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 مراجعة للمفاىيم األساسية الخاصة بالمحاسبة التحليلية  المحور االول :

إىل القرن الرابع عشر إن احملاسبة التحليلية مبفهومها احلديث ناتج عن سلسلة تارؼلية كبَتة دتتد 
شرة وغَت مباشرة على تطوير دتيزت بعدة ظروف اجتماعية واقتصادية وكذا ثقافية ، أثرت بطريقة مباميالدي 

 مفهومها وحتسُت أدائها لتصبح مواكبة ذلذا التقدم احلاصل يف شىت رلاالت احلياة وخاصة االقتصادية منها.
تلعب زلاسبة التكاليف مبفهومها احلديث نتيجة انفتاحها على أساليب التحليل العلمي ،دورا كبَتا 

اة مهمة يف تزويد مسَتوا ادلؤسسات بادلعلومات الضرورية يف خدمة إدارة ادلؤسسة االقتصادية، كوهنا أد
 لغرض التخطيط والرقابة وترشيد النفقات. 

 المحاسبة التحليلية مفهوم -4
 التطور التاريخي للمحاسبة التحليلية.0-0    

 مرت احملاسبة التحليلية بأربع فًتات زمنية بارزة ؽلكن تلخيصها فيما يلي :

 47إلى القرن  44ن الفترة الممتدة من القر  -
 02للغزل والنسيج خالل القرن  Medssieمن خالل  السجالت  احملاسبية  للشركة  اإليطالية  ميدسي 
، شلا يوحي 1هتا ادلتمثلة يف ادلالبس اجلاىزةحيث دتكنت من  الوصول  إىل معرفة  التكلفة وتسعَت  منتجا

ا منذ نشأهتا األوىل عن غَتىا من فروع احملاسبة بظهور بوادر استعمال احملاسبة التحليلية  مستقلة دتام
 لتحديد التكلفة. األخرى، إال أن ىذه السجالت ال تعد نظاما متكامال

 48الى القرن  47الفترة الممتدة من نهاية القرن  -
أما ما ميز ىذه الفًتة ىو توسع زلاسبة التكاليف لتشمل اجملال الزراعي و صدور عدة مؤلفات مثل      

وقد  0188عام  ROBERT HAMLTONدلؤلفو"» INTRODUCTION TO MARCHANDISEكتاب "
إىل مفهوم        تضمن ىذا الكتاب قسمُت قسم خاص بالزراعة واآلخر بعمليات الصنع، حيث تطرق 

 التكلفة و مراحل حساهبا.
إذ زادت  قيام الثورة الصناعية يف ىذا القرن كان لو تأثَتا كبَتا على زلاسبة التكاليف، إال أن 

االستثمارات الصناعية بشكل سريع، شلا أدى إىل بروز مشاكل عدة  منها زيادة استخدام ادلواد األولية و 
ارتفاع مصاريف العاملُت والتوسع يف االستهالك، و بالتايل كثرة ادلنتجُت و زيادة ادلنافسة. شلا استدعى 
                                                 

 .95،ص 8998ية ، اع الفنعشإلةاصر ،مكتبة ومطبعمد العليم عبد احلميد، األسس النظرية حملاسبة التكاليف ، عبي عل1
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د احلد األدىن لألسعار اليت تضمن تغطية معرفة تكلفة كل عملية من عمليات اإلنتاج حىت يتسٌت حتدي
 ادلصاريف ادلتغَتة .

 .22الى بداية القرن  48الفترة الممتدة من القرن  -
الفًتة من أىم الفًتات اليت راجت وتطورت فيها احملاسبة التحليلية حيث برز فيها رلموعة  تعترب ىذه

 من ادلؤلفُت نذكر منهم:
تطرق يف كتابو " اقتصاديات النقل بالسكك  0821"عام  LARDNERادلؤلف االيرلندي "

إىل ضرورة التفرقة بُت التكاليف الثابتة وادلتغَتة كما أورد نظاما تفصيليا لتجميع وتصنيف األعباء  احلديدية "
 . 2يف رلال السكك احلديدية      اإلضافية

 إلى الوقت الراىن 22من بداية القرن   الفترة -
 ثة اجتاىات ؽلكن إغلازىا فيما يلي:أما القرن العشرين فتميز بثال

 بتحديد التكلفة احلقيقية.  االنتقال واالىتمام 

 البيع والتوزيع.  توسيع الرقابة لتشمل رلاالت جديدة كتكاليف 

 .  إدخال األساليب العلمية يف رلال احملاسبة التحليلية 

 تعريف المحاسبة التحليلية: 0-5

و ىذا راجع الختالف وجهة نظر الكتاب  يف  لتحليليةاحملاسبة ااختلفت التعاريف حول مفهوم 
األىداف اليت ؽلكن حتققها داخل ادلؤسسة و ادلتمثلة يف قياس تكلفة اإلنتاج وتقيم ادلخزون، رقابة عناصر 
التكاليف وضبطها ،حساب الفرو قات وحتليلها ، ترشيد القرارات الختيار أفضل البدائل ادلمكنة ومن 

 ة زلاسبية خاصة هبا:مت تصميم أنظم أجلها
 كأداة لرسم السياسات عن طريق وضع مستويات أو معايَت مقدما.  -
 كأداة لتحقيق الرقابة عن طريق مقارنات بُت ما حدد مقدما وما يتحقق فعال.  -
كأداة لقياس النتائج )األرباح واخلسائر (عن طريق موازنة النفقات الفعلية بالنواتج كما تقدم   يف أغراض   -

 .3وًن وخاصة للمخزون السلعي وتفيد يف رلال حتديد األسعار ودراسة اقتصاديات ادلؤسسة التق

                                                 
 .805 صالسابق،  جعر ادلد العليم عبد احلميد، األسس النظرية حملاسبة التكاليف، عبي عل2
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ويعرف الدكتور حسُت عامر شرف زلاسبة التكاليف بقولو:هتدف زلاسبة التكاليف إىل حتقيق إغراض 
 :4متعددة إال أنو ؽلكن جتميع ىذه األغراض يف ثالثة أىداف رئيسية

 حتديد التكلفة الفعلية -
 الرقابة على التكاليف -
          إعداد الدراسات الالزمة حلل ادلشاكل واختاذ القرارات   -
( بقولو:تعرف زلاسبة التكاليف احملاسبة التحليليةيعرف الدكتور عباس الشافعي زلاسبة التكاليف)  

فسَت تكاليف بأهنا رلموعة النظريات واألساليب واإلجراءات اليت تستخدم يف جتميع وتسجيل وحتليل وت
النشاط سواء كان إنتاجيا أو خدميا هبدف قياس تكلفة ىذا النشاط وفرض الرقابة عليها وترشيد القرارات 

  5اإلدارية
( أداة حتليلية حتكمها احملاسبة التحليليةكما يعرفها األستاذ زلمد اجلزار بقولو:  زلاسبة التكاليف)

اسب التكاليف يف سبيل تتبع وتسجيل وحتليل عناصر رلموعة من ادلبادئ واألصول العلمية ويطبقها زل
التكاليف من مواد وعمالة وخدمات مع ربطها مبراكز التكلفة وبوحدات ادلنتجات أو اخلدمات.وذلك 

 .  6هبدف قياس التكاليف باإلضافة إىل الرقابة عليها وختفيضها
 تقوم بتسجيل ادلعلومات ادلتحصل ىي إحدى التقنيات اليت احملاسبة التحليليةتأسيسا على ما سبق فإن  

عليها من احملاسبة العامة باإلضافة إىل مصادر أخرى ، وتبويبها و حتليلها معتمدة يف ذلك على قواعد 
وأسس بغية الوصول إىل نتائج يتخذ على ضوئها القرارات ادلناسبة حول استغالل ادلؤسسة إلمكانياهتا 

 ت لضمان ادلر دودية مردوديتها واستمراريتها .ومراقبة وقياس  نشاطها وحتديد ادلسؤوليا

 عالقة  المحاسبة التحليلية والمحاسبة المالية:   0-1
قبل التطرق إىل ذكر العالقة ادلوجودة بُت احملاسبة التحليلية و احملاسبة ادلالية البد من إدراج تعريف 

 مبسط ذلذه األخَتة أو ما يطلق عليها كذلك باحملاسبة ادلالية.
 

                                                                                                                                                         
 52، ص0122، زلاسبة التكاليف الفعلية، مصر، دار النهضة العربية القاىرة، عبد العزيز زلمد حجازي 3
 02، ص0111ىرة، حسُت عامر شرف، دراسات يف التكاليف، مصر، دار النهضة العربية القا 4
 02، ص0112عباس شافعي، زلاسبة التكاليف قياس وحتليل ورقابة، مصر، مكتبة التجارة والتعاون القاىرة،  5
 08زلمد اجلزار، زلاسبة التكاليف أداة حتليلية تساند اإلدارة يف حتقيق األىداف،بدون ناشر ،ص6
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 تعريف المحاسبة المالية: -
تعرف بأهنا إحدى التقنيات الكمية دلعاملة البيانات الناجتة عن حركة األموال ادلتدفقة بُت األعوان 
االقتصادية يف اقتصاد ما خالل فًتة زمنية معينة ، حيث هتتم بتصنيف وتسجيل وتتبع سلتلف العالقات 

تضمن موارد والتزامات ادلؤسسة واألنشطة االقتصادية اليت وفق قوائم مالية،ت ادلالية حسب تسلسلها الزمٍت،
تؤدي إىل حدوث تغَت فيها ،بغية الوصول إىل حتديد النتيجة العامة للمؤسسة والوقوف على ادلركز ادلايل    

 .7ذلا 
 وؽلكن إيضاح العالقة ادلوجودة بُت احملاسبة العامة وزلاسبة التكاليف كالتايل :

 أوجو التعاون: -
 كثَت من الباحثُت ، أن احملاسبة التحليلية نشأت يف رحم احملاسبة ادلالية ،حىت نفوا يف بداية يعترب

ومن     0148األمر استقالليتها عن ىذه األخَتة ،كالتقرير الصادر عن اجلمعية األمريكية للمحاسبة سنة 
األخرى ، فاحملاسبة العامة  ىنا يتضح وجود عالقة متينة بُت احملاسبتُت، إذ تعتمد كل واحدة منهما على

 تعترب ادلصدر األساسي وادلهم للمعلومات اليت تستخدمها زلاسبة التكاليف .

 أوجو االختالف :يمكن سرد أوجو االختالف بين المحاسبتين حسب الجدول أدناه   3-3

 نوع المحاسبة     

 

 معيار المقارنة     

 المحاسبة التحليلية المحاسبة المالية

 اختيارية  إجبارية:وفق القانون التجاري اجلزائري  القانونية  الناحية

هتدف إىل حتديد النتيجة العامة للسنة ادلالية  - اذلدف 
وكذا إعداد ادليزانية اخلتامية لنهاية الدورة 

 احملاسبية.
هتتم بدورة االستغالل والدورة خارج  -

 االستغالل .

هتدف إىل معرفة النتيجة التحليلية لكل  -
 منتوج على حدة.

 هتتم بدورة االستغالل فقط .  -

                                                 
 02،ص2002الوطٍت ، اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،  د.شبايكي  سعدان ،تقنيات احملاسبة حسب ادلخطط احملاسيب  7
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 سنة مالية كاملة جرى العرف أن تبدأ  - ادلدة الزمنية 

 /.....10/05/....إىل 10/10ب: -

الفًتة اليت تكون مقياس للتحليل ىي شهر 
عادة، إال يف حاالت خاصة فيستعمل الفصل 

 أو السداسي أو السنة 

 ؤسسة وعالقتها مع الغَت بيانات تتعلق بادل - طبيعة البيانات 
 بيانات إرتالية عامة  -
 بيانات تارؼلية  -
 بيانات فعلية  -
 بيانات نقدية  -
 بيانات تتضمن ادلصاريف والنواتج -

بيانات تتعلق حبركة األصول داخل    -
 ادلؤسسة.

 بيانات تفصيلية وحتليلية  -
 بيانات تارؼلية ومستقبلية  -
 بيانات فعلية وتقديرية  -
 بيانات ختص التكاليف فقط  -
 

احلسابات 
 ادلستعملة 

تستعمل حسابات خاصة، تكون حسب  -
طبيعة النواتج وادلصاريف، وختتلف باختالف 
SCFالنظام والبلد  مثال حسب اجلزائر النظام  
 احملاسيب وادلايل 

تستعمل حسابات خاصة تدعى  -
باحلسابات ادلنعكسة، كما ىو موجود يف 

،التابع P.C.G)العام) ادلخطط احملاسيب
 11لفرنساويشمل الصنف 

 تصنف حسب الوظيفة والنشاط  - تصنف األعباء حسب طبيعتها - تصنيف األعباء

مصدر 
 ادلعلومات

تتحصل على ادلعلومات من القوائم ادلالية  -
 SCF ادلعدة وفق النظام احملاسيب وادلايل

تتحصل على ادلعلومات من احملاسبة ادلالية،  -
 إىل مصادر أخرى . إضافة

مستعملي 
 النوعُت 

تستعمل من عدة أطراف ذلم عالقة بادلؤسسة  -
. 

يستعملها مسَتو ادلؤسسات يف حتديد  -
 ادلسؤوليات والقرارات ادلستقبلية .  

