
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة الصفة   االسم و اللقب
 جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس   رئيسة   

 عبد الحميد بن باديس  مستغانم   جامعة   مقررة موازي عبد الق ادرد/ 
 عبد الحميد بن باديس  مستغانم   جامعة   مناقشة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة العليم العالي و البحث العلمي

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
العلوم المالية و المحاسبةقسم    

 تخصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير
 

 جامعة عبد الحميد بن باديس
  مستغانم

 

 دور المحاسبة التحليلية في بناء استراتيجية المؤسسة  

 من اعداد الطالبتين:

 حراث هالة نور اليقين 

صابرية سميرة  بن سكومة 

 اشراف االستاذ:

 د/ مزاوي عبد الق ادر

: تخصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسييرمذكرة لنيل شهادة الماستر  
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 اهداء

بسم هللا السحمان السحيم و الحمد هلل الري هفخح بحمده 

 الكالم و الحمد هلل الري حمده أفضل ما حسث به الاقالم ....

هبراسا ًضيئ فكسي الى مً حعهداوي بالتربيت في صغسي و كان لي 

 بالىصح و الخىجيه  في الكبر أمي و أبي....

 حفضهما هللا و زعاهما ...

الى مً شملىوي بالعطف و أمدووي بالعىن و حفزووي للخقدم 

 اخىحي أخىاحي .... زعاهم هللا

الى أسخاذي الري وجنهي و هصحني في سبيل جحصيل العم و 

 املعسفت

 بن سكومت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 اهداء

 الحمد هلل و الصالة و السالم على زسول هللا ....

الى من زعخني بعينها و كسخني بحلها و عطفها و حنانها الباقيت 

 في القلب امي سلطانت زحمت هللا عليها....

 الى من عسفني الحسف و أحسن جسبيتي أبي العزيز ....

لي الى أخواحي ألاعزاء و أحبائي و سندي زعاهم و حفظهم هللا 

.... 

ة الى جميع اصدقائي و لألسخاذ املحترم الري أمدني بالنصائح 

 و الخوجيهاث.......

 

 حساث 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكس و جقدًس
البداًت، الشكس و الحمد هلل، جل في عاله فإليه ًيسب الفضل كله في إكمال  في

 هرا العمل. -و الكمال ًبقى للكمال وحده –

 "مزاوي عبد القادز"الدكخىز   اذهافإهىا هخىجه الى أسخ

بالشكس و الخقدًس الري لً جفيه أي كلماث حقه، على قبىله هرا العمل و على 

 هصائحه و جىجيهاجه السدًدة و على حشجيعه لىا على إكمال هرا العمل.



  المحتويات قائمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمت املحتوياث 



  المحتويات قائمة 
 

 اهداء 

 شكر و جقدير 

 قائمت املحتوياث 

 املقدمت 

 الوحهت النظريت للمحاسبت التحليليت :الفصل ألاول 

 املبحث الاول: مدخل الى املحاسبت التحليليت 

 90ص  .........................................مفهىم و أهداف املحاسبة التحليلية 

 21ص .......................................................... أهمية املحاسبة التحليلية 

 21ص  .........................................مىضىع و مبادئ املحاسبة التحليلية 

 الثاني: جحليل نظام املحاسبت التحليليت املبحث

  و املحاسبة العامة و مراحل ثطبيقها  التحليليةالعالقة بين املحاسبة

 23 ....................................................................................................ص

  12ص .............................وسائل و ثقنيات هظام املحاسبة التحليلية 

 املؤسست استراجيجيتعمومياث  الفصل الثاني:

 املبحث الاول: مدخل الى استراجيجيت املؤسست 

 12ص ........................................................مفهىم استراثيجية املؤسسة 

 10ص  ..................................................مضمىن صياغة الاستراثيجيات 



  المحتويات قائمة 
 

 09ص ......................................................................أهىاع الاستراثيجية 

  الاستراجيجيت  الرقابت و جقييم املبحث الثاني: التخطيط الاستراجيجي

 01ص .......................................................مفهىم التخطيط الاستراثيجي 

 02ص .................أهم عناصر التخطيط الاستراثيجي، زوياه و معيقاثه 

 09ص ...................................................التقىيم و الرقابة الاسترايتجية 

 دراست دراست سابقت في مؤسست سونلغاز: الثالثالفصل 

 جمهيد 

 م عام للمؤسست جقدياملبحث ألاول: 

 44ص  .........................................................نشأة مؤسست سونلغاز. 1

 45ص ...............الوطنيسونلغاز في الاقتصاد هداف  مؤسست . دور و ا2

 47ص ............................... الهيكل التنظيمي ملصلحت املحاسبت املاليت3

 املبحث الثاني: جقنياث أعمال املحاسبت التحليليت في مؤسست سونلغاز 

 47ص........................................................ الهيكلت العامت للحساباث1

 48ص ................................... ألاعباء املستخدمت في مؤسست سونلغاز 2

 52ص  ................... الطريقت املستخدمت في حساب جكلت انتاج الوحدة3

 

 



  المحتويات قائمة 
 

املبحث الثالث: دور املحاسبت التحليليت في جفعيل استراجيجيت املؤسست 

 غاز لسون

 55ص  ................................................. جوزيع الاعباء حسب الطبيعت1

 58ص ........................................ حساب مختلف التكاليف، و أهميتها2

 61ص............................................................ جحليل النتائج و أهميتها3

 خالصت الفصل 

 خاجمت 

 قائمت املصادر و املراحع 

 ملخص 

 

 

 

  

 

  

 

 



 قائمت الجداول 

 الصفحت  العنوان  رقم الجدول 

 25 حسب طبيعتها  أعباءتوزيع  10

 22 حساب تكلفت الاهتاج  15

 25 الاولي لألعباء حسب الطبيعت  التوزيع 10

 25 توزيع عدد العمال حسب ألاعمال و املراتب  10

 25 حساب تكلفت الشراء  12

 25 حساب تكلفت الاهتاج  15

 51 حساب سعر التكلفت  10

 51 حساب النتيجت التحليليت الاجماليت  15

 51 توزيع الاجور حسب ألاقسام و املراتب  15

 50 املساعدة على الاقسام الرئيسيت  لألقسامالتوزيع الثاهوي  01

 

 قائمت الاشكال:

 الصفحت  العنوان  رقم الشكل 

 55 أبعاد الاستراتيجيت  10

 02 الكهرباء و الغاز البويرة  توزيعالهرم التنظيمي ملدًريت  15

 00 الهيكل التنظيمي ملصلحت املحاسبت املاليت  10

 



 مةعا مقدمة
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عامة  مقدمة 



 مةعا مقدمة

 

ب  
 

سعا في نشاطاتيا و تو  لقد عرفت المؤسسة االقتصادية تعددا كبيرا في أوجو 
حجميا و تعددا ليياكميا االدارية، و ذلك استجابة لتغيرات مكونات محيطيا، حيث 
شيدت تغيرات جدرية بدء من تطور االطار االقتصادي، و توجو اقتصاديات الدول 

الى المحيط التكنولوجي و ما عرفو من ثروة  باإلضافةنحو اقتصاد السوق، 
عمى المؤسسات ضرورة مسايرة التكور  االتصاالت و التقنيات الحديثة، مما فرض

منو، ضف الى ذلك التغيرات في المعطيات السياسية و  االستفادةالتكنولوجي و 
االقتصادية و المالية التي فرضيا المحيط و كذا قوانين و النظم التي تكون االطار 

 السياسي و القانوني. 

و عميو فان التغيرات التي تعرفيا محيط المؤسسات اثرت عمييا عمى  
ستويات وسطى و عميا و دنيا و الفصل كذلك بين مالمسيرين تقسيم االدارة الى 

االدارة و التنفيذ، ىذا الوضع فرض توافر المعمومات الالزمة لتسييل ميمة االدارة في 
اسات، اتخاذ القرار و الرقابة و ىذا في التخطيط، رسم السي المتمثمةممارسة وظائفيا 

ما ميد ىور مجموعة من أدوات الرقابة كالمحاسبة التحميمية و التي تعمل عمى توفير 
 المؤسسة حتى تقوم بوظيفة الرقابة عمى اكمل وجو.  إلدارةالبيانات الالزمة 

فاذا نظرنا الى المحاسبة العامة نجد أنيا مجرد تقديم صورة عامة لنتائج  
سسة بين االدارات و التكاليف و بالرغم من أىمية المعمومات التي تتوفر عميا المؤ 

اال أىا غير كافية لمعرفة و تحميل كامل النشاط الذي تمارسو المؤسسة و نظرا 
لوجود مثل ىذه النقائص في المحاسبة العامة أدى باالقتصاديين و الباحثين األوائل 

و ايضاح طرق المحاسبة التحميمية و خاصة الى البحث عن وسيمة أو نظام لمتحميل 
 المعاصرة منيا. 

 



 مةعا مقدمة
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 اشكالية الدراسة: . 1

  ما ىو الدور الذي تمعبو المحاسبة التحميمية في  أداء استراتيجية المؤسسة؟ 

 و لإلجابة  عمى التساؤل الرئيسي نطرح األسئمة الفرعية التالية: 

  ما ىو مفيوم المحاسبة التحميمية ؟  و ما ىي اىميتيا ؟ 
  ما ىي مبادئ المحاسبة التحميمية؟ 
  ما ىي العالقة بين المحاسبة التحميمية و المحاسبة العامة؟ 
  ما ىي وسائل و تقنيات  نظام المحاسبة التحميمية؟ 
  ماذا نعني باالستراتيجية ؟ و ما ىي أنواعيا؟ 

 الفرضيات: . 2
o ة التحميمية ىي اداة ضرورية لتسيير المؤسسات.المحاسب 
o  تشمل المحاسبة التحميمية مجموعة من الطرق و التقنيات التي تعتبر

 ضرورية في المؤسسة. 
o  االستراتيجية ىي الخطة التي تعتمد عمييا في بناء مؤسسة مثمى و تفادي

 األخطاء السابقة. 
o  يدرك المسيرون أىمية تطبيق طرق المحاسبة التحميمية من أجل بناء

 استراتيجية المؤسسة. 
 أهمية البحث: . 3

  نظرا لموضعية التي يعيشيا معظم المؤسسات الجزائرية يستعدي األمر الى
 ضرورة التحكم في التكاليف و تحديدىا. 

 مية من الحصول عمى أقل سعر ممكن عن طريق تقنيات المحاسبة التحمي
 أجل اتخاذ القرارات. 



 مةعا مقدمة

 

ث  
 

 
 أهداف البحث: . 4

 تتمثل اىداف البحث في: 
  التعرف عمى المحاسبة التحميمية، مفيوميا، و دورىا حتى تكون نظام فعال

 داخل المؤسسة. 
 .ايجاد الحمول لمعظم المشاكل التي تعني منيا المؤسسة 
   اظيار أىمية المحاسبة التحميمية كنظام يسمح لممسيرين بكشف نقاط الضعف

و نقاط القوة و يساعدىم عمى بناء استراتيجية المؤسسة و ليس مجرد طريقة 
 لحساب التكاليف. 

 دوافع اختيار الموضوع: . 5
 من أىم االسباب التي أدت بنا الى اختيار ىذا المضوع ما يمي:  
  ضمن التخصص.اندراج الموضوع 
 .حب التطمع عمى ىذه التقنية و سعيا لمتحكم فييا 
 .رغبتنا في زيادة المعمومات في مجال المحاسبة 
  .عدم اعتماد العديد من المؤسسات عمى المحاسبة التحميمية 
  ألن تقنية المحاسبة التحميمية تعتبر من أىم التقنيات التي تعطينا صورة

 واضحة عن المؤسسة. 
 ادي الذي تعيشو المؤسسات الجزائرية مما يدفعنا لمبحث عن الوضع االقتص

 تقنية جديدة لممحافظة عمى بقائيا في السوق و تحقيق أىدافيا. 
 منهجية الدراسة: . 6

 اعتمدنا فعمى المزج بين منيجين ىما: 



 مةعا مقدمة
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 :الذي يعتد عميو في الجانب النظري من خالل عرض  المنهج االستنباطي
يمية و اىم الطرق المعاصر ليا مع اعطاء بعض مفاىيم عن المحاسبة التحم
 المفاىيم عن االستراتيجية. 

