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 العامة املقدمة

كفاءتها  دىتتعزز مؤسساتها داخل االقتصاد الوطني ومرهونا بم ةدول ألي االقتصاديةان املكان   

 املنافسةعلى الصعيد االقتصادي وكذا بقدرتها على  ةمضاف ة، وفي خلق قيماالقتصادية التنميةومساهمتها في 

والتغير املستمر، بالخصوص في الوقت الحاضر الذي يشهد  يتسم بعدم االستقرار وجودها في محيطرض وف

" هذه  االقتصادية العوملةعلى االقتصاد العالمي من خالل "  املهيمنةفرضتها القوى  ةجديدة اوضاع عاملي

 . الناميةعلى الدول ة را حتميا ال مفر منه خاصالتي باتت ام الظاهرة

على مستوى نشاطها، وتبني ة عديد ةاقتصادي بإصالحاتعليها القيام ستجدات تفرض ه املكل هذ

اقتصاد السوق،  منافسةتتماش ى مع املقاييس املعمول بها على املستوى الدولي في ظل  ةوحديث متطورةاساليب 

و  جهةادي من باعتبارها عصب النشاط االقتص املؤسسةاالولى على  رجةبالدهذه االصالحات يجب ان تطبق 

لن تتحقق اال اذا اعتمدت  املردوديةاخرى، هذه  جهةمن   املردوديةو تحقيق  اإلنتاجية فالعمليةفعاال  طرفا

ن مستوى ترفع م ةفي االنتاج، وانتهاج اساليب تسيير فعال العاملية الجودةالعمل بمعايير  االقتصادية املؤسسة

توفرها على نظام شامل  بضرورةمرتبط  املؤسسة، وعليه فان نجاح والخارجية الداخلية للمنافسة وتأهلهاادائها 

 ةومالئم سريعةومتكامل، ذلك انه يعد عنصرا مهم في التسيير الجيد تعتمد عليه للحصول على معلومات 

لتحليلها، معالجتها، صياغتها واستغاللها من خالل تصحيح االنحرافات اي تصحيح االنحرافات التي قد تحدث 

التي تتماش ى مع املشكل املطروح، بناءا على ذلك يعد  ناسبةامل ثم اختيار الحلول االستغالل، ومن  ةخالل دور 

 ههاما من نظام املعلومات التي يحتاج اليها املسير للتحكم في تسيير مؤسست اجزء التحليلية املحاسبةنظام 

من  للمؤسسةي انب االقتصاد بالج تهتم املحاسبةوتصحيحها، باعتبار  املسجلةومراقبتها واكتشاف االخطاء 

 . املالية الناحية

بين  التفرقةوفق املجال الذي تطبق حسبه حجم املنشأة بحيث يمكن  املحاسبة وتختلف اشكال

الشركات  ة، محاسبالعامة املحاسبة، الوطنية املحاسبة، العمومية املحاسبة منها: املحاسبةمن  ةمجموع

 . التحليلية واملحاسبة



 

 
 ب

تسيير  ةملراقب ةواالدوات الهام الحديثةاالساليب من  التحليلية اسبةحاملسلوب طار يعد اوفي هذا اال 

تسمح  ةومفصل ةدقيق ةبصف العامةالتي تساعد املسير على اتخاذ القرار املناسب، اذ تقوم بتحليل نتائجها 

ل  ستوى كعلى م املحققةائج ومن ثم التعرف على النت املختلفةوذلك من خالل تكاليف  الحقيقيةبمعرفه النتائج 

حتى انها  املتقدمةفي الدول  وواسعةاكبر ة ، هذا ما جعلها تكتسب مكانةمنتوج وكل قسم او مركز مسؤولي

الى حساب  ةالتي تقوم بها اضاف الحساسةللمهام  نتيجةهي  املكانةالتسيير، هذه  ةاصبحت تعرف بمحاسب 

التسيير، كقياس التكاليف ة مراقب ي اساسايير همعة على عد التكاليف لها دور تحليلي وتقديري كونها تعتمد

التسيير، ولكن على  ةفي اطار مراقب التحليلية املحاسبةالتي تعتبر من اهداف  املردوديةوكذا قياس  املعيارية

في بعض من مؤسساتنا وذلك  ةالتسيير اال أنها قد تكون غير موجود ةفي مراقب ةفعال كأداةالرغم من اهميتها 

 لي املؤسسات باملعنى الحقيقي لها.ض مسؤو وعي بعلعدم  نتيجة

كان من اهم اسباب ضعف مؤسستنا لذا وجب على مسيريها  ةتحليليال ةحاسباملان غياب استعمال 

بعد دق ناقوس الخطر في  ةهذا النظام االستراتيجي خاص ة النظر في اساليب تسييرهم والتفكير في اقامإعادة 

وكذا بوادر  الشديدة واملنافسة العوملةاظ على بقائها في ظل ت الحفرهانا ودخولها في الجزائريةاملؤسسات 

 مستقبال.  للتجارة العاملية للمنظمةانضمام الجزائر 

  التالية:  اإلشكالية صياغةوانطالقا مما سبق يمكن 

 التسيير؟ ةان تعمل على مراقب املختلفةبتقنياتها  التحليلية للمحاسبةكيف يمكن 

  التالية: الفرعية ئلةاألسيمكن طرح  ليهوع 

  املؤسسة؟التسيير في  ةمراقب ةفيما تتجلى اهمي

 في ذلك؟  املستعملة؟ وما هي االساليب املؤسسةالتسيير في  ةكيف تتم مراقب

 ؟ متخصصة كأداة التحليلية املحاسبةما االسباب التي ادت الى ظهور 

 ؟املؤسسةفي  التحليلية سبةحااملما هي الشروط الواجب توفرها لتطبيق 

  التسيير؟ ةلتوفير املعلومات كمراقب التحليلية املحاسبةساليب والطرق التي تستعملها ما هي األ  

 

 



 

 
 ج

  الدراسة:فرضيات 

 ةهمها باعتبارها قاعد أ التحليلية املحاسبةمن الركائز، حيث تمثل ة على مجموع ةالتسيير قائم ةمراقب

 اد القرارات. نتائج واتخلتحليل ال ضروريةلالتزويد املسير باملعلومات 

لم يكن هدفا في حد ذاته، لكنه اساس الكتشاف االخطاء وتحديد  التحليلية املحاسبةاعتماد 

تنافسية   أكثرالتكاليف املنتجات والعمل على اكتسابها ميزه  ةتسمح بمعرف التحليلية *املحاسبةاملسؤوليات. 

 سعرا وجوده. 

 املوضوع: أهمية

نشاط والعمل على ان يكون مطابقا  ةاملسير ملتابع ةمن اجل مساعد التحليلية اسبةاملحح دور نظام ضيتو  - 

 . املسطرة لألهداف

 .املسطرةوتحقيق استراتيجيتها  سسةاملؤ التسيير كنظام فعال وضروري لتسيير  ةالتعرف على مراقب -

  ألثرهاوذلك  القانونية الناحيةمن  هازاميتعدم ال، رغم املحاسبةالتبني هذا النوع من  ةوحتمي ضرورةبراز إ  -

كز ااو مر  املسؤوليةالعميق في اكتشاف الثغرات والنقائص التي تتم بقصد او بدون قصد، سواء عل مراكز 

 االنتاج.  

  املستخدم:املنهج 

 البحث على املنهج الوصفي من اجل ةاشكالي دراسةبهدف االملام بكل جوانب املوضوع، اعتمدنا في 

على  ةثاني جهة، كما اعتمدنا من الفرعية واألسئلة الرئيسية  قدر االمكان على االشكال ابةجاإل  ةايضاح ومحاول

الجانب النظري على ارض الواقع من خالل التطرق الى كل ما يخص نظام  إلسقاط ةكمحاول الحالة دراسةمنهج 

 شكال ومضمونا.  املستقبلية املؤسسةفي  التحليلية املحاسبة

  وع:باب اختيار املوضسا

 من االسباب تمثلت في:  لجملةان اختيارنا لهذا املوضوع كان 

 . الجزائريةفي املؤسسات  التسييريةانعدام االهتمام بهذه االعداد  ✓

التي تقدمها  الدقيقةال يمكن ان تتم دون املعلومات  املؤسسةالتسيير في  ةعلى ان مراقب التأكيد ✓

 . التحليلية املحاسبة



 

 
 د

النظر  ةفيها والتي تحكم عليها اعاد الجزائرية املؤسسةالتي دخلت  الجديدة عامليةلا االقتصاديةع وضااال  ✓

 . ةتنافسي أكثرفي اساليب تسييرها وتبني اساليب جديده تساعدها لتكون 

 الدراسة:خطه 

وجودها في   ةهميالتسيير، وابراز ا ةدوات مراقبأمن كأداة  التحليلية باملحاسبةفي محاولتنا بالتعريف   

ن نعالج أ أيناالتسيير، ارت ةمراقب إطارللمعلومات يساعد املسير على التشخيص وقياس االداء في  كنظام سسةؤ امل

حيث تناولنا في الفصل االول االساسيات عن  ةحال ودراسةتتضمن فصلين نظريين  خطةاملوضوع من خالل 

ساسيات أت عن التسيير، ل في عموميامباحث تتمث ثالثة وذلك من خالل ليليةالتح واملحاسبةالتسيير  ةمراقب

ما في الفصل الثالث أفي الفصل الثاني.  التحليلية املحاسبةساسيات عن أالتسيير ثم تطرقنا الى  ةحول مراقب

 سوناطراك.   ةمؤسس ةحال بدراسةقمنا 

 البحث:صعوبات 

بعض املصطلحات  ةمترج صعوبة ملوضوع،لهذا ا بالدراسةمن بين الصعوبات التي واجهتنا خالل قيامنا   

 املحاسبةالى عدم تطبيق  باإلضافة، العربيةنظرا لعدم وجود نظام موحد لترجمة الكتب في بعض الدول 

ون ر القيام بالتربص بسبب فيروس كو ضا عدم أيو  الوطنيةفي مؤسستنا  التحليلية



 

 

 مدخل لمراقبة التسيير :الفصل األول
  تمهيد

 التسييرماهية  :01املبحث 

 مفهوم التسيير: 01املطلب 

 اليات التسيير :02املطلب 

 اإلطار العام ملراقبة التسيير :02املبحث 

 مفهوم وخصائص مراقبة التسيير  :01املطلب 

 مفهوم مراقبة التسيير  أوال:

 واقع مراقبة التسيير في املؤسسة  ثانيا:

 خصائص مراقبة التسيير  ثالثا:

 يديةاألدوات التقل :02املطلب 

 التسيير مراقبة أهداف  أوال:

 مهام مراقبة التسيير ثانيا: 

 مكانة ودور مراقبة التسيير  :03املطلب 

 راقبة التسيير دور م أوال:

 مكانة مراقبة التسيير  ثانيا:

 مكانة مراقبة التسيير في الهيكل التنظيمي   ثالثا:

 التطور التاريخي ملراقبة التسيير  :04املطلب 

 التسيير مراقبة مراحل  أوال:

 مراقبة التسيير في مدارس التسيير  نيا:اث

 عالقة مراقبة التسيير باملحاسبة والتدقيق : 03املبحث 

 عالقة مراقبة التسيير باملحاسبة : 01املطلب 

 عالقة مراقبة التسيير بالتدقيق : 02املطلب 

 تعريف التدقيق  أوال:

 عالقة مراقبة التسيير بالتدقيق   ثانيا:

  بة التسييرأدوات مراق: 04حث املب

 األدوات التقليدية  :01املطلب 

 املحاسبة العامة  أوال:

 املحاسبة التحليلية   ثانيا:

 األدوات الحديثة  :02املطلب 

 التحليل املالي  أوال:

 لوحة القيادة  ثانيا:

 املوازنات التقديرية  ثالثا:

  الخالصة
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 تمهيد

حيث كانت على  بسيطة،التسيير  ةكانت عملي قرن السابع عشرال في االقتصاديةعند ظهور املؤسسات 

في اوروبا  ةنظرا لبساطتها وعدم تعقدها ولكن مع التطورات التي شهدتها املؤسسات خاص املؤسسةصاحب 

 كثرت نشاطات املؤسسات وعملياتها وبالتالي:  الصناعية الثورةوامريكا بعد 

 آنذاك الرقابة ةفي عملي املستعملة العامة الدواتعقد ا رقابة، ومعلاتعقد عمليات التسيير مما عقد عمليه  -

تضمن لها السير الحسن لعمليتها وتمكنها من تقييم  ةملؤسسات تحاول البحث عن طرق واساليب جديدجعل ا

 عمليه التسيير.  ونجاعة كفاءة عملياتهانشاطها والكشف عن مدى 

تسيير كانت تقتصر على الجانب ة قبلوجدنا ان مرا 20 عدنا الى ما قبل العشرينات من القرن الفلو 

من مجرد  التسيير ةنمو املؤسسات وتطورها تغير مفهوم مراقب وبداية 1929د ازمه املحاسبي فقط ولكن بع

التي من شأنها  املحاسبيةوالغير  املحاسبيةمفهوم محاسبي الى مفهوم أشمل وهو كل املعايير واملقاييس واالدوات 

ط وانما كل انواع األداء والتي لها قدره على تقييم االداء ليس املالي فق ؤسسةملاالتسيير داخل  ةيتدعيم عمل

والتي لم تكن  التحليلية املحاسبةمثل :  املحاسبةوكل االدوات  القيادةدخال لوحه إفنجد انه  املؤسسةداخل 

 على املؤسسة. ةيجابيوما لها من اثار ا التسيير ةالتي تحتلها مراقب املكانةمن قبل ، هذا بدل على  ةموجود

 التسيير ماهية: 01املبحث 

هم أ ةعام ةو بصفأ، املؤسسةان وصف استخدامات التسيير يؤدي الى تصنيف القرارات التي تخدم 

 لها. املستخدمة ةالنشاطات التسييري

 مفهوم التسيير: 01املطلب 

 م ما يلي:بين هذه املفاهي ةالفكريتعاريف للتسيير فلقد تعددت التيارات  ةهناك عد

للتطبيق على  ةقابلية مثل تابلور " علم مبني على قواعد واصول علمي الكالسيكية" التقليدية املدرسةتعرف 

 .1اإلنسانية مختلف النشاطات 

 ةن التسيير والشؤون يجب ان نفكر فيها كعمليإسها سيمون فأوعلى ر  القرارية للمدرسة بالنسبةاما 

خر معناه تحديد واختيار االهداف والوسائل آ  فعل وهناك مفهوم ي علىتنطو  ةما هي عملي اخذ قرار بقدر

 
 عكنون الجزائر املركزية، بن الساحة 2002طبعه  الجامعية، ديوان املطبوعات املؤسسةاقتصاد وتسيير  الحميد:عبد الرزاق عبد  دكتور  1
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  على باالعتماد ةالتسييري السياسةفي اطار  ةاملسير على اتخاذ قرارات مالئم ةبتحقيقها انطالقا من سلطالكفيلة 

ن سيير عوانفصال التومع تطور املؤسسات ، 1 ةجهاز تنفيذي كفء وفعال لضمان نمو واستمرار اي مؤسس

والتي  واملتكاملة املنسقةالعمليات  ةكثر فاصبح مفهوم التسيير يشير الى مجموعأكثر فأ، تبلورت الوظائف امللكية

او االسلوب الذي  الطريقة، ونستخلص بان التسيير هو 2الرقابة التخطيط، التنظيم، التوجيه،  ساسا :أتشمل 

سابقا ويتجسد  املبرمجةهداف األ لتحقيق جميع  اديةملوا شريةالبملوارد يتم من خالله ادماج وتنسيق وتوجيه ا

  :هذا االسلوب من خالل عده عمليات منها

مستقبال، الش يء الذي يستدعي  املؤسسةينبغي ان تكون عليه  فيماالتفكير  ةيشير على صيغ التخطيط

ب تحديد صير االجل، كما يجوهو ما يعرف بالتخطيط ق ةمحدد ةرصد عدد من االهداف ضمن فترات زمني

 يأتيللعمل، ومن هنا  التنظيميةبتحقيق هذه الغايات واالهداف وجعلها تمش مختلف عمليات  الكفيلةالوسائل 

  ةدور عملي

 األنشطةوتحديد  تأديتها، وتوظيف املهام املطلوب اإلداريةوالتنسيقات  الهيكلية ةلتحديد البنيالتنظيم 

  عمليه تأتيتصب في نفس االتجاه،  ةد انشطوتحدي تأديتهالوب قصد جعل انجاز املهام املط

، االمر املسطرةالطاقات وتركيز مختلف مجهودات الفاعلين باتجاه التحقيق االهداف  ةلتعبئ التوجيه

 السلوك االنساني بعوامل الدعم والتحفيز، في حين تعتبر  بطبيعة ةالذي يتطلب معرف

النجازات، وذلك باستخدام دف الى تقويم اعمليات حيث ته ةسلسل ةعملي كأخر واملراجعة الرقابة

، وبشكل عام وقيامهاالنحراف اي تهتم بتتبع االداء  ةفي حال الضروريةالتصحيحات  خالإلد ةمعايير محدد

ن هذه أل  املراجعةاو  الرقابةبالتخطيط وال تنتهي عند  أفهي تبد مستمرة ةدائري ةنستطيع القول بان التسيير عملي

 للتخطيط.  ةساسيأ تغذيةتشكل  خيرةأل ا

 ليات التسييرآ: 02املطلب 

اساسيا  السيار نيتيكللنظم والتي يعتبر علم  العامة النظريةالتي تقدمها  ةمفاهيم اساسي ةهناك عد

، وتتجلى ةوااللي الحيوية األنظمةفي  والرقابةعمليتي االقتصاد  وهو يعني بدراسة األنظمة، تحليل للدراسة

 
1  manuel et application, 3eme Edition. Paris. C Alazarrd c et separis 1996 le control; de gestion   

  2 محمد رفيق الطيب:  مدخل للتسيير، ديوان املطبوعات الجامعية 1998 ص
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 ةبكيفية حدالاخرى مثل التوازن والتقرير في شكله و  ةالى عملي ةيتين املذكورتين اضافعمله بانه ينظم الاهميت 

تعتبر ذات  العكسية التغذيةتسمح بتمكين االنتظام التلقائي للنظام املعني من خالل املعلومات فيه اي من خالل 

 ،التسيير ةمغزى كبير لعملي

بموجبها يتلقى منها  فيه والتي املوجودة املحيطة ئةبيللواقع استمراري  التنظيم هو نظام مفتوح باعتباره

حتى يمكنها التفاعل  األنظمةيكمن في اصالح  العموميةفي اصالح املؤسسات  الالزمةواملوارد  والطاقةاملعلومات 

 وذلك لتجنب الفساد واهدار االموال.  البيئةمع 

 التسيير ةالعام ملراقب اإلطار : 02املبحث 

وذلك  املرجوةتكمن في تحقيق االهداف  املؤسسةالتسيير داخل  ةالتي تكتسبها مراقب البالغة األهمية نا

  والكافية الالزمةالتحكم والتسيير في املسار الصحيح مع تقديم النصائح واالرشادات  ةعن طريق ضمان قدر 

 التي تعيق التحقيق تلك األهداف.  السلبيةلتجنب االنحراف 

 التسيير ةوخصائص مراقب هوممف :1املطلب 

  التسيير  ةاوال: مفهوم مراقب

وتوجيه والتقسيم عمل ما من خالل نسق معين ) معلومات،  ةعلى متابع القدرة الرقابة ةتعني كلم

التي تمارسها املؤسسات وهي احدى  األساسيةاحدى العمليات  الرقابةتعد ،و  النتائج ( ةقرارات، اجراءات، مراقب

 (.الرقابةالتخطيط، التنظيم، التنسيق، التنفيذ،  ) في املتمثلة ريةاإلداالوظائف 

في تحقيق  ةكبير  ةمن طرف املفكرين والباحثين ملا فيه من اهمي ةكبير  بأهمية الرقابةمفهوم  ظيوقد ح   

 الالزمةبضبط وتنظيم مختلف العوامل  الخاصة اريةاإلد الوظيفةفقد عرفها البعض بأنها: "  املؤسسةاهداف 

، وذلك بغرض تحقق من ان كل فرد قد انجز العمل املطلوب منه في املكان والوقت ما خطط لهااالعمال ك إلتمام

 .1 "ةاملناسب واملوارد املحدد

املراد ادراكها في وقتها، نها " تابعت عمليات التنفيذ لتبين ماذا تحقق االهداف أب الرقابةكما تعرف     

 ةكبر كفاءأالى  باإلدارةها والوصول خلل حتى يمكن تفاديوالكشف عن مكان ال ةسلط ذي كل ةوالتحديد مسؤولي

 
  .16ص  1994ان، االردن، مركز احمد ياسين الفني عم (،2" )ط العامة اإلدارةفي  الرقابة"  باغي:عبد الفتاح  محمد 1
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 .1  "ةممكن

االعمال التي تقوم بها  ةبمتابع املختصة" نسق متكامل يمكن الجهات الرقابة خر ان ويرى البعض ال   

را  النجازات واخياالجراءات وا ةلتحقيقها ثم قياد الالزمةوالوسائل  ملرجوةامن خالل وضع االهداف  املؤسسة

 .2 " م النتائج واستخراج االنحرافات وتحليلهايقيت

االجراءات والعمليات التي تسمح ملختلف املسيري بكل طاقاتهم من  ةهي مجموع إذاالتسيير ة فمراقب    

من االستعمال العقالني للموارد   بالتأكدالتي تسمح  ، فهيتحقيقهامن  والتأكد املسطرةاجل تحقيق اهدافها 

 االهداف. من الوصول لهذه  التأكدلك تحديد االهداف واخيرا كذو  املتاحةالطاقات و 

 .مفاهيم اساسيه كما هو مبين في الشكل ثالثةالتسيير ترتكز على  ةوعليه فان مراقب   

 : مثلث مراقبة التسيير  I-1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : H. loning et Y. Pesoeus et coll « le control de gestion » edition ellpes, paris, 2001 p 06 

 التسيير ةمفاهيم ارتكاز مراقب ثانيا:

من تحقيق  املؤسسةتمكنت  ةي درجأي الى أ املوضوعة باألهداف املحققةالنتائج  ةمقارن :الفعالية

 اهدافها املسطرة.  

