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 إهــــداء
 

ومكننــي مـن إنجــاز هـذا العمـل فـما كـان لشيء أن يجـري في ملكـه إال  أعاننيبعد الحمد والشكر هلل الذي 
 .بمشيئتـه جـل شـأنـه

 الوالدين الكريمين؛اهدي ثمرة جهدي إلى من كانوا سببا في وجودي  إلى 

 زوجي الكريم؛في هذه الحياة  ورفيق دربي إلى سندي

 ؛إلى من حبهم يمال قلبي ونورهم يضيء حياتي إخوتي فائزة محمد وصبرينة 

 ؛إلى كافة العائلة 

 .إلى جميع الصديقات واألصدقاء من قريب ومن بعيد 
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 شكـر وعرفــــان
 

صلوات  والمرسليناهلل تعالى وأشكره على نعمه وحسن عونه، وأصلي وأسلم على خاتم األنبياء  أحمد
 .ربي وسالمه عليه

  الدكتـورها عندنا تقديـرا للمنـزلة التـي نـالـل و ليس مثـة تعبيـر أقـوى تأثريا من كلمة شكـر نقوهلا اعرتافا بـاجلميـ
اآلراء و  التــوجيهــاتح و الذي تكـرم باإلشـراف على هذا العمل  وصربه معنا يف تقدمي النصــ بن بريكة عبد الوهاب

 .و اجنازها ةرسالداد هذه الطـــوال فتــــرة إعــــ كما ال ننسى دعمه املعنوي لنا  النيــــرة

وال  .ةرسالشرف مناقشة هذه الى عاتقهم كما أتـوجه بالشكر اجلزيل إىل مجيع األسـاتذة األفـاضل الذين محلوا عل
األستاذ وأخص بالذكر  مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  إطاراتأنسى كل من ساعدين مشكورا من موظفي و 

 .على تعاوهنم وحسن استقباهلم وإعطائهم أحسن صورة للمؤسسة وافية ونورةت واألخ عامر رابح 

 

بفضلهم متمنية للجميع التوفيق يف حياهتم وأن يكتب هلم يف هؤالء مجيعا أتقدم جبزيل شكري وتقديري وعرفاين اىل 
 .ميزان حسناهتم
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 الملخص

ملؤسسة باحتقيق امليزة التنافسية  مداخل برزختفيض التكلفة كأ مقاربةستعراض إهتدف هذه الدراسة اىل 
التسيري، التسعري واملوازنة على أساس  ،بالدرجة األوىل على التعاضد الناتج بني أنظمة التكلفة ااالقتصادية اعتماد

جسيد حتليل مما يسمح بت ،توليد القيمة بغرضاألنشطة والتكامل فيما بينها كمصدر للضبط املستمر للتكاليف 
لتحليل ووصف أنشطة املؤسسة اليت تضيف قيمة ومسامهتها يف حتقيق القيمة النهائية  ةمستخدمسلسلة القيمة كتقنية 
 من خالل ، ويتم ذلكملواكبة تطورات ومستجدات البيئة التنافسية احلديثة سسةة حلاجة املؤ للمنتج وذلك استجاب

 واقع امليداين بوحدةعلى العمليا  اسقاطهامكانية إ ييم مدىوتق احملاسبة اإلداريةجال البحث مب ىل أدبياتاستناد اال
حتسني تنافسية وأداء  يفمبا يساهم   -بسكرة  -أوماش ب ة مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوبالدقيق والفرين انتاج

  .املؤسسة حمل الدراسة

التسيري، التسعري واملوازنة على أساس األنشطة، امليزة التنافسية، حتليل سلسلة  ،التكلفة أنظمة :الكلمات المفتاحية

 .القيمة، التعاضد

Résumé  

Cette étude vise à envisager l’approche de la domination par les coûts comme un  volet 

principal en vue d’obtenir l’avantage concurrentiel, en s'appuyant sur la synergie promouvue 

entre les systèmes du coût, gestion, tarification et budgétisation par activités et leurs intégration 

comme une source d’arbitrage des coûts dans le but de générer de la valeur. De ce fait la chaîne 

de valeur demeurera l’instrument privilégié pour mener l’analyse en tant qu’une technique qui 

permet en effet d’étudier les coûts liés aux activités créatrices de valeur et contribuer à la 

réalisation de la valeur finale du produit. Suivant les nouvelles nécessités de l’environnement 

concurrentiel, tout cela se fait en projetant  la littérature acquise du domaine de comptabilité de 

gestion d’une manière empirique sur l'unité productive  du semoule et farine des Grands Moulins 

de Sud sise à Oumache - Biskra – ce qui contribue à l'amélioration de la compétitivité et la 

performance de l’entreprise. 

Mots clé : les systèmes du coût, gestion, tarification et la budgétisation par activités, l’avantage 

concurrentiel, analyse de La chaîne de valeur, la synergie. 
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Abstract  

This study aims to consider the approach of cost leadership as a main component to 

obtain the competitive advantage , based on the synergy between the systems were promoted 

activity based costing, management , pricing and budgeting  and their integration with each 

other, as a source of cost arbitrage in order to generate value. Thus the value chain remain the 

preferred instrument to conduct the analysis as a technique that makes it possible to study the 

costs and value-creating activities contribute to the achievement of the final value of the 

following product the new requirements of the competitive environment, all this is obtained by 

projecting the literature in the field of management accounting empirically on the productive unit 

of semolina & flour in Grands Moulins Sud company  in  Oumache - Biskra - which contribute 

to improving the competitiveness and performance of the company.  

Keywords :activity based costing, management, pricing, budgeting, competitive advantage, 

value chain analysis, synergy. 
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 دــتمهي

غري املباشرة  خاصة ،اليفالتك وختصيص قياسدوات أفضل أنشطة من ساس األأعترب نظام التكلفة على ي  
أنظمة التكاليف التقليدية بتوفري أساليب أكثر  الذي تشهده معاجلة القصور ىلإ دعتم  كمدخل م    هر و ظهأدى و   ،منها

سببات التكلفة م تحديدمئمة لأسس أكثر مال ستخداما ةباإلضافة إىل حماول ،دقة وواقعية لتخصيص التكاليف
سواء   ،ضرورة قياس تكلفة مجيع عناصر املوارد على أساس األنشطة لفةتطبيق نظام التكيتطلب و  ،أحجامهاوحساب 

وما تستدعيه  ،التصنيع احلديثةتلبية ملتطلبات بيئة هذا النظام ظهر  من جهة أخرى .صرحية أو ضمنية تكلفتهاكانت 
لسفة تكاليفية جديدة يعتمد على ف ومنهج األنظمة اإلدارية كأسلوب علىجراء تعديالت جوهرية إلمن ضرورة 

واحملاسبة  لتكاليفمبحاسبة ا رتقاءاالهم يف امبا يس ،وما تفرضه من متطلباتالتطورات احلاصلة ببيئة األعمال تواكب 
أجريت  اإلطاريف نفس  .فاوتةاملتو  احلديثة ات اإلنتاجيةوم به يف ظل التقنين تقأإىل املستوى الذي ينبغي  اإلدارية

التسيري على أساس األنشطة متضمنة تقنيات احلديثة ألنظمة التكلفة و العديد من الدراسات اليت تبني أمهية وفوامئد ال
حتسني رحبية املؤسسة  إىلمما يؤدي  ،خفض التكاليف وحتليل سلوك التكلفة ألغراض التخطيط وإعداد املوازنات

 االقتصادية.

مباحث  ةأربعإىل والذي يقسم  نشطةعلى أساس األ األنظمة القامئمة حولالفصل  وفقا ملا سبق، نعرض
، املبادئ، مراحل العمل، (ABC) التكلفة على أساس األنشطة نظاممفاهيم عامة حول  إىلاألول  نتطرق يف املبحث
فلسفته ومراحل  (TDABC)التعرف على نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمين  إىل باإلضافة ،املميزات والعيوب

التكلفة  إدارة إىل نستهل دراسته باإلشارة ،(ABM)على أساس األنشطة التسيري حول نظام . أما املبحث الثاين عمله
 .املبادئ وآلية العمل ،املفهوم إىلمث ننتقل  ،والنشاط كمدخلني أساسني لظهور النظام

يرتكز على استخدام املعرفة حول  أسلوبوهو  ،(ABP) نشطةساس األأنظام التسعري على كمبحث ثالث نتناول 
سعار تتغري وفقا للقيمة التحفيزية للعميل  أبتقدمي  ،والتكاليف املرتتبة عليها اليت تعكس رغباهتم طلبيات العمالء

على منحى املوازنة  إىل رحلة الحقة تتجلى ضرورة التطرقساسي لتحديد قامئمة تسعري املنتجات، بينما ويف مأهج نكم
 نيحبيث يشكالن نظام ،ى أساس األنشطةعمل من خالله نظام التكلفة عليكإطار (ABB)  األنشطةأساس 
األداة الرمئيسية والفعالة  األنشطةساس أاملوازنة على موحدة، ويعد نظام  على أسس نيلسري املؤسسة مبني نيمتكامل

 من حيث اعتباره مصدر رمئيسي للمعلومات واستخدامه ،نشطةساس األأنظامي التكلفة والتسيري على بملراقبة التسيري 
 .وإعداد املوازنات رجمة العملياتللتقنيات املختلفة اليت تساعد على اختاذ القرارات وب
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حيث  (ABMعلى أساس األنشطة )التسيري  نظامجزءاً من  (ABC)التكلفة على أساس األنشطة يعد نظام 
من أجل حتسني األداء، ودعم امليزة التنافسية. ويقوم على فلسفة  (ABC)د على املعلومات اليت يقدمها نظام ي عتم  

نشطة والعمليات بتكوين مفادها توجيه اجلهود املتضافرة باملؤسسة الختاذ القرار املناسب بعد حتديد فرص تغيري األ
 ا.نشطتهأكيلة املثلى من منتجات املؤسسة و و التشأاملزيج 

 

 (Activity Based Costing)المبحث األول: نظام التكلفة على أساس األنشطة 

 خاريةعياني وختصايص هاذه األت ،نشاطة علاى التكااليف غاري املباشارة بتحسانيسااس األأيركز نظاام التكلفاة علاى 
نشاطة علاى األ الضاوء إلقااءوتكمان فلسافة النظاام يف  خارى.غاراض التكلفاة األأو أالعمليات واملنتجات ، نشطةعلى األ
املبااادأ  ، وعلياااه فاااانوحااادة ذات غااارض حماااددو أد  احلاااالنشااااط  الاااذي يعتااارب بتتباااع  لتحدياااد مساااببات التكلفاااة الفردياااة

بادورها تساتهلك املاوارد اليت تستهلك األنشطة و  وإمنا ،مباشرة املوارد كال تستهلن املنتجات األساسي هلذا املنهج هو أ
 غااراض التكلفااة وبااني املااوارد. حيااث يااتمتعتاارب مبثابااة حلقااة الوصاال بااني املنتجااات أو أ األنشااطةوعلااى هااذا األساااس فااان 

كاال   إلنتااا نشااطة املطلوبااة ساااس األأات مبااا فيهااا الساالع واعاادمات علااى املنتجاا :تكلفااة مثاالال ألغااراضني التكاااليف يااتع
  (1)منتج.

 :إىلاملبحث سوف نتطرق ومن خالل هذا 

 ؛أساس األنشطةمبادئ نظام التكلفة على مفهوم و  -
 ؛(ABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة  مراحل عمل -
 .(TDABC)الزمين  نظام التكلفة على أساس األنشطة -

 مبادئ نظام التكلفة على أساس األنشطةاألول: مفهوم و  المطلب

نشأة نظام التكلفة على أساس األنشطة وتطوراته لكي يصبح على ما  إىل نتطرق من خالل الفروع املوالية
حيث نتعرف على أهم مبادئ النظام اليت يقوم  ،التكاليف غري املباشرة وختصيصالتكلفة كنظام لقيادة   هو عليه

 عليها.

 
 

1  - Maurice Gosselin, A Review of Activity based costing, technique,implementation and concequences, 

Handbook of managment accounting research, V2, Elsevier, Amesterdam, 2007,  p642. 
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نظام  إلىالمبادلة  ساسأمن نظام التكلفة على  (ABC) نظام التكلفة على أساس األنشطة تطورالفرع األول: 
 (TDABC) الزمني األنشطةساس أالتكلفة على 

التكاليف غري  نشطة منذ القرن املاضي، حيث كان ختصيصساس األأبدايات مقاربة نظام التكلفة على ظهرت 
مطلع ة واملتفق عليها يف طرق التخصيص احلالي برزت. و اإلداريةرهان العديد من الباحثني وممارسي احملاسبة املباشرة 

لموارد واعدمات ل تكاليف ضئيلة من مما يقابلهاو  عرضقتصاديات الإالفرتة بحيث تسمى تلك  القرن العشرين
ية. بعد احلرب العاملية الثانية الكل متثل جزء صغري من التكاليفغري املباشرة وكانت التكاليف  ،الداعمة للمنتجات

  الدمنارك.و أ .م.والملانيا، أفرنسا،  :لتكاليف يفنظمة ختصيص اأريت العديد من احملاوالت لتحسني جأ

 اختياري وكان ،النشاطظهر نظام التكلفة على أساس األنشطة كفكر يسمى آنذاك إدارة ، السبعينات عند مطلع
 ،( أكثر من التحليل احملاسيب واملايلValue Chain) حيث ركزت هذه املرحلة على مفهوم سلسلة القيمة ،التطبيق

 (1) وهدفت إدارة النشاط إىل:

 ؛اكتشاف واستبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة هلذه السلسلة -1
 تضيف قيمة من خالل حتسني جودة وسرعة االستجابة لطلبيات العمالء . حتسني وتعزيز األنشطة اليت  -2

حيث يعود منشؤه   )2(جاء مدخل نظام التكلفة على أساس النشاط كفكر ممنهج  ،1891 سنة يف منتصف
جريا جمموعة من الدراسات حول أنظمة التكاليف أ( اللذان Kaplan et Cooper)  األمريكينيأساسا لعمل الباحثني 

التكاليف التقليدية  ةنظمألقيا الضوء على التناقض الصارخ بني أوعة من املؤسسات األمريكية. كما مبجم
التقليدية ساليب وبالتايل أصبحت األ ،صنع القراراملعلومات وكذا  ةنظمأ :واالحتياجات احلديثة للمؤسسة مثل
ف هذه الطرق واألساليب احلديثة للتسيري ودامئمة التطور إىل جانب عدم تكي متقادمة يف ظل بيئة متزايدة التعقيد

  .إدارة اجلودةو : التسويق طور احلاصل يف أنظمة اإلنتا  مثلوالت

 Harvard) امعةجبمنظم  ( ورقة حبث مبؤمترKaplan & Cooperاألمريكيان )الباحثان  قدم ،1891يف جوان 

Business School) " حتت عنوان املالمئمة الضامئعةThe Lost Revelence" )3( ،ت احلاصلة مؤخرا التغرياا برز أ وفيه

 
1  - Judith J.Baker, Activity-based costing and Activity-based management for health care, An Aspen 

Publication, USA, 1998, p7. 
2 - Ahmed Fath-Allah Rahmouni, La mise en œuvre de la comptabilité par activités dans les entreprises 

françaises, Thèse présentée pour obtention du Doctorat en sciences de gestion, université du Sud Toulon-VAR, 

institut d’administration des entreprises, France, 2008, p16.  
3  - Dragos Zelinschi, Les multiples enjeux d’une technique de gestion : pratiques et discours dans la 

répartition des frais généraux, Thèse présentée pour obtention du grade de Docteur, Université D’ORLEANS, 

France,2009,p 219. 
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عندما  خاصة اإلنتاجيةوتعقيد العملية  ،اشتداد املنافسة العامليةمتيزت بواليت ، تلك الفرتةبمريكي على االقتصاد األ
درهتا على تتبع تكاليف التكلفة التقليدية لعدم ق ةأنظمقصور  إىلدى ما أ ،املتشعبة اإلنتا طوط خب يتعلق األمر
 املعلومة احملاسبية حول تكاليف املنتجات غري متالمئمة فأصبحتو الرقابة على التكاليف التشغيلية. أاملنتجات 

بعد  خاصةالتكاليف وبيئة املؤسسات الصناعية  هيكل علىظهر التغيري  حبا  ت  األ بدأتحيث  .( 1)ومتطلبات الرقابة
لكن هذه التكاليف  ،حجم التكاليف العامة وفقا للبيئة املؤسساتية اجلديدةحجم املنتجات ال يتحكم يف  أنتبني  ذإ

 .عمليات الشراء، البحث عن املوارد البشريةو  ةالعمليات اللوجستي: داخل املؤسسة مثل تتعلق حبجم املبادالت
على  التكاليف اسبةحمتطور مفهوم  إىلدى أمر الذي في( األمبثابة )املصنع اع باعتبارهاهذه املبادالت  إىلواستندوا 

وهبذا الشكل  ،(Based-costing system Transaction ) ساس املبادلةأعلى  ةالتكلف نظامو أدالت ساس املباأ
نظام وأصبحت تسميته نظام هذا ال ( Kaplan & Cooper) كل من  مث طورالتقليدية متقادمة،  نظمةصبحت األأ

وقد  على أساس األنشطة يهتم بتحليل األنشطة والتكاليف املرتبطة هبا مع تتبع تفاعلها مع األنشطة األخرى. لفةالتك
حيث كانت نتامئج النظام  ،Kant Hall, Tek Tonix, Siemens منها:مت تبنيه من طرف عدة شركات صناعية نذكر 
  )2(تتعلق بكيفية حتسني قياس التكاليف الصناعية.

على  كلفةات واملنشورات حول نظام التيف بداية التسعينات ونتيجة لتطور األحبا  ظهرت العديد من املسامه
ا مت نشره كمرجع يف مل فضال ،ةمياعداملؤسسات من طرف العديد من باإلضافة إىل تبين هذا األخري  ،أساس األنشطة
-Activity)ة واحلكومية واملنظمات الالرحبية" يأساس األنشطة باملؤسسات اعدم على التسيري"كتاب   جمال اعدمات

based Management for service industries, government entities, and nonprofit organisations) )
بصفة  (ABC) التكلفة على أساس األنشطة مت تيين نظام ،1881ويف سنة  )3 (.( & AntosBrimson) للباحثني

يقوم على مبدأ وفكرة أساسية تعتمد على  حيث ،بأمريكارمسية يف جمال الصحة باملستشفيات واملنظمات الصحية 
 الربط بني املوارد املستخدمة واألنشطة اليت تستخدم هذه املوارد مث الربط بني تكاليف األنشطة واملنتج النهامئي

     )4 ()سلعة/خدمة(.

 التكلفة على أساس األنشطة نظامتطبيق وبات واملعوقات اليت واجهت ظهرت العديد من الصع ،2112يف عام 
(ABC)  رجع أحيث(Cooper & Kaplan)  اليت تتضمن النظام.  اإلدارةفعالية و  جناعة عدم إىلعدم جناعة النظام

 
1    - Nadine Wiese, Activity-Based-Costing (ABC), GRIN  Publish & find  knowledge, Germany, 2009, p 22. 
2   -Robert S.Kaplan, Management Accounting (1984-1994) Development of new practice and theory, 

Management Accounting Research, USA, 1994, p8. 
3    -  Judith J.Baker, op.cit, p8. 
4  -  Robert S.Kaplan, Stevenson R Anderson, TDABC La méthode ABC pilotée par le temps, Editions  

d’Organisations, France, 2008, p15. 
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 Rate) نشطة املعتمد على املعدالت ساس األألتكلفة على مقاربة حديثة تصف كيفية االنتقال من نظام ا قرتحااوقد 

based ABC) نشطة الزمين ساس األأىل نظام التكلفة على إ(TDABC= Time Driven ABC)،  عتمد يحيث
بينما يتناول  ،غراض التكلفةأنشطة على واليت حتدد قصد ختصيص تكاليف األ على معدالت مسببات التكلفة ولاأل

 (1)املعدالت اليت حتسب وفقا للعامل الزمين. )TDABC(نظام 

 : تعريف نظام التكلفة على أساس األنشطة ثانيفرع الال

حتديد تكلفة  إىل باإلضافةمدخال لتطوير وحتسني قيم التكلفة احملسوبة  ةطنشالتكلفة على أساس األ يعد نظام
تساهم يف توفري اليت ن اعتبار هذا املدخل مبثابة طريقة جديدة لتوزيع التكاليف .كما ميكبدقة ويف كل مرحلةاألوامر 

 أكثر دقة من خالل حتديد األنشطة داخل املؤسسة ويعرف هذا النظام:معلومات 

 حسب (Horngren )نشطة كأغراض تكلفة طريقة أو مدخل لتحسني قيم التكلفة يركز على األ" أنه
 ،تكاليف ألغراض أخرى مثل: السلعالنه يستخدم تكلفة هذه األنشطة كأساس لتعيني أرمئيسية، كما 

 (2) "اعدمات، العمالء
 حسب (Alcouffe) "ملؤسسة يف بااس جتميع التكاليف غري املباشرة ذلك النظام الذي يقوم على أس

ع التكلفة ليتم توزيعها على املنتج النهامئي بواسطة مسببات التكلفة وذلك للوصول إىل التكلفة مواض
 (3) احلقيقية للمنتج النهامئي مما يؤدي إىل دعم اختاذ القرارات اإلدارية السليمة"

ذلك النظام الذي يقوم على جتميع التكاليف غري املباشرة لكل نشاط من أنشطة املؤسسة يف  نهأ كتعريف شامل جند
مبوجب معدالت حتميل حتدد  (قدمةمخدمة )سلعة أو  ه التكاليف على املنتج النهامئيجممعات التكلفة مث توزيع هذ

 مبينة العالقة السببية. التكلفة مبوجب مسببات

  (ABC) الثالث: مبادئ نظام التكلفة على أساس األنشطةالفرع 

نسردها  العملياتو يقوم نظام التكاليف حسب األنشطة على ثال  مبادئ أساسية هي: النشاط، مسبب التكلفة 
 يلي: فيما

 
1 - R.Kaplan & Anderson, Time Driven Activity-based costing, Harvard Business Review, n’82,  USA, 2004, 

p131. 

اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة  ،ورقة مقدمة ضمن ملتقى حولفي تهيئة المنظمات الكتساب المزايا التنافسية JITبالتكامل مع نظام  ABC، دور نظام نعيمة حيياوي - 2 
 .2ص 2118نوفمرب  11-11موالي الطاهر، سعيدة، أيام اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية، جامعة 

3- Simon Alcouffe,Véronique Malleret, Les fondements conceptuels de L’ABC « A la Française », Revue de 

Comptabilité-Contrôle-Audit, Tome 10, France,2004, p157. 
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 أوال: النـشــاط 
 نه:أيعرف النشاط على  

 جل إنتا  املخرجات واليت ميكن ربطها معا لكي أاملهام اليت يتم القيام هبا من  "مهمة أو جمموعة من
 (1)تشكل جزء من وجه التكلفة" 

 واليت تسمح بإضافة قيمة إلنتا   )2("مهمة خاصة أو جمموعة من املهام اجملمعة واملنجزة من نفس الطبيعة
 منتج معني" 

  ما ميكن أن يقوم به الفرد أو اآللة أو جمموعة من األفراد أو اآلالت داخل املؤسسة كما ميكن أن يكون "
 (3)لشخص وحيد عدة مهام وبالتايل عدة أنشطة" 

تعريف واضح ودقيق ملصطلح النشاط فهو كل ما ميكن وصفه من أفعال  إجيادفانه يصعب  (Lorino)حسب 
 داخل املؤسسة وميكن وصف النشاط وفقا للشكل املوايل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .119، ص2112، ترمجة امحد حممد زامل، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الرياض، المؤسسات المالية تحديد التكلفة على أساس النشاط فيجويل مابري،  -1 
2 - Michel Gervais, Contrôle de gestion, 7eme éd, éditions d’organisations, Paris, 2001, p29. 
3 - Fréderic Engel, François Kletz, Cours de comptabilité analytique, édition Paristech les presses, Paris, 2007, 

p51. 

 : مخطط يوضح كيفية وصف النشاط(10)الشكل رقم 

 
 األهداف -

 القيود والمعوقات -

 المؤشرات -

 األولويات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيـــادة وفقــا لــ :

 A   النشـــــاط

 التكلفة -

 الجودة -

 تاريخ األجل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقومات األداء الفعال

 مدخالت مخرجات

Source : Philippe Lorino, Le contrôle de gestion stratégique, la gestion par  activités, édition Dunod, 
Paris, 1991, p66. 
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 النشاط :العناصر اليت تصف 

: ميكن أن يعاجل نشاط منجز من قبل كمدخالت ليوجه لنشاط مستقبل له وهنا جيب حتديد المخرجات -
 نوعية املخرجات :

 رمئيسية: املنتج املوجه للمستهلك النهامئي. 
 ثانوية: واليت توجه كمدخالت لنشاط أخر  

 خارجي.وهو املستفيد النهامئي من املخرجات وميكن أن يكون داخلي أو  العميل: -
وحدة للقياس الكمي ملستوى النشاط بكل  إجياد: من الضروري  اختيار وحدة قياس مستوى النشاط -

 دقة ووضوح.
 : املادية ،املعلوماتية.المدخالت -
 : جمموعة املؤشرات لقياس مستوى أداء النشاط مثل اجلودة، التكلفة.مقومات األداء -

 إىل أربع جمموعات رمئيسية على النحو التايل: ؤسسةيف املنشطة اليت يتم حتديدها تصنف األ (Cooper) وحسب

 ; أنشطة على مستوى الوحدة -1
 ; أنشطة على مستوى دفعة اإلنتا  -2
 ; األنشطة الداعمة للمنتج -3
 .أنشطة دعم التسهيالت والتجهيزات -2

 واليت سوف نتناوهلا بالتفصيل يف اآليت:

جل وحدة أأداؤها من  بتغري عدد الوحدات واليت يتمتتغري األنشطة اليت متثل : وحدةالأنشطة على مستوى  -1
ل هذه يقابو  من منتج معني وعدد أنشطة مستوى الوحدة املؤداة متناسب مع اإلنتا  وحجم املبيعات.

، تكاليف الطاقة اإلنتاجيةاملخرجات مثل: تكاليف العمليات  اتحدو تكاليف على مستوى  األنشطة
  .اآلالتواهتالك 

املرتبطة مبجموعة وحدات من املنتجات واعدمات بدال : وهي األنشطة  فعة اإلنتاجأنشطة على مستوى د -2
يتم أداؤها لكل دفعة إنتاجية وذلك بغض النظر على عدد الوحدات يف الدفعة أو عدد من الوحدات الفردية 

 .للزبامئنأو كمية املواد يف طلبية الشراء أو عدد املنتجات املشحونة  األجزاء )مكونات( املنتج،
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عدد  أو: وهي األنشطة املتعلقة بدعم املنتجات بصرف النظر عن عدد الوحدات منتجأنشطة دعم ال -3
ويتوسع هذا املفهوم إىل خار   ،اجل دعم إنتا  كل أنواع املنتجاتيتم أداؤها من واليت  الدفعات املنتجة
أصناف الزبامئن وهذا النوع من  اليت تسمح للمؤسسة بالبيع إىل كل أنشطة دعم الزبون، املؤسسة ليشمل

وحجم املبيعات وأنشطة دعم  بالزبون أو املنتج( مستقل أو ال يعتمد على اإلنتا  األنشطة )سواء املتعلق
ومن أمثلة هذه  الزبون ال تأخذ بعني االعتبار احلجم ومزيج اإلنتا  أو اعدمات املباعة واملقدمة للزبون،

توفري اآلالت أو الوسامئل لكل نوع  التجارب اعاصة، ديث املنتجات،حت األنشطة الداعمة تتضمن الصيانة،
 من املنتجات أو اعدمات.

