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احلمد هللا و كفى و السالم على احلبيب املصطفى سَيدان و نبيَنا حممد صلــــى هللا عليــه و سلم، مستحق احلمد بال      
 انقطاع و مستوجب أبقصى ما يستطاع. 

ا مباركا على هذه النعمة الطيبة النافعة نعمة العلم.   ً  نشكر هللا و حنمده محَد

أن خنر ساجدين سجدة شكر هلل على ما أواله علينا من النعم عاملني أبهنا نعمة العليم  و ال يسعنا يف مقامنا هذا إال       
 املتعال.

اليت تفضلت علينا بقبول اإلشراف على   ....... يشرفنا أن نتوجه ابلشكر اجلزيل و االمتنان العظيم ألستذتنا احملرتمة "      
و مل تبخل علينا أبية مالحظة تصب يف هذا السبيل فكانت حافز ا لنا   الصائبة    هذا البحث و أعانتنا بتوجيهاهتا و ارشادهتا  

 إلمتام هذا العمل املتواضع فجزاها هللا عنا خري اجلزاء و هلا منا فائق التقدير و اإلحرتام. 

. 

 كما أشكر كل من ساعدان يف هذا العمل من قريب أو بعيد.      
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إىل كل من كلله هللا ابهليبة و الوقار ، إىل من علمين العطاء ، بدون إنتظار إىل من أمجل إمسه بكل افتخار أرجوا من هللا     
  أن ََيَُد يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك جنوم اهتدي هبا اليوم و يف الغد و إىل األبد 

 ) والدي العزيز(. 

 مالكي يف احلياة إىل معىن احلب و معىن احلنان إىل بسمة احلياة و سر الوجود إىل كل من كان دعائها سر جناحي و إيل   
 أمي(. حناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب ) 

 إخوايت(. إىل القلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس الربيئة إىل رايحني حيايت )   

أمي إىل من ََتَْلْو ابإلخاء و متيزوا ابلوفاء و العطاء إىل ينابيع الصدق الصايف إىل من معهم إىل األخوات اللوايت  مل تلدهن     
 (.  صديقايتسعدت إىل من كانوا معي على طريق النجاح و اخلري إىل من عرفت كيف أجدهم و علموين أن ال أضيعهم ) 
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االعتبار  بعني األخذ مع اإلدارية األعمال جمال يف التكنولوجية للتطورات نتيجة العامل يشهده الذي التطور إن      
 املستوى احمللي على املنافسة حبدة متتاز  اليت األعمال، بيئة يف اجلوهرية التغريات أسباب كأحد يعترب املتسارع، تطورها

 عن والبحث السوق، يف  مكانتها على للمحافظة التغريات هذه مع التكييف حماولة إىل ابملؤسسات أدى والعاملي،
 على العمل تتلخص يف واليت  ، املسطرة أهدافها َتقيق االعتبار بعني األخذ مع املؤسسة تواجه اليت للمشاكل حلول
 . السوق يف مكان َتقيق

املؤسسة  عن الكافية والبياانت املعلومات على للحصول وأساليب طرق اعتماد من بد ال ذلك َتقيق أجل ومن     
 احمللية نظراهتا املؤسسات ومنافسة ببقائها تسمح اليت املناسبني، واملكان الوقت يف املناسبة، القرارات الختاذ وحميطها

 سد يف أمهيتها  تكمن واليت)التكاليف حماسبة( التحليلية احملاسبة جند الطرق هذه أهم ومن األخرى، العاملية والشركات
 األعباء أنواع تعقد مع ابلبياانت خاصة املؤسسة إمداد عن  ز  ة عاج أصبحت  اليت العامة احملاسبة يف  احلاصل  العجز

 . حجمها عن  النظر بغض املؤسسة بنشاط املرتبطة واملصاريف

َتديد   خالل من املؤسسة أداء لتحسني تستخدم وهي ، والرقابة ابلتخطيط  للقيام أداة التحليلية احملاسبة  وتعترب     
 . املؤسسة ةمرد ودي لزايدة والطرق اإلجراءات جمموعة واختاذ  ومراقبتها َتليلها املراد املشكلة

 األسس املرتبطة على واخلدمات املنتجات على املباشرة غري التكاليف لتحميل التقليدية الكمية األساليب أن وجند
 للتطورات احلاصلة، نتيجة األساليب هلذه وجهت اليت لالنتقادات و نظرا   العمل، ساعات : مثل اإلنتاجية ابحلجوم
 قياس يف حبيث سامهت املؤسسات، واجهت اليت  املشاكل ملعاجلة  األنشطة أساس على التكلفة إدارة أساليب ظهرت 

 . أسس سليمة على مبنية إدارية قرارات اختاذ وابلتايل دقة، أكثر بشكل واخلدمات املنتجات تكاليف

ابلنسبة  سواء املؤسسات مجيع اهتمام  حمل  األنشطة أساس على التكلفة ر  ة إدا  أساليب تطبيق  أمر أصبح وقد
الدراسة   هذه خالل  ومن ، املباشرة غري للتكاليف امللموس التطور بسبب وذلك العام، القطاع أو  اخلاص  للقطاع

حيث     والتوزيع اإلنتاج قطاع وَتديدا اخلاص، القطاع يف أبنواعها التكلفة وختفيض لرتشيد أساليب تطبيق سنتناول
 يف الدولة القطاعات أهم بني من يعد كونه إىل ابإلضافة احلادثة، التغريات هذه كل  عن مبعزل  ليس القطاع هذا يعد
 . مناسبة وبتكلفة عالية جودة ذات خدمات توفري بغية ر ه تطوي و  َتسينه إىل جاهدة تسعى اليت

 .خاصة إنتاجية مؤسسة يف احلديثة و  منها التقليدية الكمية األساليب بعض تطبيق الدراسة مت هذه ويف     
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 :الدراسة إشكالية :أوال

 :التالية الدراسة إشكالية طرحَيكننا  سبق م   ما

 االقتصادية؟  املؤسسة لدى املصاريف و األعباء ترشيد يف التحليلية احملاسبة دور ما

 : الفرعية األسئلة

 :التالية الفرعية األسئلة على اإلجابة سنحاول اإلشكالية عناصر َتليل إطار ويف

 ؟ االقتصادية ابملؤسسات ضروري التحليلية احملاسبة وجود هل  -1

 ؟ التحليلية احملاسبة أساليب تكشف ماذا عن  -2

 ؟ املصاريف و  األعباء ترشيد أساليب خمتلف هي ما - 3

 ؟ الكربى لألشغال مقابلي سونطراك  مؤسسة يف التكلفة لرتشيد املعتمدة األساليب هي ما - 4

 الفرضيات  : اثنيا

 االقتصادية؛ املؤسسات مجيع يف ضروري التحليلية احملاسبة وجود  -1

 الرشيدة والرقابة؛ القرارات الختاذ املؤسسة وضعية عن تكشف )التكاليف حماسبة (التحليلية احملاسبة أساليب- 2

تبقي  التكاليف حماسبة نظام تصميم مراحل  أن إال أخرى، إىل  مؤسسة من التكلفة ترشيد أساليب ختتلف -3
 االقتصادية؛  املؤسسات كل يف موحدة

 . تقريبية أسس على مبنية الكربى لألشغال مقابلي سونطراك مؤسسة يف التكلفة ترشيد عملية-4

 الدراسة.  موضوع اختيار مربرات : اثلثا

 صلب التخصص؛ يف هو البحث موضوع و  التسيري علوم ضمن والتدقيق احملاسبة هو  و العلمي التخصص نوع -1

 ؛  أبنواعها التكاليف ترشيد أساليب و  تقنيات على التعرف يف الشخصية رغبيت -2
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 لرتشيد احملاسبة التحليلية أساليب تطبيق يف اجلزائرية االقتصادية املؤسسات تواجهها اليت الصعوابت على التعرف-3
 ؛ تكاليفها

 ؛  االقتصادية ابملؤسسات التكاليف ترشيد أساليب استعمال من الفائدة اكتشاف -4

 أمهيتها الدراسة و أهداف :رابعا

 :األهداف -1

 : إىل هتدف الدارسة هذه فإن املقدمة الفرضيات صحة واختبار الدراسة إشكالية على لإلجابة ابإلضافة

 املؤسسات؛ يف التحليلية احملاسبة أمهية إبراز حماولة -أ

 التحليلية؛ احملاسبة أساليب مبختلف التعريف حماولة - ب

 . املصاريف و  األعـــباء ترشيد و  َتديد هبدف االقتصادية املؤسسات على التحليلية احملاسبة أساليب تطبيق -ت

 :األمهية 2.

 : يف الدراسة هذه أمهية تكمن

 التحليلية؛  احملاسبة مبوضوع املتعلقة للدراسات السابقة امتداد تعترب - أ
دراسة من أبنواعها التكاليف ترشيد على املساعدة األساليب َتديد الدراسة َتاول - ب مؤسسة   حالة خالل 

 الكربى؛ لألشغال مقابلي سونطراك

 حرصها  خالل  من االقتصاد الوطين خدمة يف دورها و  سونطراك مؤسسة تقدمها اليت اخلدمات أمهية بيان   - ت
 . املناسبة والتكلفة ابجلودة خدماهتا كافة تقدمي على

 الدراسة حدود : خامسا

 :النظرية احلدود 1.

