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 الشكر                                                                            

 

 قبل وكل شيء نشكر هللا  عز و جل ونحمده الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم

 علمنا دراستنانحتاجها لوصول إلى  هذا المستوى وإتمام  والصبرمن القوة  ووهبنا

 

 المتواضع هذا،

 و إياكم , بيه نفعنا  هللا

 

 كما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان ، و فائق االحترام و التقدير

 

 المذكرة و على كل النصائح هذه على  اإلشراف"بشني يوسف " على قبوله  األستاذإلى 

 هذا العمل ,  السديدة و التوجيهات القيمة التي قدمها في سبيل إتمام 

 

 الموقرة  على قبول  مناقشة اللجنة كما أتقدم بخالص التقدير و جميل العرفان إلى كل  أعضاء

 

 للمشاركة في إثراء جوانبه, حضورهمموضوع المذكرة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   إهداء

 

 يءو قبل كل ش الهذا أوتواضع الم ثمرة جهدي و عملي أهدي 

 إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحياة و سر الوجود

 

 إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي 

 في عمرها.  هللاب أمي الحبيبة أطال ايإلى أغلى الحب

 بكل افتخار من أحمل اسمه لى بدون انتظار العطاء من علمني إلى

 إلى من أشعل مصباح عقلي و أطفأ ظلمة جهلي

 في عمره. هللا و كان لي خير مرشد أبي العزيز أطال 

 إخوتي  األسرية  المحبةإلى من أتقاسم معهم أجواء 

 

  .أصدقائيو كانوا سندا و عونا خطوة بخطوة  يإلى من أنجبتهم الحياة ل
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 مقـدمـة:

إلى تحقيق عدة أهداف أساسية عموما في الفعالية االقتصادية الكفيلة بتحقيق  االقتصاديةتسعى المؤسسة 

البقاء و النمو ،حيث يكون المؤسسة من التغلب على القوى التنافسية العالية في العصر الحالي .و ال يمكن 

أن يكون تحقيق األهداف السابقة إال من خالل التحكم الجيد و الفعال في التكاليف ، األمر الذي يمكن 

 و الربحية.  المروديةأعلى درجات  ىالوصول إلمؤسسة من 

نسعى من خالل هذه المداخلة إلى دراسة األدوات و التقنيات التي تضمن للمؤسسة تدني تكاليفها إلى الحد 

األمثل الذي يؤدي إلى تحقيق األرباح و من ثم ضمان أعلى درجات التمويل الذاتي لالحتياجات المالية 

مع المحيط  االندماجو من ثم هدف البقاء و النمو ،  قالذي يحقالمستقبلية ، و هذا هو السبيل الوحيد 

.و لتحقيق ذلك تتبع المؤسسة عدة استراتيجيات وسياسات تمكن من تدخين  االجتماعيو  االقتصادي

التكاليف الكلية إلى الحد  لتدنيهالتكاليف ، وامتصاص التكاليف الثابتة ، و التي تعتبر المحور األساسي 

 . ويةالذي يمكن أن تكون من المنظمات سياسات تسعير ق

خاصة، كما تعد  اسبية بصفةالمح العلوم جتماعية بصفة عامة، و االحاسبة التحليلية من العلوم ملتعتبر ا

من  ألزمهاية، مع ما هميتها و ضرورتها منذ بداية الثورة الصناععلوم الحديثة نسبيا و قد أبرزت أالن م

صاحب  بحيث أصبح من الصعب أن يلم  وانتشارهاؤسسات المواتساع حجم  وتضخمهل لعماتعقد ا

 محاسبية إلى البحث عن طرق وأساليب وأنظمة الحاجة كدفعته تلحيث  كل جزئيات مؤسسة ب المؤسسة

والفروض و السياسات التي يمكن أن يسترشد بها عند تحديد  لمبادئ من القواعد و مجموعة تعتمد على

من ربح  بقصد معرفة نتائج أعمال أنشطة مؤسسة خدماتفة النهائية للمنتجات أو التكاليف النتاج و التكل

 أو خسارة.

 أهميتهابالغة للتحكم في التكاليف و تحسين فعالية التسيير، و تنبع  هميةأ حاسبة التحليليةملاتكتسي طريقة 

ها بشكل أفضل، و إن الهدف هيكلتها و سلوكها بغرض التحكم في التحديد الدقيق للتكاليف و دراسة  في

، فبدون تحقيق هذا األرباحو تعظيم تلك  رباحاإلألي مؤسسة كانت هو الحصول على  وليألاو  األساسي

ؤسسات تحقيق هذا الهدف عن طريق تحكمها في لم، و تستطيع هذه االطوي الهدف فإنها لن تستطيع البقاء

 األنشطةو  تجاتالمنعلومات عن تكاليف م كونسعر، فعندما ت أنشطتها بحيث تعطي أفضل منتج و بأقل

هذه  بتخفيض  المتعلقةالقرارات  التخاذقاعدة صحيحة  ؤسسة محددة بشكل دقيق، توفر للمسيرينلمداخل ا

 . األخرى ؤسساتالممن  مثيالتها السوق مع في لمنافسة ومن ثم تستطيع التكاليف والتحكم فيها

 

 : الدراسة .إشكالية1

 حروقاتلممة لتقدير التكلفة في قطاع اهمال  األدواتوالحديثة  األساليبحاسبة التحليلية من لميعد أسلوب ا

ناسب، إذ تقوم بتحليل نتائجها العامة بصفة دقيقة و تفصيلية حيث تسمح المعلى اتخاذ القرار  تساعدهم 

 حققة علىلمالنتائج ا على ختلفة، ومن ثم التعرفلمالتكاليف ا الل وذلك من خ النتائج الحقيقة بمعرفة



 

اكبر و أوسع في الدول  هذا ما جعلها تكتسب مكانة كل قسم أو مركز مسؤولية،  و وجتنمستوى كل 

 : التالية ةاإلشكاليبمحاسبة التسيير و مما سبق يمكن طرح  تقدمة، حتى أنها أصبحت تعرفلما

 في مؤسسات الجزائرية   تكاليفهالحساب  ؤسسةالمحاسبية التحليلية في المإلى أي مدى يمكن تطبيق نظام 

 الفرعية التالية: األسئلةندرج  ةاإلشكاليو لتبسيط 

 الجزائرية؟ ؤسسةلما في التحليلية حاسبةالم وجود ضرورة  مدى ما -

 ؟ المؤسسةالتكاليف في اتخاذ القرار داخل  دور محاسبة ما -

 التحليلية ؟ المحاسبةهل تواجه مؤسسة سوناطراك صعوبات في حال عدم تطبيق  -

 :فرضية الدراسة  2

 و التكاليف عنصرا أساسيا و مهما في أي مؤسسة اقتصادية بحيث تسعى إلى تحديديها و عباءاألتعتبر  -

 التحليلية يسمح لها بحساب ومراقبتها و محاولة تخفيضها بشكل دائم و بالتالي وجود نظام للمحاسبة 

  و تحديد التكاليف . األعباءتحليل 

ؤسسة لكونها تساعد على حساب مختلف التكاليف و تحديد مالهامة في  التحليلية أداة  المحاسبةتعتبر  -

 . قتصاديةاال ؤسسةلممستوى ا على القرارات من اجل اتخاذ النتيجة

بالرغم من توفر  التحليلية حاسبةلمتقدير لتطبيق ا جةلم ترقى مؤسسة سوناطراك بالجزائر إلى در -

 .أنظمة محاسبية سليمة

 : أهمية و أهداف الدراسة -3 

 دارةاإلالتكاليف في رفع كفاءة طرق  حساب التعريف بمحاسبة التكاليف و إبراز  -

 .الجزائرية االقتصادية المؤسسةمعرفة مدى فعالية محاسبة التكاليف في  - 

 التقليدية عن طرق التكاليف"ABC" األنشطةمعرفة ما أضافته طريقة محاسبة التكاليف على أساس  - 

  :المستخدم  المنهج - 4

ءم مع البحث، أما في الجانب التطبيقي استخدمنا النهج التحليلي ليتلمالوصفي و ا هجلمناسيتم استخدام 

 , التجريبي هجلمنا

  :الموضوعمبررات اختيار  -5

 : هما هرين وضوع بناءا على عدة أسباب منهما سببين جولماختيار هذا اتم 

 وضوع الماختيار هذا  ول فياال كان السببالمالية و التجارة الدولية مجال  فيي اختصاص 

 التحليلية  حاسبةالمحول موضوع تطبيق  لدراسات قلة 

 . لجزائرية قتصاديةاال ؤسسةملا في التكاليف معلوماته حول تطبيق محاسبة توسيع في الباحث رغبة 

  :خطوات البحث  6

  :فصول ثالث إلى تم تقسيم البحث الفرضيات  صحة وضوع وسعيا لتأكيدلمعلى أسئلة ا جابةاإلمحاولة 

  التكاليف ماهية : سنطرق الى  األولالفصل 



 

العامة لتعزيز الميزة  األساليبو  تدنينها أهميةحول  التأنيتكاليف و المبحث  تدينهمفهوم :  األولالمبحث 

  التنافسية للمؤسسة .