 توجو إىل الداخل " تسيَت ادلؤسسة " - توجو إىل اخلارج " زليط ادلؤسسة" - التوجيو 

 بتصرف من الطالب. ، 00ص اسبة التحليلية، دار احملمدية ،: ناصر دادي عدون،احملالمصدر
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 مبادئ طريقة التكاليف الحقيقية  -2
 كليةأسس طريقة التكاليف ال 5-0

 ؽلكن أن صلمل األسس اليت تبٌت عليها ىذه الطريقة يف اخلطوات التالية:
ة زلددة، غَت مراعية هتتم ىذه الطريقة بإحصاء وحصر رتيع عناصر التكاليف الفعلية خالل فًتة زمني  -

 يف ذلك طبيعة التكاليف من حيث التغَت أو ا لثبات.
 بعد حصر رتيع التكاليف يتم التمييز بينها من حيث كوهنا مباشرة وغَت مباشرة.  -
 يتم ختصيص التكاليف ادلباشرة حسب كل وظيفة.  -
توزيع أويل، تليو مرحلة يتم حتميل األعباء غَت ادلباشرة على أقسام ادلؤسسة، من مساعدة و أساسية ك  -

ثانية يتم فيها توزيع أعباء األقسام الثانوية على األقسام األساسية، و من مث حتميل أعباء األقسام األساسية 
 على سلتلف التكاليف.

تشكل ىذه التكاليف السابقة يف رلموعها سعر التكلفة احلقيقي سواء للبضاعة ادلباعة يف ادلؤسسة  
 دلباع بالنسبة للمؤسسة الصناعية،أو للخدمة ادلقدمة بالنسبة للمؤسسة اخلدمية. التجارية،أو للمنتج ا

 وؽلكن توضيح تدفق التكاليف ادلشكلة لسعر التكلفة حسب طريقة التكاليف احلقيقية كالتايل:

 كليةمراحل توزيع التكاليف المشكلة لسعر التكلفة حسب طريقة التكاليف ال

 

 
 
 
 
  
 
 

 .20رحال علي، سعر التكلفة واحملاسبة التحليلية، مرجع سابق، صصدر:الم          
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 كليةحساب النتيجة التحليلية وتقييم طريقة التكاليف ال  2-2
 :حساب النتيجة التحليلية 

تتمثل النتيجة يف الفرق بُت رقم األعمال احملقق يف ادلؤسسة، من جراء عمليات البيع للبضائع يف ادلؤسسات 
تجات يف ادلؤسسات اإلنتاجية وبُت سعر التكلفة احلقيقي،ونستطيع أن ظليز بُت نتيجة التجارية أو للمن

 ،فاألوىل تنقسم يف حد ذاهتا8زلاسبة التكاليف ) النتيجة التحليلية (،ونتيجة احملاسبة العامة
لفرق الناتج بُت إىل قسمُت، النتيجة التحليلية اإلرتالية والنتيجة التحليلية الصافية، وتتمثل القسم األول يف ا

 رقم األعمال احملقق وبُت سعر التكلفة احلقيقي خالل فًتة زمنية معينة، وؽلكن أن تكو ن موجبة
 أو سالبة ويعرب عنها بالعالقة التالية: 
 
 

 أما القسم الثاين نلخصو يف اجلدول التايل: 

 جدول حساب النتيجة التحليلية الصافية     
 دائــــن نمـدي البيــــــــــــــان

 النتيجة التحليلية اإلرتالية
 العناصـر اإلضافية 
 األعباء غَت معتربة 

 فوارق اجلرد 
 فوارق األقسام"إذا أخذنا رقمُت بعد الفاصلة "

 إذا كانت سالبة (×)
 

× 
 عجز

× 
 

 (موجبة كانتإذا ×)
× 
 

 فائض
 
 

 النتيجة التحليلية الصافية
× 

 ســالبة )خسارة( 
× 

 موجبة )ربح(
 . 58ادلصدر :ناصر دادي عدون ،زلاسبة حتليلية ،مرجع، بتصرف ،ص               

                                                 
 27ي دادي عدون ،زلاسبة حتليلية ، مرجع سابق  ،صصر ناد. 8

 لتكلفة احلقيقي ا رعس –ت ( األعمال )ادلبيعام ة التحليلية اإلرتالية = رقيجنتال
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أما نتيجة احملاسبة العامة فهي تتكون من ىوامش عملييت االستغالل وخارج االستغالل، وبالتايل فإن ىذه 
 النتيجة دتتاز بالشمولية لكل مبيعات ادلؤسسة دون تفصيل، على خالف احملاسبة التحليلية.

 كليةأسلوب التكاليف ال تقييم 
ومن مزايا ىذه الطريقة أهنا تأخذ كل التكاليف بالقيم احلقيقية ذلا شلا غلعلها من أحسن الطرق   من ناحية 

، لكن ما يعاب عنها أهنا ال تتحصل على ىذه التكاليف بصورة كاملة إال عند 9التقدير الواقعي للتكاليف
دلام مجميع التكاليف، بينما غالبا ما ػلتاج مسَتو ادلؤسسات التعرف هناية الفًتة كوهنا تتطلب فًتة طويلة لإل

 على سعر التكلفة يف وقت وجيز الختاذ قرارات التسويقية قبل حساب رلموع التكاليف.

 مثال تطبيقي:
  5111، لشهر مارس من سنة  M1و  M2باستعمال مادتُت  P1و   P2تنتج مؤسسة " ادلستقبل" منتجُت 

 ادلعلومات التالية حول نشاطها :قدمت لك 

 DA/Kg : التحليل الفني لإلنتاج
 يف الورشتُت الثانية و الثالثة  P2يف الورشتُت األوىل و الثالثة بينما  P1يصنع ادلنتج 

 ( 0/1/5111)  / مخزون أول الشهر0
 DA/Kg  65,4 :بسعر  M1  2800KGــ ادلادة األولية 

 لإلرتايل DA 167520بسعر KG   M2 1500 ــ ادلادة األولية           
 لإلرتايل DA 54440وحدة بــ : P1 20ــ ادلنتج           
 لإلرتايل  DA 90020وحدة بــ :  P2 60ــ ادلنتج           

 / مشتريات شهر مارس5
 DA / KG 54,5بسعر  M1 92OOKGــ ادلادة           

 DA / KG 42,4بسعر  M2 8500 KGــ ادلادة           
 توزع على أساس ذتن الشراء   DA 68944ــ مصاريف الشراء ادلباشرة :           

  / الجدول التالي يبين اإلنتاج و اإلستعماالت1

 وحدة P2       :422المنتج وحدة P1    :422المنتج 

 إنتاج الوحدة العناصر إنتاج الوحدة العناصر

                                                 
9
 JOEL BOURDIN ,Contrôle de Gestion ,p 22-24  
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 M1 4,5KG ادلادة  M1 2KGادلادة

 M2 4KG ادلادة  M2 1KG ادلادة

ساعات 1 0الورشة 5الورشة   ساعة 0،2   

ساعات 4 1الورشة  1الورشة   ساعات 1   

 

 

 1الورشة  5الورشة  0الورشة  الورشات

 DA 11 DA 44 DA 42 أجرة الساعة

 / المبيعات 4
 P2 ادلنتج  P1ادلنتج 

وحدة 112 وحدة 052   

  أسعار البيع للوحدة :/ 2

 P2 تج ادلن P1 ادلنتج 

0211 DA 0121 DA 

    DA 0211/ خلصت األعباء غَت ادلباشرة يف اجلدول التايل مع أخد بعُت اإلعتبار عناصر إضافية مببلغ 2
  DA 2111و أعباء غَت زلملة مببلغ 

 التوزيع 3الورشة  2الورشة  4الورشة  التموين البيان

 54111 24111 18811 14111 011402 مج التوزيع الثانوي

 DA   21  من طبيعة وحدة العمل
 ادلشًتيات 

وحدة 
 منتجة

وحدة 
 منتجة

وحدة 
 منتجة

 وحدة مباعة

 

 / إهناء جدول توزيع األعباء غَت ادلباشرة0 المطلوب :
 / حساب تكلفة شراء ادلادتُت و التكلفة الوسطية ادلرجحة5              
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 فة الوسطية ادلرجحة/ حساب تكلفة إنتاج ادلنتجُت و التكل1              
 / حساب سعر التكلفة و النتيجة التحليلية و النتيجة التحليلية الصافية 4              

 حل التطبيق
 جدول توزيع األعباء غَت ادلباشرة 

4الورشة  التموين البيان 2الورشة   3الورشة    التوزيع 
 24000 54111 38800 74111 101402 مج التوزيع ث

ملطبيعة و الع  50DA من
 مش

 وحدة مباعة وحدة منتجة وحدة منتجة وحدة منتجة

 500 500 100 400 17512 عدد و العمل

 48 108 388 182 6 تكلفة و العمل

 حساب تكلفة الشراء :

 M2 المادة  M1 المادة  البيان

Q PU M Q PU M 
 360411 4.45 8211 500411 54،2 9511 ثمن الشراء

 28815 0،18 360411 40005 0،18 500411 مصاريف شراء مباشرة

 سممصاريف ش غير م ) ق
 41548 6 7518 60028 6 10058 التموين (

 415481  8211 600281  9511 تكلفة الشراء

 167251 111,68 1500 181051 65,4 2800 مخزون أول المدة

 600000 60 10000 784811 65,4 12000 التكلفة الوسطية المرجحة
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 :فة اإلنتاجحساب تكل

 P2  المنتج  P1    المنتج البيان

Q M PU Q PU M 
 تكلفة شراء ادلواد األولية ادلستهلكة

 M1ادلادة  
 M2ادلادة 

 

2400 
2800 

 
62،4 

60 

 

156921 
168000 

 

450 
400 

 
62،4 
60 

 

29411 
24000 

 مصاريف اإلنتاج ادلباشرة
 0الورشة 
 5الورشة 
 1الورشة 

 
1200 

 ـــــ
1600 

 

45 
 ــــ

44 

 

50411 
 ــــــ

70411 

 

 ــــ
150 
300 

 
 ــــ

33 
44 

 

 ــــ
4921 
13511 

 مصاريف اإلنتاج غَت ادلباشرة
 0الورشة  
 5الورشة  
 1الورشة  

 
400 

 ـــــ
400 

 

182 
 ـــــ

108 

 

74111 
 ـــــ

41511 

 

 ــــ
100 
100 

 
 ـــ

388 
108 

 

 ــــ
38800 
10811 

 120081  100 565121  400 تكلفة إلنتاج الفًتة
 90051  60 54441  20 سلزون أول ادلدة

 200511 1351 160 601411 1470 451 التكلفة الوسطية ادلرجحة

حساب سعر التكلفة:   

 P2ادلنتج  P1ادلنتج  البيان

Q PU M Q PU M 

 162111 1351 125 550521 1470 372 تكلفة اإلنتاج المباع

 6000 48 125 18000 48 372 مصاريف التوزيع غير المباشرة

 170111 1368 125 569521 1508 372 سعر التكلفة

 حساب النتيجة التحليلية :(

 

 P2  المنتج  P1  المنتج البيان

Q        
      

PU M Q          
     

PU M 

   1600 372 رقم األعمال
  

600000 125 1350 168121 

15 372 سعر التكلفة 08    569521- 125 1368 170111- 
08 - 125 30121 85 372 النتيجة التحليلية  -5521  
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 النتيجة التحليلية الصافية :

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  محاسبة المواد -1

إن الوصول إىل معرفة تكلفة إنتاج أي منتج ، يتطلب معرفة مكوناتو وكل ما يتعلق بو ،من مواد أولية ومواد 
 .مساعدة 

 تعريف المخزون :3-4  
على أنو كل ما حتتفظ بو ادلؤسسة من مواد أولية،بضائع ، منتجات سلتلفة   10ؽلكن تعريف ادلخزون

لغرض استعماذلا أو بيعها ، أو بعبارة أخرى فادلخزون ىو قيمة األشياء ادلخزنة من مشًتيات أو وإخراجها 
 منتجات تنتظر االستعمال أو البيع .

 أنواع المخزون : 3-2
 ىناك أنواع سلتلفة من ادلخزون نستطيع أن نعددىا حسب نوع نشاط ادلؤسسة إىل ما يلي :

  : المخزون في المؤسسة التجارية 
  ذا النشاط  يتكون ادلخزون من البضاعة ادلشًتاة بقصد إعادة بيعها على حاذلا ، إضافة حسب ى

إىل بعض ادلهمات اليت من شأهنا تسهيل عملية توزيعها مثل األغلفة والصناديق ،وقد أعطى النظام احملاسيب 
لو ادلخزن بتكلفة ) ادلخزونات من البضائع(ويتم تقييمو عند دخو  11ادلايل اجلديد ذلذا ادلخزون حساب

 .(11)شرائو 
 

                                                 
 .336ص8999لفيومي زلمد ،أصول زلاسبة التكاليف ،مرجع سابق ،ا دزلم. د 10
11

 .298ص،8999ُت النظرية والتطبيق ،مصر،الدار اجلامعية ،ب ةالعظيم ىالل ،احملاسبة ادلتوسطلدىراوي،عبداهلل عبد االدين  الكم 

 الدائن المدين البيان

 P1  30121 نتيجة حتليلية لــ 

  P2 2250 نتيجة حتليلية لــ

 1500  عناصر إضافية

  5000 أعباء غَت زلملة

بح(رصيد دائن ) ر  25000 النتيجة التحليلية الصافية  
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 :المخزون في المؤسسة الصناعية 
وفق طبيعة نشاط ىذا النوع من ادلؤسسات وحسب ادلخطط الوطٍت للمحاسبة نستطيع أن ظليز   

 بُت أنواع سلتلفة من ادلخزونان وىي على التوايل: 
لة يف العملية اإلنتاجية،  كالقطن يف ادلواد األولية واللوازم: وتتمثل يف ادلواد األولية اخلام الداخ 10حساب 

 صناعة النسيج.
التموينات األخرى : ىي سلتلف اللوازم اليت تستعمل مباشرة يف عملية التصنيع كالغالفات  15حساب 

 ادلستهلكة ،قطع الغيار واللوازم ادلكتبية ومواد التنظيف وغَتىا.
 جات ادلوجودة قيد الصنع يف الورشات .: انتاج السلع اجلاري اصلازه :ىي األشغال وادلنتو 11حساب 
 :انتاج اخلدمات اجلاري اصلازه : ىي سلتلف اخلدمات ادلوجودة قيد اإلصلاز.14حساب 
: ادلخزونات من ادلنتجات :ويشمل ادلنتجات الوسيطية وادلنتجات التامة الصنع وادلنتجات 12حساب 

 ادلتبقية أو ادلواد ادلسًتجعة ) الفضالت وادلهمالت( 
:ادلخزونات ادلتأتية من التثبيتات : وتتعلق بالتثبيتات اليت صارت غَت قابلة لإلستعمال فتقوم  12بحسا

 ادلؤسسة ببيعها كمخزون .
 ادلخزونات اخلارجية :ىي سلزونات ملك للمؤسسة ولكن ىي سلزنة لدى الغَت . 11حساب 

 جرد المخزون :تعريفو ،انواعو وإيجاد الفوارق:   3-3
  ون::تعريف جرد المخز 

يثَت ادلخزون مشاكل عدة ،خاصة فيما يتعلق بالوجود ادلادي لعناصره والتحقق منها ،ومن اجل 
ذلك  يتم حصر وجرد فعلي لكل موجداتو من بضاعة ، مواد ولوازم ، منتجات مبختلف أنواعها كما ونوعا 

د ادلخزون ويوضع  ذلذا وتعدادا ،ومقارنتها مبا ىو مسجل يف الدفاتر احملاسبية ،وىذا ىو ادلقصود من جر 
 الغرض نظاما دقيقا مبٍت على أسس علمية سليمة  يكفل حفظ مكونات ادلخزون وسالمتو.