 :الذي اعتمدت عميو الدراسة السابقة التي قمنا بدراستيا المنهج التحميمي. 
 البحث: . صعوبات 7

 قد تعرضنا عند القيام بدراسة الموضوع الى جممة من الصعوبات منيا:  
 لممراجع المتخصصة في موضوع الدراسة.  افتقار المكتبة الجامعية 
 .عدم وجود المعمومات المطموبة و الكافية الخاصة بيذا الموضوع 
  .عدم توفر أطروحات و رسائل ماجستير المتعمقة بالموضوع 

 تقسيمات البحث: . 8
 لإلجابة عمى االشكالية قمنا بتقسيم البحث الى فصمين  و ىي كالتالي: 

، بعنوان دور المحاسبة التحميمية في بناء استراتيجية المؤسسةكان الفصل االول:  
حيث تقسم ىذا الفصل الى ثالثة مباحث، حيث تطرقنا في المبحث األول الى 
مدخل عام حول المحاسبة التحميمية، أما المبحث الثاني فكان بعنوان تحميل نظام 

ة التحميمية و المحاسبة التحميمية، حيث قمنا فيو بعرض العالقة بين المحاسب
المحاسبة العامة، و ذكر وسائل و تقنيات المحاسبة التحميمية.  أما المبحث الثالث 
و األخير، فقد تناول مفيوم  االستراتيجيةـ و مضمون صياغة االستراتيجيات و 

 أنواعيا. 
فيو قمنا باالعتماد عمى دراسة سابقة، تناولت ىذه الدراسة دراسة   الفصل الثاني:

في مؤسسة سونمغاز، قسم ىذا الفصل الى ثالثة مباحث، األول كان بعنوان ميدانية 
تقديم عام حول مؤسسة سونمغاز، أما المبحث الثاني فقد تناول تقنيات أعمال 



 مةعا مقدمة
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المحاسبة التحميمية في مؤسسة سونمغاز،  أما المبحث الثالث و األخير فقد تناول 
 سسة سونمغاز. دور المحاسبة التحميمية في تفعيل استراتيجية مؤ 
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 الفصل ألاول 

الوجهة النظرية للمحاسبة 

 التحليلية 
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 تمهيد:

ال يمكن لممسيرين  كثيرة ياءأش تخسف أو تخف لممؤسسة العامة النتائج إن 
التعرف عمييا مما أدى بالمسؤولين الى البحث عن أنجح وسيمة تمكنيم من تفادي 
تمك النقائص و معرفة صحتيا من األضرار و األخطاء التي يمكن أن تصاب بيا 
من األدوات الموجية الى األمام و لقد تمثمت ىذه الوسيمة في المحاسبة التحميمية 

يا في اتخاد القرارات و تحميل النتائج عن طريق مراقبة كون المؤسسات تعتمد عمي
 التكاليف بكيفية مفصمة. 

و قد تسعى بعض المؤسسات الى تحقيق النجاح في عمميتيا و أنشطتيا، و  
تناضل من أجل بناء مركز استراتيجي متميز عن غيرىا، لذلك تسعى الى تبني 

أىداف المؤسسة و تحميل بيئتيا مفيوم االدارة االستراتيجية التي يقع عمى عاتقيا 
 الداخمية و الخارجية.  

ففي ىذا الفصل سنتطرق في المبحث األول الى  ماىية المحاسبة التحميمية و  
العالقة بين المحاسبة التحميمية و المحاسبة أىدافيا أما المبحث الثاني سنتناول فيو 

العامة و مراحل تطبيقيا  و وسائل و تقنيات نظام المحاسبة التحميمية،  و في 
المبحث الثالث و  األخير لمتوضيح أكثر تطرقنا الى ماىية االدارة االستراتيجية و 

 و أنواعيا.  االستراتيجياتمضمون صياغة 
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  المبحث االول: مدخل الى المحاسبة التحميمية 

 . تعريف و أهداف المحاسبة التحميمية1

المحاسبة التحميمية ىي تقنية معالجة المعمومات المتحصل عمييا من  
المحاسبة العامة، و من  مصادر اخرى، و من ىذا المنطمق سنتطرق الى تعريف 

 المحاسبة التحميمية و أىدافيا. 

 اسبة التحميمية: تعريف المح 1.1

 أسندت التي التعاريف أن إال ، بعيد زمن منذ التحميمية المحاسبة ظيور رغم 
ن المضمون في تختمف ال إلييا  خالل من تعريفيا بسبب ىذا و الشكل في اختمفت وا 

 .منيا المنتظرة األىداف

 تحققيا أن يمكن التي األىداف تعدد بسبب تعريفات عدة ليا نجد لذا 
 .1توفرىا أن يمكن التي المعمومات استعماالت في واالختالف

 من عمييا المتحصل المعمومات معالجة تقنية بأنيا التحميمية المحاسبة تعرف 
 يتخذ نتائج إلى الوصول أجل من وتحميميا أخرى، مصادر ومن العامة المحاسبة

 ومراقبة بدراسة وتسمح بنشاطيا، المتعمقة القرارات المؤسسة مسيرو ضوئيا عمى
 عمى المسؤوليات بمراقبة تسمح أنيا كما المؤسسة تنظيم فعالية وتحديد ودية المرد

 2.اإلدارة أو التنفيذ مستوى

                                                           
1
هادفً خالد، دور المحاسبة التحلٌلٌة فً تحدٌد سٌاسٌة التسعٌر للمؤسسة االقتصادٌة، شهادة ماستر، تخصص محاسبة، كلٌة العلوم   

 .11، ص 2102/0101االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة، 
2
 .11هادفً خالد، المرجع نفسه، ص   
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 التكاليف عرض عمى تعتمد التسيير لمراقبة وسيمة ىي التكاليف محاسبة 
 الصناعية، بالمحاسبة أحيانا وتسمى اإلنتاجية، األقسام عمى وتحميميا وتصنيفيا

 1الصناعي. المجال في تستعمل ما غالبا

 اإلنتاج تكمفة لبيانات تحميل و تخصيص و تجميع ىي التكاليف محاسبةىي  
 الداخمي لمتخطيط و الخارجية التقارير إلعداد الالزمة المعمومات لتوفير النشاط أو

 2.الخاصة القرارات التخاذ و الجارية العمميات ولرقابة

 : التحميمية المحاسبة أهداف  1.1

 :3 يمي كما أىدافيا التحميمية بالمحاسبة المتعمقة الدراسات معظم حددت لقد 

 قياس من التحميمية المحاسبة تمكننا حيث : التكمفة وسعر التكاليف حساب 1.1.1
 بيدف وىذا المنتجات، تشكيل عمييا يمر التي الصناعية المراحل مختمف تكمفة

 تقييم في استخداميا يمكن كما النشاط، لوحدات الحدية أو اإلجمالية التكمفة حساب
 .اإلنجاز قيد أو التامة المنتجات من السمعي المخزون

 في المساىمة التحميمية لممحاسبة يمكن : المنتجات تسعير في المساهمة 1.1.1
 عمى تغطي بحيث تقدميا التي الخدمات أو المنشاة تنتجيا التي المنتجات تسعير
 يمكن التي البيانات التكاليف محاسبة تقدم األحيان بعض في و تكمفتيا األقل

 المبيعات زيادة بيدف لذلك الضرورة دعت ما إذا البيع أسعار لتغيير بيا االسترشاد
 . الوحدة أرباح وتحسين

                                                           
1
 .1 ص ، 1992 الجزائر، الجامعٌة، المطبوعات دٌوان التحلٌلٌة، والمحاسبة التكلفة سعر علً، رحال 

2
 .13 ص ، 1990 ، لبنان بٌروت، ، الجامعٌة الدار ، التكالٌف محاسبة أصول فً مقدمة ، محمد الفٌومً محمد  

3
 .12هادفً خالد، المرجع السابق، ص   
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 اليدف بأن اعتبار يمكن :البيع وسعر التكاليف بمقارنة النتائج شرح 1.1.2
 تحديد و اإلجمالية النتيجة تكوين تحميل في يكمن التحميمية لممحاسبة األساسي
 فيي النتيجة، ىذه تحقيق في المؤسسة بيا تقوم التي النشاطات أنواع كل مساىمة
 .نشاط كل حسب لمنتائج الجبري المجموع أنيا عمى اإلجمالية النتيجة بشرح تسمح

 من المقدمة المعمومة خالل من ذلك يكون :ومراقبتها التكاليف عناصر ضبط1.1.3
 التنظيمية اإلجراءات وضع في عمييا يعتمد بحيث التحميمية، المحاسبة طرف

 دوري بشكل يكون وىذا المصاريف، وكذا العمال نشاط ورقابة بضبط الخاصة
 وضع المستوى ىذا عمى يتم بحيث تخطيط، من الدورة مراحل مختمف خالل ومستمر
 .والفنية االقتصادية الناحية من والسياسات الخطط أنسب

 عن والتحري االنحرافات قياس فيو فيتم والتقييم المراقبة مستوى عمى أما 
 .عميو القضاء أو حدتو من التخفيف بيدف الخمل إيجاد اجل من وأسبابيا مصادرىا

 :الميزانية عناصر بعض لتقييم قاعدة توفير 1.1.4

 تكاليف بحساب تسمح طرق اقتراح ىو التحميمية المحاسبة أىداف بين من 
 المؤسسة، معمومات نظام ضمن التحميمية المحاسبة ضرورة يبين مما ، المخزونات

 لمختمف العامة المحاسبة طرف من وتقدم تعد أن يجب التي المالية التقارير أن بما
 أن يمكن ال الميمة ىذه و المخزونات قيمة تتضمن أن يجب ، الخارجين المستعممين

 بل فقط، المخزونات عمى التقييم يقتصر ال و التحميمية، المحاسبة طرف من إال تنفذ
 .لنفسيا المؤسسة طرف من المنجزة االستثمارات بتقييم أيضا يسمح انو

 التحميمية دوديةر الم دراسة 1.1.5

 : خالل من وذلك والتوزيع واالستثمار اإلنتاج سياسات بمراقبة تسمح 
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 المنتجات أو الوظائف حسب اتجاىاتيا حسب المصاريف تسجيل -أ

 التوزيع؛ اإلنتاج، التموين، وتخفيضيا، التكاليف مراقبة -ب

 .التحميمية النتائج بقياس تسمح -ج

 : القرارات اتخاذ في اإلدارة مساعدة  1.1.6

 التخاذ تفصيمية بيانات تتطمب التي المشاكل من لكثير المنشاة إدارة تتعرض 
 التعرف في تساعد التي البيانات تمك توفر التكاليف محاسبة و ، المناسب القرار
 و بينيا المفاضمة و البدائل تمك تقييم و المشاكل تمك لمواجية المتاحة البدائل عمى
 قرارات : ذلك أمثمة من و المالئم البديل اختيار خالل من المناسب القرار اتخاذ

  .المؤسسة داخل تصنيعيا أو األولية المواد شراء بين المفاضمة و التسعير

 وسائل من ىامة وسيمة تعتبر التحميمية المحاسبة أن سبق مما نستنتج 
 و المالئمة القرارات اتخاذ أجل من لممؤسسة الضرورية المعمومات تقوم إذ التسيير،
 األسعار بتحديد يتعمق ما خصوصا المؤسسة نشاط بتسيير الخاصة السياسات تحديد

 النمو و البقاء أىداف تحقيق وبالتالي األرباح أعمى تحقيق بغرض ىذا و
 1.واالستمرار

 . أهمية المحاسبة التحميمية:1
 سواء المؤسسة، في مسؤول لكل يسمح معمومات نظام التحميمية المحاسبة تعتبر 

 نتائج تحميل عمى وبالقدرة واألحداث، التدفقات قيمة بمعرفة صغيرة، أو كانت كبيرة
 عمى النظام ىذا ويعتمد .الموازنية لمتقديرات صياغتو إطار في التزاماتو أو قراراتو
 دقتيا. عمى يعتمد مما أآثر يوفرىا التي المعمومات سرعة

                                                           
1
 .11هادفً خالد، المرجع السابق، ص   
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 وسيطة كوظيفة التحميمية المحاسبة 1.1
 الحاضر القريب، الماضي حول اقتصادية معمومات التحميمية المحاسبة تقدم  

 الموازنية بالمراقبة مرتبطة وجد الشامل التسيير نظام ضمن مدمجة فيي .والمستقبل
 مسؤولية لدييم الذين الحتياجات تستجيب أن التحميمية المحاسبة عمى يجب ماك 166
 .1مسؤوليتيم مستوى كان ميما القرارات اتخاذ

 المحاسبة التحميمية مؤشر النجاح الصناعي:  1.1

 التحميمية، المحاسبة مجال في الباحثين من الكثير بيا قام التي الدراسات إن 
 المعرفة المؤسسة بإمكان فإنو لمتسيير، كآلية األخيرة ىذه استعممت ما إذا أنو تبين

 عمى مرحميا التعديالت بإجراء يمكنيا آما داخميا، األحداث مجريات لكل الدقيقة
 محيط في خاصة متوقعة، غير مخاطر مواجية تفادي من تتمكن حتى التقديرات،

 .المنافسة مبدأ عمى يقوم

و لفرض نفسيا في السوق و مواجية المنافسة الحادة في ىذا الميدان، جيزت  
 Indicateurs de la performanceىذه المؤسسة نفسيا بأربع مؤشرات  

 industrielle :2النجاح الصناعي ىو  

 النوعية

 القطع عدد بين ما بالعالقة يحسب الذي النفايا بمعدل قياسيا يتم والتي 
 أما .الداخمية بالنوعية يتعمق فيما ىذا المصنوعة، لمقطع اإلجمالي العدد و المعيبة،

                                                           
1
هالل، المحاسبة التحلٌلٌة: نظام معلومات للتسٌٌر و مساعد على اتخاد القرار فً المؤسسة االقتصادٌة، شهادة دكتوراه،  درحمون  