 
  .07لتقييم االداء " ص  ةداأ الداخلية الرقابة"  حسين:حسين احمد  محمد 1
 de contrôle gestion. France. 1977 p 14 dynamiqueخماخم: طيف عبد الل  2
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 املحققة ةتيجالني ما هي أ، ملةاملستع( )املواردبمدى الوسائل  املحققةالنتائج  ة: هي مقارنالنجاعة

 من املدخالت او الوسائل. ةباستعمال وحدة واحد

 بين االهداف والوسائل.  العالقةهي  :املالءمة  

. ان وجود مراقب للتسيير يبقى غير باألداءفنحصل على ما يسمى  الثالثةجمعنا هذه املفاهيم  إذااما    

 . النوعيةكافي لتحقيق هذه 

من مدى  املؤسسةاملسيرون في  يتأكدتسيير حيث من خالله رق المن ط ةي طريقيير هالتس ةمراقبإن 

يعتبر  الذي R.N AWTONغير ان تعريف  املؤسسةمن اجل تحقيق االهداف  املستعملةالوسائل  ةوجدي فعالية

تعريف دقيق وغني حيث ادخل ضمن  ، يبدو1965من االوائل الذين وضعوا نظريات لهذا االختصاص سنه 

وحثهم على  املسؤوليةتسيير هو مسار يهدف الى تحفيز  ةف والذي يقول بأن " مراقبملعرو يدي التعريف التقلا

 . 1 "املؤسسةهداف أفي تحقيق  املساهمةجل أوجه، من  أكملوجه بهم على  تأدية

  وهي:التسيير  ةملراقب ةمن خالل التعريفين االخريين نجد انهما ركزا على ثالث مميزات اساسي  

 ط معزول وانما يتعلق االمر بمسار.ليست بنشاالتسيير  ةمراقب ✓

 لهذا املسار وهي تحقيق االهداف.  النهائية الصيغةتحديد  ✓

 البعد التحفيزي لهذا املسار.  ةاهمي أبرز " Anconyوفي االخير نالحظ ان "  ✓

ات اهداف ار ذومس ةالتسيير هي عملي ةملا سبق نكتشف ان مراقب خالصةاو  لةاالخير وكحوصفي و

 التالي:التسيير من خالل الشكل  ةترتكز على جانب الحث على التحفيز ويمكن ابراز مفهوم مراقب ةمعين

 

 

 

 

 

 

 
1  « contrôle de gestion 7eme édition économico, 2000 p 02. Michel Geuvais 

استراتيجية المدى الطويل                   اف      األهد  

 
 
الوسائل   

 جمع الوظائف متوسطة وقصيرة المدى   
 

 
التنفيذ           

نظام المعلومات قياس ما تم فعله                            
 
 

     المراقبة   

 

 مراقبة

التسيير   
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 : مفهوم مراقبة التسيير I-2الشكل رقم 

Source : AlAzard.c et separis, le contrôle de gestion et application 3eme édition, paris 1996 p 07. 

 التسيير بةراق: خصائص م ثالثا

 :1 تسيير يمكن استخالص خصائص التاريخ  ةملراقب السابقةالتعاريف  دراسةمن خالل 

 والتحكم في التسيير. لتأكدبل هي مسار دائم  ةمؤقت معزولة ةتسيير ليست عملي ةمراقب ✓

 فلألهدا الجيدة رفةواملعمن العمل او نشاط  ةانه توجد غايات منتظر  هادفة إذاملسار الطبيعي لهذا  ✓

 وتكون بذلك حافزا ودافعا للعمل. الجماعةسواء للفرد او و  الوجهة ةتكون في معرف

تسعى كلها  واملهام،بحسب االختصاصات  مختلفةاهداف  املؤسسةمنهم  املتكونةلف االفراد ختمل ✓

اهدافها  وتطويرها وهذا مرتبط بمدى تحقيق املؤسسة ةوهي حيا ةمنسجمه والى تحقيقها يا مشترك

 عن طريق مراقبه التسيير. املجموعةبت التحكم في اداء هذه ولهذا وج

 يجمع مفهوم مراقبه التسيير بين مفهومين هما: ✓

 على ان تجعل شيئا ما يتصرف على النحو الذي تريده ان يكون. القدرةبمعنى التحكم، اي  املراقبة -

 بمعنى العقاب والثواب.  املراقبة -

 طارهذا جليا من خالل مسارها، لها مهام في اإل  لألداء، ويظهر امامية وخلفية ةقبهي مرا التسيير ةمراقب ✓

التخاذ  الالزمةنشاطات والتنفيذ وتوفر املعلومات ( تتابع الالتقديريةوامليزانيات  )الخططالتقديري 

 التحليلية. اسبةواملح القيادة ةالحقا ملا تم باستعمال لوح ةداء اي مراقبالقرارات كما تقوم ملا تم بعد األ 

 ةنظام مراقب ةمن كفاء ةكبير  ةلكل املسؤولين اي تعود نسب الفعالة املشاركةتسير  ةتدعي مراقبست ✓

 .املؤسسةمسؤولي  ةكاف ةتسيير لشرط اساس ي وهو وضع النظام ومشارك

 فةكا على  اإلدارةوالتي تشمل  للمؤسسة الداخلية لألطرافالتسيير بالتوفير املعلومات  ةتختص مراقب ✓

 ة.قارير ومعلومات داخلير مراقبه تسير تمستوياتها وتصد

والتمويل والتسويق  املحاسبةراء في مجاالت التسيير في تقديمها للمعلومات على الخبتعتمد مراقبة  ✓

 .ةمحدد ةالتسيير لقواعد وقوانين وانظم ةواالنتاج وغيرها، وال تخضع مراقب واإلدارة

 
 .17ص  2015 -2014 ورقلة قاصدي مرباح، الجامعية ماستر  شهادةاملالي للبنك " مذكره لنيل   لألداء التسيير في التحكم  ةحس ي سفيان عبد القادر " دور مراقب  1
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 سييرلتا ة: اهداف ومهام مراقب02املطلب 

 التسيير ةاقبف مر اهداأوال: 

 ةتساهم بشكل كبير في مساعد ة ضروريةانها وظيف التسيير ةمراقب ةيتضح لنا من خالل دور واهمي

  الى:املسيرين على اتخاذ القرار حتى نجد ما تسعى 

رشيد  من االستعمال العقالني وال النيو كالسيكية النظريةاالساس ي في  املبدأيعتبر  الفعاليةتحقيق  ✓

بين ما خطط له وما تم  ةثم مقارنة ويتم تحقيق ذلك عن طريق وضع ميزانيات تقديري سةاملؤسملوارد 

  .1 تحقيقه

وجه واستنتاج  أحسنوتصحيحها على  املعالجه املؤسسةالوقوف على نقاط الضعف التي تعاني منها  ✓

 .ومستمرة ةللتركيز على تدعيمها وتطويرها بصوره دائم القوةنقاط 

تحسبن ومن اجل  املتاحةمن موارد  ةتحقيق االهداف التي وضعت مقارنبوهذا  الفعاليةيق تحق ✓

 املعلومات حتى تتمكن من جمع املعلومات في الوقت املناسب. ألنظمةيتطلب تطور ديناميكي  الفعالية

سباب التي بين النشاط الحقيقي والنشاط املعياري واظهار وابراز اال  نتيجةتحليل االنحرافات التي تكون  ✓

 هذه االنحرافات وذلك عن طريق امليزانيات التقديرية. ىادت ال

باتخاذ وتبني  املتاحةوتماشيها مع الوسائل  جةبرمامل او املسطرةاالهداف  ةمالئم ةمن صح التأكد ✓

 وبأقلوقت  أقرب، وبالتالي تحقيق االهداف في لألشخاصمدروسة وتسيير فعال وامثل  استراتيجية

 .ةتكاليف ممكن

   به التسييراقمر ثانيا: مهام 

  تؤديها:تسيير مهام عديده  ةملراقب

 الوظيفياالداء  ةمراقب -أ

التي ال يمكن  اإلدارية) املؤسسات( تعتبر من اهم الوظائف  االداء الوظيفي في املنظمات ةان مراقب

حيث  عيةباملوضو داء يم األ لجمع املعلومات لتقد الرئيسية والوسيلة األساسية الدعامةالتخلي عنها باعتبارها 

 
 .35ص  2003االفاق، طبعه  التسيير، دار  ةشقرون، محاسب بوكال، ترجمة احمد ماندي  1
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على اإلصغاء للمشاكل والعراقيل التي يعاني منها االفراد اذ انه يسعى الى جمع املعلومات  املهنةيعمل القائم بهذه 

، الترقيةتساعد املسؤولين على اتخاذ القرار والتي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي من حيث  ةموضوعي ةيغصذات 

و التي يتحقق عن طريق عدد من  املؤسسةفي  الثقة ةالى زياد مما يؤدي ... الخ،، عقوباتمكافاةالجر، ا ةزياد

 الخصائص : 

رافعا معنويا  املؤسسةالعمال في تحديد االهداف التي تسعى اليها  ةتعتبر مشارك في تحديد االهداف: املشاركة

 ؤسسة. داف الفرد واهداف املاحداث نوع من التوازن بين اه ضرورةمن اجل تحقيقها مع 

والعمال وذلك من خالل توزيع  اإلدارةبين  الثقة ةمن اهم العوامل التي تؤدي الى تقوي وتعتبر زيع:التو  عدالة

 حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة.  لألرباحالى التوزيع العادل  ةعمله اضاف طبيعةاالجور كل حسب 

املسؤولين من اجل طرح لي العمال بمختلف التعامالت تكون باالتصال الدائم ملمث عدالةان  التعامالت: عدالة

 . اإلدارةمشاكلهم على 

 ةالجود مراقبة -ب

على مستوى املؤسسات التي تسعى الى التقدم والتوسع في نشاطها حيث  ةكبير أهمية لها  الجودة ةان ادار 

 املستعملةاد ورغبات املستهلكين من حيث املظهر الخارجي للسلع واملو  تتالءم ةيتطلب منها انتاج سلع ذات جود

 . اجهاإلنت

 الوقت ادارة  -ج

 القدرةله مثالي كلما كانت لها استغال املؤسسة" وكلما استطعت املؤسسة"  املنظمةفي  ةكبير  ةان للوقت اهمي

عكس صحيح وعليه فمن الواجب استغالله وال الواحدة الوحدة ةعلى التنافس وذلك من خالل تخفيض تكلف

  التالية:ومراقبته بالوسائل 

 .الطارئةعن طريق التكوين املستمر للتغلب على املشكالت  اءةللكفعلى تطوير مل الع ✓

 .       استعمال الحاسوب لربح الوقت مثل:والتمويل...الخ،  كاإلنتاج الحسابيةالعمليات على املستويات  تأدية ✓

 تنفيذ االهداف عن طريق جدول زمني باستخدام بحوث العمليات.  ✓

 ة سابقا.مدروس وقت حسب خطةاستخدام ال ةتحديد كيفي ✓
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  الهيكلي التنسيق -د

ولذلك البد على مراقب التسيير  ةضروري باعتبارها كلها متماسك املؤسسةيعتبر التنسيق من مستويات 

  يخص: فيما املسؤوليةالتنسيق بين جميع مراكز 

 األهداف. وضع  -

 .وضع امليزانيات -

 وضع مؤشرات التقييم.  -

 التسيير  ةودور مراقب ةمكان :03املطلب

 التسيير  ةمراقبر دو أوال: 

بدور مهم والذي يبرز من خالل وظائف التي يؤديها هذا النظام  املؤسسةيقوم مراقب التسيير داخل 

التي تربطه بين مختلف الوظائف  العالقة طبيعةومن  والرقابةفي التخطيط  ةواملتمثل خاص  املؤسسةداخل 

التي تحظى بها  املكانةولهذا سنتطرق الى الدور او  يةالتشغيلالوسطى او العليا او  اإلدارةسواء مع  املؤسسةداخل 

 مراقبه التسيير.

 التسيير ةمراقب ةمكانثانيا: 

تسيير وعالقته ال ةسنقوم بتبيان مستويات مراقب املؤسسةتسيير داخل  ةمراقب ةلتبيان موقع ومكان

 بمختلف املستويات االخرى. 

التسيير وهي: املستوى املركزي،  ةويات من مراقبتوجد ثالث مست ةامع ةبصف التسيير ةمستويات مراقب

  مستوى االقسام، املستوى القاعدي.

وكذا يقوم بتصميم  العامة لإلدارةويقدمها  األساسيةبحيث ان املستوى املركزي يقوم بتجميع املعلومات 

به فريق اذ يقوم  ير غريبا ما يتكفلوهذا املستوى من التسي السنوية امليزانيةوتسير اجراءات  القيادة ةلوح

 مختلف املستويات.  بإبالغوبعدها يقوم  استراتيجيةبتقديم التوجيهات 

 التسيير في الهيكل التنظيمي  ةمراقب  ةمكانثالثا: 

التي من شانها ان تقوم بجمع املعلومات ومعالجتها وتحليلها وتقديمها  العمليةالتسيير هي  ةان مراقب

التسيير داخل الهيكل  ةيهات وارشادات لذلك فان مكانة مراقبشكل توج منها في لالستفادة املعنيةللمصالح 
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 ةالتسيير لها عالق ةقبالحل منذ القديم وعلى العموم فان مرا ةصعب ةيعتبر مشكل املؤسسةالتنظيمي داخل 

 : ــــــــوطيدة ب

 مركزي.تسيير مركزي وال  املؤسسةتسيير  ةطريق ✓

 .جودةاملو حجم االمكانيات  ✓

 .املؤسسةحجم  ✓

 .العامة اإلدارةمن طرف  املسطرةاالهداف  ✓

 التسيير ةالتطور التاريخي ملراقب :04املطلب 

 مراحل مراقبه التسيير اوال:

، ومع تطور نشاطها وتعقد األمريكيةالقرن العشرين في املؤسسات  بدايةالتسيير في  ةظهرت مراقب

 املستعملة الكالسيكية الرقابيةطرق  ت، وبسبب عجزفي ذلك الوق يةاملالع االقتصادية ةعملياتها وما سببته االزم

 التحليلية. حاسبةكاملجديده  رقابيةحاولت ايجاد طرق واساليب  ةباملؤسسات من هذه االزم النهضةفي 

ومن ابرز املؤسسات التي ساهمت في   الحديثةتفسير  ةميالد مراقب بدايةوقد تم ابتكار هذه الطرق في 

التسيير من اجل  ةعلى مراقب ةموتورز " حيث ادخلت اساليب جديد جنيرالمؤسسه "فورد" و " ذلك نجد 

 مهما كبر حجمها. املؤسسة ةالتقدم في ادار 

 : 1 التسيير اربع مراحل ةولقد شهدت مراقب

 املسيرين في اعالم املالية العامة املحاسبةالتسيير  ةاولى استعملت مراقب ةكمرحل البدايةفي  االولى: املرحلة

وهكذا  املؤسسةمن طرف  واملباعة املحققةبالنشاط واملنتجات  املردودية ةبعالق املتعلقة الالزمةمات باملعلو 

 النسب. ةوضعت النقاط االولى لالستعمال انظم

 وحسابات النتائج. امليزانيةحسابات  ةمره في عالق ألول وهذا النظام ووضع   

" الذي وضع  SLOAMوضعت من طرف "  املؤسسةفي  مركزيةال ال بداية ةمرحل لةاملرحتعتبر هذه  :الثانية املرحلة

، البحث املاليةوظائف داخل املقر املركزي مثل الخزينة ة الى عد املؤسسةميكانيزمات التنظيم وتقسيم هيكل 

 لالستثمارات. الضروريةوالتطوير وايضا تحديد املوارد 

 
1  30)-Le contrôle de gestion bancaire et finance 4eme édition paris 2002 p (28 Michal Rouch « 
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في   الثانية العامليةالتسيير والتي ظهرت بعد الحرب  ةفيها نظام مراقب تأسسالتي  املرحلةهي  الثالثة : املرحلة

 ةخاص األخيرة، هذه الخاصةؤ التقديري والتي طبقت في املؤسسات للتسيير والتنب التقنيةعصر الطرق 

 رين.للمسي بالنسبةفي املستقبل  ةعن طريق االقسام التي تعتبر ذات اهمي واملوازنةتخطيط العمليات  استراتيجية

التي  باألهداف اإلدارةسس أالتسيير مع انتشار  ةتعتبر من اهم مراحل تطور مراقب املرحلةهذه  :بعة الرا املرحلة

 االهداف مقارنتها بالنتائج املوازية. ةانشئت نمط التنظيم التسلسلي الذي يعتمد على معالج

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 التسيير.  ةمراقب ةمراحل عملي :03الشكل 

 الثانيةاما  .تتمثل االولى في تحديد االهداف والتخطيط ومعرفه العمالء مراحل: أربعان هنالك  نالحظ

 . التصحيحيةفي االجراءات  الرابعة املرحلةفهي متابعه التحقيقات، وتتمثل  الثالثةفتتمثل في التنفيذ. اما 

التسيير  عملية مراقبةاالولى من  حلةاملر ( املوازنةي )يشكل تحديد االهداف، التخطيط، التسيير التقدير 

 داخليةالبشكل كبير على التشخيص وتحليل املعلومات  املرحلةالتخطيط، وتعتمد هذه  إطاروالتي تدخل ضمن 

القرارات التي  سالمةلضمان  واملصداقية الدقةمن  ةكبير  ة، والتي يجب ان تكون على درجللمؤسسة والخارجية

باملوازنات كدليل للعمل وكجهاز  الواردةالتنفيذ حيث تتخذ املعلومات  ةيها مرحلذه املرحلة. ثم تلستتخذ في ه

التنفيذ يسجل  ةالتي هي جزء من مرحل املتابعة ةفي حاله االنحراف عن املسار املحدد فيها. وفي مرحل لإلنذار

 بشكل مفصل ودقيق.  املحققةالنتائج 

 تحديد األهداف 

 التخطيط

 العمالء

 التنفيذ

 متابعة التحقيقات

 تحليل النتائج 

 اإلجراءات الصحيحة

1 

2 

3 

4 
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صر اساسيا للتعلم واالثراء، ومصدر ذي تعتبر عنالتحليل ال ةمرحل تبدأوبعد االنتهاء من التنفيذ 

 .القادمة الدورةالتي ستنجز والوسائل التي تستخدم في  األعمالبما تتعلق  ةالتي عاد التصحيحيةاالعمال 

  التسيير في مدارس التسيير ةثانيا: مراقب

 : 1 املدارس التسيير كما يلي ةيمكن عرض رؤي

  يةالكالسيك املدرسة -أ

 ةبدالل املنتجةو الخدمات أالسلع  ةعلى انه كمي املؤسسةملفهوم التسيير في ي بادئ االمر كانت الرؤيا ف

من  ةحيث كان البد لها ان تنتج كميات كبير  الصناعية للمؤسسة بالنسبةالسعر الذي كان يمثل الهدف االول 

عن أذهان رواد هذه  بم هذا فانه لم يغالوحدة، ولكن رغ ةالطلب عليها والتخفيض من تكلف ةالسلع لتلبي

 وهذه الهامات بعض املفكرين :  الرقابة ةاهمي املدرسة

« F.W.TAYLOR » دخل مفهوم التنظيم العلمي للعملأ. 