وتقوم ادلؤسسة بتسجيل كميات وأصناف ادلخزون يف قوائم ودفاتر حسب ورودىا وصدورىا الزمٍت 
 علا.مستخدمة يف ذلك إما طريقة اجلرد الدوري السنوي أو طريقة اجلرد ادلستمر أو كال
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 :أنواع جرد المخزون 
أو قياسا يف آخر  طريقة اجلرد الدوري السنوي: تعتمد ىذه الطريقة على حتديد كمية ادلخزون عدا أو وزنا -

الدورة احملاسبية، ويستخدم كأساس الختاذ بعض القرارات اإلدارية وإلعداد القوائم ادلالية، وما يعاب على 
 الطريقة عدم التسجيل ادلستمر للمخزون.

ويتم حسب ىذه الطريقة تسجيل عناصر ادلخزون الواردة وادلنصرفة  طريقة اجلرد ادلستمر للمخزون: -
بصورة مستمرة، شلا يضمن عدم ضياعها أو اختالسها، وهبذا فهي تعطي نتائج أفضل يف رلال الرقابة عن 

 .12سابقتها
 نستخدم العالقة التالية:  وللوقوف على ادلخزون النهائي بعد كل عملية )دخول أو خروج (        
 اإلخراجات  –ادلخزون النهائي )ادلتبقي( = سلزون أول ادلدة + اإلدخاالت             
 

 فوارق جرد المخزون وطرقو .  -
 فوارق جرد المخزون 

تقودنا إىل حتديد تكلفة ادلخزون ادلنصرف وادلتبقي من ادلواد ادلستعملة يف اإلنتاج  13إن عملية اجلرد
ضاعة أو ادلنتجات،إال أنو يف  كثَت من األحيان ال يتطابق ىذا التسجيل الدفًتي مع ما ىو موجود أو الب

فعال نتيجة عدة أسباب منها طبيعية مثل التبخر أو التحلل أو االنكسار،ومنها ما ىو غَت طبيعي مثل 
ا مع ما ىو موجود فعال يف اإلعلال والسرقة، وذلذا تقوم ادلؤسسة مجرد حقيقي جملوداهتا الدفًتية ومطابقته

ادلخزن الستخراج الفوارق، فإذا كانت موجودات ادلخزون الفعلية أكرب شلا ىو مسجل يف الدفاتر احملاسبية 
يكون الفرق موجبا ويسمى فائض،أما يف حالة العكس فيكون الفرق سالبا ويسمى عجز ،بالطبع ادلؤسسة 

ة ، لتحسب احملصلة النهائية لكل سلزوهنا ويكون إما تقوم حبساب الفوارق اجلر دية لكل سلزون على حد
 موجبا )فائض( يضاف إىل النتيجة التحليلية الصافية،أو سالبا )عجز( يطرح منها .

 وؽلكن أن ضلسب فوارق اجلرد وفق ىذه ادلعادالت:   
 تكلفة ادلخزون احملاسيب –فرق اجلرد = تكلفة ادلخزون الفعلي 

                                                 
 425-424تطبيق ،مؤسسة شباب اجلامعة ،بدون سنة النشر،الفتاح الصحن ، ادلبادئ احملاسبية بُت النظرية و لا عبد 12

   337، ص  2000عية ، مصر ،ممد نور ، احملاسبة ادلالية ،الدار اجلازل دأزت 13
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 اإلخراجات( – +اإلدخاالت ادلدة أول تكلفة)سلزون –الفعلي ادلخزون =تكلفةفرق اجلرد  

  :طرق تقييم صرف المخزون 
إن اختيار طريقة قياس تكلفة ادلخزون الصادر من ادلخازن كمبيعات، ذلا تأثَت بالغ األعلية يف 

ىذا اجملال حتديد تكلفة ادلبيعات وكذا تكلفة الكميات الباقية كمخزون يف هناية الفًتة ونستطيع أن ظليز يف 
 بُت ثالث طرق رئيسية كل منها تالئم  نشاط ادلؤسسة وىي.

 -طريقة التكلفة الوسطية المرجحة : 
يف ىذه الطريقة ال يوجد فرق بُت تكلفة الوحدات ادلباعة وتكلفة الوحدات الباقية بادلخازن يف هناية 

ة بناءا على متوسط مرجح ألسعار الفًتة، وعليو يتم حساب تكلفة سلزون آخر فًتة وتكلفة البضاعة ادلباع
 الوحدات، وصلد يف ىذا الصدد ثالث أنواع.

طريقة التكلفة الوسطية ادلرجحة بعد كل دخول: مبدأ ىذه الطريقة يقوم على أساس حساب التكلفة  -
 الوسطية ادلرجحة بعد كل دخول حسب ادلعادلة التالية:

 
 
 

 تلفة تتوقف على كل دخول.صلد يف ىذه الطريقة عدة تكاليف وسطية مرجحة سل
طريقة التكلفة الوسطية ادلرجحة جملموع اإلدخاالت:يتم تقييم رلموع اإلخراجات بتكلفة واحدة مشًتكة  -

 ، حتسب بعد دخول كل ادلشًتيات أو إنتاج الفًتة. وفق العالقة التالية :
 الت رلموع تكلفة اإلدخاالت /رلموع كمية اإلدخا                           

طريقة التكلفة الوسطية ادلرجحة جملموع اإلدخاالت مع سلزون أول ادلدة : يتم تقييم رلموع اإلخراجات  -
 بتكلفة واحدة مشًتكة ، حتسب بعد دخول كل ادلشًتيات أو إنتاج الفًتة مع األخذ بعُت االعتبار تكلفة 

          سلزون أول ادلدة  وحتسب وفق العالقة التالية :
 كلفة اإلدخاالت+تكلفة سلزون أول ادلدة / كمية اإلدخاالت+كمية سلزون أول ادلدة ت    

 

يةلات التلكميات ادلتبقية من العمليات السابقة +قيمة اإلدخاالا مةقي                                         

لتالية          ا تاالادلخزون ادلتبقي + كمية اإلدخة ميك                                            رجحة= دلا يةة الوسطفلكتال     
بعد كل دخول
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 ( طريقة الوارد أوال الصادر أوالFIFO:) 
ومبقتضى ىذه الطريقة ترتب ادلخزونان وفق ورودىا الزمٍت إىل ادلخزن و ال يتم اخللط بينها وبُت ما ىو 

دلخزون والقدًن منو ، لذلك فان الوحدات اليت ترد أوال  موجود سابقا حىت نستطيع التمييز بُت احلديث من ا
تصرف أوال وتكون وحدات ادلخزون ادلتبقية من أحدث ادلشًتيات ،وتستعمل ىذه الطريقة يف ادلواد 

 احلساسة لعملية التخزين كمنتج احلليب ومشتقاتو .

 مثال تطبيقي :

 5102لشهر مارس M1دلادة االولية اذا اعطيت لك ادلعلومات التالية عن مشًتيات واستعماالت ا
  DA/Kg 51 بسعر Kg 111سلزون اول الشهر      0/11/5102

  DA/Kg 11بسعر  Kg 511شراء   11/11/5102
  Kg 021اخراج لعملية التصنيع   02/11/5102
  DA/Kg 11بسعر  Kg 011شراء   52/11/5102
  Kg 511اخراج   51/11/5102

 FIFOادة بطريقة التكلفة الوسطية ادلرجحة وطريقة اعداد بطاقة ىذه ادل المطلوب :

 الحل :
 التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل دخول -

 البيان التاريخ

 

 الرصيد )ادلخزن(     ادلخرجات     ادلدخالت 

 0 0/11/5102  سلزون اول الشهر  

الكمية 
Q 

 تكلفة الوحدة
المبلغ 

M 

الكمية 
Q 

تكلفة 
 الوحدة

 Mالمبلغ 
الكمية 

Q 

فة تكل
 الوحدة

 Mالمبلغ 

300 20 6000 - - - 300 20 6000 

 0 1/11/5102  12000 24 500 - - - 6000 30 200 شراء 

 15 /11/5102  8400 24 350 3600 24 150 - - - اخراج لعملية التصنيع 

 25 /11/5102  11700 26 450 - - - 3300 33 100 شراء 

 29 /11/5102  6500 26 250 5200 26 200 - - - اخراج لعملية التصنيع 

 600 اجملموع   

 

15300 350 

 

8800 

 التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع المدخالت -   
 التكلفة الوسطية ادلرجحة جملموع ادلدخالت = رلموع قيم ادلدخالت /رلموع كمية ادلدخالت 
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  DA/Kg 10 ( =011+511(/)11×011(+ )11×511التكلفة الوسطية ادلرجحة جملموع ادلدخالت=)

 البيان التاريخ

 

 ادلدخالت 
    

 ادلخرجات
    

 الرصيد )ادلخزن(

 0 0/11/5102  سلزون اول الشهر  

الكمية 
Q 

 Mالمبلغ  تكلفة الوحدة
الكمية 

Q 

تكلفة 
 الوحدة

 Mالمبلغ 
الكمية 

Q 

تكلفة 
 الوحدة

 Mالمبلغ 

300 20 6000 - - - 300 20 6000 

 0 1/11/5102  شراء 
200 30 6000 - - - 500 24 12000 

 15 /11/5102  7121 24 350 4650 30 150 - - - اخراج لعملية التصنيع 

 25 /11/5102  شراء 
100 33 3300 - - - 450 26 10650 

 29 /11/5102  4450 26 250 6511 30 200 - - - اخراج لعملية التصنيع 

  
 اجملموع 

600 

 

15300 350 

 

10850 

 لمجموع المدخالت مع مخزون أول المدة التكلفة الوسطية المرجحة-   
التكلفة الوسطية ادلرجحة جملموع ادلدخالت = رلموع قيم ادلدخالت+قيمة سلزون اول ادلدة /رلموع كمية 

 ادلدخالت +كمية سلزون اول ادلدة 
( 11×011(+ )11×511التكلفة الوسطية ادلرجحة جملموع ادلدخالت=)

(111×51(/)511+011+111= ) DA/Kg 52.2  

 البيان التاريخ

 

 ادلدخالت 
    

 ادلخرجات
    

الرصيد 
 )ادلخزن(

 سلزون اول الشهر 10/11/5102 

 Mالمبلغ  تكلفة الوحدة Qالكمية 
الكمية 

Q 

تكلفة 
 الوحدة

المبلغ 
M 

الكمية 
Q 

تكلفة 
 الوحدة

 Mالمبلغ 

111 51 2111 - - - 111 51 2111 

 05111 54 211 - - - 2111 11 511 شراء 11/11/5102 

 8175 54 121 1825 52.2 021 - - - اخراج لعملية التصنيع 02/11/5102 

 00415 52 421 - - - 1111 11 011 شراء 52/11/5102 

 2375 52 521 2100 52.2 511 - - - اخراج لعملية التصنيع 51/11/5102 

       8125   121 02300   211 اجملموع  
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 FIFOأوال  طريقة الوارد اوال الصادر-

 البيان التاريخ

 

 ادلدخالت 
    

 ادلخرجات
    

 الرصيد )ادلخزن(

 0 0/11/5102  سلزون اول الشهر  

الكمية 
Q 

 Mالمبلغ  تكلفة الوحدة
الكمية 

Q 

تكلفة 
 الوحدة

المبلغ 
M 

الكمية 
Q 

تكلفة 
 الوحدة

 Mالمبلغ 

300 20 6000   0 300 20 6000 

 0 1/11/5102  6000 30 200 شراء 

  

0 200 30 6000 

 15 /11/5102  اخراج لعملية التصنيع 

  

0 150 20 3000 150 20 3000 

 25 /11/5102  3300 33 100 شراء 

  

0 100 33 3300 

 29 /11/5102  اخراج لعملية التصنيع 

   

150 
50 

20 
30 

3000 
1500 

150 
100 

30 
33 

4500 
3300 

 600 اجملموع   

 

15300 350 

 

8925 

    
 

  حاالت الخاصةدراسة ال -4

يًتتب عن العملية اإلنتاجية عدة خصوصيات، قد ال تظهر إال بادلمارسة الواقعية للنشاط 
 اإلنتاجي.فتنوع طبيعة و تقنيات العملية اإلنتاجية من مؤسسة إىل أخرى، ينجر عنها عدة حاالت.