بحث لماينقسم إلى: مباحث  بحيث التحليلية محاسبةطريقة حساب تكاليف بال  : سنتطرق إلى الثانيالفصل 

  .: طرق تخفيض و حساب التكاليفالثانيحاسبة التحليلية و لم: ماهية اولألا

 1ارزيو بحيث يضم  مستوى مؤسسة سوناطراك علىحالة  ةفيه دراسأما الفصل الثالث: سنتناول 

  .حساب التكاليف و دراستها سوناطراك و الثاني  مؤسسة: تقديم عام ولاألبحث لما :مباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  :  األولالفصل        

 
 النظري لتكاليف النقل   اإلطار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مقدمة الفصل :

 

نشاط اإلنتاج للمؤسسات والشركات عملية معقدة. يتكون من مراحل مختلفة. هذا ، على سبيل المثال ، 

إنشاء ، تخزين ، توزيع ، نقل البضائع. يرتبط كل من هذه الروابط في سلسلة اإلنتاج بعدد من الصعوبات 

والتكاليف. وكقاعدة عامة ، يجب التعبير عنها من الناحية النقدية. تسمى األرقام الناتجة والمخاطر 

 .  التكاليف اللوجستية. هذا يدل على جميع الجوانب المالية لعمل الشركة ، ويحدد ربحية المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  تدنينهاو : ماهية التكاليف  األولالمبحث 

العمال  مختلفيساهم فيها  بحيث االقتصادية المؤسسة في  الهامةالتكاليف من العمليات  تدنيهعملية  تعتبر

  في ترغب  التي والمؤسسة .، هندسية ...اخلمحاسبيةالتخصصات سواء كانت إدارية، مختلف  بالمؤسسة في 

مواردها وهو  استغالل وتحسينتكلفة إنتاجها  تخفيضتوجيه نفقاتها حتى تتمكن من  تحسنتكاليفها عليها أن  تدنيه

 الحاضريف الوقت  المؤسساتظل وجود منافسة شديدة بني في ة إليه كل يوم خاصة الحاجمطلب تزداد 

 

 : تعريف التكاليف  األولالمطلب 

تصادية، لذلك فهي تتطلب فهما جيدا، خاصة وأنها من االقالقرارات  في مختلفدور هام  لهاالتكلفة 

تستعملها، أو  البت األطراف تختلف بين  كنيرة معاني  لها ، وبيربشكل ك االستعمالالشائعة  المصطلحات

مفهوم  تحديد بمكان زمنية وأخرى لذلك من الصعوبة  فترة  بينمضمونها الختالف  في حتى من ناحية ا

 .لهادقيق 

  مفهوم التكلفة

 األساسيةبها وفهم معانيها، ينبغي التعرض إل العناصر  الخاصة  لمفاهيم ا مختلف قصد الوقوف على 

 . المصطلحتساعد على فهم معنى هذا  التي

 االقتصاديين :مفهوم التكلفة عند  -1

التكلفة هي طريقة تفسري أو صياغة معلومات المحاسبين و  نبين االقتصادييالقائمة  الخالفات من بني 

على هذا  كبيرة يعتمدون بصفة   ناالقتصادييعن مفهوم تكلفة الفرصة البديلة، باعتبار لحديث ا يمكنو

بديل معني  المتاحة في الموارد الستخدام منها نظرا  ستفادة يتم ا لم والذي يتعلق بتضحيات ببدائل  المفهوم 

بسلع أخرى،  تاج سلعة معينة يعين التضحية إن في الموارد، فاستخدام حجم معنّي من األخرىبدل البدائل 

 االقتصاديةأي أن تكلفة الفرصة البديلة تعين من الناحية  إلنتاجها المواردأن توجه هذه يمكن كان 

يف  األموالرغم أن نتيجة لتوظيف المعروضة  على أحسن البدائل  المفقودة  األموالأو  اإليرادات

 .والالزمةمثال، بالدقة الكاملة  الماللرأس  االستخداماتد أفضل هناك صعوبة لتحدي الحاليةاستخداماتها 

 المحاسبين مفهوم التكلفة عند  -2

مع قبول ما يتم  المسطرة  األهدافقصد بلوغ  المؤسسةالتكلفة تتعلق بكل ما تضحي به  لمحاسبين عند ا 

على ضوء  والخسارة الربح  فيوصا الخسارة مل الربح أو مجالتضحية به للقياس الكمي، حيث يتم إظهار 

، ومن ثم تنقص قيمة إليرادات لمؤسسة تخفيضا متصل،وباعتبار التكلفة باإليراداتالتكاليف  جميع مقابلة 

 تحدي الى تسعى  لمحاسبةالربح، وكون ا

، هذا ما جعل مفهوم التكلفة يأخذ موضعا واضحا ومهما بالنسبة االقتصاديةلمؤسسة بالنسبة ل األرباح 

 للمحاسبين 

_______________________________ 

 .270، ص  1997خالد عبد الرحيم ،أكرم أمحد الطويل ، مجال حممد النعيمي، أساسيات التنظيم الصناعي ، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان، 



 

 

 التكاليف :  تدنيهمفهوم  المطلب الثاني : 

 

 الحصول خاللقدرتها التنافسية من تحسين زيادة أرباحها وتعمل على  الى االقتصادية المؤسسةتهدف 

التكاليف  تدنيهيف السوق، وتتضمن عملية  المطلوبة بالجودة  متوجعلى تكلفة أقل من منافسيها وتقديم 

حقيقية ودائمة يف  تخفيضاتالتكاليف على أنها  لندنيةطاء مفهوم إع ويمكنجعلها أقل مما هي عليه. 

ومن ثم البحث (، 7( لالستخدام  مالئتهاعلى  ألتأثريبدون  المقدمة الخدماتأو  اإلنتاجتكلفة الوحدة من 

بها،  المرتبطةالتكاليف  تدنيهمن أجل  المنتجاتبتحسني تصميم  المطلوب ةالخالصعن الوسائل والطرق 

مستوى أقل منه، ويتطلب ذلك تغري يف الى  الحاليمن مستوى التكلفة  االنتقالوبذلك فهي تدل على 

بتكلفة لمنتوج من إنتاج نفس ا االقتصاديةللوحدة  يمكن بحيثعلى أساسها التكاليف  بنحتس التيالظروف 

طي إنتاج أكرب بنفس التكلفة، أو أقل ،أو يكون باستعمال آلة جديدة تؤدي نفس العمليات بتكلفة أقل، أو تع

من قبل، أو عن  المستخدمة المادة  مادة خام جديدة ذات تكلفة أقل من تكلفة اإلنتاجعندما يستخدم يف 

على  الضائع طريق تغيري نظام العمل كوسيلة للقضاء على الوقت الضائع أو بتخفيض تكلفة وقت العمل 

بالنسبة للسعر الذي تضعه  العمالءعاة درجة مرونة طلب تكاليفها مع مرا تدنيهأن تعمل على  المؤسسة

، حيث أنهم بدون شك سيعملون على المنافسينأيضا رد فعل  االعتباربعني  األخذ، و اإلنتاجبعد عملية 

تكاليفها  تدنيهتعتمد على  التي المؤسسةتكاليفهم بقدر ما يستطيعون، لذلك على  وتدنيهرفع جودة منتجاتهم 

لتسليم  المناسب، التقيد بالتوقيت المنتجعلى جودة  الحفاظالتنافسية أن تعمل على  لتحسني قدرتها

 .،وأن يكون السعر متناسب مع السعر السائد يف السوق قصد إرضاء الزبائنالمنتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 .207،ص   1974، بيروتعلم االقتصاد،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،د، مبادئ حميسرى أ الرحمنالدين، عبد   عمر محي 



 

 

 ها العامة التكاليف و االساليب  تدنيه أهميةالمبحث الثاني : 

 :التكاليف  تدنيه أهمية:  األولالمطلب 

 

قدرتها التنافسية تحسين يف زيادة أرباحها ومن ثم  االقتصادية المؤسسةالتكاليف يف  تدنيهتكمن أهمية 

كما  .االقتصادية المؤسسات نموتساهم يف استمرارية و التي المؤشراتباعتبار أن ها مش الربح يعد أهم 

  :للمؤسسات الصناعية واليت تتحقق بإحدى الطرق التالية األساسي الهدف الربحيةتعد 

 بيرة في التكاليف ذات أهمية ك تدنيهاعتبار  ويمكن .التكاليف نيهتدو  اإلنتاجية، زيادة المبيعاتزيادة 

مثل  المبيعاتظل وجود صعوبات تواجهها زيادة  في  أكرب بالنسبة للمؤسسة، خاصة ربحية تحقيق

 اإلنتاجيةزيادة  إلى ااجتهدنوإذا  .ذلك تحقيقتتبع  التيالسوق والتكاليف  محدودية، منافسيوجود عدة 

إنشاء خطوط إنتاجية جديدة وذلك  خالهايتم من  التيعلى قدرات إنتاجية  المؤسسةفتواجهنا ضرورة توفر 

تطبيقها  يمكن التيالتكاليف من العمليات  تدنيهيلزم توفري استثمارات مالية جديدة، لذلك تصبح عملية 

التكاليف من  تدنيهعملية  تعتبر األحيانويف كثري من  .دون وجود الصعوبات السابقة المؤسسةداخل 

وذلك لكونها طريقة سلمية وبسيطة تعتمد على جدية  ربحيتهالزيادة  المؤسسة تختارها التي األساليبأهم 

دون أن تتأثر بدرجة كبرية بظروف السوق على عكس العناصر  والمستمروعملها الدائم  المؤسسة

واليت  المنتجاتنوعية تحسين ، المنتجاتر كزيادة أسعا المؤسسة ربحيةأن ترفع من  يمكن التي األخرى

 األمورمن  تعتبرالتكاليف  تدنيهإن  .المؤسسةلدى  المتوفرة تتأثر بدرجة كبرية بظروف السوق والطاقة 

أغراض  مجموعة تحققإبراز أهميتها يف كونها  ويمكن تجسيدهاعلى  المؤسسة تعمل التي، المهمة

 تومفورا حققوبالشكل الذي  االقتصاديةمال هو متوفر من إمكانيات متاحة للمؤسسة  المثل كاالستخدام

الذي يعزز  المستوى إلى، الوصول االقتصادية المؤسسةالرقابة على  تحقيقيف  المساهمةمالية مناسبة، 

، ة مكاناإلنتاجيللطاقات  األمثل لالستثمارأفضل السبل  إيجادو  االقتصاديةالتنافسي للمؤسسة  المركز

 .حة للمؤسسةلمتاوا المتوفرة ، أيدي منتجة آالت

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 220عمر محي الدين , مرجع سبق ذكره ص 



 

 

 سسة نيه التكاليف لتعزيز تنافسية المؤلتدالمطلب الثاني : األساليب 

 

، ويساهم يف اآلخر يخدم عديدة ومتعددة، وكل منها  االقتصادية المؤسسةالتكاليف يف  تدنيهإن أساليب 

  : إلىالتطرق  يمكن ، األساليبالقدرة التنافسية للمؤسسة، ولكن من أهم هذه  تحسني

 

على العنصر  االعتماد خاللإسرتاجتياتها التنافسية من  تحقيقعلى  المؤسسةأثر التعلم التعلم يساعد  -أ