«  Bedeaux »  ما وهذا من اجل تقييم املهام والغاء كل  ةكل عملي إلتمامقسم الحركات وقام بقياس الوقت الالزم

 تاج.يعيق عمليه االن هو 

« Max Weber» مها والسير وفقهاوضع معايير وقواعد للعمل يجب عليهم احترا. 

 «  H.Fayol »شتهر بشعاره ا(p.o.e.c.c )  ،التنسيق، والرقابة( حيث حدد الوظائف القيادةالتنبؤ، التنظيم ،

 في وظيفه املراقبة.  املؤسسةللتحكم في  األساسية

 العالقات االنسانية  ةمدرس -ب

العاملين من خالل العمل على ايجاد مناخ سات التي اجريت ماذا تحفيز من الدرات العديد لقد بيانا

للعمال ومساعدتهم على حل مشاكلهم، وايضا   ةالحسن املعاملةبالتوفير  اإلنسانيةسليم ومناسب للعالقات 

 . واهدافها املؤسسةفي التفكير والراي وحتى اشراكهم في رسم خطط  الحريةتوفير 

 نظمةل ا ةنظري -ج

التي تنص التقييم املركب الى اجزاء  التقليدية ةالكارتزي النظريةانها ترفض  النظريةهذه الجديد في 

"ارسطو" التي  ةعلى فكر  النظريةكل جزء منها ولكن بالعكس من ذلك اعتمدت هذه  ودراسةيمكن فهمها  بسيطة

 
1  p15 –C. Alazard et separis op  
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هذه العناصر  ة وعاي ان مجم ةمشترك اهداف ةوعمن مجموع اجزاءه فالنظام هو مجم أكبرمفادها ان الكل 

 من االهداف.  ةالتأثير بغرض الوصول الى مجموع ومتبادلة متناسقة

السريع وبلمسات  التأقلماملسيرين على  ةمفادها ان النجاح يتوقف على قدر  ةعام ةويمكن ادراج فكر 

ن للنتائج األ تمد على القياس هي تلك التي تع النجاعةتسيير االكثر  ة، اي ان طريقاملتغيرةمع الظروف  بسيطة

 . القيادةللضبط ايضا الى جانب  ةداأتصبح  فاملراقبة، ومنه الالزمةوالقيام بالتعديالت  املحققة

 ر التسيي  ةمفهوم مراقب : تطور I-1رقم  دول الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Plauzel et R. teller : contrôle de gestion et budgets sirez « ed 7eme paris 1994 p 8. 

 

 والتدقيق  باملحاسبةالتسيير  ةمراقب ةعالق :30املبحث 

 التسيير باملحاسبةة مراقب ةعالق :01 املطلب

م والعمليات التي تسعى في مجموعها الى البحث عن هاامل ةبسيط هي مجموعفي تعريفها ال املالية الوظيفة

في اعطاء كامل التفاصيل واملعلومات  املحاسبةوهنا يكمل دور  للمؤسسة بالنسبة املمكنةاالموال في مصادرها 

 محيطها املالي ارطإواملالي من اجل ان يتخذ املسيرين االجراءات والقرارات الالزم، وفي الجانب املحاسبي  ةمن ناحي

 مفهوم مراقبة التسيير  التيار

 

 النظرية الكالسيكية 

 

 مراقبة محاسبية ومالية  -

 التدقيقالتركيز على  -

 تحليل االنحرافات وتحديد املسؤوليات -

 

 سانيةة العالقات اإلنرسمد

 

 مراقبة اجتماعية واقتصادية  -

 مراجعة اجتماعية  -

 اتصال –تحفيز  –مشاركة  -

 

 مدخل النظام

 

 قيادة املؤسسة -

نظام قائم على العالقة بين االتصال  -

 واملعلومات واألداء

العالقة بين الهيكل نظام قائم على  -

 التنظيمي، األهداف واألداء 
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وكذا برامج تمويلها  االستثماريةاجات التي تريدها من االموال من خالل برامجها وخطتها بعد تحديد الح

 1وحاجياتها 

 املؤسسةبحيث تقوم على تقدير احتياجات  واملالية املحاسبية الوظيفةمع ة التسيير له عالق ةومراقب

 للقيام بوظائفها. املاليةمن املوارد 

تدرس وتحلل كيف تكتب او تحصل على  ألنها واملحاسبية املالية الوظيفةفي  التسيير ةراقبرس موتما

جل الطرق من ا ةوايضا كيفي املؤسسةااليرادات وايضا تقوم بمعالجه وتسجيل كل العمليات التي قامت بها 

 .الخزينةتسيير  ةهذه االيرادات اي تهتم بمراقب إنفاق

التي تربط هذا  والعالقةووظائفها  املؤسسةن د في كل اركا التسيير توج ةراقبمن كل ما سبق نستنتج ان م

 .2 أهدافهاان تستطيع بفضلها تحقيق  للمؤسسةالتي يمكن  العالقةهي تلك  املؤسسةالنظام بوظائف 

 التسيير بالتدقيق ةمراقب ةعالق: 02املطلب 

 اوال: تعريف التدقيق

بها  املوجودة الرقابية األنظمةهم أ وأحدات رتكز عليها املؤسسيعتبر التدقيق من اهم الوظائف التي ت

 .املؤسسةتراقب بواسطتها كل ما يحدث داخل  اإلدارةبيد  ةداأفهي 

فحصا دقيقا يطمئن  باملنشاة خاصةالونقصد بالتدقيق” فحص املستندات والحسابات والسجالت 

 .3  ره زمنية "املشروع خالل فت ةنتيجسواء كانت تقريرا عن  املاليةاملدقق من ان التقارير 

 ةمنهجي ةاو طريقمسعى التدقيق على انه "  الفرنسيةوالتدقيق  للمحاسبةالعمل  ةكما عرفت منظم 

من تقنيات املعلومات والتقييم بغرض اصدار حكم محلل  ةبشكل منسق من طرف منهي يستعمل مجموع ةمقدم

 . 4 "  مستقلو 

 دقيقالتسيير بالت ةمراقب ةثانيا: عالق

 
 .53ص  2001 اإلسكندرية، الجامعيةبادئ واملهارات، الدار ، املاإلدارةاحمد،  ماهر   1
 .56ص  6200 -5200الجزائر  ماجستير  ةالتسيير، رسال ةلرقاب كأداة التحليلية  املحاسبةنظام  ةاهمي مرابطي نوال،   2
 .18ص  2002 املنصورة ، املراجعةكمال عبد السالم علي، خالد املعتصم، اصول علم   3
 .65ص  2012االداري للمؤسسة، مجله الباحث العدد االول  التأهيل  استراتيجيةفي   audit املراجعةور مسعود صديقي، د  4
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االداء ترتكز اساسا على صدق مختلف  ةمراقب ةمتكامالن وضروريان معا ان صح الرقابة هما نوعان من

مراقبة  ايضا الى  باإلضافةمن هذا الصدق يعتبر من مهام املدقق املحاسبي واملالي  والتأكد واملراقبةاملعلومات 

الفحص املحاسبي واملالي مع  ةازنومو  ةتقوم بمقارن ومقارنتها بالنتائج، فهي اذن املوازنة ةتهتم بمراقب التسيير

فهاتان الوظيفتان اذن البد من توفرهما معا لضمان معلومات ذات  حققتها وذلك لتقييم ادائها.النتائج التي 

 .1 في االستعمال وربح الوقت  ةوجود ةكفاء

 ةلدفاتر يضمن سالمفي مختلف الوثائق وا الواردةالبيانات  ةان حرص التدقيق الداخلي على سالم

التسيير بمراقبتها بعد ذلك  ةحصل عليها هذه النتائج التي يهتم مراقبالنتائج املت ةوبالتالي دق املحاسبيةمخرجات 

 .2  لألداءوالتقييم جيد  ةتحديد االنحرافات بدق

ـــالتدقيق تسمح ب ةان عملي  : 3   ــــــ

 بي. املحاسفي النظام  املستخدمةاملعلومات  ةتحسين جود ✓

 .املؤسسةانين املعمول بها في جراءات والقو االحترام اال  ✓

االنواع االخرى من  ةفالتدقيق هو مراقب باملؤسسة، املوجودة الرقابيةاالدوات  فعاليةتقييم مدى  ✓

 .الرقابة

كما يضمن  مناسبة، ةمراقب التسيير من خالل توفير معلومات ذات جود ةوهنا يقوم املدقق بمساعد

وفي  امليزانيات،في مختلف  املتواجدةاملعلومات  ةويقوم بمعاين املؤسسةول بها في م االجراءات املعماملدقق احترا

التسيير في  يقوم مراقب التسيير بكشف االخطاء في العمل ويوجه عمل املدقق كما ساهم مراقب املقابلة الجهة

 .4 التدقيق الداخلي للمؤسسة ةبوظيف الخاصة امليزانيةاعداد 

 التسيير ة: ادوات مراقب04 املبحث

بعضها يكون ، التسيير، كان البد من التركيز على االدوات التي تمارسها ةالتي تتمتع بها مراقب لألهميةنظرا 

وبعضها االخر يكون اسلوبا رقابيا خارجيا،  املعنية للمؤسسةقابيا داخليا يستخدمه الجهاز التنفيذي ر اسلوبا 

 
 .26ص  2010الجزائر  العامة املحمدية، دار املؤسسة التسيير واالداء في  ةناصر دادي عدون، مراقب  1
2    .red.com/office/cite consulté le 24/02/2014 à 11:12http://www.4sha 
3  C. Alazard et séparis, op.cit, p18  
4  A. Dayan Manuel de gestion, volume1, ed Ellipses, paris, France 1999, p802.     

http://www.4shared.com/office/cite%20consulté%20le%2024/02/2014%20a%2011:12
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واملركز املالي ومدى تميزها   للمؤسسةتحكم على االداء الكلي  من املؤشرات التي كما ان هذه االدوات تقيس عددا

 عن منافسيها.

 التقليدية: االدوات 01املطلب 

منها باعتبارها  املالية اسيمال  املحاسبةالتسيير هي ة ملراقب  األساسية الركيزةاو  الواجهةيمكن القول ان 

الداخلي سواء على املستوى  املؤسسةاداء  لحركة املجسدةقات ورصد التدف ةاالقرب للقيام بمتابع ةاالدا

 ، بيع، تفاوض، عقد صفقات(شراء)الخارجي ...الخ( او على املستوى ة، تخزين، متابعة، صيانانتاج)

 العامة املحاسبةاوال: 

االولى وتطورت فيما بعد  الحضارةحيث وجدت منذ  القديمةمن التقنيات  العامة املحاسبةتعتبر 

ستوى وعلى امل املؤسسةيات في سس التقنيات االخرى بما توفره من معلومات ومعطبح اليوم من اهم التص

 .1 في املحاسبة املستعملةوهي العناصر  ديون،، ةمضاف ةمن االستثمار، قيم الوطنيةالوطني حيث تقدم املجامع 

 .2  قتصادييننظام اعالمي يهتم بالعمليات التي يقوم بها مختلف االعوام اال املحاسبة

 العامة املحاسبةف اهدا

 العامة  النتيجةوحساب  للمؤسسة واملالية التجاريةالى تسجيل كل النشاطات  العامة املحاسبةتهدف 

 :4ولها اهداف اخرى تتمثل في  .3 امليزانية عن طريق  للمؤسسة املالية الذمةللنشاط وكذا تبيان 

في وقت محدد بشكل يمكن  للمؤسسةالوضع املالي يان بتب املتعلقة املاليةمختلف املعلومات  تأمين ✓

 من التعرف على مركزها املالي.  باملؤسسة العالقةمختلف االطراف ذوي 

ممارستها للنشاط  نتيجةمن الزمن  ةمحدد ةمن خالل فتر  للمؤسسةقياس تطورات الوضع االقتصادي  ✓

 التي انشئت من اجله.

 . لرقابيةاوسائل تعتبر من ال بةحاساملن وذلك أل  املؤسسةعلى ممتلكات  الحفاظ ✓

 مثل املساهمين واملقرضين.  املؤسسةتوفير املعلومات التي تخدم املستخدمين الخارجين عن  ✓

 
 .178ص  2001الجزائر  الجامعيةراتيجي، ديوان املطبوعات والتخطيط االست اإلدارةناصر دادي عدون،   1
 .01ص  1998 الجامعية، الجزائر ديوان املطبوعات للمؤسسة العامةمحمد بوتين، حسب   2
3  Hamadouche Malika op.cit p51. 
 .12ص  1999 يةالجامع، الجزائر، ديوان املطبوعات العامة املحاسبةبويعقوب عبد الكريم، اصول   4
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بشكل اساس ي مدخالت التقارير  ولتشمل الداخليةتوفير املعلومات التي تخدم اغراض املستخدمين  ✓

 .1  االداء  وتقييمق والتنسي والرقابة كالتخطيط اإلداريةالتي تخدم االغراض  والداخلية املالية

 سنتطرق لها فيما بعد بالتفصيل.  )مرحل دراستنا(.   التحليلية املحاسبةثانيا: 

 الحديثة: االدوات 02املطلب 

 اوال: التحليل املالي

فهو يشمل كل انواع  املاليةالقوائم ة بين ارصد الداللةيتضمن التحليل املالي ايجاد العالقات ذات 

 املاض ي للتنبؤ باملستقبل. ةقبل التخطيط للمستقبل اي قراء التاريخية املاليةانات ليل التفصيلي للبيالتح

 تعريف التحليل املالي -أ

 املؤسسةفي وضع  ةتهدف الى التعرف على نقاط القو ة منظم ةعن عملي ةالتحليل املالي يعرف بانه "عبار 

 .2  لتعزيزها وعلى نقاط الضعف ملعالجها"

  ما يلي:ك عن طريق ويكون ذل

 .املنشورة املاليةللقوائم  الواعية القراءة -

 ...الخ.االقتصادية، مثل اسعار االسهم، املؤشرات العالقة وذات املتاحةباملعلومات  االستعانة -

 اهداف التحليل املالي  -ب

 يهدف التحليل املالي الى ما يلي:

 .للمؤسسةاملركز املالي  ةالتعرف على حقيق ✓

 .للمؤسسةاالئتماني تحديد املركز  ✓

 .للمؤسسة االستثمارية القيمةتعظيم  ✓

 .املختلفةالعمليات  كفاءة وفعالية دىاختيار م ✓

 .للمؤسسة املاليةالسياسات  ةصالحيدى تحديد م ✓

 .للمؤسسةالتخطيط املالي  ✓

 
 .28ص  1990 الجامعية ديوان املطبوعات  الجزائر، املؤسسة، في  العامة املحاسبةتقنيات  طرطار،احمد   1
 .125ص  2007والتحليل املالي" االردن، دار السالم  اإلدارةفي  ةايمن الشنطي وعامر شقر " مقدم  2
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 .املؤسسةاداره  ةتحديد مدى كفاء ✓

والدائنين ساهمين والعاملين التحليل املالي للمستثمرين وامل ةخالل االهداف يتضح لنا اهميمن 

 .املاليةوتقييم القرارات  ةملراقب ةهام ةواملصارف، فهو يمثل ادا

 تحليل املالي طبيعة -ج

  :1تتمثل في  ةللتحليل املالي اسس عام

 تحديد الهدف الذي يسعى اليه. ✓

 .ةالياملالتي يشملها تحليل القوائم  الفترةتحديد  ✓

 ى غايته.املحلل للوصول ال تحليل وتحديد املعلومات التي يحتاجها ✓

 .الدراسةموضع  ةالتحليل االمثل للتعامل مع مشكل ةاختيار اسلوب وادا ✓

 .املطلوبةاستعمال املعلومات واملقاييس التي جمعها املحلل التخاذ القرار او االجراءات  ✓

 .والنسبية املطلقة باألرقاماالنحراف  ةراف على املعيار املقاس عليه للوقوف على اهميتحديد االنح ✓

 نحراف.سباب اال تحليل ا ✓

 القيادة ةثانيا: لوح

 القيادة ةتعريف لوح -أ

 ةملراقب الضروريةاملعلومات  ةوقت ممكن بمعرف أقربتطابق نظام املعلومات يسمح في  القيادة ةلوح

 ةلوحمن خالل التعريف يتبين ان  .2 املسؤوليات "  ةممارس األخيرةوشمل لهذه  قصيرة، ةفي مد ة املؤسسةمسير 

ــــز بتتمي القيادة  : ـــــ

 واتخاذ القرار.  املراقبة ةاالتصال من اجل تسهيل عملي ةتسهيل عملي ✓

 تهتم بالسير الحسن وذلك باستغالل مفاتيح التسيير. ✓

 خاصه به. ةقياد ةكل مسؤول له لوح ✓

 التخاذ القرار.أداة  ✓

 
 .125ص  2007ار السالم والتحليل املالي" االردن، د اإلدارةفي  ةايمن الشنطي وعامر شقر " مقدم  1
 .85ص  2011، الجامعيةالتسيير، الجزائر، الديوان املطبوعات  ةمعراج هواري، مصطفى الباهي " مدخل الى مراقب  2
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 ةالقياد ةاهداف لوح -ب

 نجد: ة القيادةمن بين اهداف لوح 

االهداف  ةعلى ما تحقق ومقارن املستمرة باملراقبة القيادة ةتسمح لوح :للمراقبة كأداة دةالقيا ةلوح ✓

مباشر على  تأثيروتسمح بالتشخيص وفحص نقاط الضعف واظهار النقائص  املحددةمع  املحققة

 .املؤسسة نتيجة

يجب ان تسمح لالتصال بين مختلف مستويات الهرم االداري و  كأداةتصبح  القيادة ةبمجرد صدور لوح ✓

او تحديد  ةوالضعف وتسمح كذلك بطلب وسائل اضافي ةالنتائج وكذلك نقاط القو  ةذين بمناقشللمنف

 ملا هو مطلوب ومنتظر منهم. رأكث

امللزم القيم بها  التصحيحيةاما املسؤول في التسلسل الهرمي فيجب عليه ان ينسق االجراءات والقرارات  ✓

 قصد تعظيم النتائج.