يف   الضوء تسليط مت لذلك التكاليف، ترشيد يف تساعد أساليب عدة لوجود نظرا واسعا الدراسة موضوع يعترب     
أسلوب  اجلزئية التكاليف وأسلوب الكلية التكلفة أسلوب : ومنها التقليدية الكمية األساليب أهم على النظري اجلانب
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 على أساس التكلفة وأسلوب :ومنها احلديثة الكمية األساليب وبعض  ...، املباشرة التكلفة وأسلوب املتغرية التكلفة
 املرجعية.  املقارنة أسلوب املستهدفة، التكلفة أسلوب األنشطة،

 البحث على اقتصر قد و  ،املؤسسة يفالقرارات  من العديد اختاذ و  التسيري ملراقبة كأداة التحليلية احملاسبة تستعمل     
 .التكاليف وترشيد بتحديد يتعلق ما هو و  التسيري من حمدد جمال يف التحليلية احملاسبة دراسة دور

 الدراسة هيكل :اثمنا

 : يلي كما وخامتة وفصول  مقدمة إيل البحث تقسيم مت والتساؤالت املطروحة اإلشكالية على لإلجابة   

احملاسبة  نشأة إىل  األول مبحثه ويف  ، " التحليلية احملاسبة ماهية " بعنوان  األول الفصل يف التطرق  مت حيث      
العامة   ابحملاسبة وعالقتها دورها تبيان وكذلك ، التعاريف بعض خالل من ماهيتها و التارخيي وتطورها التحليلية

تعريف   على الرتكيز خالل من التكاليف مفاهيم استعراضمتا  كما ،بينهما االختالف و التشابه خالل إبراز أوجه من
 التكاليف، لرتشيد الكمية األساليب إىل أيضا التطرق مت كما تبويباهتا، و  مكوانهتا وخمتلف املصاريف و  األعباء

 مبوضوع املتعلقة السابقة تالدراسا بعض عرض فتم ، الثاين املبحث  خيص  فيما ،أما احلديثة و منها التقليدية
هذه   بفضل إليها توصلنا اليت النتائج و األهداف مع نتائج من إليه توصلت ما و أهدافها ومقارنة الدراسة
 .الدراسة
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 التحليلية للمحاسبة مفاهيمي إطار  : األول املبحث     

 جتميعها  و بتبويبها تقوم و  العامة احملاسبة من عليها احملصل  املعلومات لتحليل أداة التحليلية احملاسبة تعترب   

يتخذ  املعطيات و  املعلومات هذه ضوء على و  النتائج، و  اإلنتاج تقييم و الرقابة و  التخطيط على اإلدارة يفيد مبا
 . املؤسسة هتم اليت املالئمة القرارات  املسريون

سنتطرق   و غريها و الصنــاعية احملاسبة أو  التكاليف حماسبة منها  عديدة أمساء  التحليلية احملاسبة على يطلق  و        
  خمتلف دراسة   اثنيا و  التحليلية للمحاسبة مدخل أوال التحليلية، احملاسبة خيصان هاميــن  مطلبني  إىل املبحث هذا يف

 .املصاريف و  األعباء

 التحليلية احملاسبة ماهية :األول املطلب

 تطورها  و التحليلية احملاسبة نشأة :األول الفرع

احملاسبة   ظهور أن القول َيكن أنه غري القرنني يقرب مبا املالية احملاسبة بعد التحليلية احملاسبة نشأت لقد       
 .1إنتاجهم الصناعي تكلفة معرفة إىل وأصحاهبا املؤسسة حاجات ازدايد نتيجة الصناعية الثروة مواكبا كان التحليلية

ذات  املؤسسات من العظمى الغالبية كانت عشر التاسع القرن أواخر وحىت عشر  الثامن القرن منتصف ففي     
 كافة يف تسجيل يتمثل الذي املنتج هو  العامة احملاسبة ونظام  االقتصادية، للقرارات املرشد هو  والسوق الصغري احلجم

 قاصرة العامة احملاسبة وأصبحت احملاسبية التسجيالت يف املؤسسة هبا  تقوم اليت العمليات

هذا  حدوث على ترتب  وقد 1929لسنة الذائقة بعد وخاصة املؤسسة ومتطلبات احتياجات تلبية عن وعاجزة
 .2منتج لكل اخلاصة ونواجتها لتكاليفها املؤسسة معرفة عدم التطور

 
 

 
1     - Solomon's, The Historical Développent Oof Costing ED London 1952, p04. 

 ،  1998طبعة اجلزائر ، ، عكنون بن  املركزية، الساحة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،التحليلية حماسبة،ال  يعقوب بو الكرمي عبد - 2

 ص08.
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 يف الدول انتشرت مث إجنلرتا يف التكاليف حماسبة يف كتاابت ظهرت 1600  -1800 بني ما الفرتة املمتدة ويف  
وحساابت حساابت بني االختالف فيه شرح الذي "كولنز جون" كتاب هي الكتاابت وهذه األخرى،  املصانع 

 .      3التجار 
 األعمال اليت عن أسبوعي ملخص مع حدة على نشاط  كل حماسبة بطريقة فيه  اهتم الذي "نورت وجر ر" وكتاب   

 .  4متت 

تنفيذه   قبل إنتاجه  يتم الذي الشيء تكلفة معرفة الضروري من أصبح  أنه 1899 سنة E. Smith كتب  كما    
حماسبة   نظام منوذج solmons وصف ولقد اخل... احلديد مؤسسات مثل الضخمة الصناعات انتشار نتيجة

يف   العمال  رؤساء على اعتمد أنه 1900 - 1875 من  املمتدة الفرتة خالل  ساد الذي الصناعية التكاليف
 احلجم إىل تكلفة الوصول هو  هذا من اهلدف كان حيث يف مراحل اإلنتاج، املستعملة واملواد املبذول اجلهد حساابت

 .5 لإلنتاج األمثل

تتمكن   ولكي املنتجني بني املنافسة واشتداد ظهور إىل أدى  األخرية السنوات يف الصناعة تقدمت 1945 وبعد   
 فائدة أكرب على واحلصول األدىن احلد إىل تكاليفها من ختفض  أن  عليها وجب  حياهتا يف االستمرار من املؤسسة

تكاليف تقديرية تكاليف اقتصادية، تكاليف اترخيية، تكاليف  :أنواعها  بشىت  التكاليف دراسة مع ممكنة  معيارية، 
 .6 وديتها عينة مرد ومعرفة املتغرية املرنة امليزانيات إعداد يف الستخدامها متغرية شبه تكاليف متغرية،تكاليف  اثبتة،

  : التحليلية احملاسبة تعريف 1-التحليلية احملاسبة موضوع  و تعريف : الثاين الفرع

 َتديد مفهوم اجملال هذا يف ابحث أي على الصعب من لذا التحليلية للمحاسبة وشامل واحد تعريف إجياد َيكن ال
 :هذه التعاريف من جمموعة تقدمي يلي فيما  وسنحاول التعاريف تعددت لذا النظام هلذا واحد و دقيق تعريف أو 

 

 . 70ص  ،  1991األردن األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر األمل  دار ،"التكاليف حماسبة "جربين، انيف  احلنطي، فيصل  ،كراجة احلليم عبد - 3
 

 . 07 ص ذكره، سبق مرجع آخرون، و  رجة ا ك احلليم عبد - 4

5 - Solomon’s, même ouvrage, P05. 

 . 08ص ذكره، سبق مرجع التحليلية، ،احملاسبة يعقوب بو  الكرمي عبد - 6
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 واإلجراءات اليت تستخدم واألساليب النظرايت من جمموعة عن ر  ة عبا" أهنا  على عباس الشافعي الدكتور يعرفها -أ
 هذا تكلفة هبدف قياس خدميا  أو  إنتاجيا كان  سواء النشاط،  تكاليف خمتلف وتفسري وَتليل وتسجيل  جتميع يف

 . 7"اإلدارية القراراتت وترشيد عليها  الرقابة وفرض النشاط 

 أجل من و َتليلها األخرى املختلفة املصادر و  العامة احملاسبة من عليها املتحصل املعلومات معاجلة تقنية هي - ب
بنشاطاهتا، القرارات خمتلف املؤسسة مسريو  ضوئها على يتخذ نتائج إىل الوصول  مبراقبة تسمح أهنا كما املتعلقة 

 . 8التنفيذي أو  اإلداري املستوى خمتلف على املسؤولني

 فهي و ابلتايل االقتصادي النشــاط  مستوايت ملختلف التكاليف خمتلف َتليل  و  بدراسة التحليلية احملاسبة تقوم - ت
 اليت  املعلومات َتليل و  تصنيف و  عرض على أساسا تعتمد التسيري، املراقبة وسيلة تعترب

 .9 املصادر خمتلف من جتمعها

 مراحل  خمتلف يف املنتجات تكاليف بتحديد تسمح اليت و  للتسيري كمية تقنية هي التحليلية احملاسبة - ث

 القيام  من متكن اليت و  للعمل الداخلية للشروط  دقيقة معرفة كذلك و  التوزيع، مرحلة حىت اإلنتاج،

 .10النوعية  لتحسني ضرورية بتعديالت

  : التحليلية احملاسبة موضوع2-

 َتديدها و  استخراجها معاجلتها، أي أنواعها بكل التكاليف دراسة هو  عامة بصفة التحليلية احملاسبة موضوع إن  
 و  هو الوضوح األساسي موضوعها فان االقتصادية، و  احملاسبية املعلومات مراجعة كيفية أبهنا تعريفها حسب منه

 :يلي ما  معاجلة طريقها عن للمؤسسات السماح

 ؛"اخلدمات و  السلع تكاليف" لنشاطها الالزمة التكاليف كل َتديد و معرفة -أ

 البيع؛  أسعار مردودية تقييم - ب

 

 .ص  208 1994، مصر الفنية، اإلشعاع مكتبة ،"التكاليف حملاسبة النظرية األسس  "احلميد، عبد العليم عبد - 7

  .08ص   1990،  2ط ،اجلزائر  احلامة، احملمدية دار التحليلية، احملاسبة التسيريراقبة م تقنيات ،  عدون دادي انصر -8

 . 17ص ،   1985،   4ط املصرية، املعاجلات دار التكاليف، حماسبة أصول عطية،  كمال حممد -9

10  -Mohamed Zaatri , comptabilitè analytique , anale , cmtc ,session 76 , p83 



 

 
 

13 
 

 اليت  املردودية، عتبة احلدية، التكلفة : املعلومات بعض إىل ابلوصول للتكاليف اجليد التحليل  يسمح - ت

 أتخذها؛ أن جيب اليت  النشاط  درجة توضح

 .للنشاط  الداخلية املراقبة تطور -ث

 القرارات و  الختاذ ووسيلة تسيري حماسبة أبهنا  املوضوع هذا  طريق  عن لنا  تظهر التحليلية احملاسبة أن جند منه و     
 : على القدرة للمؤسسة تعطي فإهنا  ابلتايل و  القصري، للمدى التخطيط يف خاصة

 منتجاهتا؛  تكاليف معرفة -

 أخذها؛  جيب اليت  القرارات توضيح -

 .11املؤسسة نشاط  تسري اليت التكاليف مراقبة- 

 التحليلية  احملاسبة أمهية و أهداف :الثالث الفرع

 - :يلي فيما حصرها َيكن  و  :التحليلية احملاسبة أهداف 1

 يساعد هذا و  فعال، وقوعها بعد التـكاليف لتحديد الالزمة اخلـطوات و  األسـاليب جمموعة وهي :التكلفة قياس -أ
 :يف

 اإلنتاج؛  من للوحدة البيع سعر َتديد -

 الوحدة؛  لتكلفة املعياري ابلرقم الفعلي الرقم  مقارنة خالل من التكاليف ضبط يف املساعدة -

 و الظروف  ظل يف  ممكنة رحبية أفضل عندها َتقق اليت املبيعات و  اإلنتاج كمية َتديد يف يساعد -

 املتوفرة؛  اإلمكانيات

 التكاليف؛  دراسة اجتاهات يف املساعدة -

 
  2009-  2008املدية،  ،جامعة )مالية ختصص(التسيري علوم يف  الليسانس شهادة لنيل  خترج مذكرة  القرار، إختاذ  يف  التحليلية احملاسبة  دور  َيينة، طهراوي  ،نصرية فرقاين - 11