 :إلنتاج الجاريا-
مصنعة يف مرحلة ما من اإلنتاج ادلنتجات اجلارية ىي اليت دخلت كمواد أولية أو منتجات نصف 

ومل خترج بعد من ىذه ادلرحلة، أي مل تأخذ بعد شكال متميزا ذلا ، ال ىي منتجات منتهية الصنع    وال 
 .14منتجات نصف مصنعة، و لكن ىي يف قيد التنفيذ ،وبالتايل ال ؽلكن تسويقها وال ختزينها 

 ذلا :اإلنتاج اجلاري نستنتج اخلصائص التالية   ومن تعريف
 ال تأخذ شكلها إال يف فًتة االستغالل ادلوالية.  -
 نسبة تصنيعها غَت زلددة . -

 االستغاللية كما ؽلكن أن توجد يف هنايتها.   -

 وعلى العموم فان :
                                                 

 96احملاسب التحليلية ، مرجع سابق  ،ص، دادي عدون  صرناد. 14
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تكلفة االنتاج التام = تكلفة شراء المواد المستعملة +مصاريف االنتاج + قيمة االنتاج 
 اج الجاري لنهاية المدة قيمة االنت    –  الجاري لبداية المدة

 المنتجات الثانوية :-
ىي ادلنتجات اليت تظهر موازية للمنتجات األساسية،أي تتحصل عليها ادلؤسسة عند قيامها بإنتاج 
منتج يعترب أساسي يف العملية اإلنتاجية مثال عند قيام مؤسسة بعملية تفصيل القماش لصناعة  ادلعاطف 

ج رابطة العنق فادلعاطف يعترب منتج أساسي بينما إنتاج رابطة العنق يعترب وبقايا القماش تستعملو يف إنتا 
منتج ثانوي ،فهو منتج ال ترغب ادلؤسسة يف إنتاجو و إظلا يظهر كنتيجة للعملية اإلنتاجية ،و دلعرفة تكلفة 

 تقييمية:اإلنتاج األساسي، البد من تقييم اإلنتاج الثانوي،لذا  جتد ادلؤسسة نفسها أمام ثالث حاالت 
يف حالة بيع ادلنتجات الثانوية مباشرة: ويف ىذه احلالة تقدر ذلا أسعار بيع زلتملة، وانطالقا منها حتدد  -

 تكلفة اإلنتاج الثانوي بادلعادلة التالية بعد طرح مصاريف توزيعها وىامش الربح ادلراد حتقيقو من جراء بيعها.
 مصاريف التوزيع وىامش الربح ادلقدر  –ي = سعر البيع احملتمل تكلفة اإلنتاج الثانو                        

يف حالة بيع ادلنتجات الثانوية بعد معاجلتها: حسب ىذه احلالة حتسب تكلفة ادلنتجات الثانوية بعد  -
طرح مصاريف توزيعها وىامش الربح ادلراد حتقيقو، ومصاريف ادلعاجلة من سعر البيع احملتمل ذلا، وعليو 

 دلة كالتايل: تصبح ادلعا
 مصاريف ادلعاجلة -مصاريف التوزيع وىامش الربح ادلقدر –تكلفة اإلنتاج الثانوي=سعر البيع احملتمل  -
على أساس قيمة  يف حالة استعمال ادلنتجات الثانوية كمادة أولية :يف ىذه احلالة ادلنتجات الثانوية تقوم -

إىل تكلفة ادلنتجات الثانوية   ل االستعمال تضاف ادلواد اليت تعوضها ،وإذا كانت ىناك مصاريف معاجلة قب
 ادلستعملة .

 تكلفة اإلنتاج الثانوي ادلستعمل=تكلفة ادلواد ادلعوضة + مصاريف ادلعاجلة إن وجدت              
 ويف كل احلاالت :    
         تكلفة  -اج(تكلفة اإلنتاج األساسي=تكلفة اإلنتاج الكلية)تكلفة ادلواد ادلستعملة+مصاريف اإلنت     

 اإلنتاج الثانوي  
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 الفضالت والمهمالت: -
الفضالت البقايا الناجتة عن العملية اإلنتاجية ،وتظهر غالبا يف النشاط اإلنتاجي الذي تمثل  

يستلزم التقطيع أو الطحن،أو التفاعالت الكيميائية ،مثل القطع اخلشبية الصغَتة الناجتة عن عملية التقطيع 
يف  تصلح أن تكون ضمن تركيبة ادلنتج األساسي،ىذه الفضالت  قد تباع ،أو يعاد استعماذلا  واليت  ال

ادلؤسسة كمادة أولية لنفس ادلنتج أو دلنتج آخر ،أو يتخلص منها بعد التيقن من عدم صالحيتها   ألي 
 شيء.

ات العادية للمنتج  ادلهمالت وىي ادلنتجات اليت تظهر بعد ادلراقبة والفحص أهنا ال تستجيب للمواصف
كظهور عيوب هبا مثل االعوجاج، أو الشقوق، أو االنكسار، أو التمزيق، فتفصل ىذه ادلنتجات 

 15 )ادلهمالت( عن ادلنتجات العادية.
و ما يالحظ على ىذا النوع أنو ال يتخلص منو و لكن قد يباع بأذتان تقريبية، أو يعاد استعمالو 

و غَتىا،وىي تشبو اإلنتاج الثانوي يف عملية التقييم  ،إذ ؽلكن أن تباع مرة أخرى يف العملية اإلنتاجية أ
 بأذتان تقديرية ،وؽلكن أن يعاد استعماذلا يف العملية اإلنتاجية إال يف فرق واحد ىو أن الفضالت ؽلكن 

ة أن يتخلص منها، وبالتايل فهي حتمل ادلؤسسة مصاريف إضافية الناجتة عن الشحن والرمي خارج ادلؤسس 
 إىل جانب ادلصاريف العادية للمنتج.

 وؽلكن حساب تكلفة الفضالت وادلهمالت حسب احلاالت على النحو التايل :
 مصاريف التوزيع وىامش الربح ادلقدر  –تكلفة الفضالت وادلهمالت ادلباعة=سعر البيع احملتمل    

   
 مصاريف ادلعاجلة إن وجدت + تكلفة الفضالت وادلهمالت ادلستعملة=تكلفة ادلواد ادلعوضة    

 
       

 ادلستعملة أو ادلباعة وادلهمالت الفضالت تكلفة– اإلنتاج أعباء الفعلي=تكلفة اإلنتاج تكلفة 
   وجدت إن التالفة الفضالت من التخلص +مصاريف                                                    

 
                                                 

 28فة واحملاسبة التحليلية، مرجع سابق،صلكتلا رعلي، سعل حار  15
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 مثال تطبيقي :
 ( حيث : A1( ,)A2( , )A3)ناعية على ثالث ورشات حتتوي إحدى ادلؤسسات الص

( فتنتج ادلنتوج التام A2( أما الورشة )D2( و )D1( منتوجُت نصف مصنعُت )A1تنتج الورشة )
 ( .P2( إنتاج ادلنتوج التام الصنع )A3( بينما تتوىل الورشة )P1الصنع)

( أما M2( و )M1ادتُت األوليتُت )استعمال ادل  (D2( و )D1يتطلب إنتاج ادلنتوجُت النصف مصنعُت )
 111( وما قيمتو D2وحدات من ) 1( و D1وحدة من ) 5( فيحتاج إىل P1إنتاج وحدة من ادلنتوج )

DA ( من اللوزام ادلختلفة بينما يتطلب إنتاج وحدة منP2 إىل )4 ( وحدات منD1 ووحدة واحدة من )
(D2 وما قيمتو )411 DA . من اللوازم ادلختلفة 

 أعطيت لكم ادلعلومات التالية : 5118ة ادلعتربة شهر فيفري و للفًت 

 المخزونات في بداية المدة :  -24
 ( ادلادة األوليةM1 : )021 Kg  قيمتها اإلرتاليةDA 47775 . 
 ( ادلادة األوليةM2 : )551 Kg  22قيمتها اإلرتالية DA541 . 

  : 08700اللوازم ادلختلفة DA . 

 ( ادلنتوجP1 : )51  قيمتها اإلرتالية وحدةDA 22111. 

 ( ادلنتوجP2 : )11  وحدة قيمتها اإلرتاليةDA 051111. 

 ( اإلنتاج اجلاري يف الورشةA1: من ) 

                             - (D1 : )DA 10 054 

                      - (D2 : )40 DA028 

 المشتريـــات : -22  
 ( ادلادة األوليةM1 : )421 Kg  5بسعر DA/Kg1 . 
 ( ادلادة األوليةM2 : )281 Kg  95بسعر DA/Kg. 
  : 1150اللوازم ادلختلفة DA4 . 

 األعباء المباشرة :  -23
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  : 05121على ادلشًتيات DA ( توزع على ادلادتُتM1(و )M2. حسب الكميات ادلشًتاة ) 
  : على اإلنتاج- ( يف الورشةA1 : )11111 DA  41منها% ( لـD1و الباقي لـ ) (D2. ) 

 .DA 41111( : A2يف الورشة ) -                 
 . 3000 DA2( : A3يف الورشة ) -                           

  : 22111على التوزيع DA ( توزع على ادلنتجُتP1( و )P2 حسب الكميات ادلباعة ) 

 اإلنتاج واستهالك المواد :   -24    
  : 411مت إنتاج ( وحدة منD1باستعما ) لKg 011 ( منM1و ) Kg 041 ( منM2. ) 

  : 211مت إنتاج ( وحدة منD2 باستعمال )310 Kg ( منM1 و )Kg 441 ( منM2. ) 

  من ادلادتُت وىي كااليل: %01ينتج عن العملية االنتاجية فضالت ومهماالت من ادلواد نسبتها 

ها مصاريف نقل فضالت ضائعة تتخلض منها ادلؤسسة مع حتمل M1ادلادة  -             
DA/Kg 01  

كهامش ربح   %01مع حتقيق  DA/Kg 51 فضالت تباع يف السوق ب M2ادلادة -             
 من سعر البيع

( D2ومن ) DA 04110( كلفتو D1( : من )A1مع العلم أنو بقي إنتاج جاري يف الورشة )        
 . DA 01140بـ

  : 81مت إنتاج ( وحدة منP1 ). 

  : 21مت إنتاج ( وحدة منP2. ) 

 المبيعــات : -25   
  :011مت بيع ( وحدة منP1 بسعر )2111 DA . للوحدة 

  :22مت بيع ( وحدة منP2 بسعر )2111 DA . للوحدة 

 ( 24األعباء الغير المباشرة : ) مبينة في الملحق رقم  -26   
كأعباء غَت معتربة   DA 2111ريبُت اجلدول التايل توزيع األعباء الغَت مباشرة مع األخذ بعُت االعتبا -
 كعناصر إضافية .  DA 21111و
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 البيـــان

 المراكز األساسية المراكز المساعدة

 التموين الصيانة اإلدارة
الورشة 

A1 
الورشة 

A2 
الورشة 

A3 
 التوزيع

 50512 25112 42112 52112 08411 01841 01111 مج ت األولي

 التوزيع الثانوي
 اإلدارة  -
 الصيانة -

 
-011% 

51% 

 
54% 
-011% 

 
01% 
02% 

 
02% 
51% 

 
02% 
51% 

 
02% 
51% 

 
51% 
15% 

 طبيعة وحدة القياس

011DA  
من ذتن 

 الشراء

وحدة 
 منتجة 

(D1 + 

D2) 

وحدة 
 منتجة

 

وحدة 
 منتجة

 

011 DA 
 من 

 رقم األعمال  

 

 

 

 مالحظة : 
 ة الوسيطية ادلرجحة .يتم تقييم ادلخزونات من ادلواد األولية وادلنتجات التامة الصنع بالتكلف -

 العمل المطلوب :
 ادتام جدول توزيع األعباء الغَت مباشرة مع إظهار احلسابات ؟ -10

( واللوازم ادلختلفة مث أحسب التكلفة الوسيطية M2( و )M1أحسب تكلفة شراء ادلواد األولية ) -15
 ادلرجحة لـهما ؟

 ( ؟D2( و)D1أحسب تكلفة إنتاج ادلنتوجات النصف مصنعة ) -11

 ( والتكلفة الوسيطية ادلرجحة ذلما ؟P2( و)P1لفة إنتاج ادلنتوجُت التامُت الصنع )أحسب تك -14

 ( والنتيجة التحليلية اإلرتالية والنتيجة التحليلية الصافية ؟P2( و )P1أحسب سعر التكلفة لـ ) -12

 حل التطبيق
 حساب عدد وحدات العمل لألقسام األساسية : -
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  : 011التموين DA  = 1300 من ذتن الشراء  
  الورشةA1  :111 . وحدة 

  الورشةA2  :81 . وحدة 

  الورشةA3  :21 . وحدة 

  : 011التوزيع DA  = 8111من ر ع ص  
 إهناء جدول توزيع األعباء غَت ادلباشرة : -5

                         x= 17700 +0.2 y* نقوم حبل رتلة ادلعادلتُت التاليتُت :   
            Y= 13840 + 0.24x                                                           

 x = 21500 DAو   y= 19000DAصلد 

 

 البيـــــان

 األقســام األساسيــــــــة األقسـام المساعـــدة

 التموين الصيانة اإلدارة
الورشة 

A1 
الورشة 

A2 
الورشة 

A3 
 التوزيع

 50512 25112 42112 52112 08411 01841 01111 مج ت أولي

 اإلدارة
-

50211 
2021 5021 1552 1552 1552 4202 

 121 1811 1811 1811 5821 01111 - 1811 الصيانة

مج التوزيع 
 52111 21111 24111 15411 51411 11 11 الثانوي

طبيعة وحدة 
 العمل

-- -- 
011DA 

من ذتن 
 الشراء

وحدة 
 منتجة

 وحدة
 منتجة

وحدة 
 منتجة

011DA 
 من رع ص

د وحدات عد
 العمل

-- -- 0111 111 81 21 8111 

تكلفة وحدة 
 العمل

-- -- 08 12 212 0511 1 
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 , اللوازم ادلختلفة : M1  ,M2حساب تكلفة الشراء ادلواد األولية  -1

 البيان
M1 M2 اللوازم المختلفة 

 المبلغ س و الكمية المبلغ س و الكمية المبلغ س و الكمية
 40021 - - 22011 12 281 11121 12 421 ثمن الشراء

 - - - 2121 - - 2411 - - م ش ادلباشرة

/11121 م ش غَت مباشرة
011 

08 2175 
22100/

011 
08 1108 40021/011 08 1411 

 48221 - - 10118 05400 281 42552 01102 421 تكلفة شراء الفًتة

 08111   54155 011001 551 01112 1802 021 سلزون أول ادلدة

فة شراء تكل
 الكلية

211 012 21111 811 051 12111 - - 21521 

 ( التكلفة الوسطية ادلرجحة للمادة األوليةM1 : ىي )012. 