 .020، ص 2112/2113تخصص نقود و مالٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة ٌوسف بن خدة، الجزائر، 
2
 .022درحمون هالل، المرجع السابق، ص   
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 التي الحسومات عدد و المطابقة، عدم احتجاجات بعدد قياسيا فيتم الخارجية النوعية
 .القطع مردودات نتيجة المؤسسة تمنحيا

 

 :التكمفة

 التحميمية بالمحاسبة خاص بييكل نفسيا المؤسسة جيزت التكاليف، لحساب  
 بمختمف يزودىا معمومات نظام الييكل ىذا من جعمت بحيث النجاح، لقياس  مطابق

 الخاضعة التكاليف عمييا يطمق ما ىي و) المسؤولين فييا يتسبب التي التكاليف
 إنفاق مستوى بقياس النظام ىذا يسمح كما .الكمية النيائية بالتكمفة مقارنة(لمرقابة

 و األولية المواد تكمفة بتقييم أيضا يسمح كما .بالموازنة مقارنة االستثمار مصاريف
 المرحمية الموازنات و السنوية، الموازنات بتقييم أيضا يسمح كما .النيائية المنتجات

 الحقيقية التكاليف مقارنة عند خاصة الموازنات، عمى التعديالت بإجراء تسمح التي
 .التكمفة عناصر تحميل بعد الفروقات أسباب وتحديد التقديرية بالتكاليف

 :اآلجال

 كماكالنوع، حسب القطع إلنتاج الحقيقي الوقت بمعرفة المؤشر ىذا يسمح 
 لمزبائن المنتجات لتسميم المستغرق الوقت و ورشة بكل الخاص الوقت بتحديد  يسمح
 1.الضائع الوقت تحديد مع

  :البشرية الموارد

 ميام  من المباشرة غير العاممة اليد و المباشرة العاممة اليد بين الفصل يعتبر 
 يسبب مما الورشات مستوى عمى خاصة الغيابات معدل لتحديد البشرية، الموارد ىيئة

                                                           
1
 /125حمون هالل، المرجع السابق، ص در 
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 من نوع بكل الخاص التكاليف لحساب قاعدة يعطي كما الطمبيات، إنجاز في تأخر
 حسب المنتجة القطع عدد حول معمومات بإعطاء المؤشر ىذا يقوم كما .العاممة اليد

 يوم. لكل و كالعامل

 من المسطرة األىداف لتحقيق عنيا االستغناء يمكن ال التي المؤشرات ىذه 
 ,يالحظ آما و السوق في نفسيا بفرض المؤسسة ليذه سمحت الموازنة، إعداد خالل
 خالل من المسؤوليات لتحديد أساسي كمؤشر المحاسبة التحميمية عمى اعتمدت أنيا

 معمومات نظام من يتجزأ ال جزء التحميمية إذن فالمحاسبة .وتحميميا التكاليف حساب
 من توقعاتيم و المسؤولين رغبات يعكس الذي بالشكل استعمل إذا خاصة المؤسسة

 .النظام ىذا

 موضوع و مبادئ المحاسبة التحميمية:. 2

 ة موضوع و مبادئ  و ىي كالتالي: يلممحاسبة التحميم  

 المحاسبة التحميمية:  موضوع 1.2

يمكن موضوع المحاسبة التحميمية في دراسة و تحميل التكاليف مرتبطة بنشاط  
المؤسسة كما تعمل عمى تفسير لبيانات المتحصل عمييا سواء من المحاسبة العامة 
أو من المؤسسة بحد ذاتيا باإلضافة الى مصادر أخرى كما تساعد المسيرين باتخاذ 

التي تحافظ عمى استقرار المؤسسة و ادخاليا الى جو المنافسة بأقل القرارات الرشيدة 
 1التكاليف.

 2مبادئ المحاسبة التحميمية: 1.2

                                                           
1
، ص 2112عزوز نجاة، جعفر كنزة،  المحاسبة التحلٌلٌة كأداة لمراقبة التسٌٌر و اتخاد القرار/، مذكرة لٌسانس فً علوم التسٌٌر،   

 .12-11ص 
2
     0992ناصر دادي عدون، المحاسبة التحلٌلٌة، تقنٌات مراقبة التسٌٌر، الجزء الثانً، طبعة الثانٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،   

 .00ص 
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ان اختالف بين المحاسبة التحميمية و العامة يظير جميا بالنظر الى المبادئ  
 التي تقوم عمييا حيث نجد أن المحاسبة التحميمية تتمخص فيما يمي: 

 االداري.مبدأ التقسيم  .1
 مبدأ تحميل البيانات. .2
 مبدأ التنبؤ بالتكاليف. .3

 . مبدأ التقسيم االداري: 1
 فاإلدارةان االدارة و التنظيم يوجب عمى كل سم أن يتحمل مسؤولياتو  

لممشروبات مستقمة عن ادارة الصيانة و كذلك استقاللية ادارة االنتاج و غيرىا اال 
أنيا توجب تعاون و تنسيق بين مختمف االدارات الموجودة و ىذا يعني أن محاسبة 
التكاليف ال تنظر الى المشروع باعتباره وحدة محاسبية واحدة بل تساعد ىذه الصورة 

لنا  نام المستقمة محاسبيا، و بذلك يمكة من األقسو تنظر الى المشروع أنو مجموع
قياس تكمفة نشاط كل قسم أو مركز مستقل عن اآلخر و الحكم عمى كفايتو، حيث 

 من تطبيق ىذا المبدأ في عدة مجاالت منيا:  تستفيدأن االدارة 
 مجال قياس تكمفة االنتاج. -أ

 1مجال المراقبة.  -ب
 . مبدأ تحميل البيانات: 1

ان تصميم سجالت خاصة بكل ادارة تحتوي عمى تحميل البيانات االجمالية  
يمكن معرفة التكاليف المختمفة التي يتحمميا كل قسم و تجدر االشارة الى ان اليدف 

 ىو:  المبدأمن ىذا 
 .تحميل البيانات بقصد توزيعيا عمى مراكز التكاليف 
  المباشرة.تحميل البيانات لتحديد العناصر المباشرة و الغير 

                                                           
1
 .02دادي عدون، المحاسبة التحلٌلٌة، المرجع السابق، ص ناصر    
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 .تحميل البيانات لتحديد العناصر التكاليف الثابتة و المتغيرة 
  تحميل البيانات عمى اساس قطاعات االنتاج المستقمة او طبقة العمال و مناطق

 البيع.
 . مبدأ تنبؤ بالتكاليف:2

ان المحاسبة تعتمد عمى الميزانية التقديرية و التكاليف المقدرة مسبقا و ىذا  
 الرؤية في وضع و تحديد ميام التخطيط و الرقابة.لتوضيح 
 المبحث الثاني: تحميل نظام المحاسبة التحميمية 

 . العالقة بين المحاسبة التحميمية و المحاسبة العامة و مراحل تطبيقها:1
المحاسبة العامة كالىما يسيران المؤسسة و من ىذا  والمحاسبة التحميمية   

 المنطمق سنتطرق الى العالقة بين المحاسبة التحميمية و المحاسبة العامة. 
 العالقة بين المحاسبة التحميمية و المحاسبة العامة:  1.1

 أدوات يشكالن نظامين كالىما التحميمية المحاسبة و العامة المحاسبة أن رغم 
 من سواء بينيما تفرق نقاط ىناك أن إال متكامالن، و المؤسسة لتسيير ضرورية
 ليذه المستعممة الجيات حتى و المعمومات مضمون ناحية من أو القانونية الناحية

 .المعمومات
 و األعباء حسابات خالل من التحميمية المحاسبة و العامة المحاسبة وترتبط 
 محاسبة بإمساك يسمح بشكل مستقمتان، و تتفرقان لكنيما و )المعاكسة(، النواتج
 بشكل كاممة تحميمية محاسبة مسك يمكن آما تحميمية، محاسبة مسك بدون عامة

 مستقل.
 1فاألسباب التي تحث عمى الفصل بين النظامين ىي:  

                                                           
1
 029-021درحمون هالل، المرجع السابق، ص  ص   



الوجهة النظرية للمحاسبة التحليلية                                الفصل األول   
 

18 
 

 لكي اإلتفاقي، شكميا بمعنى العامة، لممحاسبة الموضوعي الشكل عمى المحافظة 
 وظيفة فميا التحميمية، المحاسبة أما القانونية، لوظيفتيا االستجابة من تتمكن

 تكون و تنحاز، أن عمييا يتوجب ليذا و واقعية، أن تكون يجب بحيث تسييرية،
 المحاسبتين بين تعارض ىناك أن بمعنى ذاتية، أيضا

  المحاسبة العامة إجبارية أما المحاسبة التحميمية اختيارية، صعبة و جد مكمفة؛ 
 من المحاسبة العامة إلى المحاسبة التحميمية، ال بد من إعادة ترتيب  لممرور

األعباء و النواتج حسب طبيعتيا، و الذي ىو ترتيب سيل، إلى ترتيب األعباء 
 حسب مصدرىا، و الذي ىو عمل نوعا ما صعب؛ حسب اتجاىيا و النواتج

  المؤسسة، تتميز المحاسبة العامة بإفصاح واسع، دون أن يؤثر ذلك سمبا عمى
أما المحاسبة  التحميمية فتتميز معموماتيا بالسرية، مما يشكل خطرا عمى 

 اإلفصاح. المؤسسة اتجاه منافسييا في حالة
من ىذه الفروقات، يمكن القول بأن عممية دمج المحاسبة التحميمية مع  

 المحاسبة العامة تشمل عدة عيوب قد تؤثر عمى مصداقية النظام المحاسبي ككل.
فيري يرى أن الفصل بين المحاسبتين جد ضروري و ذلك  J. Lochard أما

 لألسباب التالية: 
 فواتير :خارجية وثائق العامة المحاسبة في المستعممة المحاسبية الوثائق تعتبر 

 تعتمد التي األساسية الوثائق أما األجور؛ حاالت الموردون، فواتير الزبائن،
 خروج سندات :داخمي طابع ذات الغالب في التحميمية فيي المحاسبة عمييا
 العمل، سندات المراقبة، بطاقات المواد،

 1؛...االستالم سندات التصنيع، أوامر 

                                                           
1
 .029-درحمون هالل، المرجع السابق، ص    
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 بينما المؤسسة، لحسابات ممخصة و شاممة نظرة بإعطاء العامة المحاسبة تسمح 
 عمييا أطمق ىنا من و نشاط، لكل مفصمة نظرة التحميمية المحاسبة تعطي

 التحميمية؛ مصطمح
 المحاسبة أىداف أما مالية، األولى بالدرجة ىي العامة المحاسبة أىداف 

 .اقتصادية األولى بالدرجة فيي التحميمية
 فيي التحميمية المحاسبة أما المديريات، مستوى عمى تسيير أداة العامة المحاسبة 

 المديرية طرف من باستعماليا يسمح مما المسؤولين، آل مستوى عمى تسيير أداة
 الميمة؛ القرارات التخاذ العامة

 تيتم و بالخارج، المؤسسة تربط التي التدفقات تحميل إلى العامة المحاسبة تسعى 
 بمصدر تيتم آما المؤسسة، داخل المدخالت تدفقات بتوزيع التحميمية المحاسبة
 لممؤسسة؛ الداخمية وبالحركات المؤسسة من تخرج التي التدفقات

 معطيات نفس تستعمالن المحاسبتين آال فإن بالمعمومات، يتعمق فيما 
 ببطارية التحميمية المحاسبة تتمتع أن يجب ذلك إلى باإلضافة لكن المدخالت،

خصوصية كسندات المواد، سندات العمل، بطاقات المراقبة و ذلك  معمومات من
 التدفقات و الحركات الداخمية. لتمكينيا من تعداد و معرفة ىذه

عبد الرحيم الكسم جممة من الخالفات التي تميز بين المحاسبة ويضيف  
 1العامة و المحاسبة التحميمية أىميا ما يمي:

  الفرق بين المحاسبة العامة و المحاسبة التحميمية يكمن في عممية تحويل الموارد
 إلى نتائج و ىي الممثمة بالعمبة السوداء بالنسبة لممحاسبة العامة )المالية( .

                                                           
1
 .011الل، المرجع السابق، ص  ص درحمون ه 
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بينما المحاسبة التحميمية تفتح العمبة السوداء التي تمثل عممية تحويل الموارد  
إلى نتائج بتحميل النفقات حسب عناصرىا و ىي تحمل الموارد المستخدمة حسب 

 ز المسؤولية و المنتجات لمحصول عمى النتائج؛مراك
 ،المحاسبة العامة موحدة في الشركات ضمن إطار النظام المحاسبي الموحد 

 التحميمية تختمف من شركة ألخرى؛ بينما المحاسبة
  المحاسبة التحميمية ىي مجموعة الطرق التي تسمح باإلجابة عن الحاجات

لممعمومات، و تساعد اإلداري عمى تحديد النتيجة بين رقم األعمال و  المختمفة
 قيمة الموارد المستخدمة لتحقيقو؛

 حول استخدامات الموارد برفعيا  المحاسبة التحميمية تجمع و تعالج المعطيات
القرار إلنارة خيار العمل في إطار تحميل التكمفة/الربح، و  إلى متخذي

 اإلدارة ألن الربح، و التكمفة لتحميل المعمومات التي تعطييا ىي أيضا خاصة
 من المرجوة الفائدة بمقدار إال التحميمية المحاسبة نفقات لتحمل مستعدة غير

 .رالقرا اتخاذ تحسين
  1:التحميميةبيق المحاسبة طمراحل ت  1.1

 مرحمة جمع المعمومات  . المرحمة األولى:1
 معمومات مستمدة من المحاسبة العامة.  -أ

 معمومات مستمدة من المؤسسة نفسيا. -ب
 معمومات خاصة أخرى.  -ج
 مرحمة التحميل:  . المرحمة الثانية:1

                                                           
1
عباسة قادة عبد الجلٌل، بن دنٌا عصام رامً، دور المحاسبة التحلٌلٌة المعاصرة فً بناء استراتٌجٌة المؤسسة، شهادة ماستر،   

بن بادٌس، مستغانم،  تخصص تدقٌق محاسبة و مراقبة التسٌٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة عبد الحمٌد

 .02-00، ص ص 2109/2121
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بتنظيم و تحميل و تفسير المعمومات   التحميميةفي ىذه المرحمة تقوم المحاسبة  
 المتخمص عمييا في المرحمة األولى.