 . 17 ،ص
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  التامة الوحدات من  السلعي املخزون تقييم و  األعمال نتائج قوائم إعداد يف املايل احملاسب مساعدة -

 التشغيل؛ َتت و املنتجات

 .اخلاصة التقديرية املوازانت لتحضري الالزمة اخلطط لوضع أساسا تعترب املستخرجة الفعلية البياانت -

 :التكاليف على الرقابة .ب

 اخلطة املوضوعة عن االحنرافات قياس و  مقدما احملددة الربامج و  لألهداف وفقا العمل سري من التحقق يتم حيث   
 :أنواعها  ومن  املصححة اإلجراءات  إختاذ و  مسبباهتا حسب االحنرافات  هذه َتليل مث

 و  احملددة سلفا التكاليف حبدود اإللتزام  ضمان  و األخطاء يف  الوقوع  تفادي على  ر ة القد وهلا  :املانعة الرقابة  -
 .هلا الفعلية التكاليف جتاوز عدم

 .سلفا احملددة الفعلية التكاليف مبقارنة اإلنتاج من  اإلنتهاء بعد تتم و :املصححة الرقابة -

 :السياسات رسم يف واملساعدة قرارات اإلدارة ترشيد .ت

 عصب الوظيفة ومتثل  اإلدارة هبا  تقوم  اليت اهلامة الوظائف من  تعترب السياسات رسم أو القرارات إختاذ عملية إن     
 .اإلدارية

 العامة ألي األهداف لتحقيق حمددة بوظائف حمدد موضوع له علم هي التحليلية احملاسبة أبن القول َيكن وهنا   
 . 12القرارات إختاذ و  السياسات رسم غاية إىل التكاليف َتديد من بداية مؤسسة

 - :التحليلية احملاسبة أمهية 2

 كان تسيري وإذا املسار،  هذا  رقبة ا  م  طريق عن وذلك املؤسسة تسيري مسار  يف  مركزاي التحليلية دورا احملاسبة تلعب
 من املؤسسة وابلرغم فإن  املرجوة األهداف بلوغ هبدف املتاحة ملواردها األمثل اإلستخدام يعين  إقتصادية منظمة أي

 إختاذ من األهداف البد هذه بلوغ أجل ومن املردودية تعطي دائما األولوية أن إال لتحقيقها تسعى اليت األهداف
 :التالية املتوالية إبعداد يسمح مما املرجوة، النتائج َتقيق إىل القرارات يؤدي هذه تنفيذ أن من والتأكد والسهر القرارات

 نتائج  تصرفات                 قرارات           أهداف    
 

  .03 ص األردن، ،الزرهان دار التكاليف، حماسبة مبادئ وارد، بن خليل هللا  عطا الرزق، صاحل -12
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 املستوى  على سواء املسؤوليات رقبة ا مل اجملال فتح و  املؤسسات تنظيم فعالية بتحديد تسمح أهنا كما     

 .املؤسسة لتسيري ضرورية أداة فعال فهي اإلدارة مستوى على أو  التنفيذي

 املؤسسة ملواجهة اضطرار بسبب هذا و  ابألهداف االحنراف مقارنة إىل متيل ما غالبا النتائج فإن امليدان يف أما     
 ضــرورة هنا تظهر  ومن االقتصاديني ، االجتماعيني املتعاملني من  جمموعة يشمل الذي و فيه، تعيش الذي احمليط
 اختاذ هبدف اإلجنازات التقديرات و  بني ما هامة فروق تظهر عندما اخلطر انقوس بدق مراقبة يسمح بنظام القيام

إبعطاء اليت التحليلية احملاسبة أمهية تتجلى أيضا هنا ومن الالزمة التصحيحية القرارات  حماسبية معلومات تسمح 
 .املوازنة ملراقبة ضرورية

 :أساسيني دورين هلا التسيري رقبة ا م نظام يف التحليلية فاحملاسبة

 ابملوازانت عالقة  هلا اليت  و  املوازية التكاليف تقييم خالل  من النظام أعلى يف أييت والذي :األول الدور

 .التسيري رقبة ا  م يف دورها و  التقديرية

 كل فرق عن رقمية شروحات وإعطاء الفروقات حساب اإلجنازات ، بتقييم النظام أسفل يف أييت والذي :الثاين الدور
 .13 القرارات اختاذ هبدف

 العامة ابحملاسبة عالقتها و التحليلية احملاسبة دور :الرابع الفرع

  :يلي فيما التحليلية احملاسبة دور يتمثل :التحليلية احملاسبة دور -1

 املعينة؛  النتيجة هذه إىل أدت اليت األسباب توضيح مع تفسريها و  النتيجة َتليل -أ

 العكسية داخل احلالة يف الوضع تشجيع أو  سلبية نتيجة حالة يف الالزمة القرارات واختاذ الوضع تصحيح - ب
 على والتموين  كالتسويق، اإلنتاج منه الرئيسية وخاصة التكلفة سعر  يف قسم كل  مصاريف مستوى ملعرفة املؤسسة
 طلبية؛ كل مستوى

 االقتصادي؛ التحليل  بواسطة النتيجة تطورات وابلتايل املبيعات و  املصاريف مستوى مراقبة- ت

 
 التجارية، العلوم شهادة الليسانس لنيل  خترج مذكرة ،اتر را الق اختاذ يف استشارية كهيئة التحليلية احملاسبة مصلحة هجري، انصر و مامي بين معاذ حفري، حممد  - 13

 . 55 - 54 ص ، 2009 - 2008 املدية، جامعة
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 املنافسة؛ معطيات االعتبار بعني األخذ مع للمنتجات البيع سعر لتحديد حسابية قاعدة إعطاء-ث

 نفس األمر و  منتوج لكل املتبقية و  املباعة و  املنتجة الكميات وَتديد املخزون تقييم و  إعــداد على املســاعدة – ج
 املستعملة؛ للمواد ابلنسبة

 اإلنتاجية؛ العمليات يف استخدامها اإلسراف أثناء ومنع املواد كمية ضبط على املساعدة - ح

 املرسومة؛ اخلطة تنفيذ على قدرهتم ومدى والوحدات ركز ا  امل خمتلف على املشرفني أداء تقييم - خ

 على املعلومات احلصول  يف  السهولة  نتيجة ة قصري فرتات دورية عن اخلتامية  احلساابت  إعداد على أيضا  تساعد - د
 .14 الالزمة

  :العامة ابحملاسبة التحليلية احملاسبة عالقة2-

 منه تستمد اليت للمعلومات األساسي املصدر العامة احملاسبة تعترب حبيث احملاسبتني بني وطيدة عالقة هناك

 الدورة، مثل أو  الوقت نفس يف  عليها االعتماد َيكن مبعلومات العامة احملاسبة متد األخرية هذه أن كما احملاسبة،
 بينهمااختالف  أوجه هناك أن كما شبه أوجه هناك أن إال العالقة هذه من وابلرغم . اخل...املواد وقيمة الكمية
 :ما يلي يف تكمن

 : التشابه أوجه .أ

 املؤسسة؛  تسيري احملاسبتني َتلل -

 العامة؛ احملاسبة تعاجلها اليت األساسية املعطيات نفس التحليلية احملاسبة تعاجل -

 النتيجة؛ نفس إىل تصالن احملاسبتني كلتا -

 واحلذر؛  احليطة مبدأ مثل احملاسبية املبادئ لنفس يتبعان -

 امليزانية إلعداد متهد ،)وخصوم أصول( واملطاليب ابملوجودات املتعلقة البياانت تعد العامة احملاسبة -

 تدعمها ابلبياانت  حيث العامة للمحاسبة مكملة تعترب التحليلية واحملاسبة املايل، املركز صايف وحساب اخلتامية
 

  .03ص ،  1990الجزائر عكنون  بن الجامعية، المطبوعات ديوان التحليلية، المحاسبة و التكلفة سعر رحال، علي - 14
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  .15لتنفيذاقيد  واإلنتاج التام اإلنتاج تكلفة التحليلية احملاسبة تقدم اخلتامية امليزانية إعداد فعند التفصيلية 

 : االختالف أوجه -ب

 ربح كانت سواء إمجاال السنة أعمال نتائج َتديد إىل أساسا العامة احملاسبة هتدف :اهلدف حيث من -

 احملاسبة التحليلية أما  مايل، هدفها  العامة احملاسبة أن أي اخل،...امليزانية إعداد يف كذلك وتساهم ر،  ة خسا أو 
 كل حسب  فيها تتفرع أو جمزئة فيها النتيجة أي حدى، على منتوج كل نتيجة َتديد إىل فتهدف

 .اقتصادي هدف هو  التحليلية احملاسبة هدف فان وابلتايل منتوج

 فعال عمليات متت عن الفعلية ابلبياانت إال هتتم ال ألهنا اترخيية حماسبة تعترب العامة احملاسبة :الزمن حيث من -
 بعني أتخذ ال لكن واحلذر طبقا البيع، وأسعار املواد أسعار عن احتماالت من املستقبل يف سيحدث ملا هتتم ال فهي

 ابحلاضر أساسا هتتم فهي التحليلية احملاسبة أما البضائع، نقص مؤوانت مثل األسعار اخنفاض احتماالت االعتبار
 .مستقبلية وتوقعات خطط وضع يف منها الفعلية لالستفادة البياانت وتستخدم واملستقبل

التحليلية بينما احملاسيب الوطين املخطط من معلوماهتا تستمد العامة احملاسبة :املعلومات حيث من -  احملاسبة 
 .أخرى ومصادر العامة احملاسبة من  معلوماهتا فتستمد

 الناحية من إلزامية ألهنا  هبا واملتعاملني والعمال املدير يستعملها العامة احملاسبة :االستعمال حيث من -

وإعداد و  املسؤوليات َتديد يف تفيدهم ألهنا املسريون فيستعملها التحليلية احملاسبة بينما القانونية، القرارات   اختاذ 
 .املستقبلية الربامج

 ...واملقرضني والزابئن  واملوردون املشروع أصحاب  منها يستفيد العامة احملاسبة :املستفيد حيث من -

 للقياس البياانت املستخرجة مبختلف يستعني الذي للمؤسسة الداخلي املسري هو  منها فاملستفيد التحليلية احملاسبة أما
 .والرقابة والتخطيط

 

  للكتاب، الوطنية املؤسسة حازوزيل، مسرية ترمجة التكلفة، وأسعار التكاليف أبزوي، دج أبزوست، أروسيتيول  -15
 . 198 ،ص 1989 ،زائراجل
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 أما حسب طبيعتها، وتسجل احملاسيب الوطين  املخطط من تستمد العامة احملاسبة حساابت :احلساابت حيث من -
 يف "التكاليف " 06 وتشمل الصنف  التكلفة وسعر ابلتكاليف هتتم وهي هبا خاصة حساابت فلها  التحليلية احملاسبة
 .احملاسيب الوطين املخطط