تسمح بوضع  املعرفةهذه  للمسير،والضعف  ةن نقاط القو ار: تعطي عاتخاذ القر كأداة  ة القيادةلوح ✓

من  ةعلى اتخاذ القرار ثم كوسيل ةمساعد ةبالتالي فهي تؤدي دور ادااملدى و  ةمحددة تصحيحي ةخط

 ير.يستفي عمليه ال املهمةالوسائل 

 القيادة ةمراحل اعداد لوح -ج

 يلي: فيماتتمثل 

حسب البناء  املسؤوليةحول تقييم مراكز  ةدقيق ةفترط معر حيث يش للمؤسسةلي الهرم الداخ دراسة ✓

 الهرمي لكل مؤسسة.

لكل مركز من مراكز  االستراتيجيةلتسيير او املتغيرات  اإلنسانية، العوامل الدراسةاكتشاف معايير  ✓

 املؤسسة.

 اختيار املؤشرات. ✓

 واملصدر. عةالطبينيفها حسب تصو  الضروريةجميع املعلومات والتحديد املعلومات  دراسة ✓

يجب ابراز هذه  ذابشكل واضح حتى تستطيع ان تبني االستغالل الجيد لها، ول القيادة ةتقديم لوح ✓

 االنحرافات وعرض هذه املعلومات على شكل جداول ورسومات وبطاقه معلومات.
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 التسيير  ةحلقضمن  القيادة ة: موقع لوحI-4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17وتحليل مالي ص  ةادار  شريفات،املصدر: ابراهيم 

 

 دراسة المردودية 

 تخطيط

 دراسة المردودية 

 تنفيذ

 قرار 

 جدول القيادة 

 مراقبة

 جدول القيادة 

 

 

 

 

جمع المعلومات       تعديالت خارجية                                    
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 : تخطيط يبين لنا وظائف تحليل املالي في اتخاذ القرارI-5شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17وتحليل مالي ص  ةادار  شريفات،املصدر: ابراهيم 

 

السابق نالحظ انه من اجل تحقيق هدف تعظيم ثروه املساهمين، عن  يالتخطيطمن خالل الشكل 

 : التاليةان تتبع الوظائف  اإلدارةن عمليه االستثمار ،على أشذ القرار االمثل بطريق اتخا

وتحويلها الى معلومات يمكن استخدامها  املاليةوذلك من خالل تحليل البيانات التحليل والتخطيط املالي: 

 واملصاريف التي تخص املشروع في املستقبل. باإليرادات املتعلقةاملوازنات  إلعداد

االجل،  ةوطويل القصيرةمن حيث تحديد حجم االستثمارات في كل من االصول  :صول املشروعهيكل اتحديد 

 .املالئمة الثابتةوكذلك التوجيه باستخدام االصول 

من تمويل قصير االجل وطويل ة اذ يجب تحديد املنهج االمثل واالكثر مالئم ديد الهيكل املالي للمشروع:تح

 او عن طريق االقتراض. امللكيةكانت ن املشروع سواء يو د طبيعةاالجل، كذلك تحديد 

 التقديريةثالثا: املوازنات 

إدارة تساعد  ألنهاخدم في مراقبه التسيير التي تست التخطيطيةمن اهم الوسائل  التقديرية املوازنةتعتبر 

لتي ، واالالزمةرارات على الوجه املطلوب عن طريق تمكينها من اتخاذ الق الوظيفيةعلى انجاز مهامها  املؤسسة

 .للمؤسسةتضمن السير الحسن 

 فهم اإلدارة والتحليل املالي 

 - قرار  االستثمار يحدد:

)قصيرة   االستثمارات هيكل-1

. وطويلة األجل(  

األعمال. خطر-2  

 - قرار التمويل يحدد:

التمويل. هيكل-1  

التمويلي.  املزيج-2  

التمويلي. الخطر-3  

رأس املال.  تكلفة-4  

 - قرار التخطيط والرقابة املالية:

املالي   )التنبؤاملالي  التخطيط-1

...الخ(.واملوازنة املالية   

النسب  )تحليل املالية الرقابة-2

.املستقبلية(األرباح   

 زيادة أرباح أصحاب الشركة

طرق التحليل تعديالت خارجية                                          
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 وخصائصها التقديرية املوازنةتعريف  -أ

 ةومراقبته عليها قبل فتر  ةوقيم ةكمي ةنها " خطأواملحاسبين االداريين في انجلترا ب التكلفةيعرفها معهد 

تستعمل واالموال التي  رةالفتتحميلها خالل هذه  رتبين عدد االيراد املنتظر تحقيقه والنفقات املنتظة محدد

 .1  ن"لهدف معي

لبرامج  املوافقةفيعرف املوازنة " بانها تقدير كمي قيمي لكل العناصر  للمحاسبةحسب الدليل الفرنس ي 

 : 3التالية نستخلص الخصائص  السابقةمن خالل التعاريف  .2  محددة" ترةاالستغالل املعين لف ةفموازن ةمحدد

ص املوارد وكذا تخصي ةاالهداف الى كمي ةاالجل يستدعي ترجم ةرامج قصير حقيق الباذ ان ت انها تعبير كمي:

 لتحقيقها. الضرورية

وليس  املسطرةفيما تهدف الى تحقيق االهداف  ةاذ يجب ان ترفق بقرارات عملي انها تحدد في شكل برامج عمل:

 فقط. املعرفةوالتنبؤ باملستقبل من اجل  املعرفة

 واهدافها.  املؤسسةاو اقل هذا وفق لنشاط  ةواحد ةوقد تكون سن ةمعين ةتحدد لي فتر  :ةن معية انها تحدد لفتر 

 والتي هي امتداد ملخططات املتوسطة والطويلة االجل. املحددةلبرامج العمل  ةكمي ةاذن هي ترجماملوازنة ف

 التقديرية املوازنةاهداف  -ب

 يلي:  فيما التقديريةتتمثل اهداف املوازنات 

 بين التقديرات والوقائع. اج الفروقات وذلك الستخر  شطةناأل ةمراقب ✓

 . ةفي السن املبرمجةتساعد على تخطيط العمليات  ✓

 الى تحمل مسؤولياتهم.  املؤسسةدفع مسؤولي  ✓

 املسؤولين.  ةتقدير كفاء ✓

 االرباح. ة تحسين االيرادات وذلك بزياد ✓

 

 

 
 .05ص  2011 الجامعية،املطبوعات  الجزائر، ديوانللتسيير"  أداة فعاله"  التقديريةفوكوس للموازنات  محمد  1
 .05املرجع ص  فوكوس، نفسمحمد   2
 32ص  1994.....   للتجارةالعليا  ة درساملاملاجستير، ة لنيل شهاد ة التسيير، رسال ةمالئمة مراقب عثمان إحدادن، مدى  3
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 التقديرية امليزانيةاهم وظائف  -ج

 ةلتحقيقها وتوضع االهداف في صور  الالزمةتنظيمات واعداد الاالهداف وهو وضع  التخطيط: وظيفة .1

 االجل. ةاالجل وخطط قصير  ةخطط طويل

بحيث  للمؤسسة املختلفةالتي بموجبها يتم توحيد الجهود بين االقسام  العمليةوهو  التنسيق: وظيفة .2

 يعمل كل قسم منها نحو تحقيق الهدف املوضوع.

واستخدام امليزانيات  املوضوعةلخطط واالهداف يذ اتنف ةمتابع ةليعم هي الرقابة الرقابة: وظيفة .3

 ابالغ االدارة. ضرورةيحتم  للرقابة التقديرية

  ةخالصال

التسيير هي عمليات واجراءات القصد منها التحكم في  ةن مراقبأمن خالل ما سبق يمكن استخالص 

 بإيجادوذلك  املؤسسة اتيجيةتر اسمن  املستخلصةف على سلوك االفراد من اجل تحقيق االهدا والتأثيرالتسيير 

وكذا  املالئمةوذلك لضمان  املسطرةواالهداف  والبشرية املالية املؤسسةوارد ماملثلى للتوفيق بين  الطبيعة

. ولهذا الكفاءةواستخدام موارد اقل مما حدد لتحقيق  الفعاليةلتحقيق  املسطرةن بلوغ االهداف التمكن م

 هي: لألداءبين ثالث عناصر  ةدائم ةقسيير على ايجاد عاليعمل مراقب الت

التي ترتكز عليها  الثالثة، ومن ثم تحقيق املعايير املحققة، والنتائج املتاحة، املوارد املنتظرةهداف األ   

التسيير  ةمراقب



 

 

 المحاسبة التحليلية :  الثانيالفصل  
 تمهيد 

 مفاهيم عامة حول املحاسبة التحليلية  :01املبحث 

 أة املحاسبة التحليلية عن نشنبذة : 01املطلب 

 محاسبة التكاليف  أوال:

 املحاسبة الصناعية  ثانيا: 

 املحاسبة التحليلية لالستغالل ثالثا: 

 تعريف املحاسبة التحليلية : 02املطلب 

 أهمية وأهداف املحاسبة التحليلية وعالقتها باملحاسبات األخرى : 02املبحث 

 ة ووظائفها بة التحليلياملحاسأهداف : 01املطلب 

 التحليلية أهداف املحاسبة أوال: 

 وظائف املحاسبة التحليلية ثانيا: 

 أهمية نظام املحاسبة التحليلية والعوامل املؤثرة  ثالثا:

 عالقة املحاسبة التحليلية مع املحاسبة املالية  :02املطلب 

 أوجه التشابه أوال: 

 أوجه االختالف  ثانيا: 

 حاسبة االدارية  التحليلية بامل عالقة املحاسبة :03املطلب 

 أوجه التشابه ال: أو 

 أوجه االختالف  ثانيا: 

 تصنيف التكاليف وترتيب األعباء ومحاسبة املخزونات  :03املبحث 

 تصنيف التكاليف وترتيب األعباء : 01املطلب 

 تصنيف التكاليف وترتيب األعباء  -1

 تكاليف العوامل املؤثرة في اعداد عناصر ال -2

 كاليف تصنيف الت -3

 مكونات التكاليف وسعر التكلفة  -4

 محاسبة املخزونات  :02املطلب 

 الخالصة 
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  :تمهيد

توصف املحاسبة بشكل عام بأنها لغة األعمال حيث يتم من خاللها توصيل املعلومات االقتصادية و 

بة في وقتنا الحالي، ال الحقيقة أن املحاسبمنشآت األعمال إلى مختلف األفراد املستفيدة منها و املالية املتعلقة 

م عالقة مباشرة بمنشآت األعمال املستثمرين الدائمين بل يقتصر دورها على توصيل املعلومات إلى الذين له

آت كبيرة و ذات أثر اقتصادي يتعدى ذلك إلى أفراد املجتمع كافة، خاصة و أن عصرنا الحالي شهد ظهور منش

بحث في تواريخ لنشأة املحاسبة هو أمر في غاية الصعوبة لكن ماال بأسره، كما أن ال واضح و ملموس في املجتمع

 لشك أنها ظهرت في كل الحضارات.يقبل ا

عملياتها اشتدت حاجة أصحاب املشروع إلى مزيد من البيانات  وتعقدكبر حجم املشروعات  ومع

يعمل  والذياملحاسبة،  لتكاليف كأحد فروع أدى ذلك إلى ظهور محاسبة ا وقدعن أنشطتها املختلفة  التحليلية

بيانات التكاليف بغرض تحديد الوحدة  وتسجيلاملحاسبية في تحليل  والقواعد واألسسعلى تطبيق املبادئ 

محاسبة التكاليف  واستخدمتت من هذه البيانات في زيادة الكفاءة اإلنتاجية في املشروعا واالستفادةاملنتجة 

 كأداة فعالة لإلدارة.

 حاسبة التحليليةامة حول امل: مفاهيم ع01حث بامل

تعتبر املحاسبة العامة أحد التقنيات املستعملة في املؤسسة كونها تقوم بتقديم صورة شاملة للنتائج 

املحققة مع التفرق بين السلع واألعباء األخرى حسب نوعيتها لكن رغم أهميتها فاملعلومات املحتوات فيها ليست 

وسيلة أو تقنية أخرى توضح االستغالل  بالبحث عن باملسيريننقص دفع اط مما أدى بظهور كافية لتحليل النش

األمثل فجاءت املحاسبة التحليلية لتدارك هذا النقص باعتبارها أداة فعالة في تفسير النشاط وعناصره 

التقدم  خصوصا وأن التسيير االقتصادي واملالي يفرض على املؤسسة دراسة محيطها االقتصادي ومعرفة

وأهداف وعالقات جديدة للمحاسبة التحليلية نجعل لها ميزة تختلف عن  ي ألنه يترتب على هذا التطور التكنولوج 

 املحاسبات األخرى. 

 عن نشأة املحاسبة التحليلية : نبذة 01املطلب 

 1لقد عرفنا املحاسبة التحليلية ثالث مراحل أساسية في تطورها عبر التاريخ وهي 

 
 20، 19، ص2002شباكي، المحاسبة التحليلية: مطبوعات جامعة منصوري قسنطينة ملبدة حفيظ  1



 

 
26 

 التكاليف محاسبة أوال:

رحلة أن األسلوب املتبع هو القيد الوحيد في املحاسبة إلعداد مركز مال املسلمين وهذا في هذه املنجد في 

تميزت هذه  باسيوني،على يد االيطالي لبك  15املزدوج في أواخر القرن  ظهور القيدعصر بابل ثم تطورت حتى 

لرئيسية من أجل اثبات كاليف ابات التمجموعة حسااملرحلة بنظام الصناعة املنزلية حيث اقتصرت على فتح 

كما ظهرت نظرية الجرد املستمر حيث تحددت خالل هذه الفترة مشاكل  والرصيد والصادرةحركة املواد الواردة 

 محاسبية باختيار وحدة التكاليف.

  املحاسبة الصناعية ثانيا:

كناب جون الكتب  ومن هذهول األخرى ( ظهرت كتب في انجلترا ثم انتشرت في الد1800-1600في فترة )

كولنز الذي يبين فيه االختالف بين حسابات املصانع وحسابات التجار وكذا كتاب روجر نورث حيث اهتم فيه  

 بطريقة محاسبة كل نشاط مع ملخص أسبوعي كل سنة وتميزت هذه املرحلة بـ:

 ابراز أهمية التكاليف كأداة للرقابة  ✓

 حليل التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة.في املشاريع مطلوبة مع ت دراسة األسعار ✓

تكلفة البضاعة بالتالي تسهيل مهمة اعداد  املخزون،استخدامها ألغراض مالية تتمثل في تكلفة  ✓

 الحسابات الختامية.

استخدامها لتطوير قوائم التكاليف وحساب التكلفة االجمالية لوحدات االنتاج ولكن في هذه  ✓

ت مشاكل في اختيار تكلفة الوحدة و....عناصر واختيار أساس التحليل لعناصر  املرحلة ظهر 

 التكاليف غير املباشرة فيها إلى وحدات التكلفة.

 ثالثا: املحاسبة التحليلية لالستغالل 

إذ أنها توسعت وشملت القطاع اإلداري لتصبح وسيلة لخدمته هذا األخير بغية تحقيق الكفاية اإلدارية 

 اقتصادية واجتماعية أهمها:  نتيجة عوامل

ولقد تغير مفهومها بحيث لم يصبح حكرا على املؤسسات وقد ترتب عن هذا  1929األزمنة االقتصادية 

أن  يتضح لناالتطور أن تحددت أهداف جديدة تختلف عن األهداف التقليدية للمحاسبة املالية مما تقدم 

 ورها تمتد إلى عدة قرون سابقة.بل ان جذ 20املحاسبة التحليلية ليست وليدة القرن 
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 : تعريف املحاسبة التحليلية02املطلب 

تعتبر املحاسبة التحليلية فرعا متخصصا من فروع املحاسبة املالية وتكمن مهمتها في تجميع وتحليل 

دقيقة بيانات التكاليف وتوزيع املصروفات من أجل تحديد ثمن تكلفة املنتجات أو الخدمات وتقديم معلومات 

 1دارة املؤسسة وتقوم بتسجيل كل العمليات الخاصة بنشاط املؤسسة وذلك من أجل:إل 

  معرفة تكاليف ووظائف املؤسسة. ✓

 تحديد سعر تكلفة املنتوجات والخدمات وتكلفة مراحل االنتاج املختلفة ✓

 )نتيجة تحليلية( حديجدع من النشاط على  شديدة لكلمعرفة  ✓

 عناصر األصول.املؤسسة رأس تقييم بعض امداد ادارة  ✓

 تطوير بعض مراكز املؤسسة. ✓

 والخدمات. املنتجاتشرح النتائج وتحليلها وحساب تكاليف  ✓

 2وفيما يلي مجموعة من تعاريف بعض الباحثين للمحاسبة التحليلية. 

تمتد االدارة بتكلفة  املالية،)املحاسبة التحليلية( امتداد للمحاسبة  التكاليف ان محاسبة  الول:التعريف 

 نتاج أو بيع الوحدات من االنتاج والخدمات التي تقدمها للغير.اال 

وتفسير تكلفة  والتحليلمحاسبة التكاليف تطبيق ملبادئ املحاسبة العامة في مجال التسجيل  التعريف الثاني:

والعمليات ووحدات االنتاج  مواألقسا والقطاعاتلكل من الوظائف املختلفة  واملصاريف  واألجور املواد 

 ها ونشاط البيع. وخطوط

ان محاسبة التكاليف فرع من فروع املحاسبة تهتم بتقدير و....وتسجيل وتوزيع وتحليل  التعريف الثالث:

وتفسير البيانات الخاصة بالتكاليف الصناعية و....واإلدارية فهي تعمل على مدى اإلدارة بالبيانات التي تعتمد 

ضرورية كأداة إدارية تستخدم في حل املشاكل املختلفة التي تتعرض لها شراف على تنفيذ املهام كما أنها عليها في اال 

 إدارة املشروع يوما بعد يوم.

 

 
 . 10، الجزائر، ص2001يوان المطبوعات الجامعية، يعقوب عبد الكريم، المحاسبة التحليلية، الطبعة الثانية، د  1
 . 10يعقوب عبد الكريم، مرجع سابق، ص 2
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 ة املاليةاملحاسبة التحليلية وعالقتها مع املحاسب وأهداف: أهمية 02املبحث 

 : أهداف املحاسبة التحليلية ووظائفها01املطلب 

 أهداف املحاسبة التحليليةأوال: 

في  تحليلية عدة أهداف باعتبارها محاسبة موجهة لتسيير املنظمات وتساعد أصحاب القراران املحاسبة ال

 اتخاذ القرار املناسب وتتمثل أهدافها فيما يلي: 

 البيانياتالهدف الرئيس ي ملحاسبة التكاليف هو تسجيل وتبويب وتحليل وتلخيص  الداء:قياس تكاليف 

 التالية:عنصر مما يؤدي للوصول إلى األهداف  كلفة كلتاملتعلقة بعناصر التكاليف من أجل اثبات 

 تحديد تكلفة كل عنصر ✓

 تحديد التكاليف داخل كل مركز تكلفة. ✓

 االجمالية لتحديد أسعار بيع املنتجات. تحديد التكلفة ✓

 تحديد قيمة املخزون باستعمال الجرد الدائم للمخزونات. ✓

عبر املراحل املختلفة لنشاط املؤسسة وتخصيص مختلف   تهدف إلى متابعة أعباء املنتج االنتاج:قياس تكلفة 

املشتركة، ما تم استهالكه من مواد ووقت وكذلك مدى استفادته من الخدمات واللوازم  منتج حسب األعباء لكل

 ساهمت في عملية االنتاج لتحديد سعر البيع وتقييم املخزون السلعي. ....الخ

وتتم من خالل 1األمثل لعناصر االنتاج   واالستخدامالكفاية  وذلك لتحقيق الرقابة على عناصر التكلفة:

 واتخاذ االجراءات املناسبة. االنحرافاتلتصحيح  باملخططات،ملقارنة النتائج الفعلية لك املستندات وذ

يجب أن تعتمد االدارة قرار من أفضل البدائل املتاحة لديها والذي يحقق أهداف املؤسسة ومن  اتخاذ القرارات:

 القرارات التي تساعد املحاسبة التحليلية في اتخاذها نجد.بين 

 الحجم، الربح. التكلفة،تحديد العالقة بين  ✓

 اتخاذ القرار بتوفيق خط انتاجي معين أو االستمرار فيه. ✓

 شراء أو انتاج األجزاء املصنعة التي يحتاجها املنتوج. ✓

 تغيير الالت ✓

 
 .26، ص1998باالعتماد على محمد شفيق حسين طيب، محاسبة التكاليف الصناعية، دار المستقبل للنشر والتوزيع، األردن  1
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 توسيع النشاط. ✓

من وحدات االنتاج   ملحاسبة التحليلية إلى جمع البيانات وتحديد تكلفة كل وحدةتهدف ا اعداد الكشوف املالية:

لتحديد تكلفة السلع املصنعة والبضائع املباعة، وتستخدم بيانات التكاليف في اعطاء صورة صادقة عن وضعية 

 املؤسسة.