 و ىي مرحمة حساب التكاليف و تحميميا؟. المرحمة الثالثة: 2
 المنتجة أو الطمبات. ف حسب الوحداتتحميل التكالي -أ

 تقوم عمى أساس االقسام و الوظائف. -ب
 تقوم عمى أساس البيع و الشراء. -ج
 تحمل التكاليف عمى أساس ساعات العمل.  -د

 السابقة الذكر تشكل نظام المعمومات لممحاسبة التحميمية.  و بتجميع المراحل الثالث
 
 . المرحمة الرابعة: 3

و ىي المرحمة االستفادة من النظام المعموماتي و يستفاد من ىذا النظام في  
 المجاالت التالية: 

 اتخاد القرارات. -أ
 البرمجة و التخطيط. -ت
 مراقبة التسيير.  -ج
  . وسائل و تقنيات نظام المحاسبة التحميمية1

 لممحاسبة التحميمية وسائل و تقنيات فيي كالتالي:  
  1وسائل المحاسبة التحميمية:  1.1

ىي كل الوسائل التي تعتمد عمييا المؤسسة خالل الدورة االستغاللية و من  
 أىميا: 

 كل اطارات المؤسسة ميما كان مستواىم و أقسام نشاطيم.  البشرية:. الوسائل 1

                                                           
1
 .00عباسة قادة عبد الجلٌل، بن دنٌا عصام رامً، المرجع السابق، ص   
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أىميا االعالم اآللي )تخزين المعمومات و سرعة المعالجة، . الوسائل المادية: 1
ضمان سيولة االطالع( اضافة الى مختمف التجييزات و الوسائل التي تساعد عمى 

 لمستندات اليدوية األخرى.توصيل و تجميع و توزيع المعمومات و كذلك الوثائق و ا
أىميا الرياضيات و االحصاء )معدالت التوزيع(، بحوث  . الوسائل العممية:2

 العمميات )التقميل من التكاليف( و المحاسبة العامة ) العمميات المحاسبية( 
 تقنيات المحاسبة التحميمية:  1.1

 لنظام وفقا النتائج وتحديد النيائية والتكمفة التكاليف مختمف حساب إن 
 العامة المحاسبة األساسي مصدرىا معمومات عمى أساسا يعتمد التحميمية المحاسبة

 بين بالمقارنة معينة زمنية فترة خالل والمحققة بالمؤسسة الخاصة النتائج تحسب إذ
 أسموب ولكل تقييميو أساليب عدة التحميمية المحاسبة نظام ويشمل التكمفة، مستويات
 ىذا في سنحاول حيث والزمن اإلنتاج لحالة وفقا ذلك التحميمية ومناىجو معطياتو
 حدا عمى منيا واحدة كل دراسة وسنحاول األساليب مختمف إلى التطرق المبحث

عطاء فيميا إلى الوصول من نتمكن حتى اختيار  المؤسسة عمى يسيل ليا تقييم وا 
 طريقة نذكر التقنيات بين ومنالمناسب الوقت  وفي المناسبة القرارات اتخاذ في

 العقالني لمتكاليف التحميل :وتتضمن الجزئية الطرق (الكالسيكية) الممية التكاليف
األنشطة  أساس عمى لتكاليفا طريقة المعيارية، التكاليف المتغيرة، التكمفة الثابتة،
ABC .)1)الحديثة 
 ة ىي عمى النحو التالي: يمن أىم التقنيات التي تعتمد عمييا المحاسبة التحميم  

  2. حساب مختمف التكاليف و المتمثمة فيما يمي:1
 تكمفة الشراء. -أ

                                                           
1
مصباح سفٌان، ضٌف أحمد، دور المحاسبة التحلٌلٌة فً تفعٌل استراتٌجٌة المؤسسة، شهادة ماستر، تخصص محاسبة و مراجعة،   

 .01، ص 2102/2101علوم التسٌٌر، جامعة أكلً محند أو لحاج، البوٌرة،  كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و
2
 .02عباسة قادة عبد الجلٌل، بن دنٌا عصام رامً، المرجع السابق، ص   
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 تكمفة االنتاج. -ب
 سعر التكمفة.  -ج
 . تحميل األعباء حسب األنظمة المتبعة.2
 . تحميل االنحرافات:  يعتمد في تحميميا عمى الطرق التالية: 3

 :و يتم بموجبيا تحديد المستوى الذي تعطي فيو ايرادات  عتبة المردودية
 األعباء.

 :ىي التكمفة الناتجة عن انتاج وحدة اضافية.  التكمفة الحدية 
 :عتمد في تحميميا عمى التكاليف تو ىي عبارة عن طريقة  التحميل العقالني

 الثابتة الذي يتعمق بحجم النشاط. 
 حددة مسبقا و ييدف من وراء تحميل التكاليف المعيارية: و ىي التكاليف الم

 1االنحرافات عمى اتخاد قرارا مستقبمية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .02عباسة قادة عبد الجلٌل، بن دنٌا عصام رامً، المرجع السابق، ص  
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 خالصة: 

من خالل دراستنا النظرية لممحاسبة التحميمية و معرفة أىدافيا و دورىا و  
التعرف عمى استراتيجية لمؤسسة و مضمونيا و أنواعيا فانو يمكن أن المحاسبة 

ضرورية لترتيب و تنظيم المعمومات المالية التي تؤثر   التحميمية  نستنج أنيا وسيمة
عمى الذمة المالية لممؤسسة و تساعد عمى معرفة األخطاء و التقميل من االنحرافات 
باالعتماد عمى وسائل و تقنيات المحاسبة التي تعمل عمى دراسة تكاليفيا و 

 االعمال.ات التي تطرا عمى بيئة مقوماتيا خاصة في ظل التطورات و التغير 
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 الفصل الثاني

عموميات استراثيجية املؤسسة   
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 المبحث االول: مدخل الى استراتيجية المؤسسة
 . مفيوم استراتيجية المؤسسة 1

استراتيجية المؤسسة ىي خطة موضوعية تحدد السياقات و سبل  
و ىي حيمة أو خدمة في  تتمثل في مناورة االلتفاف عمى  التصرفي

 المنافسين. 
 ماىية االستراتيجية:  1.1

اختمفت اآلراء حول ماىية االستراتيجية اذ ىناك من يعرفيا بأنيا تصور  
منظمة لما تريد أن تكن عميو في المستقبل و ليس كيفية وصول المنظمة الى ىذا 

ممة و شاممة تربط بين المزايا التنافسية الوصع أو ىي خطة موحدة و متكا
لممنظمة و التحديات البيئية و لقد تم تصميميا لمتأكد من تحقيق األىداف 

 االساسية لممنظمة من خالل تنفيذىا الجيد بواسطة المنظمة. 

عمى أنيا خطة موضوعية تحدد  muitez bergو قد  عرفيا   
تتمثل في مناورة االلتفاف عمى السياقات و سبل التصرفي و ىي حيمة أو خدمة 

المنافسين و ىي نموذج متناغم األطراف من خالل السموك المعتمد و الغير 
المعتمد لموصول الى مركز مستقر في البيئة. ىناك مسألتين لفيم االستراتيجية و 

  1ىما مضمون االستراتيجية و خطوات أو مراحل االستراتيجية.

االستراتيجية عمى أنيا: " عمم تخطيط و و يعرف قاموس " ويبستر"   
توجيو العمميات الحربية"، كما يعرفيا قاموس "فرانكمين" بأنيا: عمم و فن الحرب 

  2الذي ييدف الى مواجية العدو تحت ظروف توفق الموقف و قوة كل طرف.

                                                           
1
 .56عباسة قادة عبد الجليل، بن دنيا عصام رامي، المرجع السابق، ص   

2
 .94، ص 3002نبيل محمد مرسي، االدارة االستراتيجية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية،   
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كما تعرف االستراتيجية عمى أنيا: مجموعة القرارات االستراتيجية من   
عميا لتوضيح اليدف و اختيار المسائل و تخصيص و استعمال طرف االدارة ال

الموارد المتاحة و توجيو النشاطات التي تسمح لممؤسسة التأقمم مع تطور 
المستقبمي لممحيط بغية تحسين التوازن التنافسي و ابقائو لصالحيا و بالتالي 

  1الوصول الى اليدف المحدد استراتيجيا و تحقيقو.

يا: تحديد االىداف و األغراض الرئيسية و طويمة كما تعرف عمى أن  
األجل لممؤسسة و اعداد عدد من بدائل التصرف و تخصيص الموارد الضرورية 

  2لتنفيذ تمك األىداف.

 أبعاد االستراتيجية: 1.1
ان التطور الحاصل لمفيوم االستراتيجية يشمل األبعاد األساسية المكونة ليا  

عض منيا، و قد أسيم من الباحثين في تحديد أبعاد و ال يقتصر عمى واحد أو الب
االستراتيجية لتوضيح مضامينيا، و من ثم تقديم مفيوم يتالءم مع المنظمة و البيئة  

 التي تتعامل معيا.  
 3و فيما يمي عدد من الباحثين الذين قدموا أبعاد االستراتيجية:

 (Litterer:) 
 االنسجام و التوافق مع متطمبات البيئة. -
 المالئمة وفق لمموارد و االمكانيات المتاحة. -
 درجة القبول بالمخاطرة. -
 توافق االستراتيجية مع األفق الزمني.  -

                                                           
1
نوال شين، تأثير االستراتيجي على منظمات األعمال، كلية العلوم االقتصادية التسيير و العلوم التجارية، قسم علوم التسيير، جامعة   

 .09، ص 3005/3002محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
2
ايمان شماع، هادية هادف، دور المحاسبة التحليلية في بناء استراتيجية المؤسسة، شهادة ماستر، محاسبة مالية و جباية معمقة، كلية   

 .04، ص 3002/3004العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة مهمد الصديق بن يخي، جيجل، 
3
 . 00فسه، ص ايمان شماع، هادية هادف، المرجع ن  
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 (Hax:) 
 توحيد و تكامل منسق لنمط القرارات و صناتيا. -
الوسائل االساسية لمغرض أو الغاية لممنضمة و األىداف  -

 البعيدة المدى و الشاممة. 
 لقطاع األساسي لممنافسة.تحديد المجال االساسي أو ا -
االستجابة لمفرص و التيديدات الخارجية و القوة و الضعف  -

 الداخمية. 
  (Mintzberg:) 

 احتواء االستراتيجية الفعالة عمى ثالث عناصر أساسية:  -
  .الغايات و األىداف المطموب تحقيقيا 
  .أىم االساسيات التي توجو النشاط أو تحد منو 
 ية التي تضمن تحقيق الغايات المطموبة. سياقات النشاطات األساس 
  تكوين مركز من القوة و المرونة بطرائق منتقاة بحيث يساعد المؤسسة في

 تحقيق غايتيا. 
و يوضح الشكل الموالي األبعاد األساسية لالستراتيجية من منظور شمولي    

 1يغطي مختمف الجوانب. 
 
 
 
 

                                                           
1
 .00، المرجع السابق، ص ايمان شماع، هادية هادف، دور المحاسبة التحليلية في بناء استراتيجية المؤسسة  
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 : أبعاد االستراتيجية10الشكل رقم 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 .00ايمان شماع، ىادية ىادف، المرجع نفسو، ص المصدر: 
 . مضمون صياغة استراتيجية :1

 يفيم وما االستراتيجي الفكر مكونات إلى ينشأ االستراتيجية مضمون إن 
 صغيرة المنشأة إلحدى استراتيجية وقرارات وتصرفات تحركات يالحظ عندما المتابع

 :1يمي ما تفيم ومنو كبيرة أو
. مجاالت عمل منشأة و اختيارىا االساسية لتوفير و نشر الموارد المختمفة حتى 0

كافة أجزاء المنشأة و نشاطيا و استخداماتيا ىذه الموارد فخمق الفرص و االستثمار 
 فييا. 

. الطرق األساسية التي تتبعيا المنشأة لتوفير و تحضي و نشر الموارد المختمفة 2
و نشاطاتيا و استخدامات ىذه الموارد فخمق الفرص و عمة كافة أجزاء المنشأة 

 االستثمار فييا. 