 ( التكلفة الوسطية ادلرجحة للمادة األوليةM2 : ىي )051 
 :  M2و  M1توزيع مصاريف الشراء ادلباشرة على  -

                                    2400 DA  =421 )x 0111/05121( م ش م لـ =M1 
                                   2160 DA  =281 )x 0111/05121( م ش م لـ =M2 
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 D2 و D1تكلفة اإلنتاج 

 البيان
D1 D2 

 المبلغ س و الكمية المبلغ س و الكمية

 تكلفة شراء ادلواد ادلستعملة 

M1 

  
 

  
 

    

011 012 01121 101 012 15221 

M2 041 051 02811 441 051 25811 

        مصاريف االنتاج 

 54000  1,2×11111 36000  1,4×11111 ادلباشرة  

 08111 12 211 04411 12 411 غَت الباشرة 

 310   190    الفضالت وادلهمالت الضائعة

 -792   -250    الفضالت وادلهمالت ادلباعة

 16840   12410    انتاج جاري بداية ادلدة

 -17140   -14110    انتاج جاري هناية ادلدة

 156568 313,136 500 85390 213,475 400 تكلفة انتاج الفترة 

 

 P2 و P1كلفة اإلنتاج 

 البيان
P1 P2 

 المبلغ س و الكمية المبلغ س و الكمية

 تكلفة االنتاج ادلستعمل
      

D1 021 213,475 14022 511 213,475 45212 

D2 541 313,136 12025,24 21 313,136 02222,8 

 300*80 اللوازم

 

24000 50*400 

 

20000 

       مصاريف االنتاج 

 63000   40000   ادلباشرة      - 

 21111 0511 21 24111 212 81 غَت الباشرة     - 

 201351,8 4027,036 50 227308,64 2841,358 80 تكلفة انتاج الفًتة 

 120000 4000 30 56700 2835 20 ول ادلدةسلزون أ

 163419,8 4016,8975 80 201358,64 2013,5864 100 تكلفة انتاج الفًتة 

 ( التكلفة الوسطية ادلرجحة للمنتجP1: ىي ) DA 5101.28. 

 ( التكلفة الوسطية ادلرجحة للمنتجP2:ىي ) DA 4102.81 
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 P2 و P1سعر التكلفة 

 البيان
P1 P2 

 المبلغ س و الكمية المبلغ س و الكمية

   تكلفة االنتاج المباع
 

  
 

    

P1 100 2013,5864 201358,64    

P2    22 4016,89 520111,82 

       

       مصاريف التوزيع 

 26000   40000   ادلباشرة      - 

 00111 1 1111 02111 1 2111 غَت الباشرة     - 

 298797,85 3734,97313 80 256358,64 2013,5864 100 سعر التكلفة

 P1 حتميل مصاريف التوزيع ادلباشرة لـ
 (66000/(100+65))*100=40000 DA = P1   

 P2 حتميل مصاريف التوزيع ادلباشرة لـ
 (66000/(100+65))*65=26000 DA = P2 

 P1 رقم األعمال  لـ
 500000 DA =2111*011 = P1   
 P2 رقم األعمال  لـ

2111*65= 390000 DA = P2 
 P1 غَت ادلباشرة لـ  حتميل مصاريف التوزيع

 (500000/100)*3=15000  DA = P1   
 P2 حتميل مصاريف التوزيع غَتادلباشرة لـ
 (390000/100)*3=11700 DA = P2 
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 P2 و P1النتيجة التحليلية 

 البيان
P1 P2 

 المبلغ س و الكمية المبلغ س و الكمية

   رقم األعمال  
 

  
 

    

P1 100 5000 500000    

P2    22 6000 111111 

 298797,85 3734,97313 80 256358,64 2013,5864 100 سعر التكلفة

 91202,15 1403,11 65 243641,36 2436,4136 100 النتيجة التحليلية

 – االضافيةالعناصر +P2 و لـP1 النتيجة التحليلية الصافية = النتيجة التحليلية=النتيجة التحليلية لـ
 االعباء غَت ادلعترب

 2111 – 21111+11202,15+543641,36النتيجة التحليلية الصافية =
 111141,2النتيجة التحليلية الصافية =
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 طريقة التكاليف المتغيرةالمحور الثاني :
إن العيوب اليت وقعت فيها طريقة التكاليف احلقيقية جعلتها غَت كافية لوحدىا يف التحليل 

 والتقييم، شلا استدعى البحث عن طرق أخرى تليب احتياجات ادلؤسسة من ادلعلومات الضرورية.

 تعريف بأسلوب التكاليف المتغيرة0  -0
،وأدت الًترتة احلرفية ذلا من مصدرىا األول  0112لقد ظهرت ىذه الطريقة بأمريكا سنة     

التسمية ، فهي ال تعٍت التكاليف ادلباشرة وإظلا  إىل اضلراف يف"،  Direct costingاإلصلليزي حتت مصطلح "
، وسبب ىذا االضلراف يرجع إىل الشبو ادلوجود بُت التكاليف ادلباشرة و 16يقصد هبا التكاليف ادلتغَتة

 التكاليف ادلتغَتة ،إذ أن معظم ادلصاريف ادلباشرة تعترب مصاريف متغَتة .
سا على الفصل بُت التكاليف الثابتة وادلتغَتة، معتمدة على وؽلكن تعريفها على أهنا الطريقة اليت ترتكز أسا

ىذه األخَتة يف حساب سلتلف التكاليف وسعر التكلفة ،وبعبارة أخرى ىي رلموع التكاليف اليت يتحملها 
منتج أو بضاعة،أو  خدمة معينة، انطالقا من  بداية فًتة االستغالل  إىل غاية  اإلدتام والبيع  ولكن 

 تغَتة فقط .بالتكاليف ادل

 أساسيات أسلوب التكاليف المتغيرة :- 2
 وترتكز  ىذه الطريقة على ادلبادئ التالية  :

 إحصاء وحصر سلتلف التكاليف. -

 فصل التكاليف ادلتغَتة عن التكاليف الثابتة . -

 توزيع األعباء ادلتغَتة غَت ادلباشرة على أقسام ادلؤسسة واستخراج تكلفة وحدة القياس ذلا.  -

 األعباء ادلتغَتة ادلباشرة وحتميل األعباء ادلتغَتة غَت ادلباشرة على سلتلف التكاليف .  إحلاق -

 إحلاق مصاريف التوزيع ادلتغَتة إىل التكلفة ادلتغَتة للمبيعات للحصول على سعر التكلفة.  -

 تقيم احملزونات على  أساس التكاليف ادلتغَتة فقط . -

-  

                                                 
 اجلزائر، غرب منشورة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييَت ،جامعة،  تَتماجس لةسا،ر ومراقبة اإلنتاج طيطختة لابة التحليلية كأدساحملا،ة أزتديبياو ط  16

 .005،ص  5111



35 

 

 تكاليف المتغيرة وتقويمها :حساب النتيجة التحليلية بأسلوب ال - 3
إن سعر التكلفة وفق ىذه الطريفة زلسوب على أساس التكاليف ادلتغَتة فقط، ولتحديد سعر التكلفة 
احلقيقي البد أن نضيف التكاليف الثابتة ، مث نطرح سعر التكلفة ادلتحصل عليو من رقم األعمال احملقق 

 أ ادلستعمل يف التكاليف احلقيقية حلساب النتيجة الصافية لنتحصل على النتيجة اإلرتالية ،ونتبع نفس ادلبد
 :17مع األخذ بعُت االعتبار الفرق يف ادلخزون والذي ػلسب وفق العالقة التالية 

 
 

 وعليو تكون معادلة النتيجة التحليلية الصافية على النحو التايل:
 -األعباء غَت معترب –عناصر اإلضافية النتيجة التحليلية اإلرتالية +ال -النتيجة التحليلية الصافية =+

 فوارق ادلخزون  –فوارق اجلرد  -+فروق األقسام +
من مآخذ ىذه الطريقة إعلاذلا لدور التكاليف الثابتة يف نشاط  ادلؤسسة ، فقد صلد أحيانا 

لقرار التكاليف الثابتة تشكل احلجم األكرب يف ادلؤسسة ذات اذليكل الكبَت ،وبالتايل كيف نربر اختاذ ا
حسب طريقة التكاليف ادلتغَتة  لوحدىا ،فضال عن وجود تداخل كبَت بُت التكاليف الثابتة وادلتغَتة ، كما 

 أن تقييم ادلخزون هبذه الطريقة يكون تقييما ناقصا كونو أعلل التكاليف الثابتة .   

 مثال تطبيقي :
( 0يف الورشة )  A" منتجُت ادلنتج  Mتنتج مؤسسة صناعية " الفتح " انطالقا من مادة أولية وحيدة"

 (.5يف الورشة ) B،و ادلنتج 
 كما يلي:  5118خلصت ادلعلومات اخلاصة لشهر جانفي من سنة 

 : 10/10/5118ادلخزون يف  -0

 "ادلادة األوليةM  : "Kg  1111  :بـDA/ Kg   05 . 

 " ادلنتجA  : "0211  وحدة مببلغ إرتايلDA 41111. 

 " ادلنتجB :  "0111 بـ:  وحدةDA  11 .للوحدة 

                                                 
 858،صق  باس عدادي عدون ، احملاسبة التحليلية ، مرجي صر نا 17

تكاليف ادلتغَتةلون باز خدلا –خزون = ادلخزون بالتكاليف احلقيقية ادلق فر   
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 : 5118مشًتيات الشهر من سنة  -5

  Kg  02111 " من ادلادة األوليةM :بـ "DA /Kg   01  . 

  اليد العاملة ادلباشرة: -1

  811 ساعة يد عمل بسعرDA 21  ساعة للمنتج  121للساعة الواحدة منهاB. 

 : استهالكات ادلواد األولية -4

 ( 0يف الورشة:) Kg  1111   (:5)، و يف الورشة Kg4111  . 

 : 5118اإلنتاج  الشهري لسنة  -2

 8211 " وحدة من ادلنتجA        " 

 1111 " وحدة من ادلنتجB " 

 : 5118مبيعات الشهر من سنة  -2

 " ادلنتجA  : "1111   :وحدة بـDA 21 . للوحدة 

 " ادلنتجB :  "1111  :وحدة بـDA  28 .للوحدة 

 األعباء غَت ادلباشرة: -1

 مع األخذ بعُت االعتبار مبلغ  خلصت يف اجلدول التايل DA 01111   كأعباء غَت زلملة و
 كعناصر )أعباء( إضافية.  DA  11111مبلغ 

 

 

 

 

 



37 

 

 األقسام
 البيان

 األقسام الرئيسية األقسام الثانوية
 التوزيع (2الورشة ) (1الورشة ) التموين الصيانة الطاقة المحركة

 مجموع التوزيع األولي 
 :توزيع ثانويال

 المحركة الطاقة 

 الصيانة 

 نسبة التكاليف المتغيرة 

12920 

 

% 100- 

%12 

- 

6200 

 

%20 

%100- 

11300 

 

%20 

%10 

%60 

49900 

 

%40 

%50 

%75 

8980 

 

%10 

%18 

%70 

33700 

 

%10 

%10 

%50 

مادة  Kg طبيعة وحدة العمل
 اهأولية مشتر 

ساعة يد عمل 
 مباشرة

ساعة يد عمل 
 مباشرة

DA 100  من
 رقم األعمال

 :العمل ادلطلوب
 إدتام جدول توزيع األعباء غَت ادلباشرة . -0

 " والتكلفة الوسطية ادلرجحة ذلا . Mحساب تكلفة شراء ادلادة األولية " -5

 " .B" و "Aحساب تكلفة إنتاج ادلنتجات ادلصنعة " -1

 ".B " و" A حتديد سعر التكلفة و النتيجة التحليلية للمنتجُت " -4

 حتديد النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية. -2

 مالحظة: تقيم اإلخراجات بالتكلفة ادلتوسطة ادلرجحة للوحدة مع سلزون أول ادلدة

 الحل :
 ادتام جدول االعباء غَت ادلباشرة 

 Yورمزنا للصيانة بـ              Xاذا رمزنا للطاقة احملركة بـ     

 فيكون  
X= 12920+0.12Y..........................1 

    Y=6200+ 0.2X    ………………2 

 بتعويض ادلعادلة االوىل يف الثانية تصبح 
    Y=6200+ 0.2(12920+0.12Y) 

Y=6200+ 2584+ 0,024Y 
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9000 Y=        976.0/8784Y=    8784 Y= 112,1 

14000X=   9000*12.0+12920X= 

 

 ألقسام ا         
 البيان

 األقسام الرئيسية األقسام الثانوية
الطاقة 
 المحركة

 التموين الصيانة
 التوزيع (2الورشة ) (4الورشة )

 رلموع التوزيع األويل 
 :توزيع ثانوي

 الطاقة احملركة 

 الصيانة 

12920 
 
 

-14000 
1080 

6200 
 
 

2800 
-9000 

11300 
 
 

2800 
900 

49900 
 
 

5600 
4500 

8980 
 
 

1400 
1620 

33700 
 
 

1400 
900 

  36000 12000 60000 15000 - - اجملموع 
 18000 8400 45000 9000 - - التكاليف ادلتغَتة 