تتخذ القرارات  حاسبيةالنتائج املتدرس املردودية على مستويات مختلفة وكذلك على ضوء  :املردوديةتقليل 

 يضه أو التوقف تماما عنه.املناسبة سواء زيادة االنتاج أو تخف

 ثانيا: وظائف املحاسبة التحليلية

كما  االقتصادية،ترتكز املحاسبة على مجموعة من الوظائف حتى تقوم بأداء دورها الفعال في املؤسسة   

تحقيق أقص ى ربح ممكن وضمان االستمرارية في  أنها تعد مجموعة من الوظائف التي بتحقيقها تساعد على

 1في:السوق وتتمثل الوظائف 

تختلف حسب الطريقة املعتمدة من قبل املؤسسة في عملية التسجيل سواء كان  التسجيلية:الوظيفة  ❖

 الت مستقلة باملحاسبة التحليلية.أساس دمجها في السجالت املحاسبية ككل أو مسك سج

بتحليل كل عنصر من عناصر التكاليف وربطه بمراكز التكلفة بهدف تحديد تقوم  التحليلية:الوظيفة  ❖

 نصيب كل منتج من هذه العناصر.

ملا  تكلفة،وذلك من خالل تحديد املعايير لكل عنصر من عناصر التكلفة ولكل مركز  الوظيفة الرقابية: ❖

ديد االنحرافات والتي اما أن ينبغي أن تحتاجه الوحدة املنتجة ومقارنة هذه املعايير بما ينفق فعال وتح

 تكون مالئمة عندما تكون التكاليف الفعلية أول من املعايير املحددة والعكس صحيح.

تتحقق هذه الوظيفة بعد انجاز الوظائف السابقة وهي تمثل عامل دفع ألقسام  التحفيزية:ة الوظيف ❖

ونتيجة لذلك  االنفاق،عملية املؤسسة من أجل تنفيذ ما هو مخطط وعدم تجاوز املعايير املحددة في 

ستحفز أقسام املؤسسة في استخدام مواردها االقتصادية بشكل كفء وهذا يساعد ادارة املؤسسة 

 على تحقيق أهدافها املرسومة.

 
 .25-24، ص2006حامد للنشر والتوزيع، األردن،  يحي التكري، محاسبة التكاليف من النظرية إلى التطبيق، دار اسماعيل  1
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بعد تسجيل كل التكاليف وتحليلها يجب على املحاسب صياغة النتائج  الوظيفة التفسيرية أو االخبارية: ❖

 ئم وتقارير توضح أمام االدارة حتى تتمكن من اتخاذ القرارات.املتوصل إليها في شكل قوا

 املؤثرةاهمية نظام املحاسبة التحليلية والعوامل  ثالثا:

 واألحداثفقات نؤسسة بمعرفة قيمة التعتبر املحاسبة التحليلية نظام معلومات يسمح لكل مسؤول في امل

ويعتمد هذا النظام على سرعة  للتقديرات،صياغته  ارإطوبالقدرة على تحليل نتائج قراراته أو التزاماته في 

 املعلومات التي يوفرها أكثر مما يعتمد على دقتها.

ويعد النظام املحاسبي من بين الوسائل التي يمكن ادارة املؤسسة من تجميع وتشغيل وتقرير البيانات 

املحاسبي على مجموعة النماذج ويشتمل النظام  وبأشرافهاالضرورية عن نتيجة األعمال التي تمت بتوجيهها 

ات املالية املطلوبة بواسطة اإلدارة االجراءات والوسائل املستخدمة في تسجيل وتلخيص وتقرير البيان والسجالت،

 لتحقيق الرقابة على األنشطة ولتقديمها إلى الجهات الخارجية املهتمة باملؤسسة.

وهي عبارة عن الوسائل العلمية التي  األهداف،يق كما يعتبر النظام مجموعة من الترتيبات تساعد على تحق

ت وتنظيم األنشطة املختلفة في املشروع لتحقيق تساعد على تنسيق العمالة وتدفق الخدمات وتوفير الال 

 :ما يليالتي يمكن عن طريقها تحقيق  األداةويمكن تعريف النظام املحاسبي بأنه  املرجوة،األهداف 

 مهامها في الرقابة واصدار القرارات الرشيدة.تساعد االدارة على ممارسة  ✓

 إلنتاجهملين باملشروع ومستهلكين يمكن أصحاب املصالح في املشروع من مساهمين ومقرضين وعام ✓

 تحديد موافقتهم اتجاهه.

، الوجهة الصحيحة للمحافظة على التوازن واالقتصاديةترشيد الدولة في توجيه سياستها املالية  ✓

 الرخاء ألفراد الشعب.  وتوفير يعوالتوز بين االنتاج 

املنتظمة لتسجيل وتحليل ويعرف النظام معلومات املحاسبة التحليلية على أنه مجموعة االجراءات 

وتخطيط التكاليف املتعلقة باألنشطة املختلفة والرقابة عليها طبقا ألسس وقواعد علمية وواقعية وعرض نتائج 

 1شكل تقارير وملخصات مالئمة لألغراض االدارية املختلفة. هذه االجراءات بطريقة دورية ومنتظمة في

 
 .22، ص1998محمد توفبق بليغ وآخرون، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر،  1
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لتسجيل وتحليل البيانات الخاصة باملؤسسة طبقا ألسس كما يعرف هذا النظام على أنه وسيلة منظمة 

 .1التخطيط والرقابة  التسعير،علمية وذلك لتحقيق أهداف التكاليف في تحديد تكلفة االنتاج بغرض  ومبادئ

 في:بة التحليلية بعدة مراحل تطبيقية وتتمثل ويمر نظام املحاس

 املستخرجة من املحاسبة ومن مصادر أخرى.مرحلة جمع املعلومات: وتخص املعلومات  ✓

 مرحلة التصفية والتحليل: حيث يتم استخراج األعباء الغير قابلة للتحميل كنفقات التأسيس. ✓

لوظائف، الوحدات املنتجة أو مرحلة تحميل وحساب التكاليف: وتأتي أساسا من األقسام أو ا ✓

 الطلبيات.

ت البرمجة اار ر املعلوماتي: وذلك من خالل تحليل النتائج واتخاذ القمرحلة االستفادة من النظام  ✓

 مراقبة التسيير. والتخطيط،

 ة املالية: عالقة املحاسبة التحليلية مع املحاسب02املطلب 

ومات عن الوضع املالي للمؤسسة أو نتائج أنشطتها يهدف نظام معلومات املحاسبة املالية إلى توفير معل

املعلومات الخارجية املهتمين بمجريات األمور في املؤسسة ويهدف  مستخدميل من يطلبها من وتدفقها النقدي لك

نظام معلومات محاسبة التكاليف إلى توفير معلومات تفصيلية عن التكاليف واملخزون السلعي من االنتاج التام 

ملستويات االدارية املختلفة في ام وتسعير املنتوجات ورقابة عناصر التكاليف وتقييم األداء لخدمة اوالغير الت

 2القيام بأداء وظائفها الرئيسية من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات.

ويتم تلخيصها لتحديد التكاليف  الشحن، العمالة، املواد،كما يتم حصر التكاليف في مجموعات تكلفة 

من فترة ألخرى،  لإليراداتلشهر أو لربع السنة أو للسنة وتحلل لتقييم كيفية تغيير التكاليف بالنسبة الكلية ل

قائمة التدفقات النقدية(،  العمومية، الدخل، امليزانيةمعلومات بالقوائم املالية )قائمة  املحاسبية،وتوفر النظم 

 :يستخدم املديرون املعلومات املحاسبية فيوتقارير األداء و 

 ادارة مجاالت النشاط أو الوظيفة واملسؤولين عنها. ✓

 املنظمة ككل. إطارتنسيق هذه األنشطة أو الوظائف داخل  ✓

 
 .09، ص1982مصر محمد كمال عطية، نظم محاسبة التكاليف، دار الجامعات المصرية،  1
 .32، ص2008مات الصناعية والصحية، تحليل قياس رقابة، المكتبة المصرية، مصر محمود السجاعي، محاسبة التكاليف في المنظ 2
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يرغب املديرون دوما في التقرير عن معلومات النظام املحاسبي وعرضها بشكل مختلف فعلى سبيل  ✓

الي مبلغ املبيعات لتحديد ر البيع فإن مدير املبيعات قد يهتم بإجماملثال، عند عرض معلومات عن أوام

أوامر البيع موزعة على املناطق الجغرافية  بكمياتالعموالت الواجب دفعها في حين يهتم مدير التوزيع 

للتـأكد من التسليم في التوقيت املناسب أما مدير االنتاج فقد يهتم بكميات  للعمالء،وبيانات التسليم 

 حتى يقوم بجدولة االنتاج. نتجات املختلفة وتواريخ تسليمها املحددةامل

 أوجه التشابهأوال: 

 داخليةونظام معلومات محاسبة التكاليف البيانات من املستندات  املاليةيسقى نظام معلومات املحاسبة 

وخارجية ثم يقوم كل نظام منها بعمليات تشغيلية تتفق على األهداف التي يصبوا إلى تحقيقها مما أدى إلى وجود 

 1نهما يمكن انجازها فيما يلي: عالقة ارتباط بي

بنظرة فاحصة إلى الحسابات الختامية التي تمثل مخرجات نظام معلومات  استخدام بيانات من أجل الرقابة :

الية يمكن مالحظة وجود بيانات تعبر عن تكاليف اجمالية فمثال تكلفة املبيعات وتكلفة املشتريات املحاسبة امل

فة املخزون آخر مدة وبنفس النظرة الفاحصة إلى دفاتر وسجالت نظام معلومات وتكلفة املخزون أول املدة وتكل

ل تحليلي وتفصيحي لدرجة يمكن محاسبة التكاليف يمكن مالحظة وجود نفس البيانات السابق ذكرها ولكن بشك

للتأكد من القول بأن البيانات املستمدة من نظام معلومات محاسبة التكاليف ، تعتبر وسيلة للرقابة والضبط ، 

صحة وسالمة البيانات املستمدة من نظام معلومات املحاسبة املالية ، ومن املسلم به ضرورة تساوي  تكلفة كل 

ليلية ، كما تعالج في محاسبة التكاليف مع نظيره االجمالي في املحاسبة املالية عنصر من عناصر التكاليف التح

 2مة من أجل هذا الغرض.حتى لو تطلب األمر القيام بعمل التسويات الالز 

حتى يتسنى لنظام معلومات املحاسبة التحليلية القيام بتحديد التكلفة  املالية:استخدام بيانات من املحاسبة 

 يلزمها بيانات من املحاسبة املالية مثل: عنصر،لكل 

ة ثمن الشراء املواد لكل صنف من األصناف املستخدمة في النشاط وبيان أجور العمالة املستخدم

وبيان أثمان وأسعار الخدمات املختلفة من مياه وكهرباء وهادف  ماهرة،بحسب أنواعها، سواء عمالة عادية أو 

 
 تشارلز مورجن، سريكانت داتار، جورج فوستر، تغريب أحمد حامد حجاج، محاسبة، محاسبة التكاليف، مدخل اداري، دار المريخ للنشر، المملكة  1

 .20، ص2009العربية السعودية، 
 .34، 32، ص2008بة التكاليف في المنظمات الصناعية والصحية، المكتبة المصرية، مصر محمود محمود السجاعي، محاس 2
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ت املحاسبة املالية أوال بأول وجميع هذه البيانات تثبت في دفاتر وسجال  الحديثة،وغيرها من وسائل االتصال 

 ف.وبشكل اجمالي يتم تحليلها في دفاتر وسجالت محاسبة التكالي

بعد أن كانت سجالت التكاليف مستقلة عن سجالت املحاسبة املالية  السجالت:استخدام مجموعة واحدة من 

في ظل نظام انفصال كل منهما عن الخر ونتيجة لزيادة االهتمام بدور محاسبة التكاليف في تحقيق الرقابة على 

 بات املالية ومن ثم االحتفاظ بمجموعةبأهمية ادماج حسابات التكاليف والحسا يقضفإن الواقع  االنفاق،

واحدة من السجالت واستخدام حسابات املراقبة التي تتمثل على بيانات اجمالية عن عناصر التكاليف التي 

 تظهر بشكل تفصيلي في حسابات تكلفة املواد واألجور واملصروفات األخرى.

ألعمال أو لية ومحاسبة التكاليف بتحديد نتائج اتهتم املحاسبة املا االهتمام بتحديد نتائج العمال )النشاط(:

 حديالنشاط للمنشأة ككل وبشكل اجمالي على حين تقوم محاسبة التكاليف بتحديد األداء لكل نشاط على 

 ضياع أوولكل مرحلة ولكل عملية ولكل منتوج أي بشكل تفصيلي يفيد في تحقيق أغراض الرقابة لتفادي أي 

مرحلة ولكل عملية ولكل منتج من  ديد نتيجة األعمال أيضا كل نشاط ولكلاسراف ثم تقوم بعد ذلك بتح

 املنتوجات.

 اإلدارية أوجه التشابه بين املحاسبة التحليلية واملحاسبة  :II-2الشكل رقم 

 
 14ص  2008 الردنجامعة الشارقة مكتبة  –التكاليف محاسبة  –عماد يوسف الشيخ  املصدر:
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 أوجه االختالف  ثانيا:

على الرغم من وجود العالقة التكاملية بين املحاسبة املالية واملحاسبة التحليلية إال أنه توجد بينهما 

  1بعض االختالفات.

 املالية،ب املالي بتطبيق املعايير املقبولة قبوال عاما عند اعداد التقارير يلتزم املحاس االلتزام باملعايير املحاسبية:

فهذه املعايير تهدف إلى توحيد املعالجات املحاسبية في النواحي التي تغطيها وهذا يؤدي إلى زيادة فائدتها أما هذه 

  ريرها بطبيعة نشاطهاويات وشكل تقافكل منشأة تحدد محت التكاليف،املعايير فهي غير موجودة في محاسبة 

 2واحتياجات قرارتها. 

 املالي واملحاسبة التحليلية املحاسبةاالختالف بين  اوجه :II-3الجدول رقم 
 

 
 15ص  2008 الردنجامعة الشارقة مكتبة  –التكاليف محاسبة  –عماد يوسف الشيخ  املصدر:

 

الكثير من مصطلحات املحاسبة املالية مصطلحات نمطية  أصبح السالف لقد ترتب على البند  مفاهيم عامة:

تة ويرجع الفضل في ذلك تكرار استخدام هذه املصطلحات الثاب واألصول األصول املتداولة  امليزانية،مثل مصطلح 

 
1  
 .09، 07، ص2006محمد بشير عبد الحكيم الرجي، مبادئ محاسبة التكاليف، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  2
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فإن هذا التنميط غير شائع بين مصطلحات محاسبة  الحظ،لسوء  ولكنفي املعايير املحاسبية املنشورة 

للداللة على  اإلضافيةالصناعية  واألعباءال يمكن استخدام التكاليف الصناعية غير املباشرة  التكاليف، فمثال

 كلمة كلفة بدال من كلمة تكلفة. البعض يستخدمان و  نفسه، الش يء

وعلى الجانب  منتظمة،تتطلب قوانين غالية بلدان العالم أن تمسك منشآت األعمال حسابات مالية  االلزامية:

الخر ال تعتبر محاسبة التكاليف اجبارية على هذه املنشآت وبالتالي فإن استخدام نظام محاسبة التكاليف 

ير املعلومات االزمة وعلى قدرة االدارة بأهمية املعلومات التي تقدمها وعلى كفاءتها في توفيتوقف على شعور 

 املحاسب على اقناع االدارة بضرورتها.

تقوم املحاسبة املالية بتشغيل البيانات التاريخية وعلى الرغم من االنتقادات املوجهة لهذه  نوع املعلومات:

طريقة  ارية،الجستبدالها بطرق قياسية محاسبية أخرى مثل طريقة التكاليف لم يسمح لحد الن با األرقام، فإنه

تم اقتراحها وأكثر من ذلك  التحديث التيالتكاليف التاريخية املعدلة باألرقام القياسية مما يعني أن كل محاوالت 

 فقد اعترت البيانات التي تعدها طرق القياس املقترحة بيانات مالية اضافية.

تقارير اذ يمكنها تقديم  ية،التاريخة التحليلية فال تقتصر على استخدام أرقام التكاليف أما املحاسب

على التنبؤات كما هو الحال عند اعداد املوازنات التخطيطية وعند تقديم بيانات التخاذ قرارات ادارية  تعتمد

املناسبة وأهم   التكاليف هوم فهذه القرارات تعتمد على مف األقسام،خاصة مثل قرار االستمرار في تشغيل أحد 

 . صفاتها انها مستقبلية وتفاضلية

 كفاءة املنشأةتغطي تقارير املحاسبة املالية املنشأة كوحدة واحدة وبالتالي تساعد في قياس  موضوع التقدير:

تقوم  تلفة التي تتكون منها املنشأة وعلى الجانب الخرخداء األقسام املأال يمكن استخدامها في قيم  ولكنككل 

تقارير بعضها يتعلق باإلدارة التشغيلية والوسطى والعليا وبعض هذه التقارير تحتوي  بأعدادمحاسبة التكاليف 

تقارير محاسبة التكاليف  ما تكون اضافة إلى ذلك عادة  تقديرية،على بيانات تاريخية وبعضها يحتوي على بيانات 

 كثر دورية من تقارير املحاسبة املالية.أ
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 املالية  واملحاسبة: العالقة بين املحاسبة التحليلية II-6 الشكل 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .8بدون النشر، ص الجائرباتنة  التهاب،دار  نظرية، دروس التكاليف،محاسبة  عيس ى، جرادي املصدر:

تكمن في  يتضح لنا من خالل الشكل أعاله أن العالقة املتبادلة ين املحاسبة التحليلية واملحاسبة املالية

أن كل منهما تزود األخرى باملعلومات، حيث أن املحاسبة املالية تزود املحاسبة التحليلية بجزء من املخالت 

 ة بتكلفة كل من املخزونات وبعض عناصر الثبات.أما املحاسبة املالي والنواتج،في األعباء  األولية واملتمثلة

 االدارية  : عالقة املحاسبة التحليلية باملحاسبة03املطلب 

ظهر مفهوم املحاسبة االدارية نتيجة التطور الكبير في علم اإلدارة ونظريات القرارات ومعنى املحاسبة 

 االدارية هو االدارة من خالل املحاسبة.