تقدمي الدعم التقين لكل نوع من املنتجات أو اعدمات ونشري إىل أن كمية املوارد املستخدمة يف أنشطة دعم 
 املنتج والزبون من التعريف مستقلة عن كمية اإلنتا  وحجم املبيعات.

ال ميكن تتبعها للمنتجات ولكنها تدعم املؤسسة  : هي األنشطة اليتدعم التسهيالت والتجهيزاتأنشطة  -2
يتم أداؤها لدعم عمليات املؤسسة بصفة عامة مبعىن أهنا األنشطة اليت ال تتعلق بكل منتج أو واليت  بالكامل

خدمة أو زبون وبالتايل فمواردها ال ميكن تتبعها لكل غرض تكلفة ،ومن هذه األنشطة على سبيل املثل 
 )1(دارية. نشاط مدير التخطيط ،مصاريف دعم القنوات ، النظافة األمن وكل ما يتعلق بالشؤون اإل

صص ساس ختصيص التكلفة لذلك ال خت  أنتيجة بني هذه التكاليف وبني  – عالقات سبب إجيادحيث يصعب عادة 
عالقة السببية  إجيادويقصد هبذه العالقة على املنتجات. األنشطةبعض املؤسسات التكاليف املرتبطة هبذا النوع من 

بني وحدة النشاط وعنصر التكلفة، مبعىن مىت تؤكد أن وحدة النشاط هي املتسببة يف حدو  التكلفة، اعتربت 
مسؤولة عنها، وحتملت بذلك نتيجة سلوكها واعتربت التكلفة عبء مباشر عليها.  وعليه وجب التفريق بني 

حمور  إىل(، حيث يتم تتبع التكاليف cost tracing & cost allocationمصطلحي تتبع التكاليف وختصيصها )
حمور التكلفة  إىلمثل التكاليف املباشرة يتم تتبعها مباشرة  .عند ارتباطها مبحور تكلفة معني التكلفة )أغراض التكلفة(

املباشرة  أما التكاليف غري (.Cost Effectivenessوهنا تتحقق فعالية التكلفة ) اقتصاديابطريقة سهلة، دقيقة ومربرة 
 (2)واليت ترتبط بعدة مراكز للتكلفة ال تتبع بل ختصص بطرق التخصيص املختلفة. 

  

 
 

1 - Fréderic Engel, François Kletz, op.cit,p53.  

أطروحة ، -التطبيق ونموذج مقترح للقياس -ات الصناعية في األردن، وعالقته باألداء الماليكاليف المبني على األنشطة في الشر نظام محاسبة التكعمر حممد هديب،  -2 
 .(21.22)ص.ص() ،2118، لنيل درجة الدكتوراه يف احملاسبة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردنمقدمة 
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حيث يقصد باألنشطة الرمئيسية على  ومنحرفة سية، داعمةأسا إىلتصنف األنشطة وفقا ملقاربة أخرى  كما 
بينما الداعمة تعترب أنشطة ثانوية فهي غري مرتبطة مبنتج معني وميكن أخرجتها  اإلنتاجيةأهنا األنشطة الضرورية للعملية 

وتكون عادة    نتيجة احلاالت االستعجالية أو األخطاءأما األنشطة املنحرفة وهي األنشطة الومهية اليت عادة حتد
 . وجيب أخذها باحلسبان إضافية

 ثـانيـا: مسببـات التكـلفــة

 (1)"العامل الذي يرتتب على وجوده حدو  التكلفة وتكون على مرحلتني:  تعرف على أهنا:

استخدام رد على األنشطة وهي متثل مسببات يف دورة حتميل التكاليف املتعلقة بتخصيص املوا :1مرحلة
ات د بواسطة مراكز النشاط ومن أمثلتها : عدد األوامر التشغيل، عدد الفاحصني ،عدد الكيلو ر املوا

 ة.هلكاملست

 
 .222،ص2112، العدد األول، فلسطني،12جملة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد  ،نظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليمية الجامعيةسامل عبد اهلل حلس،  -1 

 تغري مرتفع

 تغري منخفض
 أنشطة على مستوى دفعة اإلنتا 

 األنشطة  الداعمة للمنتج

أنشطة دعم التسهيالت 
 والتجهيزات

 ABCتصنيف 

 أنشطة على مستوى الوحدة

  ABC: تصنيف التكاليف واألنشطة حسب نظام (12) رقم الشكل

 Source: Falconer Mitchell, A Commentary on the application of Activity-Based Costing, 
Management Accounting Research, n’5, 1994, p263 

 

 

 هرمية تغري التكلفة
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وهي اليت تستخدم يف حتميل تكلفة األنشطة على املخرجات وميثل  يف دورة حتميل التكاليف :2مرحلة
 لعامل األساسي يف تكوين جممع التكاليف"مسبب التكلفة من هذا النوع ا

 (1)قياس لتحديد املستوى أو الكميات اليت ينجزها النشاط"  أيضا "وحدةتعرف 

غراض النهامئية لها بشكل أفضل على األنشطة أو األمعامل يستخدم يف قياس املوارد والتكاليف املستنفذة وحيم "
: املسبب املركب من ناكهو  (2)فرة بالفعل" لالعتماد على املعلومات املتو قا للتكلفة ويتم مراعاة اختيار املسببات وف
 مسبب النشاط ومسبب التكلفة حيث:

مسبب النشاط: ويكون يف األجل القصري وهو احلد  الذي يثري احلادثة أي النشاط الذي يستهلك   -
اء من العمالء املوارد مثل: مصاريف النقل وشحن الشاحنات باملنتجات بسبب وصول طلبيات الشر 

 وبالتايل نقول أن مسبب النشاط هو عدد مرات الدخول واعرو .
مسبب التكلفة: ويكون يف األجل الطويل وهو الذي حيدد مستوى التكلفة من خالل تنظيم األنشطة   -

ووفقا للمثال السابق فان النشاط شحن الشاحنات باملنتج يتأثر حبجم املنتجات املراد شحنها، سعة 
 )3(الشاحنة..."

  التكلفة وتحديد مراكز األنشطةتصنيف  :(10جدول رقم)

 تكلفةمسببات ال األنشطة تصنيف األنشطة
أنشطة اآلالت مثل آالت احلفر  أنشطة على مستوى الوحدة

 والتقطيع والصيانة
 أنشطة العمل

 ساعات عمل آالت 
 العمل البشري ساعات 
 عدد الوحدات املنتجة 

 عمليات األمر بالشراء دفعة اإلنتاجأنشطة على مستوى 
 عمليات األمر باإلنتا 
 إعداد اآلالت واملعدات

 مناولة املواد
 

 )عدد األوامر املنفذة )الطلبيات 
 عدد أذون استالم املواد 
 كمية املواد املتناولة 
 عدد مرات إعداد اآلالت 
 عدد ساعات إعداد اآلالت 

 
 .1مرجع سابق، ص  نعيمة حيياوي، -1 
 .91، ص2111، الدار اجلامعية للنشر، مصر، لالستخدامات اإلدارية ABCمحاسبة تكاليف النشاط امحد صالح عطية،  -2 

3 - Ahmed fath-Allah Rahmouni, op.cit, (p, p)(23,24). 
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 البحث عن اجلودة األنشطة الداعمة للمنتج
 اختبارات املنتج

 إدارة خمزون القطع
 تصميم املنتج

  عدد مرات الفحص 
 عدد ساعات الفحص 
 عدد االختبار 
 عدد ساعات االختبارات 
 عدد أنواع القطع 
 عدد ساعات التصميم 
 عدد أوامر التغيري اهلندسي 

 معدات املصنع العامة أنشطة دعم التسهيالت والتجهيزات
 إدارة تدريب األفراد

  اآلالتعدد ساعات 
 عدد ساعات العمل البشري 
 عدد العاملني 
 عدد ساعات التدريب 

 .822، ص2111دار املريخ السعودية، ترمجة حممد عصام الدين زايد، ،المحاسبة اإلدارية نوريس،ري اتش جاسون، إيريكر: المصد

 :أنواع مسببات التكلفة

 (1):إىل et Kaplan) (Cooper دراساتميكن تقسيم مسببات التكلفة إىل نوعني أساسني وذلك حسب  

من املسببات على عدد مرات تأدية النشاط الواحد وهي  النوع اركز هذي: و مسببات خاصة بالعمليات: النوع األول
تستخدم يف حالة إذا ما كانت جمموعة املنتجات حتتا  إىل نفس القدر من النشاط وعلى سبيل املثال فان أنشطة 
جدولة تشغيل آالت اإلنتا  وتشغيل أمر الشراء والصيانة جزء معني من اآللة ميكن أن تؤدي وتستغرق نفس الوقت 

 د بصرف النظر عن طبيعة املنتج النهامئي.واجله

: وهتتم هذه املسببات بالفرتة الزمنية اليت يستغرقها النشاط الالزم إلنتا  مسببات خاصة بالفترة الزمنية: النوع الثاني
منتج معني، وتستخدم هذه النوعية يف حالة اختالف حجم النشاط املطلوب باختالف نوعية وكمية املنتج النهامئي 

ساعات الفحص، ساعات هتيئة آالت  مثلة مسببات التكلفة اعاصة بالفرتة الزمنية :ساعات العمل املباشر،ومن أ
 التشغيل.

 

 

 
 .223سامل عبد اهلل حلس، مرجع سابق،ص -1 
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   (Cost Pools) تكلفة:أو مراكز المجمعات 

 أوعية متجانسةيقصد به جتميع كل عناصر التكلفة لألنشطة املتجانسة اليت هلا مسبب واحد وجتميع التكاليف يف 
 يسمح باإلجابة على ثال  أسئلة:

 ما نوع التكلفة ؟ -
 كم هو مقدارها ؟ -
 أين يتم إنفاقها ؟ -

مبعىن أن تكاليف األنشطة يف كل حوض )وعاء( ( ABC)إذن فتجانس أحواض التكلفة هي الفرضية األساسية لنظام 
 نتيجة: –تكلفة جيب أن تكون هلا نفس العالقة سبب 

العالقة السببية ميكن أن تتغري حسب احلاالت وعليه فانه البد من حتديث بيانات النشاط وجتدر اإلشارة إىل أن هذه 
لضمان أن هذه املسببات مالمئمة لالستعمال وميكن القول أن فهم العالقة بني النشاط ومسببه يسمح لإلدارة من 

 داء.معرفة األنشطة اليت حتسنها من اجل احلصول على أفضل معلومات حول عملية حتسني األ

 Processusات ثـالثـا: العمليـ

يركز على البحث عن األسباب ( ABC) التكلفة على أساس األنشطة بناء على ما سبق ميكن أن خنلص إىل أن نظام
ن هذا االمتداد للتحليل إوبذلك ف عالقة كاملة بني املوارد واألنشطة والتكاليف. إجياداحلقيقية للتكاليف من خالل 

 العمودية املرتكزة على الدخل الوظيفي إىل النظرة األفقية املرتكزة على املدخل العمليايت.العمليات من 

أما يف جمال اإلدارة فقد  ،ع األحدا  خالل فرتة زمنية حمددةومصطلح العملية يف األصل هو كلمة التينية تعين تتاب
 أعطيت هلا عدة تعاريف منها:

"جمموعة من األنشطة املرتابطة مع بعضها البعض بتدفقات من املعلومات للعملية على أهنا ( P.Lorino)تعريف 
 املنتظمة لتعطي منتجا ماديا أو غري مادي حمدد وذو أمهية ".

أن العملية هي "جمموعة من األنشطة املتحدة واملتعاونة من ( Erechler et Grabot) يرى كل منيف نفس السياق 
يعرفها على أهنا "توليفة من األنشطة ف (Monereau)لداخلي واعارجي " أما اجل تقدمي منتج حيمل قيمة للعميل ا

ميكن القول أن العملية هي توليفة األنشطة املتسلسلة عليه و  )1(املتصلة واملرتابطة مع بعضها بغية حتقيق هدف مشرتك"
 

1  - Michel Monereau, Gestion des entreprises touristiques, édition Bréal,2eme éd, France,2008 ,p48. 
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خدمة( حيمل قيمة مضافة واملرتبطة مع بعضها البعض بتدفقات من املعلومات اهلادفة إىل تقدمي منتج )سلعة أو 
 للزبون.

 (ABC)المطلب الثاني: مراحل عمل نظام التكلفة على أساس األنشطة 
سااس بااأس أن نااذكر مبختلااف أ عااداد نظااام التكلفااة علااى أساااس األنشااطة الخمتلااف خطااوات إ إىلقباال التطاارق 

لتخصايص التكلفاة، ويتمثال منطاق  كأسااسخدم  ساتتكلفاة ي ركازمقياس النشاط لكال مة حيث جند أن ختصيص التكلف
ختصايص حماددة، زادت دقاة عملياة  بأساسالتكلفة املرتبطاة  راكزنه كلما زادت مأنشطة يف األ ساسأنظام التكلفة على 

ا تسااتخدمه املنتجااات املتنوعااة ماان فتخصاايص التكاااليف علااى املنتجااات ماان خااالل  قياااس ماا األنشااطةحتديااد تكاااليف 
 ة.كثر دقأحتديد تكاليف املنتج بشكل  إىلا يؤدي هذو نشطة املختلفة سس ختصيص األأ

 األنشطة نظام التكلفة على أساس  عدادإخطوات الفرع األول: 

 (1) يت:كاآل  نذكرها سبع مراحليف جمملها على تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة  معامل محورتت

  األولـى: تحديد المنتجات المختارة كأغراض تكلفة الخطوة -

وال مث حساب أالتكاليف  إمجايلمن خالل حساب  املؤسسة ألهدافتكلفة وفقا للغراض أكاملنتجات النهامئية  حتدد 
 ملنتجات.وتوزيع الوحدة من كل ا إنتا تكلفة 

  المباشرة للمنتجات تكاليف: تحديد الالخطوة الثانية  -

 ستخدمنيوتكاليف املاملباشرة  األولية املواديف هذه املرحلة حتدد تكاليف املؤسسة املباشرة واليت تتضمن تكاليف 
 الكميات شر و باستخدام ساعات العمل املبا على املنتجات مباشرةوختصص  الوحدات املنتجةمباشرة ب املباشرة املتعلقة

المباشرة على سس التخصيص المستخدمة لتخصيص التكاليف غير أ اختيارالخطوة الثالثة:  -
 نشطة(المنتجات )تحديد األ

تعترب هذه املرحلة األنشطة داخل املؤسسة وكذا التكاليف املرتبطة هبا و العمليات مث حتديد خمتلف يف هذه املرحلة يتم 
أثناء التحديد الدقيق للمهام اليت تؤخذ بعني االعتبار من طرف النظام لذا جيب التقرب من مصلحة  األهم واألصعب

 
 .219، ص 2112، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، إداريمحاسبة التكاليف مدخل نور،   إبراهيممؤيد حممد الفضل، عبد الناصر  -1 
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فكل منصب عمل جيب أن يكون مرتبط  )1(املوارد البشرية أو األفراد املعنيني للتعرف على خمتلف األنشطة اليومية 
بعدد من األنشطة احملددة بوضوح املرتبة واملتسلسلة زمنيا حسب العدد أو مستوى التفصيل الذي يتوقف على درجة 

واصل ومصداقية املعلومات كلمات مفتاحية لتسهيل عملية التعرف وتبقى القدرة على الت ،دقة ووفرة املعلومات املطلوبة
 )3 (جيب أن يتوفر النشاط الذي يؤخذ بعني االعتبار على اعصامئص املوالية:بالتايل    (2(.األنشطة على خمتلف 

القيمة املضافة: يؤخذ بعني االعتبار النشاط الذي جيلب قيمة مضافة للمؤسسة حيث ميكن التخلص من  -
 ؛صل قيمة مضافة للمؤسسةاألنشطة اليت ال حت  

 منحرف؛ أو ثانوي ،نوعية النشاط: رمئيسي -
 ؛إلزامية النشاط:  توفره ضروري وميس بكيان املؤسسة أم ال -
 ؛لكل  فرد 2عدد األنشطة ال تتجاوز  -
 )4(من الوقت الكلي للفرد أو اعدمة. % 11قل من أالنشاط ال ميثل  -

 )5 (يسمح حتديد األنشطة ب:
 ؛ وحدات أساسية حسب نوع التكاليفتقسيم وحتليل وظامئف املؤسسة يف -
 توفري معلومات ذات مصداقية عند حتديد القيمة من خالل إسرتاتيجية النشاط.  -

املؤسسة مث حتديد األنشطة اليت ترتبط حقيقة باملنتج وحتليلها ألنشطة حتتية  وعمليات حتليل وظامئف جيببدأ مكو 
نشاط شراء املعدات ،نشاط شراء املواد األولية وهذا األخري  فمثال نشاط الشراء ميكن تقسيمه إىل عدة أنشطة منها:

واجلدول املوايل  ردين وغريها.نشاط البحث عن املو  نشاط إعداد الطلبيات، يتفرع بدوره إىل أنشطة حتتية أخرى مثل:
 )6(يوضح أمثلة عن األنشطة الرمئيسية واألنشطة الفرعية املندرجة حتتها:

  

 
1 -  Anne Chanteux, Wilfried Niessen, Les tableaux de bord et business plan, édition  Edipro, Belgique, 2006, 

p163. 
2 - Toufik Saada, Alain Burland ,Claude Simon, Comptabilité analytique et contrôle de gestion, édition 

Vuibert,3eme éd, Belgique,2005,p 115. 
3 -Jean noël Gillet ,la gestion des processus métiers ,édition Neovision Group, France,2002 p334.  
4 - Anne Chanteux, Wilfried Niessen, ibid, p164. 
5  - Emmanuel Okamba, Contrôle de gestion et gestion des ressources humaines, édition Publibook, Paris, 

2005,p47. 
6 - Gérand Melyon, Comptabilité Analytique, édition Bréal, 2eme éd, France, 2001, )pp( (262.263). 
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 (: أمثلة عن بعض األنشطة الرئيسية للمؤسسة واألنشطة التحتية لها12جدول رقم)ال 

 األنشطة التحتية النشاط الرئيسي
 مراقبة التسيرينشاط التخطيط، متابعة ورشات العمل،  تسيير اإلنتاج
 نشاط التخزين، التوزيع، املناولة، التغليف تدفق المواد

 أنشطة التصميم، تكاليف جتارب سابقة لالنطالق صيانة وتطوير المنتجات
 صيانة اآلالت صيانة وتطوير العملية اإلنتاجية

 نشاط مراقبة اجلودة والنوعية تسيير الجودة
              Source: Gérand Melyon, Comptabilité Analytique, édition Bréal, 2eme éd, France, 2001, )p.p( (262.263). 

 : تحديد مسببـات التكلفـة الخطوة الرابعة -

وعواملها املفسرة  بني األنشطة رتباطاتاالالتكلفة ومعرفة  نشوءكلفة هو احلد  الذي أدى إىل مسبب الت
    فمن املمكن ترمجة مسببات التكلفة إىل وحدات العمل .وحساب التكلفة الوحدوية نظاماللسري أسس مبثابة هي ف
) Unité d’œuvre) نه من املمكن إولإلشارة ف ،املة املباشرة، ساعات عمل اآلالتليد العلعمل الساعات  :مثل

مسببات التكلفة لنفس وعند تعدد يف هذه احلالة  وجود مسبب تكلفة مشرتك بني جمموعة من األنشطة املتجانسة
 )1(.االرتباطفاضلة عن طريق استخدام معامل النشاط تتم امل

  (Cost Pools) تكلفةبمراكز ال : تجميع التكاليفالخطوة الخامسة -

األنشطة تكاليف واليت تضم جمموع ( )أحواض التكلفة تكلفةمبراكز ال جتميع األنشطة املختلفة هبذه املرحلةيتم 
 )2 (هذا التجانس من خالل: املتجانسة حيث يتحقق

  جمموعة معينة من األنشطة حيث  حدو  يفتسبب عامل مشرتك ي غالبا مامشرتك:  تكلفةوجود مسبب
قد تتعارض واهليكل التنظيمي السلمي الوظيفي  (Processusتشكل هذه األنشطة املتجانسة عملية )

 املعروف تقليديا وذلك عند جتميع األنشطة املنتمية إىل وظامئف خمتلفة باملؤسسة. 
  وحدة عمل مشرتكة: جيب جتميع األنشطة اليت تستعمل نفس وحدة العمل حلساب سعر تكلفة املنتج

 النهامئي يف جممع أنشطة مشرتك.

 يت:ببات التكلفة( كما هو موضح يف اآلمصفوفة )األنشطة، مس ستعمالانهجية يفضل كطريقة أكثر م
 

1-Christian Goujet,Christian Raulet, Comptabilité analytique et contrôle de gestion, édition Dunod, Paris, 1996, 

p125. 
2 - Marc Ingham, Management stratégique et compétitivité, édition Deboeck Université, Belgique, 1995, p489. 
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 (: مصفوفة )األنشطة، مسببات التكلفة(10الجدول رقم)

 األنشطاة                   
 مسبباات التكلفة

 2نشاط رقم  2نشاط رقم  3نشاط رقم  2نشاط رقم  1نشاط رقم 
 

   ×   × عدد طلبيات العمالء

       طلبيات الشراء عدد
    ×   عدد العمال

  ×   × × عدد ساعات العمل
   ×    عدد سالسل املنتج

       
Source : Marc Ingham, Management stratégique et compétitivité, édition Deboeck Université, Belgique, 1995, 

p489. 

 املوالية:ة جيب أن حيتوي على املعلومات تكلفكل مركز 

 ؛إمجايل املوارد املستهلكة -1
 ؛طبيعة مسببات التكلفة وتلك اليت أخذت كوحدات عمل -2
 ؛حجم كل مسبب تكلفة -3
 .)حيسب يف اعطوة املوالية(التكلفة الوحدوية ملسبب التكلفة  -2

 : تحميل تكاليف األنشطة ألغراض التكلفةالخطوة السادسة -

 (1)على اعطوتني التاليتني:  عتمادباال (ABC) أساس األنشطةنظام التكلفة على يتم حتديد سعر التكلفة حسب 

  ؛( احملددة مسبقاCost Pool) تكلفةال راكزوزيع التكاليف على مت -1
حتميل تكاليف األنشطة على املنتجات وذلك على أساس استهالك املنتج لألنشطة فعليا عن طريق حساب  -2

التكلفة بتحميل التكاليف املباشرة مباشرة على وحدات سب سعر ت، وحيمركزتكلفة مسببات التكاليف لكل 
املنتج تضاف إليها التكلفة الوحدوية ملسببات التكلفة باعتبارها متثل جمموع التكاليف غري املباشرة احململة 

 وفقا للمعادلة املوالية: على وحدات املنتج.

 

 
 

1 - Gérard Melyon, op.cit, p264. 
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 : املوايل   املثالللتوضيح ندر 

نظام التكلفة على  اعاصة باألمراض املزمنة حيث تتبع تصنيع األدويةخمربا مرخصا ل( xؤسسة )امل متتلك  
مقدمة  أدوية تامة الصنعفعات ع منتجاهتا على شكل دهنا توز ، كما أحلساب سعر تكلفة منتجاهتاأساس األنشطة 

 اإلنتا عملية العمليات الرمئيسية وهي  واحدة من بتحليل ملختلف العمالء، ونظرا لكثرة وتعقد عمليات املؤسسة نقوم
، إدارة اجلودة ، اجلدولة واإلطالق: نذكرها يف اآليتفيما بينها  متجانسة حتتية تضم سلسلة من أربع أنشطة واليت

 )1(.صيانة اآلالت، التعليب والتغليف

 

نقوم بإدرا  خملف خطوات تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة حىت نتحصل على تكلفة املسبب )عدد 
دفعة  21 ااملركز على حجم مسبب التكلفة وهو عدد الدفعات املقدرة بالدفعات( الناتج عن قسمة جمموع تكاليف 

 فنحصل على:
 

1 - Frédéric ENGEL, François Kletz, op.cit, p54. 

 (xمؤسسة )ب اإلنتاج(: حساب تكلفة المسبب لعملية 10الجدول رقم )
 دفعات المنتجات تامة الصنع

 صيانة اآلالت التعليب والتغليف إدارة اجلودة اجلدولة واإلطالق األنشاطاة
 

 د  311111 د  211111 د  211111 د  211111 تكاليفال
 د  1211111 اجملماوع
  عدد الدفعات التكلفةمسبب 

 70 حجم مسبب التكلفة
 د  20000 تكلفاة املسبب

Source :  Frédéric ENGEL, François Kletz, op.cit, p54. 

 جمموع تكاليف مراكز التكلفة  =التكلفة الوحدوية لمسبب التكلفة 

 حجم مسببات كل مركز 
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  .د 21111تكلفة املسبب =                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Toufik Saada, Alain Burlaud, Claude Simon, Comptabilité analytique et contrôle de gestion, édition 

Vuibert, Belgique, 2005, p11 

تقسيم التكاليف غير 

 المباشرة إلى أنشطة

 متجانسة

 تجميع التكاليف باألنشطة

تحميل التكاليف على 

المنتجات بواسطة مسببات 

 التكلفة

 مراكز التجميع

A1     A2 

  

A3       A4  

 

A5    A6 A7 

     

  

 

تكلفة النشاط 

1 

تكلفة النشاط 

2 

تكلفة النشاط 

3 

تكلفة النشاط 

4 

 1منتج 

 

 2منتج 

 

 3منتج 

 

 تستهلك المـــــوارد األنشطة المنتجات تستــهلك

 

 ABCمــــراحـــــــــــل عمـــــــــل نظــــــــــام  : 33الشـــــكل رقم 

 ـــمــــــــــــــــــوع التكـــــــــــــاليــــــــــــــفمج

 التكاليف غير المباشرة التكاليف المباشرة

 4المجمــــوعة  3المجمــــوعة  2المجمــــوعة  1المجمــــوعة 

A8     A9 
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تكاليف المنتجات عن طريق  إجماليحساب سعر التكلفة الذي يتضمن حساب : الخطوة السابعة -
 )أغراض التكلفة(  كل التكاليف )المباشرة/غير المباشرة( للمنتجات  إضافة

اعطوة احملسوبة يف بعد حتديد وحتميل التكاليف املباشرة النهامئي كمرحلة أخرية يتم حتديد سعر التكلفة 
 سعر التكلفة الوحدوي وفقا للمعادلة أدناه:يتشكل  وعليه، الثانية والتكاليف غري املباشرة يف اعطوة السادسة

 

 

( االختالف يف كمية املوارد املستخدمة ABC)التكلفة على أساس األنشطة الشامل لنظام  اإلطارويوضح  
 ةساسيأ ةن خالل هذه اعطوات نستشف مسوم بواسطة كل منتج من التكاليف املباشرة وغري املباشرة من كل نشاط.