بما البشري لتحسني قدرتها التنافسية، وذلك عن طريق اكتسابه للخربة يف طرق تنظيم العمل وتنفيذه 

يتم بواسطتها إما تعديل أمناط  التي اإلجراءات، وهو يتعلق بكل  الجودةالتكلفة وزيادة  تخفيض إلىيؤدي 

لمالئمين ا األفراد تختار االقتصادية المؤسسةأن  بحيثسلوكية حالية أو تطوير أمناط أخرى جديدة ،

 بتدنيهعند إنتاج منتج جديد  االقتصاديةواستعدادهم للعمل،وتظهر أهمية التعلم يف كونه يسمح للمؤسسة 

أي أن عند المنتج من هذا  اإلنتاجيف نسبة مئوية من التكلفة الوحدوية يف كل مرة عند تضاعف وتراكم 

كلما مت  المنتجمعرفة أسباب عيوب  اللهاب خربات ومهارات يتم من خيتم اكتسا الجديد المنتجإنتاج هذا 

هال عدة سنوات من  التي المؤسسةإنتاج عدد أكرب، ومن ثم يتم التعلم مع مرور الوقت، وبذلك فإن 

يف السنة  اإلنتاجإنتاج منتج معني تكون تكلفتها منخفضة مقارنة مع مؤسسة أخرى بدأت  في أخيرة 

 .المنتجةتنخفض تكلفة الوحدة  اإلنتاجاعف حجم و كلما تض الحالية

 

 االقتصادالتكلفة ويسمى هذا القانون يف علم  بتدنيه الكبرى اإلنتاجيسمح  الحجم اقتصاديات  -ب

وذلك ألن التكلفة الثابتة يتم توزيعها  الحجم تقل تكلفته كلما زاد  المنتج، ويعين ذلك أن الحجم باقتصاديات 

أن اقتصاديات  القول  يمكنتقل، ولذلك  المنتجالتكلفة الثابتة لوحدة  يجعل، وهذا ما اإلنتاجعلى حجم 

 المشروعنتيجة للكرب، فكلما زاد حجم اإلنتاجية أو الوحدة  المشروععليها  يحصلهي و  الكبرى الحجم 

 .بالنسبة  تعمل لكل وحدة يقوم بإنتاجه اإلنتاجتكاليف  انخفاضى عل الحصولمن  تمكنكلما  المصنعأو 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 .83،ص 2003، مصر،  اإلسكندرية، اإلبراهيمية الجامعيةالتكاليف، الدار  محاسبةسامي راضي، مبادئ  محمد



 

نتائج البحث العلمي يف تطوير  الستخدام الرامي  المنظم  الجهدإن التكنولوجيا هي  اإلنتاجتكنولوجيا  -ج

والتنظيمية  اإلدارية األنشطةمن  الخدماتالواسع الذي يشمل  بالمعنى، اإلنتاجيةأساليب أداء العمليات 

يف  المؤسسة اإلنتاجأنها مفيدة للمجتمع  يفترضوتفيد تكنولوجيا  أساليب جديدة  لوذلك بهدف التوصل 

منهجية أجهزة حديثة أو ابتكارات  اختراعاتأدائهم، وهي تأخذ شكل  يويحتسنرفع إنتاجية عامليها 

على الطريقة التقليدية  االعتمادباستثمار موارد أقل من  اقربأعمال ومهام  انجازحديثة، وتساهم على 

إنتاج أفضل نوعية، وبذلك فتكنولوجيا  إلىيف زمن أقصر وتؤدي ذلك  تحقيقمن  نمتكو،كما اإلنتاجيف 

 .المؤسسة في اإلنتاجيةوتزيد من  اإلنسانتساعد يف توسيع قدرات  اإلنتاج

 

 

 

 المؤسسةوأصبحت له أهميته يف خلق العالقة بني  المنتجبتصميم  االهتمام لقد تزايد  المنتجتصميم  -د

هذه العالقة باعتبارها يف  إلىمن رجال البحوث ينظرون  الكثيردرجة جعلت  إلىوزبائنها،  المنتجة

 تحقيقللمنتج يساعد يف  الجيدتعين الفرق بني النجاح والفشل، لذلك فإن التصميم  حتماالتبعض ا

 .بشأنه مصالحهماوالزبون معا، رغم تعارض  المنتجرغبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 84محمد سامي  راضي , مرجع سبق ذكره ص 

 



 

 

 خاتمة الفصل :

 

 

،مما أصبح ضروري  العماليةعن البيئة  تختلف ىتعيش يف بيئة تنافسية جديدة ال المؤسساتلقد أصبحت 

 كغيرهاهذا الواقع ، خاصة وأنها  بمواجهةباستخدام أساليب تسمح هال  وتحسنهاأن تدعم قدرتها التنافسية 

، مما  واإلبداع المهارة زالت تفتقر لعامل التكنولوجيا ، قلة  يعلى مستوى الدول النامية ال المؤسساتمن 

 التيوالتحديات  المشاكلبها وكذلك  الموجودح تغطية النقص  لمواردها استغالليفرض عليها أحسن 

للتفوق على  المتطورابتداع بعض أساليب العمل  تحاول الجزائرية المؤسسةتقف أمامها، لذلك جند 

 تكاليفها تدنيهمنافسيها وكلها أساليب تستهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني :      

 
  طريقة حساب تكاليف بالمحاسبة 

 التحليلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :مقدمة الفصل

ية على بعضها البعض، كما أنه عنصر المالع األسواقو انفتاح  العولمةهن بأنه عصر يتميز عصرنا الرا

علومات، و قد لعبث محاسبة التكاليف دورا هاما و حيويا في الحياة لمالتطور الهائل في التكنولوجيا و ا

 م تساندهعلومات الداخلية و الكمية و النقدية التي المالبيانات و  نتاجإلقاعدة أساسية  باعتبارهاقتصادية اال

  .سؤوليةلما ومحاسبة ءألداا التخطيط والرقابة مجاالتفي  دارة اإلفي رفع كفاءة 

تمثل عنصرا أساسيا المنتج لكون تكلفة  ةالمالي التقاريرحاسبة التحليلية بدور مهم في إعداد لمكما تقوم ا

تهتم محاسبة  للمؤسسة و خاصة الصناعية، و لمالي مركز الزمة لتحديد الدخل و االمن العناصر ال

  .نتجةملاي بتجميع و تحميل تكاليف النتاج على الوحدات التكاليف بشكل أساس

   :لعناصر التالية هذا الفصل إلىسنتطرق في 

 : ماهية المحاسبة التحليلية  .  األولالمبحث 

 المبحث الثاني : طرق تخفيض وحساب التكاليف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 التحليلية المحاسبة ماهية :ولاأل بحثالم

 لمختلفإن موضوع محاسبة التكاليف يكمن أساسا في دراسة و حساب التكاليف و تحليلها و مراقبتها      

 .مثل: تكلفة الشراء، تكلفة النتاج، سعر التكلفة و النتيجة التحليلية للمؤسسة االقتصاديمستويات النشاط 

 

 التحليلية المحاسبة ، أهداف وأهميةفتعار ي : األولالمطلب  

 ؤسسةالمالتي تحصل عليها  اداتاإليرل كون خالهذا يتم من  هو تحقيق ربح،و أي مؤسسة  هدفإن  

ن الواجب ، فالتكاليف إذن مفردة مهمة جدا ومالمالية الفترة الل تتحملها ختكون أكبر من التكاليف التي 

 الل دقة، لكونها تعتبر العنصر الرئيسي و الذي يساهم في تحقيق الهدف من خهتمام بها بالدراستها و ا

 على سةلمؤسا تساعد إدارة  من العلوم التي التكاليف استخدامها بشكل أمثل و بشكل اقتصادي، و محاسبة

 .ذلك

 التحليلية المحاسبة: تعريف األولالفرع  

هم بسبب شموليتها من ناحية و مواكبتها لتكاليف بتعدد كتبها و وجهات نظرلقد تعددت تعريفات محاسبة ا 

بعض  إبراز كل كاتب في غنية إلى يرجع التعارف تعدد نلذا فإ، ىأخر للتطورات من ناحية

هم الدور،وفي هذا الصدد سنحاول عرض أ من حيث دهم يتفقون جميعا األمرالنواحي،وفي حقيقة 

   :كما يلي التعريف

التسيير تعتمد على عرض التكاليف وتصنيفها و  لمراقبةالتحليلية هي وسيلة  المحاسبة" :األولالتعريف 

 المجالالصناعية، غالبا ما تستعمل في  بالمحاسبة، و تسمى أحيانا ةاإلنتاجي األقسام تحميلها على 

 " .الصناعي

نتجات لمنتجات بهدف تقييم السلع واالم، و عباءاألالتحليلية هي تقنية تحليل  المحاسبة"  التعريف الثاني:

 ". لالستغالل  لداخليةا لشروطا  مراقبة كذاباعة، و الم

 صولاأل و ئ دمبامن   تحكمها بمجموعة ة أداا وكلمالية ا اسبةالمحأحد فروع  هي" التعريف الثالث:

ستقبل،كما لموالتخطيط ا لها تاحةالم اإلنتاج في الرقابة على استخدام عوامل  دارة اإلحاسبية، تساعد الم

 " .من الفعالية درجة ىبأقص  ااستخدامه لغرض وتسجيل و تحليل التكاليف تقوم بتتبع

مبادئ حسابات التكاليف، الطرق والتقنيات لعلم وقت أساليب  و هي تطبيقات التكلفة" التعريف الرابع:

 إلغراض المعلوماتالتحقق من التكاليف، و السيطرة عليها و مراقبتها، و تحديد مقدار الربحية وعرض 

 ". إلداريةااتخاذ القرارات 

 

______________________________________________________ 
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  :كبيرة و متميزة و هي استخدامات أربع التحليلية إن للمحاسبة

 المبيعاتتحديدا سعر  -1

 إعطاء عناصر تسمح باتخاذ القرار-2

 بالمعلوماتتجهيز قسم مراقبة التسيير  -3

 التسعير الجيد للخدمات -4 

وفق مبادئ و قواعد  علوماتالم لمعالجة التحليلية هي أداة  اسبةالمحيمكن القول أن  التعارفو من هذه  