املحاسبة التحليلية هي جزء من مدخالت املحاسبة االدارية املتمثلة في املعلومات التي ان مخرجات 

 لية والتي تساعد في اتخاذ مجموعة من القرارات االدارية.تقدمها املحاسبة التحلي

نتيجة ملا سبق يمكن القول بأن نطاق اهتمام كل من املحاسبة التحليلية واملحاسبة االدارية هو 

 تبط ومتداخل.بالضرورة مر 

 أوجه التشابه أوال 

 تتمثل أوجه التشابه في: 

 المحاسبة المالية 

 

 

 

 

 

 

(2)  

 االستثمارات المخزونات

(3)  

 النواتج األعباء

(06)  (7)  

ليليةالمحاسبة التح  
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ألهداف عدة  املنتجةلفة التاريخية للوحدات كان الهدف األساس ي للمحاسبة التحليلية هو حساب التك

املخزون وغيرها ثم تطورت هذه األهداف لتشمل قياس التكلفة بهدف  تقييم، قياس هامش الربح، التسعيرمنها 

 1والرقابيةوالبيانات املالئمة واملفيدة لإلدارة ومساعدتها في اتخاذ القرارات التخطيطية  توفير املعلومات

كذلك ان  االدارة،الهدف وهو خدمة  ناحياالدارية يتشابهان من  واملحاسبةحاسبة التحليلية امل إنيمكن القول 

 2البيانات التكاليف عنصر مشترك بينهما. 

 أوجه االختالفثانيا 

 تتراءىان مواضيع اهتمام املحاسبة االدارية تتميز بأنها في معظمها تتعلق بظروف وأحداث مستقلة قد 

، بينما املحاسبة التحليلية تجمع بين أحداث املاض ي وظروفه وأحداث  3مى باملدى الطويل حدودها الزمنية ملا يس

 .4باملستقبل القريب  النبأاملستقبل وحقائقه والتي من املمكن ان تستخدم في 

املتعلقة بالتكاليف وتمتد املحاسبة التحليلية  واملعلوماتينحصر نطاق املحاسبة التحليلية في البيانات 

ويلتمس جميع  5أما نطاق املحاسبة االدارية فإنه يمتد ليشمل جميع مجاالت النشاط هذا النطاق مطلقا،خارج 

 العمليات.

دخل نطاق املحاسبة االدارية موضوعات ال تتناولها املحاسبة التحليلية مثل محاسبة املسؤوليات  -

 داء ومؤشراته.وتقييم اال 

التكاليف أما املحاسبة االدارية ال تحددها فترة ال وهو فترة ان املحاسبة التحليلية يحددها وقت معين أ

 6زمنية معينة.

كبيرة من الدقة واملوضوعية وخاصة عند حصر املخزون أما  تتميز بدرجةان املحاسبة التحليلية 

 الشخص ي والتنبؤ وتكون أقل دقة من املحاسبة التحليلية. تتسم بالحدماملحاسبة االدارية 

 
 .22ارئة عثمان، رجع سابق، صفالح سالمة، المط 1
 .37، ص2011، 2010، 03ر منشورة، تخصص محاسبة وتدقيق، العلوم التجارية، جامعة الجزائي حاج أحمد، مذكرة ماجيستير غي 2
 .24عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .22فالح سالمة المطارئة عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .29رضوان، مرجع سابق، صجوزيف كحالة جبريل، حلوة حنان  5
 .38جالي أحمد، مرجع سابق، ص 6
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املحاسبة التحليلية واالدارية نستطيع القول بأن املحاسبة التحليلية  العالقة بينمما سبق عرضه من 

واملحاسبة االدارية مترادفين ولكنهما في نفس الوقت ليس مستقلين بشكل كامل حيث أن بيانات التكاليف عنصر 

 مشترك في كليهما ولكن لكل منهما نطاق مختلف.

 والعباءعامة حول التكاليف  باء: مفاهيم: تصنيف التكاليف وترتيب الع03املبحث 

 حساب مختلف والهدف األساس ي من  االنتاجية، تتحمل املؤسسة عدة تكاليف في جميع مراحل العملية

وذلك بعد تحديد أعباء كل مرحلة من  التحليلية،التكاليف هو الوصول إلى سعر التكلفة وبالتالي تحديد النتيجة 

 لتحكم بالتكاليف.مراحل نشاط املؤسسة ومن أجل ا

 : تصنيف التكاليف وترتيب العباء01املطلب 

 تصنيف التكاليف وترتيب العباء -1

 التكاليف -أ

عن منظور املحاسبة املالية عن مقدار التضحية التي تتكبدها  تعبرتحمل التكاليف معاني عديدة إال أنها 

كون على شكل مادي ملموس )مواد، اقتصادية وهذا العنصر قد ي وقيمةاملؤسسة في سبيل الحصول على عنصر 

( أو على شكل غير ملموس )اجور، اضاءة( ويمكن قياس التضحية بمقدار النقص الحاصل .... الخبضاعة آالت،

كما يتم الحصول على العنصر االقتصادي نقدا أو باالستغناء عن بعض ممتلكات املنشأة أو بتقديم  األصول،في 

 1ر.العنصخدمات للمنشأة املاكثة لهذا 

وتعرف التكلفة أيضا بأنها تضحية بمجموعة من املواد االقتصادية النادرة قابلة للقياس املالي النقدي 

الهدف عين أو غرض معين، وهو األمر الذي يعني أنه بانتقاء الغرض أو ألغراض املحاسبة املالية لتحقيق هدف م

 2بحد ذاتها الكلفة وجود

 املصاريف -ب

 
 .34، ص2005واد أبو حشيش، محاسبة التكاليف، قياس وتحليل دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، خليل ع 1
 18، ص2003محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، مصر  2
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جاهزة مباشرة أو بعبارة اخرى خروج النقود واملصروف يقابله االيراد  هي عملية خروج حقيقي لقيم 

نتائجها املؤسسة الحصول على  بإمكانإلى الذهن أنه  األولى يبادرالذي يعتبر تحصيل على النقود ومن الوهلة 

 1ف وااليرادات السائلة يصار بين امل بالفرق 

  العباء -ج

استهالك البضائع  األعباء،ديد نتيجة الدورة ومن بين مع النتائج اللذان يعمالن مع تح العبءيتقابل 

 ... الخواملواد واللوازم ومخصصات االهتالك...

فيه، ففي حين نجد أن املصاريف تتميز بالصفة املادية وهي سهلة الحساب وتحديد الزمن الذي تصرف 

 2للتقييم تجريدية وقابلةأخرى فهي األعباء لها الصفة غير املادية أو بصفة  فإن

 التكلفةسعر  -د

منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطالق عملية اعدادها إلى  يتكفلهاالتكاليف التي  هي مجموعة

مجموعة من املنتجات املادية أو مجموعة خدمات في مرحلة بيعها وبعد  النهائية أومرحلة وصولها إلى املرحلة 

تكاليف التي تم صرفها من أجل هذا املنتج حتى أصبح تاما سعر التكلفة باملنتج او الخدمة هو عبارة عن مجموع ال

التكلفة من  للمنتوج النهائي، وتختلف مكونات سعر والبيعوقابال للبيع كما يعبر على انتهاء عمليتي االنتاج 

 وهذا بسبب اختالف وظائف كل منها: التجارية،إلى املؤسسات  الصناعيةاملؤسسات 

أمام  التوزيع،تكلفة انتاج للوحدات املباعة ومصاريف  املستعملة،اد تكلفة شراء املو  صناعية: مؤسسة

 .3فسعر التكلفة يكون: تكلفة شراء الوحدات املباعة ومصاريف التوزيع  التجارية،

 عوامل املؤثرة في اعداد عناصر التكاليفال -2

النسبة لباقي  كلما زادت قيمة العنصر التكلفة زادت أهميته ب النسبية:قيمة عنصر التكلفة وأهمية 

 عناصر التكاليف األخرى 

 هاعاتمبي وإذا كانتعنصر التكلفة: تهتم املؤسسة بعناصر التكاليف التي يتكرر حدوثها  تكرار حدوث

 كبيرة، فتعمل عل وضع حساب متنقل.

 
 .13، ص1999ية العامة، الجزائر ر، المحاسبة التحليلية، دروس وتمارين، الجزء األول، دار المحمدناصر دادي عدون، تقنيات مراوية التسيي 1
 .14ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 2
 .32بويعقوب عبد الكريم، مرجع سابق، ص 3
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 مدى سهولة حصر عنصر التكلفة وربطه بدليل الحسابات.

عكس يانات ال تحتاجها املؤسسة بصفة دورية ومنتظمة بتكرار حاجة االدارة إلى البيانات: ال يعد املحاسب ب

 ويترتب على ذلك  دليلها،البيانات التي تطلبها االدارة بشكل دوري فيقوم بالتوسع فيها والتفصيل في اعداد 

 عدم ارتفاع تكلفة اعداد دليل لتصنيف التكاليف.

 التكاليف تصنيف  -3

ولهذا فإننا كل ما ينفق من أجل عملية انتاجية معينة  حسب ما جاء في تعريف التكاليف فإن هذه األخيرة هي

 نجد عدة تصنيفات للتكاليف هي كما يلي:

 1التكاليف حسب الهيكل التنظيمي: تصنيف -أ

 الوسائل( )املستخدمين،تنتج عن سير مختلف أنشطة املؤسسة  العباء الهيكلية: ➢

 وهي تنتج عن استخدام موارد املؤسسة. العباء العملية: ➢

 

 ىوينقسم إل: 2التكاليف حسب حجم النشاط:  تصنيف -ب

فال تزيد بزيادة وال تنقص بنقصانه بل تظل ثابتة بصرف  االنتاج،بتغير حجم  تتأثرتلك التي ال  وهي ثابتة:تكاليف 

والثبات املقصود هنا هو  الزمن،جم النشاط ويرجع ذلك إلى ارتباط التكاليف الثابتة بعامل حالنظر عن تقلبات 

لتكاليف حيث ان نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة يتغير من فترة إلى أخرى في ظل طاقة معينة في اجمالي ا

ة حيث ال يوجد إال حجم وخالل األجل القصير أما في األجل الطويل فإن جميع عناصر التكاليف تعتبر متغير 

 نشاط واحد. 

حجم النشاط فتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه، تتمثل في العناصر التي تتغير طرديا مع التغير في  متغيرة:تكاليف 

وليس شرط أن تكون الزيادة في عنصر التكلفة متزايدة مع نسبة الزيادة في حجم النشاط، فاملهم هو أن يكون 

 تقلبات احجام النشاط. عنصر التكلفة حساسا تجاه

 
Plasséque, gestion de l’entreprise comptabilité 11em Édition dallez, paris 1996, p26.1  

 124، 118محمود محمود السجاعي، مرجع سابق، ص 2
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ا وال متغيرة كلها، فإذا تشمل عناصر التكاليف التي ال تعتبر ثابتة كله متغيرة:تكاليف شبه ثابتة وشبه 

الجزء الثابت يزيد عن الجزء املتغير  إذا كانفإنه يعتبر شبه متغير والعكس  إلى التغيركان عنصر التكلفة يميل 

 الى التكاليف الثابتة. الثابتاملتغير إلى التكاليف املتغيرة والجزء  تعتبر شبه ثابتة، فيجب إضافة الجزء

 إلى:وتنقسم  1اط:النشحسب وحدة  التكاليفتصنيف  -ج

وعادة تكزن مكونة  معين،هي تلك التي تخصص دون حساب وسيط لحساب تكلفة منتوج  التكاليف املباشرة:

 التي تستعمل في انتاج املنتوج اليد العاملة املباشرة. واللوازممن املواد األولية 

كاليف مشتركة وال تنفق خصيصا من وهي تلك تعذر تحميلها مباشرة على املنتوج وتعد ت مباشرة:التكاليف الغير 

يتم بطريقة شبه عشوائية  أولي الذيزيع اجل وحدة نشاط معين ولكن من اجل النشاط ككل، لذا تحتاج إلى تو 

غير مباشرة  األعباءحيث يعتمد على طريقة اختيار مفاتيح التوزيع ويجدر بالذكر أنه في الونة االخيرة أصبح وزن 

 حجم املؤسسات. والنمو عقد تقنيات االنتاج املستعملة أكبر من املباشرة نظرا لت

 ويترتب عنها: 2التكاليف حسب وظائف املؤسسة:  تصنيف -د

وتتكون من جميع العناصر التي تتحملها املؤسسة في سبيل قيامها بالعمليات  تكاليف الوظيفة االنتاجية:

تكلفة األجور وتكلفة  واللوازم،ل تكلفة املواد االنتاجية، ويأتي تحملها بدورها على وحدات االنتاج النهائي، وتتمث

 املصروفات.

تتكون من املواد التسويقية التي تتحملها املؤسسة في سبيل تخزين املنتجات التامة  تكليف الوظيفة التسويقية:

 إلى بحوث التسويق الالزمة لتصريف املنتجات وتتمثل في: وبيعها، اضافةواالعالن عنها 

 تكلفة االجور النقدية ملوظفي البيع والتوزيع وعموالتهم. ،والتغليف خدمة في التعبئة تكلفة املواد املست

تتضمن كافة التكاليف املرتبطة بالخدمات االدارية والتمويلية في املؤسسة وتشمل  ف الوظيفة االدارية:يتكل

 األجور واملصاريف االدارية واألدوات والتجهيزات..

 3تتضمن: حاسبية:املتصنيف التكاليف حسب الفترة  -ه 

 .مستقبليةتستفيد منها الفترة املحاسبية التي انفقت فيها، وال يوجد لها منافع  ادارية:تكاليف 

 
1té analyté édition viert, paris,1987, p27.J orsoni, comptabili  
 .36، ص1999أحمد نور، محاسبة التكاليف الصناعية، دار الجامعية، مصر،  2 
 .1، ص1979فوزي غرايبية، محاسبة التكاليف، منشورات مكتبة النهضة االسالمية، األردن  3
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 وهي تلك التي تستفيد منها عدة درات مالية مستقبلية، وتصنف كأصل. تكاليف رأس مالية:

 تتمثل في: 1تصنيف التكاليف حسب االشراف واملسؤولية:  -و

تشتمل على عناصر التكليف التي يمكن تغيرها بصورة فعالة بواسطة  والتحكم: :خاضعة للرقابةتكاليف 

التحكم فيها كلما انخفض املستوى اإلداري وتعد من املفاهيم  القصير ويزداداملسؤول املباشر خالل األجل 

 في مجال التخطيط والرقابة وتقويم كفاية األداء. لإلدارةالعامة 

لذا ينبغي أن يرتبط مركز املسؤولية  اعلى،لرقابة مسؤول في مستوى اداري ع تخض تكليف غير خاضعة للتحكم:

التكاليف الخاصة بالخدمات التي تؤديها  املباشرة:بشخص معين يمكن محاسبته ومن أمثلتها املواد واألجور وغير 

 مصاريف االيجار ومرتب مدير املصنع واهتالك املباني التأمين.  معينة،أقسام أخرى 

 تصنيف التكاليف حسب االشراف واملسؤولية نستنتج التي:وفي ضوء 

ان التكاليف غير القابلة للرقابة عند مستوى اداري معين تكون قابلة للرقابة عند مستوى اداري معين تكون 

ى كلما ارتفعنا في الهيكل التنظيمي ازدادت الكلف الخاضعة للرقابة بمعن اداري أعلى عند مستوى قابلة للرقابة 

 في الهيكل التنظيمي قلت الكلف الخاضعة للرقابة. انخفضناا وكلم

فاالندثار ومثال يكون أكثر  الطويل،قابلة للرقابة في األجل  القصير تكون ان التكاليف غير القابلة للرقابة في األجل 

تخاذ قرارات يمكن ا القصير،إذ أنه في األجل الطويل عنه في  القصير،الطويل عنه في  قابلية للرقابة في األجل

 ادارية خاصة بشراء الالت جديدة.

 مكونات التكاليف وسعر التكلفة: -4

عناصر التكاليف خالل الفترة املحاسبية ويجب اظهار مختلف األعباء املكونة لها وهي مختلفة عن األعباء  

 وهي:عليه يمكن التمييز بين ثالث مكونات املحاسبة املالية و 

   املعتبرة العباء  -أ

 واملاليةاء املشتركة بين املحاسبة التحليلية وهي األعب

 
، 8ها المنظمات األعمال، الدراسة التطبيقية، شركة زين لالتصاالت، المجلد قاسم حسين العبيدي، اهمية تخفيض التكاليف التسويقية والتحكم في 1

 .133، 2010، مجلة جامعة كربالء، العلمية، العراق، 4العدد 
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أعباء مسجلة في التكاليف بنفس املبلغ املحسوب في املحاسبة العامة ويتعلق األمر هنا بتلك األعباء  ✓

 .... الخمصاريف اليد العاملة مثل:املتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة 

أي تسجيل يقيم أكبر أو  العامة:ي املحاسبة اعباء مسجلة في التكاليف بمبلغ يختلف عن املبلغ املسجل ف ✓

 :ما يلير من قيم هذه األخيرة وتتضمن أصغ

فرق االدماج على املواد: استعمال طريق واملخرجات املواد تختلف عن تلك املستعملة في املحاسبة العامة مما 

 يؤدي حتما الى ظهور فرق في قيمة هذه املواد 

 الك التقني أو االمتالك االقتصادي. وتسمى أيضا باالمت االستخدام:أعباء  ✓

األعباء املوزعة على عدة سنوات واملؤونات: قد تظهر الفروقات في عدة األعباء املوزعة على عدة سنوات  ✓

 العامة:او في قيمة املؤونات نتيجة تسجيلها في املحاسبة 

 خسائر املحتملةتى تكوين مؤونات للكارتفاع أسعار املواد األولية او تقلبات أسعار الصرف او ح

 معتبرةاالعباء الغير  -ب

كانت اغلبية األعباء السجلة في املحاسبة العامة، تدمج في حساب التكاليف فالبعض منها على العكس ال  إذا 

 :يؤخذ بعين االعتبار في املحاسبة التحليلية، وتسمى هذه االخيرة باألعباء الغير قابلة للتحميل ويتعلق األمر ب

 املحل، وشهرةتالكات االستثنائية الخاصة باألراض ي هاال  االعدادية،اطفاء املصاريف  مثل:ائية: *األعباء االستثن

 املؤونات بكل انواعها.

 العباء التي ال تتعلق مباشرة باالستغالل العادي -ج

لم تساهم في انتاج   وأعباء كاستهالكاتوهي أعباء ليس لها عالقة مباشرة بنشاط املؤسسة ويمكن اعتبارها  

 أقساط التأمين على الحياة لصاحب العمل  ملؤسسة مثل:ا

 العناصر االضافية -د

هي عبارة عن اعباء وهمية غير مسجلة في املحاسبة العامة وتدمج في التكاليف على مستوى املحاسبة التحليلية 

وني بغرض اعطائها مضمون اقتصادي جد مناسب، يسمح بإقامة مقارنة بين املؤسسات مهما كان شكلها القان

 صنفين:وتصنف إلى  املقبلة استراتيجيتهاومهما كانت 



 

 44 

من طرف داءنيها فهي  املقدمةعند استخدام املؤسسة للديون  الخاص:ملحسوبة على رأس املال مبلغ الفائدة ا

تدفع عنها فوائد وتحسب وتسجل ضمن أعباء املحاسبة املالية ولكن عندما تقوم باستعمال مالها الخاص ال 

عباء تتمثل في مكافأة مستحقات وبالتالي ال تكون مسجلة ضمن أعباء املحاسبة لذلك يتم اضافة ا تقوم بتسديد

املعمول بها من طرف البنوك ويجب ان يؤخذ بعين االعتبار هذا  فائدةاالموال الخاصة تتناسب مع معدل 

 العنصر عند حساب التكاليف.