                                                           
1
 .66مصباح سفيان، ضيف أحمد، المرجع السابق، ص   

 

  االستراتيجية

 المحتوى المجال

 الفلسفة الفكرية العمليات

المسؤولية عن  المدى الزمني

وضع 

 االستراتيجية

 الطرق و الوسائل

 التنفيذ
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 لممنشأة وتوضع منافسييا عمى المنشأة تفوق تحقق التي الخصوصية . المميزات3
 .عالي واستقرار أرباح عمييا يدر تنافسيا موقفا

 
 1أنواع االستراتيجية:. 3

  :التكامل إستراتيجية :أوال
 الرأسي، التكامل كاستراتيجيات واألفقي والخمفي األمامي تكامل إلى يشار 
 والموردين الموزعين عمى السيطرة من المنظمة الرأسي التكامل استراتيجيات وتمكن

 والمنافسين.
 من سواء التوزيع لقنوات المنشأة عمى المامي التكامل يقوم . التكامل األمامي:1

 المتحدة الواليات في عديدة أمثمة وىناك فييم التجزئ والتحكم أو الجممة منافذ خالل
 ويعتبر اآللية والحاسبة الطائرات صناعة مجال في التكامل من النوع ليذا األمريكية

 االمتياز حقوق وتمكن األمامي التكامل لتطبيق الفعالة األساليب أحد االمتياز حق
 كبير عدد عمى والفرص التكمفة توزيع يتم حيث كبيرة بسرعة التوسع المؤسسات من

 :التالية الحاالت في األمامي التكامل إستراتيجية إلى المنشأة وتمجأ
 غير أو عمييم يعتمد ال أو التكمفة، مرتفعين الحاليين الموزعين يكون عندما -أ

 .تنافسية ميزة المنظمة في التوزيع احتياجات إشباع عمى قادرين
 ألن ممموسة بصورة باستمرار تنمو صناعة في المنظمة تنافس حالة في - ب

 من كل عمى توافرىا عند وكذا التنويع، عمى قدرة المنظمة من يقمل األمامي التكامل
 منتجاتيا توزيع إلدارة الالزمة البشرية والموارد المال رأس

 قدرة تزداد حيث واضح بشكل ممموسة المنتظم اإلنتاج مزايا تكون عندما  
 األمامي. التكامل خالل منمنتجاتيا  عمى بالطمب التنبؤ عمى المنشأة

                                                           
1
 .002، ص 0442عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد و تسيير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   
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 من لذا مرتفع، التجزئة تجار أو الحاليين الموزعين ربح ىامش يكون عندما 
 عمى قدرة أكثر تكون بحيث وتسعيرىا منتجاتيا بتوزيع المنظمة قيام األفضل
 التنافس.

  1. التكامل الخمفي:1
 فرص أو بالتوريد تقوم التي المؤسسة لتممك إستراتيجية الخمفي التكامل يعتبر 
 غير الحاليين الموردين يكون عندما اإلستراتيجية ىذه وتستعممو عمييا أكبر سيطرة
 بمقابمة ليم تسمح ال امكانيتيم الحالية أو مرتفعة تكمفة يرفضون أو بالثقة جديرين
صدار الشركة، طمبات  لمشركة كبيرا كابوسا يمثل قد لمموردين جديدة أوامر وا 
 عدم أو اإلنتاجية العممية تعطل عميو يترتب مما طويال وقتا يستغرق وقد الطالبة،
 بالتكامل الشركات من عدد ذلك عمى ترتب وقد النيائيين، المستيمكين طمبات مقابمة
 المشكمة. ليذه تجنبا الخمفي

 . التكامل األفقي: 3
زيادة يقصد بيذه االستراتيجية قيام الشركة بتممك أو شراء شركات منافسة أو  

 اليامة التطورات من اإلستراتيجية ىذه استخدام ويعتبر عمييا درجة السيطرة
ن اإلستراتيجية، اإلدارة ميدان في والواضحة  بين يتم الذي والشراء االندماجات وا 
 ويرفع الموارد انتقال ويحسن االقتصادية الوافرات عمى بالحصول يسمح المنافسين
 المفضمة النمو إستراتيجية يمثل األفقي التكامل أن الحديثة الدراسات وتطير الكفاءة،

 الظروف ظل في االستراتيجيات وىذه المنظمة وتتبع الصناعات، من كثير في
 :التالية

 .معينة منطقة في احتكارية صفة اكتساب المنظمة وسع في يكون عندما -أ
 .نامية صناعات في تنافسية مزايا الحجم اقتصاديات توفر عندما -ب

                                                           
1
 .030عبد الرزاق بن حبيب، المرجع السابق، ص   
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 التوزيع لإلدارة المطموبة البشرية والموىبة رأسمال من كل المنظمة أشالء عند -ج
 .بنجاح

 .اإلدارية الميارات لغياب المنافسين حال تدىور عند -د
 ثانيا: االستراتيجية المكثفة:

 ىذه عمى أطمق وقد والسمعة السوق تنمية سوق اختراق إستراتيجية أمثمتيا من 
 الشركة موقف لتحسين ومكثفة كبيرة جيود من تتطمبو لما نظرا بالمكثفة اإلستراتيجية

 .الحالية المنتجات تشكيمة نفس باستخدام التنافسي
 :السوق اختراق إستراتيجية 1-

 األسواق في الخدمات أو الحالية لممنتجات السوق حصة زيادة إلى تسعى 
 اإلستراتيجية ىذه تستخدم ما وكثيرا أكبر، تسويقية جيود بذل خالل من الحالية
 البيع أفراد عدد زيادة السوق اختراق ويشمل أخرى استراتيجيات مع أو بمفردىا
 أو المبيعات تنشيط تساعد التي الوسائل من الكثير وتقديم اإلعالمي اإلنفاق وزيادة
 .الدعاية زيادة
 استراتيجية تنمية السوق:  -2

 جغرافية مناطق إلى الحالية والخدمات المنتجات تقديم السوق تنمية تتضمن 
 شركات مثل الصناعات من الكثير وفي العالمية، األسواق في يحدث كما جديدة

 المركز من بالقرب البقاء مع التنافسي بالحد االحتفاظ الصعب من سيصبح الطيران،
 .الرئيسي
 معقولة تكمفتيا جديدة توزيع قنوات توافد عند اإلستراتيجية ىذه المنشأة وتتبع 

 إضافة متبعة وغير جديدة أسواق وجود مع وجودتيا جيدة و يمكن االعتماد عمييا
 1.فائضة إنتاجية طاقة مع البشرية والموارد الالزم المال رأس توافر ذلك إلى

                                                           
1
 .030ق بن حبيب، المرجع السابق، ص عبد الرزا 
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 :المنتج تنمية إستراتيجية - 3

 تعديل أو تحسين خالل من المبيعات زيادة إلى اإلستراتيجية ىذه تسعى 
 وتتبع والتطوير ضخمة ميزانية تخصيص مع الحالية الخدمات أو المنتجات

 :اإلستراتيجية
 حياتيا. دورة في النضج مرحمة بمغت قد الناجحة المنتجات تكون عندما -أ

 .البحث في قوية قدرات النمو سريعة صناعة في المؤسسات تتنافس عندما -ب
 .مقارنة بأسعار أفضل جودة ذات منتجات المنافسين يقوم عندما -ج
  :التنويع إستراتيجية -4

 يعد لم والمتنوع، واألفقي المراكز :التنويع استراتيجيات من أنواع ثالثة تشمل 
 ألنيا أكثر صعوبة في االدارة. التنويع استراتيجيات عمى المؤسسات من إقبال ىناك
 :المركزة التنويع إستراتيجية 5-

 ولكنيا مرتبطة جديدة خدمات أو منتجات إضافة إلى اإلستراتيجية ىذه تشير 
 البنوك بين االندماج نحو الحالي الوقت في المتزايد االتجاه ويعكس حاليا، بالمقدمة
 1.والتأمين السمسرة وشركات

  :األفقي التنويع إستراتيجية 6-
 مرتبطة وغير جديدة وخدمات سمع إضافة األفقي التنويع إستراتيجية تشمل 
 حالة في منيا أقل الخطورة ودرجة الحاليين لمعمالء الحالي الوقت في المقدمة بتمك

 إن حيث المعبأة المياه سوق دخوليا وكوكاكوال كوال بيبسي شركتي وكمثال المتنوع
 في الغازية المياه من كثيرة أنواع استيالك في الزيادة تفوق استيالكيا في الزيادة
 .اإلستراتيجية ليذه المؤسسة وتمجأ األسواق من الكثير

                                                           
1
 .26، ص 3009رة ماستر، جامعة شلف، مرفوس عبد الجليل و آخرونـ التخطيط السليم لالستثمار الناجح، مذك  
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 :المتنوع التنويع إستراتيجية 7-

 توقعيا أساس عمى اإلستراتيجية ىذه المؤسسات بعض منتجات إضافة وىي 
 ونجد مستقمة، كوحدات تبيعيا ثم تشترييا التي الشركات تقسيم وراء من أرباح تحقيق

 تتبعيا كما وحدات، أو بيعيا حالة في عنو أقل بسعر يمكن ككل الشركة بيع أن
 .السنوية واألرباح المبيعات تدىور عند اإلستراتيجية أي المؤسسة

 : 1ثالثا: االستراتيجية الدفاعية
 :المشترك المشروع إستراتيجية 1-

 ما، فرصة استغالل بغرض مؤقتة شركة في معا أكثر أو شركتين تشترك  
 وقد بمفردىا، المشروع دخول عمى المؤسسة رغبة لعدم دفاعية إستراتيجية وتعتبر
 المشتركة المشروعات نحو االتجاه ازداد

عالقا عالقتيا، كما أنيا تمكنيا  وتطور اتصاليا لتحسين التعاون واتفاقيات 
 من عولمة عممياتيا و تخفيض المخاطرة الى أدنى حد ممكن و كمقال في  الشركة

 تجميع في موتوز جنرال مع تويوتا وتتعاون فوجيينسو مع سيمسن شركتي بين
 أن ويجب ممموس بشكل التميزية القدرات بتكامل إال التعاونية ىذه تتم وال السيارات

 .مخاطرة وذات ضخم مربع، المشروع تكون
 استراتيجية االنكماش: -1

 التكمفةيحدث عندما تعيد المؤسسة تشكيل المجموعات من خالل تخفيض   
 انكماش حالة في واألرباح لممبيعات المتدىور االتجاه تحويل بغرض واألصول

 فتقوم اإلعالم ووسائل والعاممين واألسيم التكمفة ضغوط االستراتيجيون يواجو

                                                           
1
 .25مرفوس عبد الجليل و آخرون، المرجع السابق، ص   
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 إشيار يستحسن االنكماش حالة وفي النقد، لتوفير عقارات أراضي ببيع المؤسسة
 .االستراتيجية ىذه إلى المؤسسة وتمجأ اإلفالس،

 :االستثمار تخفيض إستراتيجية 3-
 لالستثمارات الالزم المال رأس لتوفير إليو وتمجأ المؤسسة من جزء بيع ىو 

 القوة نقاط عمى تركيزىا مع كثيرا قبوال تمقى اإلستراتيجية ىذه أصبحت وقد المستقبمية
 وتفشل، االنكماش إستراتيجية تتبع عندما المؤسسة إليو وتمجأ التنويع المستوى وتقميل
 .اإلستراتيجية االحتكار بتيمة لتيديد تعرضيا عندما كما

 :التصفية إستراتيجية 4-
 قيمتيا مجزئة بصورة الشركة أصول كل بين إلى التصفية بيع إلى تشير 

 إلييا وتمجأ باليزيمة ألنيا  اعتراف صعبة إستراتيجية وىي المالية الممموسة
  االنكماش إستراتيجية من كل تتبع عند المؤسسات
ذا الحالتين، في وتفشل االستثمار والتخفيض  .البديل ىو اإلفالس كان وا 

 :التشكيمية إستراتيجية 5-
 أكثر أو نوعين من المكونة التشكيمية معظميا أو المؤسسات من الكثير تتبع 

 الشركة بالغت ما إذا جمة مخاطر التشكيمية استراتيجية تحمل كما استراتيجيات من
 لمموارد ونظرا متميز بشكل شيء كل منظمة أداء أي عمى ويعذر استخداميا، في

 اكتساب في المنشطين ويبدأ األنشطة عدد زيادة مع وتبعثر تنتشر والمواىب
   .1المزايا

 التخطيط االستراتيجي و تقييم الرقابة االستراتيجية  المبحث الثاني: 
 مفاىيم عامة لمتخطيط االستراتيجي:  .1

                                                           
1
 . 22يل و آخرون، المرجع السابق، ص مرفوس عبد الجل 



عموميات استراتيجية المؤسسة                                     الفصل الثاني  
 

36 
 

التطور االقتصادي يمثل التخطيط االستراتيجي خطورة أساسية في برنامج  
تقبل الشركة و وضع حيث أن التخطيط االستراتيجي يعني محاولة التبصر بمس

سارات المؤسسة مستقبال و ىذا يتطمب توفر امكانيات و وجود اىداف تحدد الم
في كل مستويات االدارة في المؤسسة في  المشاركةتنظيم مالئم و المناخ المشجع و 
يجية حتى يؤدي لتخططي االستراتيجي الى نتائج تصميم و تنفيذ الحكة االسترات

 المرجوة الى المدى الطويل. 
 تعريف التخطيط االستراتيجي: 

لقد استخدم ىذا المصطمح أصال في المجال السكري و ىو مأخوذ من المغة  
اليونانية و ىو يعني حرفيا فن الجنرال أو أسموب القائد العسكري و قد عرفيا 

السيد بأنيا: " تمك العممية االزمة توضع و تنقيح و تطبيق  الدكتور اسماعيل محمد
 بعض التصرفات االزمة إلنجاز بعض النتائج المرغوبة فييا".

