نظام التكاليف املتبع و بالتايل عن طريق معرفة طبيعة الصناعة

الذي يتحدد سعر التكلفة من خالله مبعرفة نظام تكاليف املراحل  SCHBهو مبؤسسة 
  .تكلفة كل مرحلة إنتاجية

اسبية حلساب التكاليف أن أفضل الطرق احمل SCHBو من هنا رأى حماسبو مؤسسة 
إىل  و من مثة عمدو هي طريقة األقسام املتجانسة و طريقة التحميل العقالين للتكاليف

تطبيقها بشكل دائم دون أي حماولة ملمارسة حساب التكاليف من خالل إتباع طرق 
  .كطريقة التكلفة املتغرية اليت هي ممكنة التطبيق و أخرى أكثر دقة و أكثر فائدة

، مركز تكلفة، أعباء، نظام التكاليف، حماسبة التكاليف، حماسبة: املفتاحية الكلمات
  وحدة التكلفة



Abstract 

 

During the last two decades, Algerian companies have known a great 

number of difficulties such as reliance, less productivity, and 

inefficiency. The latter outcomes have other numerous considerations as 

causes, concerning the adopted economical system and the system of 

management. However, some Algerian companies have maintained 

their presence in the market of which SCHB is an example.      

The SCHB Company, producing more than one million tons of 

cement, is considered one of the successful companies, which has 

maintained its interests and position in the market. Several factors are 

behind such endurance among which the appliance of efficient theories 

of management. Thus, we set our research hypothesis as follows: the 

SCHB Company applies an accounting theory that provides it with a better 

planning of its resources, organisation, and management, control, and decision 

taking-processes.  

In order to conduct our research paper, we put forward two main 

research questions: 

1. What is the accounting theory used by the SCHB Company to 

evaluate the costs and the production price? 

2. What are the other accounting theories that the SCHB Company 

could apply? 

To provide answers to our research questions, we organised our 

paper into four chapters. The first chapter has an objective to give to the 

reader a clear idea on the generalities over the production of cement, 

the industrial activity of the SCHB Company, and the other companies 

that have arrived at maintaining their position in the same vein, the 



various stages of cement production, and concludes by a discussion on 

actual competitiveness in the field. 

The second chapter focuses on the accounting theory appliance, its 

functions, and objectives. In addition to that, this chapter ends up with 

a concluding section on the real state of the SCHB Company accounting 

system that displays a number of deficiencies. 

The third chapter stresses on the accounting theory adopted by the 

SCHB Company in evaluating the costs; this latter has shown us that 

the SCHB Company applies the homogenous sections accounting 

theory and the rational imputation of fixed costs.  

In the fourth chapter, we recommend that the SCHB Company 

accountants should use the Direct Costing as an accounting theory. The 

latter gives fairly better results, and has a number of other advantages. 

Our recommendations include: 

1. Give more importance to the human resources through 

recruiting trained personnel and competent workmen. 

2. Responding fast to the requirements of a better and modern 

management.      

3. Conceiving of a new organisation system of the whole company 

by attributing more importance to the accounting system. 

4. The betterment of work conditions. 

Applying these recommendations, we believe, brings about competitive 

and productive advantages to the company.     
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