 طبيعة وحدة العمل
Kg  مادة أولية

 مشًتى
ساعة يد عمل  ساعة يد عمل مباشرة

 مباشرة
DA 100  رقم من

 األعمال
 7230 350 450 15000 عدد الوحدات

 2,48 24 100 0.6 تكلفة وحدة القياس
 69.6- 00 00 00 فروق االقسام

 
 تكلفة الشراء  

 
األوليةالمادة   M البيان   

Q PU M  
 150000 10 15000 ثمن الشراء

0 15000 مصاريف ش غير م ) ق التموين ( .2  9000 

 159000 10,6 15000 تكلفة الشراء

 84000 12 7000 مخزون أول المدة

11 22000 التكلفة الشراء الكلية .14  243000 
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 44.24التكلفة الوسطية المرجحة للمادة االولية  ىي 
 :كلفة اإلنتاجحساب ت

المنتج   A البيان   B  المنتج  

Q PU M Q PU M 

 تكلفة شراء المواد األولية المستهلكة

M المادة 

 

9000 

 

11 .14  

 

99360 

 

4000 

 

11 .14  

 

44160 

 مصاريف اإلنتاج المباشرة

 اليد العاملة -

 مصاريف اإلنتاج غير المباشرة

 4الورشة  

 2الورشة  

450 

 

 

 

450 

 ـــــ

60 

 

 

 

100 

 ـــــ

27000 

 

 

 

45000 

 ـــــ

350 

 

 

 ــ

- 

350 

60 

 

 ـــ

 

- 

24 

21000 

 

 ــــ

 

- 

8400 

20 8211 تكلفة إلنتاج الفترة .02  171360 3000 24,52 73560 

26 1500 مخزون أول المدة .22  40000 1000 30 30000 

 103560 25,89 4000 211360 20.01 10000 التكلفة الوسطية المرجحة

  التكلفة:حساب سعر  

 B المنتج  A المنتج  البيان

Q PU M Q PU M 

25 3000 190170 20.01 9000 تكلفة اإلنتاج المباع .81  77670 

2 5400 مصاريف التوزيع غير المباشرة .48  13392 1740 2 .48  4315,2 

 81985,2 27,32 3000 203562 22,61 9000 سعر التكلفة
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 ة :حساب الهامش على التكلفة المتغير 

 Bادلنتج  Aادلنتج  البيان

Q PU M Q PU M 

 174000 58 3000 540000 60 9000 رقم األعمال

22 9000 سعر التكلفة .20  201225 3000 27 .15  80182.5 

 92014,8 30,67 3000 336438 37,382 9000 الهامش على التكلفة المتغيرة

 :النتيجة التحليلية الصافية 

 الدائن المدين البيان

A 336438  نتيجة تحليلية لــ 

B 92014,8  نتيجة تحليلية لــ 

 30000  عناصر إضافية

  13000 أعباء غير محملة

69 فروق االقسام .2   

 رصيد دائن ) ربح( 445383,2 النتيجة التحليلية الصافية
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 طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة: لثالمحور الثا
 ة و مبادئها:التعريف بالطريق -4

ؽلكن تعريفها بأهنا الطريقة اليت تتعامل مع التكاليف الثابتة وكأهنا متغَتة ،فهي حتمل  البضاعة أو ادلنتج 
باألعباء ادلتغَتة مضافا إليو األعباء الثابتة اليت ساعلت يف حتقيقو ، وتسمى ىذه األخَتة باألعباء الثابتة 

يف وسعر التكلفة ،ويتم حتديدىا باستعمال معامل يسمى احململة اليت تدخل يف حساب سلتلف التكال
 . 18معامل التحميل العقالين لتكاليف الثابتة

 وبناءا على ىذا التعريف ؽلكن استخالص ادلبادئ التالية:
 حصر ورتع سلتلف التكاليف. -

 فصل التكاليف الثابتة عن ادلتغَتة  -

 م العالقة التالية:حساب معامل التحميل العقالين للتكاليف الثابتة باستخدا -

 
                     

     

              
حيث أن حجم النشاط احلقيقي ىو ادلستوى الذي تبلغو ادلؤسسة فعال و حجم النشاط العادي         

 ىو ادلستوى ادلرتبط بالطاقة العادية للمؤسسة من آالت، معدات، عمال...اخل.
 استخدام العالقة التالية :حتديد التكاليف الثابتة احململة ب 

 معامل التحميل العقالين × التكاليف الثابتة احململة=التكاليف الثابتة 
 
 
 
 

                                                 
 65ة، مرجع سابق، صيفة واحملاسبة التحليللكتلا رلي، سعع الرح 18

 نشـاط احلقيقيالم حج

نشـاط العـاديالم حج  

التحميل العقالين= ملعام  
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 حساب سعر التكلفة حسب طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة  
  
 
 
 
 التكاليف الثابتة احململة                                       
 
 

  051ادي  عدون، زلاسبة حتليلية، مرجع سابق، ص :ناصري د المصدر

 : حساب النتيجة التحليلية بطريقة التحميل العقالني وتقويمها-2 
وفق ىذه الطريقة صلد سعر التكلفة زلمل بالتكاليف ادلتغَتة، باإلضافة  إيل التكاليف الثابتة اليت 

وأن تعرضنا لو ، وعليو صلد ىناك ساعلت فعال يف عملية االستغالل وفق معامل التحميل الذي سبق 
اختالف بُت النتيجة احملسوبة وفق ىذه الطريقة والنتيجة احملسوبة وفق طريقة التكاليف احلقيقية ،وإلعادة 
التوازن بُت الطريقتُت البد من التعرض إىل حتميل التكاليف الثابتة وفق ىذه الطريقة ؽلكن    أن يكون أكرب 

 الثابتة احلقيقية وؽلكن حتليل ىذه احلاالت كالتايل: أو أصغر أو مساوي للتكاليف
حالة التكاليف الثابتة احململة أكرب من التكاليف الثابتة احلقيقية،ىذا يعٍت معامل التحميل العقالين أكرب  -

من الواحد، وبالتايل تفوق حجم النشاط احلقيقي على حجم العادي،والفرق     يف ىذه احلالة يعترب ربح 
عالية ( ألننا زتلنا سعر التكلفة بتكاليف أكرب من التكاليف احلقيقية الكلية ،الشيء الذي أثر )زيادة الف

 سلبا على النتيجة ،وإلعادة التوافق بُت النتيجتُت ،البد       من إضافة ىذا الفرق إىل النتيجة 

امل التحميل العقالين أصغر حالة التكاليف الثابتة احململة أصغر من التكاليف الثابتة احلقيقية،ىذا يعٍت مع -
من الواحد، وبالتايل اطلفاض حجم النشاط احلقيقي عن احلجم العادي ،والفرق يف ىذه احلالة يعترب 
خسارة)تكلفة البطالة ( ألننا زتلنا سعر التكلفة بتكاليف أقل من التكاليف احلقيقية الكلية ،الشيء الذي 

  النتيجتُت ،البد من طرح ىذا الفرق من  النتيجة.أثر إغلابا على النتيجة ،وإلعادة التوافق بُت

يف ادلتغَتة للنشاط التكال  

يف الثابتة التكال  

الر عس
لفة

تك
 

التحميل العقالينل اممع
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حالة التكاليف الثابتة احململة مساوية لتكاليف الثابتة احلقيقية،ىذا يعٍت معامل التحميل العقالين مساوي  -
 للواحد، وبالتايل ػلصل توافق بُت النتيجتُت.

لعقالين يؤثر بالضرورة على تقييم فرق ادلخزون:إن اختالف طريقة التكاليف احلقيقية عن طريقة التحميل ا  -
ادلخزون ،وبالتايل ينتج فرق يف ادلخزون ،فإذا كان الفرق موجبا يضاف إىل النتيجة ،أما إذا كان سالبا 

 يطرح من النتيجة .

رغم أعلية ىذه الطريقة إال أهنا تنطوي علي عيوب منها صعوبة حتديد حجم النشاط العادي الذي يعترب   
 ىذه الطريقة كونو ؽلثل إحدى العناصر ادلتعلقة حبساب معامل التحميل،كما أن تقييم ذو أعلية بالغة يف

 ادلخزون يكون تقييما غَت حقيقي ،فهو خاضع دلعامل التحميل .

 مثال تطبيقي 

 "،  M1 " يف ورشتُت  باستخدام ادلادتُت األوليتُت "P1  " ، " P2"  منتجُت " تنتج مؤسسة "الوداد   
  "M2  ." 

 كما يلي:   5101اذا اعطيت لك ادلعلومات التالية لشهر ماي      

 مخزون أول الشهر : – 4
- 0M 02111kg مببلغ ارتايل مقداره DA 111111 .  
- M2 04111kg  مببلغ ارتايل مقدارهDA 451111 . 

 المشتريات  -2
- 0 kg M 51111  مببلغ ارتايل مقدارهDA 211111 .  
- M2 kg  55111 ايل مقداره مببلغ ارتDA 221111 . 

 مصاريف االنتاج : -3
 5P  "51دقيقة يف حُت تستغرق الوحدة الواحدة  من " P1  "02يستغرق اناج الوحدة الواحدة من "

 .   . DA 511 دقيقة  تكلفة الساعة الواحدة
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 االستعماالت : -4
 .M2من      kg 14و    M 0من  kg 11" تستعمل   P1وحدة واحدة من " -
 .M2من       kg 11و    M 0من    kg 12" تستعمل   P 5واحدة من " وحدة -

 االنتاج : -5

 "  P 5وحدة من " 0511" و P1وحدة من " 0211مت انتاج  -
 المبيعات : -6

 دج/للوحدة  2111"ب  P 5دج/للوحدة ونصف ادلنتج تستعمل " 1111"بـ  P1مت بيع ثلث ادلنتج "

  : األعباء غير المباشرة - 7
، و العناصر اإلضافية  13056DAيف اجلدول التايل أخذا بعُت االعتبار األعباء غَت احململة : خلصت 

 .0211111DA% لرأس مال قدره:  14بـ

 التوزيع 22ورشة  24ورشة التموين بيــــان 

 II 511111 021111 041111 511111ت  ∑

 11111 21111 21111 81111 منها اعباء ثابتة

 0.15 1.11 0.14 0 يقي من العادي       نسبة النشاط الحق

 طبيعة وحدة القياس
0111DA 
 مشًتاة

kg " موادM1" 

 مستعملة

kg " موادM2 "
 مستعملة

0111DA 

 رقم االعمالمن 

 العمل المطلوب :   
 بطريقة التحميل العقالين  قم مبا يلي :

 أكمل جدول توزيع األعباء غَت ادلباشرة  -0

 و اللوازم ادلختلفة. "  M1  " ،"M2أحسب تكلفة الشراء " -5

 ". P1  " ،"P2أحسب تكلفة اإلنتاج للمنتجُت "  -1

 أحسب سعر التكلفة لكل منتج.  -4
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 طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة     حل المثال التطبيقي :

 اتمام جدول االعباء غير المباشرة  -

 التوزيع 22ورشة  24ورشة التموين بيــــان 

 II 511111 021111 041111 511111ت  ∑

 11111 21111 21111 81111 منها اعباء ثابتة

 0.51 1.11 0.14 0 نسبة النشاط الحقيقي من العادي

 84111 24111 25111 81111 التكاليف الثابتة المحملة        

 160000 80000 100000 120000 التكاليف المتغيرة 

 244000 134000 152000 200000 المجموع المحمل 

 مشًتاة 0111DA عة وحدة القياسطبي

kg " موادM1" 

 مستعملة

kg " موادM2مستعملة " 
0111DA 

 من ر. ع

 4211 1600 01500 0150 عدد الوحدات 

 54,22 13,95 14,47 190,47 تكلفة وحدة القياس 

 14000 6000- 2000 0 فرق التحميل 

2.2- فروق االقسام  -22  -81  -01  

 تكلفة الشراء 

 البيان
 M2المادة  M1دة الما

Q PU M Q PU M 

 550000 25 22000 500000 25 20000 ثمن الشراء

 مصاريف شراء
      

 4190,34 190,47 22 3809,4 190,47 20 مصاريف ش غير م ) ق التموين (

 554190,34 25,19 22000 503809,4 25,19 20000 تكلفة الشراء

 420000 30 14000 300000 20 15000 مخزون أول المدة

 974190,34 27,06 36000 803809,4 22,97 35000 التكلفة الوسطية المرجحة
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 حساب تكلفة اإلنتاج:

     
 

      

 البيان
 P2ادلنتج  P1ادلنتج 

Q M PU Q PU M 

تكلفة شراء 
المواد األولية 

 المستهلكة
      

 M1 4500 22,97 101122 6000 22,97 165121المادة  

M2 6000 27,06 165121 3600 27المادة  ,12  91402 

 
      

مصاريف اإلنتاج 
 المباشرة

372 200 75000 400 200 80000 

مصاريف اإلنتاج 
       غير المباشرة

14 4500 4الورشة   ,41  62002 6000 14 ,41  82851 

13 6000 2الورشة   ,12  81111 3600 13 ,12  50551 

       
تكلفة إلنتاج 

 الفترة
1500 352,12 489540 1200 391,12 472802 

 :حساب سعر التكلفة

 البيان
 P2المنتج  P1المنتج 

Q PU M  Q PU M 

 238410 391,12 600 163180 326,36 500 تكلفة اإلنتاج المباع

 162660 54,22 3000 81330 54,22 1500 مصاريف التوزيع غير المباشرة

 401070 668,45 600 244510 489,02 500 سعر التكلفة
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 النتيجة التحليلية 

 البيان
 P2المنتج  P1المنتج 

Q PU M Q PU M 

 3000000 5000 600 1500000 3000 500 رقم األعمال

 401070 668,45 600 244510 489,02 500 سعر التكلفة

 2598930 4331,55 600 1255490 2510,98 500 النتيجة التحليلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 . (Les coûts standard طريقة التكاليف المعيارية ):رابعالمحور ال
 تعريف طريقة التكاليف المعيارية وأنواعها: -4
 تعريف بالطريقة   -

ىي الطريقة اليت تقوم بتحديد التكاليف من حيث الكمية والقيمة مسبقا ،مث القيام باستخراج      
التكاليف احلقيقية من اجل دراستها وحتليلها والوقوف على مسبباهتا ،ألجل الفرو قات النارتة  بينها وبُت 

حتديد ادلسؤوليات ورفع األداء االقتصادي للمؤسسة وتسمى ىذه الطريقة كذلك بطريقة التكاليف 
 . 19النموذجية

 أنواع التكاليف المعيارية :  -
 وتتنوع التكاليف ادلعيارية  كاآليت : 

 لنظرية وىي اليت حتدد على أساس أحسن مزج لعوامل اإلنتاج يف ادلؤسسة.التكلفة النموذجية ا -

التكلفة النموذجية احملددة انطالقا من تكلفة تنافسية:ىذا النوع يبٌت على أساس ظروف السوق  -
 التنافسية.