و التسلسل اهلرمي للتكاليف يعترب مهما عند أن التدر  أاالعرتاف بوهي  نشطةساس األأحتديد التكلفة على  ظاملن
حيث جيمع  .اإلمجالية التكلفة حلساب التكاليفملنتجات، وعليه جيب استخدام هرمية على اختصيص التكاليف 

 –ساس درجات الصعوبة يف حتديد عالقات السبب أالتكاليف يف جممعات خمتلفة على  للتكلفةالتسلسل اهلرمي 
نشطة جزاء تشمل التكاليف املرتبطة باألأربع أكون السلسلة اهلرمية للتكلفة من وتت .النتيجة )االستفادة املكتسبة(

 (1) نشطة دعم املنتج ودعم التسهيالت.أ اإلنتا ،دفعة  اإلنتا ،وى وحدة على مست

 الفرع الثاني: مزايا وعيوب نظام التكلفة على أساس األنشطة

  (ABC) التكلفة على أساس األنشطة : مزايا نظامأوال

استخدام املوارد على توريد معلومات تتصف بالدقة عن كيفية  (ABC) التكلفة على أساس األنشطة يعمل نظام
 (2)منها:نذكر باألنشطة املختلفة ومن خالل دقة هذه املعلومات ميكن تلخيص أهم املزايا  املرتبطة

نه أطاملا  التكاليف غري املباشرةلتخصيص  ةالتقليدي لفةالتك أنظمةمقارنة ب (ABC)فعالية الدور الرقايب لنظام  -1
األنشطة وقبل االنتهاء من عملية اإلنتا  أو تقدمي اعدمات يأخذ بعني االعتبار التوقيت املبكر للتحكم يف 

 ؛االحنرافات إجيادمر الذي يزيد من إمكانية النهامئية األ

 
 .228، ص 2118، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، محاسبة التكاليف مدخل اداريامحد حامد حجا ،  -1 
، جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزةمدى توفر المقومات ماهر موسى درغام،  -2 

 .182،  ص2112اإلنسانية(، العدد الثاين، فلسطني ،

 للوحدة + مجموع التكاليف الوحدوية لمسببات المباشرة الوحدوي= التكاليفسعر التكلفة 
 التكلفة
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حيث أن أفضل األساليب لتحسني  ةالتقليدي ةفالتكل أنظمةجتاوز مجيع العيوب املرتبطة بالتحسني املستمر و  -2
 ال تضيف قيمة تضيف قيمة واستبعاد األنشطة اليت األداء هو حتليل األنشطة والرتكيز على األنشطة اليت

 ؛اعدمة للمنتج أو
االستخدام الفعال ملبدأ املقابلة وذلك من خالل عدم ختصيص البحو  والتطوير اليت ختص فرتات مالية  -3

 أنظمةبه يف ظل رد يف كثري من األحيان وال يتم جتنموالية على تكاليف الفرتة احلالية وهو األمر الذي ي  
 ؛ةالتكاليف التقليدي

 يت التكلفة املعقولة واملنخفضة وهإلغاء األنشطة ذات التكلفة العالية غري الضرورية واختيار األنشطة ذا -2
 (1)؛مبثابة طريقة إلدارة األنشطة والرقابة عليها

التأثري بصورة فعالة على قرارات التسعري من خالل حساب تكلفة التنوع بدرجة أكثر دقة حيث هناك  -2
 ؛رتبط بدرجة تعقيد وتنوع املنتجاتموعة من التكاليف ال ترتبط حبجم اإلنتا  بل تجم

ة يف إدارة اإلنتا  ويف جماالت اختاذ رة االجيابية ألمهية دور احملاسبعلى زيادة النظ( ABC)يعمل نظام  -1
القرارات األخرى داخل الشركة. كما يعمل على تنمية روح العمل كفريق حيث مل يقتصر نطاق تطبيق نظام 

(ABC)؛إىل الوظامئف األخرى كاإلنتا  والتسويق على احملاسبني فقط بل امتد 
مؤداه املنتجات تستهلك األنشطة  والذي يعتمد أساسا على منطق( ABC)حتليل االحنرافات حسب نظام  -2

إمنا يعتمد يف ذلك عالقة حقيقية يتم التعرف عليها من خالل  ن األنشطة هي اليت تستهلك املوارد.أو 
 ن حتليل االحنرافات يفشل يف تقدمي معلوماتإف ةالتكاليف التقليدي ةمنظأمسببات التكلفة أما يف ظل 

 ؛مالمئمة حول أداء عناصر التكاليف
يف الشركات العاملية ما يعرف باإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف  (ABC)من أهم نتامئج استخدام وتطبيق نظام  -9

 اليت تساعد يف عملية التخطيط االسرتاتيجي وإدارة املوارد. 

 (ABC) التكلفة على أساس األنشطة نظامت الموجهة لاالنتقاداو عيوب ال:  اثاني

ال خيلو من العيوب واالنتقادات املوجهة له  فهووكذا تطبيقه ( ABC)على الرغم من املزايا اليت يتمتع هبا نظام 
 :بيقه ومن هذه العيوب نذكر ما يليباإلضافة إىل العديد من احملددات اليت تواجه تط

تناقص قدرة مسبب جتميع األعمال املتجانسة يف نشاط واحد واستخدام مسبب تكلفة واحد يؤدي إىل  -1
باإلضافة إىل استبعاد أنواع التكاليف غري ممكنة التخصيص  التكلفة على تتبع املوارد االقتصادية املستهلكة.

 

 .693 ماهر موسى درغام ، مرجع سابق، ص  -1 
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ميكن تقسيم هذا ( Kaplan et Cooper)على املنتجات واعدمات مثل: تكاليف التطوير والبحث وحسب 
 النوع من التكاليف إىل قسمني:

 .والتطوير الية: ويتم حتميل النشاط على املنتجات احلالية املستفيدة من التحسنيقسم حتسني املنتجات احل -
ا قسم حتسني املنتجات اجلديدة: يتم رمستها وحتميلها مستقبال على املنتجات اجلديدة خالل دورة حياهت -

  (1) باإلضافة إىل صعوبة تقسيم وقت عمل الفرد بني عدة أنشطة خصوصا إذا كانت طبيعة النشاط إداري
املتجانسة تساهم حلد بعيد يف تبسيط احلسابات والنظام بشكل عام،  (Cost Pools) تكلفةن جممعات الإ -2

غري أن هذه اجملموعات ميكن أن تضم أنشطة تنتمي إىل عمليات ومراكز مسؤولية خمتلفة مما يؤدي إىل عدم 
 ؛املستهلكةالتتبع الدقيق للموارد قدرة مسبب التكلفة الذي مت تعيينه هلا على 

تطبيقه مكلف ومعقد يتطلب عوامل سلوكية لنجاحه وإبراز فعاليته حيث هناك صعوبة يف حتديد األنشطة  -3
نه هتديد أبعض األفراد يقاومون النظام على واختيار املسببات وجناحه مرتبط بقبول املستخدمني للنظام، ف

 )2(؛ الستقالهلم
املوارد  وجيهل القيود وال يفرق بني اختناقات)عنق الزجاجة( هو حتسني لطريقة التكلفة الكلية( ABC)نظام  -2

إذا كانت للمؤسسة قيود طاقوية داخلية والطلب على منتجاهتا كبري جدا باملقارنة ف مع الطاقات الزامئدة
 ؛ال يأخذ هذا القيد بعني االعتباروالطاقة  اإلنتاجية فالنظام 

أن العالقة بني األنشطة واستهالك املوارد خطية مطلقة وأكيدة. وهذا يعين أن األنشطة ( ABC)نظام يرى  -2
هذا من غري و التكلفة  ختفيض إىلتؤدي مستويات النشاط املنخفضة بينما تكاليف إضافية  ختلفاإلضافية 

 .اليف وبالتايل فالعالقة غري خطيةاملمكن عمليا وليس من واقع التك

 

 

 

 

 

 
 .694مرجع سابق، ص ماهر موسى درغام، -1 

2 - Maria Major, Trevor Hopper, Manager Divided: Implementing ABC in Portuguese Telecommunications 

Company, Management Accounting Research, 2005, p 207. 
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 (TDABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة  الزمني   المطلب الثالث:

 (Cooper &Kaplan)حااول الباحثاان  نظاام التكلفاة علاى أسااس األنشاطة إىلهات جالايت و  لالنتقااداتنظرا 
احملافظاة علاى مجياع مراحال وخطاوات إعاداد إدرا  عامال الوقات حلسااب ساعر التكلفاة ماع  مبادأمن خالل تباين  هتطوير 

 على حمركات التكلفة الزمنية ومعادالت الوقت ونتناول ذلك بالتفصيل من خالل الفروع املوالية. باالعتمادالنظام 

 وتعريفه النظام نشأةالفرع األول: 

 (TDABC) التكلفة على أساس األنشطة الزمني وال: تعريف نظامأ 

التكلفة  سس نظامأهو نظام يقوم على الوقت باملوجه  ةطنشساس األألتكلفة على ا منهج يضا أيطلق عليه 
سهولة يف عملية الالبناء والتنفيذ و  التطبيق وسرعة( التقليدي لكن مع ختفيض تكاليف ABC) على أساس األنشطة

على حتديد معدالت دوران التكلفة على أساس القدرة الفعلية  يساعدف التحديث ويعتمد على حمركات التكلفة الزمنية
 )1(.لتدفق املوارد

 عداد نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمنيإالفرع الثاني: خطوات 

 عداد نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمين وفقا للمراحل املوالية:يتم إ

 .نفذ التكلفةستالمجموعات المختلفة من الموارد التي ت تحديد -1
، وحتديد املوارد ففي اإلنتاجية عن طريق تقدير تكلفة الطاقة ذلك تمي: تقدير تكلفة وحدة الطاقة المتوفرة -2

 تية:زبامئن مثال يتم حتديد املوارد اآلدامئرة ال
 ؛موظفي االستقبال الذين يتلقون ويستجيبون لطلبات الزبامئن 
 ؛مشرف موظفي االستقبال 
  ؛(األثا مهماهتم )احلواسيب، االتصاالت،  ألداءاملوارد املساعدة اليت حيتاجوهنا 
 تكنولوجيا املعلومات، دامئرة املوارد البشرية( خرىقسام األاملوارد من األ (. 

 أوعامل الكان   فإذامن الطاقة النظرية(  %92 - 91مث يقدر احمللل الطاقة العملية للموارد املتاحة )عادة تقدر بني 
سبوع، ( ساعة يف األ32تكون ) احلقيقية ، فان الطاقة العمليةاألسبوع( ساعة يف 21ستطيع العمل نظريا ملدة )تلة اآل

 
1 - Anna Szychta, Time-Driven Activity  Based Costing in service industries, social sciences revue, N01 (67), 

Lodz University,  Poland , 2010, p53. 
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 إىلمور شخصية مثل: االسرتاحات الوصول واملغادرة، بالنسبة أ إلجنازمن الوقت للعامل  (% 21مما يسمح مبعدل )
 والصيانة. اإلصالح( من وقت %21اآلالت يسمح بنسبة )

ات يفرتة زمنية سابقة مثل حتديد عدد طلب نشطة املؤداة يفر الطاقة العملية، وهو مراجعة األويوجد بديل بسيط لتقدي
جودة ، مفرط تأخريو عامني سابقني، مث حتديد العدد الشهري مع مراعاة عدم وجود أالزبامئن املستلمة خالل عام 

 (.% 11 -2يف تقدير الطاقة بنسبة ) للخطأيرتك جماال  أنزامئد للموظفني وميكن  إجهاد أو إضايفضعيفة وقت 

 حتسب كاآليت:و 

 

 

 :منتقدير وحدة الز تحديد مسببات الوقت و  

وميكن احلصول على  مالاملقابالت مع الع إلجراء ةالنشاط، وهذه اعطوة بديل إلجنازلزمن الالزم لهو تقدير 
بعد احلصول على التقديرات الزمنية من  جراء املقابالت مع املديرين.إو أتقدير الزمن عن طريق املالحظة املباشرة 

هذا املنتج  إلنتا  نشطة الالزمة زمنة األأ، وهي تساوي جمموع  ملنتج معني وقت ميكن كتابة معادلة الو اعطوة الثانية 
الطلبات ذات الطابع اعاص،  أونشطة اعاصة اليت تتطلبها الطلبات املعقدة زمنة األأضافة إو هذه اعدمة، وميكن أ

 امللغاة. باألنشطةزمنة اعاصة زالة األإاجلديدة و  باألنشطةاعاصة  األزمنة إضافةوميكن تعديلها بسهولة من خالل 
كان   إذا( دقيقة 1.2) إضافة( دقيقة لتجهيزها للشحن، ويتم 1.2احد املنتجات تستغرق ) توريدكانت عملية   فإذا

 ( دقيقة.1.2) إضافةكان الشحن جويا يتم   إذاو  ،تغليفعملية  إىلاملنتج حيتا  
 تساوي: توريدفعندمئذ تكون معادلة وقت ال

 كان الشحن جويا(.  إذا) 1.2 + )عند طلب تغليف خاص( 1.2+  1.2
مث يضرب بتكلفة وحدة الشحن للحصول على  توريدالفمن خالل معادلة الوقت يتم حساب الزمن الالزم لعملية 

 تكلفة شحن هذا املنتج.
 مسببات الوقت:

و خصامئص حتدد الوقت املطلوب للقيام بنشاط ما، أمتغريات ( Time Drivers) تعترب مسببات الوقت 
 كما يلي:  أشكالاملتغريات املسببة للوقت ثالثة   وتأخذ
 متغري مسبب الوقت املستمر مثل: الوزن واملسافة.         -أ

 =التكلفة الوحدوية 
تكلفة الطاقة املتوفرة

  الطاقة العملية للموارد املتاحة
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 ، عدد فواتري البيع.اإلنتا ، عدد خطوط األوامرمتغري مسبب للوقت املنفصل مثل: عدد  -ب
واحد مثل  أوصورة صفر  تأخذمتغريات ومهية  أومتغري مسبب للوقت: ويكون يف شكل مؤشرات  -ت

 كأحد. ومتتاز مسببات الوقت  األمر)عاجل/عادي( وخصامئص استالم  األمرنوع العميل)قدمي/جديد(، نوع 
الزمين بكثرة املتغريات املسببة للوقت يف النموذ   األنشطة أساسيف نظام التكلفة على  األساسيةالعناصر 

 الواحد ملعادلة الوقت.
 معادالت الوقت

نشطة ساس األأطوات املهمة بنظام التكلفة على حد اع( أTime Equations)يعترب حتديد معادالت الوقت  
احلد  باستخدام مسببات الوقت. وتوضح معادلة الوقت  أوالزمين حيث تستخدم للتعبري عن وقت اجناز النشاط 

 (1)( وتكون الصيغة العامة للمعادلة كما يلي: i pTالعامة الوقت الذي يعرب عنه بالرمز )
).........(.Pr 3322110 piip XXXXTtimeocess   

 نفرتض تتابع األنشطة تدرجييا وفقا للتسلسل الزمين الفعلي داخل املؤسسة حيث: 

i pT        =   جمموع أوقات األنشطة منفردة.  

oβ        =   ألداء النشاط القاعدي. الثابت الوقيت املقدار  
…..i1 β    =    1التدرجيي   لتنفيذ النشاط املقدر أوالوقت املستهلك.....i. د( 2) مثال 
….p1X     =   للنشاط  مسبب الوقتi. (اإلنتا عدد أوامر  وميثل مسبب التكلفة العادي )مثال 

1X       =   األولب املصنف تدرجييا مسبب الوقت للنشاط 
 2X     =     الثايناملصنف تدرجييا ب مسبب الوقت للنشاط 

 
بضرب تكلفة الوحدة  مثيف األنشطة لاتك إمجايلساب حبيتم حساب التكلفة الكلية ألغراض التكلفة:   -0

 لمعادلة التالية:يف الوقت املطلوب وفقا ل
i pT iC  =  النشاط تكلفةi 

 ن:أحيث 
i pT = جمموع أوقات األنشطة منفردة. 

iC  = نشاطمثال( اعاصة مبجموعة ال الدقامئقوحدة الوقت )بتكلفة (i). 

 
1 - Robert S.Kaplan, Steven R Anderson, Time Driven Activity Based Costing, Harvard Business School Press, 

USA, 2007 p31. 
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 (1)توضيحي حول كيفية تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمين:  مثالوفيما يلي نتناول 

لدراجات حماسبيا طريقة األقسام املتجانسة لتحديد سعر تكلفة منتجاهتا وهي مؤسسة صناعة اتنتهج مؤسسة البطل ل
صناعية ختتص بإنتا  أربعة أنواع من الدراجات: دراجات األطفال، دراجات وسط املدينة، دراجات التحكم بالسرعة 

VTT .ودراجات السباق 

مراكز  إىلجب تقسيم تكاليف املؤسسة و  بالوقتحساب التكلفة على أساس األنشطة املوجه ية تطوير منوذ  بغ
صنيع، مركز الرتكيب، مركز التصليح : مركز التوهي ملؤسسةة باالوظيفي يةاهليكلوفقا للبنية باألساس  اليت تتدر لتحليل ل

التكاليف املباشرة بدون  ( حيث تبقى12باجلدول رقم )اجملمعة  2002تم مجع بيانات التوقيت لشهر أفريل ف .والصيانة
تغيري، بينما ختصيص التكاليف غري املباشرة يكون وفقا لطريقة األقسام  املتجانسة وهذا لتقييم املعامل املفتاحية لنظام 

 مت مجع املعلومات التالية:وقد  .التكلفة على أساس األنشطة الزمين
 شخص، الرتكيب والتجميع  11ذوي الوقت الكلي، مركز التصنيع  أشخاص 13الصيانة يضم  مركز

 . كليا  املعبأعمال ذوي الوقت   1حيث 8
  ساعات عمل يوميا بصفة رمسية  12يوم كمتوسط مبا يقابل  21يعمل كل موظف وعامل  ما يقدر

 ساعات يوميا مع احتساب العطل، فرتات الراحة، الغيابات واالجتماعات النقابية.  11و 
 

 
1 - Yves De Rongé, Karine Cerrada, Contrôle de gestion, Ed Pearson, Paris, 2012,P50. 
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 :حيث

املركز تقدر  . وتكلفةدقيقة 21111ساعة أو  311ساعات=  1 ×21 ×3الطاقة الفعلية ملركز الصيانة هي:  -
 د /د  1.21922للصيانة ب  مسببات الوقت ملركزوعليه تقدر تكلفة  د 2911ب 

مسببات الوقت نتبع نفس الطريقة السابقة فنجد تكلفة  دقيقة.112211الطاقة الفعلية ملركز التصنيع =   -
 د / د 1.232= ملركز التصنيع  

 د / د 1.2112مسببات الوقت ملركز  الرتكيب =تكلفة  دقيقة. 23211الطاقة الفعلية ملركز الرتكيب=   -
نقوم بنمذجة تكلفة كل مركز بواسطة معادلة الوقت حسب عدد األنشطة املنجزة التابعة لكل مركز  الحقة يف مرحلة

تكلفة الدقيقة  ×حيث وان كان مركز الصيانة والتصليح يتضمن نشاطا وحيدا تكون معادلة الوقت: وقت التصليح 
 ويكون التطبيق العددي كاآليت: الواحدة للتصليح

 TC د 129.98  =0.26852 ×291=  التصليح. 
تبعا لنوعية وجودة املنتج   واإلنتا بالنسبة ملركز التصنيع أين تتعدد املنتجات يقسم وقت العمل حسب أنشطة التصنيع 

 :وتكتب معادلة الوقت كاآليت
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 TC د( وحدة من 31دراجات املدينة + ) د( وحدة12من دراجات األطفال+ )وحدة  د(12+ )( وحدة القاعدية د 21) =  التصنيع

 د( وحدة من دراجات السباق.91)+ VTTدراجات 

 TC   د( وحدة من 18د( وحدة من دراجات املدينة + )12وحدة من دراجات األطفال+ ) (د12+ )( وحدة القاعدية د 12)= الرتكيب

 د( وحدة من دراجات السباق.32+ )VTTدراجات 

التكاليف غري املباشرة لكل مركز بل  إمجايلة للمراكز بواسطة معادالت الوقت ال تعرب على التكاليف املوجه: مالحظة
ملبدأ التحميل العقالين املراكز وفقا  مركز من كلبالعمل لاملستغرقة فعال  ية وفقا لألوقاتهي التكاليف الفعل

 للتكاليف.
 (: معادالت الوقت لمختلف المراكز الوظيفية10الجدول رقم ) 

دراجات  VTT دراجات السباق 
 المدينة

دراجات 
 األطفال

 التركيب التصنيع الصيانة والتصليح

 23211 112211 21111     الفعلية لكل مركز )د( الطاقة المتوفرة

 د 1.2112 د 1.232 د 1.21922     )دج( مسببات الوقت لكل مركز تكلفة

    291 291 291 291 )د( اإلنتاجلدفعة الوقت الالزم للتصليح 

    32 32 21 111 )د( اإلنتاجالوقت الالزم للتصنيع لوحدة 

    11 12 22 21 )د( اإلنتاجالوقت الالزم للتركيب لوحدة 
Source: Yves De Rongé, Karine Cerrada, op.cit,P52. 

وهذه النتامئج  املوجه بالوقت على أساس األنشطة واجلدول املوايل يوضح حساب سعر التكلفة وفقا لنظام التكلفة
  . ABCمتقاربة مع نتامئج نظام التكلفة على أساس األنشطة 

 
 الوحدة دج                     TDABC  التكلفة على أساس األنشطة الموجه بالوقتوفقا لنظام  اإلنتاجحساب تكلفة  (:10الجدول رقم ) 

 دراجات األطفال دراجات المدينة VTT دراجات السباق 
 000.00 35 000.00 56 000.00 30 2111.11 مجموع التكاليف المباشرة

 288.89 1 288.89 1 288.89 1 288.89 1 تكاليف التصليح والصيانة

 888.00 13 658.40 20 850.00 10 340.00 4 تكاليف التصنيع

 167.00 4 000.56 7 000.40 5 666.80 1 تكاليف التركيب

 343.89 19 947.85 28 139.29 17 295.69 7 المباشرةمجموع التكاليف غير 

 343.89 54 947.85 84 139.29 47 295.69 12 المجموع الكلي للتكاليف

 54.34 60.68 94.28 122.96 التكلفة الكلية الوحدوية
Source: Yves De Rongé, Karine Cerrada, op.cit, P52. 
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 (Activity Based Management)على أساس األنشطة  تسييرالمبحث الثاني: نظام ال
( مبثابة املضمار الذي يضمن السري احلسن واملتواصل لنظام ABMيعد نظام التسيري على أساس األنشطة )

هذا األخري أداة فعالة ملراقبة مدى جناعة وفعالية نظام التسيري يعترب قابل (، باملABCالتكلفة على أساس األنشطة )
األنشطة باعتباره مصدر للمعلومات وبرجمة العمليات، وبالتايل فان وجود أحد النظامني مبؤسسة ما على أساس 

 املطلوب واألداء اجليد. االنسجامن لضمان متكامال باعتبارمهاخر يستدعي بالضرورة تواجد النظام اآل

 ومن خالل هذا املبحث سنتناول ما يلي:

 ؛النشاط التكلفة وإدارةتعريف إدارة   -
 ؛مكوناتهو على أساس األنشطة  التسيريمفهوم نظام  -
 األنشطة؛على أساس  ةفالقته مع نظام التكلوع أمهيتهعلى أساس األنشطة و  التسيريأهداف نظام  -
 .على أساس األنشطة التسيريآلية عمل نظام  -

 النشاط التكلفة وإدارةالمطلب األول: تعريف إدارة 

يتهما كتقدمي لدراسة التكلفة وإدارة النشاط ألمه إدارةاملفاهيمي اعاص مبوضوعي  اإلطارتتناول الفروع املوالية  
 هذين املفهومني.  إطارعلى أساس األنشطة والذي يعمل بدوره يف  نظام التسيري

 التكلفة إدارة: ولالفرع األ

تنفيذ العمليات احلالية التكاليف لتتبع وات الالزمة واليت من أمهها أنظمة يقصد بإدارة التكلفة استخدام األد
إنتا  املنتج باجلودة املطلوبة وتوصيل هذا املنتج يف الوقت املناسب عالوة على ختفيض تكلفته  واملستقبلية بغرض

هبدف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة يف السوق. وهتدف فلسفة إدارة التكلفة إىل تتبع خطوات التحسني املستمر 
وفقا ألرقام حتقق خالل  اإلدارة التخلي عناملوضوعة وبالتايل ما مت حتقيقه بأهداف اعطة والقياس املقارن مبعىن مقارنة 

بعض  إدرا يتم التكلفة ويف إطار تطوير وحتسني إدارة  (1)الدورة االستغاللية مثل: معدل التكلفة، صايف الربح احملقق. 
 األدوات اليت نذكرها يف ما يلي:

 ؛تستغرق اجلزء األكرب يف حتديد التكاليفاالهتمام بتحليل األنشطة اليت  -
 ؛تبين مدخل حتديد التكلفة على أساس األنشطة لتدعيم القرارات التشغيلية واإلسرتاتيجية -
 تطبيق أساليب التحسني املستمر للتكاليف. -

 
1 - Catherine Stenzel,Joe Stenzel,  Essentials of Cost Management, Wiley Edition, USA, 2003, p 3. 
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أن توجه نظام التكاليف جيب أن يتحول من إدارة التكلفة إىل إدارة األنشطة وعليه ميكن إدارة  (Miller)ويرى 
التكاليف بشكل جيد من خالل إدارة األنشطة اليت تستهلك هذه التكاليف بدال من إدارة التكلفة نفسها مباشرة مما 

 ا  ككل.بفعالية يف ترشيد وتوجيه القرارات اعاصة باألنشطة وخطط اإلنتيساهم 

  إدارة النشاط: ثانيالفرع ال

كأساس لتحسني يها  علز كتر والذي ي، على أساس األنشطةالتسيري س نظام أس بصفة  عامة تعد األنشطة
 1985)حسب واليت تعرف ،(Value Chain)نظام على مفهوم سلسلة القيمة هذا اليعتمد و  .القيمة املقدمة للزبون

,Porter)  :األنشطة املولدة للقيمة بدءًا من أنشطة احلصول على املواد اعام من املوردين، جمموعة من " على أهنا
، وتقاس القيمة بإمجايل ما يدفعه املشرتون للسلسلة أو اعدمة، وحيقق لعمالءتسليم املنتج النهامئي إىل اوانتهاء ب

 (1). "املشروع رحباً إذا كانت القيمة تزيد على تكلفة أداء أنشطة سلسلة القيمة
  :سلسلة القيمة إىل أنشطة ويتم حتليل
  قيمة لل مضيفةأنشطةValue Added Activities: 

مثل: تصميم املنتج، والتصنيع، وهي األنشطة اليت تضيف قيمة للمنتجات واعدمات املقدمة من وجهة نظر الزبون،  
  التجميع، التعبئة، التسليم، وخدمات الدعم الفين بعد البيع.