كما يمكن تعريف التخطيط االستراتيجي بأنو ذلك التخطيط الذي يركز عمى  
فيذا النوع من  بين المؤسسات و بيئتيا الخارجية، العالقة الطويمة االجل ما

يرتبط باألىداف الرئيسية لممؤسسة اي تمك األىداف التي يجب الوصول  التخطيط
  1الييا في ظروف تنافسية.

أما التعريف الشامل يعرف من خاللو التخطيط االستراتيجي بانو عممية اتخاد  
القرارات المستمرة بناءا عمى معمومات تمكنو من مستقبمية ىذه القرارات و آثارىا في 

من تنفيذ  التأكدو البرامج الزمنية و  استراتيجياتداف و المستقبل و وضع أى
 .الخطط و البرامج المحددة

 . أىم عناصر التخطيط االستراتيجي، مزاياه و معوقاتو:1

                                                           
1
 .32، ص 3009شريد و زيان، التسيير االستراتيجي للنتاج، مذكرة تخرج في علوم التسيير، جامعة شلف، دفعة   
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مة، و يعتبر نشاط الذي ينبغي أن تقوم بو المنظأي ال 1رسالة المنظمة: -أوال
ري اعادة من الضرو  ختيارات االستراتيجية، واختيار رسالة المنظمة من أىم اال

النظر في ذا العنصر و تحميمو بصورة دورية باعتبار أن الرسالة أي منظمة ال بد  
و ان يترييا التقادم نظرا ألن المنظمة ذاتيا تتغير  تبعا لتغير األعمال التي تقوم بيا 
و التي وجدت أساسا من أجميا، اضافة الى أن البيئة الخارجية لممنظمة تتغير 

 مرة. بصورة مست
 و  من خصائص الرسالة الفعالة لممنظمة ما يمي:

تحول  بإمكانيةاذ يجب أن تتسم الرسالة  . القابمية لمتحول الى خطط و سياسات:1
الكممات و الشعارات الى خطط و سياسات و برامج عمل و اال أصبحت دعاوي 

 جوفاء تيز ثقة العمالء بدال من تدعيميا. 
الفعالة أن تكون ممكنة التطبيق سمات الرسالة  من و الموضعية: الواقعي.  1
من  االستفادةعمى تحقيق اقصى  اإلصرارالتحدي و المواجية و  عنصرامراعاة ب

 االمكانيات و الموارد المتاحة. 
بمراعاة : يجب أن تحافظ الفعالة أن تكون ممكنة التطبيق . التكيف مع البيئة3

 و توقعاتيا المستقبمية. ظروفيا و بيعتيا الحالية
  إلشباعفما نشأت المنظمة اال  . التوجو نحو ظروف السوق و حاجات العمالء:4

حاجات شرائح معينة من العمالء يجب ليم خصائصيم المميزة، و تمارس نشاطيا 
 في سوق تحكمو عالقات و قواعد معروفة يجب أخدىا باالعتبار.  

تتطرق الرسالة لبعض الجوانب المدعمة ج: . الوصف العام لكيفية تحقيق النتائ5
ليدفيا و ذلك ببيان كيفية تحقق المنظمة لنتائجيا المرجوة من خالل األنشطة و 

ض ينادي بااللتزام لمنتجات التي تقدميا، بل ان البعالعمميات التي تمارسيا و ا

                                                           
1
 .20، ص 0444ية، مصر، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، االدارة االستراتيجية، مجموعة النيل العرب 
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الرسالة بتحديد نتائج دقيقة تمتزم بو و معايير محددة توضح جوانبيا من حيث 
 القياس الكمي و الزمني. 

أن ىناك  ةف: اذن من المعر و مكونات المنظمة . تحقيق التكامل بين اجزاء6
مستويات مختمفة لالستراتيجية سواء عمى المستوى الكمي لممنظمة أو مستوى وحدات 

 األعمال أو المستوى الوظيفي و التشغيمي.
الفعالة أن تكون واضحة الرسالة من بين سمات  . الوضوح و دقة التعبير:7
عاني و الكممات و دقيقة في تعبيراتيا بحيث يفيميا جميع األطراف سواء كانوا الم

 داخل أو خارج المنظمة. 
 1عناصر رسالة المنظمة:  -ثانيا

المنظمة من  رسالةلدراسة العناصر التي يجب أن تشمميا  عديدةأجريت بحو  
بينيا تمك التي أجرىا  " دافيد" و قد توصل الى عناصر الرسالة االساسية تتمثل في 

بالبحوث، تسع عناصر ىي: العمالء، المنتجات، الموقع، التكنولوجيا، االىتمام 
المفيوم الذاتين االىتمام بالصورة العامة، االىتمام بالعاممين، و لم  الفمسفة الفكرية،
ترتيبا محددا لتمك العناصر و انما طمبت لتحامميا و ضرورة دراستيا  توضح الدراسة

 من خالل االجابة عمى التساؤالت المقترحة لكل منيا.
 الغايات و األىداف:  -ثالثا

ىي االشياء العامة التي تود المنظمة  2عرف " وليم كند" الغايات بأنيا: . الغايات:1
انجازىا و يتم تحديد الغايات في معظم األحيان بشكل عبارات أو مصطمحات 
واسعة و تتصف بالدوام، و مثال ذلك كان تحدد المنظمة غايتيا، زيادة عدد التجار 

 الذين يتعاممون.

                                                           
1
 .23عبد الحميد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 20عبد الحميد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   
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ابقا أو قد ان الغايات قد تكون مستقبمية اي أنيا لم تحقق بعد، كالتي ذكرت س 
تمثل حالة أو وضع ينبغي االبقاء عميو، و مثال ذلك بتحديد غايات نيائية واضحة 

 و محددة.
سعى الى حد كونيا أيضا من األمور التي ت الغايةو ىي تشبو  . األىداف:1

 : ما يميتمف عنيا في المنظمة الى تحقيقيا و لكن تخ
 ضيقا و تجديديا. أكثر األىدافان  -أ

 زمنا من الغايات. لأكو انيا  -ب
 فمن أىميا: ة نواحي تبرر  لنا ضرورة وضع األىداف كما أن ىناك عد 

ة بوظيف م عناصر التخطيط: اذ ال يمكن قائم المديرأىتعد األىداف من  -ج
اف واضحة تسعى المنظمة الى تحقيقيا فتبني التخطيطية دون وجود أغراض و أىد

السياسات  و االجراءات و القواعد و تعد الموازنات و البرامج  تؤسسوعمميات التنبؤ 
 لتحقيق أىداف معنية. 

  1معوقات التخطيط االستراتيجي: -ثالثا
ان استخدام التخطيط االستراتيجي ليس أمرا ىينا فيناك عقبات تجعل  

بعض العقبات التي قد تعرق عممية  االستراتيجي أمرا صعبا، و في ما يمي التخطيط
 االستراتيجي تخطيط ال
 . عدم رغبة المديرين أو ترددىم في استخدام ىذا األسموب .0
 مضطربة مما قد جعل التخطيط متقدما قبل أن يبدأ. الخارجية. البيئة 2
 . مشاكل التخطيط االستراتيجي تترك انطباعا سيئا فس ذىن المدير.3
 . ضعف الموارد المتاحة. 4
 مفة كبيرة.. التخطيط يحتاج الى وقت و تك5

                                                           
1
 00ص  ،3002ككلية التجارة، جامعة االسكندرية،  ، التخطيط االستراتيجي و العولمة،نادية العرق 
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و متطمبات التخطيط  بنتائج. عدم توفير االلتزام الكافي لدى االجارة العميا 6
 االستراتيجي.

 . عدم االىتمام ببناء و ضوع الخطط التنفيذية اضافة الى نقص التمويل الكافي.7
 اف و الغايات كفيل بتحقيقيا.تقاد الخاطئ بان مجرد تحديد األىد. االع8
 . االستراتيجية. عدم توفر  تحديد دقيق لمميام لالزمة لتطبيق 9
 1. التقويم و الرقابة االستراتيجية: 3

ة االستراتيجية أخر الوظائف في العممية االدارية اقبر مو ال تعتبر وظيفة التقويم 
ه المرحمة تقويم األداء ج االدارة االستراتيجية و تتضمن ىذو احر المراحل في نموذ

 سة المؤس
 االستراتيجياتو أحكام الرقابة عمى نشاطاتيا المختمفة ذات العالقة بتنفيذ   
 مستويات:  عدةاالستراتيجية الى  الرقابةتصنف  الطبقة

: و تيدف الى أحكما الرقابة عمى االتجاه . الرقابة عمى المستوى االستراتيجي1
االستراتيجي العام لممؤسسة فيما يتعمق بعالقتيا مع المجتمع الذي تخدمو و اتجاىيا 

 االستراتيجي العام باتجاه المستقبل. 
و تتعمق بأحكام االجراءات الرقابية عمى . الرقابة عمى المستوى التشغيمي: 1

لى اليجف عممية الرقابة االستراتيجية ا النشاطات و الخطط قصيرة المدى اذن
اف الموضوعة و بذلك تزود االدارة بالتغذية الراجعة مقارنة االداء الحالة مع األىد

األمر  تطمبالضرورية لتقييم النتائج و اتخاذ االجراءات التصحيحية الضرورية اذا 
 ذلك. 

 
 

                                                           
1
االسترايتيجة، كلية االقتصاد  و العلوم االدارية، جامعة مؤتة، الطبعة أحمد القاطمين، التخطيط االستراتيجي و االدارة   

 .062و  060، ص ص 0445االولىن،
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 خالصة

من خالل قدرتيا عمى تبرز أىمية من خالل دراستنا لالستراتيجية تبين انيا  
تحيد الرؤية المستقبمية لممؤسسة  تحديد عالقتيا مع بيئتيا بما يساعد في 
اقتصاصيا لمفرص و تجنبيا لمتيديدات و تعزيز نقاط القوة و التغمب عمى نقاط 

 الضعف و ذلك لرسم غيات المؤسسة عمى مدى الزمني البعيد.
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 تمهيد:

نظرا لألىمية البالغة التي تحظى بيا المحاسبة في النشاط أي مؤسسة و ىذا  
لمناتج المتوصل الييا من استعماليا ىذا فإننا قمنا بدراسة دراسات سابقة ميدانية لواقع 
ىذه االخيرة في مؤسسة توزيع الكيرباء و الغاز، )وحدة البويرة( الن ىذه المؤسسة 

يرىا من المؤسسات تستعمل المحاسبة التحميمية في حساب تكاليف االنتاج والشراء كغ
و تكمفة الوحدة الواحدة كما أنيا تقوم بمراقبة سير نشاط المؤسسة باتباع استراتيجية 

 معينة و باستعمال المحاسبة التحميمية. 
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 لممؤسسة عام تقديم :األول المبحث

 ازسونالغ مؤسسة نشأة . 1

نشأة شركة توزيع الكيرباء و الغاز لموسط جاءت تطبيقا ألحكام القانون  
، المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز عبر 2002فيفري  05المؤرخ في  02/01

 القنوات. 

ىيكمة الشركة و  إلعادةت سونمغاز عدة تحوالت فعر  2002و منذ سنة  
 اليوم أصبحت حتىلتجديد تحسين مردوديتيا و تسييرىا، فمرت بعدة مراحل من ا

 وتعمل والمعنوية المادية استقالليتيا شركة لكل شركة 26 من أكثر يضم مجمع
 لممجمع. األساسية الميام حول متكامل بشكل

 المواطنين تموين بضمان بالبويرة والغاز الكيرباء توزيع مؤسسة تتكفل 
 .المتعددة الشركة فروع عبر القنوات عبر والغاز الكيرباء ىما أساسيتين بطاقتين

 وتزويد الجيد التسيير لضمان المنشأة األخرى الشركة فروع عمى زيادة ىذا 
 تكوين لمتجييزات، الصيانة أعمال) خدمات من تحتاجو ما بكل الرئيسية الفرع

 (.....المستخدمين

الذي يتواجد مقر مديرتو  sdcو تنتمي مديرية البويرة لفرع التوزيع لموسط  
  1يدة.العامة بالبم

 الوسط واليات من أخرى مديرية 12 البويرة مديرية عمى زيادة تضم والتي 
 بسكرة، ورقمة، االغواط، الجمفة، البويرة، وزي، تيزي المدية، البميدة، :ىي والجنوب
 .إليزي تمنراست، غرداية، الوادي،

                                                           
1
مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، شهادة ماستر، تخصص محاسبة و مراجعة،   

 .56، ص 7102/7102د أولحاج، البويرة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أكلي محن
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 :البويرة والغاز الكهرباء توزيع لمديرية التنظيمي الهرم: 20الشكل رقم 

 
مية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، لمصدر: مصباح سفيان، ضيف احمد، دور المحاسبة التحميا

 المرجع السابق. 