 اتخاذ عليها في االعتماد يتم  لتسييرا  مراقبة من أدوات ة تعتبر أداالنتائج،كما  للوصول إلى محاسبية

  .القرارات

  حاسبة التحليليةلملفرع الثاني: أهداف اا

 : ما يلي التحليلية المحاسبةمن النتائج التي إليها  

 : بحسابها للتكاليف و سعر التكلفة تساعد و تسهل على - 1 

 .النتائج دعملية تحدي،وبهذا تسهل أيضا في مالجرد الدائخزون باستعمال لما تحديد قيمة       

 .المؤسسة لمنتجات تحديد سعر البيع        

 . و مسيريها المؤسسةمراقبة التكاليف، و بالتالي مراقبة عمل       

 :بـ  وذلك والتوزيع واالستثمارالنتاج   تسمح بمراقبة سياسات التحليلية المرودية دراسة - 2

 .التوزيعوتخفيضها، التموين، النتاج،  صاريفلمتسجيل ا      

 .تسمح بقياس النتائج التحليلية       

 .التقديرية الميزانياتفي وضع  م تساعده       

  حاسبة التحليليةلمالفرع الثالث: أهمية ا 

ؤسسات يعد أمرا إلزاميا بحكم القانون، فإن المفي أي مؤسسة من  لمالية إذا كان تواجد نظام للمحاسبة ا

مدى تقدير  على التكاليف، الذي يبقى أمرا اختياريا يتوقف حاسبةمظام لتواجد ن بالنسبة يختلف  األمر

في وقت لم تصل  وال مقبإن الحديث السابق كان صحيحا و  .هذا النظام فيهاوجود همية بأ ؤسسةلما إدارة 

إدارية هيم ة، مما أدى إلى ظهور أفكار و مفاإلى قمة الثار  األعمالتطورات و التغيرات في بيئة فيه ال

مفر منها، و ذلك  ال، ضرورة االقتصادية سساتالمؤجود نظام ل حاسبة التكاليف في جديدة جعلت و

، إذ االقتصادية المؤسساتفي الوقت الحاضر وتصاعد الدور الذي يمكن أن يؤديه في  أهميةنظرا لتزايد 

سواء في مجال التخطيط أو  ريةاالداللعملية  الالزمة المعلوماتتعتمد عليه الدارة في توفير البيانات و 

نافسة و رفع المفي  االستمرارالبقاء في السوق و  ةلمؤسساأو اتخاذ القرارات حتى تستطيع  مجال الرقابة

 .الربحية التي تحققها التمعد
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 حاسبة التحليليةلمالثاني: مقومات، وظائف و مزايا ا المطلب

 . بعرض مقومات، وظائف و مزايا محاسبة التكاليف لبلمطاهذا سنقوم في  

 

  حاسبة التحليليةلما مقومات :لاألوالفرع 

نظام محاسبة للتكاليف حاسبة على أن هناك عدة مقومات رئيسية يتأسس عليها أي لمتتفق معظم أدبيات ا 

 :كالتالي و هي مراعاتها يجب شروط قوماتملا ولهذه  ،ةاإلدارأمام  بكفاءة يمكن أن يؤدي وظائفه

 . خطاءاألحدوث  مانعالبساطة و الوضوح      

 المحددة . األهدافوبشكل يحقق  لسيرا لعمالتأثير سلبا على  نستندات دولمواتقليل عدد الدفاتر       

 . ستند أو التقرير أو السجل للهدف الذي صمم من أجلهلمتحقيق ا      

 : قومات بما يليلميمكن تلخيص هذه ا عاله روضة أالمف وبعد توفر الشروط 

  :و دفترية سليمة مستنديهتحديد مجموعة 

نظام سليم  يأل األساسية قوماتلمجموعتها الدفترية و دورتها من استندات و ملمحيث أن تصميم ا

بعناصر التكاليف، لغرض  البيانات الخاصة في تجميع رة اإلدا تعتمدهاالتي  الوسيلة باعتبارهاللتكاليف 

تكلفة ،  تكلفة المواد الثالثة شك أن لكل عنصر من عناصر التكلفة الالرقابة عليها، و وتبويبها و  تسجيلها

حصر تكلفة كل عنصر منها، تمهيدا  خاللهاخاصة به، يتم من  مستندة  ة أخرى دور وتكاليف العاملة دالي

 . لوحدات هذه عن إنتاج  ةالمسؤولي مراكز التكلفة لتحميلها على وحدة التكلفة التي استفادت منها، ثم إلى

ؤسسة أو تم الحصول عليها من طرف لمداخل ا إعدادهالوثائق التي تم كل ا ستهديةملاجموعة الميقصد ب 

 التكاليف نظام الخل مدا نوعية تحدد والتي للبيانات لاألو صدرلمتكون ا بذلك هي،و معامليها

  :تحديد أساس قياس التكلفة.

لتصميم أي نظام  ةالزمال ركاناألو سساأليقل أدهميةو ضرورية عن غيره من  يال األساسهذا 

الطرق وفقا للظروف   ه هذ اعتمادللتكاليف، حيث يتم اعتماد أحد الطرق في قياس التكلفة و يكون 

 .حديثة وتقليدية أناسبة للمؤسسة، فقد تكون هذه الطرق إما طرقا لما

   :تحديد دليل التكاليف

ختلفة ميف في الشركات اليقصد بدليل التكاليف إعطاء كل حساب رقما خاصا به، و يمثل دليل التكال

 .)مراكز التكلفة، وحدات النشاط و عناصر التكاليف)الخطة الرقمية الخاصة بتبويب الحسابات، 
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  :تحديد فترة التكلفة

  .ساسيةألا قوماتالمة و التي تعتبر من في محاسبة التكاليف يجب تحديد الفترة الزمني

ختلفة لقياس تكلفة المالفترة يتم فيها حصر التكاليف على أساسها و توزيعها على مراكز التكلفة  هذه 

 . ختلفةملاخاصة ألن فترات احتساب عناصر التكاليف  1النتاج 

  :فتقارير التكالي

عالجة لمت، االداخالمو هي  رئيسية نثالثة أركامن  نظمةاألمن  التكاليف كغيره  يتكون نظام محاسبة

 ؤسسةملا إلدارة تقارير تقدم  اللمن خ التكاليف انتظام  جتجهيز مخرخرجات،ويتم لموالتشغيل، ا

 

 فتقارير التكالي الفرع الثاني:

 ا:محاسبة التكاليف بعدة وظائف منه تقوم 

   :ةالوظيفة التسجيلي - 1

 ا.)مواد، أجور،مصروفات)عناصر التكاليفتقوم بتسجيل كل ما ينفق من 

التكاليف، حيث تقوم بتحليل كل عنصر  لمحاسبة األساسيةو تعتبر من الوظائف  :لوظيفة التحليليةا - 2

 .من عناصر التكاليف بهدف تحديد نصيب كل منتج من هذه العناصر

، و لكل مركز تكلفة مال ينبغي لكل عنصر من عناصر التكلفة المعاييرتقوم بتحديد  :الوظيفة الرقابية - 3

 حرافاتاالنينفق فعال وكل عناصر التكلفة،وتحديد  اايير بمالمع هذه  ، و مقارنة المنتجة ةتحتاجها لوحدأن 

 .الحد منها وأسباب

، اودراسة أسبابه  االنحرافاتالسابقة، فبعد اكتشاف  بالوظيفة ترتبط هذه الوظيفة :اإلخبارية الوظيفة - 4 

  .تكرارهاو عدم   تاالنحرافا هذه  حيح تصل  الالزم  القرارات التخاذ بهذه النتائج وذلك ة تخبرا لدار

الوظيفة عامل دفع  هذه هذه الوظيفة بعد انجاز الوظائف السابقة، حيث تمثل تتحقق  :الوظيفة التحفيزية -5

حددة في عملية النفاق، ومن لما المعاييرمخطط و عدم تجاوز  هو  ما تنفيذهامن أجل  المؤسسة األقسام 

 يساعد الدارة على هذاقتصادي، ا و بشكل كفء مواردهافي استخدام  المؤسسةدهنا سوف تحفز أقسام 

 .تحقيق أهدافها
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 التحليلية المحاسبةالفرع الثالث: مزايا 

 

   :تعددة التاليةمفي النقاط  حاسبة التحليليةلمتكمن مزايا ا  1

 ي التعرف على مدى مساهمةف ارة اإلد، و التي تفيد المؤسسةتوفير البيانات التفصيلية عن مختلف أنشطة 

خسارة، و تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة باختيار منها في النتائج النهائية للمؤسسة من ربح أو 

 . اسبة للمبيعاتلمنالتشكيلية ا

 .نتج النهائي للمؤسسةالمتحديد عناصر التكاليف التي تشكل تكلفة   -  

 .المناقصاتو  المزايدات قرارات اتخاذ تساعد الدارة على -  

 صناعية ومصاريف ورمن مواد خام وأج المختلفة وضبط عناصر التكاليف مراقبة -  

 . ؤسسةملا تحديد أسباب الربح والخسارة في -  

 المختلفة  راحل والعملياتالم عن تكاليف تزويد البيانات  -  

واد ومعرفة  المؤسسة و ذلك عن طريق حصر التالف من لمالكشف عن نواحي الضعف في كفاءة ا  -  

 .الضائع الوقت
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  التكاليف وحساب : طرق تخفيضثانيال لمبحثا

هذا ،ويتوقف تحقيق األولى هو تحقيق الربح بالدرجة ةمؤسسة اقتصاديأي  أن هدف هو معروفكما 

حاسبية، فمن هنا تبرز أهمية لمتكون أكبر من تكاليفها هذا من ا المؤسسةالهدف على كون إيرادات 

تحديدا دقيقا، و كذلك العمل إلى تخفضيها، فسعي  تحديدهابجانب التكاليف من ناحية  باالهتمام ؤسسة لما

  تحقيق ذلك على تساعدها منها استعمال طرق وأساليب يتطلب الهدفؤسسة على تحقيق هذا لما

 

  التكاليف وطرق تخفيضب : أسالي األول المطلب

و التطورات الهائلة في التكنولوجيا كان البد من تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة مما  المنافسةمع زيادة حدة 

أحد أدهم  األخيرتينهاتين ها، بحيث تعتبر ضها و التقليل منتخفي خاللجعلها تركز على التكلفة، من 