  قيمة لل غير مضيفةأنشطةNon- Value Added Activities:  

 : التخزينيقصد هبا: تلك األنشطة اليت ال تضيف قيمة للمنتجات واعدمات املقدمة من وجهة نظر الزبون، مثل
 وإعادة تصنيع الوحدات املعيبة. واملنتجات، نقل املواد وإعداد اآلالت، 

وال يؤثر يف جودة  رضا الزبون، من مستوى قللياألنشطة اليت ال تضيف قيمة ال تكلفة إن ختفيض أو استبعاد 
تقوم ألول مرة ( ABC)على أساس األنشطة  ةفالتكل  ماكما هو احلال فان معظم الشركات اليت تطبق نظاملنتج.

ومن مث فإن العديد من املؤسسات  (2)تكلفة ومعدالت تكلفة النشاط،ال ل التكاليف الفعلية لتحديد مراكزيتحلب
تستخدم نظام التكلفة على أساس األنشطة لتخطيط وإدارة األنشطة، وحتدد هذه املؤسسات التكاليف املخططة 
لألنشطة باملوازنة، مث تستخدم معدالت التكلفة املخططة لألنشطة باملوازنة مث تستخدم معدالت التكلفة املخططة 

باستخدام طريقة حتديد التكلفة العادية وعند هناية السنة تتم مقارنة التكاليف الفعلية  طبقا لتحديد تكلفة املنتجات

 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احملاسبة جبامعة دمشق، سوريا،  أطروحة، الوحدات االقتصادية في سوريا إحدىنظام التكلفة حسب النشطة دراسة تطبيقية في مىن خالد فرحات،  -1 

 .28، ص 2112
 .292مرجع سابق، ص  ، امحد حامد حجا  -2 
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بالتكاليف املخططة باملوازنة لتقدمي تغذية عكسية عن كيفية إدارة األنشطة بشكل جيد، وكلما تغريت األنشطة 
سوف حنتا  إىل  هناية الدورةتكاليف األنشطة، وعند حتديد معدالت جديدة ل إىلومراحل التشغيل كلما احتجنا 

معدل  غيريإجراء تسويات للتكاليف غري املباشرة احململة  بأكثر أو أقل من الالزم لكل نشاط باستخدام إما مداخيل ت
 النسيب أو إقفاهلا يف تكلفة اإلنتا  املباع . التخصيص 

 على أساس األنشطة  التسييرالمطلب الثاني: مفهوم نظام 

لتحسني القيمة املستلمة من قبل املستهلكني وزيادة الربح  ري على أساس األنشطةيستخدم نظام التسي
 املتحقق من جراء زيادة هذه القيمة ويعتمد بالضرورة على نظام التكلفة على أساس األنشطة.

 على أساس األنشطة ومكوناته التسييرتعريف نظام  األول:الفرع 

 األنشطةعلى أساس  التسييرتعريف نظام أوال: 

على أساس األنشطة يتم استخدام خمرجات نظام التكلفة على أساس األنشطة لتحديد  التسيريوفقا ملقاربة 
 فرص تغيري األنشطة والعمليات لتحسني اإلنتاجية حيث يعرف النظام على أنه: 

وحتسني األرباح اليت ميكن حتقيقها  ستهلك" الطريقة اليت ميكن من خالهلا حتسني القيمة اليت يستهلكها امل -
 من إنتا  هذه القيمة"

قق من تزويد هذه القيمة، احمل كز على إدارة األنشطة  كطريقة لتحسني القيمة املقدمة للزبون والربحت"نظام ير  -
املصدر األساسي  األنشطة على أنه نظام التكلفة على أساسحسب األنشطة إىل  التسيرينظام نظر وي

 (1)للمعلومات". 

ولإلشارة هناك نوعان من املعلومات املستندة للنشاط مها املعلومات غري املالية حول مصادر القيمة التنافسية )مثل 
 إضافة إىل بالضرورة ؤديتاألنشطة التشغيلية فعالية أن النوعية واملرونة( ألنشطة املؤسسة التشغيلية، واليت توضح 

األجل الطويل  يفواليت ميكن من خالهلا تقييم الرحبية  اإلسرتاتيجيةالتكلفة حول تسليم قيمة للمستهلك ومعلومات و 
 ة وأنشطتها.ة احلالية من منتجات املؤسسيلشكتو الزيج أوذلك بالنسبة للم

 أساس األنشطة علىالتسيير نظام ثانيا: مكونات 

 )1(على أساس األنشطة على خطوتني أساسيتني مها: التسيرييرتكز نظام 

 
نوفمرب  ،22/29العدد  ،جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة دور التسيير على أساس األنشطة في تحسين أداء المؤسسة،إمساعيل حجازي، سعاد معاليم،   -1 

 .112، ص 2112
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 ؛حتديد األنشطة داخل املؤسسة -
 نشطة احملددة وقياس األداء سواء من حيث الوقت واجلودة.األ إىلاملستندة  تكاليفالحتديد  -

 ومن خالل هاتني اعطوتني تتحدد مكونات النظام وفقا للشكل املوايل: 

 

 

 

 

 

 

 

 :نالحظ أن نظام التسيري على أساس األنشطة يرتكز يف منهجه على ثالثة مكونات نذكرها مث نشرحها فيما يلي

  ؛حتليل وقياس األداء يتم ذلك عن طريق حتليل خمتلف املقاييس املرتبطة باألداء -
 ؛األنشطة: اهلدف منها التعرف على خمتلف األنشطةحتليل  -
 .األصليةحتليل مسببات التكلفة: هبدف حتديد التكلفة  -

 (2) بعملية تحليل وقياس األداءونبدأ 

ة داخل طواألنش العملياتمراقبة  إىلعلى أساس األنشطة  التسيريهتدف عملية قياس األداء وفقا لنظام 
بلغة جودة اإلنتا ، مرونة  ألداء لتقدمي صورة للعملياتمؤشرات ومقاييس ل وبعبارة أخرى تستخدم عدة املؤسسة
حساب وتقييم ملؤشرات ويعرف قياس األداء على أنه  عدمات املتنوعة، ضبط التوقيت وآجال التسليم.ا احلجم 

عملية ما، أو نشاط وصفه أيضا على أنه مؤشر على العمل املنجز والنتامئج احملققة يف  الذي ميكنألداء اجلاري ا

                                                                                                                                                                                           
1 - Judith J. Baker,  Activity-based costing and activity-based management for health care, op.cit,  p 8. 
2 - Colin Drury, Management and Cost Accounting, South western, 7th Ed, Italy, 2008, p545. 

Source : Judith J. Baker,  Activity-based costing and activity-based management for health care, 

An Aspen Publication, USA,1998, p 8 

 تحليل مسببات التكلفة

األداءتحليل  نشطةتحليل األ  

األنشطة أساسعلى  التسييرنظام   

 على أساس األنشطةالتسيير (: مكونات نظام 10الشكل رقم )
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املستخدمة وفقا لنظام التسيري على أساس  د العديد من مقاييس األداءيف نفس السياق جن أو وحدة تنظيمية.
 (1) األنشطة مثل:

خمتلف املعلومات والبيانات  إىل: وهي مجيع املؤشرات ذات الطابع املايل اليت ترجع املاليةمقاييس األداء  .1
  املقدمة ضمن القوامئم املالية والتصرحيات وخمتلف املوازنات. 

اليت حيتاجها املسريون لقياس األداء  : مل تعد تقدم املؤشرات املالية الكفاية الالزمةغري املاليةمقاييس األداء  .2
ل املؤسسة ومن أهم هذه حول جودة ونوعية األنشطة داخ أخرىضرورة تقدمي مؤشرات  إىلدى مما أ

  املؤشرات نذكر:
، زمن اإلنتا : مثل نسبة كفاءة وقت االنتظار، نسبة تسليم مقاييس األداء املعتمدة على الوقت -

 تشغيل اآلالت؛
: هتتم بتحديد نوعية املوردين وخفض تكاليف األنشطة غري املضيفة مقاييس األداء اعاصة باملوردين -

 ؛اجلودة والتسليمحتديد مقاييس مع للقيمة 
 مواعيد التسليم، تطور املبيعات  :لمثباملؤسسة  ارتباطا: تتعلق بأهم العناصر مقاييس رضا املستهلكني -

     التغريات احلاصلة على مستوى ميزانيات املبيعات.

 يتطلب (ABM) التسيري على أساس األنشطة نظام أن قياس األداء ضمن إطار إىلص كمجمل للقول خنل  
 التدابري املالية وغري املالية  كلميجب تقدو ي مما املوضوعة إلسرتاتيجية املؤسسة تبعا وثوقيةباملهذا األخري  يتصفأن 

مبادرات التحسني املستمر  وتظهر سعلى أن تعك مع حتقيق التوازن بني هذين النوعني من التدابري الالزمة
 .ةللمؤسس

 تحليل األنشطة .0

على أساس  نظام التسيري أهم أهدافك  األنشطةعملية حتليل  (Cooper & Kaplan)الباحثان يعترب 
ملبدأ العمل  نظرا هذا األخرياألساس الذي يقوم عليه نظام  التكلفة على أساس األنشطة  كما يعداألنشطة  

حتديد األنشطة داخل املؤسسة ومسببات التكلفة اعاصة بكل نشاط وجتميع معلومات التكاليف  هوو  املشرتك
اس النشاط هو األساس يف بق لألنشطة يف ظل نظام التكلفة على أسذه األنشطة. ويعترب التحديد املسعاصة هبا

 
 .113صمرجع سابق، حجازي، سعاد معاليم،  إمساعيل -1 
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م إدارة التكلفة وجتميع املعلومات اعاصة بأنشطة املؤسسة واختاذ القرار على أساس املعلومات اليت تنتج تنفيذ نظ
 (1) كما يلي:  داف إدارة التكلفةميكن حتديد أه وعليهاألنشطة على أساس تكلفة المن نظام 

 معواعدمات املقدمة هلم باجلودة ومستوى اعدمة املناسبة  ة من املنتجاتالوفاء باحتياجات عمالء املؤسس -1
 يف األسعار.املغاالة  عدم

عوامئد على السلع مما يضمن زيادة مستويات أرباح املؤسسة عن طريق زيادة اإلقبال لدى مجهور املستهلكني  -2
 واملسامهني.ؤسسة امل

مجيع أوجه  علىحتقيق التحسني املستمر  إىلاليت هتدف داة األولتحقيق األهداف السابقة فإن إدارة التكلفة تعترب 
 :التكلفة حتديدالنشاط داخل املؤسسة وتتضمن إدارة 

 خمتلف أهداف التكلفة وتطلعات األداء بطريقة أكثر دقة من املخطط االسرتاتيجي؛ -
 الضعف والقوة لدى املؤسسة؛أوجه نقاط  -
على احلكم  منتتمكن  اإلدارةن البيئة اعارجية مبا يعين أ طرف سة منالفرص املتاحة للمؤسو  التهديدات -

د نقاط ضعف البد من تقويتها الستغالل و جو  والبيئة اعارجية أب ؤسسةاعاصة بامل اإلمكانيات مدى توفر
 فرص البيئة اعارجية؛

 و/ أو قرارات التقدير لتحقيق الدقة املطلوبة يف حساب تكاليف اعدمات . حتسني نوعية التسعري -

التكلفة على أساس األنشطة  على أساس األنشطة والعالقة التي تربطه بنظام أهداف نظام التسييرالفرع الثاني: 
(ABC)  

 أساس األنشطة علىالتسيير أهداف نظام أواًل: 

مما يسمح باختاذ القرار على وهو األساس يف تنفيذه  (ABC)ألنشطة يف ظل نظام إىل حتديد ا (ABM)يستند نظام 
 ميكن حتديد أهداف النظام كما يلي:و  .أساس املعلومات املستنبطة

 املناسبة.قدمة هلم باجلودة ومستوى اعدمة تلبية احتياجات الزبامئن من املنتجات واعدمات امل 
 استقطاب املستهلكني. زيادة مستويات أرباح املؤسسة عن طريق 

 
العدد الثاين،  21، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد أساس األنشطة في مجال المسؤولية االجتماعية نموذج مقترح لتطبيق نظام التكلفة على ،إبراهيم ميدة -1 

 .286، ص2112سوريا، 
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من جهة أخرى جند أن حتقيق التحسني املستمر يف مجيع أوجه النشاط داخل املؤسسة يعد من أهم أهداف نظام 
(ABM) :من خالل حتديد 
 .أوجه نقاط الضعف والقوة لدى املؤسسة 
 .خمتلف الفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة خارجيا 

  ABMنظام و  ABCثانيا: العالقة بين نظام 
 هماكل من  ىل تعريفإبالرجوع ساس األنشطة أعلى  التسيري العالقة الوثيقة بني نظامي التكلفة/ جليا تتضح

العالقة  (I-CAMجمموعة ) وبينت (1)(ABM)مدخاًل أساسياً لنظام  (ABC)حيث تعد املعلومات اليت يقدمها نظام 
  :للنموذ  ينحمور  ح ذلك من خاللويتض I-CAMبصليب  أدناه واملعروفبالشكل  (ABM)و (ABC) يبني نظام

يف املرحلة األوىل  حيث ت وزّع ،(ABCنظام يفّسر يتعامل احملور العمودي مع وجهة نظر توزيع التكلفة ) -1
 ع تكلفة األنشطة على أغراض التكلفة. وزّ يف املرحلة الثانية ت  و تكلفة املوارد على األنشطة املنجزة، 

مسببات التكلفة يتم الرتكيز على و  (،ABM)يفّسر نظام  األفقي مع وجهة نظر العمليةيتعامل احملور  -2
املعلومات املتعلقة مبسببات التكلفة  (ABC)نظام  ، ويقدماليت تسبب استخدام النشاط للموارد

تعد هذه املعلومات من املدخالت األساسية اليت يعتمد عليها نظام واألنشطة واملوارد ومقاييس األداء، و 
(ABM) دمات من وجهة اعحتسني قيمة املنتجات و و أداء األنشطة، و فعالية  ،تقومي كفاءة :أجل من

 نظر الزبون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Norm Raffish, Peter B. B. Turney,  The CAM-I Glossary of Activity-based Management, Journal of Cost 

Management, Version 1.2, USA, 1991, p55. 

 تقومي األداء

فعرض تخصيص التكالي  

 عرض العمليات

مرعملية التحسني املست  

لفةالتكمسببات   

 حتليل النشاط

كلفةحتليل مسبب الت  

 املوارد

 االنشطة

ةاغراض التكلف  

 مقاييس األداء

 ABMونظام  ABC(: العالقة بين نظام 10الشكل رقم )

Source : Raffish & Turney, 1991, p55 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norm+Raffish%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+B.+B.+Turney%22
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 داء مثل: احلصة السوقية والعامئد على حقوق امللكيةاأل ال يتضمن مقاييسنموذ  الن باملقابل نالحظ أ 
أن املخرجات )غرض التكلفة(  (CAM-I) اااالا بينت وجهة نظر العملية املوسعةو  يتقاطع احملوران عند األنشطة.  حيث

كلفة بالنسبة إىل إن تغيري العملية هو غرض ت ، مثالً ايلتاللنشاط لون مدخالت )مسبب تكلفة( تك ألي نشاط قد
ومسبب تكلفة بالنسبة إىل قسم اإلنتا . وإن هذه العالقة تعطي فرصة الختيار مقاييس أداء أكثر  القسم اهلندسي

 .هتامالءمة لتقومي فعالية العملية وكفاء

، وهو Activity Triggerالنشاط" حمرك  مصطلح "ضاف ي   ،(CAM-I)املوسع لا (ABCنظام )حسب منوذ  و 
مصطلح يربط بني مسبب التكلفة والنشاط املنجز، حيث إن حدو  مسبب التكلفة )النفاية مثاًل( ال يؤدي مباشرة 

  دناه.أوفقا للشكل  إىل البدء بإجناز النشاط، وهناك حاجة إىل تفويض إداري من أجل البدء بإجناز النشاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 CAM-Iالموسع ل  ABCنظام  نموذج(: 10الشكل رقم )

Source : Raffish & Turney, 1991,  p56 

 حمرك  النشاط

 عرض تخصيص التكاليف

 عرض العمليات

 مسببات املورد

ةمسببات التكلف  

وردتوزيع تكلفة امل  

كلفةحتليل مسبب الت  

 املوارد

نشطةاأل  

ةالتكلف أغراض  

 مقاييس األداء

اطمسببات النش  
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 ةعلى أساس األنشط التسييرالمطلب الثالث: آلية عمل  نظام 

 (1)فان األداء الفعال يتحقق من خالل: ( ABM)وفقا ملبادئ نظام 

 التحكم يف خمتلف األنشطة باملؤسسة. -1
 التوفيق بني خمتلف األنشطة لتشكيل العمليات.  -2

حسب النظرة اسرتاتيجي )يف األجل الطويل(. فو أوذلك لتحقيق هدف معني سواء كان تشغيلي )يف األجل القصري( 
مت والعمليات قد مجع وترتيب وتوايل األنشطة  معني يصفمنهج تشغيلي  ختياراإن مشكل  التقليدية ملراقبة التسيري

 يبقى االهتمام األساسي لديهم منصب على ضمان املراقبة وحتقيق الرشادة يف ختصيص املوارد.يف حني  هحل

 متناسبة وخمتلفعادة  تكون باملؤسسةمن جهة أخرى فإن هيكلة األنشطة ختتلف وفقا لتغريات اهليكل التنظيمي 
الكفاءات واملهارات املتواجدة باملؤسسة )باعتبار النشاط جمموعة املهام اليت تظهر بواسطتها كفاءات ومهارات 

 لوضع سياساهتماملسريون  إليهاالقاعدة املستقرة والصحيحة اليت يستند يعد  (ABM)املستخدمني(. وعليه فان نظام 
 .حتقيق القيادة التشغيلية املطلوبة الطويل ناهيك عنيف األجل 

 (ABMعلى أساس األنشطة )التسيير التحليل وفقا لمراحل عمل نظام أوال: 

 بدوره يستند إىل فلسفلة تقوم مراحل عملها كاآليت: (ABM)فإن نظام  (Gervais)حسب 

  (Le découpage en processus) ; عملياتقسيم وفصل الت -
 (Le repérage des activités critiques); تتبع األنشطة احلرجة -
  (L’étude de la performance des activités critiques); دراسة أداء األنشطة احلرجة -
 (La formulation et le pilotage des plans d’action); العمل صياغة وإجناز خمطط -
 L’écueil principal à éviter : le) .جتنب العقبات الرمئيسية املرتبطة بالتحليل يف األجل القصري -

raisonnement à trop  court terme) 

 لتفصيل:يلي املراحل بشيء من ا وسنتناول يف ما

 

 

 
1 - Michel Gervais, Contrôle de gestion, ed ECONOMICA, 7eme édition, Paris, 2000,p239. 
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 )Le découpage en processus(عمليات وفصل الالمرحلة األولى:  تقسيم 

املنفعة وقيادهتا حسب أولوية  وتعظيم اإلدرا طة املعروضة واليت تستحق التحديد، يقصد بذلك حتديد سالسل األنش
يف حتديد  عليهاقاعدة صحيحة تتميز باالستقرار يعتمد ( ABM) بذلك نظاميشكل و االحتيا  كقاعدة أساسية. 

 سياسة تشغيلية ناجعة وميكن مباشرة التحليل من عدة منطلقات نذكر منها:

  املنتجات مبفهومها الواسع: من خالل فهم العمليات الرمئيسية والثانوية اليت تؤدي إىل احلصول على هذه
 ؛املنتجات مثل: اإلنتا  التوزيع

 بدورها تتطلب  .ها واملستخدمة من طرف املؤسسةة فيما بينتعرف على خمتلف املوارد املتفاعلاملوارد: بال
 ؛االقتناء والصيانة :عمليات للبحث عنها وتوفريها مثل

  واملشاكل اليت تتعرض هلا املؤسسة:  تستدعي بالضرورة تشكيل سلسلة أنشطة دامئمة أو مؤقتة املخاطر
 ؛املؤسسةبلضمان السري احلسن 

  ضمان ومتابعة اجلودة، محاية البيئة( وهذه العمليات العمليات املستخدمة لكسب رهان التطور: مثل(
 تتميز بنوع من اعصوصية املضفاة عليها.

يف خضم ذلك هناك عمليات تبلغ من األمهية أن يتم تتبعها بدقة حيث تعترب مبثابة عوامل مفتاحية للنجاح 
كانت آجال التسليم هي مفتاح النجاح   إذاللمؤسسة فمثال:  اإلسرتاتيجيةينبغي التحكم فيها ألهنا متس باألهداف 

يف املؤسسة فيجب الرتكيز على العمليات اليت تتضمن التوزيع يف اآلجال احملددة بغية احلفاظ على امليزة التنافسية 
 للمؤسسة.

 )Le repérage des activités critiques(المرحلة الثانية: تتبع األنشطة الحرجة 

ية للنجاح وتسمى باألنشطة ك اليت تؤدي بذاهتا إىل التحكم يف العوامل املفتاحمن بني األنشطة املقتبسة جند تل
 حيث تقيم هذه األنشطة حبذر ودقة متناهية ألهنا متس بالدرجة األوىل بفعالية العمليات. احلرجة

 )de la performance des activités critiques) L’étudeالحرجة المرحلة الثالثة: دراسة أداء األنشطة 

هتتم بتحديد عوامل تغري أداء األنشطة احلرجة أي حتديد مسببات حتقيق أداء هذه األنشطة، إضافة إىل تقييم تأثري 
 مجيع األنشطة.  على هذه املسببات
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 ( حتديد مسببات األداء: مسببات األداء للنشاطA هي كل العوامل اليت تؤثر بشكل واضح يف أداء )
إذا كان العامل يؤثر يف التكلفة، اجلودة أو الوقت فنحن نتكلم عن مسبب التكلفة، ف( Aالنشاط)

عن التكلفة هي عبارة مسبب اجلودة ومسبب الوقت. وعليه من خالل هذا املفهوم نستنتج أن مسببات 
 مج  رت  كفاءة املؤسسة يف جتميع وحتميل التكاليف على األنشطة بينما اجلودة فت    تقيس اليتمسببات األداء 

مدى قدرة املؤسسة على حتقيق األنشطة وفقا للخصامئص املطلوبة واملنتظرة من العميل، يف حني التحكم 
يسمح برد الفعل السريع وسبق املنافسني، ويف  ممايف الوقت يسمح بالتعامل والتصرف بسرعة والسيطرة 

رسم شجرة العوامل  إىلدي هذه املرحلة نبحث عن مسببات هذا األداء مث أسباب هذه املسببات مما يؤ 
د تكون هذه األسباب يف بعض وقاملؤثرة بطريقة تتم فيها اإلحاطة باملستوى األكثر أمهية للتدخل. 

 احلاالت مركبة عند تداخل األنشطة احلرجة فيما بينها.
  تصنيف األنشطة احلرجة: من أجل السيطرة على التداخل فيما بينها وتسيري تداخل العمليات وجب

يز بني األنشطة احلرجة و األنشطة الوقامئية اليت متثل دعامة لألنشطة احلرجة فتقوم بتهيئة األنشطة التمي
نوعية تركيب احلرجة ولكنها ليست ضرورية الستكمال العمليات لكنها وباملقابل مهمة يف التحكم يف 

تستطع املؤسسة  ن تكون األنشطة احلرجة سبب يف العديد من املشاكل إذا ملوإهناء العمل فيمكن أ
السيطرة عليها يأيت دور األنشطة الوقامئية يف توقع املشاكل اليت ميكن أن حتد  والبحث عن احللول 

 املمكنة.

 La formulation et le pilotage des plans d’action)(مخطط العمل  قيادةالمرحلة الرابعة: صياغة و 

من عوامل النجاح املفتاحية مثل: جمموعة تصرف املسريين  حتتاملؤسسة  تضع: صياغة مخطط العمل -1
وهي  (ABM)لتحقيق أهداف نظام  ومسببات األداء املستخدمةنشطة احلرجة، تصميمات العمليات األ

كعامل   التكلفةختفيض  عنصريلي سنأخذ  الوصول إىل التنفيذ الفعال إلسرتاتيجية املؤسسة. وفيما
 :من خالل مفتاحي للنجاح

  ترشيد العمليات: وذلك بتقليص األنشطة اليت تفتقر إىل القيمة املضافة بالنسبة للعميل ولإلشارة فإن
بعض األنشطة ال يتسبب آنيا يف ختفيض التكاليف بل حترر املوارد )كالعمال واآلالت( لتحول  إلغاء

 إىل أنشطة أخرى ومهام جديدة.
 :)وإعادة هيكلة وتنظيم  لتعظيم كفاءهتا مبزامنتها أكثر حتسني األنشطة املتبقية )ذات القيمة املضافة

 (عنق الزجاجة)األمر الذي يستوجب إدارة االختناق  وهو العمليات بغية حتقيق التكامل فيما بينها
احلد من الطاقة  إىلوالذي يسبب اختناقا يف العملية اإلنتاجية كمرحلة أو نقطة من العملية اليت تؤدي 
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اليت تستطيع املؤسسة إخراجها حني وجود بني األنشطة الرمئيسية والثانوية الفرق  اإلنتاجية. وهنا يكمن
 فروق مهمة يف التكلفة مثل: عملية تنظيف اآلالت الصناعية.