ويتقاض ى مقابال يتمثل في نتيجة  باإلدارةملشروع يقوم عادة صاحب ا املشروع()صاحب  أجرة عمل املستغل:

في املحاسبة العامة، وباملقابل في املؤسسات التي يديرها  عبءوبهذا فإن أجره او مقابل عمله ال يمثل  املؤسسة،

اجورا تحسب ضمن أعباء املحاسبة العامة بذلك فلكي نحصل على سعر التكلفة ذو معنى  مسيرون يتقاضون 

 مسيرون،ر التكلفة لنفس املنتج في مؤسسة خاصة او في مؤسسة يديرها  رنته أيضا مع سعولكي نستطيع مقا

 صاحب املؤسسة.  االعتبار أجرةيجب األخذ بعين 

املختلفة والتي تسمح باالنتقال من أعباء املحاسبة العامة إلى أعباء  املعالجات املحاسبيةيمكن التعبير عن 

 1ة.املحاسبة التحليلية بالعالقة التالي

 أعباء غير معتبرة.-اسبة التحليلية = )أعباء املحاسبة العامة + العناصر االضافية أعباء املح

 

 

 املخزونات: محاسبة 02املطلب 

حيث يتم تسجيل كل العمليات املتعلقة  ودقيقة،يجب أن ترتب وتراقب املخزونات وفق معايير واضحة  

حركة املخزون" لذا وجب على املؤسسة حساب يسمى »ما  بمدخالت ومخرجات املخزون بالكميات والقيم وهذا

 تكلفة مخزونات وتحصيلها على مختلف التكاليف وسعر التكلفة.

 املخزوناتتعريف  -أ

التي تشتريها الشركة أو املؤسسة االنتاجية وتقوم باالحتفاظ بها في  العناصر املاديةيقصد باملخزونات جميع 

 عادة أهم املخزونر أو غير املباشر في الصنع أو في البيع إلى الغير كما يمثل املخازن وذلك بغرض استعمالها املباش

 
 .104.، 102سة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صبالتصرف احمد طرطار، الترشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية في المؤس 1
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بدقة إلى التأثير في كل   املخزونامليزانية العمومية وقائمة الدخل ويؤدي عدم تحديد قيمة  تظهر فياملفردات التي 

ى زيادة أو نقص الربح املحاسبي إل نقصه يؤديمن امليزانية العمومية والحسابات الختامية إذ أن زيادة املخزون أو 

 1الذي يظهر في الحسابات الختامية 

في مخزوناتها  البضاعة التي تمتلكها املنشأة في آخر الفترة املالية سواء كانت موجودة أنه:ا يعرف املخزون على مك

زون السلعي املخ املنشأة ويختلف أو ارج هذه املخازن وتختلف نوعية مفردات هذه املواضع بحسب طبيعة نشاط 

 وفقا لنشاط املؤسسة كما يلي: 

بيعها فتكون البضاعة الجاهزة هي التي تمثل  إلعادةيكون نشاطها شراء بضاعة جاهزة  مؤسسة تجارية: ✓

 املخزون السلعي.

 .مصنعة وتامةمنتجات نصف  مواد ومستلزمات،عبارة عن  مؤسسة صناعية: ✓

املنشأة وانما أيضا البضاعة خار ج املخازن وتتمثل فيما   في مخازن  ما يوجدويعتبر املخزون السلعي ليس فقط 

 2يلي: 

 الوكالء لغرض البيع بالعمولة ولم يتم بيعها في نهاية الفترة املالية. مرسلة إلىبضاعة  ✓

 بضاعة مشتراة ومازالت في الطريق أي لم تدخل مخازن املنشأة بعد. ✓

كان العميل قد قبل  إذاما  املنشأة بعدولم تبلغ بضاعة مرسلة إلى بعض العمالء تحت نظام البيع أو الرد  ✓

 شراء البضاعة من عدمه.

 3ل لوظيفة التخزين بأنها الوظيفة التي توكل اليها املهام التالية:كما نتوك

 األخرى واضافتها إلى عهده. واألصناف والقطع واألدوات واألجهزة واألجزاءاستقبال املواد الخام  ✓

 ة واملحافظة عليها.حفظ وتخزين األصناف املختلف ✓

 تزويد األقسام املستهلكة واملستخدمة باألصناف الالزمة.

 ية املخزوناتأهم -ب

 
 .333، ص2002، مكتبة الطالب الجامعي، فلسطين، 1جربوع، مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير المراجعة الدولية، ط يوسف، محمود 1
 .497، ص2003نشر، األردن، عبد االله جعفر، المحاسبة المالية، مبادئ القياس واالفصاح المحابي، مكتبة الفالح لل 2
 .203، ص1998ـ الدار الجامعية، مصر  عبد الغفار حتفي ادارة المواد واالمداد 3
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تكتس ي املخزونات أهمية كبرى في املؤسسات كون وظيفة التخزين في املؤسسة مرتبطة بجميع األنشطة حيث 

حداث تغيير عليها نظرا لتعرضها تقوم بعملية االحتفاظ باملوجودات لفترة من الزمن واملحافظة عليها بحالتها أو ا

وفقا ملا هو متوفر لديها في املخازن  تياجاتهااحاملؤسسة بتوفير  التخزين تقومخالل وظيفة  طبيعية ومنلظروف 

 1في:وتتمثل أهمية املخزون 

درجة أن ضمان سير عمل املؤسسة وعدم التعرض ملخاطر النفاد وفي نفس الوقت عدم زيادته إلى  -

 ن راكد ألن ذلك يؤدي إلى تجميد رؤوس األموال.إلى مخزو  يتحول 

 التسويق. االنتاج، املشتريات، املؤسسة كإدارةيساهم في تحقيق التكامل بين مختلف أنشطة  -

 بالنية للسلع املوسمية. األسعار وخاصةامكانية تفادي طول فترات التوريد وامكانية تقلب  -

ب عن معداتها املتوسطة وبالتالي تفادي عدم الوفاء دالت الطلامكانية تفادي حجم املبيعات وارتفاع مع -

 بمتطلبات العمالء.

 ضمان وكسب ثقة العمالء. -

 طريقة تقييم املخزون -ج

ان تحليل التكلفة  يستخدم في أداء العمليات من أجل مقابلة االيرادات و التكاليف لتحديد نتيجة املؤسسة وفي 

ملخزونات بمختلف أنواعها استثمارا هاما يؤدي دورا حيويا في املخزون في نهاية السنة  وتمثل ا تحديد تكلفة

صاريف التلخيص بالنسبة للواردات الخارجية ، يجب املؤسسة وتظهر في امليزانية وجدول حساب النتائج  مثل : م

لسجالت ا اختيار الطريقة املالئمة لتقويمه بسعره الحقيقي علما أنه يتم تسجيل  تكلفة املواد الواردة للمخازن في

بما  والدفاتر وبالتكلفة االجمالية الفعلية للمواد ، فاملدخالت  من البضائع  واملواد واللوازم تقيم بتكلفة الشراء

تتضمنه من سعر الشراء واملصاريف األخرى املتعلقة به  كمصاريف النقل والتأمين والرسوم الجمركي ومصاريف 

إلى مصاريف الشراء االخرى مثل عمولة وكالء الشراء ومصاريف  باإلضافةالتخليص بالنسبة للواردات الخارجية 

 االنتشارات وغيرها. 

 ثل في: هناك عدة طرق لتقييم املخزون وهي تتم

 أنواع من االدخاالت.  03يمكن أن نميز بغرض التوضيح بين  االدخاالت:تقييم  ▪

 
يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير المراجعة الدولية، الطبعة األولى، مكتبة الطالب الجامعي، فلسطين،  1

 .333، ص2002



 

 

47 

الشراء مباشرة وغير  نفقات الشراء،تسجيل وفقا لتكلفة الشراء وتضم ثمن  املشتراة:االدخاالت  ▪

 مباشرة.

 تقييم عادة بتكلفة انتاجها. التامة:ادخاالت املنتجات  ▪

 شراء سلعة ووجد بها اختالف. إذاتقييم بنفس قيمتها عند االخراج أي  املردودات: ▪

 خاصة وذلك ألسباب رئيسية التالية:  إلى معالجةتقييم االخراجات: يحتاج  ▪

 ..... الخقلنووسائل ال واألسواق،  تختلف قيمة املشتريات حسب املوردين -

قيمة املشتريات املطابقة عند االخراج هي نفسها عند دخولها املخازن لذا تعتمد املؤسسة في تقييم  -

 على احدى الطرق التالية: مخرجاتها

 طريقة التكلفة الفعلية أو طريقة التمييز املحدد:  ❖

فوجب عليها تقييم املتبقي من  منتجة،ت مشتراة أو يمكن تحديد التكاليف للمنتجات من قبل املؤسسة سواء كان

هذه املنتجات في نهاية الفترة بتكلفة الفعلية املحددة وتكون هذه الطريقة مناسبة في حالة قلة عدد مكونات 

 1املخزون.

 طريقة نفاذ املخزون:  ❖

الخلط بها أيضا أي دون  تعتمد هذه الطريقة على ابعاد املخزونات الداخلية بنفس القيمة التي تدخل بها وتخرج

 )نظريا( بين القيم والكميات للمخزونات التي تدخل إلى املخزون وتتفرع هذه الطريقة إلى نوعين.

 (FIFO) أول:ما دخل أوال خرج  

أي أن املواد   به،تعتبر الطريقة أن املؤسسة تستعمل املواد التي تخرج من املخزون بنفس الترتيب الذي دخلت -

ثم تتابع الخروج حسب االقدام في الدخول إلى ان نصل إلى اخراج االدخاالت  لت أوال تخرجية التي دخلاألو 

  األخيرة.

 من أهم مزايا هذه الطريقة: 

 خزون بشكل منطقي ومعقول.يكون التدفق املادي للم -

 فمواد األقدام تصرف أوال حتى ال تفسد أو تصبح قديمة. فعال،يتحرك املخزون في شكل بدل على رقابة  -

 تكون تكاليف املخزون آخر املدة أحدث التكاليف ومن ثم فهي قريبة من القيمة السوقية. -

 2ع لرغبة املستهلكين أو املديرين.يتماش ى تدف التكلفة مع تدفق املادي للمخزون وهذا التدفق ال يخض -

 الطريقة:ومن عيوب هذه 

ين التكاليف التاريخية مع االيرادات عدم االهتمام بقاعدة املقابلة لحديد الدخل حيث تستمر املقابلة ب -

 الجارية.

التغيرات في عدم الفصل بين األرباح والخسائر العادية للمنشأة وبين األرباح والخسائر الناتجة عن  -

 األسعار.

 
 القاهرة.بد العال، المدخل في المحاسبة المالية، دار النهضة العربية للنشر، خيرت ضيف، خيرت، أحمد ع 1
زيع فائق شقير، عاطف األخرس، عليان الشريف، سمير حمودة، مبادئ المحاسبة المالية، الجزء الثانب، الطبعة األول، دار الميسرة للنشر والتو 2

 .76، ص2000والطباعة، عمان، األردن، 
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 ال يفضل استخدامها في حالة ميل األسعار لالرتفاع ألنه سيؤدي إلى زيادة في االرباح.  -

 

 
 (FIFO)رج أول: ما دخل أوال خ : ٍ II-7الشكل رقم

 .130ـ 2000محمد مطر المحاسبة المالية، مشاكل القياس واالفصاح والتحليل، الجزء الثاني، دار حنين، االردن، 

 

 (LIFO) أول:آخرا خرج  ما دخلطريقة  

تخرج وفق ترتيب عكس ي من دخولها أي األحداث دخوال هو الذي يخرج أوال  املخرجاتحسب هذه الطريقة فإن 

النهائي  واملخزونومنه ينتج أن سعر التكلفة بحسب تكلفة املواد التي اشترت حديثا  دخوال،إلى أن نصل إلى األول 

 كلفة املواد املتحصل عليها اوال.يبقى بت

 1يلي:وتتميز طريقة ما دخل آخرا أوال بما 

خفض األرباح في فترات ارتفاع األسعار بسبب تقييم بضاعة آخر املدة بأسعار  نينتج عن استخدامها م -

 وبالتالي تخفيض مقدار الضرائب على املنشأة. منخفضة

األسعار  يعتمد علىألن قياس الدخل البد ان  املخزون تسعيرتعد من أفضل الطرق املستخدمة في  -

 البضاعة لغرض قياس الدخل. أسعار مشترياتدث بأح الرتباطهاالسائدة في السوق 

 سهولة اجراء املقابلة بين التكاليف الجارية وااليرادات الجارية -

ف الحديثة العادية وذلك ألنها تقارن الدخل الحديث بالتكالي لألرباحواقعي  استخراج رقمتؤدي إلى  -

 .لإلنتاج

 األسعار. مقوم بأقدمن مخزون يكون تتماش ى مع مبدأ الحيطة والحذر في حالة ارتفاع األسعار أل  -

تعمل في حالة تغلب األسعار على تحقيق توازن في ارباح الفترة بحيث ال يحدث تقلبات كثيرة في نتائج  -

 صورية الناتجة عن تقلب األسعار.ال والخسائراألعمال نتيجة لتقلبات األسعار وتستبعد األرباح 

 2الطريقة:ومن عيوب استخدام هذه  -

 
 27، 77مرجع سق ذكره، ص.، فائق شقير، عاطف، األخرس، 97دليل عواد أبو حشيش، مرجع سبق ذكره، صباالعتماد عل  1
 .513جعفر عبد االله، مرجع سابق ذكره، ص 2
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 الجارية.التغيرات في مستويات األسعار صعودا وهبوطا كلما بعد رقم املخزون عن التكلفة  كلما زادت

تقييم املخزون بأقدم األسعار يجعل رصيد املخزون في قائمة املركز املالي يعبر عن التكلفة الحقيقية في  -

 اعداد القائمة. تاريخ

 تعمل على زيادة األرباح في حالة انخفاض األسعار. -

 مع التدفق املادي لصرف املواد.  ياتتماشال  -

ومن هنا يمكن اعتبار الطريقتين لنفاذ املخزون لهما نفس الهدف وهو االحتفاظ باملخزون لخر الشهر  -

 بأقل تكلفة على االنتاج. 

 
 (LIFO)ج أول: طريقة ما دخل آخرا خر : II-8الشكل رقم 

 .127ـ 2000محمد مطر المحاسبة المالية، مشاكل القياس واالفصاح والتحليل، الجزء الثاني، دار حنين، االردن، 

 

 املرجعية  الوسطيةطريقة التكلفة  -د

االعتبار قيمة االدخاالت وكمياتها وذلك بضرب كل تكلفة الوحدة لكن ادخال في تاريخ تأخذ هذه الطريقة بعين 

 معين في عدد الوحدات التي دخلت في هذا التاريخ، ومجموع هذه القيم تعتم وترجع بالكميات

 د كل دخول بما في ذلك مخزون أول املدة وتحسب بالعالقة التالية:املرجحة بع الوسطيةالتكلفة  ➢

 

 

 املرجحة ملجموع االدخاالت: وتحسب بالعالقة التالية: الوسطيةالتكلفة  ➢

     

 

 االدخاالت + مخزون أول مدة وتحسب بالعالقة التالية: املرجحة ملجموع الوسطيةالتكلفة  ➢

 

 

 مخزون أول مدة + كل االدخاالت بالقيمة

 ت.و.م.و =                 

 مخزون أول المدة + كل االدخاالت بالكمية 

 ت.و.م.و= تكلفة االدخاالت

 كمية االدخاالت 

م.و= تكلفة مخزون أول مدة + تكلفة ادخاالت الفترةت.و.  

 كمية مخزون أول مدة + كمية ادخاالت الفترة
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 1رجحة فيما يلي:امل الوسطيةتتمثل مزايا طريقة التكلف 

 الطريقة تظهر قيم األرباح بصورة معقولة بعيدة عن املغاالة.عند حساب املخزون بهذه  ✓

 تكلفة البضاعة املباعة. وعلىتسمح لكل سعر ان يؤثر على قيمة املخزون السلعي آخر مدة  ✓

 تظهر بضاعة آخر املدة في امليزانية بقيمة معقولة. ✓

 وطا.قلة صعودا وهبنون أسعار شراء البضاعة متحيث تك األسعار،تقلبات  إثرتحديد  ✓

 2خاصة في حالة املواد املتكونة من وحدات كثيرة ذات تكلفة بسيطة  التطبيق،طريقة سهلة  ✓

 قاعدة التكلفة أو السوق ايهما أول  -ه 

 3التالية:ت ال يتم تقييم املخزون آخر مدة بالتكلفة أو السوق ايهما أول وفق الحا

أقل فيتم تقييمها حسب التكلفة وال يؤخذ بالحسبان أي زيادة حصلت في القيمة  كانت تكلفة البضاعة إذا

 األول.كانت القيمة السوقية هي  إذاأما  السوقية أو البيعية للبضاعة.

خالصةال  

تعتبر املحاسبة التحليلية نظام معلومات يسمح لكل مسئول في املؤسسة سواء كانت كبيرة أو صغيرة بمعرفة  

هذا النظام  ويعتمدعلى تحليل النتائج في إطار صياغته للتقديرات املوازية  وبالقدرة واألحداثقيمة التدفقات 

 على سرعة املعلومات التي يوفرها.

لومات اقتصادية ومالية حول املاض ي القريب والحاضر واملستقبل فهي مدمجة تقدم املحاسبة التحليلية مع

 ضمن نظام تسيير شامل.

ألساسية والبد من االعتماد عليها داخل املؤسسة.  كما أنها تعتبر وظيفة   

 
 .127ـ 2000محمد مطر المحاسبة المالية، مشاكل القياس واالفصاح والتحليل، الجزء الثاني، دار حنين، االردن،  1
 للنشرو التوزيع.ن، المحاسبة المالية في القياس واالنحراف واالفصاح المحاسبي، الوراق وليد الحياني، بدر علوا 2
3  



 

 

 سوناطراكالفصل الثالث: دراسة حالة شركة  
 تمهيد 

 التعريف بشركة سوناطراك : 1املبحث 

 مدخل عام حول شركة سوناطراك : 1املطلب 

        :
ً
 التطور التاريخي لشركة سوناطراك وأهدافها  أوال

 طراك وعمالئها  التعريف بمنتجات سوناثانيا:        

 التعريف بمصفاة أرزيو  ثالثا:  

  مصفاة أرزيو -1

 مناطق املعالجة  -2

 دراسة الهيكل التنظيمي ملجمع سوناطراك : 2املطلب 

 الخالصة
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 تمهيد

من أجل معرفة أدواته في الشركة أي  وذلكفيه،  وتعمقناتطرقنا في الفصلين السابقين إلى التسيير 

تطرقنا في الفصل الثاني إلى املحاسبة التحليلية كأداة  وأيضا والقديمةمنها الحديثة  وهناكأدوات مراقبة التسيير 

املادة  وإسقاطاالنتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي  وبقصد ولذلكأو كآلية ملراقبة التسيير، 

ب املوضوع من في فهم مختلف جوان والتعمق اقتصاديةالعلمية على الواقع من خالل دراسة حالة مؤسسة 

( باعتبارها  -وهران  -وطنية )شركة سوناطراك  اقتصادية مؤسسةحوله. سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة حالة 

.   ةاالستراتيجي واملؤسسةقاطرة االقتصاد الجزائري 
ً
 األكبر وطنيا

 : التعريف بشركة سوناطراك01املبحث 

ى العالمي يستوجب الدراسة بما تحققه تعتبر شركة سوناطراك عن نموذج نجاح جزائري على املستو 

فسنتطرق خالل هذا املبحث إلى إطار عام يوضح  ولذلكتضعها في صدارة مجال نشاطها،  وإمكانياتمن انجازات 

 ، ثم دراسة هيكلها التنظيمي.وعمالئهافالتعريف بأهم منتجاتها ، وأهدافهاالتطور التاريخي لهذه الشركة 

 ة سوناطراك: مدخل عام حول شرك01طلب امل

، كما يتم خالله التعريف بمنتجات الشركة وأهدافهايعكس هذا املدخل التطور التاريخي لسوناطراك 

 وعمالئها

 التاريخي لسوناطراك:  أوال: التطور 

 والوحداتتعتبر دراسة التطور التاريخي لسوناطراك من األهمية بما كان لفهم األنشطة املتنوعة 

 ثم استعراض أهم األهداف التي تسعى لتحقيقها في هذا اإلطار ومنركة العمالقة، الفرعية املتعددة لهذه الش

الحتكار الشركات  واملكرسبقصد التخلص من تداعيات قانون النفط الصحراوي الصادر قبل االستقالل، 

اقبة  ، تضمن مر واملحروقاتالفرنسية للنفط الجزائري أنشأت الحكومة الجزائرية باستقاللها، ادارة الطاقة 

أجل دعم هذه اإلدارة صدر املرسوم  ومنهذا القطاع، كما تسعى إلنهاء السياسة النفطية السائدة،  وتسيير

املحروقات  وتسويقاملقرر إلنشاء شركة وطنية لنقل  31/12/1963الصادر في  63/491التنفيذي رقم 

(NATRACHOS سوناطراك .) 
ً
لتنظيم قطاع  1964عن مفاوضات الفرنس ي الناتج -الجزائري  االتفاقمن  وانطالقا

الصناعة الجزائرية، تم استبدال قانون النفط الصحراوي باتفاق شراكة يضمن مساهمة   وتطويراملحروقات 
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 وينهياملحروقات عبر كل مراحل هذه الصناعة بالجزائر،  وتسويقوارد في مجال نقل بمختلف امل كسوناطرا

 22/09/1966الصادر بتاريخ  66/292لدول انطالقا من القرار رقم هذا ا للها. لينتقاحتكار الشركات الفرنسية 

 املحروقات. وتسويقإلى شركة وطنية للبحث، إنتاج، نقل، تحويل  والتسويقمن النقل 

تم تأميم قطاع املحروقات من طرف السلطة العمومية الجزائرية، فأصبحت  24/02/1971ي أما ف

 .سوناطراك بذلك يد هذه السلطة على القطاع 

مؤسسة فرعية لها  17أعيد هيكلتها تبعا للتطورات الحاصلة السيما االقتصاد منها، بإنشاء  1981 وفي

 وضائف تكميلية.