و الطرق التي تسمح  األساليبمجموعة من  خاللإدارة التكلفة، و التي تسعى للبحث عنها من  اهتمامات

  .للتكاليف لاألمثستوى لمبتحقيقها و تحديد ا

 المستمر : التحسين والتطويرألول االفرع 

 المستهلكبمثابة هدف تطويري أللداء يسعى نحو تنظيم منفعة  المستمرتعتبر فكرة التحسين و التطوير  

طريق العمل على تخفيض التكلفة، لذا فهو يتعلق بصفة أساسية بالنواحي التشغيلية للمؤسسة، فهو  1عن 

فلسفة إزالة الفقد من  يعد من أدهم طرق و أساليب تخفيض التكاليف و الرفع من الجودة، و يعتمد على

 تطويرهاالذي يؤدي إلى  األمر، المؤسسةالخاصة بعملية إنتاجية معينة داخل  المساراتو  األنشطةكافة 

ضبط توقيت  خاللإحكام الرقابة على تكاليف التخزين من  خاللمن  و تخفيض تكاليفها،ويكون ذلك

الفرع  .من النتاج إلى تسليمها للزبائن 2 هاءاالنتاليوم و استعمالها غدا، و ضبط توقيت  المواد استالم 

ثم  3903اليابانية سنة ( TOYOTA( هذه الطريقة أول مرة في شركةظهرت  المستهدفةالثاني: التكلفة 

 المستهدفةفتهدف طريقة التكلفة  3، األمريكيةو  األوربية المؤسساتكبيرا لدى  إقبالتطورت و عرفت 

، و هي تقوم في سبيل المنتجاتالصناعية بصفة أساسية إلى تخفيض التكاليف و تطوير  المؤسساتفي 

و خارجها،مستعينا ببعض النظام  المؤسسةبصفة متكاملة من داخل  ةاإلنتاجيتحقيق ذلك بتناول العملية 

اته بتقديم التركيز على العمل و على إشباع رغب أهميةوالتي تتفق معه في  المتطورة  ةواإلنتاجي اريةاإلد

 األخرىها من الطرق كغير  المستهدفةفطريقة التكلفة  4منتجات متقدمة و ذات جودة و تكاليف مناسبتين 

 : سنوجزها كاألتيومبادئها  لها أهدافها

  :المستهدفةأهداف طريقة التكلفة  -1

، كما المنتجاتبصورة أساسية إلى التخفيض في التكاليف و التطوير في  المستهدفة التكلفة تهدف طريقة

 : اآلتيةالفرعية  هدافأ إلىإلى تحقيق  تهدف 
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 هامشهداف تكلفة بطرح   المستهدفةالتكلفة  تضع طريقة المبدأاستنادا لهذا  :السعر يؤدي إل التكلفة 1-1

 :اآلتية بالمعادلةهذا ما يعبر عنه التنافس ي، و من سعر السوق  المرغوبالربح 

 

 المستهدف هامش الربح  –= سعر البيع المستهدفةالتكلفة    

 

   : ى العميللالتركيز ع 1-2

في  االعتباربالجودة، التكلفة و الوقت و التي تؤخذ بعين   المتعلقة العمالء المتطلباتأي التركيز على 

 أي خاصية و العمليات و في نفس الوقت توجه تحاليل التكلفة بحيث يجب أن تكون قيمة تجالمنقرارات 

 أكبر من تكلفتها ( بالنسبة للعميل( نتجالميؤديها  أوظيفة

 :ى مرحلة التصميملالتركيز ع 1-3

و العملية، لذلك يجب أن تتم  توجلمناهذا السياق يتم التأكيد على مراقبة التكاليف في مرحلة تصميم  في   

 في جديدة  ق منتوجاتالمن إط وتخفيض التغييرات الهندسية قبل بداية النتاج لينتج عنها تكاليف منخفضة

 . السوق

   :الحياة دورة تكلفة تخفيض 1-4 

، و تتضمن تكلفة دورة الحياة العمالءو  المنتجينياة بالنسبة لكل من يتم تخفيض تكلفة كامل دورة الح

 . والتوزيع الصيانة التشغيل، تكلفة سعر الشراء، تكلفة

 : إدماج سلسلة القيمة 1-5

بالتوريد، التوزيع،  المعنيين األعضاءيعني هذا إدماج كل أعضاء سلسلة القيمة، حيث يتم إدراج كل  

 .المستهدفةفي طريقة التكلفة  العمالءتقديم الخدمات و 

 

 : المستهدفةمبادئ طريقة التكلفة   2 

 تقوم طريقة  :التيتتمثل في  المبادئعلى مجموعة من  أهدافهافي تحقيق  المستهدفةترتكز طريقة التكلفة 

 . واألرباح للتكاليف األجلوالطويل  المتوسطخطيط أساس ت على المستهدفة التكلفة

 

أو  المؤسسةإليه، سواء من داخل  المنسوبةللمهام  مالئمةتشغيل فريق عمل ذي مهارة  أهميةتؤكد على 

و تجعل أساس  الموردينتهتم بتوثيق العالقة مع   .والموزعين وردين والوسطاء كامل خارجها من

للمؤسسة أو طرفا أساسيا في عملية التخطيط  نهم شركاءالتعامل معهم الثقة لسنوات طويلة، أو تجعل م

 الواحدة، حتى تسهل عملية  المؤسسةفي  المنتجاتبإنتاج العديد من  بأهميةتنادي   .و التعميم للمنتجات
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 عية، تقوم بإشراك جميع العاملين في وضع الخطة التصني  .للمجموعة ككل المستهدفة األرباحتحقيق 

الجديدة  المعلوماتتعتمد على أساس دقيق و صحيح من   .على تنفيذ الخطة بكفاءة عالية يحفزهم مما 

 المؤسسمن داخل و خارج 

  المسؤولية الفرع الثالث:محاسبة 

ضمن مراكز  عن حدوثها ينلمسولا باألشخاص تواإليراداالتكاليف  طإلى رب رقابي يهدف بنظام 

، المحددة  األهداف و تقوم على تحديد .لهم  المحولة والمسؤوليات الصالحياتو محاسبتهم وفق  المسؤولية

  المسؤولية محاسبةو  .محاسبته 2تتم  االنحرافاتو تتم الرقابة على أدائه و تقييم كفاءته و إذا وجدت أي 

السؤوليين عن وحدات مو المؤسسةفي  المختلفةالدارية  المستوياتهدف أساس ي يتمثل في تمكين 

داخل وحدات الهيكل التنظيمي، االداء ، كما تمكن من قياس تاإليرادامن الرقابة على عناصر  فاإلشرا

 هدافاألأخرى من  ،كما توجد مجموعةالمؤسسةداخل  حيحةصال تإليرادا باتخاذ  للمسولينو تسمح 

 :نذكر منها

 سؤوليةملا األشخاصو  تادااإليررة بين التكاليف و مباش بإيجاد عالقة  المسؤوليةيهتم بأسلوب محاسبة  

 تواإليرادا التكاليف هذه  عن  المسؤولية للرقابة، لتتبع القابلية التحكم و إمكانية أساس على  عنها

 و محاسبة التكاليف و المالية المحاسبةعلى مبادئ وأسس التنظيم ونظم  المسؤولية تحتوي محاسبة  .-

 . اإلداريةات بالمستويلنظم ا هذه  ربط  التقارير مع

ككل، فهي   االقتصادية  المستوياتالخاص بكل مستوى من  األداءفي تقييم  المسؤوليةتساعد محاسبة   .

، فاإلشراو تقييم أداء كل وحدة من وحدات  األحداثلرقابة تنفيذ الخطط عن طريق متابعة تنفيذ   أسلوب

   .المناسبة  لإلى الحلوللتوصل  الالزمة تاإلجراءا واتخاذ رافاتالنحا و التعرف على

 بالنسبة تواإليرادا فالتكالي عناصروتحليل  إلى تبويب وتجميع المسؤولية محاسبة نيتجه مضمو

بالنسبة لكل فرد أو مستوى  االنحرافاتالدارية و  المشاكل، و عليه يمكن تحديد حجم المسؤولية  لوحدات

 .يحيةصحالت تاإلجراءا التخاذإداري مسؤول، تمهيدا 

 :  المتوازن األداء :مقياسالرابع الفر ع 

، فهو أداة التي تستخدم األعماللتنظيم  الستراتيجيأللداء  متكامليعد إطارا  المتوازن األداءإن مقياس 

، و هي أداة لترجمة المختلفةالدارية  المستوياتإلى الوحدات و  المؤسسةلنقل و توصيل إستراتيجية 

قياس ، وأيضا لالمؤسسةتشغيلية و مؤشرات عملية تحقق رؤية و مهمة  أهدافإلى  المؤسسةإستراتيجيات 

 المؤسسةبما يدعم قوة  المستهدفةتحقيق النتائج هذه الوحدات و استخدامها بشكل يضمن نماذج التنفيذ في 

قصير  األجلفي  هدافباألو يهتم  الماليةو غير  المالية المقاييسو موقفها التنافس ي، فهو يجمع بين 

 طرافاألو العمليات بما يحقق التوازن بين حاجات  االستراتيجياتو يربط بين  المدىو طويل  المدى

 المجتمعوالعاملون و  والعمال المستثمرونو دهم  األعمال بتنظيم  المعنية

_______________________________________ 

   68- 67, ص ص    2007نور احمد و عبيد حسين و السيد شحاته , مبادئ المحاسبة التكاليف , الدار الجامعية , االسكندرية , مصر , 



 

 الثاني: طرق حساب التكاليف و التكلفة النهائية المطلب

 

التكاليف عدة الطرق في احتساب التكاليف و التكلفة النهائية، بحيث نجد كل طريقة تختلف عن  لمحاسبة 

عند في الدقة االختالف هذا  ،ويكمن الختالف  هذا  ويكمن  ، التكاليف التعامل مع فبكيفية  األخرى

 . 0 .عن الطرق التقليدية ةبأكثر دق الحديثة قفتمتازا لطر لنهائية والتكلفة التكاليف احتساب

  :طرق التكاليف الفعلية -1

على  للدالةهي التكاليف التي تمت فعال في سبيل إنتاج أو الخدمات، و يسميها البعض التكلفة التاريخية 