: وجب التفريق بني نظام حتليل األنشطة ونظام القيادة باعتبار األول  خصائص نظام القيادة ومؤشراته -2
مستقر نسبيا يف الزمن لتسهيل مقارنة و كون عموما معقد يو واقع حدو  األنشطة  عنكنظام يبحث 

توجيهي ملختلف املعامالت حدو  األنشطة عرب فرتات متفاوتة. يف املقابل نظام القيادة عبارة عن نظام 
. اإلسرتاتيجيةيف اإلطار احملدد فيكون واضح، بسيط ومتطور للسري يف مضمار حتقيق أهداف  تياوالسلوك

إدارة التكاليف كمنهج ونظام للقيادة وفقا و فمثال نالحظ التوافق بني حساب التكاليف كأداة للتحليل 
 للشكل املوايل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اس األنشطةـــر والموازنة على أســـة التكلفة، التسيير، التسعيــ.............. أنظم.................................ل األول.................ــالفص

 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالرتباط املوجود بينهما حيث ترتبط فعاليته ببعض ( ABC( ،)ABM)املخطط تصميم كل من نظاميميثل هذا 
 املؤشرات مثل:

ـــر  0مؤشـ ـــمؤش  1 رـ ـــمؤش  2 رـ  

ادةـوحة القيـل  

3العمل  1العمل   2العمل    

 مخطط     العمل

مسبب 

1 التكلفة  
مسبب 

2 التكلفة  
مسبب 

3 التكلفة  

 فـإدارة التكـالي حسـاب التكالـيف

 2 موارد 1 موارد

 

1نشاط  2نشاط   3نشاط    

مسبب 
 1النشاط 

مسبب 
 2النشاط 

مسبب 
 3النشاط 

 nتكلفة املنتج  1تكلفة املنتج 

 تخصيص

 تخصيص

تكلفة املنتج  1تكلفة املنتج 
n 1 

 من حيث التكلفة ( ABM)و(   ABC) (: تصميم نظامي10الشكل رقم )

Source : Michel Gervais, Contrôle de gestion, ed ECONOMICA, 7eme édition, Paris, 2000,p244. 
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 هدف واضح ومعرب كميا يتوافق والعوامل املعنية؛وجود  -
 مدى زمين حمدود لوجود تاريخ استحقاق ملخطط العمل حمدد مسبقا؛ أو أفق -
 قابلية قياس املعامل بشكل واضح ودقيق. -

 المرحلة الخامسة: تجنب العقبات الرئيسية المرتبطة بالتحليل في األجل القصير 
(L’écueil principal à éviter : le raisonnement à trop  court terme) 

سرتاتيجيا على املدى الطويل، لكن وخبرو  هذا النظام إىل بالضرورة منهجا تسيرييا إ( ABM) ينتهج نظام
الفكرة يتم حتليل التكاليف املرتبطة بنشاط ثانوي الختاذ القرار املالمئم التطبيق يتالشى هذا املفهوم، ولتوضيح هذه 

  نشاط اإلنتا  الناجتة عنخمتلف التكاليف بني  املقارنةاحلسبان ؤخذ بحيث ت على النشاط من عدمه، اإلبقاءحول 
املواد األولية، فروق توظيف اليد العاملة، االختالف يف التكاليف يف  االقتناءفرق والشراء من اعار  )ك اداخلي

يف رأس املال العامل. وهي التكاليف اليت  كاالحتيا اليت ستنتج من توقيف اإلنتا   اهليكلية( باإلضافة إىل األرباح 
 (1) املؤسسة. تسيري من مرونة الباطن األمر الذي يرفعيتحملها املورد أو املقاول من 

 النشاط باإلضافة إىل: ت اليت اقتنتها املؤسسة قبل أخرجةتكاليف االستثمارا إىلكما جتب اإلشارة 

 تكاليف األنشطة التحتية التابعة للقسم الذي يوفر خدمات للنشاط املراد إلغاؤه؛ -
 إلجياد شريك جديد والتفاوض معه؛تكاليف املعامالت واإلجراءات الضرورية  -
 النشاط( أخرجةأو خماطر عدم حتفيز األفراد )النامجة عن إلغاء  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Michel Gervais, op.cit, p241. 
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تواريخ التسليم يف  :( لالسترياد والتصدير xباملؤسسة ) (FCSل املفتاحية للنجاح )العوام من أبرز :مثال
 املدى القصري حيث:

 نوع العملية: إدارة الطلبيات والتسليم. -
 النشاط احلر : استالم وتفريغ الطلبيات. -

ن األنشطة احلرجة ختتلف باختالف املشكل املطروح فمثال املعاجلة احملاسبية للطلبيات تشكل نشاطا نالحظ أ
 بآجال التسليم. لتزامواالالتسريع حرجا لتحقيق أهداف 

 تنشيط االتصاالت
Communication et animation 

 

 القيام بالعمل

Source : Brigitte Doriath, Contrôle de gestion, Ed DUNOD, 3eme ed, Paris, 2002,p130. 

لعمليات املالمئمةا  
 أنشطة حرجة

 
 مؤشرات االداء

 حتديد مؤشرات ومسببات األداء

 مؤشرات قيادية

 مسببات االداء

 حتليل السببية

 توزيع والتعريف باإلسرتاتيجية

 التحليل

 قيادةال

 اإلسرتاتيجية

 FCS العوامل المفتاحية للنجاح

 (ABMآلية عمل نظام التسيير على أساس األنشطة )(: 10الشكل رقم )
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 (1)عاله وجب التفريق بني: املوضح أ (18)وحسب الشكل رقم 
، يز بني مسببات: التكلفة، اجلودةاملؤسسة املطلوب حيث منهي جمموعة العوامل املؤثرة يف أداء : مسببات األداء

 ستخالصاللعالقة السببية ويتم حتديد هذه املسببات من خالل التحليل املعمق لآجال التسليم، الوقاية واألمن. 
 ( الواجب القيام به لتحسني األداء.Action menéeالعمل )

 للمثال السابق جند: بالرجوع
 الوقت الفاصل بني تاريخ الطلبية وتاريخ التسليم.هو : (Indicateur de performance)مؤشر األداء 

 وقت التغليف.هو : (Inducteur de performance)مسبب األداء 
 (.Modification de conditionnement: تغيري التكييف )(Action menée)العمل املؤدى 

كمسبب لتجميع األنشطة مبراكز   ةتكلفلألداء ومسبب الكمسبب حمرك النشاط  مالحظة: جيب عدم اعلط بني 
 التجميع.

 (Les indicateurs de pilotageمؤشرات القيادة: )
تشكل مؤشرات القيادة جمموعة املعلومات املصنفة بلوحة القيادة اليت تعكس بدورها مدى حتقيق األهداف املسطرة 

 حتت تصرف خمتلف متخذي القرارات باملؤسسة. املوضوعةاألداء( )مؤشرات األداء( وأدوات العمل )مسببات 
 

 (Activity Based Pricing)  نشطةساس األأعلى المبحث الثالث: نظام التسعير 

سعر التكلفة فقط يف حتديد ساس األنشطة املستنبطة من نظام التكلفة على أ املعلوماتال تستخدم 
 إجناز تكاليف على أساسحيسب  ومعقولة عن قيمة عادلةتحديد سعر يعرب لأيضا بل تستخدم ، وتصنيف األنشطة

القيمة حتديد على بالدرجة األوىل كز تير  الذي نشطةن خالل نظام التسعري على أساس األمذلك يتم و  ،األنشطة
يف وسنتطرق  ؛تلف باختالف جودة وكفاءة العميلتكلفة( ختالبيعات، املتوفيقة )حجم  التحفيزية لكل عميل بتقدمي

 ىل:إاملبحث هذا 

 ؛نشطةنظام التسعري على أساس األ هدافأ فهوم وم  -
 ؛نشطةساس األأنشطة ونظام التسعري على ساس األأالعالقة بني نظام التكلفة على  -
 .نشطةساس األأمراحل تطبيق نظام التسعري على  -

 

 
1 - Brigitte Doriath, Contrôle de gestion, Ed DUNOD, Paris, 2002,p131. 
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 (ABP) وأهداف نظام التسعير على أساس األنشطةمفهوم  األول :المطلب 

تعريفه  بإدرا النظري لنظام التسعري على أساس األنشطة  اإلطارمن خالل الفروع املوالية تقدمي  يتم
 .همئىل أمهيته، أهدافه ومبادإمث ننتقل يف مرحلة الحقة  ،وخصامئصه

 التعريف والخصائص األول:الفرع 

سلوب التسعري الذي أ" نه:أعلى  (Activity Based Pricingنشطة )ساس األأعلى  التسعرييعرف نظام 

باستخدام ساس استخدام املعرفة حول طلبيات العمالء ومعرفة تكاليف املبيعات املرتتبة عن كل حالة بيع أيقوم على 

 (1)رباح املقدرة مسبقا"  املناسب الذي حيقق األ سعرتحديد اللوذلك  ،)ABC(التكلفة على أساس األنشطة نظام 

حيث يتحدد سعر تكلفة  ،تلفةسعار خمأحبا  السوق ليتم بيعها بأمن خالل يتم تقدير كمية املنتجات و 

يتمكن واستنادا إىل هذه املعلومات ، (ABC) نشطةساس األأم املبيعات وفقا لنظام التكلفة على و حجخمتلف 

والتكاليف الذي يفسر العالقة بني مبيعات املؤسسة )إمجايل الطلبيات( العمالء  ياترسم منحىن طلب املسريون من

وتسمى هذه العملية بالتسعري على املنحىن، على  ط تكلفتهبإسقاأي منتج ديد سعر بيع املرتبطة هبا، وبذلك ميكن حت

  نشطة.ساس األأ

 أسعار تقدميمن خالهلا مقاربة التسعري اليت يتم " نه:أعلى نشطة ساس األأعلى  التسعرينظام يضا أعرف يو 

 اعدمات لعمالء بالنظر بعناية يفلمما يسمح  تكاليف املنتجات.متضمنة العمالء  يطلبهااليت  مفصلة وفقا للخدمات

بنظام  بعض املؤسسات تأخذ وردين.امل على تكلفة أقل فرض إىل هبم مما يؤدي ،حسب  تكلفتها اليت يتم طلبها

 إىلالرجوع ب يطلبها العمالءقامئمة تسعري املنتجات اليت  لتحديدساسي أكمنهج ومرجع   األنشطةساس أالتسعري على 

املنتجات  وعليه يتم حتديد فاتورة كل عميل حسب، اليت يشرتوهنا املنتجات املطلوبة  باإلضافة إىل خمتلف اعدمات

 (2)".)منتجات عادية، منتجات حسب الطلب( اليت يطلبها

 
1 - John L.Daly, Pricing for profitability Activity based pricing for Competitive advantage, édition WILEY, 

New York, 2002, p137. 
2 - James Jiambalvo, Managerial Accounting, éd WILEY, New York,2010, p295. 



 اس األنشطةـــر والموازنة على أســـة التكلفة، التسيير، التسعيــ.............. أنظم.................................ل األول.................ــالفص

 

 55 

 (ABP)نشطة ساس األأالتسعير على نظام  وأهدافهمية أالفرع الثاني: 

 (ABP)نشطة ساس األأهمية نظام التسعير على أوال: أ

من  حبساسية عالية املتميزةاملبيعات اليت مت تسويقها  مهية النظام يف كونه يؤلف بني بيانات حجمأتكمن  
البيانات  إىلاالستناد وذاك بالتسعري. دقيقة حول كيفية  إجاباتوذلك لتقدمي  من جهة أخرى، وتكاليفها جهة

 .حبا  السوقأاملتعلقة بدراسات و 

حجم زيادة بميكن املؤسسة من اكتساب ميزة تنافسية  (ABP)نشطة ساس األأن تطبيق منهج التسعري على إ
داء أوخيمة على خماطر هذه التخفيضات عادة ختلف لكن باملقابل  ،ختفيض السعر إسرتاتيجيةعن طريق ا مبيعاهت

 املؤسسة.

باستخدام هذا ف ،داء املايل املتفوقفعالة لأل إسرتاتيجيةنشطة مبثابة ساس األأيعد نظام التسعري على املقابل بو 
مما جيعلها يف وضع  ،النظام تكون املؤسسة قادرة على الفوز بعقود عروض املناقصات التنافسية ذات احلجم املعترب

 (1).للتسعري ع املؤسسات املطبقة للطرق التقليديةتنافسي قوي م

 (ABP)نشطة ساس األأهداف نظام التسعير على أثانيا: 

 :نذكرمن أهم أهداف نظام التسعري على أساس األنشطة 

  عمالء والتكلفة الفعلية للمنتجاتنة من خالل املعرفة الكاملة حول طلبيات اليسس متأوضع السعر على 
 ؛املطلوبة

 ؛تسعري املنتجات احملققة للخسامئر عدم 
 ؛من السعر املوضوع حتديد هامش الربح 
  عوامئد مالية من خالل التشخيص اجليد للوضعية املالية للمؤسسة.حتقيق 

 حتديد سعر يعرب عن قيمة عادلة إىل ألنشطةاساس أعلى  التسعرينظام هداف السابقة يسعى األ إىل باإلضافة
تكاليف  /ربح، باإلضافة إىل العملياتو  األنشطة إلجناز الفعلية و/أو التكاليف املقدرة على أساسحيسب  ومعقولة
 .مقبولة

ملختلف  املستمر الداخلي واعارجي التحسنيإىل حتقيق نشطة ساس األأنظام التسعري على  سعىخرى يأمن جهة 
 

1 - John L.Daly, opcit, p138. 
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  يستفيدن أ (ABP) مقاربة ميكن من خالل باملثلو  ،الربح التكاليف وزيادة فيضمن خالل خت ألنشطة  والعملياتا
النشاط  املستمر علىرتكيزها نتيجة ل تخفيضات يف األسعارالوترية  تسريع من القدرة على البامئعنيو املشرتين كال من 
  (1).التجاري

 منهجية، وهي واألداء األنشطةساس أعلى  تكلفةالمقاربة حبا  نتيجة أل (ABP) تطور نظام ،يف التسعينات
التسعري والتكلفة على أساس  فمن خالل نظامي .للمؤسسة العمليات التجاريةتقييم أداء التكاليف و قياس لتحديد و 
مسامهة  إىل باإلضافة، ضعف األداء خرية اليت تتسبب يفاألهذه وخاصة  تم معرفة مناطق القوة والضعفي األنشطة

مقاييس  هو تطوير لنظامنيل ساسي واحلقيقيواملفتاح األ ،فرص التحسني علىالتحليل وفقا ملبادئ النظامني يف الرتكيز 
 .اعطة املوضوعة مسبقا مقابل األداء الفعلي نتامئج مث تقييم، لكل نشاط األداء

 نشطةساس األأمبادئ ومميزات نظام التسعير على الفرع الثالث: 

ت املنتجات حبد للطلبيات وليس واإلمجايلعلى التسعري الفعلي  (ABP) نشطةساس األأيرتكز نظام التسعري على 
طلبيات كيف خمتلف تساس وعلى هذا األ ،ات احلقيقيةجتمعلومات حول تكلفة املن إىلسعار ذاهتا، وتستند األ

تكاليف سلسلة التموين  إمجايلالتوزيع املنتهجة عفض  وأمناط -اإلرسالاليت تتضمن مصاريف الشحن/  -العمالء 
ظام لنووفقا  .عمالء مرحبني إىلكثر جناعة لتحويل العمالء غري املرحبني داة األوكذلك املوردين. وميثل التسعري األ

 (2) .كل منتجمن  قياسية ساسي للحصول على كمية يتحدد السعر األ  (ABP) نشطةساس األأالتسعري على 

حيث تقدم  ،وفقا للطلب( دمات)سلع/خاملنتجات تقدمي  نشطةساس األأيزات نظام التسعري على من مم
 خصامئصمما يسمح للعمالء باختيار  املنتج، تكلفةمتضمنة  املرتبطة هبا واألسعاراملؤسسة العديد من اعيارات 

 .وحيقق هامش الربح املطلوب تكاليفخمتلف ال يغطيبتقدمي سعر  تليب رغباهتماليت  نتجاتامل

 نشطةساس األأطة ونظام التسعير على نشساس األأ: العالقة بين نظام التكلفة على المطلب الثاني

وهندسة التكلفة مبيدان  الكثري من النقاش واجلدلمؤخرا نشطة ساس األأنظام التكلفة على موضوع ثار أ   
كثر أبطريقة ا النظام حيقق تقديرات للتكلفة ن تطبيق هذأ (Kaplan & Anderson) كل من  يرىحيث التكاليف 

 
1 -Gregory A. Garrett, Cost Estimating and Contract Pricing: Tools Techniques and Best Practices,WOLTERS 

KLUWER edition ,USA, 2008,p118. 
2 - Khan & Jain, Management Accounting (text, problems and cases), éd TATA McGraw-Hill education,5th ed, 

New Delhi, 2010, p12.12. 
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 يفالعمالء  رحبية إدارةيف موضوع  (ABC)اهلدف من وراء استخدام نظام يكمن و  ،ساليب التقليديةدقة من األ
 ؟  كيف يقوم نظام التكلفة بذلك  :هو والسؤال املطروح (1) سب جودهتم.حب التفريق بني العمالء

ومسببات  باألنشطةتكلفة القيام سعر هو  على أساس األنشطة لنظام التكلفة ةالنهامئي اتخرجاملأهم ن من املعلوم أ
 ساسسعار األأ إىلهيكل التسعري الذي يستند  إلنشاء، حيث تستعمل هذه املؤشرات بعدة طرق املنوطة هباالتكلفة 

نهج البديل يقتضي تقدمي وامل. (ABP) نشطةساس األأوهو ما نسميه بالتسعري على  اإلضافيةوتكاليف اعدمات 
  . العمالء اتيساس سلوكأسعار كوظيفة حتدد على األ

على  التعرف يضاأولكن  اإلضافيةتغطية تكاليف تقدمي اعدمات على وهذه املقاربة ال تتضمن فقط املساعدة 
 العمالءخمتلف دوافع باملقدمة على وجه اعصوص، وعليه فان خمتلف املسريين على دراية تامة  "القيمة التحفيزية"

يرتتب على مما كانت هناك حاجة حقيقية للخدمة   إذافحص دقيق حول ما  بإجراء خريةحيث تتم متابعة هذه األ
ميكن العمالء  قسام باملعلومات املباشرة، مماو الرفض النهامئي. ويتم تزويد األأالعمالء  وقبول طلبياتاملسريين سحب 

 أكرب.الداخلية اعاصة هبم بكفاءة نظمة من تنظيم خمتلف األ

احلوافز الالزمة للعمالء للزيادة من مقدار الكفاءة لديهم وهنا نشطة ساس األأعلى  خيلق نظام التسعري ةهبذه الطريق 
و سعار وكيفيات التسعري وهتم استخدام جدول املقارنة بني األنالحظ ارتفاع القيمة التحفيزية بشكل خاص عندما ي

 اقتناء املنتجات.الذي يدفعونه مقابل  سعرالتغري يف سلوكهم على ال وآثاريوضح تطور سلوك العمالء  اجلدول الذي

يساهم يف زيادة التنسيق ويتابع سلسلة القيمة  نشطةساس األأعلى  التسعريبالنسبة لسلسلة التوريد فان نظام 
وعليه يدفع العمالء عند هناية العملية التجارية مبالغ خمتلفة  ،مزيد من الكفاءة إىلدى أمما  طرافجلميع األ التحفيزية

ن نظامي التسعري على أ. علما وارد وكذا التكاليفمن املخمتلفة تستهلك مستويات  ألهنالنفس املنتجات امللموسة 
درة الشرامئية للعمالء ن القأنفس النتيجة واليت مفادها  إىلن ساس القيمة يستنداأوالتسعري على   نشطةاأل ساسأ

 :خمتلفة. لكن السؤال الذي يطرح هو بأمثانيدفعون يث حبختتلف 
 ساس القيمة ؟أونظام التسعري على  األنشطةساس أب استخدام نظام التسعري على جي مىت 
 : عاله نقرتح الشكل املوايلأسئلة عن األ لإلجابة 

 
 

 
1 - Dilip Soman, Sara N-Marandi, Managing Customer Value( one stage at a time), World Scientific Publishing, 

singapore, 2010, p262. 
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ساس أو على أ األنشطةساس أعلى )حد نظامي التسعري أتطبيق  اختيارنالحظ من الشكل أعاله أن 
  فإذا ،املؤسسةآخر ب إىلمن عميل احملققة  األرباح وأاألنشطة  إما على مستوى احلاصل التباينرجة ديرتبط ب  (القيمة
حتتا   يف هذه احلالة املؤسسةفإن املرتبطة بالعمالء وفقا لنوعية العميل  األنشطةعلى مستوى  معترب تباينهناك كان 

 تباينال كان  إذا أما ،نشطةساس األأالتسعري على نظام  مستخدتوبالتايل  ،متلبية احتياجاهت تكثيف اجلهود بغية ىلإ
على منتجات  محصوهلنتيجة من عميل آلخر  القيمة احملصلةيف وهناك فروقات واضحة  على مستوى رحبية العميل

 (1) ساس القيمة.أالتسعري على نظام ستخدام ااملؤسسة يتم وخدمات 

 (ABP) نشطةساس األأ: مراحل تطبيق نظام التسعير على المطلب الثالث

 وهو مبثابة ،رديناو لاأو  الداخلني املؤسسة عمالءخمتلف على  نشطةاألساس أ على يطبق نظام التسعري 

 إعادةالقيام ب على يشجع مما .سلسلة التوريد شفافة بكامل حلقات املقدمة دمةاعتكاليف املنتج أو  علجت منهجية
  .النظام مالمح ترشيد يف تلقامئياتساهم  ، واليت بدورهافقط الداخلية تكاليف بدال من التكاليف اإلمجالية النظر يف

 
1 - Dilip Soman, Sara N-Marandi, opcit, p 264. 

نظام التسعري على أساس           نظام التسعري على       
                                     (ABP)أساس األنشطة                (ABP)األنشطة 

                                   ونظام التسعري على أساس    
           (VBP)القيمة  

 

 

                                   نظام التسعري على أساس    
     (VBP)القيمة  

 منخفض

رتفعم  

 مرتفع منخفض

المنتج التي يجنيها الزبون من التغير في القيمة  

التغير في األنشطة التي يجب المحافظة ع
ليها 

 عليها

Source : Dilip Soman, Sara N-Marandi, Managing Customer Value( one stage at a time), World 

Scientific Publishing, singapore, 2010, p265. 

 

 و على أساس القيمة (ABP)(:  نظامي التسعير على أساس األنشطة 01الشكل رقم )              
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وذلك لوجود بعض املصاحل  الداخلي تطبيق مثل هذا النظام عنات ؤسسالعديد من املحتجم  يف الواقع
القيمة ، مراكز التوزيع مشكلة حتديدك  النظام حيث يتعني عليهم ضبط معامل ذلك،حتول دون اليت الداخلية واإلدارات 

  نظامال تنفيذ يف على املشاركة تشجيعهم دصق اعطوة األوىل واليت متثل .تملةاحملرات وفالحتليل و  التحفيزية للعمالء
لتغريات مؤشرات  التكلفة  استجابتهادرجة و أسعار املنتجات راقبة على م أساس األنشطة على التسعري ويرتكز نظام

 إدارةيف مرحلة الحقة وبعد حتديد السعر األمثل تتم مث  ،( ABPنظام بيصاحبه تغيري  ABCبنظام حاصل ري ي)أي تغ
توزيع العملية هذه تقتضي و ، طلبيات العمالء )كما ونوعا( تبعا لألوزان النسبية ومؤشرات القيمة املمنوحة لكل عميل

 (1).العميل(-)املؤسسة الطرفني من مشرتك توافقإطار  منتجات املؤسسة بالكميات والكيفية املناسبة يف

 (Activity Based Budgeting)الموازنة على أساس األنشطة المبحث الرابع: نظام 

يعترب نظام املوازنة على أساس األنشطة أحد األساليب احلديثة اليت توفر رؤية أعمق ملدى استغالل الطاقة 
هذا النظام  سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل البحث عن مقومات تطبيقو  ،احةواستخدام املوارد املت

األنشطة عبارة عن  أساساملوازنة على أن نظام ض افرت والفوامئد والعقبات اليت ميكن أن تواجه إعداد هذه املوازنة، با
ساس املسببات احملددة مسبقا، وتضع مسؤولية أعلى  واليت تعمل األنشطة أساسعلى  التكاليفعمليات مستمرة تربر 

 إعدادنه عند أىل إشارة عن رقابة املسبب، وجتدر اإل نيمسؤولبصفتهم  اراتمتخذي القر رقابة التكاليف على عاتق 
 إلعدادجراءات الروتينية نشطة عن اإليتم فصل حتليل التكلفة /العامئد وقيمة األ (ABB) األنشطة أساساملوازنة على 

التكاليف اليت  وليس األعمالدارة إوتركيز االهتمام على  ،ختفيض درجة التعقيد إىلوهذا يؤدي بدوره  .املوازنة
 :العناصر التاليةيلي  نعرض يف ماو  .املؤسسةتتحملها 

 ؛األنشطة أساسنظام املوازنة على مفهوم   -
 ؛األنشطة أساسونظام املوازنة على  األنشطة أساسالعالقة بني نظام التكلفة على   -
 .خطوات تطبيق نظام املوازنة على أساس األنشطة -

 األنشطة أساسنظام الموازنة على مفهوم : األولالمطلب 

ويرجع الفضل تعريف نظام املوازنة على أساس األنشطة نرجع إىل منشأ هذه املقاربة وأهم روادها،  إىلقبل التطرق 
من خالل جمموعة من التوليفات لعدد من الدراسات  ( Cooper & Lybrand  Deloitte)بالدرجة األوىل إىل أحبا  

إدارة اجلودة الشاملة مع تطبيق نظام التكلفة على أساس  نهجا ملوازنات مصممة وفقمامليدانية واملستمدة أساسا من 
 

1 John L.Daly, opcit, p100. 
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 بصفته ميثل العملية اإلدارية القامئمة على حتليل (ABB)األنشطة، وقد مت تصميم نظام املوازنة على أساس األنشطة 
 اليف.التكإدارة ألداء و لمستويات التشغيل بواسطة خمتلف األنشطة والعمل على التحسني املستمر 

 (1)يف النقاط املوالية: األنشطة أساساملوازنة على  نظاماألساسية لتربز املعامل و 

  للمؤسسة؛ اإلسرتاتيجيةترتبط عملية التخطيط بالدرجة األوىل باألهداف 
  ومثبتة مثل نظام حتليل املعلومات على أساس األنشطة لتحليل األنشطة؛استخدام طرق واضحة 
 حتديد فرص التحسني يف التكاليف؛ 

 ؛حتليل خيارات اإلنفاق التقديري وترتيب األولويات 

 ؛وضع أهداف األداء من أجل التحكم يف تقنيات الرقابة 

 ؛التكامل بني ختطيط وحماسبة األنشطة لتوفري الرقابة الفعالة 
 املشاركة يف عملية الرقابة ودعم التحسني املستمر. 

 
 
 
 
 
 

  

 
1 - Jim Brimson & Robin Fraser, The Key features of ABB, Journal of Management Accounting, Vol 69, London, 

1991,P 42. 
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باألساس إىل تشكل عملية حتليل األنشطة القاعدة األساسية لنموذ  املوازنة على أساس األنشطة واليت ترجع 
القامئم على استخدام مجيع و م التكاليف التقليدية ظالذي خيتلف عن ن ،ى أساس األنشطةعل لفةخمرجات نظام التك

العمالء  املنتجات املقدمة،بومن مث ربط تكاليف هذه األنشطة  ،املوارد التنظيمية على األنشطة اليت تؤديها تلك املوارد
 واملشاريع.