 حجر الزاوية يف حتديد تكاليف. التكلفة النموذجية التارؼلية يف ىذا النوع تعترب الفًتة السابقة ىي -

 التكلفة النموذجية العادية حتدد وفقا للظروف العادية للنشاط  يف ادلؤسسة. -

 تحليل الفرو قات : -2 
إن اذلدف من حتديد التكاليف ادلعيارية ىو استخراج الفرو قات، والعمل على معرفة األسباب اليت أدت   

 لعملية اإلنتاجية وىي :إىل حدوثها ،وللوصول إىل ىذا اذلدف غلب حتليل ثالثة عناصر أساسية يف ا

 . 20ادلواد األولية ، اليد العاملة ، ادلصاريف غَت ادلباشرة  

 : الستخراج الفرو قات تستعمل إحدى الطريقتُت وعلا : الفرو قات اإلجمالية-

 

                                                 
  86اسبة التحليلية، مرجع سابق، صحملوا فةتكللا رلي، سعع الرحد.  19

 865ادي عدون ،زلاسبة حتليلية ، مرجع سابق  ،صد صرنا 20



49 

 

  أو           التكاليف ادلعيارية  –الفرق = التكاليف احلقيقية 

 احلقيقية التكاليف  –الفرق= التكاليف ادلعيارية 
فإذا كانت ادلعادلة األوىل موجبة فالثانية تكون سالبة وذلما نفس التفسَت، ويعٍت أن التكاليف ادلقدرة أقل 

 من احلقيقية، وبالتايل فادلؤسسة مل تصل إىل ما ترغب فيو.
ف ادلقدرة أما إذا كانت ادلعادلة األوىل سالبة فالثانية تكون موجبة وذلما نفس التفسَت، ويعٍت أن التكالي

 أكرب من احلقيقية ،وبالتايل فادلؤسسة استطاعت تدنئو تكاليفها وىو ما ترغب فيو .
 وؽلكن تفصيل الفرق باستخدام أحد ادلعادلتُت على النحو التايل : 

 التكاليف احلقيقية    –الفرق =     التكاليف ادلعيارية                    

الكمية ×التكلفة احلقيقية للوحدة -كمية ادلعيارية بداللة اإلنتاج احلقيقيال×الفرق=التكلفة ادلعيارية للوحدة
 احلقيقية 

 :الفرو قات التفصيلية  -
انطالقا من ادلعادلة السابقة،وإذا رمزنا للتكلفة ادلعيارية للوحدة بـ:ت ن،والتكلفة احلقيقية  

 للوحدة بـ:ت ح 

 ـ: ك ح ،والفرق بـ: ف فتصبح ادلعادلة : و الكمية ادلعيارية بـ: ك ن ،الكمية احلقيقية ب
 (0)    ك ح × ت ح  –ك ن×ف= ت ن 

 ك ∆-ك ح = ك ن   ك ∆ك ح  =  –ففرق الكمية = ك ن 
 ت وبتعويض كل من ك ح ∆-ت ح=ت ن       ت ∆ت ح= –وفرق التكلفة=ت ن

 :   ك([ ومنو  ∆-)ك ن (× ت  ∆ -]) ت ن –ك ن ×( فتصبح ف= ت ن 0ت ح يف ادلعادلة) و 

 ك  إذن : ∆ت. ∆-ت. ك ن ∆ك+  ∆ت ن. ك ن+ت ن. –ك ن×ف= ت ن  
 (5ك           ) ∆ت. ∆-ت  ∆ك+  ك ن.  ∆ف= ت ن.                     

 من ادلعادلة نالحظ أن الفرق اإلرتايل قد وزع إىل : 
 نت يسمى فرق التكلفة ألن ك  ∆ك ويسمى فرق الكمية ألن ت ن مثبتة ،و ك ن.  ∆ت ن.   

 ك يسمى الفرق ادلشًتك بُت الكمية والتكلفة . ∆ت. ∆ثابت ، 
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 وؽلكن  توضيح  الفرق حسب الشكل التايل مع افًتاض أن: ك ن < ك ح ،ت ن <ت ح :

 

 التمثيل البياني للفرو قات                                               
 
 
 
 

                            

 

 

 021ادي عدون ، زلاسبة حتليلية، مرجع سابق ، ص ناصر د المصدر :
حيث يتم فيها حساب الفرو قات لكل عنصر من العناصر التالية:  فر وقات ادلواد األولية  ،فر 
وقات اليد العاملة ،الفرو قات على ادلصاريف غَت ادلباشرة، ويتم حتليل الفرو قات للعناصر الثالثة بنفس 

لفرو قات اإلرتالية ،إال أن ادلصاريف غَت ادلباشرة ؽلكن جتزئة الفرق فيها إىل الطريقة اليت يتم هبا حساب ا
 فرق ادليزانية وفرق النشاط وفرق ادلر دودية وفرق مشًتك 

 
 ك ∆ت. ∆   -ك  ∆ت +ت ن. ∆ف=   ك ن. 

 

 ك ∆ت. ∆ -ك ح(-ت ح( ك ن+ت ن.)ك ن-ت ر (ك ن+)ت ر –ف=)ت ن 
  حتسب بالعالقة التالية:حيث ت ر: دتثل التكلفة ادلرنة واليت

 التكلفة ادلرنة=التكلفة ادلعيارية ادلتغَتة الوحدوية+)لتكاليف الثابتة/وحدات القياس احلقيقية(
 
 
 

  الكمية ك ح

  التكلفة

 ت ن 

 ت ح

 ك ن

ك∆     

ت ∆  
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 : طريقة التكاليف المعيارية وتقييمها أساسيات- 3
 أساسيات طريقة التكاليف المعيارية :-

أن نستنتج ادلبادئ اليت تقوم عليها يف النقاط من التعريف السابق لطريقة التكاليف ادلعيارية نستطيع 
 :21التالية

حتدد التكاليف ادلستقبلية للنشاط حسب نوع التكاليف النموذجية ادلعتمدة من طرف ادلؤسسة   -
كما سبق ذكرىا سابقا، ويشًتط أن يكون ىذا التقدير مراعيا ذليكلة ادلؤسسة وطبيعة العمليات 

 بادلؤسسة. االستغاللية فيها والظروف احمليطة 

حساب التكاليف ادلعيارية لكل العناصر ادلكونة لسعر التكلفة ادلوافقة للحجم احلقيقي لنشاط  -
 ادلؤسسة، وىذا ال يعٍت تساوي الكمية ادلعيارية للعناصر مع الكمية احلقيقية ذلا.

ضلرافات   إجراء عملية ادلقارنة بُت التكاليف احلقيقية و التكاليف ادلعيارية، ومن مث استخراج اال -
 بصورة إرتالية أو تفصيلية.

 حتليل الفرو قات ودراستها قصد معرفة مسبباهتا وحتديد األطراف ادلسؤولة عنها. -

 تقييم طريقة التكاليف المعيارية: -
ذلذه الطريقة أعلية كربى يف حتسُت شروط االستغالل للمؤسسة ،بناءا على تقديرىا للتكاليف ومقارنتها 

لية قصد إبراز االضلرافات من أجل دراستها وحتليلها ،و حتديد ادلسؤوليات لتتخذ القرارات بالتكاليف الفع
ادلناسبة ،اليت من شأهنا تعديل ما غلب تعديلو وجتنب الفرو قات غَت ادلرغوب فيها ، ومن مث بناء خطة 

م الدقة يف إغلاد معايَت متزنة .  رغم مزايا ىذه الطريقة إال أن تطبيقها يف ادلؤسسات يفرز عيوبا،نتيجة عد
مناسبة يف تقدير التكاليف ، شلا ينجر عنها معلومات خاطئة اليت تؤدي  إىل اضلرافات بعيدة عن الصحة 

 . 0،وبالتايل اختاذ غَت صائبة
 
 

                                                 
 .853، ص 8978اسبة التكاليف ادلعيارية، مطبعة خالد بن الوليد، سوريا، زل ن قداح،ماليس 21
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 تطبيقي :التكاليف المعيارية مثال 
 عناصر التالية:وحدة منو  ال 5111يتطلب انتاج   Aتقوم مؤسسة "ادلستقبل " بانتاج منتوج  وحيد   

 دج  42تكلفة  الكلغ الواحد    Mكلغ من ادلادة األولية   111 -

 دج للساعة الواحدة . 21دقائق  للوحدة  بتكلفة  2 -

 وحدة كالتايل : 0211و كانت العناصر ادلقدرة إلنتاج         
 دج  21تكلفة  الكلغ الواحد    Mكلغ من ادلادة األولية   421 -

 دج للساعة الواحدة . 21 دقائق للوحدة  بتكلفة 1 -

 دج . 11111قدرت ادلصاريف غَت ادلباشرة بــــ -

 العمل ادلطلوب :
 حساب تكلفة انتاج الوحدة  الوحدة حسب التكاليف احلقيقية وادلقدرة ؟ -

 حساب الفروقات اإلرتالية بُت التكاليف احلقيقية والتقديرية ؟ -

 انيا ؟حتليل فرق ادلادة االولية واليد العاملة  جربيا وبي -

 الحل:

 حساب الكميات ادلعيارية ادلقابلة لإلنتاج احلقيقي 
 كلغ   211=0211(/5111×421كمية ادلواد االولية:  ) 

 ساعة  011= 2111/21دقيقة التحويل اىل الساعات  2111= 5111×دقيقة  1احلجم الساعي :
  دج 41111وحدة =0211وحدة(/   5111× دج 11111ادلصاريف غَت ادلباشرة : ) 

 و الفروقات اإلرتالية بُت التكاليف التقديرية و احلقيقية حساب تكلفة انتاج الوحدة  الو حدة
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 حتليل فرق ادلادة االولية

 ك   ∆ت. ∆-ت  ∆ك+  ك ن.  ∆ف= ت ن.      انطالقا من ادلعادلة :
 حيث :   

 دج  21ت ن :ىي التكلفة ادلعيارية وىي حسب التمرين للمادة االولية         
 دج 42ت ح :ىي التكلفة احلقيقية وىي حسب التمرين للمادة االولية        

 كلغ    211ك ن  :يقصد هبا الكمية ادلعيارية وىي يف التمرين للمادة االولية          
 كلغ    111لكمية احلقيقية وىي يف التمرين للمادة االولية  ك ح : يقصد هبا ا        
 ك :دتثل الفرق بُت الكمية ادلعيارية والكمية احلقيقية وىي حسب ادلثال للمواد اآلولية  ∆        

             (211-111 =  )- 011  
 للمواد اآلولية  ت :دتثل الفرق بُت التكلفة ادلعيارية والتكلفة احلقيقية وىي حسب ادلثال∆     

             (21-42 =  )02  
 الفرق التفصيلي للمواد األولية

 2111-( = 011-×)21فرق الكمية =
 1111( = 02×)211فرق التكلفة =

  0211 -(= 011-(×)02الفرق ادلشًتك = )
 (011-(×)02) –( 02×)211( +011-×)21فرق التكلفة =

 التكاليف المعيارية البيان

 

 التكاليف الحقيقية

 

--   

 سالب موجب المبلغ تكلفة الوحدة الكمية المبلغ تكلفة الوحدة الكمية  

 4500 31500 45 700 36000 60 600 المواد  االولية 
 

 12000 60 200 5000 50 100 اليد العاملة
 

-7000 

 غير مباشرة المصاريف
  

30000 
  

40000 
 

-10000 

 17000- 4500 83500 41,75 2000 71000 35,5 2000 تكلفة االنتاج 

  
       

-12500 
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  4211= +  0211+ 1111+ 2111-فرق التكلفة =
 

 التمثيل البياين للمواد االولية :

 
 
 
 
 
 

 

 حتليل اليد العاملة

60 DA 

45 DA 

700 
600 

6000- 

9000 1500- 

 ك ن ك ح

 الكمية 

 ت ح

 ت ن 

100-= ك∆     

15=ت ∆  

 التكلفة 
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 ك   ∆ت. ∆-ت  ∆ك+  ك ن.  ∆ف= ت ن.      انطالقا من ادلعادلة :
 حيث :   

 دج  21ت ن :ىي التكلفة ادلعيارية وىي حسب التمرين للمادة االولية         
 دج 21ت ح :ىي التكلفة احلقيقية وىي حسب التمرين للمادة االولية        

 كلغ    011ك ن  :يقصد هبا الكمية ادلعيارية وىي يف التمرين للمادة االولية          
 كلغ    511ك ح : يقصد هبا الكمية احلقيقية وىي يف التمرين للمادة االولية          
 ية ادلعيارية والكمية احلقيقية وىي حسب ادلثال للمواد اآلولية ك :دتثل الفرق بُت الكم ∆        

             (011-511 =  )- 011  
 ت :دتثل الفرق بُت التكلفة ادلعيارية والتكلفة احلقيقية وىي حسب ادلثال للمواد اآلولية ∆     

             (21-21 =  )-01   
 الفرق التفصيلي لليد العاملة 

 2111-( = 011-×)21ك( = ∆ت ن.فرق الكمية )
 0111 -( = 011×)01-ت( = ∆فرق التكلفة )ك ن. 