 من الطرق مجموعة وتحتوي على ، للمستقبل مخططة تكلفة وليست الفع أنها حدثت

 

  :المعياريةالتكاليف  طريقة -2 

قياس  و معينة فيفتر  المؤسسةنشاط  مراقبة بهدف معيارية بصيغة وتتميز مسبقا هي تكاليف محددة 

العناصر  قيمة و ين ما يحقق فعال من كميةب  مقارنة قدراتها وإمكانياتها في تحقيق برامجها،و هذا بإجراء

و ليست تاريخية، و يمكن تحديد  المستقبلالتكاليف و ما يحدد من قبل، فهي إذن طريقة موجهة إلى 

 المؤسسةالتقديرية أو برنامج نشاط  بالميزانيةكلها ذات عالقة  1 تتلقيبعدة طرق  التكاليف النموذجية

 .للفترة 

 

  :األنشطةى أساس لطريقة حساب التكلفة ع -3 

 المنتجة السلعة و اعتبار تكلفة األنشطةو التي تهتم بتحليل  التكاليف الحديثة أنواع طرق محاسبةهي أحد 

في إنتاجها، حيث تتيح هذه  ساهمتو التي  المضافةذات القيمة  األنشطةعلى أنها تكلفة  المقدمةأو الخدمة 

التي ليس  األنشطةبسبب إلغاء  ةياإلنتاجبشكل أدق إضافة إلى زيادة الكفاءة  المنتجالطريقة تحديد تكلفة 

 . المنتجعلى جودة  ؤثرلت لها قيمة مضافة و 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 73نور احمد و اخرون مرجع سبق ذكره ص 

 

 



 

   :خالصة الفصل

 المعلومات، و من أدهم مصادر المحاسبيالتحليلية من أدهم الركائز التي يقوم عليها النظام  المحاسبةتعد 

الكمية و النوعية،  المواصفاتتمثل أساس معالم اقتصاد السوق، بتقديمها كل   باعتبارها  المؤسسةداخل 

للمؤسسة  المالية   ةديالمر دو قإلى تحقيات الهادفة  من القرار مجموعة و التي على أساسها يتوقف اتخاذ

  .و تحسين أدائها باستمرار

قياس ك هي نتيجة للمهام الحساسة التي تقوم بها  المكانةومن جهة أخرى نجد أنها تكتسح مكانة اكبر هذه 

 .التكاليف هداف محاسبة أ  من تعتبر التي   ةالمرد ودي قياس وكذاالمعيارية  التكاليف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ث : الفصل الثال   

 دراسة حالة شركة سونطراك ارزيو 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 : الفصل مقدمة

التحليلية ف، سوف نحاول إسقاط ذلك على واقع "  المحاسبةمن الدراسة النظرية لتطبيق  االنتهاءبعد  

دراسة إشكالية إلى أي  خاللهذه من  الميدانيةلتكون تقال لدراسة  Z/GP1 مركب كسونا طرامؤسسة 

 التي تحول دون تطبيقها في األسبابو ما هي  المؤسسةالتحليلية في  المحاسبيةمدى يمكن تطبيق نظام 

 . الجزائرية سساتلمؤا

   :هذا الفصل إلى  مباحث و هي على النحو التالي و إذا قمنا بتقسيم 

  .كسونا طرا: تقديم عام لشركة المبحث األول 

 . ودراستها لتكاليف : حسابايلمبحث  الثانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : تقديم عام لشركة سونا طراكالمبحث األول 

 

 صالحالموأدهم الوظائف و والتي هي محل الدراسة بالمؤسسةإلى التعريف  المبحثهذا  سنتعرض في  

  .االقتصادية اأهميته وأ المؤسسة نشاط ألخير التي تتكون منها، ثم نتناول في

 

  كسونا طراماهية شركة  : طلب األول م

 إلى التعريف بالشركة المطلب هذا  سنتطرق في 

 

  كسونا طراتاريخية عن  : نبذة الوأ 

 بسوناطراك المعروفة المحروقات قوالبحث وتسوي لوالتنقيب والنق للبحث الوطنية المؤسسة لنشات

رقم  المرسوم بموجب  اتوسع مهامهو قد  3900-31-13في  المؤرخ 293-10رقم  المرسوم بموجب 

لتصبح مؤسسة وطنية للتنقيب، النتاج، التحويل و التسويق كما أن  3900-69-11في  المؤرخ 11-190

و  الشامل للطاقة و التوزيع االحتكاريعطي للشركة حق  3970-60-16في  المؤرخالتشريعي  المرسوم

و بتاريخ  .للنفط المصدرة ضمن الدول  كسونا طرا خاللالجزائر من و قد انضمت  البترولية المنتجات

بومدين" امتداد لروح الحرية و السيادة الوطنية قراراته التاريخية  دهوريأعلن الرئيس " 12-61-3973

 .والجزائر ككل كسونا طراشركة  رلوحدة مصي زنفسه كمركوقد فرض هذا اليوم  المحروقاتبتأميم 

همة في  ساممهمة جمع موارد التحويل بالعملية الصعبة بغية ال كسونا طراعلى عاتق  وبعد التأميم أصبح

 سياسة خاللوذلك من  المحروقاتعلى تقويم  جمودهاللوطن، حيث ركزت  االقتصاديالتطور 

تطوير جميع فروع الصناعة البترولية، وقد نتج عن تعدد بروز شركة  خاللمكثفة،ومن  استثمارية

  :ألف عامل و قد تمثلت نشاطاتها فيما يلي 366توظف أكثر من 

  .البحث

  .التنقيب-

 .إنتاج البترول الخام -

 .إنتاج الغاز- 

 .الخدمات البترولية- 

  .ءالبتر وكيميا باألنابيبالنقل - 

 .المحروقاتتسويق  -

 

 

 

 



 

 كسونا طراثانيا: تعريف شركة 

  : و لها مهمة 1963سنة  و غازية، تأسست نفطية وطنية ،مؤسسةكسونا طرامؤسسة  .

 .تموين الطاقة الوطنية - 

 .النفطية الوطنية االحتياطتنمية و تطوير الحفاظ على  - 

 . السائلة و الغازية  تالمتغطياتقديم وتسويق  - 

 كسونا طراركزت مؤسسة   1980 سنة هيكلتهاعامل، و بعد إعادة  37000وتشغل ما يقارب من 

 :على النشاطات التالية ةاإلستراتيجيمهمتها 

 .المحروقات نوالبحث ع استغالل نشاط - 

 .المحروقات أبار استغاللنشاط تطوير و  - 

 . األنابيب عبر المحروقات لنشاط نق - 

 . تكرير الغازنشاط تمييع و  - .

  .روجهت للتصديمليون طن  84,2منها  مليون طن  105,8ب تالصافي للمحروقاوقيم النتاج 

ي الرمل أين تم ي مسعود و حاسبضواحي منطقة حاس تقع اآلنلحد  المكتشفةواغلب أبار الزيت و الغاز 

 .1956سنة اآلباراكتشاف اكبر 

 

 ثالثا: أهداف و أفاق شركة سونا طراك 

 : كسونا طراأهداف شركة  -1

 اإلستراتيجية كسونا طراأهداف شركة  1-1

 للوسائل و التقنيات بهدف الترقية و التحسين الدائم لشهرتها و عالماتها األمثل االستعمالالتحكم مع  - :

التكامل الوطني بتقوية الدعم للقواعد توصيل  - .في الجزائر المتزايدة تلبية الحاجيات الوطنية  - .

 .الصناعية

 الزبون النهائي أكثر قربا  نحتى تكوالخارج  في والتجارية لصناعيةالمشاركة في ا - 

 تنويع منتجاتها  النجازات - 

 :الدولي المستوىى لع كسونا طراأهداف شركة  1-2

 زعن طريق أنابيب الغا السيما، يعالغاز الطبي فيتصدرأن تكون القائد  - 

 والمغرب العربي الوطني االقتصاد ىعلى مستو ةالنشاطات الصناعيأن تكون القائد فيميدان تكامل  - 

 : هو أن تصبح مجمع بترولي دولي و لهذا الغرض يجب عليها كسونا طراإن هدف شركة  -

 .أهدافهاتسطير _ 

 .توضيح إستراتيجيتها_ 

 



 

 : سونا طراك الثاني: تنظيم شركة المطلب 

 

 والمديريات العملية العامة، النشاطات المديريةيتمحور حول  كلسونا طرا بالكلي الهيكل المخطط 

 .الوظائفية 

 

 العامة للمجموعة:  المديرية -  1

  المجموعةي في تنسيق إدارة  األساسبتوفير الدعم  المكلفالعام  المديرهي مؤمنة من طرف رئيس 

 تنسيقيو سجل التوصية إلى  الملفاتبدراسة  المكلفو التوجيه  االختيار تنسيقيالتنفيذ و  تنسيقيإحضار 

 .العامة بالمديريةمرتبط مباشرة    SIE المؤسسةالداخلي  األمنمصلحة  .التنفيذ

 

 النشاطات العملية: -2

 الصناعة في لمتمثلاهذه النشاطات التنفيذية لها وزن اقتصادي كبير و دولي بواسطة ميدانها النشاطي  

 3إمكانياتها في الجزائر والخارج عن طريق  طورت  و مهامها جموعةلمتمارس ا .والغازية البترولية

 . سأنشطة موضوعة تحت سيطرة نائب الرئي

 

 الوظائفية: المديريات -3

، توفر المجموعة، تقوم بإعداد وسائل قيادة  المجموعةفي  االستراتيجياتتسهر على تطبيق السياسات و  

 . العملية لها لألنشطة الالزمينالخبرة و الدعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي العام لشركة سوناطراك 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتين استنادا إلى وثائق املؤسسة   املرجع:

 

 

 

 

 



 

 

 

 Z/GP1 ركبمل الهيكل التنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتين استنادا إلى وثائق املؤسسة   املرجع:

 

 

 

 



 

 

 تكاليف ودراستها حساب :الثانيالمبحث 

 االتكاليف ودراستهبحساب المبحث سنقوم في هذا  

 

 فحساب التكالي: المطلب  األول 

 بها في  المعمولتوزيع التكاليف إلى مباشرة و غير مباشرة بإتباع مفاتيح التوزيع  المطلبسيتم في هذا 