 

الوضع 

 الفعلي

ابةــــالرق  

ذ تنفي
 اعطة

املخطط 
يالتوجيه  

طاااالتخطي  

قوامئم 
 األولوية

حتليل 
 األنشطة

خيارات 
 التحسني

ة امليزاني
ةاملقرتح  

يةــجإلستراتيا  

لى التكلفة ع نظام
 املوازنة على أساس األنشطة

أساس 
 األنشطة

 

 (: عمليات نظام الموازنة على أساس االنشطة00الشكل رقم )

Source : Brimson & Fraser, The Key features of ABB, opcit, p42. 
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" تعبري كمي لألنشطة املتوقعة باملؤسسة، واليت تعكس  :وازنة على أساس األنشطة على أنهاملنظام عرف يو 
املتفق عليها،  اإلسرتاتيجيةتوقعات اإلدارة لعبء العمل واملتطلبات املالية وغري املالية لتلبية األهداف تقديرات و 

 ( 1)والتغيريات املخطط هلا لتحسني األداء".
املؤسسة يكون نتيجة القيام بعملية التخطيط ب تقدير لتوقعات األنشطة املزمع اجنازها":أنهبعرف يكما 

املتفق  اإلسرتاتيجيةوالتحكم يف التكاليف الشتقاق موازنة فعالة تعىن حبمل العمل املتنبأ به وحتقيق األهداف 
 .(2)عليها"

 ومن مبادئ نظام املوازنة على أساس األنشطة نذكر:
 حتقيق التميز من خالل القضاء على هدر املواد األولية وكذا النفايات واحلد من عبء العمل؛ -
 املستخدمة؛غري املستخدمة و  لقدرةإىل ا املتغرية والثابتة التكاليف موازنة الرتكيز على االنتقال من -
 تزامن وتنسيق األنشطة داخل وخار  املؤسسة؛ -
 التحكم يف العملية بدال من النتامئج وفهم األسباب الكامنة وآثارها؛ -
 تضمني العمالء واملوردين يف عملية صنع القرار؛-
 استخدام ميزات وخصامئص العمالء لفهم مصادر أسباب اختالف املنتج. -
 

 (3)مها : ه فعالية استخدامحيققان وازنة على أساس األنشطة على حمورين أساسني، نظام امل يرتكزمن جهة أخرى، 

 ( ABAالتحليل على أساس النشاط ) -
 (. ABCوالتكلفة على أساس النشاط) -

الثاين  يف حني أن ،()بسط املكونات بالتفصيلأ إىل دباالستناأساسية  جوهر التحليل لكل وظيفة حيث ميثل األول
 التكلفة(. أغراضالعناصر)حتديد تكاليف حتليل و ، لتتبع واإلجراءات املستخدمة القواعدجمموعة من  هو

حتليل تكلفة  واحد وهو وهدف اجتاهعلى  يف بداياته (ABC) التكلفة على أساس األنشطة نظام ركزو 
 وهو ما يعرفألغراض أخرى، ( ABC) الناجتة عن نظام علوماتاملاستخدام  حنو تطور ذلك سرعان مالكن  ،املنتج

 
1 -Julia A. Smith, Handbook of Management Accounting, CIMA pubishing & Elsevier, 4th ed, USA, 2007, p146. 

أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة  ،إمكانية تطبيق الموازنات المبنية على األنشطة في قطاع المستشفيات األردني عبد الرمحن حممد عبد الرمحن بكر، -2 
 .21ص  ، 2112دكتوراه الفلسفة ختصص احملاسبة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن، 

3 - Essam Moustafa,  An Application of Activity-Based-Budgeting in Shared Service Departments and Its 

Perceived Benefits and Barriers under Low-IT Environment Conditions, Journal of Economic & 

Administrative Sciences, Vol. 21, No. 1, UAE University, June 2005, p44.  

  .أي التدر  يف التفصيل من العمليات مث األنشطة مث املهام داخل املؤسسة 
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مفادها االبتعاد  سسأل وفقا هذا املنهجيعمل حيث  .”business process axis “  العملية التجارية "حمور "  اب
مع االهتمام  رضا العمالءحتقيق  بشكل أكرب على والرتكيز ،(vertical integration)التكامل الرأسي  فكرة عن

 .قيمة للعمالءاليت ختلق التجارية  عملياتالب

معاجلة  :احلجم مثل كبرية  الكنهالعدد،  كثريةليست   األساسية العمليات التجاريةأن جند من جهة أخرى 
داء خمتلف أ لتحقيق وظامئفالمجيع  التكامل بني واقع املهيمنة التنظيمية وظامئفالوصف ي وخيف ،طلبيات العمالء

 كل جزء من  وكفاءة قيمة، أمهية، يتضح دور النشاط حتليلمن خالل القيام خبطوة و  .املؤسسةب التجارية عملياتال
 التجارية. العمليةقاربة متناسبا مع م ونيكل (ABB) الشكل النهامئي لنظام ينسق وبالتايل .العملية التجارية

  األنشطة أساسعلى  والموازنة التكلفة يالمطلب الثاني: العالقة بين نظام

نظام التكلفة على : "نظام املوازنة على أساس األنشطة على أنه (, 1889Cooper &Kaplan) كل من  عرف
بالتدر  من تكاليف  (ABC)تطبيقه باالجتاه املعاكس، حيث يبدأ التحليل وفقا لنظام  إجراءاتأساس األنشطة تتم 

يبدأ بتقدير الذي االجتاه املعاكس  يف (ABB)ملنتجات واعدمات املقدمة، يف املقابل يتحرك نظام ىل اإألنشطة ا
وميكن توضيح ذلك  (1)."وبعدها يتم حتديد املوارد املقدرة ،األنشطة الالزمة إىلمث يتحول  ،تكاليف املنتجات املطلوبة

  :الشكل املوايلمن خالل 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 - Jae Shim, Joel Siegel, Budgeting Basics and Beyond, 4th edition, Wiley edition, CANADA, 2012, p 395. 

 نشطةساس األأنظام الموازنة على 

 الموارد

 محددات الموارد

 األنشطة

 مسببات )أنشطة / تكلفة(

1المنتج   المنتج ن المنتج ن 

 نشطةساس األأعلى  تكلفةنظام ال

2المنتج   المنتج ن 

 مسببات )أنشطة / تكلفة(

1المنتج   

 الموارد

 محددات الموارد

 األنشطة

 (: العالقة العكسية بين نظامي التكلفة والموازنة على أساس األنشطة02رقم )الشكل 

Source : Jae Shim, Joel Siegel, Budgeting Basics and Beyond, 4th edition, Wiley edition, CANADA, 

2012, p 395. 
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على أساس األنشطة ونظام  يتبني من خالل الشكل وجود عالقة عكسية بني خطوات تطبيق نظام املوازنة 
على أساس  اليت وصل إليها نظام التكلفةعلى أساس األنشطة، حيث تبدأ املوازنة يف إعدادها من النقطة  التكلفة

 األنشطة.

يسمح منوذ  التكلفة على أساس األنشطة بإنشاء ما يسمى بطلبيات األنشطة لكل منتج مقدم من طرف و 
وعلى هذا األساس فان نظام التكلفة على أساس األنشطة  وكذا حساب التكلفة الوحدوية لكل نشاط. ،املؤسسة

 (1)يقوم على مفهوم مفاده أن األنشطة تستهلك املوارد واملنتجات تستهلك األنشطة. 
يتم هذه األخرية  ،ىل طلبيات األنشطةإ إلنتا لالتقديرية وازنة ضمن املترتجم طلبيات املنتجات املتوقعة 

طلبيات من املوارد البشرية،  إىلترتجم خمتلف طلبيات األنشطة  ويف مرحلة ثانية توفريها من خالل مراكز األنشطة.
  املادية، التقنية واملالية.

على أساس املوارد الضرورية لتحقيق حجم األنشطة الضرورية والالزمة  تكلفةموازنة لكل مركز  إعداديتم 
 املقدرة واملعدة وفقا حلجم املبيعات احملققة بالسنة احلالية. اإلنتا لعملية 

 ( حيث:ABBهم املبادئ األساسية لبناء موازنة تشغيلية وفقا منوذ  نظام )يوضح أ (13والشكل رقم )
 إعدادامليزانية )فرتة واليت بدورها حتدد طلبيات األنشطة بدورة  إنتاجهاالكميات املقدر  موازنة اإلنتا تشكل  -

 املوازنة(؛
 طلبيات األنشطة خمتلف املوارد البشرية، التقنية واملالية الالزمة لكل مركز أنشطة.حتدد  -
  
 
 

 

 

 

 

 
 

1 - Yves De Rongé, Comptabilité de gestion, édition DeBoeck, 2eme éd, Bruxelle, octobre 2008, p439. 

 املوارد

 األنشطة

 املنتجات )سلع/خدمات(

 
)بالكمية والقيمة(موازنة املبيعات   

 طلبيات املوارد من طرف األنشطة

 طلبيات األنشطة من طرف املنتجات

(: مبادئ انجاز الموازنة على أساس األنشطة00الشكل رقم )  

 

Source :Yves De Rongé, Comptabilité de gestion, édition DeBoeck, 2eme éd, Bruxelle, octobre 2008, p400. 
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  المطلب الثالث: خطوات تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة

عملية لقيام بالضرورية ل نشطة على حساب وتقدير تكاليف األنشطةعلى أساس األيرتكز نظام املوازنة 
 .نشطة املتجانسةاأل إىلعلى مراكز التكلفة اليت تعود  حيث يتم تقسيم التكاليف غري املباشرة وغريها، نتا  والتوزيعاإل
نظام املوازنة على يعد و  (1)التكلفة.(  لتحديد مسببات critère de causalitéبعني االعتبار عامل السببية )يؤخذ ف
 ة:وفقا للمراحل التالي األنشطة ساسأ

 لفة الوحدوية التقديرية لكل نشاط؛حتديد التك -1
 جم املنتجات، تطوير منتجات جديدة؛حتديد حجم كل نشاط من خالل تقدير ح -2
 حساب التكلفة التقديرية لكل نشاط؛ -3
 .األنشطةوصف لتكاليف  باعتبارهحتليل املوازنات  -2

 (ABC)هومي النظامني فمب مرتبطةمشاكل عملية كثرية وجود األحبا  الالحقة  رظه  خرى ت  من جهة أ
لتخطيط امصلحة للتحقيق يف كيفية حتسني منوذ   2111يف عام  ()(I- CAM)جمموعة  وعليه شكلت ،(ABB)و

 (ABPB) من خالل منوذ لفريق ل ةاألساسي ت الدوافعكانو  .ABPB) ()( نشطةعلى أساس األة وإعداد املوازن
 بناء نتيجة عملهم تكانو  ،املوازنةنشاء إوالقدرة على  نشطةاألعلى أساس  تسيريمفاهيم الو توسيع نطاق  تتمحور يف

كما هو مبني يف   مغلقةالحلقة نموذج ال  باسماملعروف و ة نز وااملوإعداد التخطيط  إطار ضمن منوذ  جديد يندر  
 . (12رقم ) الشكل

 :التقليدية عن املقاربةامة متيزه ههذا النموذ  يشتمل على ثال  مسات  
 ؛نشطةاألأساس  على التحليل علىيقوم  (1

 ؛لموارداملتاحة ل قدراتللب الطلمطابقة  (2

 ومن مث يؤكد التوازن املايل. و التشغيلي يذي أحيقق التوازن التنف (3                 

 

 
1 - Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Contrôle de gestion et gestion budgétaire, édition Nouveaux Horizons, 

3eme ed, France, 2006, P 189. 

 -   I-CAMيطلق عليه اجملمع العاملي للبحث يف ميدان الكمبيوتر :. 
 - Activity based planning and budgeting 
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املرحلة تعىن يف حني  تعىن بتحقيق التوازن التشغيليو وىل رحلة األامل  مرحلتني: يتألف منوذ  احللقة املغلقة من
 (1) ونتناول خصامئص كل مرحلة فيما يلي: أعاله( 12رقم )وفقا للشكل الثانية بتحقيق التوازن املايل 

   الحلقة التشغيلية: المرحلة األولى
املتوقعة لفرتة زمنية  الطلبياتإىل  ستنادااستخدم لوضع خطة تشغيلية ممكنة ؤسسة اليت تتبدأ بإسرتاتيجية امل

ناطق باملرد او املمتطلبات لتحديد املفاهيم املستخدمة األنشطة من خالل على أساس ، وتقدر ددة يف املستقبلحم

 
1 - Stephen Hansen, David Otley ,Wim Van des stede ,Practice Developments in Budgeting: An Overview and 

Research Perspective, JOURNAL OF MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH,V5,2003, p99. 
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باستخدام معدالت  أنشطةمتطلبات  إىل ةبو طلامل اتكميال حتويلنتيجة ويتحقق ذلك  مؤسسة،للالتشغيلية الرمئيسية 
 معدالت استهالك املوارد. باستخدام  ةفرديال االحتيا  من املوارد إىل الحقاتطلبات هذه املحتول و ، استهالك النشاط

غلقة على حتقيق التوازن امللقة احلمنوذ  يبدأ عمل  ؛استهالك املوارداالحتياجات من و بالتعرف على خمتلف األنشطة 
تشغيلي حتقيق التوازن ال بعدها مباشرة وعند ،الالزمة لتلبية املطالب والقدرات املتاحة هلذه املوارد بني املواردالتشغيلي 

 .املرحلة الثانية )احللقة املالية( تظهر

 يةمالالحلقة الثانية: المرحلة ال

هذه  الربط بني نقاط وإجيادحبساب تكاليف املوارد، واليت ختتص  غلقةامللقة احل منوذ الثانية من متثل املرحلة 
كذلك و  ؛مث حيسب األداء املايل املتوقع ،من جهة أخرى وتكاليف املنتجات، من جهة تكاليف األنشطةو التكاليف 

أن نظام املوازنة على أساس األنشطة  لقياس جدوى التوازن املايل. نتيجة لذلك نستنتجاملؤسسة التوقعات املالية  تقد ر
 -ثال  روافع للتوازن التشغيلي واثنان للتوازن املايل -يعد كمنهج يسمح للمؤسسة بضبط مخسة عناصر ممكنة 

 :وهياملوازنة املستهدفة  إىلللوصول 

 اعدمات؛ من املنتجات/ ةبو طلاملالكميات  -1
 معدالت النشاط و استهالك املوارد؛حساب   -2
 ؛املتاحة لقدراتاملوارد وا -3
 التكاليف الوحدوية للموارد؛ -2
 .)ج / خدمةأسعار املخرجات )منت -2

( بالتفصيل خريطة املعامل األولية لبناء نظام املوازنة على أساس األنشطة وفقا ملبدأ ومنوذ  12ويوضح الشكل رقم )
.CAM-I  طرف جمموعةاحللقة املغلقة املقدم من 



 
 
 
 
 
 

 النتائج المالية

المواردحجم   

 معدل االستهالك

 معدل االستهالك

 تكاليف التعيين

 تكاليف التعيين

 التوازن التشغيلي العجز أو الفائض

واردـــــــــمــال  

ــــــةاألنشط  

 الشروط المرفقة للطلبيات

 ضبط السعر المنتج )سلعة/خدمة(

 ضبط تكاليف الموارد

لتوازن الماليا  
 ضبط الطلب

 ضبط القدرة

 ضبط االستهالك

 ...... أيضاويفرض  ....لإلستراتيجية األوليةالمحركات 

 طلبيات الموارد

 طلبيات األنشطة

النتائج 

 المستهدفة

 المرحلة الثانية : الحلقة المــــالية  المرحلة األولى: الحلقة التشغيلية 

 (  I-CAM (:  تطبيق نظام الموازنة على أساس األنشطة  وفقا لنموذج الحلقة المغلقة )دراسة مجموعة00الشكل رقم )

Source : Hansen Stephen, Otley David, the Closed  Loop : Implementing Activity based planing and budgeting, CAMI and Bookman Publishing, 2004, p100. 
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أين  ،املوازنة على أساس األنشطة جتمع بني النموذ  التشغيلي الكلي واملايل املفصلنظام مقاربة باختصار فإن 
استهالك املوارد  كيفيةيتم اختاذ أنشطة خمتلف العمليات كحجر األساس لبناء املوازنة، فمن خالل هذا النموذ  تتضح  

 لتخصيصل بذلك الشفافية الالزمةاملؤسسة مصادر اعلل أو عدم الكفاءة. وتضمن نقاط و حتديد  ميكن من الذي األمر
تقييم يز اختاذ القرارات، عز واألولويات التنظيمية للمؤسسة لتترشيد االستخدامات مبا يتماشى تساهم يف و ،امثل للموارداأل

 األداء وحتسني املرونة التشغيلية. 

 نظام الموازنة على أساس األنشطةمزايا سلبيات و المطلب الرابع: 
 (1) :نذكر املوازنة على أساس األنشطةنظام من أبرز املعوقات اليت تواجه 

-
 ؛واحلفاظ على املعلومات يف املرتبطة هبالاتكال، و ت عن العمليات واألنشطة واملوارداملعلوماكل فر  تو  بوجو   

-
  ؛وهو أمر صعب ومكلف يثقل كاهل املؤسسة تطبيقه مرتبط بتبين املؤسسة لنظام التكلفة على أساس األنشطة  

-
داخل املؤسسة  السبب والنتيجة ة لعالقةبيناملالروابط وضبط شدة التزام على  (ABBلنظام )النجاح النهامئي  يتوقف 

 .األنشطةاملطلوبة لتنفيذ  املواردمع واألنشطة الالزمة الطلب على املنتجات  تربط واليت

 (2):  على أساس األنشطة  ا نظام املوازنةمزايمن بني 
يعمل نظام املوازنة على أساس األنشطة على مزامنة األنشطة ومن مث حتسني العمليات التجارية وهو ما يتطلب  -

 ؛خمتلف املوارد داخل املؤسسة تكاثف اجلهود
كل احلسابات   متطلبات املوازنة التشغيلية حيث  يتم استبعادبإدرا   التسيري على أساس األنشطة فعالية نظام حتقيق -

  ال ختص املخطط التشغيلي املوضوع؛ غري الالزمة ذات األثر املايل واليت
يسلط الضوء  . ممامن األنشطة واملوارد انطالقا يركز نظام املوازنة على أساس األنشطة على توليد موازنة بشكل صريح -

بتوفري أفضل منتج أو عملية أو   حيسم وهو ماعلى مصادر اعلل، عدم الكفاءة والعقبات اليت تواجه تطبيق النظام 
 ؛نشاط، وكذا أحسن ختصيص للموارد لدعم األولويات التنظيمية باملؤسسة

إجراء التعديالت املتوقعة مسبقا مع  سمح للمؤسسات بتحديد االحنرافاتمما ي ،استهالكها طاقةليل قدرة املوارد و حت -
 وهذا خيتلف عما كانت عليه يف عمليات املوازنة التقليدية. ،عملية إعداد املوازنةعلى 
 (3)يلي:  هم ميزات تطبيق نظام املوازنة على أساس األنشطة مامن أ ه( فإنCharles Horngrenحسب )

 كثر واقعية؛أ تأسيس موازنات -1
 األمثل لالحتيا  من املوارد؛تحديد ال -2

 
1- Hansen, Torok,The closed loop : implementing activity-based planning and budgeting, opcit, p26. 

 .1121، ص2111، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ، الموازنات التقديرية )نظرة متكاملة(طارق عبد العال محاد -2 
3 - Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Contrôle de gestion et gestion budgétaire, op.cit., p190. 
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 العالقة بني املنتجات والتكاليف؛ حتديد وضبط -3
 جتماعية للمستخدمني داخل املؤسسة؛حتديد بوضوح العالقة بني التكاليف واملسؤولية اال -2
 .وحتليلها واالحنرافاتضبط فروقات املوازنة  -2

    كمثال للتوضيح: نأخذ نظام املوازنة على أساس األنشطة املعد خبصوص عملية البحث والتطوير ملؤسسة الطريان
(sud-ouest Aéro)  يت:اآلك  2112 سنةبع أنشطة ومسببات تكلفة املرتبطة هبا واملعدة منت موازنة حيث مت حتديد أر 

 
 (: مثال توضيحي حول تطبيق نظام موازنة األنشطة10الجدول رقم )

 Coutالتكلفة الوحدوية المقدرة     ) مسبب التكلفة األنشطة
unitaire budgété) 

 (التصميم بواسطة الكمبيوترCAO) 
(Conception assistée par ordinateur) 

رنامج خاص لتصميم قطع غيار وذلك باستعمال ب
 .لطامئراتخاصة با

ساعة عمل الكمبيوتر 
(CAO) 

 ورو/للساعةأ 91

 التصميم اليدوي  (Conception manuelle) 
 ختطيط ورسم يدوي لقطع الغيار

 ورو/للساعةأ 91 ساعة يد عمل

 تطوير النماذج 
 جزاء املستعملة باآلالتنسخ حقيقية لبعض األ إنشاء

 ورو/للساعةأ 11 نشاء الربامجساعة إ

 تجارب سابقة لإلنتاج 
كالدراسات والتجارب حول القطع اجلديدة املستخدمة يف 

 خمتلف املراحل التشغيلية
 ورو/للساعةأ 11 ساعة جتربة

 عمليات التموين 
 شراء وعمليات املخزونلكا

 لطلبيةلورو/أ 22 طلبيات للموردين

Source: Charles Horngren, Alnoor Bhimani, op.cit, p190. 
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 وتكون املوازنة كاآليت: 
 sud-ouest Aéroمثال توضيحي يوضح كيفية وضع نظام الموازنة على أساس األنشطة بمؤسسة الطيران (: 10الجدول رقم )

 حجم المسببات المقدرة النشـــاط
(Volume budgété de 

l’inducteur) 

التكلفة الوحدوية 
 للمسبب

 التكلفة المقدرة 
(Couts budgété) 

CAO 211 أورو 11111 أورو 91 سا 
أورو 21 سا 21 تصميم يدوي أورو 3211   

أورو 11 سا 91 تطوير النماذ  أورو 2911   

أورو 1211 04 سا 291 التجارب السابقة لالنطالق  

أورو 3111 22 طلبية 121 نشاط التموين  

 أورو 39211 المجموع
Source: Charles Horngren, Alnoor Bhimani, op.cit, p190. 

 إمجايلحيث يبلغ  (Sud-Ouest Aéro)ؤسسة مبسلسلة القيمة ل إحدى املكونات الرمئيسيةالبحث والتطوير عملية  متثل
 .أورو 39211التكاليف املقدرة وفقا لنظام املوازنة على أساس األنشطة 
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 الفصل خالصة
 

ال حماسبة اة كبرية مبجيللفصل األول جند أن نظام التكلفة على أساس األنشطة قد أحد  ضجة عامل كخالصة 

واملمارسني  ينيمياألكادمن طرف عند ظهوره  وتأييد كبري حيث حظي بصدى  ،اإلداريةكأحد أساليب احملاسبة   التكاليف

 ةوجهدات امللكن هذا النجاح مل يدم طويال حيث بدأت االنتقا ،بالواقع العملي ةالباهظ رغم صعوبة تطبيقه وتكلفته

األمر الذي حول املعضالت املطروحة، جابات سريعة إمما استدعى بالضرورة تدخل مؤسسي النظام لتقدمي  ،للنظام تتفاقم

وكذا األنشطة مع  ،  العملياتالعامل الزمين حلدو  يف احلسبان خذاألب، القدمي النظام علىتعديل  إجراء ىلإهبم   دىأ

مثل  (ABC)اعتماد خمتلف األنظمة وليدة نظام  إىل باإلضافة .آنفا قاء على نفس الفلسفة اليت يقوم عليها النظامباإل

تقوم على حتليل األنشطة من خالل  ،قبة التسيريار فعالية منظام التسعري واملوازنة على أساس األنشطة كوسيلة لتحقيق 

 توفري رؤية أعمق ملدى استغالل الطاقة واستخدام املوارد املتاحة.هبدف  ،كل نشاطاملوارد ل حتديد الطاقة املطلوبة من

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ميزة التنافسية لل اإلطار النظري :الفصل الثاني

 بالمؤسسة االقتصادية

 

 

 

 املنافسة والتنافس باملؤسسة االقتصادية :المبحث األول

 تنافسية املؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني

 ستدامتهاواأساليب حتقيقها  ،قتصاديةاإللتنافسية باملؤسسة امليزة ا :المبحث الثالث
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 تمهيد

صبح أت مماثلة ومنافسة هلا، وعليه قد تعمل املؤسسة االقتصادية يف اطار حميط تنافسي تشرتك فيه مؤسسا
والوقوف عند االسرتاتيجيات والسياسات اليت تتبعها يف الوقت  رفة تطلعات املؤسسات املنافسة من الضروري مع

د واستخدامها احلاضر واجتاهاهتا يف املستقبل من خالل توفري البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة ختصيص املوار 
وبالرجوع اىل تطور  التنافس جنده قد اقرتن . حتسني االنتاجية وتعزيزها إىلمبا يؤدي  ،بتكارواالبداع وتشجيع اإل

بوجود االنسان واملؤسسات واستمرار بقائها يف ظل اشتداد املنافسة والسيما بعد انفتاح اقتصاديات الدول على 
التميز  مثل  افسيةتنواليت تتحقق بتطبيق اسرتاتيجيات . بعضها، حيث تتجلى ضرورة خلق ما يسمى بامليزة التنافسية

واجهة كوسائل للحماية واملا  ستعماهلبا السوقب املؤسسات املتواجدة تعزز مكانةتيجيات التكاليف كاسرتاوالتحكم يف 
ساليب مستحدثة تناسب هذه أ بإتباع وذلك .كرب حصة سوقية لتستطيع البقاءأاحلصول على  مما يتيح هلا فرصة

 .التطورات
 إىلوالذي يقسم  ميزة التنافسية باملؤسسة االقتصاديةلل اإلطار النظري واملفاهيمي عرضيتم س فمن خالل هذا الفصل

املنافسة مفهومي نتعرف فيه على  املنافسة والتنافس باملؤسسة االقتصاديةاىل األول  نتطرق يف املبحثمباحث  ثالثة
 نتطرق فيه اىل تنافسية املؤسسة االقتصادية حول املبحث الثاينوالتنافس مث اسرتاتيجيات التنافس وهيكل املنافسة، أما 

امليزة  معامله حول  تدور املبحث الثالث، أمهيتها، خصائصها ومؤشرات قياسها بينما مــفاهيم عامة حول التنافسية
 .واستدامتهاأساليب حتقيقها  ،التنافسية باملؤسسة االقتصادية
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 االقتصاديةالمنافسة والتنافس بالمؤسسة  :المبحث األول

يتطلب عليها تعزيز قدراهتا اوتة الشدة مما تنافسية متف حتت ضغوطتعمل املؤسسة االقتصادية يف ظل العوملة 
خارج حدود البلد املنتج داخل و الستغالهلا يف تنمية الفرص واحلصص السوقية  ،التنافسية بتهيئة وتتبع نقاط القوة هبا

ويسعى هذا املنهج اىل . التشريعية، السياسية، االقتصادية والتكنولوجية العاملية،مع املتغريات احمللية و  والتكيف الفعال
على طول سلسلة القيمة باملؤسسة وتبين اسرتاتيجيات تنافسية ضمن التوجه االسرتاتيجي  ديد قو  التنافسحت

وتنصرف الباحثة من خالل هذا املبحث للتطرق . حتقيق األهداف املسطرةاىل  للمؤسسة واليت تصمم وتتبع وصوال 
 :اىل 

 ؛مــاهية التنافس واملنافسة  -
 ؛العوامل املؤثرة على شدة املنافسة  -
 .اسرتاتيجيات التنافس وهيكل املنافسة  -

 والمنافسة مــاهية التنافس: المطلب األول

املؤسسة  جربمما أاألمهية باحمليط االقتصادي و  الدرجة وقع متفاوتذو  املنافسةتنافس و ال مصطلح  أصبح
بإحكام سيطرهتا على أسواقها  االهتمام بتموقعها باملناخ  التنافسيعلى االقتصادية حتت وطأة املنافسة الشرسة 

كما متلي شدة املنافسة ضرورة حتسني املنتجات املقدمة   التغريات احلاصلة على حميطها وجماهبة  وحصصها بالسوق
ونعرض من خالل الفروع املوالية املنافسة والتنافس باملؤسسة . متاشيا مع التطورات االقتصادية والتكنولوجية الراهنة