 التحليلية احملاسبة ،أما ...البنك املوردين، من  خارجية العامة احملاسبة تدفقات :التدفقات حيث من -

 .16 العامة احملاسبة على اعتمادها نتيجة املؤسسة داخل ينحصر نشاطها  ألن داخلية تكون فتدفقاهتا

 : التايل اجلدول يف احملاسبتني بني االختالفات ألهم تلخيص يلي وفيما     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العامة واحملاسبة التحليلية احملاسبة بني االختالف أوجه :(01رقم) جدول

 
16 - Louis Du Bulle , Didier Jourdain, Comptabilitè Analytique De Gestion , France, dur Rod, 2000,p09. 
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 جمال املقارنة
 

 ة احملاسبة التحليلي احملاسبة العامة

 من حيث نظر القانون 
 من حيث األهداف  

 من حيث نظرة املؤسسة 
 طبيعة التدفقات 

 من حيث تصنيف التكاليف 
 من حيث األفاق

 من حيث القواعد 
 من حيث اإلستعمال

 طبيعة املعلومات
 من حيث اإلعالم 

 البياانت من حيث 
 

 

 إجبارية 
 مالية

 شاملة
 خارجية 

 حسب طبيعة 
 املاضي 

 حمكمة و معدلة 
 اإلدارة+الغري

 دقيقة ومؤكدة
 خارجية 

نقدية    
 

 
 
 

 

 إختيارية
 إقتصادية 

 جمزئة
 داخلية

 حسب الغاية
 احلاضر و املستقبل 

 مرنة 
 احلاضر و املستقبل 

 مرنة 
 كافة املسؤولني 

 سريعة،مقربة ومالئمة 
خارجيةداخلية و   

 نقدية و كمية 
 

 

 

  .11ص سبق ذكره مرجع التحليلية احملاسبة يعقوب بو  الكرمي عبد :املصدر

 إىل هي هتدف إذ العامة احملاسبة به تقم مل ما تكمل فهي العامة للمحاسبة كمتمم التحليلية احملاسبة تعترب أن وَيكن
 و اإليرادات تكون التكاليف حبيث عليها  احملصل واإليرادات املوظفة التكاليف بني ابملقارنة االستغالل استخراج نتيجة

 اخلاصة التكاليف عتبار على ا أساسا يتم ذلك فان التحليلية احملاسبة نظام اشتغال كيفية وحول طبيعتها، حسب
 .املعلومات من جمموعتني إىل تستند فهي العامة، التكاليف أي هبا اخلاصة غري والتكاليف ابملنتجات

 :التكاليف هذه اشتغال كيفية يبني التايل والشكل

 

 . التحليلية احملاسبة نظام يف املعلومات سي : (1) رقم شكل
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 . 06 ص ، 1991 اجلزائر، األفاق، دار التحليلية، احملاسبة فنيات وآخرون، أوكيل  سعيد :املصدر

 املصاريف  و األعباء دراسة خمتلف :الثاين املطلب

 التكلفة  سعر و التكاليف و األعباء حول مفاهيم :األول الفرع

 أمر  بينها التمييز أن إال ، واحد معىن ذات هي التكاليف و  األعباء املصاريف، مصطلحات أن الكثري يعتقد

 . منها مصطلح لكل احلقيقي للمعىن الدقيق  الفهم يتسىن حىت ضروري

 الناتج التسيريي املدلول و  احملاسيب األثر و  االستعمال و املعىن حيث من اآلخر عن خيتلف مصطلح فكل

 . التحليلية احملاسبة معلومات نظام يف توظيفها كيفية و  املصطلحات هذه معاين بيان وجب هلذا  و  ،استعماله عن
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 :املصاريف تعريف 1-

اإليراد   يقابله واملصروف  ، النقود خروج أخرى بعبارة أو  لقيم جاهزة مباشرة، حقيقي خروج عملية هو املصروف "
 17النقود".  على َتصيل يعترب الذي

 : األعباء تعريف

 ألهداف أو  االستغالل الحتياجات املوجه و  اخلدمات، و السلع خيص املؤسسة به تقوم استهالك كل هي"

ألغراض   املخصصة للموارد مكافأة األعباء تعترب االقتصادية الناحية ومن ،اخلدمات و  السلع هلذه البيع و  اإلنتاج
 .18واخلدمات  للسلع والبيع اإلنتاج

 : التكاليف تعريف 3-

 : يلي كما للتكاليف تعريفات عدة تقدمي َيكن

 جمموعة خدمة أو  أو  منتجات، جمموعة أو  معني، مادي منتج أو  معينة مبرحلة املتعلقة األعباء جمموعة هـي التكلفة - أ
 .19البيع إىل وصوهلا قبل أي النهائية؛ املرحلة قبل معينة مرحلة يف مقدمة خدمات،

 النقدي ألغراض املايل للقياس قابلة النادرة، االقتصادية املوارد من مبجموعة تضحية أبهنا عادة التكلفة تعرف "- ب
 وجود ينتهي اهلدف الغـرض أو  ابنتهاء أنه يعين الذي األمر وهو  معني، غـرض أو  معني هدف لتحقيق املالية احملاسبة
 .20ذاهتا"  حد يف التكلفة

 : التكلفة سعر تعريف 4-

 تقدمي تعريفات َيكن و  االستغاللية، الدورة انتهاء  وابلتايل والبيع، اإلنتاج عملييت  انتهاء بعد التكلفة سعر حساب يتم
 : يلي كما التكلفة لسعر متعددة

 

 .  13 ص ،األول اجلزء ، 1999 ،زائرالعامة،اجل احملمدية دار  التحليلية، احملاسبة عدون، دادي انصر -1

 ، 2005، 2004اجلزائر،جامعة  ،دكتوراه أطروحة  ، املؤسسة يف القرار إختاذ على ومساعد للتسيري معلومات نظام التحليلية احملاسبة  هالل، درمحون -18
 25  .ص

   .13ص  ذكره، سبق مرجع التحليلية، احملاسبة  عدون، دادي انصر -19

  .18ص ،  2003اإلسكندرية، اجلامعية، الدار التكاليف،  حماسبة مبادئ ،راضي سامي حممد -20
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 أو  املنتجات املادية من جمموعة أو  مقدمة خدمة أو  معني منتج يتحملها اليت التكاليف جمموعة هو  التكلفة سعر-"
 وَتسب النهائية إىل املرحلة وصوهلا غاية إىل إعدادها عملية انطالق  من ابتداء ،بيعها مرحلة يف خدمات جمموعة

 جمموع وهو  وحيد تكلفة سعر متلك سوى ال املباعة اخلدمة  أو  املباع املنتج فإن آخر، ومبعىن البيع، تكاليف فيها
 .21به" تتعلق اليت التكاليف

 شراء املادة من  املصاريف كل يضم حيث النهائي، للمنتج والبيع اإلنتاج عملييت انتهاء على التكلفة سعر يعرب -"
 22وبيعه"  املنتج إعداد حني إىل األخرى الضرورية واملواد األولية

عملية   من بدء املنفقة املصاريف من جمموعة عن معرب اقتصادي، مفهوم هو  التكلفة سعر أن يتضح سبق مما    
 ومنه معينة، تكلفة مرحلة كل  يف لتكون النشاط  ملراحل وفقا املصاريف هذه وترتب البيع، بعملية  منتهية الشراء 

 . واحد تكلفة سعر له أن غري تكاليف عدة للمنتج أن نستنتج

 :التكاليف عناصر تبويب و  تصنيف :الثاين الفرع

 معينا، امسا حيمل منها كل وفرعية رئيسية جمموعات يف التكاليف عناصر جتميع هو  ابلتبويب املقصود إن "

قوائم   وإعداد واملباعة، املنتجة الوحدات تكاليف قياس و التكاليف بياانت وتبويب جتميع تسهيل  هبدف وذلك
 "23األعمال ونتائج التكاليف

 تصنيفات للتكاليف عدة وهناك القرار، واختاذ  والتخطيط الرقابة بغرض التكاليف هذه تصنيف الضروري من  كان لذا
 : أمهها

 : طبيعتها حسب التكاليف  تصنيف- 1

 على  التصنيف هذا يقوم حيث ،احملاسيب النظام يف املعتمدة احلساابت وفق  طبيعتها حسب التكاليف تصنف

 
  . 14ص  ذكره، سبق مرجع التحليلية، احملاسبة  عدون، دادي انصر -21

  . 38ص ذكره،  سبق مرجع التحليلية، واحملاسبة التكلفة  سعر رحال، علي -22

   08ص نشر، سنة بدون السعودية،العربية   اململكة املناهج، وتطوير لتصميم العامة اإلدارة األعمال، إدارة مبادئ املهين، والتدريب الفين للتعليم العامة املؤسسة - 23
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،   مالية مؤسسات ، عمالء ، موردون(اخلارجي حميطها مع عالقاهتا يف أي للمؤسسة اخلارجية التدفقات رعاة ا م
 واليت  التحليلية احملاسبة يف التكاليف خمتلف  َتليل و  حلساب كاف غري تصنيف وهو ،)اخل ... العمال ، الدولة

 .للمؤسسة الداخلية ابلتدفقات اكرب بشكل هتتم

 : املؤسسة يف الوظيفة حسب التكاليف  تصنيف -2

متوين،  ( االقتصادية  املؤسسة وظائف  من  وظيفة  كل تكلفة حصر هو التبويب هذا من  األساسي الغــرض إن      
 التصنيف ما هذا يف منيز ،)أجور ، مواد( أساسية تكاليف عناصر من عليها ينفق ما خالل من ،) تسويق ، إنتاج
 :24 يلي

امللحقة  واألعباء الشراء سعر وتشمل املشرتاة، اللوازم األولية، املواد البضائع، تكلفة متثل وهي : ء ا الشر تكلفة -أ
 .)اجلمركية الرسوم التأمينات، النقل،(الشراء بعملية

مرحلة ( النهائية املرحلة حىت ما منتج إنتاج عملية يف امللحقة األعباء جمموعة تشمل :)اإلنتاج (الصنع تكلفة .ب
التصنيع   تكاليف إىل ابإلضافة املستهلكة واللوازم األولية املواد شراء تكلفة وتشمل ،)للبيع املخازن إىل الدخول
 .املباشرة وغري املباشرة

املصاريف   وتشمل اإلنتاج، بعد ما عملية أو  التوزيع بعملية  املرتبطة األعباء جمموعة وهي :التوزيع تكلفة -ت
بعني   األخذ مع اخل،  ...البيع بعد ما  وخدمات اإلشهار كالنقل،  :اخلارجية واملصاريف البيع بعملية املرتبطة  الداخلية
 . )ةخدمي إنتاجية، جتارية،( املؤسسة نشاط  طبيعة االعتبار