 .الشركة محل الدراسة

 اوال : التكاليف المباشرة : 

   2018 -2017يوضح التكاليف المباشرة لكل من قسمي التموين و االنتاج  1جدول رقم 

   

 من إعداد الطالبتين استنادا إلى وثائق املؤسسة   املرجع:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثانيا: التكاليف الغير مباشرة

الرئيسية  األقسام الثانوية لكي يتم توزيعها على  لألقسام المباشرة سيتم حصر جميع التكاليف غير   أوال

 .لتكاليف  هذه   عكيفية توزي نالتالي يبيوالجدول  كسونا طراشركة  يبهدفمعمول  لما هو وفقا 

 

  2018-2017 توزيع اعباء اولي  يوضح التكاليف غير المباشرة    2 جدول رقم 

 

 من إعداد الطالبتين استنادا إلى وثائق املؤسسة   املرجع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  2018 - 2017يوضح توزيع اعباء الثانوي  3 جدول رقم  

 

 من إعداد الطالبتين استنادا إلى وثائق املؤسسة   املرجع:

 

 

 اإلنتاجثالثا: حساب تكلفة التموين و تكلفة 

و  المباشرة تحسب تكلفة التموين وفقا لطريقة التكاليف الكلية بجمع ثمن الشراء زائد مصاريف الشراء  

مخزون  مضافا لها الجمالية التكلفة بقسمة وذلك المشترىة  ة تكلفة الوحد ،ومن ثم نحسبالمباشرةغير 

)، أما بالنسبة المدة زون بداية ، كمية مخمشترىةعلى الكمية الجمالية (كمية  األخيرو تقسم في  المدة  بداية

  .والغيرمباشرة  املباشرة  صاريفالمزائد لمادة األولية لمستعملة ا تكلفة لتكلفة النتاج فيتم جمع

 



 

 

 

 حساب تكلفة التموين 

   :التالية بالمواد المركزتم تموين هذا 

 دج للطن الواحد 3380طن بسعر 23978, 45غاز بوتان: التمويل الداخلي= 

 دج للطن الواحد  3380بسعر  طن  679,138التمويل الخارجي=  

 دج للطن الواحد  3380 بسعرطن  43,155 = املدة  مخزون بداية

  ددج للطن الواح 3380بسعر طن  6524,60 بروبان: التمويل الداخلي= غاز 

 دج للطن الواحد  3380طن بسعر  351,431 رجي=التمويل الخا

  0,00 =المدة  مخزون بداية

 دج للطن الواحد 3380طن بسعر  2,52التمويل الداخلي=: B06 قارورة 

  0,00 التمويل الخارجي=

   دج للطن الواحد3380طن بسعر 11,658  =المدة  مخزون بداية

  0,00: التمويل الداخلي =  B03 قارورة 

 0,00 = التمويل الخارجي

 دج للطن الواحد 3380طن بسعر  2,079=المدة  مخزون بداية

 0,00: التمويل الداخلي =  B13 قارورة 

 دج للطن الواحد 3380طن بسعر  134,355التمويل الخارجي=

 دج للطن الواحد3380طن بسعر 57,33 ة=المدة  مخزون بداية

 0,00الداخلي = مويل: الت P11قارورة 

 دج للطن الواحد3380طن بسعر  4,026التمويل الخارجي=

 دج للطن الو احد3380طن بسعر  0,22المدة =   مخزون بداية

  0,00التمويل الداخلي =  P35  قارورة :

 دج للطن الواحد3380طن بسعر  233,695=  لتمويل الخارجي

 دج للطن الواحد3380طن بسعر  2,52 = ة المد مخزون بداية 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  2018- 2017حساب تكلفة التموين غاز بوتان و البروبان  4جدول رقم  

 

 استنادا الى وثائق المؤسسة  ينالطالب إعدادالمصدر : من 

 

بحيث يكون تكلفة الوحدة تساوي  المشترىة حسب الكمية  الموادتوزع بين  المباشرمصاريف الشراء 

  .المشترىة على مجموع الكمية 727200وليةاال وادلمبتموين ا الخاصة ة غيرا لمباشر مصاريفلمجموع ا

 / ( 2465+6881.231) 2445219,94المصاريف المباشرة للوحدة = 

 77,53 = تكلفة الوحدة 

 1911714,76 =باشرة بالنسبة لغاز البوتانلماذن التكاليف ا

 77,53x6881,231 =بالنسبة لغاز البروبان المباشرة التكاليف 

 533505,18 =باشرة بالنسبة لغاز البروبانلماذن التكاليف ا

 .الطريقة نفسب توزع  بوتان _بروبان الخام وادلما بتموين  الخاصة ة غيرا لمباشر صاريفلما كذلك

 (24657,588+6881,231/ ) 40581271,10التكاليف الغير مباشرة للوحدة = 

 1286,71تكلفة الوحدة = 

 1286,71x24654,588المصاريف الغير مباشرة لغاز البوان = 

 31727131,68المصاريف الغير المباشرة لغاز البوتان = 

 1286.71x6881,231المصاريف الغير المباشرة لغاز البروبان = 



 

  8854139,42= المصاريف الغير مباشرة لغاز البروبان 

   2017-2018( B13-B06) حساب تكلفة التموين  5جدول رقم 

 

 استنادا الى وثائق المؤسسة  تينالمصدر : من اعداد الطالب

 2017 -2018 ( P11- P36حساب تكلفة تموين ) 6جدول رقم   

 

 

 استنادا الى وثائق المؤسسة  تينالمصدر : من اعداد الطالب



 

 

 (2,52+134,355+4,026+233,696/)845892,89التكاليف الغير مباشرة للوحدة = 

  2258,15تكلفة الوحدة = 

 B06  =2,52x 2258,15 التكاليف الغير مباشرة لمادة 

 B06    =5690,53التكاليف الغير مباشرة لمادة 

 B13   =2258,15 x 134,355 التكاليف الغير مباشرة لمادة 

  B13    =303393,3 التكاليف الغير مباشرة لمادة 

  P11    =4,026 x  2258,15 التكاليف الغير مباشرة لمادة 

  P11   =9091,30  التكاليف الغير مباشرة لمادة 

 P35    =233,695 x 2258,15 التكاليف الغير مباشرة لمادة 

  P35    =527717,70 التكاليف الغير مباشرة لمادة 

 

 حساب تكلفة االنتاج  2 

 طن  1,536: تم انتاج  B06 قارورة  -

 طن  50,463: تم انتاج   B03 قارورة  -

 طن  23044,84: تم اناج   B13 قارورة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2017 - 2018 ( B13 - B03 - B06حساب تكلفة االنتاج ) 7جدول رقم  
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 المصدر من اعداد طالبتين  استنادا لوثائق مؤسسة

 

المصاريف  المباشرة : تاخد كل مادة نصيبها من المصاربف المباشرة و ذلك بقسمة هذه المصاريف على 

كمية االجمالية لمواد و هكذا نحصل على تكلفة الوحدوبة نفس الشي بالنسبة لمصاريف البد العاملة و 

 المصاريف غير المباشرة .

 

 (1,636+50,463+23044,84/) 3518648,58المصاريف المباشرة للوحدة =  

 152,34المصاريف المباشرة للوحدة = 

 1,636+  50,463+  23044,84مصاريف اليد العاملة المباشرة للوحدة  = 

 82,12مصاريف اليد العالمة المباشرة للوحدة  

 (23044,84+  50,463+1,636/ )16319402,94المصاريف غير مباشرة للوحدة =  

 706,56 =  المصاريف غير المباشرة 



 

 

  رابعا  : حساب سعر التكلفة و النتيجة 

بعد حساب كل من تكلفة التموين و االنتاج يمكننا االن حساب سعر التكلفة و بالتالي حساب النتيجة 

 التحليلية حسب طريقة التكاليف الكلية و ذلك بطرح سعر التكلفة ن رقم االعمال 

 

 سعر التكلفة  1

 

اعة مضافا لها تكاليف التوزيع تحسب سعر التكلفة بناءا على التكلفة التموين او انتاج المنتاج او المواد المب

 المباشرة و غير المباشرة . 

 

  2018- 2017حساب سعر التكلفة بوتان و بروبان   8جدول رقم 

 

 استنادا الى وثائق المؤسسة  تين المصدر : من اعداد الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2017 - 2018 ( B13 - B03 - B06) حساب سعر التكلفة  9جدول رقم 

 

 استنادا الى وثائق المؤسسة  تين اعداد الطالبالمصدر : من 

 

 2017- 2018  ( P35 - P11)حساب التكلفة  10جدول 

 

 استنادا الى وثائق المؤسسة  تين المصدر : من اعداد الطالب

 

 

 

 

 

 



 

 

 خامسا : حساب النتيجة التحليلية 

 

سيتم في هئا الفرع حساب النتيجة التحليلية لجميع المواد و ذلك بطرح سعر التكلفة لكل منتج من رقم 

 االعمال  , كما هو موضح في الشكل االتي :  

 سعر التكلفة  -النتيجة  = االعمال 

  2018-2017جدول لحساب النتيجة التحليلية 

 

 إعدادالمصدر : من 

 استنادا الى وثائق المؤسسة الطالبتين  

 

 

  النتاج: تحليل  الثانيالمطلب 

نالحظ من خالل هذه النتيجة المتحصل عليها بان الشركة تحقق نتائج جيدة في ظل تطبيق طريقة 

التكاليف الكلية , انها تحقق ارباحا الباس بها في المادتين بوتان و بروبان , كما نالحظ ان باقي المواد 

 فهي تحقق نتيجة عالية جدا بالمقارنة مع باقي المواد .   B13 جابية خاصة المادة تحقق نتايج اي

 

 

 

 



 

 

 خالصة الفصل 

، حيث يتم التطرق إلى الجانب النظري   كسونا طراالفصل لدراسة حالة مؤسسة  هذالقد قمنا في 

دى الطويل لما على المؤسسة كما تطرقنا الى تحديد إستراتيجية تطورها، ، او من حيث نشأته للمؤسسة

بمحاولة  نيبحث الثالمكما قمنا في ا .و غيرها البقاء حافظة علىالمو االرباح وزيادة  التكاليف من تخفيض