  0111(= 011-(×)01-ك ( = ) ∆ت. ∆)–الفرق ادلشًتك 
 (011-(×)01-(+ )011×)01-( +011-×)21فرق اليد العاملة =

   1111-=  0111 - 0111-2111-فرق التكلفة =
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 التمثيل البياين للمواد االولية :
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 دج   

60 دج    

200 100 

5000- 

-1000  1000 

 ك ن ك ح

 الكمية 

 ت ح

 ت ن 

100-= ك∆     

10-= ت ∆  

 التكلفة 
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  Les coûts marginaux طريقة التكلفة الهامشية " الحدية " الرابع:  المحور
ظهرت ىذه الطريقة مع ظهور ادلدرسة احلدية، إذ نادي روادىا باستعمال ىذه الطريقة  يف حتليل تكاليف 

 يوصون ادلنتجُت برفع كمية ادلؤسسة، حيث يعتربوهنا مؤشر لزيادة اإلنتاج أو التوقف عنو ،فهم 
اإلنتاج إىل احلد الذي تتساوى فيو تكلفة الوحدة األخَتة مع سعر بيعها ،حيث تكون فيها النتيجة معدومة 

 ، وبالتايل البد من التوقف عن زيادة  اإلنتاج لتجنب وقوع ادلؤسسة يف اخلسارة .

 طريقة التكلفة الهامشية وأنواعها: - 4
ؽلكن تعريف التكلفة اذلامشية على أهنا التكلفة اإلضافية الناجتة عن زيادة اإلنتاج :التعريف بالطريقة -

 .22ويعرفها باتريك بوازويل بقولو: دتثل التكلفة احلدية تكلفة وحدة  إضافية منتجة بوحدة واحدة.

لتكاليف النفقات الزائدة، بسبب إنتاج وحدة إضافية، وىي ال تشتمل إال على ا :وؽلكن تعريفها كذلك بـ
 .23ادلتغَتة، ألهنا ىي اليت تتزايد عند ارتفاع اإلنتاج 

 إن طريقة التكاليف اذلامشية هتتم حبساب سعر التكلفة لكل وحدة إضافية، مث تقارهنا بسعر بيعها،فعندما
تتساوى تكلفة اذلامشية للوحدة ادلنتجة اإلضافية مع سعر بيعها نتوقف عن العملية اإلنتاجية ،و تعترب     

 يف ىذه احلالة تكلفة الوحدة ادلنتجة اإلضافية ىي تكلفة  اذلامشية للوحدة األخَتة.
 و ال يشًتط التغَت احلاصل يف عدد الوحدات بالزيادة فقط، فقد يكون كذلك التغَت باالطلفاض.

 أنواع التكاليف الهامشية:  -
 نستطيع أن ظليز بُت ثالثة أنواع من التكاليف اذلامشية وىي:

لفة اذلامشية اإلرتالية: وىي تعرب عن التكاليف النارتة عن الفرق احلاصل يف انتقال حجم التك -
 اإلنتاج من وضعية إىل وضعية أخرى، واليت غالبا ما توزع إىل تكاليف ثابتة و متغَتة.

 تكلفة اإلنتاج اذلامشية:وىي عبارة عن التكاليف اإلضافية الناجتة عن إنتاج وحدة إضافية. -

 وزيع اذلامشية:ونقصد هبا التكاليف النارتة عن بيع وحدة إضافية. تكلفة الت -

 

                                                 
 

22 Patrick Boisselier, Contrôle de gestion , Paris,Librairie Vuibert, 1999,p :240 
 .539ص  8978طبعة األوىل ، دار احلداثة، لبنان ،ال، سي ولعلو ، اإلقتصاد السيااهللح فت  2
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 مكونات طريقة التكلفة الهامشية والدراسة الرياضية لها.-2
 مكونات الطريقة :-

إن  مكونات التكلفة اذلامشية ختتلف باختالف العالقة اليت تربطها  باحلجم اإلنتاج،وعموما تتكون التكلفة 
 خَتة وفق احلاالت التالية : اذلامشية للوحدة األ

عند ثبات التكاليف الثابتة، وتغَت التكاليف ادلتغَتة بشكل تناسيب مع حجم اإلنتاج،  فان  -
 التكلفة اذلامشية للوحدة األخَتة تضم التكاليف ادلتغَتة فقط، وتساوي تكلفة الوحدة ادلتغَتة.

نسبية ،وبقاء التكاليف الثابتة علي يف حالة تغَت التكاليف ادلتغَتة بنسبة اكرب أو اقل من ال -
حاذلا،فان التكلفة اذلامشية تتكون من التكاليف ادلتغَتة فقط ولكن ال تتساوى مع التكلفة 

 ادلتغَتة الوحدوية.

يف حالة تغَت التكاليف ادلتغَتة بشكل تناسيب مع حجم اإلنتاج، وانتقال التكاليف الثابتة إيل  -
فان التكلفة اذلامشية للوحدة يف ىذه احلالة تتكون من مستوي معُت نتيجة إعادة اذليكلة 

 التكاليف ادلتغَتة)وادلساوية لتكاليف ادلتغَتة الوحدوية( باإلضافة إيل التكاليف الثابتة.

يف حالة تغَت التكاليف ادلتغَتة مبعدل اكرب أو اقل من معدل  تناسبها  مع حجم اإلنتاج،وحتول   -
، ،فان التكلفة اذلامشية للوحدة يف ىذه احلالة تتكون من التكاليف الثابتة إيل مستوي معُت

 التكاليف ادلتغَتة) واليت ال تتساوى مع التكلفة ادلتغَتة الوحدوية( بإضافة إيل التكاليف الثابتة.

-  

  :الدراسة الرياضية للتكلفة الهامشية-

الرياضية يف حتليل ىذا النوع من  بعدما تعرفنا علي التكلفة اذلامشية ومكوناهتا، ضلاول استغالل ادلبادئ
 :24التكاليف .وؽلكن أن نلخص ىذه الدراسة فيما يلي

" الذي ؽلثل حجم النشاط وؽلكن أن نرمز ذلذه  سنالحظ أن التكاليف الكلية ىي دالة تابعة للمتغَت "
 الدالية بالصيغة الرياضية التالية:

                                                 
 883اسب حتليلية ، مرجع سابق  ،صزل ادي عدون ،د صرناد. 24
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 تايل : وإذا أخذنا تفاضل ىذه الدالة تصبح كال  تا )س(= ت ك  

     س ∆/ك ت∆ )س(=-تا )س(=تفا ضل ت ك/ تفا س ،إذن-ومنو تا )س( تفا س-تفا ضل ت ك=تا  
 فتصبح : 0س= ∆ومبا أن التغَت يف حجم النشاط يتم بوحدة واحدة  أي 

وىذه العالقة دتثل التكلفة اذلامشية ، ومن ىنا فإن التكلفة اذلامشية ىي ادلشتقة  ك  ت∆ )س(=-تا إذن 
لدالة التكلفة الكلية بالنسبة حلجم النشاط .ونستطيع احلصول على نفس النتيجة باالستنتاج األوىل 

        اذلندسي على النحو التايل:
  

 التفسير الهندسي للتكلفة الهامشية:      
 

 

 

 

   

            

 
 084ناصر دادي عدون ، احملاسبة التحليلية ، مرجع سابق ، ص المصدر:

  ^جاله :نستطيع استنتاج التكلفة اذلامشية عن طريق حساب ميل الزاوية من الشكل أع  
   س ∆ك/ ت∆ = ^ج =أ ب/ ب ج، ومنو:^جوىو ما ؽلثل ظلها ، الذي نعرب عنو بالعالقة التالية:

  ك ت∆ )س(=-إذن: تا ك ت∆ = ^ج فان:  0س= ∆ ومبا أن:
 وىذه العالقة األخَتة دتثل التكلفة اذلامشية. 

لشاغل دلسَتي ادلؤسسات ىو البحث عن االستغالل األمثل للموارد وإغلاد تنسيق زلكم بينها إن الشغل ا
 للحصول على احلجم األمثل اقتصاديا الذي يعطي أكرب ربح للمؤسسة و بأقل تكلفة 

تعترب طريقة التكلفة اذلامشية من أفضل الطرق اليت تليب ىذه الغاية  .حيث تصل ادلؤسسة إىل احلجم 
 عندما تساوى بُت  التكلفة اذلامشية و سعر بيعها .األمثل 

∆ت ك ت  
+ك  

 

التكلفة 
 الكلية 
 

ت 

 ك

0 

  يةكمال

∆ س  س  +      

 
 

 س

ت 
 ∆ك

 س

∆

 
 

 أ

 ب

 ج
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ليست زلاسبة التكاليف من رلاالت الدراسة احلديثة، اليت نتجت عن التطورات اذلائلة يف سلتلف نواحي 
احلياة االقتصادية اليت دتاشت مع العصر احلديث، و لكن دتتد جذورىا إىل ادلمارسة القدؽلة و رغم ىذا 

اسبة التكاليف إال أن الكثَت من الباحثُت يربطون بينها وبُت احملاسبة العامة، حيث     العمق يف التاريخ حمل
 أن ىذه األخَتة دتدىا بادلعلومات األساسية.

إال أن زلاسبة التكاليف تقوم على أساس إرساء رلموعة من ادلعايَت اخلاصة هبا، تستند عليها يف تقسيم 
 فة ،وحسب إمكانية تتبعها و زمن حساهبا.التكاليف حسب حجم اإلنتاج ،وحسب الوظي

تأخذ التكاليف الغَت مباشرة حيزا كبَتا من تكاليف ادلؤسسة، وتتصف بصعوبة ضبطها وتوزيعها          
من الناحية العملية على سلتلف األقسام سواء كانت ثانوية أو أساسية، وحىت  يتم حتديد تكلفة ادلنتوج 

ب حلساهبا منها طريقة األقسام ادلتجانسة، كما يستدعي حساهبا االعتماد بصورة أكثر دقة توجد عدة أسالي
 على تقنيات رياضية زلضة.

كما تقوم زلاسبة التكاليف على رلموعة من األنظمة تعتمد عليها يف حساب سعر التكلفة و ىي نظام 
رح ادلخزون إشكالية تقييمو و التكاليف ادلراحل ادلتتابعة، نظام ادلراحل ادلتوازية نظام التكاليف األوامر، يط

صرفو شلا استوجب وجود عدة طرق تقوم هبذا الغرض منها التكلفة الوسطية ادلرجحة و طريقة الوارد أوال 
 الصادر أوال، وطريقة الوارد أخَتا الصادر أوال.

وتواجو ادلؤسسة يف تقييم مراحل حساب التكاليف عدة حاالت منها اإلنتاج اجلاري، الفضالت 
مالت، اإلنتاج ادلًتافق، اإلنتاج الثانوي مع مراعاة التباين احلاصل يف نوعية نشاط ادلؤسسة، وأمامها وادله

 عدة طرق تستعملها لتصل إىل غرضها يف رلال حتديد التكاليف. 
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 مثال تطبيقي :
 معادلة تكلفة االنتاج الوحدوية  دلؤسسة "التقدم " كانت على الشكل التايل :

CT U = 6x
2
+10+(200/x)    

 يعرب عن عدد الوحدات ادلنتجة وادلباعة    "xحيث "
 دج  421بلغ سعر البيع الوحدوي  

 العمل المطلوب :

 حدد العالقة اليت دتثل التكاليف الكلية ؟ 

 حدد العالقة اليت دتثل التكاليف اذلامشية ؟ 

 حساب حجم االنتاج الذي يبلغ فيو ربح الوحدة اكرب قدر شلكن  ؟ 

 نتاج االمثل ذلذه ادلؤسسة  ؟حساب حجم اال 

 احسب النتيجة عند ىذا احلجم من االنتاج ؟ 

 الحل :
  معادلة التكاليف الكليةCT = 6x

3
+10 x +200             

 التكلفة اذلامشية ىي ادلشتقة االوىل للتكاليف 

\معادلة التكلفة اذلامشية 
=( 6x

3
+10 x +200) \(CT) 

= 18x
2
+10 \(CT) 

 لذي يبلغ فيو ربح الوحدة اكبر قيمة حساب حجم االنتاج ا 

وبيانيا عند نقطة التقاء   يتحقق جربيا عند نقطة انعدام مشتقة تكلفة الوحدة
 منحٌت تكلفة الوحدة بالتكلفة اذلامشية  

\
=( 6x

2
+10+(200/x)) \( CT U) 
=12x-(200/ x

2
)

\( CT U) 

=(12x
3
-200)/ x

2\( CT U) 
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12x)ينعدم البسط   تنعدم مشتقة التكلفة الوحدوية عندما
3
-200)    

1 =(12x
3
-200)   

511 =05x
3   

05 /511 =x
3 

   √      
  

 
X=2.55 

 
 

 حساب حجم االنتاج االمثل لهذه المؤسسة 
 يتحقق حجم االنتاج االمثل ذلذه ادلؤسسة جربيا عند تساوي التكلفة اذلامشية بسعر البيع  أي

x
2
+10=46008 

x
2
=(460-10)/18 

x
2
=25 

   √  
  
x=+5 

=-5  X 

 x=+5ضة وبالتايل (مرفو 2-القيمة )

 حساب النتيجة عند ىذا الحجم من االنتاج 

 عدد الوحدات(× التكلفة الوحدوية –النتيجة = )سعر البيع الوحدوي 
R= (pvu-ctu)*x 

R=(460- ( 6x
2
+10+(200/x))*x  

R=(460x- ( 6x
3
+10x+(200)) 

R=(460*5- ( 6*(5)
3
+10*5+(200)) 

R=(460*5- ( 6*(5)
3
+10*5+(200)) 

R=1300  DA  
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