 : ابملنتج عالقتها حسب التكاليف  تصنيف -3

   :25إىل  التصنيف هذا وفق التكاليف عناصر تقسم

 
  . 50ص ذكره، سبق  مرجع التكاليف، حماسبة مبادئ رضي، ا  سامي حممد - 24

 

25-J.Trahand, B.Morad, E.C . Charles, comptabilité De Gestion : Coût, activité , réparation, Press 
universitaire Gronble, Paris, 2000, P13. 
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بشكل  للمنتج  النهائية التكلفة إىل مباشرة َتمل  اليت  املصاريف جمموعة عن ر  ة عبا  وهي : املباشرة األعباء -أ
مباشرة   ،خدمات املباشرة العاملة اليد تكلفة اإلنتاج، يف  املستعملة األساسية املواد  تكلفة : بينها  ومن مباشر

 . كاألحباث

 أو مرحلة معني منتج ختص وال اإلمجايل النشاط  عن املنفقة التكاليف عن ر ة عبا وهي : املباشرة غي األعباء -ب
 َتميلها وتوزيعها يتم حيث التكلفة، سعر إىل  َتميلها إشكالية تطرح وهنا  منتج، من أكثر فيها يشرتك أي حمددة،

 : التكاليف هذه أنواع بعض ذكر وَيكن املنتجات، خمتلف كافة على رايضية وأدوات مؤشرات وفق

 إىل َتميلها َيكن وال اإلنتاج لعملية الزمة مواد تكلفة عن ر ة عبا وهي : املباشرة غي املواد تكلفة -

 . اخل ... الوقود الصيانة، مواد الزيوت، : مثال املنتج مكوانت من ليست أهنا أي مباشر؛ بشكل املنتجات

 مرتبطة تكلفة غري أهنا  أي ، )املخازن وأمناء  املراقبني  املصنع، مدير (وأجور كرواتب  : املباشرة  غي العمل ساعات  -
 . املنتجة ابلوحدات

 : من كل وتضم :املباشر غي اإلنتاج تكلفة -

 اإلنتاجية؛  العملية لسري الضرورية املياه أي صناعية ألغراض املياه تكلفة •

 ؛ تدفئة إضاءة، من الكهرابئية الطاقة تكلفة •

 واللوازم؛ املواد  وترتيب ونقل وشحن  وضرائب رسوم من  واللوازم املواد وخزن نقل نفقات •

 . التشغيل نفقات خاصة وصيانة إعدادية نفقات •

 : النشاط حبجم  عالقتها حسب التكاليف تصنيف  4.

 التكاليفعناصر   سلوك بدراسة يرتبط أنه حيث التكاليف، لعناصر املهمة التصنيفات من يعترب التصنيف هذا إن
 منتج البيع لكل سعر َتديد يف  املسامهة و املردودية َتليل إىل أساسا يهدف وهو  ، النشاط  حبجم عالقتها حسب

 : التكاليف من أنواع ثالثة منيز الدراسة هذه خالل ،ومن

الوحدة  نصيب ويبقى النشاط،  حبجم التغري مع مبجموعها تتغري اليت  التكاليف تلك وهي : املتغية  التكاليف -أ
 . النشاط  حجم تغري مع اثبتا الواحدة
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لكن   تغري، بدون اثبتة تبقى أهنا أي النشاط، حجم بتغري تتغري ال اليت التكاليف تلك وهي : الثابتة التكاليف .ب
 .26 ةواإلدار  والتأمني اإلجيار مصروفات التكاليف، هذه أمثلة ومن النشاط، حجم بتغري يتغري الواحدة الوحدة نصيب

نفس   يف والثابتة املتغرية التكاليف من كل صفات َتمل اليت التكاليف تلك هي" : املتغية شبه التكاليف .ت
 غري وأجور العمل والصيانة، والكهرابء، املاء تكاليف مثل  البعض، بعضها عن فصلها بصعوبة تتميز وهي الوقت،

 .27  ... اخل ة راملباش

 : الزمنية( حساهبا)الفرتة حلظة حسب التكاليف  تصنيف 5-

 : إىل فيها قيمت اليت الزمنية اللحظة  حسب التصنيف هذا وفق التكاليف تصنف

 تسجيلها يف ومت فعال  وقعت اليت التكاليف هي و  ،احملاسبية أو التارخيية التكاليف تسمى و :احلقيقية التكاليف .أ
 . احملاسبية الدفاتر

و  ، معينة قواعد  حسب  مسبقا  تقيم و ، املعيارية أو  املسبقة التكاليف كذلك تسمى و  : "التقديرية التكاليف  -ب
 قرارات  اختاذ يف َتليلها بعد تساعد اليت و  احلقيقية التكاليف رفات ا انح إىل ابلتعرف السماح إىل أساسا هتدف

 .28التصحيح"

 :التكلفة سعر و التكاليف مكوانت :الثالث الفرع

املسجلة  التكاليف إخضاع جيب ،التحليلية احملاسبة مبادئ وفق  التكلفة سعر و  التكاليف خمتلف حساب بغرض   
للحصول بعض إىل العامة احملاسبة يف  ثالث بني التمييز َيكن عليه و  ،اقتصاداي ر مربة تكاليف على التغيريات 

 :هي و  التكلفة سعر و  للتكاليف مكوانت

 : املعتربة األعباء -1

 
  . 36ص ،  2007األردن، عمان، والتوزيع،  للنشر احلامد دار ، )معاصرة قضااي (التكاليف  حماسبة التكرييت، حيي إمساعيل  - 26

 

27 - Henri Cullmann, La Comptabilité Analytique, Edition Bouchene, Alger, 1993,P32. 
 

 .68ص، 2006، 2ط األردن، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار اإلدارية، احملاسبة الرزق، وصاحل آدم آل  عبد يوحنا - 28
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 :قسمني إىل بدورها تنقسم و  العامة  احملاسبة و  التحليلية احملاسبة بني املشرتكة األعباء هي و 

 األعباء املتعلقة بتلك هنا األمر  يتعلق  و :العامة احملاسبة يف  احملسوب املبلغ بنفس  التكاليف  يف  حمتواة  أعباء .أ
 ؛ اخل  ... العاملة اليد مصاريف مثل للمؤسسة العادي ابلنشاط 

 اصغر اكرب أو  بقيم  تسجل أي:العامة احملاسبة يف  املسجل املبلغ  عن خيتلف مببلغ  التكاليف  يف  حمتواة أعباء -ب
 : يلي ما  تتضمن و  ، األخرية هذه قيم من

لصاحب  َيكن التقديرية، القرارات بعض اختاذ من وللتمكن اقتصادية ألهداف : املواد على اإلدماج فرق -
 يف احملاسبة املستعملة تلك عن ختتلف املواد، إلخراج   طريقة  استعمال مبعىن استبدالية، تكلفة يستعمل أن املؤسسة
 . املواد هذه قيمة يف فروقات ظهور إىل حتما يؤدي مما العامة،

 خمصصات االهتالكات تعوض اليت االقتصادي، االهتالك أو  التقين ابالهتالك أيضا وتسمى : االستخدام أعباء -
 القيمة وليس( احلالية لالستثمار القيمة أساس على حساهبا ويتم ،  )اجلبائي االهتالك (العامة احملاسبة يف املسجلة
 تظهر ات،ر االستثما تقييم يف طريقتني خمتلفتني استعمال فمجرد  ، احملتملة حياته مدة أساس على وكذلك )التارخيية
 . التحليلية ابحملاسبة مقارنة سالبة أو  موجبة تكون أن إما فروقات

بطريقة  حسابه  مت الذي ذلك من أكرب التحليلية احملاسبة طريقة أساس على احملسوب االهتالك قسط كان فإذا    
 القسط أصغر كان  إذا وأما إضافية، كأعباء احملاسبتني بني  الفرق  يعترب و  كلية قيمة تدمج فسوف العامة، احملاسبة

 .التحليلية احملاسبة يف معتربة غري أعباء سيمثل احملاسبتني بني الفرق  فإن

 أو  عدة سنوات على املوزعة األعباء قيمة  يف  فروقات تظهر قد " :املؤوانت و  سنوات عدة على املوزعة األعباء -
 جبائية  أو  قانونية إجراءات على اعتمادا  العامة، احملاسبة يف تسجيلها نتيجة املؤوانت قيمة يف

 أسعار تقلبات أو  األولية، املواد أسعار ارتفاع كحالة املؤسسة طرف من حمددة اقتصادية معايري وفق أو 

 .29احملتملة" للخسائر مؤوانت تكوين حىت أو الصرف

 التكاليف، حساب  يف تدمج العامة احملاسبة يف املسجلة األعباء أغلبية كانت إذا : املعتربة غي األعباء -2

 
 .  28 ص  ذكره، سبق مرجع هالل،  درمحون - 29
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 غري القابلة ابألعباء األخرية هذه تسمى و  التحليلية، احملاسبة يف االعتبار بعني يؤخذ ال العكس على منها فالبعض
 : التالية ابحلاالت أساسا األمر يتعلق و  للتحميل،

 شهرة احملل، و  ابألراضــي اخلاصة االستثنائية االهتالكات اإلعدادية، املصاريف إطفـاء : مثل : االستثنائية األعباء -أ
 . أنواعها بكل املؤوانت

و   املؤسسة بنشاط  مباشرة عالقة هلا ليس أعباء هي و  : العادي ابالستغالل مباشرة تتعلق ال اليت األعباء .ب
 العمل.  لصاحب احلياة على التأمني أقساط  : مثل املؤسسة إنتاجية يف تساهم مل أعباء و  كإستهالكات اعتبارها َيكن

 : اإلضافية )العناصر (األعباء -3

 احملاسبة  مستوى على التكاليف يف تدمج و  العامة، احملاسبة يف مسجلة غري ومهية، أعباء عن ر ة عبا هي"

شكلها   كان مهما املؤسسات، بني مقارنة إبقامة يسمح مناسب، جد اقتصادي مضمون  إعطائها بغرض التحليلية
 30صنفني" إىل األعباء هذه تصنف و ، التمويلية إسرتاتيجيتها كانت ومهما القانوين،

املؤسسة  صاحب  هبا يقوم اإلدارة عملية فإن  اخلاصة  املؤسسة يف : املؤسسة صاحب  ألعمال النظري  الدفع  -أ
يف   عبئا َيثل  ال عمله مقابل  أو  ر ة  أج فإن  وهبذا  ، الصايف  الربح أي املؤسسة، نتيجة يف  يتمثل مقابل ويتقاضى

 احملاسبة العامة، أعباء ضمن َتسب ر  أجوا يتقاضون مسريون  يديرها اليت املؤسسات يف ابملقابل ، العامة احملاسبة
 املنتج يف لنفس التكلفة سعر مع أيضا مقارنته نستطيع ولكي معىن ذو  التكلفة سعر على حنصل فلكي لذلك