 المنتجاتو  األنشطةعلى مستوى كل  المباشرة غير  األعباءؤسسة و ذلك بتوزيع لمحساب التكاليف في ا

 .المحروقاتى تقدير التكلفة الوحدوية في قطاع مفاتيح التوزيع و محاولة التركيز عل خاللمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اتمةــــالخ    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :العامة الخاتمة

التكاليف  تدنيهأن تلعبه عملية  يمكننبني الدور الذي ان   دراستنا هذه  خاللسعينا من  االيطار  هذا في 

ة ،وقد سلطنا يتنافسلالقدرة ا في تحسين  األسلوبكن أن يؤدي إليه استعمال هذا يمؤسسة ، وما لميف ا

من أبرزها تتمثل يف  التيالتكاليف  تدنيه في  بيرة أهمية ك لها  لتيالعامة وا األساليبالضوء على بعض 

تكاليف  بتدنيهتسمح  األساليب، وكل هذه المنتجو تصميم  اإلنتاجتكنولوجيا  الحجم أثر التعلم، اقتصاديات 

و  المؤسسة يفية حبالركن من زيادة تم،و اإلنتاجالكلية لعوامل  اإلنتاجية تحسين  الى  الصنع ،كما تؤدي

أسعار منتجاتها،و هي كلها مؤشرات  تخفيضقدرتها على  خاللرفع حصتها السوقية من  إلىتؤدي 

 االقتصادية المؤسسة في  التكاليف تدنيه بيندة وجولملقياس لقدرة التنافسية وهذا ما يظهر طبيعة العالقة ا

التحليلية ، و التركيز على النقاط التي  بالمحاسبة إحاطة إلى  و سعينا .قدرتها التنافسية ودعمهاتحسين و

، و التي بإمكانها إحداث اثر فعال في  كسونا طراالتحليلية في مؤسسة  المحاسبةترتكز عليها لتطبيق 

ألساسيات  المحاسبة  العام  راإلطاعلى  هذا بالتعرف جال،و ملدراسة هذا الا من ، و كمحاولةالمؤسسة

 فاعلية  كيفية حروقات،وكذالمقطاع ا التحليلية وتبين مختلف العناصر التي يعتمد عليها عمل نظامها في

،قمنا بدراستنا هذه تحت عنوان " المحروقاتقطاع   كسونا طراؤسسة م ادارة  كفاءة  رفع هذا النظام في

على جانبين نظري وميداني من اجل والتركز  ؤسسة الجزائرية"،لمفي ا التحليليةالمحاسبة تطبيق 

 لها المرافقة التساؤالتبإشكالية البحث و  ةاإلحاط

 :نتائج صحة الفرضيات

يجعلها تقوم  المؤسسةالتحليلية لدى  المحاسبةكون أن عدم توفر نظام  األولىلقد تحققت الفرضية  - 

بتحديد أسعار منتجاتها و خدمتها بطريقة عشوائية و تقريبية غير مبنية على أسس علمية واضحة مما 

 .عائقا أمام تحقيق أهدافها أسعارهايجعل 

مال لها تأثير  كسونا طرافي مؤسسة  التحليلية المحاسبة أهميةلقد تحققت الفرضية الثانية حيث تظهر  - 

 .العليا للمؤسسة إدارة يد  في وأداة  الحسن لتقدير التكاليف السير مباشر على

حتما  كسونا طراالتحليلية في مؤسسة  المحاسبةلم تتحقق الفرضية الثالثة ألنه في حال عدم تطبيق  - 

و ذلك لعدم تطبيقها ما يؤثر سلبا على عائدات  المستقبلسيكون هناك صعوبات و معوقات تواجه في 

التكاليف ما يخلف لظهور غش  لمراقبةسيكون هناك ما يسمى بالعشوائية في العمل و غياب تام  المؤسسة

 .و نهب .....الخ

 نتائج الدراسة :

كونها  المؤسسةالهامة التي يعتمد عليها في اتخاذ القرار داخل  األدواتالتحليلية من  المحاسبةتعتبر  -  

كان و   سييريةالت األداة . وان غياب هذه االقتصادية الرشادمن أنجع سبل التحكم في التكاليف و تحقيق 

ذات صلة وثيقة كفاءة، كونها أداة تتخبط منها مؤسستنا من عجز و ال التي المشاكلمازال من أدهم أسباب 

التي يحتاجها  بالمعلومات إمدادهااستقبالها للبيانات و  خاللللمؤسسة، من  األخرىبمختلف الوظائف 

 .الداخلي للمؤسسة بكل مستوياته، مما يسهل اتخاذ القرار المحيط



 

، و التي تفيد الدارة في التعرف على مدى المؤسسةتوفير البيانات التفصيلية عن مختلف أنشطة  - 

كل منها في النتائج النهائية للمؤسسة من ربح أو خسارة، و تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة  مساهمة

 للمبيعات  المناسبةباختيار التشكيلية 

لكاد ف با كسونا طرابمؤسسة  المحروقاتالجزائري يعتمد اعتمادا كليا على قطاع  االقتصادكون أن   -

، االقتصادية األنشطةمكانة ليست بهامة فقط وإنما مكانة عظمى نظرا لتوقف كل  المحروقاتيحتل قطاع 

 .االقتصادي، حيث انه يعتبر قاطرة النمو المحروقات تصدير، ......الخ على عائدات االجتماعية

 .اجهة خصمهاالسليمة وباألخص لموات القرار اتخاذ في التحليليةالمحاسبة  تطبيق لنظام أهمية  - 

  :أفاق البحث

مجال واسعا للبحث في  فتح لنا يمكن القول انه النظري والتطبيقي،فانه بشقيه الموضوعبعد تناولنا لهذا 

ؤسسة الجزائرية، و الذي أضحى اهتمام الكثير لمبتطبيق محاسبة التكاليف في ا المتعلقة المسائلبعض 

ة في تقديم معلومات تحليلية أكثر دقة، والتي يكون لها اثر كبير على استمرارية من الدارسين مال لها أهمي

 لدراسات التساؤالت نافسة الحادة، و عليه يمكن عرض بعض لمؤسسة و بقائها في خضم هذه الما

 :تذكرها كاألتي مستقبلية

 .ة االقتصاديةالمؤسس في التحليليةالمحاسبة لتطبيق المقومات األساسية الالزمة مدى توفر  - 

 .الجزائر فيالمحروقات  ستغاللا المثلى ةاإلستراتيجي - 

 .الجزائرية المؤسسةالتحليلية في  المحاسبةإلزامية تطبيق  - 
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 الملخص 

سرعة  إلى الجزائرية االقتصادية المؤسسات تحتاج األعمالوالسريع يف بيئة  الحديثظل التقدم  في

 التي االقتصاديةت التحوالبها، وضرورة مسايرة لمحيطة البيئة ا في  الخارجية التغيراتالتكيف مع 

لدعم  واستراتيجياتتتجاهل ردود أفعال منافسيها، وهذا ما يتطلب منها وضع طرق  ال، وأن تحدث

وحتى تتمكن  .ممكنةترة السوق أطول ف ي على موقعها فلمحافظة كيفية ا في والتفكيرقدرتها التنافسية 

وأن تعمل  استغاللأفضل  المتاحةاردها استخدام مو تحسن، عليها أن األهدافمن بلوغ هذه  المؤسسة

وسيلة لقياس  مجردتعد  لمالتكاليف  الن ، ذلكبتدنيهاالسبل الكفيلة  وإيجادتكاليفها  مختلفعلى التحكم يف 

أصبحت تدنيتها تشكل عملية مهمة يف خفض أسعار انما و المؤسسةمن مصاريف فعلية داخل  تم ما 

يتم  التي الخياراتالبد من انتهاج طرق وأساليب تعتمد على ترمجة  االنتقالولتحقيق هذا  . المنتجات

 يمكنعمل منتج، وجعل أدائها أفضل من منافسيها. ومن بني ما لى إ المؤسساتتبنيها من قبل هذه 

التكاليف مع أن ذلك لن  لتدنيه الالزمة األساليبة البحث عن هو ضرور الخصوصالتطرق إليه يف هذا 

يعتبر نظام محاسبة التكاليف وسيلة ضرورية لترتيب و تنظيم ,  بوجود عمل جاد ومستمر ىليتحقق إ

, و هي أيضا تقنية المؤسسةللفرد و  الماليةو القانونية التي تؤثر على الذمة  االقتصادية, المالية المعلومات

 التكاليف دبروزه المساعدة التسيير وتحديسببا رئيسيا في  االقتصادييات التي كان التطور من التقن

  .ودراستها

 باعتبارهاتقدير التكلفة الوحدوية و دور محاسبة التكاليف  أهميةو كان الهدف من دراستنا, محاولة تطبيق 

 .المحروقاتقطاع  في نظاما للمعلومات

 الكلمات المفتاحية : تدنية التكاليف ’ المحاسبة التحليلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract :   

In light of recent and rapid progress in the business environment, 

Algerian economic institutions need to quickly adapt to external changes 

in the surrounding environment, and the necessity to keep pace with the 

economic transformations that take place, and not to ignore the 

reactions of their competitors, and this is what requires them to develop 

methods and strategies to support their competitiveness and think about 

how Maintaining its position in the market as long as possible. In order 

for the institution to achieve these goals, it must improve the best use of 

its available resources and work to control its various costs and find 

ways to minimize it, because costs are no longer just a way to measure 

the actual expenditures that have taken place within the organization, 

but their depreciation has become an important process in Reducing 

product prices. To achieve this transition, it is necessary to adopt 

methods and methods that depend on coding the choices that are 

adopted by these institutions into productive work and making their 

performance better than their competitors. Among what can be 

addressed in this regard is the need to search for the methods 

necessary to minimize costs, even though this will not be achieved until 

there is a serious and continuous work. The cost accounting system is a 

necessary means for arranging and organizing financial, economic and 

legal information that affects the financial liability of the individual and 

The institution, which is also one of the techniques that economic 

development was a major reason for its emergence in assisting the 

management and determining the costs and studying them. 

The aim of our study was to attempt to apply the importance of unit cost 

estimation and the role of cost accounting as an information system in 

the hydrocarbon sector. 