 . جماالت وقو  التنافسباإلضافة اىل االقتصادية 

 افس وأسسهالتن تتعريف التنافس والمنافسة، مجاال: الفرع األول

 تعريف التنافس والمنافسة .1

السباق  التنافس بشكل عامب يعىنيتوافق مصطلحي التنافس واملنافسة يف مفاهيمهما ودالئلهما، حيث 
تعدد عارضي السلع واخلدمات وتنافسهم لكسب العمالء  "هنا أأما املنافسة فتعرف على  للوصول اىل هدف ما

وتعرف   (1)".بسوق معني باالعتماد على أساليب خمتلفة كالتحكم باألسعار ،اجلودة وخدمة ما بعد البيع وغريها
هو املغاالة يف طلبه والتزاحم  :يءوالتنافس يف الش .عو اىل بذل اجلهد يف سبيل التفوقنزعة فطرية تد"هنا أيضا على أ

 "  عليه

 
1
 .02، ص 0222، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع، مصر، المنافسة والترويج التطبيقيفريد النجار،  - 
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" ماعةاجليسرع يف "عين يمن كلمة التينية  مشتق( Concurrence)منافسة  أصل اصطالح كلمةإن 
(Courir Avec ) أو(Courir ensemble )صراع ، نافست، حالة خصوم دل علىيف بداية شيوعه ي هالذا كان مفهوم

مزامحة بني عدد من األشخاص أو بني عدة قو  تتابع نفس اهلدف وتطلق  :عدة معاين مثل اوحالة عداء مستمرة وهل
املنافسة أيضا على كل ما حيث على املساواة أو التفوق على شخص ما يف شيء حممود واسع  ومفهوم املنافسة يف  

يدل نافسة كل جمال يقصده املتنافسون أيا كان عددهم وجمال نشاطاهتم حىت يبقى البقاء لألصلح فأصبح مفهوم امل
يف جماالت األعمال،  كونية للبشر، غايتها التفوقمن سنن الفطرة ال باعتبارها أهنا عملية تأصيل وانتقاء وتصنيفعلى 

شروط الالزمة الحىت اتصفت بكوهنا أحد  ،واألنشطة أيا كانت طبيعتها، والزمت املنافسة النشاط االقتصادي خاصة
  .الحرتافه

م نفس الشرحية من الزبائن ملنتجون ذوي السلع واملواد املتماثلة اليت ختدا على أهنم املنافسونعرف نفس السياق، ي يف
 .و اخلروج من  السوقأبقاء النشاطها يعتمد على قوة املتنافسني اذ يؤدي اىل وجناح 

ع حاجات التفاعل التباديل الذي جيري بني املؤسسات مع بعضها البعض هبدف اشبا  فهي البيئة التنافسيةأما 
 (1) .البيئة التنافسيةباملستهلكني خبلق ما يسمى 

  أسباب ظهور المنـافسة .2

دمات وتطوير من سلع وخ عرضما يتعديل، تعميم وحتسني نوعية  إىلاحلديثة  تد  ظهور التكنولوجياأ
 اشباعا يتم خالهلدت هذه التغريات اىل تنوع وتعدد البدائل من السلع واخلدمات اليت من أوقد  ،أساليب تسويقها

عدد  ةاديز  أد  اىل سواق اخلارجية حبثا عن منتجاته املفضلة مماوذلك بلجوئه اىل األ ذواقهأرغبات املستهلك بكل 
على حتقيق يتطلب العمل ف حدة املنافسة بينهم الستمالة املستهلكني وجذهبم زيادة ه نمر الذي ترتب عاأل املنافسني

 (2) .يجيها يف خضم هذه الظروفووضع اسرتات كل املؤسسة  هدافأ

 أنواع المنافسة .3

 :ختتلف أنواع املنافسة حسب غرض تصنيفها كاآليت

منافسة كاملة  اىل السوق الذي تنشط فيه وخصائص املنافسة حبسب طبيعة صنفت: حسب حاالت السوق: أوال
 :كاملةوغري  

 (concurrence parfaite)( التامة)المنافسة الكاملة  -1

 
1
 .63، ص 1002للنشر، األردن، ، دار النفائس التجارة االلكترونية وإحكامها في الفقه اإلسالميأبو العز علي حممد،   - 

2
 .26، ص0222، 11، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، جامعة بغداد، العدد لاألعماعلى استراتيجيات التسويق لمنظمات  وأثرهاالمنافسة مسرية علي الزبيدي،  - 
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هو الشكل الذي ترتكز عليه النظرية النيوكالسيكية وقانون العرض والطلب ، فهو ميثل شكل املنظمة 
 . كم طابع املنافسة بني املتعاملنياالجتماعية اليت تنظمها قواعد حمكمة هبدف وضع شروط عادلة حت

 
 (1) :يتشكل هذا النوع من املنافسة عندما تسود السوق جمموعة من اخلصائص نذكر منهاو 

يف هذه احلالة ال ميكن عرض إال   (:بائعين ومشترين ) وجود عدد كبير من المتعاملين في السوق  - أ
كما ال ميكن التأثري يف سعر املنتوج حيث يسود السوق يف   ،السوقبمن الكميات املنتجة قليلة كمية 

 واإليراد املتوسطلإليراد احلدي  مساويكون وهذا السعر  ،ه احلالة سعر واحد يقبله كل منتجهذ
 :حيث

  اإليراد  الكلي        
    اإليراد احلدي          املباعة الكمية 

  الكمية    السعر     
    امجايل الكمية املباعة

    اإليراد املتوسط    

الدعاية شكال أاستبعاد )التجانس والتماثل التام للسلع والخدمات المعروضة في السوق  - ب
املنتجات اليت يتم عرضها داخل السوق تكون متماثلة ومتطابقة ونظرا لذلك فإن  (:واإلعالن
 . ال يهتمون هبوية املنتجنياملستهلك

ال توجد أي حواجز أو عقبات من طرف املؤسسات العاملة  :حرية الدخول والخروج من السوق - ت
فس الوقت ال توجد حواجز أمام ويف ن ،قد تعيق دخول مؤسسات جديدة للسوق نفس القطاعب

 .إذا كان اإلنتاج غري مربح ،املؤسسات للخروج من السوق
أن كل منتج أو مستهلك يتوفر على كل املعلومات  (:العلم بكل ظروف السوق)شفافية السوق   - ث

 .عن املنتجات واخلدمات املعروضة وأسعارها
 

تعتمد بشكل كبري على عدد املؤسسات املنتجة  :(concurrence imparfaite)المنافسة غير الكاملة   -2
 :تأخذ األشكال التاليةو   ،وطبيعة السلع املعروضة داخل السوق سواء كانت متماثلة أو غري متماثلة

 االحتكار - أ

 
1
 .016 ص ،1999للطباعة، مصر،  اإلشعاع، مبادئ االقتصاد الجزئيحممد حمب زكي،  إميان - 

 (يمثل التغير     )
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ميثل القطاع ككل  باعتبارهيتميز بوجود متعامل واحد يف السوق  ، للمنافسة التامة انقيض االحتكاريعترب  
على تثبيت  االحتكاروتعتمد وضعيات . حيث يقوم بعرض خمتلف سلعه وخدماته ويقوم مبراقبة السوق

مطلقا  االحتكارويكون . األسعار إىل أعلى مستو  من السعر الذي يتم حتديده يف منوذج املنافسة الكاملة
 :إذا ما توفر الشرطني التاليني

 ملعروضةعدم وجود سلع بديلة للسلع ا. 
  وجود حواجز تعيق دخول املنافسني إىل السوق. 

   (concurrence monopolistique) االحتكاريةالمنافسة   - ب
الذي يتحقق على املد  القصري وذلك عندما يتحصل خمتلف املتعاملني  االحتكارجيمع هذا النموذج بني  

, املنتجاتممكنة من جراء قوة طلب العمالء بسبب التمييز يف عرض  داخل السوق على أكرب مردودية
وذلك من خالل السماح بعرض منتجات بديلة عن املنتجات , أنه يقرتب من شروط املنافسة الكاملة اكم

 .املوجودة من طرف عارضني جدد عند دخوهلم إىل السوق
 (l'oligopole)القلة  احتكار - ت

ويقوم هذا , احلالة اليت يسيطر فيها عدد قليل من املؤسسات الضخمة على حصص كبرية من السوق هي
على مد  سيطرة عدد من املؤسسات على صناعة ما بغض النظر عن عدد  -أساسا  –النوع من املنافسة 

 .املؤسسات املوجودة يف السوق

 (1)املباشرة منها وغري املباشرة  ،وجند نوعان من املنافسة: حسب مجال األعمال: ثانيا

و أ نفس القطاع االقتصاديبشطة النتتمثل يف تلك املنافسة القائمة بني املؤسسات : المنافسة المباشرة .1
حيث تعرف بعض القطاعات  ،وختتلف شدة املنافسة باختالف القطاع. تقوم بإنتاج نفس املنتجات

احتكار القلة وذلك حبسب عدد املؤسسات املتدخلة خر  أو بعبارة أمنافسة شديدة وأخر  حمدودة 
 .يف السوق وإمكانيات املتدخلني

جل احلصول على املوارد املتاحة يف بلد معني أيقصد هبا صراع املؤسسات من  :المنافسة غير المباشرة .2
يف ظل املنافسة الشرسة اليت يعرفها االقتصاد والتجارة  األرباحبتعظيم  قل تكلفة ممكنةأبأحسن جودة و 

 .العاملية
 

 
املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية : ، ورقة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل الرابع حولة لهاسالمناف األعمالوآلية حمايتها من المنافسة بوشعور حممد حريري، ميمون خرية،  -1

 .11، ص0212نوفمرب  29/12 للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف،
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  ونطاق التنافس تمجاال .4

 ستهالكيةاال اعاتسواق والقطي األأم حتديد فئات الزبائن املستهدفة يسمى مبيدان التنافس وضمن هذا البعد يت
جتزئة سوقية  يجيةإسرتاتاملستهدفة وحىت املنافسني يف حد ذاهتم وإعداد اخلطط املناسبة لذلك وهو ما يعين اعتماد 

 (1) .هداف املسطرةدقيقة خلدمة األ

ن حيقق أنافسية، فاتساع هذا النطاق ميكن يعرب النطاق عن مد  اتساع أنشطة املؤسسة بغرض حتقيقها للمزايا الت
  .التكلفة مقارنة باملنافسني املتواجدين يف قطاع النشاطوفرات يف 

 س التنافسأس .5

واليت املضافة احملققة للقيمة  اإلسرتاتيجيةيتعلق باألصول واملهارات اليت متتلكها املؤسسة خاصة منها تلك املوارد 
بناء  نطلقاملتبعة من قبل املؤسسة، وي اإلسرتاتيجيةمام املنافسني ملنعهم من تقليد أتشكل يف ذات الوقت حواجز 

اخلاصة للتنافس اليت  إسرتاتيجيتهان حتقق نتائج جيدة باعتماد أن كل مؤسسة بإمكاهنا أمن فكرة التنافس  إسرتاتيجية
صول امليزة أعلى نفس  تأسيسهاو أت املنافسني إال مبقدار تشاهبها ال تشكل يف حد ذاهتا خطرا على اسرتاتيجيا

 (2).التنافسية

  تحليل قوى التنافس: الفرع الثاني

 (3) :توقف على مخسة عوامل هيتة التنافس خاصة مبجال الصناعة ن طبيعة درجإ

 ؛اجلدد دخول املنافسني هتديد -
 ؛لموردينل التفاوضيةقوة ال -
 ؛عمالءلالتفاوضية لقوة ال -
 ؛دمات بديلةاخلنتجات أو املهتديدات  -
 (شدة املزامحة بني املؤسسات بنفس القطاع) منافس قوي ضمن املشاركني يف املنافسة وجود -

 :كما هو موضح بالشكل أدناه  ،إلسرتاتيجية املنافسة( Porter)نموذج بالقو  اخلمسة بتعرف هذه العوامل 

 

 

 
 .022،  ص0229، ماي 11، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد اإلنسانية، جملة العلوم اإلستراتيجية اإلدارةالميزة التنافسية ونموذج امحد باليل،  - 1
2
 .99، ص1996للكتاب،  اإلسكندريةمركز  ،األعمالالميزة التنافسية في مجال ل مرسي خليل، نبي - 

3
، 12العدد  جامعة فرحات عباس سطيف، ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركيعظيمي دالل،   - 

 .020ص ،0212
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ة، جيـب أخـذها ؤسسـؤثرة علـى احلالـة التنافسـية للمومن خالل الشكل يتبني أن هناك جمموعة خمتلفة من القو  املـ
بعــــني االعتبــــار عنــــد اختــــاذ قــــرار إســــرتاتيجي يتعلــــق بالتعامــــل مــــع عمالئهــــا، مــــن خــــالل دراســــة هــــذه القــــو  وحتليلهــــا 

إىل عنصــر هــام يتمثــل ( PORTER)نتهــاج التوجــه الســليم، كمــا أشــار مــا يهــم حــول املنافســني احلــاليني إل ســتخالصال
وذلك لغياب املعلومات عنهم ال مـن ناحيـة مـا ( احلاليني)يف املنافسني احملتملني ألهنم ميثلون أكثر خطورة من سابقيهم 

أن هتــتم هبــم،  ؤسســة، لــذا يتوجــب علــى املســيتبنوهنا ســيقدمونه مــن منتجــات أو خــدمات، وال حــىت اإلســرتاتيجية الــيت
علــى مــا هــو قــائم حاليــا لتصــل إىل مــا ميكــن أن يكــون مســتقبال، لتكــون  اســتنتاجاتبــالتفكري إجيابيــا ووضــع فرضــيات و 

 .ما يتاح هلا من فرص ستغاللاعلى أهبة االستعداد للمواجهة يف أي وقت وحتت أي ظرف ب

 : حتديد أنواع املنافسة  -
  ؛فقا للعرض والطلباملنافسة الكاملة األسعار حتدد و 
 بتعاد عن النمطية؛يسود التميز واال حتكاريةاملنافسة اال 
  وهـــذا النـــوع هـــو األكثـــر )القلـــة وجـــود عـــدد معـــني مـــن املنتجـــني يف جمـــال معـــني  احتكـــار

 (. شيوعا حاليا 
 : وهنا منيز بني: تقدير ردود أفعال املنافسني -

  املنافس املتقاعسLaid back compétition ؛ 

 الداخلين الجدد 

 المنتجات البديلة

منافس قوي ضمن  وجود
 المشاركين في المنافسة

 

 الموردون  الزبائن

 إلستراتيجية المنافسة( Porter)القوى الخمسة بنموذج (: 11) الشكل

Source : Thierry Meloux, Analyse 360° Diagnostic d’entreprise,  Books on Demand Gmbh edition, Allemagne,  

2008, p.142.     
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  املنافس املتنمرTiguer compétition؛ 
  املتنافس املنتقيSelective compétition؛ 
  املتنافس العشوائي.Stockastic compétition 

 : اإلسرتاتيجية املناسبة للتنافس يف السوق على أساسني باختيارتقوم املؤسسة  -
 اليت تقود منافستها؛مواطن القوة  حتديد 
 تلـك الـيت بتبـينتقـوم  مثالدراسـة  حملالسوق ب يةلتنافساجمموعة من اإلسرتاتيجيات  وضع 

 .ختدم أهدافها التنافسية

 :وفيما يلي نقوم بشرح مفصل ملختلف القو  املؤثرة يف حدة املنافسة

 جددالمنافسين التهديد دخول  .1

حيان موارد السوق ويف معظم األبالصناعة طاقات جديدة ورغبة يف امتالك حصة  إىلجلدد ون اجيلب الداخل
بالدرجة األوىل على املعوقات املوجودة يف البيئة  عتمادهمبا ،السوق إىل مجدية هتديد دخوهل مما يراهن علىثرية 

 إقامة إىلهذا اخلطر يدفع املؤسسات املوجودة . خمتلفةمصادر  من ردود فعل املنافسني اآلخرينل موعلى توقعاهت
 : هناك ستة عوائق نذكر منها( Porter)سب عوائق لدخول السوق وح

مما  ،ملستهلكني اجتاه العالمات التجارية املعروفة واملوجودة يف السوقاوالء  يأ : متييز املنتج ةمشكل - أ
و خلق والء أكبرية يف التسويق والرتويج لتغيري هذا الوالء   ا ن يبذل جهودأيتطلب من املنافس اجلديد 

 ؛جديد
املوجودة  ؤسساتملا تتحكم :البحث والتطوير وغريها، التسويق، التوزيع، التمويل ،اإلنتاجتكاليف  - ب

، حيث تقل هذه خاصة الثابتة منها التكاليف يف هذه السوقب احلصة العالية أو ذاتيف السوق 
 ؛من اقتصاديات احلجم الكبري املباعة باالستفادةكلما ارتفع عدد الوحدات   األخرية

مباشر على قنوات التوزيع  بالسوق بشكل ت املوجودة ؤسسااملتؤثر  :وزيعقنوات الت إىلالدخول  - ت
عند اختيار قنوات  السوق مكلفة جدا إىلستكون عملية دخول منافسني جدد وبالتايل الرئيسية 

 التوزيع املوجودة مسبقا؛
 إىلباإلضافة  موارد مالية معتربة للدخول يف املنافسة إىلحيتاج املنافسون اجلدد : متطلبات رأس املال - ث

املصاريف السابقة لالنطالق واليت تعرف بارتفاع قيمتها وصعوبة اسرتجاعها يف األجل القصري مما 
 ميس باستقرار اهليكل املايل للمؤسسة اجلديدة، 
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لة الدخول يف السوق تكون ممكنة كما أن فرص بقاء أن مسإ :املوجودة بالسوق ؤسساترد فعل امل - ج
 ؛العلمية الناحيةاملنافس اجلديد أكرب من 

املربمة تتدخل  االتفاقياتنوعية  إىلمن خالل التشريعات اجلبائية واملالية إضافة : السياسات احلكومية - ح
 .الدولة لتحد أو متنع دخول مؤسسات جديدة

 لموردينل التفاوضيةقوة ال .2

و املنتجات أالعناصر، املواد خاصة تكلفة ونوعية  وريدبعمليات الت ةيهتم صانعوا القرارات بتحليل املتغريات اخلاص
للعالقة بني  اوصف (Porter) لذلك قدم. قلد يف املستقبل القريب على األر التكنولوجي هلذه املوا املستلمة والتغري

 :ة من خالل العوامل التاليةؤسسوامل املوردين

يتحكم املورد يف األسعار وكذا التأثري على أرباح املنتجني الصناعيني وفقا ملد  بعده عن املنافسة احلرة، مبعىن  - أ
عندما أنه كلما كان بعيدا عن آثار املنافسة احلرة يف السوق كلما كان أكثر قدرة على التصرف باألسعار ف

مييلون أكثر و  حصة بسيطة من رقم األعمال، سيبيع املوردون لقطاعات خمتلفة، حيث ال ميثل أّي منها   
أما يف احلالة املعاكسة، فإن مصري املوّردين يكون مرتبطـا أكثر بالقطـاع . إىل ممارسة سلطتهم إىل أقصى حد

 ؛بأسعار معقولة ومتميزة أنفسهـم من خـالل تقدمي منتجاتاملشرتي، فيعملون على محـايـة 
التأثري وبشكـل كبيـر علـى يف  –عموما  –تفرقيـن امللزبائـن ا ذوي املوردين تتجلى قدرة: درجة الرتكيز النسبية - ب

 ناخنفاض أرباح املشرتي اليت تؤدي اىلسعار و رفع األعند  وردن القوة اليت يتصرف هبا املإ، وعليه فاألسعار
 ؛مبنتجاهتاتحتكر السوق لتقل اذا كانت املؤسسة تشرتي 

اخنفاض أرباح املشرتي تكون  إىلمما يؤدي سعار لرفع األ وردهبا امل يتحلىالقوة اليت  إن: تكاليف التبديل - ت
كانت هناك مواد بديلة بتكلفة معقولة وتكون قوة   إذاأكرب عندما يكون املشرتي عميل غري مهم، وتقل 

 ؛عندما ال توجد مواد بديلة األقصىيف حدها  فاوضةامل
و السيطرة على القنوات أحتقيق تكامل أمامي، مبعىن شراء  وردملااستطاع  إذا وردملتفاوض مع اتتعاظم قوة ال - ث

يتحّول مورد عوامل اإلنتاج إىل منتج ملنتجات زبائنه، فهو بذلك يهددهم من خالل ف ،مامية لصناعتهاأل
 .  التأثري على رحبية قطاع نشاطهم

 
 عمالءلالتفاوضية لقوة ال .3

، حيث تتوقف قدرته التفاوضية على مكثفةالعميل احلد األقصى عندما تكون صناعة  إىلتتعاظم قوة املشرتي  
 .أمهية حجم مشرتياته ومركزه بالسوق
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 منتجات أو خدمات بديلةالتهديدات  .4

تشكل املنتجات البديلة هتديدا تنافسيا كبريا للمؤسسة وتقاس قوة  هتديدها للمنتجات األصلية بدرجة استقطاهبا 
ضبط ورقابة عناصر  التكاليف األمر الذي يؤدي  إمكانيةللعمالء وإشباع احتياجاهتم فمن خصائصها احملافظة على 

 .يلةتباين القيمة السعرية بني املنتجات األصلية والبد إىل

 (1)( شدة المزاحمة بين المؤسسات بنفس القطاع) وجود منافس قوي ضمن المشاركين في المنافسة .1

متثل شدة املنافسة يف الصناعة حمور ومركز القو  اليت تساهم يف حتديد جاذبية الصناعة ومن بني العوامل املؤثرة يف 
 :جندحتديد درجة شدة املنافسة 

كلما زاد معدل النمو زادت فرص الربح احملتمل وغري احملدود، وبطء منو قطاع النشاط   :القطاع التنافسيمنو   -
  الصراع من أجل زيادة احلصص السوقية؛ إىليدعو 

من خالل االستفادة من اقتصاديات احلجم بالرفع : القيمة املضافة للنشاط إمجايل إىلنصيب التكلفة الثابتة  -
 اخنفاض أسعار املنتجات والرحبية يف فرتة معينة؛ إىلمما يؤدي  اإلنتاجيةمن الطاقة 

  التحكيم السعري عند صعوبة التمييز بني املنتجات؛ إىليتم اللجوء : مد  عمق متييز املنتج  -
تفضل املؤسسات األسواق اليت تتميز باحتكار القلة على أسواق املنافسة : التمركز والتوازن بني املنافسني  -

 تغريات اليت جتعل حتديد التوجه االسرتاتيجي أسهل؛الكاملة وذلك بسبب قلة امل
تعرب العالمة الراسخة أساسا قويا لتمييز املنتج حيث يقوم املنافسون بتقدمي منتجات : مكانة العالمة بالسوق -

 مماثلة هبدف القضاء على رحبية املؤسسات املتميزة؛
عن طريق استخدام موارد أو مهارات متخصصة جدا يضمن مكانة  :عوائق اخلروج من السوق أو القطاع -

: املؤسسة واستمراريتها بالتنافس بالرغم من رحبيتها املتناقصة وهناك الكثري من عوائق اخلروج من السوق مثل
 .القوانني الداخلية اخلاصة بتسريح العمال، اتفاقيات وعقود العمل وطرق نقضها

متييز املنتج، درجة عالية من  إمكانياتمد  واسع من  ،تفع، تكاليف ثابتة نسبية أقلبنمو مر  صناعة ما متيزتفإذا 
 . فرص رحبية أكرب ملعظم املشاركني يف الصناعة والعكس صحيحريتوف يف ذلك يساهمالتمركز، 

 العوامل المؤثرة على شدة المنافسة: المطلب الثاني

اشر يف نشاط واملتغريات اليت تؤثر بشكل مباشر وغري مبتواجه املؤسسة االقتصادية  جمموعة من العوامل  
حسنت املؤسسة التكيف معها تصبح نقاط قوة هلا وجند منها تلك العوامل البيئية، أن إهذه األخرية، واليت 

 
1
 .021، صمرجع سابقعظيمي دالل،  - 
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جمموعتني  إىلوتنقسم العوامل املؤثرة يف املنافسة . االجتماعية والثقافية، القانونية والسياسية،  االقتصادية والتكنولوجية
  (1): خمتلفتني نذكرمها على التوايل

العوامل املؤثرة يف املنافسة على املستو   الكلي وهي تلك العوامل اليت هتتم بالنتائج املرتبطة : اجملموعة األوىل -
 .األساسيةبدور السياسات احلكومية، أسعار الصرف، دور البنية 

االبتكار : العوامل التالية إىلالعوامل املؤثرة يف املنافسة على املستو  اجلزئي وهي تنقسم  :اجملموعة الثانية -
 .والصناعية اإلداريةالتكنولوجي، اقتصاديات احلجم الكبري، العوامل التسويقية، املهارات والفلسفة 

 العوامل المؤثرة على المنافسة على المستوى الكلي: المجموعة األولى -أوال

احلكومة كمنظم، احلكومة كمروج، احلكومة كمباشر : ويأخذ التدخل احلكومي ثالثة أشكال: احلكومةدور   .1
 ؛لألعمال

ليت متكن من مقارنة سعار الصرف الرباط الذي يربط بني العمالت الدولية املختلفة واأتعترب : أسعار الصرف  .0
أثريها على القدرة سعار الصرف وتأساسية اخلاصة بدور اليف العاملية، وتتمثل النقطة األسعار والتكاأل

صادرات الدولة  أسعارن إف األخر قامت الدولة بتخفيض قيمة عملتها ومل يتبعها الدول  إذانه أالتنافسية يف 
 بصفة سوف تزداد مما يؤثر على حجم املبيعات وعلى املوقف التنافسي الوارداتسوف تنخفض وأسعار 

 ؛عامة
ض اجملاالت اهلامة مثل جانب بع إىلويتضمن اجملال التقليدي لالتصال واالنتقاالت : األساسيةدور البنية  .1

املساعدات  إىلساسية العلمية والتكنولوجية، الثقافة القومية، اهليئات يف املوارد الطبيعية باإلضافة البنية األ
 .احلكومية للحصول على املواد اخلام

 مل المؤثرة على المنافسة على المستوى الجزئيالعوا: المجموعة الثانية -ثانيا

 ةالبيئة اخلارجية والداخلية للمؤسس .1

جل اختاذ القرارات الصحيحة يكون بتحليل أدائها من أحتليل بيئة املؤسسة وفهم القو  والعوامل املؤثرة على  إن 
عمل املؤسسة  تواجهتعترب هذه العوامل جمموعة من احملفزات ويف نفس الوقت معوقات و العوامل اخلارجية والداخلية، 

 (2) .مجيع املؤسسات هبذه العوامل تأثروميكن اعتبارها كبيئة عامة بسبب 

 
1
، ص 0226القاهرة،  اإلدارية،للتنمية منشورات املنظمة العربية  االستراتيجي، األداءتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير عطية صالح سلطان،  - 

141. 
2
، العدد الشلفجامعة  إفريقيا،جملة اقتصاديات مشال  ،تهديد المنافس المحتمل أماماستراتيجيات وضع حواجز الدخول مني، مقدم عبريات، حساب حممد األ  - 