 . املؤسسة صاحب ر ة أج االعتبار بعني األخذ جيب مسريون، يديرها مؤسسة يف أو  خاصة مؤسسة

 تدفع فهي خارجية ألموال  استخدامها  عند املؤسسات إن : اخلاص املال على رأس احملسوب الفائدة  مبلغ -ب
فوائد      عليه دفع  يتم  ال اخلاص  املال  رأس استعمال  ولكن العامة، احملاسبة أعباء ضمن تسجل  و وَتسب عنها فوائد

 األموال اخلاصة، مكافأة متثل  اقتصادية أعباء إضافة  يتم لذلك العامة، احملاسبة أعباء  ضمن مسجلة غري فهي  وابلتايل
 . حساب التكاليف عند العنصر هذا االعتبار بعني أيخذ أن جيب و  البنوك يف به املعمول الفائدة معدل مع تتناسب

 العامة، مبا احملاسبة يف تسجل  ال املال رأس فائدة أو  املستغل لعمل املالية املكافأة هذه أن إىل اإلشارة هنا وجتدر   
 . حقيقية ليست و ومهية أعباء أهنا

 
 . 22ص ذكره، سبق مرجع التحليلية، المحاسبة عدون، دادي ناصر - 30
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املعتربة   األعباء غري أو  العامة، احملاسبة يف حماسيب أثر أي هلا يظهر ال واليت اإلضافية ابلعناصر األمر تعلق وسواء   
التكاليف يف  االعتبار بعني أخذها عدم أو أخذها قرار  فإن  التحليلية، احملاسبة يف  تظهر  ال  واليت  يعود حساب 

 من ابالنتقال تسمح  واليت  املختلفة احملاسبية املعاجلات عن التعبري مبثابة قرار التسيري َيكن هذا ويعترب فقط، للمؤسسة
 أعباء إىل العامة احملاسبة أعباء

 :التالية ابلعالقة التحليلية احملاسبة

 
  

 

 

 

 

 التحليلية  احملاسبة أعباء حتديد ( 02 ) : الشكل قم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 21 ص األول، اجلزء ، 1999 اجلزائر، العامة، احملمدية دار التحليلية، احملاسبة عدون، دادي انصر :املصدر

 

 

 اإلضافية األعباء + العامة المحاسبة أعباء( =المحملة األعباء(التحليلية المحاسبة أعباء

المعتبرة األعباء غير - 

 أعباء

 المحاسبة

 العامة

 غير أعباء

 معتبرة

 ــــــــــــــــــــــ

 معتبرة أعباء

 غير أعباء

 معتبرة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 أعباء

 ــــــــــــــــــــ

 أعباء

 المحاسبة

 التحليلية
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 .التحليلية احملاسبة طريق عن التكاليف ترشيد أساليب :الثاين املبحث

 .التكاليف لرتشيد تقليدية كمية أساليب :األول املطلب

 .املعيارية التكلفة و )احلقيقية( الكلية التكلفة أسلوب :األول الفرع

 خدمة أو  كانت سلعة سواء  املنتج بتحميل يقوم  التكاليف، حماسبة يف األساليب أول األسلوب هذا يعترب

 . املباشرة غري أو  املباشرة التكاليف عناصر كافة من بنصيبها

 : الكلية التكلفة أسلوب مفهوم - 1

 أهنا  اعتبار على التطبيق يف  واسع جمال  هلا كان وقد التحليل ركز ا  مب ومسي بفرنسا، األسلوب هذا ظهر  "

 " : على أهنا وتعرف  التنظيمي، اهليكل  حسب  وأقسام  وظائف  إىل  تقسيمها  حيث  من املؤسسة لسري املطابقة احملاسبة
 سعر قد غري الفرنسي احملاسيب املخطط أن إىل اإلشارة مع التسويقية التكلفة فيها مبا النهائية املرحلة يف املنتوج تكلفة

  .31 "النهائية ابلتكلفة التكلفة

 املعيارية التكاليف - أسلوب 2

 بطريقة املؤسسة داخل العاملة اليد تسيري هبدف وظهر املؤسسات، أداء لتقييم املناسبة األساليب أحد يعترب

ظروف  يف عملي أساس على مقدما احملددة التكاليف " أبهنا  تعرف ، املؤسسات يف إستخدامه توسع بعدما أحسن
  :33إىل املعيارية التكاليف أسلوب ويهدف ،   "32الفعلية  التكاليف وضبط لقياس أساس تتخذ واليت معينة

 . احلقيقية ابلتكاليف املعيارية التكاليف مقارنة االحنرافات من جراء َتديد .أ

 . عنها واملسؤول وقوعها أسباب َتديد االحنرافات قصد َتليل .ب

 والتكاليف واألجور املواد حيث من اإلنتاجية الكفاية على الرقابة أدوات من أداة املعيارية التكلفة تعترب .ت

 
  . 32ص ،  2005زئر، ا  اجل اجلامعية، املطبوعات ديوان التحليلية، احملاسبة يعقوب، بو الكرمي عبد - 31

  . 227ص ذكره، سبق  مرجع يعقوب، بو الكرمي عبد - 32

  33. 29 ص عمان، والتوزيع، للنشر املسرية دار الصناعية، التكاليف  حماسبة الشريف، عليان نور، رهيم ا إب الناصر - عبد
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 .األخرى املباشرة غري الصناعية

 .اجلزئية التكاليف أسلوب :الثاين الفرع

 : القرارات ويشمل واختاذ النتائج َتديد يف األسلوب هذا يساعد

 املتغية التكاليف أسلوب - 1

التكاليف   بتحميل تقوم وال ابلنشاط  اخلاصة التكاليف هي املتغرية   التكاليف إعتبار أساس على األسلوب هذا يقوم
 عدة تنتج اليت املؤسسات يف األسلوب هذا ويطبق خدمة،  أو  سلعة كانت سواء اإلنتاج وحدات على الكلية

 اجلزئي التحميل مبدأ على يقوم وهو  املتغرية والثابتة، التكاليف بني التفرقة على تعتمد وهي واحدة دفعة منتجات
 الثابتة التكاليف تطرح حيث الصافية، النتيجة استخراج عند  ر ة الفت هناية يف اإلنتاج وحدات إىل لعناصر التكاليف

على   أساسا يعتمد أسلوب '' أنه املتغرية على التكاليف أسلوب  ويعرف منتج، لكل املتغرية التكلفة على من اهلامش
 .34 التسيري املتغرية ألغراض ابلتكاليف فقط التكلفة سعر وحساب واملتغرية الثابتة التكاليف بني الفصل

 املباشرة التكاليف  أسلوب 2-

 تبقى اثبتة الوحدة تكلفة وجند املباشرة، التكلفة على يعتمد املباشرة التكاليف أسلوب يف والتقييم التحليل أساس إن
  .35فقط املباشرة التكاليف من بنصيبها املنتجة الوحدات َتميل أي اإلنتاج، بتقلبات تتأثر وال

 اهلامشية  التكلفة وأسلوب الثابتة  للتكاليف العقالين التحميل أسلوب - 3

متغرية  إىل املصاريف تقسيم على للتكاليف العقالين  التحميل يقوم : الثابتة للتكاليف العقالين  التحميل  أسلوب -أ
 :36 التالية ابلعالقة وَتسب املنتجة، الوحدات مع ابلتناسب الثابتة املصاريف َتميل ليتم واثبتة

 )العادي النشاط  مستوى / احلقيقي النشاط  مستوى ( x الفعلية الثابتة التكاليف = احململة الثابتة التكاليف -

 .االقتصادي للنشاط  العادي املستوى / االقتصادي للنشاط احلقيقي املستوى = التحميل  معامل -

 
  . 213ص ذكره، سبق مرجع يعقوب، بو الكرمي عبد - 34

  . 84ص ،  2008عمان،  والتوزيع، للنشر إثراء دار الصناعية،  التكاليف حماسبة الساقي، مهدي  سعدون الربيعي، مجعة حسن كمال  - 35

 . 213 ص  ذكره، سبق مرجع يعقوب،  بو الكرمي عبد - 36
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 : جند العقالين التحميل لفروق ابلنسبة

 : حالتني وجند الثابتة للتكاليف التحميل فرق ✓
 إىل إضافته ويتم الفعالية زايدة أي ربح وجود معناه  (1 <) الواحد من أكرب عقالين َتميل معامل حالة -

 . التحليلية النتيجة
 النتيجة  من طرحها جيب عاطلة تكلفة وجود معناه (1 >) الواحد من أقل عقالين َتميل معامل حالة -

 . التحليلية
موجب  الفرق فإن العقالين ابلتحميل قيمتها من أكرب للمخزوانت احلقيقية القيمة كانت إذا  : املخزوانت فرق  ✓

 .التحليلية النتيجة من يطرح فإنه سالبا الفرق كان وإذا التحليلية، النتيجة إىل ويضاف
واستغالهلا   ونتائجها  نشاطها رقبة ا م يف املؤسسة تستعملها اليت األساليب بني من : اهلامشية التكلفة أسلوب . ب

 الفرق بيــن " اهلامــشية التكلفة تعرف و  ،اهلامشية التكلفة أسلوب وهو  مردوديتها وَتسني بقائها على حرصا وذلك
 عدة أو  وحدة واحدة منه منخفضا أو  إليه مضافا اإلنتاج هلذا الضرورية األعباء وجمموع معني إلنتاج األعباء جمموع

 37معينة"  وحدات

 التقليدية( ) السابقة األساليب وفق املباشرة وغي املباشرة التكاليف تتبع كيفية ( 3 ) رقم الشكل

 

 والتخصيص احلساب وسهولة  العيين التمييز

 

 

 

 أسس                                        أسس                                       

 التحميل        التوزيع       

  

 

 
37 - Patrick piget comptabilité analytique, Economisa : Paris 3eme Edition, 2001, p87. 