 الوطني االقتصاد في سونمغاز مؤسسة وأهداف دور .0

 :المؤسسة دور -أوال
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 المصدر أن تعتبر ومستوجدىا الوطني االقتصاد في جدا ىام دور لممؤسسة 
 نجد الصناعة ميدان ففي (صناعة خدمات، زراعة،) االقتصادية لمقطاعات الحيوي

 والتحويمية االستراتيجية المصانع مختمف في تستعمالن والغازية الكيربائية الطاقة أن
 كما والغاز، بالكيرباء تعمل المصانع ىذه مستوى عمى الموجودة اآلالت كل ألن ىذا
 والمحركات، التاآل ومختمف بالمضخات الزراعي القطاع تموين في كبير دور ليل
 وكذا الغاز مادة تستعمل النقل وسائل مجمل فإن الخدمات قطاع مستوى عمى أما
 و العمل عن لمعاطمين شغل منصب توفر أن كما العمومية اإلنارة في الكيرباء دور
 لمقطاعات الرئيسي المضمون فيي الوطني االقتصاد في سونمغاز شركة دور حاليا

 .االقتصادية

 المؤسسة:  أهداف -ثانيا

المتضمن القانون األساسي  195 -26من المرسوم رقم  06ورد في المادة  
 لمشكرة الجزائرية لمكيرباء و الغاز سونمغاز )ر،ش،أ( ما يمي و تيدف سونمغاز الى: 

 وتسويقيا وتوزيعيا ونقميا الجزائر في والغاز الكيرباء إنتاج. 
 السوق حاجيات لتمبية السوق نقل. 
 وتسويقو خارج في أو الجزائر سواء القنوات طريق عن الغاز توزيع. 
 أنواعيا بكل الطاقوية الخدمات وتقديم تطوير. 
 وتنميتو وترقيتو لمطاقة مصدر أو شكل كل دراسة. 
 أن يمكن والغازية الكيربائية بالصناعات مباشرة عالقة لو نشاط كل تطوير 

 كانت ميما يةعمم كل عامة وبصفة( أ ذ، ش،) سونمغاز فائدة عنو يترتب
مباشرة بيدف الشركة ال سيما تبحث  غير أو مباشرة بصفة ترتبط طبيعتيا
نتاجيا واستكشافيا المحروقات عن   .وتوزيعيا وا 



دراسة دراسة سابقة في مؤسسة سونلغاز                          الثالثالفصل   
 

47 
 

 شركات مع الخارج في أو الجزائر في المشتركة األعمال من شكل كل تطوير 
 .1أجنبية أو جزائرية

  المنقولة القيم من يرىاوغ أسيم حقيبة كل وحيازة مساىمات وأخذ فروع إنشاء 
 .الخارج في أو الجزائر في إنشاؤىا سيتم أو موجودة شركة كل في

 الهيكل التنظيمي لمصمحة المحاسبة المالية: 23الشكل رقم  .3

 
 المصدر: مصباح سفيان، ضيف احمد، المرجع السابق. 

 سونمغاز مؤسسة في التحميمية المحاسبة أعمال تقنيات: الثاني المبحث

 :لمحسابات العامة الهيكمة . 1
                                                           

1
 .52مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق، ص   
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 الحسابات من مجموعة عمى تعتمد الوحدة داخل المستخدمة المحاسبة إن 
 :ىي

 مبدأين عمى يرتكز الحساب ىذا :األقسام حساب:  

 .كامل بتوافق المتجانسة األقسام استعمال -

 .المسؤولية مراكز خمق -

 إلى المؤسسة تقسيم يتم :النهائية والتكمفة التكاليف حساب: 

 .الكيرباء إنتاج الرئيسي النشاط -

 .الصيانة اإلنتاج، اإلدارة، :األقسام -

 .والوحدة اإلنتاج تكمفة عن البحث ىي الحسابات ليذه النيائي واليدف

 من اإلخراجات كل الحسابات ىذه في تسجل (: الخروج) الدائم الجرد حساب 
 .االستغالل أو االستثمار أو  والسمع المعدات

 تدخل ال التي األعباء الحسابات ىذه في يسجل :اإلضافية الفروق حساب 
 النيائية والتكمفة التكاليف حساب في تدخل ولكن  العامة، الحسابات ضمن

 1(.اإلضافية العناصر)
 :األعباء المستخدمة في مؤسسة سونمغاز . 0

 :المجموعة األولى: مواد ولوازن مستهمكة
 .الغاز الطبيعي 1-
 .دم كفاءة الغاز الطبيعي يستعمل الفيولالفيول في حالة ع 2-
 :مواد ومعدات مستيمكة ىي 3-

                                                           
1
 .56مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق، ص  
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 .قطع غيار اآلالت -
 .زيت التشحيم -

 .مواد ومعدات مستيمكة مباشرة: ماء مقطر 4-
 .مواد ومعدات مستيمكة غير مخزنة 5-
 .جميع المشتريات التي ال تدخل في المخازن: معدات المكتب، مواد الصيدالنية 6-

 :الثانية المجموعة
 :النقل 1-
 .مصاريف تنقل العمال -
 .مصاريف نقل أطفال العمال -
 .مصاريف التوزيع -

 :اإليجارات والتكاليف اليجارية 2-
 االرضية: التي توجد بيا اآلالت التي يتم بيا توليد الكيرباء, -
 .مباني: أين توجد المكاتب والمخازن -

 :الصيانة واإلصالحات 3-
صالحياتركيب اليواتف  -  .وا 
 .تركيب معادن المكاتب -
 .صيانة اآلالت لتجديدىا -
 .إصالح أي خمل أو عطل في اإلنارة أو الكيرباء في النيابة -

 :أعمال وطريقة التنفيذ الخارجية 4-
 .مصاريف تكوين العمال -
 1توظيف عمال خارجيين لممساعدة عمى العمل. -

                                                           
1
 .21، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق، ص مصباح سفيان، ضيف أحمد 
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و المجمدات و كذلك المصاريف  وثائق عامة و تقنية: مصاريف شراء الوثائق -5
 PHOTOCOPIE.المتعمقة بالمساعدة في انتاج مثل الصور المصورة 

 مستوياتيم لتحسين العمال إرسال :وأبحاث دراسات -6
 :وىم الخارجيين باألشخاص المتعمقة المصاريف وىي :الغير أجور 7-
 .محامي -
 .المحاسبة خبير -
 .معماري ميندس -

 .المؤسسة تدفعيا التي صاريفالم وىي :اإلشيار 8-
 االعالن في الجرائد و المجالت -
 ىدايا بيدف االشيار  -
 .وعممي تثقيفي فيمم -

 .واستقباالت تنقالت 9-
 :والمواصالت البريد 10-

 .الياتف -
 .تمغراف -

 :العمال مصاريف :الثالثة المجموعة
 .الضرائب مصمحة إلى المؤسسة تدفعيا :الجزافي الدفع 1-
 والتجاري الصناعي النشاط عمى ضريبة وىي :الميني النشاط عمى يبةضر  2-

 .األعمال رقم من وتحسب
 .األعمال رقم من وتحسب المضافة القسمة عمى ضريبة 3-

 :المالية مصاريف :الرابعة المجموعة
 .الفوائد مصاريف مثل الوحدة تدفعيا التي المصاريف وىي
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 .التأمين مصاريف -
 .السيارة تأمين -
 .السرقة ضد التأمين -
 .الكيرباء خطر ضد التأمين -
 .االنفجار ضد التأمين -

 .ومئونات إىتالك -

 .اإلنتاج آالت أو المعدات إىتالك -

 .االستثمار إىتالك -

 :االستغالل خارج أعباء :الخامسة المجموعة

 .لموحدة العادي بالنشاط عالقة ليا ليس مجموعة وىي

 .العامة اإلدارة -

 .التقني لمركزا إدارة -
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 الطريقة المستخدمة في حساب تكمفة انتاج الوحدة  . 3

 : توزيع ابعاء حسب طبيعتها 21الجدول رقم 

 دج 100000الوحدة:      2015السنة الدراسة 

 الصيانة  االنتاج  االدارة  المجموع االعباء حسب الطبيعة  
 الطبيعي الغاز 31

 الفيول
 مستيمكة ومعدات مواد
 نةمخز 
 مستيمكة ومعدات مواد

 مباشرة
 مستيمكة ومعدات مواد
 مخزنة غير

300940 
55350 
56037 

 
1387 

 
18608 

00 
00 
00 
 

00 
 

37216 

3000940 
55350 

00 
 

1387 
 

130256 

00 
00 

56037 
 

00 
 

521024 

 124724 3707026 37216 4332322 موارد و لوازم مستيمكة 21

 00 00 40 40 مصاريف النقل 406
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614 
 

615 
621 

 
622 
631 
638 
638 

 وتكاليف إيجارات
 إيجابية
صالحات صيانة  وا 
 التنفيذ وطريقة أعمال

 الخارجية
 وثائق
 الغير أجور
 واستقباالت تنقالت
 والمواصالت البريد

313 
 

8044 
8342 

 
4798 
765 

2754 
503 

00 
 

37775 
8342 

 
00 
00 

2754 
503 

313 
 

00 
00 
 

4798 
765 
00 
00 

00 
 

566625 
75078 

 
00 
00 
00 
00 

 317405 112598 450895 1880988 الخدمات 20

 التنفيذ عمال 431
 التحكم عمال
 اإلطارات عمال

17635 
54910 
23354 

40895 
98838 

723974 

31743 
247095 

1074284 

1040465 
20316 

537142 

 36092 3862664 2117959 3899 مصاريف العمل 436

645 
641 
645 

 أخرى ورسوم ضرائب
 ورسوم ائبضر 

 المعموماتية الفاتورة

48857 
48857 
7534 

48857 
48857 
7534 

00 
00 
00 

00 
00 
00 

الفاتورة المعموماتية  23
 االجمالية

7534 7534 00 00 
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625 
625 

 الداخمية اإلدارة
 السيارات موقف

1348 
1069 

1348 
1069 

00 
00 

00 
00 

مجموع االعتبار  26
 المباشرة 

55001089 28325338 4408168 1086683 

66 
66 
68 
68 
15 

 مباشرة مصاريف
 التأمين مصاريف

 االىتالك مخصصات
 التموين مخصصات

 العام
 أخرى مؤونات

9137 
13272 
16212 
1433 

 
120 

00 
00 
00 
00 
 

00 

9137 
13272 
16212 

00 
 

00 

00 
00 
00 

1433 
 

120 
 1553 2958237 00 31135337 أعباء الييكمة  20

62 
60 
60 

 االستغالل جخار  أعباء
 العامة اإلدارة
 التقني المركز إدارة

241 
12488 
10893 

241 
12488 
10893 

00 
00 
00 

00 
00 
00 

 00 00 2338341 2338341 أعباء خارج االستغالل 24

مجموع األعباء غير  
 المباشرة

5451878 2338341 2958237 1553 

المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق        
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 ممة عدم استعمال قسم التموين لحساب تكاليف الموارد المستع 

 :اإلنتاج تكمفة تحديد

 :اإلنتاج تكمفة حساب : 0 الجدول

 المبالغ البيانات
 األعباء المباشرة 

 األعباء الغير مباشرة 
 دج 55001089
 دج 5411878

 دج 60452969 مجموع األعباء 
 مجموع الوحدات المنتجة

 حدة الواحدةتكمفة انتاج الو 
 دج 4787

 دج96757725

 

ند حسابيا لتكمفة االنتاج فإنيا تستعمل طريقة بسيطة و نالحظ أن الوحدة ع 
ىذا عن طريق الجمع بين األعباء المباشرة لتتحصل في األخير عمى التكمة 
االجمالية قم نقوم بتقسيميا عمى عدد الوحدات النتيجة إليجاد تكمفة االنتاج لموحدة 

 1الواحدة. 

 استراتيجية المؤسسة سونمغازالمبحث الثالث: دور المحاسبة التحميمية في تفعيل 

 :الطبيعة حسب األعباء توزيع. 1

 في المتمثل اإلنتاج عمى الحصول سبيل في تنفق التي األعباء جميع ىي 
 المستخدمين، مصاريف مقطر(، )ماء مباشرة مستيمكة ومعدات مواد وىي الكيرباء

                                                           
1
 .26مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق، ص  

 المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق   
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 نعرض فسو  طبيعتيا، حسب األعباء توزيع إلى التطرق قبل الخ،...ورسوم ضرائب
 .اإلدارة المساعدة األقسام وىي الوحدة تقسيمات مختمف

 .الصيانة اإلنتاج، التموين، :الرئيسية األقسام

و سوف نقوم بالصفل بين مصاريف االدارة ، التموين عن طريق استعمال مفاتيح 
 التوزيع. 