سوناطراك حتى أصبحت شركة باملنظور القانوني مجمع طاقوي من  وقد توالت التطورات التي مرت بها

 105) والدولية على املستويين الوطني مؤسسة فرعي 154املنظور االقتصادي ذات محفظة أنشطة متنوعة تضم 

حاضرة في العديد من الدول من أهمها: البيرو، انجلترا،  الدولي(على املستوى  49ومؤسسة على املستوى الوطني 

 (.1( )وليبيا رالنيجر، مصانيا، ايطاليا، مالي، اسب

 ( 2ل كونه: )الصدارة عامليا من خال ويحتلألف،  120كما يقدر حجم عمالة سوناطراك بحوالي 

 في إفريقيا وغازيةأول شركة نفطية  أ:    

 أول شركة غازية في البحر األبيض املتوسط ب:   

 (GPLثالث مصدر في العالم لغاز البترول املميع ) ج:   

 (GNLرابع مصدر في العالم للغاز الطبيعي املميع ) د:   

 خامس مصدر في العالم للغاز الطبيعي ه:   

 الغاز الطبيعي وانتاج احتياطاتركة عامليا من حيث سادس ش و:   

 املوظفين إلى أن مهامها استمرت كما يلي: من حيث عدد 25وعامليا كشركة بترولية،  12في املرتبة  ز:   

 تلبية احتياجات السوق الجزائرية للمحروقات، خاصة الغاز الطبيعي الذي يعتبر من أولوياتها  -أ

 العامة  والطاقة والغازيةحروقات السائلة تموين السوق العاملية بامل  -ب

 ضمان تنمية صناعة املحروقات )شرط استمراريتها(    - ج

 أهدافها: -ثانيا
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 سوناطراك مجموعة من األهداف التي تسعى لتحقيقها من أهمها:

 والتجارةبين قادة الصناعة  ومكانتها، وإفريقياقيادتها في الجزائر  وتعزيز كسوناطرااإلبقاء على نمو   -أ

 .والغازيةالعامليتين في مجال املحروقات السائلة 

بنجاح عملية التكيف مع الشروط الجديدة التي حددها قانون املحروقات الجديد  واإلنهاءاإلسراع  -ب

 ( للتقدم إلى املعايير العاملية.05/07)

في تحسين تقييم املوارد الوطنية   وغازي لبلد نفطي  ومتطورةالتكفل كمؤسسة وطنية ناجحة  -ت

 للبالد. واالجتماعيةالثروات لصالح التنمية االقتصادية  وخلقمحروقات لل

أساس ي لتوسيع احتياطات الجزائر  ومحور االستمرار في جعل أنشطة املنبع أساس تقدم سوناطراك،  -ث

 نشاطها في الخارج. وتدعيم

 . وخارجهامساهمتها في أرباح الشركة بالجزائر  ورفع( VALAتنويع أنشطة املصب ) - ج

 وقائدالتكاليف لضمان البقاء: األولى في الجزائر، األولى في إفريقيا  وتخفيضرار في التحكم ماالست - ح

 الصدارة العاملية. وفي، ةاألور ومتوسطيالصناعة الغازية في املنطقة 

 تقديم مؤسسة سوناطراك: مصفاة أرزيو

 مصفاة أرزيو: بتعريف ال -ثالثا

 صممت لغرض معالجة:  وقد 1973 – 1970ألول بنيت مصفاة أرزيو في إطار املخطط الخماس ي ا

 النفط الخام لحاس ي مسعود. ✓

 الزفت.  إلنتاجالنفط املستورد  ✓

 تلبية االحتياجات االستهالكية من الوقود، الزيوت، الزفت للسوق الوطني. ✓

، عهد بناء املركب أو الشركة اليابانية جانب  والفيول  نالكير وزيصدير املنتجات الزائدة للنفط، ت ✓

 ولين. غاز 

 .1970جوان  19وضع الحجر األساس ي في  ✓

 هكتار. 150تمتد مصفاة على مساحة  ✓

 بوحدة املنافع.  1972بدأ انطالق الوحدات في اإلنتاج في شهر جويلية سنة  ✓
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 .1973جوان  17مؤقتا في  واستلمت 1973ى للمصفاة في العمل في شهر مارس انطالق الوحدات األخر  ✓

طن إلى  65000، فإن حجم الوحدات اإلنتاجية من الزفت زاد من طلب السوق من الزفت ولتلبية

 1975طن سنويا فاألشغال بدأت في سنة  20000طن إلى  5000املؤكسد من  والزفتطن سنويا  120000

 ملدة سنين. واستمرت

 120000لالحتياجات الهامة من الزيوت أنشئت مجموعة إنتاجية متكاملة إلنتاج  ونظرا 1978سنة  وفي

 أساسها انطلقت هذه املجموعة تضم الوحدات التالية:  وعلىسنويا للزيوت طن 

    Avantagesاملنافع                                                                                         -  

 Hasalesb uiles          الزيوت القاعدية                                                            -  

 Bougies                                                        البروقتات أو الشموع                   -  

 Mconditionement et  elange                                                والتكييف املزج  -  

 Rbase de huiles`d envoi et eception                 الزيوت القاعدية وإرسالاستالم  -  

 هذه املجموعة إلى اتحاد الشركات األوروبية املكونة من املؤسسات التالية:عهد بناء  وقد

 غاز بوكر وسمنرنجنمساوية فوست البين  ✓

 ألوكيز األملانية ✓

 فوستر ويلر الفرنسية ✓

 :مصفاة أرزيو -1

طن من الخام املشبع املستورد  280000وترول الخام الصحراوي مليون طن في السنة من الب 2.5 تعالج

 حجم مختلف الوحدات اإلنتاجية كالتالي: ملعدل مختلف الوحدات يوميا إلنتاج الزفت.

 طن يوميا. 1500البروبان  ✓

 طن يوميا. 70000البوتان  ✓

 طن يوميا.  70000البنزين املمتاز  ✓

 طن يوميا.  49000البنزين العادي  ✓

 طن يوميا. 160000النفط  ✓
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 طن يوميا. 120000 نالكير وزي ✓

 طن يوميا. 980000املازوت  ✓

 طن يوميا. 550000الفيول الخفيف  ✓

 طن يوميا. 70000الفيول الثقيل  ✓

 طن يوميا. 160000الزيوت  ✓

 طن يوميا. 7000الشحوم  ✓

 طن يوميا.  4000 البرافين ✓

 طن يوميا. 120000زفت الطرق  ✓

 طن يوميا. 20000زفت املؤكسد  ✓

 :طق املعالجةمنا -2

 (.13(، وحدة )12(، وحدة )11وحدات: وحدة ) 3يوجد فيها  (:4املنطقة ) -1.2

 (: وحدة التقطير الجوي 11الوحدة ) -أ

الصحراوي، فاملنتجات على مستوى وهي الوحدة األساسية على مستوى املركب ملعالجة البترول الخام 

 هذه الوحدة هي:

 غاز البترول املميع. -              

 النفط الثقيل -              

 النفط الخفيف -              

 واملازوت نالكير وزي -              

 والفائضمن وحدات التقطير الفراغي ينتج منه الزيوت القاعدية  واملستخلصفالنفط الخام املشبع 

 يصدر على أساس الفيول.

 وحدة التهديب الحفازي  (:12الوحدة ) -ب

طير الجوي تعالج في هذه الوحدة لغرض إنتاج قاعدة برقم االكتان العالي )املهدب( فالنفط الثقيل لوحدة التق

 ين.العفي الهيدروج والغازلغاز البترول املميع 
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 (: وحدة معالجة الغازات13الوحدة ) - ج

  الحفازي تعالج في هذه الوحدة حيث والتهديبفغاز البترول املميع املستخلص من وحدات التقطير الجوي 

 :وهمامنتوجين نقيين تفصل إلى 

 البروبان - 

 البوتان -

 تضم: :10املنطقة   -2.2

 وحدة الوميد الفراغي (:14الوحدة ) -أ

 وإلىاملساعدين من الوحدة إزالة اإلسفلت بالبروبان يجزأ إلى مازوت فراغي  واإلسفلتفالخام املستورد 

اء للحصول على الزفت املسمى بزفت يعالج في فرع النفط في الهو  والذيعليه من قاع العمود  واملحصلمنتوج لزج 

اإلرسال تتم عن طريق الشاحنات أو البواخر الليونة أو عملية   ودرجةفخاصيات هذا الزفت هما الصالبة  الطرق.

 هناك خطوط مسخنة كهربائيا تصل املصفاة بامليناء.

 وحدة الزفت املؤكسد (:15الوحدة ) -ب

طريق  وعندة أو بعبارة أخرى، خلط الزفت باملازوت إن الزفت املمزوج باملازوت يكون طاقة لهذه الوح

كلغ  25الزفت يكيف في أكياس بالستيكية ذات سعة  وهذاسد األكسدة املدفوعة بالهواء نحصل على الزفت املؤك

 كلغ. 180في البراميل ذات سعة 

 تمتلك مصفاة أرزيو:

 طن/م سنويا  120000طن/م سنويا         50000سلسلتان إلنتاج الزيوت القاعدية بمقدار: 

 الزيوت املصنعة. وتكييف وحدتان للتصنيع، للمزج  -منها: لكل وحدة 

 الشحوم. وتكييف وحدتان إلنتاج  -                          

 افين.البر  وفولبةوحدتان للمعالجة  -                          

 :السلسلتان اإلنتاجيتان للزيوت القاعدية تضم الوحدات التالية

 التقطير الفراغي  -

 إزالة اإلسفلت بالبروبان -
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 بالفو ورالفصل العطريات  -

 والطولينالبرافيل باملنيل أتيل نلوان  إزالة -

 معالجة الزيوت بالهيدروجين عن طريق الحفاز -

 (:8( و )7املنطقتان )   -3.2

في وحدة التقطير الفراغي خام البترول لوحدة التقطير الجوي  يجزئ  :( وحدة التقطير الفراغي100و 21وحدتي )

 للحصول على منتجات نصف مصنعة

 املازوت الفراغي -

 30AHNلزج  10NAHOمستقطرات سبندل نصف لزج  -

 بقايا -

التقطير الفراغي عن طريق املذيبات تعالج البقايا لوحدة  (: وحدة إزالة اإلسفلت بالبروبان:200و 22وحدتي )

 ض ي اإلسفلت.االنتقائية للبروبان حيث أن خاصيته تق

 فاملنتوج املحصل عليه يسمى الزيت الخالي من اإلسفلت.

  ك: دراسة الهيكل التنظيمي ملجمع سوناطرا02املطلب 

  مخطط الدائرة امللية والقانونية 

الدائرة المالية و 
القانونية

مصلحة المحاسبة 
التحليلية

فرع معالجة 
جداول الكميات

فرع التحليلية

مصلحة الميزانية 
رومراقبة التسيي

فرع التوقيعات و 
المدفوعات

فرع التحليل 
ةومراقبة الميزاني

مصلحة محاسبة 
المواد

فرع الجرد

فرع 
االستثمارات

فرع التخزين

المصلحة المالية

فرع التحليل

فرع مدفوعات 
خارجية

فرع صندوق 
والبنك

مصلحة المحاسبة 
العامة

فرع مابين 
الوحدات

فرع التجميع

نوع الفوترة

نوع المردود

المصلحة 
القانونية

مصلحة ممتلكات 
و التامين
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 الخاتمة العامة 
التي  ان رهانات العوملة وانضمام الجزائر ملنظمة التجارة العاملية وتفاعالت الشراكة مع االتحاد االوروبي

منطقة للتبادل الحر بين ضفتي الحوض املتوسط، فوض اعادة تأهيل مؤسستنا الوطنية حتى   بإنشاءتقض ي 

ان منتجاتنا اصبحت مهددة في هذه واقعا ال مفر منه، هذا ما يعني  أصبحيكون في وسعها رفع التحدي الذي 

  .مضموناالفضاءات ان لم ترفع من قدرتها التنافسية في السوق الوطنية شكال و 

كما ان النمو االقتصادي املنشود ال يتحقق اال بامتالك املعارف والتقنيات الحديثة، والتي يجب ان 

ها من أنجع سبل التحكم في التكاليف تستغلها املؤسسة لتطورها ولعل املحاسبة التحليلية من أهمها لكون

  .وتحقيق الرشادة االقتصادية

ن وما زالت من أهم أسباب املشاكل التي تتخبط فيها مؤسساتنا، والذي يؤدي كا  ريةيوان غياب هذه االداة التسي

الى ضعف الرقابة التي تعمل على تقويم االداء، ترجمة االنحرافات وكشف أسبابها ومن ثم تحديد املسؤوليات 

  .التصحيحية الالزمة باإلجراءاتوالقيام 

 واهميتها،وانب املتعلقة بهذه االداة، وابراز دورها لجولقد كان الهدف من بحثنا هذا محاولة االملام بكل ا

 أحدذلك انها تمثل  بها،وهذا من خالل كل الطرق التي تتميز  التسيير،باعتبارها نظام للمعلومات في مراقبة 

 .الدعائم التي يعتمد عليها هذا النظام

ى الواقع، لنتعرف على مدى علومن خالل الفصلين النظريين والفصل التطبيقي الذي أردنا ان يكون إسقاط 

ارتباط املعارف النظرية باملعارف التطبيقية تمكنا من الوصول الى مجموعة من النتائج املتعلقة باختبار 

  :الفرضيات والتساؤالت املطروحة، اضافة الى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر منها

  :يخص اختبار الفرضيات فقد أدت معالجة املوضوع إلى فيما -أ

فيما يخص الفرضية األولى فهي تعتبر أن مراقبة التسيير تقوم على مجموعة من الركائز والتي تعتبر 

املحاسبة التحليلية من أهمها، وهذا صحيح ألنها تعد مصدر توفير املعلومات الالزمة لكل ما يخص اسعار تكلفة 
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باتخاذ القرارات   ومعالجتهالثغرات املوجودة ا واكتشاف وتحليلهايساعد املسير على مقارنة النتائج  وهذااملنتجات 

  .املالئمة

نظام املحاسبة التحليلية ليس هدفا للمؤسسة في حد ذاته  اعتمادما الفرضية الثانية فانطلقت من أن أ

األخطاء وتحديد املسؤوليات وهذا صحيح ألن املحاسبة التحليلية تقوم بمقارنة  الكتشافوإنما يتخذ كأساس 

حقق فعال مع ما تم تقديره، وهذا ما يؤدي الى اكتشاف االخطاء وقياس مصداقية املعايير واتخاذ النتائج وما ت

  .االجراءات التصحيحية الالزمة

ما فيما يخص الفرضية االخيرة فتتضمن أن املحاسبة التحليلية تسمح بمعرفة تكاليف املنتجات أ

أو الجودة، وهذا أيضا صحيح ومسلم به كون الهدف  والعمل على اكتسابها ميزة تنافسية سواء من ناحية السعر

  .االساس ي لوجود املحاسبة التحليلية هو عقلنة التكاليف بالتالي رفع سعر منتجات

  :فيما يخص نتائج البحث فهي كما يلي أما -ب

كل هذه األدوار التي تؤديها أهلتها لتكون من أهم أدوات مراقبة التسيير، ذلك أنها تمثل نظاما 

كما أن مراقبة التسيير تعتمد على مقومات نظام املحاسبة التحليلية للعمل على تقويم وتصحيح  مات،للمعلو 

 أداء املؤسسة

ل نظام يتماش ى ونشاط املؤسسة إن املحاسبة التحليلية نظام واجب االعتماد عليه وذلك من خال

  .تنظيمها وحجمها

وضوعة واملتعارف عليها لحساب التكاليف إن أهمية املحاسبة التحليلية تظهر من خالل الطرق امل

وتحليلها، وكذا االمتيازات التي تقدمها لخدمة املسير ومتخذي القرار، والتي تشمل الطرق الجزئية والكلية كما 

 للمؤسسا أداة ذات صلة وثيقة بمختلف الوظائف االخرى تتجلى أهميتها في كونه
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 الملخص 

اإلدارة الحديثة، تساهم في تحسين أداء املؤسسة و التحكم في تسييرها   تعد املحاسبة التحليلية أداة من أدوات

املؤسسة الداخلي و التأقلم مع محيطها الخارجي و بذلك أصبحت تقنية بارزة لها دور فعال في استقرار 

االقتصادية و تطورها، فبعدما كان هدف املؤسسة من تطبيق تقنية املحاسبة التحليلية هو حساب مختلف 

ليف و سعر التكلفة ألغراض تقييم اإلنتاج و املخزون، أصبح في الفترة األخيرة من خالل النتائج املتحصل التكا

أهمها التخطيط، اتخاذ القرار، الرقابة، هذا كله  عليها يساعد إدارة املؤسسة في القيام بالعديد من الوظائف 

تغالل املعلومات التي توفرها املحاسبة يساعد في تحسين األداء العام للمؤسسة خاصة إذا عرفت كيفية اس

 إذا أنها تقوم بتحميل التكاليف كل شهر على حدا و ذلك من أجل تحديد 
ً
التحليلية بصورة دقيقة جدا

 يساعد على القيام بوظائف، التخطيط و اتخاذ القرار و الرقابة.االنحرافات بدقة، و هذا 

Abstract 

Analytical accounting is a tool of modern management tools, contributed to the improvement in 

the performance of the entreprise and control the internal functioning and coping with external 

sunoundings, and thus become a prominent technology have very important Mole in economic 

development and stability of institutions, as was the goal of the institution of the application og the 

technical analytical accounting is the expense of the various costs and the price of the cost for the 

assessment of production and inventory, it has become in last period of the results obtained 

though the help of the institution in many of the post, the most important decision-Making 

planning and control, all this contributes to the improned performance of the entreprise, especially 

if I knew how to make use of the information provided by analytical accounting.      

 