 التكاليف  عناصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مباشرة 

 مباشرة  غير

 المخرجات
 ــــــــــ 

 المنتج وحدات
 الخدمة  أو

 التكلفة  وحدات أو

 التكلفة  مراكز
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 . 283 ،ص 2013 عمان، والتوزيع، للنشر اليازوري  دار ،)واحلديث التقليدي  املنظورين(التكاليف  حماسبة العشماوي، حممد :املصدر

  

  (مباشرة التكاليف عناصر كانت إذا ما ختتلف املخرجات على  املباشرة وغري املباشرة التكاليف تتبع أن يالحظ             
 التكلفة،  على مراكز  املناسبة التوزيع أسس عن البحث( مباشرة  غري أو  )التخصيص سهولة  احلساب، سهولة  العيين، التمييز

 )واخلدمات املنتجات  على  املناسبة  التحميل أسس عن البحث

 2 . التكاليف  لرتشيد حديثة كمية أساليب  : الثاين املطلب

 وهي تساعد املباشرة، غري التكاليف تطور بسبب التكاليف ختصيص مشكل ملعاجلة احلديثة الكمية األساليب ظهرت
 إختاذ القرارت عملية يف  املؤسسة تساعد وبياانت معلومات توفري  وابلتايل بدقة، اخلدمات  تكاليف وَتديد قياس  يف

 : يف  العامة اخلدمات تكاليف ترشيد يف تساعد اليت احلديثة الكمية األساليب أهم وتتمثل سليمة، أسس على

 (ABC) األنشطة أساس على التكلفة أسلوب :األول الفرع

خالل   من األنشطة أساس على التكلفة أسلوب يعترب (ABC) التكلفة ترشيد على املساعدة احلديثة األساليب من
 . صائبة قرارات إختاذ وابلتايل دقيق  بشكل اخلدمات تكاليف قياس

األنشطة  َتليل خالل  من التكلفة بياانت حساب يف الدقة من مستوى َتقيق إىل يسعى نظام  " أنه على يعرف  و 
النهائي،  واملنتوج األنشطة تكاليف بني الربط هدفه رئيسي مبدأ على األسلوب هذا يقوم وابلتايل املؤسسة، داخل
 على املؤسسة يساعد ما وهذا املوارد، تلك تستخدم اليت واألنشطة املستخدمة املوارد بني الربط خالل من وذلك
 التكاليف جتميع على يقوم " أنه أي األرابح، زايدة على وأتثري فعالية األكثر واألنشطة  املنتجات على اهتمامها تركيز
 التكاليف على هذه توزيع مث (Cost pools) للتكلفة أوعي يف املؤسسة أنشطة من نشاط  لكل املباشرة، غري

العالقة مبنية موجهات أو  مسببات مبوجب َتدد َتميل معدالت مبوجب املقدمة اخلدمة أو  النهائي املنتج  على 
  .38 "السببية

 

 

 
38 - Horngren , Charl T & others, Cost Accounting a Managerial Emphasis, 10th Ed,prentice-hall international, 2000, 
p140. 
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 األنشطة  أساس على التكلفة أسلوب حسب املباشرة غي التكاليف  ختصيص كيفية  ( 4 ) رقم الشكل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املصدر

Drury Colin, patrick bond  Management Accounting for Business, 3rd 
2005,p145 

 المباشرة  غير التكاليف حساب

 )المستهلك الخدمة،  السلعة، (النهائي  المنتج تكلفة

 التكلفة  مركز

 ( 03النشاط) 

 التكلفة  مركز

 ( 02النشاط) 

 التكلفة  مركز

 ( 01النشاط) 
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 : التايل الشكل خالل من (ABC) أسلوب وفق رةاملباش وغري املباشرة التكاليف تتبع كيفية توضيح َيكن كما        

 ( ABCأسلوب) وفق املباشرة وغي املباشرة التكاليف  تتبع كيفية  ( 5 ) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة تستهلك املنتجات       املوارد                    تستهلك األنشطة 

 

 تكلفة أخرى  مبسببات            تكلفة  مبسببات 

 

 . 293 ص ذكره، سبق مرجع العشماوي، حممد :املصدر

وغري التكاليف ختصيص أن  الشكل من يتضح تستهلك  األنشطة أن جند حبيث األنشطة بداللة املباشرة املباشرة 
 . تكلفة مسببات على إعتمادا وهذا  األنشطة تستهلك اخلدمات أو  املنتجات أما املوارد،

 

 

 الموارد 

 التكاليف  عناصر

 غير  و  المباشرة

 المباشرة 

 األنشطة 

 المنتج وحدات

 الخدمة  أو

 وحدات

 ــــــــــــ 

 التكلفة
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 TC املستهدفة التكلفة أسلوب :الثاين الفرع

 بعرض املنتوج يرتبط واستمرارها مؤسسة أي بقاء  أن حيث املؤسسة، يف  ر  ة كيب  أمهية املستهدفة  التكلفة تكتسب (
 الرحبية ونظام لتخطيط تسعري أسلوب هو ) TC ) املستهدفة التكلفة فأسلوب املناسب، وابلسعر املناسبة اخلدمة أو 

 صناعة جمال يف العاملة تلك خاصة الياابنية املنشآت قبل  من واسع بشكل الياابن يف إستحداثه مت التكلفة، وإدارة
 ما وهذا البيع والرحبية، وسعر التكلفة بني العالقة خيص فيما  املسريين تفكري طريقة تغيري على يعمل  وهو  السيارات،

 كل أن تكون ينبغي لذلك ونتيجة ابلتكاليف، البيع أسعار ارتباط  من بدال البيع أبسعار ترتبط التكاليف جعل
  .39اخلدمة أو  املنتج جودة على احلفاظ مع الضرورية غري التكاليف استبعاد يعين وهذا ر مربة التكاليف

 السعر إىل  الوصول تضمن اليت  منتج وتسويق  تصنيع تكاليف  " أهنا  على املستهدفة  التكلفة رف تع "كما     
 اليت اخلدمة أو  املنتج من للوحدة الطويل املدى يف التقديرية  التكلفة  "وتعترب  "40املطلوب  العائد املســتهدف وَتقق

 . "41املستهدف ابلسعر تباع عندما للوحدة التشغيلي الدخل على احلصول  يف تساعد املؤسسة

 .املرجعية املقارنة أسلوب :الثالث الفرع

 يف نفس سواء  أخرى مؤسسات أو  مؤسسة وأداء املؤسسة أداء  ومقارنة قياس عملية " أبهنا  املرجعية املقارنة تعرف
 حيث أهنا عملياهتا، يف املستمرة التحسينات رء  ا إج يف كبري حد إىل تساعد العملية وهذه اجملال، خارج أو اجملال
  "42َتقيقه يراد هدف أو  حمدودة بعملية يتعلق فيما األخرى املؤسسات مع املؤسسة موقع تبني

 

 

 

 
 صناعة  قطاع يف ميدانية سةا در  املستهدفة، التكلفة  منهج إبستخدام التسعري زويلف، حسن  حمسن  إنعام اخللف، رضا حممد نضال  - 39

 .175ص  ، 2007 ، 1 ،عدد 21 جملد واإلدارة، اإلقتصاد :العزيز عبد امللك جملة األردين، البيطرية األدوية

 

 .  335ص ،  2006عمان، :والتوزيع للنشر البداية دار ،اإلدارية احملاسبة األشقر، عامر الشنطي، أَين - 40

 .  475ص ، 2006مصر، اجلامعية، الدار الرحبية، وَتليل التكلفة إدارة القباين، علي ثناء - 41

 . 193 ص ،   2008عمان، ، والتوزيع للنشر وائل  دار ،  3ط،وتطبيقات مفاهيم الشاملة  اجلودة إدارة جودة، أمحد حممود -42
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 سابقة  دراسات :الثالث املبحث

 التحليلية  ابحملاسبة تتعلق اليت السابقة الدراسات بعض على االطالع مت البحث ملوضوع دراستنا  خالل

 أو رسائل الدكتوراه أطروحات إعداد إطار يف إعدادها مت واليت اإلقتصادية املؤسسة يف املصاريف و  ابألعباء تتعلق أو 
 .الدراسات هذه أهم يلي ما يف و  ماجستري، خترج

 السابقة  الدراسات عرض :األول املطلب

 األوىل الدراسة :األول الفرع

 معلومات للتـسيري نظام :التحليلية احملاسبة" :بعنوان اإلقتصادية العلوم يف دكتوراه  شهادة لنيل أطروحة هالل، درمحون  
 - 2004اجلزائر خدة بن  يوسف  جامعة ومالية، نقود :فرع ، "االقتصادية املؤسسة القرار يف  إختاذ على ومساعد

2005 . 

تسمح   ووسيلة للتسيري فعالة  أداة يكون  أن التحليلية احملاسبة نظام إمكانية حول الدراسة إشكالية متحورت حيث   
 التحوالت اجلارية ظل يف أحسن تسيري مع اجلزائرية االقتصادية املؤسسات تتأقلم أن جيب وكيف القرار، ابختاذ للمسري

 منه أن يستفيد َيكن  إضايف مرجع توفري إىل الدراسة هدفت  حيث .التسيري أدوات ابستخدام الوطين  اإلقتصاد  يف
التحليلية ميدان يف اجلديدة الطرق على اإلطالع التخصص، هذا حنو  االجتاه يف يرغبون الذين الطلبة  احملاسبة 

 للمسريين يسمح كنظام التحليلية احملاسبة أمهية إظهار القرار وكذا واختاذ التسيري َتسني يف منها اهلدف عن والكشف
 اإلعتماد مت  التكاليف، حلساب  طريقة جمرد  وليس القرار ، إختاذ على ويساعدهم القوة ونقاط الضعف  نقاط بكشف

 التحليلي الوصفي املنهج على اداإلعتم مت كما التحليلية احملاسبة أصول لسرد التارخيي، املنهج على الدراسة هذه يف
 القرارات. إختاذ على املسريين تساعد وأداة كنظام التحليلية احملاسبة مبفهوم للتعرف

 الوظائف اليت وأن إقتصادية مؤسسة أي جناح أساس هو  التنظيم أن إىل الدراسة خالل من الباحث توصل حيث     
 كنتيجة توصل كما التنظيم، هذا على األخرى هي إعتمدت إذا إال مفيدة معلومات تعطي أن َيكن ال َتتويها

التسيري   رقبة ا مب تسمح كأداة التحليلية احملاسبة نظام فائدة جتهل زلت ا ما أهنا اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسة لواقع
 . القرار واختاذ
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 الثانية  الدراسة :الثاين الفرع

كأداة   التحليلية احملاسبة نظام أمهية" :بعنوان املاجيستري شهادة نيل متطلبات ضمن خترج ر ة مذك نوال، مرابطي     
 . 2006-2005اجلزائر،  جامعة اإلقتصادي، التحليل  :فرع  ،"التسيري مراقبة يف

يف   وابلتايل املؤسسة تسيري رقبة ا م يف وأداة كنظام التحليلية احملاسبة أمهية حول الدراسة  إشكالية متحورت حيث
 التزاميه من عدم رغم احملاسبة من النوع هذا تبين وجود وحتمية  إبراز ضرورة   إىل الدراسة هدفت حيث أدائها، تقومي

 من عليها تتحصل اليت املالية ابملعلومات وعالقتها خاصة والتحليلية عامة احملاسبة نظام دور وتبيان القانونية الناحية
 األدبيات األول الفصل  فّعال كنظام  التسيري املؤسسة، ومراقبة مسار  ملتابعة املسري مساعدة أجل  من  العامة احملاسبة