 : التوزيع االولي لألعباء حسب الطبيعة 23الجدول رقم 

 
ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق   المصدر: مصباح سفيان،    
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 :التاليتين الخطوتين عمى االعتماد طريق عن لجدولا ىذا تشكيل تم 

 التموين وقسم اإلدارة بين الفصل.  
 بين الفصل يتم لم:  

 أما دج 2676552 تحممت قد فاإلدارة :مخزنة غير مستيمكة ومعدات مواد -أ
 .الوحدة سجالت من أخذت المعطيات فيذه دج 1042048 فتحمل التموين

 كأساس اإلدارة مصاريف إال تخص ال النقل فمصاري أن بما :النقل مصاريف -ب
 قسم أما عامال 29 ليا فاإلدارة عامل 38 :ىم قسم كل العمال مجموع فمدينا لمتوزيع،
 .عمال 09 فمو التموين

 المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق
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 يقارب ما يتحمل اإلدارة قسم أن عمى تحصمنا الضرورية بالعمميات القيام فبعد 
 دج. 30.5=38(/ 29× 40أي  ) دج 30.5

 1دج. 50.9 فيتحمل تمويلال قسم أما

 :سجل حيث الوحدة، سجالت من المعمومات أخذت فقد العمال يخص فيما أما -ج

 .دج 3701.981864 :التنفيذ عمال :االدارة قسم

 .دج 8887.490424 :التحكم عمال

 .دج 7189.23829 :اإلطارات عمال

 .دج 354.068136(التموين عمال) التموين قسم

 .دج 996.309576 :التحكم عمال

  .دج 50.50171 :اإلطارات عمال

 : توزيع عدد العمال حسب األعمال و المراتب26جدول رقم 

 المراتب
  االقسام

 المجموع االطارات التحكم التنفيذ 

 اإلدارة
 التموين
 الصيانة
 اإلنتاج

11 
02 
26 
10 

10 
05 
32 
32 

08 
02 
09 
16 

29 
09 
67 
68 

 173 35 89 49 المجموع

 
                                                           

1
 .22السابق، ص  مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع 

ؤسسة، المرجع السابق. المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية الم   
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 ف التكاليف، سعر التكمفة، النتيجة االجمالية و اىميتيا:حساب مختم . 2

 : حساب تكمفة الشراء.20الجدول رقم 

 
 

 : حساب تكمفة االنتاج24الجدول رقم 

 المبمغ البيان
 األولية المواد تكمفة

 الغاز -
 :الفيول - × طن 4388.95

12.7467704 
 مباشرة مستهمكة ومعدات مواد -
 خزنةم مستهمكة ومعدات مواد -

 :اإلنتاج مصاريف

304149.305 
55944.93795 

 
 

1041.91025 
56639.39775 

 

المصدر: المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع   

 السابق.  
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 اإلنتاج رقم
 الصيانة رقم

108126.2102 
77907.85958 

 603809.6201 تكمفة االنتاج الكمية 
 624787 عدد الوحدات المنتجة

 26642 تكمفة الوحدة

  

 : حساب سعر التكمفة20جدول رقم 

 المبمغ البيان
 المباع اإلنتاج تكمفة

605944.96×26642 
 المباشرة التوزيع مصاريف +

1614358510 
124576.68 

 1614483087 سعر التكمفة

 

 : حساب النتيجة التحميمية االجمالية20جدول رقم 

 المبالغ البيان
 رقم األعمال 
 سعر التكمفة

24594765077 
1614483087 

 84499420 

 

 سب األقسام و المراتب : توزيع األجور ح20جدول رقم 

 االطارات التحكم التنفيذ المراتب

المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق    

ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق.المصدر: مصباح سفيان،    

 المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق
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 االقسام

 االدارة 
 التموين 

3701.981864 
354.068136 

8887.23839 
996.309575 

7189.23829 
50.50171 

 7239.74 9883.8 1056.05 المجموع

 

 : التوزيع الثانوي لألقسام المساعدة عمى األقسام الرئيسية12جدول رقم 

 االقسام الرئيسية م المساعدةاألقسا 
 الصيانة االنتاج التموين  االدارة 

مجموع التوزيع 
 االولي 

52272.25578 1514.58422 83558.25 53470.58 

التوزيع الثانوي 
 لالدارة 

100 6.25 47 46.75 

 

 فمقد التوزيع أساس باختيار لنا تسمح التي الكافية المعمومات إعطائنا لعدم نظرا
 الرئيسية األقسام في لمعمال اإلجمالي العدد حيث لمتوزيع كأساس العمال عدد وضعنا

 :حيث 144 ىو

 .عمال 09 لو التموين قسم -

 .عامل 68 لو اإلنتاج قسم -

 .عامل 67 لو الصيانة قسم -

 :وأهميتها النتائج تحميل. 3

سة، المرجع السابق المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤس   

المصدر: مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق     
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يا دج حيث أن 0.9677ان وحدة سونمغاز تتنج الكيرباء بتكمفة انتاج الوحدة  
دون التفرقة بين الوظيفية الشراء و  ةتقوم بتوزيع التكاليف بين االقسام حسب الطبيع

 االدارة.

اإلنتاج  تكمفة إن وحددنا المتجانسة( )األقسام الكمية التكمفة طريقة استعممنا 
 الكمية التكمفة الحساب، في التقريب إلى يرجع التكمفة في الفارق دج وىذا 0.96642

 .اإلنتاجية العممية في قسم كل مساىمة مدى ةمعرف عمى تعمل

 األخطاء من دقيقة نتائج إلى الوصول من تمتنا التكاليف حساب طريقة إن 
 ما وىذا التكاليف األنواع من نوع كل في عمييا المتحصل النتائج تحميل يتم أنو حيث
 تكاليف خالل يرتكب معتمد صغير أو كبير كان خطأ أي اكتشاف من يمكن
 1.جاإلنتا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .27مصباح سفيان، ضيف أحمد، دور المحاسبة التحليلية في تفعيل استراتيجية المؤسسة، المرجع السابق، ص   
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 :الفصل خالصة

من خالل دراستنا  ليذه الدراسة التطبيقية الساقبة ، فان مؤسسة  سونمغاز و  
 بينيا من المفيدة المعمومات التي تعتبر جد ميمة ألنو من خالليا استخمصنا  بعض

نما المنتجة الوحدة تكمفة في فقط ليس التحميمية المحاسبة استعمال أن  من تمكننا وا 
 التحميمية النتيجة واستخراج التكمفة سعر مراقبة مع التكاليف أطوار كل مراقبة

 .اإلجمالية



 خاتمة
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بناء استراتيجية المؤسسة  المحاسبة التحميمية  و دورىا في بعد تحميل موضوع 
في الجانب النظري، و باالعتماد عمى دراسة سابقة  حول  دور المحاسبة التحميمية  

 في مؤسسة سونمغاز، أمكن الخروج بعدة نتائج و اقتراحات تتمثل في: 

  ان أىمية المحاسبة التحميمية تظير من خالل الطرق الموضوعة المتعارف
عمييا لحساب التكاليف و تحميميا و كذا االمتيازات التي تقدميا لخدمة 

 المسير و متخذي القرار. 
  ال يمكن لنظام المحاسبة التحميمية لوحده أن يوفر المعمومات الكافية لممسيرين

ناء استراتيجية المؤسسة، فكل نظام لو دوره في لتخذا االجراءات المتعمقة بب
يذىب الى تحسين التسيير، لكن أىمية نظام المحاسبة التحميمية تكمن في أنو 

مييا من االنظمة الفرعية أعمق التحاليل يخص المعطيات التي يحصل ع
االخرى، لذك ال يمكن أن يستغني عن اآلليات األخرى، مثل: المحاسبة 

 كمال ليا. العامة بل يعتبر م
  ظيرت المحاسبة التحميمية كضرورة محاسبية و تقنية كمية تيتم بمجال حسب

التكاليف و تحديد التكمفة النيائية لمنتجات المؤسسة االقتصادية و ىذا 
سيرين عمى اتخاذ مختمف دة المبغرض توفير المعمومات الضرورية لمساع

 ق اىدافيا. حقيديد التسعير المناسبة التي تضمن تالقرارات و تح
 .المحاسبة التخميمية مصدر المعمومات متعدد المداخل و متعدد الطرق 
  سسة، ان نجاح المؤسسة بالتحكم في التكاليف و من ثم بناء استراتيجية لممؤ

رق المحاسبة التحميمية و حسن استغالل راجع الى الجدية في تطبيق ط
 المعمومات المتوفرة.
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 االقتراحات: 
القتراحات التي يمكن الخروج بيا من خالل النتائج السابقة و ىناك مجموعة من ا

 التي نذكر منيا ما يمي: 
  العمل عمى مواكبة المستجدات و ذلك بتبني المحاسبة التحميمية كأداة لتقويم

االفراد و تحسيسيم  بتوعيةاالداء و بناء استراتيجية المؤسسة، و ذلك 
لمجال حتى يكون التطبيق في بأىميتيا من خالل تكوينيم و رسكمتيم في ا

 الميدان صحيح. 
  االمام  محاولةالتنسيق بين المؤسسات و الجامعات في ميدان المعمومات و

 بكل التطورات الحاصمة عمى المستويين.
  من الضروري عمى أن يكون مسيري و محاسبي الشركة عمى دراية بمفاىيم و

 .التحميميةأساليب تطبيق المحاسبة 
  المؤسسات بتطبيق المحاسبة التحميمية من أجل اكتسابيا من الضروري الزام

 أىمية من الناحية العممية. 
 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر و املراجع 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

أحمد القاطمين، التخطيط االستراتيجي و االدارة االسترايتيجة، كمية االقتصاد  و . 1
 1996العموم االدارية، جامعة مؤتة، الطبعة االولىن،

ايمان شماع، هادية هادف، دور المحاسبة التحميمية في بناء استراتيجية . 2
المؤسسة، شهادة ماستر، محاسبة مالية و جباية معمقة، كمية العموم االقتصادية و 

 .2018/2019التجارية و عموم التسيير، جامعة مهمد الصديق بن يخي، جيجل، 
درحمون هالل، المحاسبة التحميمية: نظام معمومات لمتسيير و مساعد عمى اتخاد . 3

القرار في المؤسسة االقتصادية، شهادة دكتوراه، تخصص نقود و مالية، كمية العموم 
 .2004/2005االقتصادية و عموم التسيير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

 الجامعية، المطبوعات ديوان التحميمية، والمحاسبة التكمفة سعر عمي، رحال. 4
 . 1992 الجزائر،

شريد و زيان، التسيير االستراتيجي لمنتاج، مذكرة تخرج في عموم التسيير، جامعة . 5
 .2004شمف، دفعة 

عباسة قادة عبد الجميل، بن دنيا عصام رامي، دور المحاسبة التحميمية المعاصرة . 6
في بناء استراتيجية المؤسسة، شهادة ماستر، تخصص تدقيق محاسبة و مراقبة 
التسيير، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 .2019/2020مستغانم، 

الحميد عبد الفتاح المغربي، االدارة االستراتيجية، مجموعة النيل العربية، عبد . 7
 .1999مصر، 

عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد و تسيير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . 8
1998. 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

عزوز نجاة، جعفر كنزة،  المحاسبة التحميمية كأداة لمراقبة التسيير و اتخاد . 9
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 ملخص:

جعزف املحاسبة الححليلية بأنها ثقىية معالجة املعلومات املححصل عليها مً املحاسبة  

العامة و مً مصادر أخزى، و ثحليلها مً أجل الوصول الى هحائج يحخذ على ضوئها مسيرو 

 املؤسسة القزارات املحعلقة بيشاطها. 

مفهومها و دورها حتى ثكون تهدف دراسخىا هذه الى الحعزف على املحاسبة الححليلية،  

هظام فعال داخل املؤسسة، و ايجاد الحلول ملعظم املشاكل التي جعاوي منها املؤسسة، اظهار 

أهمية املحاسبة الححليلية كىظام يسمح للمسيريً بكشف هقاط الضعف و هقاط القوة و 

 يساعدهم على بىاء استراثيجية املؤسسة و ليس مجزد طزيقة لحباس الحكاليف.

 

Résumé: 

 La comptabilité analytique est définie comme la technique de traitement des 

informations obtenues de la comptabilité publique et d'autres sources, et de leur analyse afin 

d'atteindre des résultats à la lumière desquels les responsables de l'établissement prennent des 

décisions liées à son activité. 

 Cette étude vise à identifier la comptabilité analytique, son concept et son rôle afin 

d'être un système efficace au sein de l'organisation, et à trouver des solutions à la plupart des 

problèmes dont souffre l'organisation, pour montrer l'importance de la comptabilité analytique 

en tant que système qui permet managers à découvrir les faiblesses et les forces et les aide à 

construire la stratégie de l'organisation et pas seulement un moyen de verrouiller les coûts. 

 



 

 

 

Summary: 

 Analytical accounting is defined as the technique of processing information obtained from 

public accounting and other sources, and analyzing it in order to reach results in the light of which the 

institution's managers make decisions related to its activity. 

 This study aims to identify analytical accounting, its concept and role in order to be an effective 

system within the organization, and to find solutions to most of the problems that the organization 

suffers from. Just a way to lock in costs. 

 