 كما التحليلي، الوصفي املنهج وفق املوضوع معاجلة متت وقد وضروري،  التحليلية للمحاسبة  والتطبيقية  النظرية
  . الواقع أرضية على النظري اجلانب إسقاط  حماولة و  نفطال حالة مؤسسة دراسة على اثنية جهة من إعتمدت

 خالل نظام من وذلك اإلعتماد واجب  نظام  التحليلية احملاسبة  أن  أمهها النتائج من  مجلة إىل  الطالبة توصلت حيث
 عليها واملتعارف املوضوعة الطرق كل  خالل من تظهر التحليلية احملاسبة أمهية  أن كما املؤسسة، ونشاط  يتماشى
 اجلزئية الطرق تشمل واليت القرار ومتخذي املسري خلدمة تقدمها اليت اإلمتيازات وكذا وَتليلها، التكاليف حلساب
 .حديثة أم كانت كالسيكية والكلية،

 نشاطها رغم َتليلية حماسبة نظام بتصميم قامت نفطال مؤسسة أن فالحظت التطبيقي املستوى على أما

 .الالزم ابإلهتمام حيضى وال جيب كما مستغل غري أنه غري ابلتعقيد، املتميز

 الثالثة  الدراسة :الثالث الفرع

احلديثة  الطرق  " :بعنوان  التجارية العلوم  يف املاجيستري شهادة نيل  متطلبات ضمن  مقدمة ر ة مذك ايسني، ساملي   
 . 2010 - 2009 ، 3 جامعة اجلزائر  وتدقيق، حماسبة :فرع ،"املؤسسة يف القرار واختاذ التكاليف حلساب

املؤسسات  تسعى واليت التكاليف حلساب احلديثة الطرق أتثري مدى ما الدراسة حول إشكالية متحورت حيث     
 قراراهتا. وَتسني امرد وديته  رفع على يساعدها مما لتطبيقها جاهدة اإلقتصادية

 من حديثة إىل  تقليدية من  املؤسسات هبا تعمل  اليت  األنظمة تطوير  إىل  الدراسة خالل  من  الباحث هدف حيث    
 املنهج على الدراسة هذه يف اإلعتماد مت التسيري، مراقبة أدوات َتسني يف للنتائج واملسامهة دقيق تفسري إعطاء أجل
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 حماسبة طرق خمتلف سرد يف التحليلي الوصفي املنهج على  إعتمدت مث تطورها، ومدى التكاليف حملاسبة التارخيي
 الدراسة.  موضوع املؤسسة خيص فيما التطبيقي املنهج على إعتمدت مث التكاليف،

 تعتمد يف اإلقتصادية املؤسسات خمتلف أن  أمهها من النتائج من مجلة إىل الدراسة خالل من الباحث توصل حيث   
التكاليف   طريقة تطبق وأخرى الكلية، التكاليف طريقة تطبق  مؤسسات فهناك التقليدية، الطرق على تكاليفها نظام

حنو  تتوجه بدأت مؤسسات وهناك االحنرافات، وَتليل املوازانت وإعداد املعيارية التكاليف تطبق وأخرى املتغرية،
األنظمة   توفر  رغم دقيقة، بصورة نتائج إعطاء على يساعد ر بدوه والذي األنشطة أساس على التكاليف نظام  تطبيق

 إىل رجع وذا ا احلديثة، األنظمة تطبيق  حنو  جمملها يف تتوجه مل املؤسسات أن إال تطورها، ورغم املؤسسة يف احملاسبية
 حول نظام معلومات نفطال  مؤسسة متتلك تصميمه، أجل من  النظام  يتكلفها  اليت  الباهضة والتكاليف التأطري نقص

 .اجملال هذا يف لنقص املؤطرين وذلك الكلية التكاليف طريقة تطبق زالت ما لكنها التكاليف، وحماسبة العامة احملاسبة

 الدراسة الرابعة  :الرابع الفرع

التقليدية   التكاليف طرق بني دراسة مقارنة" :بعنوان املاجيستري شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرة أمحد، حايب     
 التجارية، العلوم يف "اجلزائرية  الصناعية املؤسسات يف تطبيقها وإمكانية األنشطة أساس على التكاليف حماسبة وطريقة

 2011 - 2010 ، 3اجلزائر جامعة وتدقيق، حماسبة :ختصص

 َتديد يف وفعالة مالئمة أداة التقليدية التكاليف طرق كانت ما إذا حول الدراسة   إشكالية متحورت حيث     
 حنو  التوجه األخرية هذه على جيب أم  اجلزائرية الصناعية املؤسسات يف  للمنتجات  النهائية والتكلفة خمتلف التكاليف

 إىل الدراسة خالل من الباحث هدف حيث الراهن، الوقت يف ABC األنشطة أساس على التكاليف طريقة حماسبة
إبراز وتطويرها هبا االهتمام ومدى اجلزائرية الصناعية املؤسسات يف  التكاليف طرق واقع على التعرف  كيفية و 

 التطبيقي اجلانب يف  أما النظري اجلانب يف  وهذا التحليلي الوصفي املنهج على الدراسة هذه يف مت االعتماد توزيعها،
 .ببسكرة الكهرابئية الكوابل لصناعة الوطنية الشركة حالة بدراسة وذلك التجرييب  املنهج استخدمنا

 ال تتبع أهنا إال املصاحل و  األقسام من جمموعة إىل مقسمة أهنا ورغم املؤسسة أن إىل الباحث توصل األخري ويف     
 .سنوية عطلة ابعتبارها ونصف شهر ملدة واآلالت العمال  تكاليف تستبعد أهنا كما املتجانسة األقسام طريقة

 

 

 واالختالف  التشابه أوجه :الثاين املطلب
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 األوىل الدراسة :األول الفرع

 هذا ابلنسبة التحليلي الوصفي املنهج وهو أال البحث يف املتبع املنهج حيث ومن الشكل حيث من الدراستان تتشابه
 حيث طرح من  الدراستان اختلفت حيث التطبيقي، للجانب املتبع املنهج الدراستان يف  ختتلف لكن  النظري للجانب

 تسمح ووسيلة للتسيري عالةف أداة يكون أن التحليلية احملاسبة نظام إمكانية إىل الطالب  تطرق حيث اإلشكالية
 اجلارية التحوالت ظل  يف أحسن تسيري مع اجلزائرية االقتصادية املؤسسات تتأقلم أن جيب القرار وكيف ابختاذ للمسري

 ترشيد األعباء يف التحليلية احملاسبة دور حول دراستنا متحورت  بينما التسيري أدوات ابستخدام الوطين االقتصاد يف
 .االقتصادية املؤسسة لدى واملصاريف

 الدراسة الثانية  :الثاين الفرع

 املضمون حيث يف اختلفت  أهنا إال النظري للجانب ابلنسبة املنهج يف الشبه أوجه كانت فقد الدراسة هلذه ابلنسبة  
 تقومي أداءها، يف وابلتايل املؤسسة تسيري رقبة ا م يف وأداة كنظام التحليلية احملاسبة أمهية إىل الدراسة هذه يف تطرقنا
 .واملصاريف األعباء ترشيد يف التحليلية احملاسبة دور تناولت واليت دراستنا عكس على

 الدراسة الثالثة :الثالث الفرع

فيه  متت الذي القطاع حيث من وأيضا للدراسة املتبع واملنهج الشكل حيث من الدراستني بني الشبه أوجه كانت    
 . التكاليف حلساب  احلديثة الطرق على ركزت الدراسة هذه إن يف االختالف ويكمن التجاري، القطاع وهو  الدراسة

 الدراسة الرابعة  :الرابع الفرع

املضمون   يف  اختلفتا أهنما  إال النظري اجلانب  رسة ا  لد املتبع املنهج  حيث من  الدراستان بني التشابه أوجه كانت    
 ركزت على الدراسة األخرى أن إال واملصاريف األعباء ترشيد  يف ودورها التحليلية احملاسبة على دراستان ركزت حيث
 .النهائية والتكلفة التكاليف خمتلف َتديد يف فعالة و  مالئمة أداة التقليدية التكاليف طرق كانت إذا ما حول

 

 

 :الفصل خالصة

ضرورية   وسيلة أهنا نستنتج أن َيكن دورها، و  أهدافها معرفة و  التحليلية للمحاسبة النظرية دراستنا خالل من      
 التقليل من و  األخطاء معرفة على تساعد و  للمؤسسة املالية الذمة على تؤثر اليت املالية املعلومات تنظيم و  لرتتيب
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 يف ظل  خاصة مقوماهتا، و  تكاليفها دراسة على تعمل اليت  احملاسبة تقنيات و  وسائل على ابالعتماد تاالحنرافا
 .األعمال بيئة على تطرأ اليت التغريات و  التطورات

 تعمل على ألهنا االقتصادية للمؤسسة ابلنسبة كبرية  أمهية ذات التكاليف ترشيد أساليب أن  اتضح آخر، جانب ومن
اعتماد   يف تتمثل الرتشيد لكيفية ابلنسبة أما أسلوب، كل وفق التكاليف َتديد خطوات وختتلف التكاليف، َتديد

 ورغباهتا أهدافها بني توازن أن االقتصادية املؤسسة  على يوجب ما وهذا التكاليف، تدنئة يف يساعد الذي األسلوب
 . السوق يف حصة لكسب

 
 

Through our theoretical study of analytical accounting and knowledge of its goals and role, we can conclude 

that it is a necessary means 

To arrange and organize financial information that affects the financial liability of the institution and helps to 

know errors and minimize 

Deviations from dependence on accounting methods and techniques that study its costs and components, 

especially in 

The developments and changes that affect the business environment have remained. 

On the other hand, it has become clear that the methods of rationalizing costs are of great importance for 

the economic institution as it works 

On determining costs, the steps for determining costs vary according to each method. As for how to 

rationalize, it is to adopt 

The method that helps in lowering costs, and this is what obliges the economic establishment to balance its 

goals and desires 

To gain market share. 
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 38............................................................... سابقة دراسات :الثالث املبحث

 38......................................................السابقة الدراسات عرض :األول املطلب

 38.................................................................األوىل الدراسة :األول الفرع

 39.......................................... ........................الثانية الدراسة :الثاين الفرع
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 39...................................... ..........................الثالثة الدراسة :الثالث الفرع

 40........... ..................................................... الدراسة الرابعة  :الرابع الفرع

 41....................................... ............... واالختالف التشابه أوجه :الثاين املطلب

 41.............................. ...................................األوىل الدراسة :األول الفرع

 41....................................... ...........................الدراسة الثانية :الثاين الفرع

 41.................................................................الدراسة الثالثة :الثالث الفرع

 41................................................................. الدراسة الرابع  :الرابع الفرع

 42.. ........................ .. ...................................................الفصل خالصة

 43.....خامتة ....................................................................................
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