 .120ص  ،0226جانفي ، 21
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 االبتكار التكنولوجي   .0
مبثابة حجر و املهارات التكنولوجية الفريدة أيف كثري من احلاالت جند أن الكفاءة التكنولوجية النسبية 

 .األخريةساسية الستمرار هذه أساس لنمو تنافسية املؤسسة لذلك تعترب عملية تطوير املنتجات ضرورة األ
  (1) العوامل التسويقية  .1

يلعب التسويق دورا هاما يف جناح املؤسسة االقتصادية فالنشاط التسويقي هو املركز الرئيسي الذي تدور حوله 
املسؤول على البحث عن العمالء واالحتفاظ هبم وزيادة عددهم باحلفاظ على فهو  األخر  األنشطةمجيع 

البحوث التسويقية، دور قنوات التوزيع  أمهيةوهنا تظهر  .منو املؤسسة  وجناحها يف ظل املنافسة الشديدة
 .بعد البيع وخدمات ما

حتديد  إىلظم املراجع يهدف يف مع إليهن حتليل القو  يف قطاع معني كما يشار إ: حتليل القو  التنافسية .4
الذي حتدثه القو  التنافسية كدرجة حدة املنافسة ومد   التأثريومعرفة جاذبية القطاع وهذا يتوقف على 

 .مفاوضة املوردين ومساومة الزبائن إىل إضافةهتديد املنافس احملتمل  وهتديد املنتجات البديلة 
ولئك الذين يودون الدخول يف أتتمثل بعض مصادر املنافسة احملتملة يف  :دخول املنافس اجلديد احتمال  .1

ين يتوقف الدخول الفعلي على جمموعة أة وهتديداهتم للمؤسسات احلالية، جماالت وأنشطة السوق املختلف
جلديدة ذات اخلدمية ا أو اإلنتاجيةوإقامة الطاقة . التمتع بالقدرة املالية والقانونية الالزمة :من املتغريات مثل

 .الشخصية القانونية املستقلة

  ستراتيجيات التنافس وهيكل المنافسةإ: المطلب الثالث

وتوزيع  إنتاج إسرتاتيجيةهداف املسطرة املندرجة ضمن الطريقة املالئمة لتحقيق األ إجياد إىلهتدف املؤسسة 
 (Porter) طار حددسواق معينة، ويف هذا اإلأكيز على و الرت أمتيز املنتج ، ساس تدنية التكاليفأمعينة تقوم على 

 Generic Competitive)اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس بوتسمى  سرتاتيجياتإساليب للتنافس تأخذ ثالثة أثالثة 

Strategic) :(2) 

 ؛(Overall Cost Leadership)القيادة الشاملة للتكلفة  إسرتاتيجية .1
 ؛(Differentiation)ز التمي إسرتاتيجية .0
 ؛(Focus)جتزئة السوق  أو الرتكيز إسرتاتيجية .1

 

 
1
 .22مرجع سابق، ص مسرية علي الزبيدي، - 

2
 .122، ص0224، األردن، دار وائل للنشر، العولمة والمنافسة اإلستراتيجية اإلدارةكاظم نزار الركايب،   - 
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 تهاهو التحكم يف التكاليف وتدني جيةاإلسرتاتياهلدف الرئيسي من هذه : القيادة الشاملة للتكلفة إستراتيجية .1
 اإلسرتاتيجيةوتتطلب هذه . مقارنة باملنافسني من خالل ترشيد استخدام املوارد املتاحةوالبيع بسعر تنافسي 

وهو املفهوم الذي اعتمدته . تستهدف ختفيض التكلفة عن طريق زيادة اخلربة ة،أتشييد مرافق ذات طاقة كف
نوعية  إمهالمع عدم . اغلب املؤسسات الصناعية يف عقد السبعينات من خالل السيطرة على التكاليف الثابتة

ع من كفاءات رفويالتحكم يف التكلفة مما حيفز ترشيد استخدام املوارد،  اإلسرتاتيجيةمن مزايا هذه و . اخلدمات
فضل مقارنة أ تكاليفها تكون يف مركز تنافسي اليت تتحكم يف فاملؤسسة ،املستخدمني بالنسبة للمنافسني

مثل  اإلسرتاتيجيةذلك هناك بعض العيوب هلذه  إىل باإلضافة. مبنافسيها وهنا نتحدث عن التنافسية السعرية
 .تأثري التكلفة على جودة املنتجات، وسهولة تقليدها

كسهولة احلصول   خر أو مزايا لة منخفضة وجود حصة سوقية كبرية أيتطلب احلصول على مركز تكلفة شام
، يف خضم ذلك قد تواجه املؤسسة يف البداية خسائر لتكوين حصة معتربة من تثبيتاتولية والعلى املواد األ

الذي بدوره ميكنها من تبدأ املؤسسة بتوفري هامش للربح،  السوق، ومىت ما مت حتقيق مركز التكلفة املنخفضة
 .االستثمار يف معدات جديدة ومرافق حديثة تساعد على قيادة التكلفة إعادة

 Differentiation   التميز
 القيادة الشاملة للتكلفة
Generic Competitive Strategic 

 Focus  الرتكيز

 على نطاق الصناعة

 السوق االستراتيجي

 جزء معين فقط 

 يدركـــه الزبـــــونتمييــز  مركز تكلفة منخفضة

 تميــــز مــــدرك            مركز تكلفة منخفضة

 اإلستراتيجيةاالستراتيجيات التنافسية الشاملة والميزة (: 11)الشكل رقم 

 121، ص0224، األردن، دار وائل للنشر، العولمة والمنافسة اإلستراتيجية اإلدارةكاظم نزار الركايب، : رالمصد
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 وأ على استهداف سوق جغرايف معني اإلسرتاتيجيةتركز املؤسسة من خالل هذه  :التركيز إستراتيجية .0
ال تعمل بالسوق بأكمله بل تتعامل وتركز على  سرتاتيجيةاإلاستخدامات معينة للمنتج فاملؤسسة وفقا هلذه 

ومن ميزات الرتكيز حتديد مد  جاذبية القطاع الذي تتم فيه املنافسة ورحبيته من خالل  (1).قطاع صغري وحمدد
متركز خماطر القطاع والسوق  اإلسرتاتيجيةهم عيوب هذه أقو  التنافس اخلمس به بينما من  حتليل شدة

 .برتكيزها على قطاع معني للنشاط اإلفالسفاملؤسسة تواجه خطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

اجلودة، : ن تتوفر لديها عوامل التفرد مثلألتحوز املؤسسة على خاصية التميز جيب : التميز إستراتيجية .1
خفض التكلفة من خالل  إسرتاتيجيةمع  اإلسرتاتيجيةوتتعارض هذه  .التكنولوجي اإلبداعخدمات الزبائن، 

اكتساب  اإلسرتاتيجيةهذه  خصائصومن . تسويقساليب الأالتميز يف و التميز يف نوعية وجودة املواد األولية 
تقدم املؤسسات املتميزة دوما حيث الة سعر املنتج وتكلفته ال يعترب منعرجا تنافسيا ويف هذه احل .والء العمالء

ومن عيوب هذه الطريقة  .سعارعلى كسب ثقة ووفاء عمالئها حىت لو استلزم ذلك فرض زيادات يف األ
 
1
، أطروحة مقدمة وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مدخل الجودة والمعرفةأثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية مساليل حيضية،  - 

 .06ص 0221/0224لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، دفعة 

 يوضح الربحية والحصة السوقية إلستراتيجية قيادة التكلفة والتركيز (Porter)منحنى (: 11)رقم  الشكل

 . 121، ص0224 ،األردندار وائل للنشر،  ،االدارة االستراتيجية العولمة والمنافسةكاظم نزار الركايب،  :المصدر

 الدفاعيةستراتيجية اال

الحصة  عالية
 السوقية

 إستراتيجية التركيز

 التكلفة الشاملة قيادة

 الربحية

 منخفضة
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نافسة تقلد ظهور مؤسسات ماىل سعار املنتجات عادة مما يؤدي أع االهتمام بفئة معينة من املستهلكني وارتفا 
 . بالسلب ذلك ينعكس عليهافلنفس املنتجات بأسعار  منخفضة   األصلية األوصاف

 استراتيجيات التغيير الحديثة

 (1): نذكر منها حديثة التطبيق ويطلق عليها اسرتاتيجيات التنافسية

 ؛ختفيض حجم العمالة إسرتاتيجية -1
 ؛اهلندسة إعادة إسرتاتيجية -0
 ؛اجلودة الشاملة إدارة إسرتاتيجية -1
 .من امليزة التنافسية نطالقااداء ترشيد األ -4

املوارد  إنتاجيةرفع  إىلاملنظم واملستمر اهلادف  اإلنساينه ذلك النشاط كونداء يف املؤسسة  يتسم ترشيد األ
اختصار يف اجلهد والوقت والتكاليف عرب استخدام  إىلاملتاحة من حيث املردود الكمي وجودة النوعية باإلضافة 

الوسائل ، اجليد واملنتج لكل املعارف بواسطة االستغاللالعلمية احلديثة يف جماالت التسيري واإلدارة  األساليب
 p . والقدرات

شكل من تلك القاعدية حيث جند منها اليت ال تظهر وجود املنافسة ب أخر تتفرع اسرتاتيجيات  (Porter) حسب
 (2):يعرب يف حد ذاته عن مواجهة املنافسة واملنافسني ونذكر منها إتباعهان أ إالمباشر 

الرتاجع ، (واألفقيالعمودي )التكامل ، التدويل، التنويع :مثل نشطةاملرتبطة حبافظة األ اإلسرتاتيجيةاخليارات  -
 .(خرجةاأل أواالنسحاب )عن االستثمار 

  .التعاونو  االندماج، (الداخلي واخلارجي)اسرتاتيجيات النمو  :مثل املؤسسةاخليارات املرتبطة بتطوير  -

 

من املصطلحات  (La Concurrence)واملنافسة ( La Compétitivité) التنافسية ييعترب مصطلحمن جهة أخر  
ول يف املدلول االقتصادي ، حيث يستعمل األلي والدويلخاصة على املستويني احملاحلياة االقتصادية كثر رواجا يف األ

  .نتناول يف املبحث املوايل موضوع تنافسية املؤسسة وعليه سوف. على املستو  الدويل والثاين على مستو  املؤسسة

 
1
،  0211، جوان 00، جامعة جممد خيضر بسكرة، العدد اإلنسانية، جملة العلوم الميزة التنافسية استراتيجيات التنافس كمدخل لترشيد أداء المؤسسة االقتصاديةامحد طرطار،  - 

 .121ص
، جامعة حممد واإلداريةاالقتصادية  األحباث، جملة موبيليسحالة المؤسسة الجزائرية التصاالت : لمواجهة المنافسة اإلستراتيجيةالخيارات ، عبد الوهاب بن بريكة، جنو  حبة - 2

 .9، ص 0229، ديسمرب 20خيضر بسكرة، العدد 
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 تنافسية المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني
األجود واألرخص تبعا لنوعية العميل  حتقيق املنتجات األسرع، إىللقد حتولت أهداف املؤسسات الرائدة 

املؤسسة ككل متكامل، يف نفس السياق تسعى  اهتماموتوقعاته وجعله حمور  احتياجاتهالذي أصبح أكثر تعقيدا يف 
ومن . حتسني تنافسيتها على مستو  مجيع وظائفها وأنشطتها من أجل البقاء يف السوق إىلاملؤسسة االقتصادية 

 :  اإلطار املفاهيمي لتنافسية املؤسسة وفقا للتسلسل املوايلخالل هذا املبحث نعرض 

 ؛مــفاهيم عامة حول التنافسية  -
 .مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة -

 مــفاهيم عامة حول التنافسية: المطلب األول

 ها  نواعخمتلف أ، هاتعريفن مفهوم تنافسية املؤسسة االقتصادية والذي يتضم إىلنتطرق يف الفروع املوالية 
 .أمهيتها وخصائصها إىلمث ننتقل  التنافسيةنشوء  إىلاليت تؤدي سباب األ

 تعريف التنافسية وأنواعها: الفرع األول

الناتج احمللي  إمجايلبالقدرة على حتقيق النمو السريع "ن التنافسية تعرب عن أرد تقرير التنافسية العاملية بو أ
قدرة االقتصاد على توفري "وتعرف التنافسية على مستو  االقتصاد الكلي بأهنا  ."بالنسبة للفرد على فرتات طويلة

 إىل، ويشري مصطلح التنافسية بتكاراالودعم قدرات  اإلنتاجيةمستو  معيشة مرتفع للمواطنني من خالل تعظيم 
  (1). "داء واإلنتاجيةعلى توليد مستويات مرتفعة من األ القدرة

قدرة على مواجهة القو  املضادة يف األسواق واليت تقلل من ال" أهنا على مستو  املؤسسةالتنافسية ب باملقابل يقصد
تستطيع املؤسسة ف .املركز التنافسي إىلويرتتب على التنافسية الوصول  (2)" السوق احمللي أو العاملي يفنصيبها سواء 

 :حتسني مركزها التنافسي يف األسواق بآليات عديدة منها

 الوفرات يف التكلفة ؛حتقيق  -
 األسعار ؛التحكم ب -
 يز املنتجات ؛مت إىلوالسعي  املطلوبة اجلودةحتقيق  -
 التوريد ؛ االلتزام بوقت -
 املرونة يف ضبط وتشغيل اآلالت واملصانع ؛ -

 

 
1
 .121مرجع سابق، ص ، سلطانعطية صالح  - 

2
 .101، ص 0222 اإلسكندريةللنشر، الدار اجلامعية  ، اإلستراتيجيةالعمليات  إدارةفريد النجار،  - 
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 درجة مهارة العمال ؛ -
 ؛ إلدارةلحديثة أساليب  -
 .ث والتطويرحالببانتهاج أفضل أساليب واالبتكار التجديد  -

احلفاظ على حصة املؤسسة من  إىلتطوير املنتجات باإلضافة هو تنافسية املؤسسة االقتصادية  إليهبرز ما تسمو أمن 
 وأ ما منفردةإساليب احملددة السوق وكذا حتسني رحبيتها، مما يستلزم استعداد املؤسسة ملواجهة املنافسة عن طريق األ

ويرتتب على حتسني املركز التنافسي زيادة املبيعات وخفض التكاليف الكلية وذلك يعد من مسؤوليات مديري . جمتمعة
 .والعمليات اإلنتاج

ق معدل مرتفع ومستمر ملستو  دخل بقدرة البلد على حتقي" تعرف تنافسية الدولة ككلمن جهة أخر ، 
 ".جور منخفضةأة على ضي امليزة النسبية املنافسفرادها ففي حني تقتأ

مؤسسات قطاع معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر  إمكانية"هنا أعلى  تعرف مستو  القطاع الصناعيعلى و 
وبالتايل متيز تلك الدولة يف هذه الصناعة وتقاس  ماد على الدعم واحلماية احلكوميةالدولية دون االعت األسواقب

املباشر الداخل  األجنيبتنافسية صناعة معينة من خالل الرحبية الكلية للقطاع وميزانه التجاري وحمصلة االستثمار 
 (1)."مقاييس متعلقة بتكلفة وجودة املنتجات على مستو  الصناعة إىل إضافةواخلارج 

عايري ووجهات املوجود مبختالف اال إىلباالستناد تصنيفات عدة  إىل التنافسيةمن خالل ما سبق ميكننا تصنيف 
، على (سعرية ونوعية)تصنيفات حتتية للتنافسية  إليهاالتصنيف سواء كان على مستو  الوحدة بذاهتا واليت تستند 

 :وفقا للمعايري املوالية و على مستو  االقتصاد الكليأ (اجلزئي) مستو  قطاع العمل

 (2): تنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إىل: املعيار الزمين .1
 أننه ال جيب أتعتمد على النتائج االجيابية احملققة خالل دورة حماسبية واحدة غري : التنافسية اللحظية -

ظروف أخر  جعلت املؤسسة يف وضعية  أونتفاءل بشأهنا لكوهنا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوق 
 .احتكارية

 . ختتص بالفرص املستقبلية وبالنظرة طويلة املد  من خالل عدة دورات استغالل: القدرة التنافسية -

 

 
 
1
 .104ص  ، املرجع نفسه،فريد النجار - 

2
، 10العدد ، (جامعة حممد خيضر بسكرة) اإلنسانية، جملة العلوم تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجيالطيب داودي، مراد حمبوب،  - 

 .19،ص 0229نوفمرب 
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 :  املعيار املوضوعي .0
ومن خالل هذا املعيار تعترب املؤسسة سعر البيع وسعر التكلفة مصدرا لتحقيق ميزهتا  (:املنتج/اخلدمة)تنافسية  -

 ؛جودة اخلدمات املقدمة إمهالالتنافسية ولكن يف بعض احلاالت ينصب االهتمام فقط على تدنية التكلفة مع 
نسب لتطبيق مفهوم ن مستو  املؤسسة هو األأللعديد من الباحثني يتفقون على  وفقا: تنافسية املؤسسة -

املؤسسات هي اليت تتنافس فيما بينها من خالل قياس الرحبية، التميز، حتقيق النمو  أن أساسالتنافسية، على 
 .والتواصل وكذا مد  مسامهتها يف التجارة الدولية حبسب احلصة السوقية احملصلة

 :معيار املنفعة احملققة .1
  ؛اخلصومات املمنوحة للعمالء أومثل التخفيضات التجارية : سعريةتنافسية  -
 .خدمات ما بعد البيع أوسرعة االستالم وتفرد اخلدمة بذلك  أومثل اجلودة : نوعيةتنافسية  -

 

 أسباب التنافسية، أهميتها وخصائصها: الفرع الثاني

 .أسباب التنافسية مث أمهيتها وخصائصها على التوايل إىلنتطرق يف اآليت 

 أسباب التنافسية  .1

 (1): عمال احلديثة جنداأل جماالت يفاألسباب اليت تشجع التنافسية  من

مام حركة حترير التجارة الدولية نتيجة العديد من أ احهاانفتبعد  ةق العاملياسو ضخامة وتعدد الفرص يف األ -
 ؛اجلات ومنظمة التجارة العاملية: االتفاقيات مثل

تيجة تقنيات املعلومات النسبية يف متابعة ومالحقة املتغريات نسواق العاملية والسهولة ة املعلومات عن األوفر  -
النسبية اليت تتعامل هبا املنظمات احلديثة يف  بحوث التسويقية والشفافيةالساليب أوتطوير  تواالتصاال

 ؛فسيةالتنا كزاملعلومات املتصلة بالسوق وغريها من املعلومات ذات الداللة على مرا 
املؤسسة الواحدة بفروع الوحدات و البني و االتصاالت وتبادل املعلومات بني املنظمات املختلفة،  سهولة -

 ؛ها من عمليات االتصاالت احلديثةبفضل شبكة االنرتنت وغري 
واالبتكار بفضل االستثمارات الضخمة يف  اإلبداعتدفق نتائج البحوث والتطورات التقنية وتسارع عمليات  -

 ؛ املنظمات الكرب  يف هذا اجملالنتيجة للتحالفات بنيالبحث والتطوير  جمال

 
1
 .116، ص 0229والتوزيع، األردن، ، دار املسرية للنشر اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشريةحممد مسري أمحد،  - 
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نافسني جدد يف دخول مل السهولة النسبية توفرت تويات اجلودة، وارتفاع مس اإلنتاجيةمع زيادة الطاقات  -
 لعمالء الذيند  اسوق مشرتين ترتكز القوة احلقيقية فيه ل إىلوحتول السوق  ،سواقالصناعات كثيفة األ

أيسر الشروط ومن مث ل متعددة إلشباع رغباهتم  بأقل و مامهم فرص االختيار واملفاضلة بني بدائأانفتحت 
تصبح التنافسية هي الوسيط الوحيد للتعامل يف السوق من خالل العمل على اكتساب وتنمية القدرات 

 .التنافسية
 ـة التنـافسيةأهمي  .2

 : تكمن أمهية التنافسية فيما يلي

ري تقرير التنافسية يشحيث تعظيم  االستفادة من املميزات اليت يوفرها االقتصاد العاملي والتقليل من سلبياته  -
حيث تعطي  قدرة على االستفادة من مفهوم تنافسية الدول الكبرية، أكثرن الدول الصغرية أ إىلالعاملي 

 ؛رحابة السوق العاملي إىلالصغري  التنافسية الشركات يف الدول الصغرية فرصة اخلروج من حمدودية السوق
والتحدي الكبري لدول العام الثالث بتوفري نظام اقتصادي عاملي  سالقيود اخلارجية واليت تظل اهلاجحترير  -

 ؛لدان النامية متاح لالستفادة منهجديد يشكل فرصة للب
انه وكما  إىلدوهلا بالنظر  أفراداليت متلك قدرة تنافسية عالية على رفع مستو  معيشة  ؤسساتدرة املق -

بنسبة جناح املؤسسات العاملة هبا  األوىلالتقارير الدولية يرتبط مستو  معيشة دولة ما بالدرجة  أشارت
 .جنيب املباشراالستثمار األ أوالدولية من خالل التصدير  األسواقوقدرهتا على اقتحام 

 االقتصادية مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة: المطلب الثاني

 :تتباين مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة االقتصادية وفقا ملنحى القياس على املستو  اجلزئي والكلي

 على مستوى المؤسسة: أوال

 مؤشرات التنافسية السعرية .1

املؤشرات مؤشرات لقياس تنافسية املؤسسة وتقييم وضعيتها حيث ختتلف هذه  يعتمد احملللون االقتصاديون على
لتحديد السعر الذي  أدناه األساسيةبالنسبة للمنافسة السعرية يتم االعتماد على املفاهيم . ةباختالف نوعية التنافسي

من  مبؤسسات أخر  أوضية ها بسنوات ماتنافسية املؤسسة ومقارنت الصريح لقياس أواملرجع الضمين يعترب املؤشر و 
 (1) :خالل

 
1
 - Claire Mainguy, L’Afrique peut–elle être compétitive?, éd KARTHALA, Paris, 1998, p20. 
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 ،والرسوم املفروضة املمنوحة اإلعاناتخر يتضمن عادة خمتلف يتميز بالتجانس من منتج آل: البيعسعر  -
يستخدم كمؤشر للتنافسية السعرية عند فاخنفاضه الشديد اسرتاتيجيات احتكار القلة،  أو يعكس بارتفاعهو 

 .حتديد هامش ربح مطبق على سعر التكلفة
التكاليف والطرق احملاسبية من بلد آلخر ومن  أنظمةباختالف  خيتلف حسابه: ر التكلفة احملاسيبسع -

 . النفقات الفعلية لد  املؤسسة أساسمؤسسة ألخر  يتم احتساهبا على 
خيتلف هذا السعر عن ذلك السابق حيث يعمل على حتديد مواقع للمقارنة   :سعر التكلفة املرجعي -

وما دون خالف ذلك فان مصطلح التنافسية السعرية هو سعر التكلفة . املتجانسة مع املنتجات املنافسة 
 .املرجعي

 :مثلرية قياس التنافسية السعلؤشرات جمموعة من امل ج ا ستنتا ، نتمكن منعند حساب القيم املذكورة أعاله

 :نذكر منها ستغاللاالالرحبية وجدول  مؤشرات  -
   ؛األعمالرقم /جة الصافيةالنتي 
  رقم األعمال؛ /اهلامش التجاري 
 رقم األعمال؛/ القيمة املضافة 
   األعمالرقم /جة الصافيةالنتي. 

 : مؤشرات الكفاءة -
 ؛األفرادعدد  /اإلنتاج 
  عدد األفراد؛/  اإلمجاليةاألصول الثابتة 
 القيمة املضافة؛/ أعباء املستخدمني 
  عدد األفراد/ القيمة املضافة. 

 :مؤشرات اهليكل املايل -
   األصول؛ إمجايل/ نتيجة االستغالل 
  ؛اإلمجاليةاألصول / رقم األعمال 
  األموال اخلاصة/ الصافيةالنتيجة.  

 .معدل منو رقم األعمال: مؤشرات رقم األعمال -
يعىن هبا تنافسية واليت السعرية لالسترياد  التنافسية إىلالسعرية ومؤشرات قياسها منر سية من خالل دراستنا للتناف

 (1): مؤشراتعلى ثالث ها نعتمد يف قياسحيث جنبية املستوردة، حمللية لتلك األاملنتجات ا

 
1
 -Lecaillon J.D, Le page J.M, Economie Contemporaine(Analyse et Diagnostics), éd De Boeck, Bruxelles, 

2008,p51. 
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اليت ميكن اقتناؤها مقابل وحدة نقدية  األجنبيةوحيدد جمموعة الوحدات النقدية ( e) معدل سعر الصرف -
 .حملية وهذا املعدل قابل لالرتفاع واالخنفاض وفقا للقيمة الشرائية للعملة

 
- *CU : التكلفة الوحدوية إلنتاج املنتجات املستوردة بالنسبة للتكلفة الوحدوية لإلنتاج احملليCU. 
 .*mواألجنيب  mلإلنتاج احمللي ( Taux de marge)معدل اهلامش  -

 : بلد ألجل احلصول على السعر الوحدوي لإلنتاج العاملة ألييطبق معدل اهلامش على تكلفة الوحدوية لليد 

 =P احمللي هو  اإلنتاجعدل محيث . هامش الربح إليهمضافا  اإلنتاجهو جمموع تكاليف : السعر أنمبا 
(1+m)cu   األجنيب هو اإلنتاجومعدل  :P*= (1+m*)cu*  

 :وعليه فان مؤشر  التنافسية السعرية حيسب كما يلي

  
  

   
 

  :و بعبارة أخر أ 

  
         

         
 

 

 :املؤشر املوايل حيث نفرض وجود منافس وحيد بالسوق على بينما يف قياس التنافسية السعرية للصادرات نعتمد

  
    

  
 

 .سعر صادرات املنافس بعملته:   *Pحيث 

        e: معدل سعر الصرف لعملة املنافس وما يقابلها بالعملة الوطنية. 

        P :سعر الصادرات وفقا للعملة الوطنية. 

 التنافسية غير السعرية .0

 إىل اإلشارةبل ينبغي التكلفة،  أو على السعر فقطالتصنيفات املؤهلة واملعتادة ملوضوع تنافسية املؤسسة   ستندتال 
 :مثل العديد من العوامل التفسريية إىلالتنافسية باالستناد  منجوانب أخر  
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تطور الطلب العاملي، ترتكز على معرفة وء على جودة التخصص وما يتوافق و الض إلقاءيتم : تنافسية اجلودة -
وهنا يقصد هبا املنافسة غري . سرعة تسليم املنتجات أووجهة املنتج ونوعية اختيارات وأذواق املستهلكني 

 .السعرية
هبا املؤسسة من حجم السوق الكلي  حتظىحصة السوق النسبية اليت و يقصد هبا حجم و : تنافسية احلجم -

 .داءأ األحسنمقارنة حبصة سوق املنافس 
 مؤشرات التنافسية على المستوى الكلي والجزئي: ثانيا

 :تقاس درجة تنافسية اقتصاد بلد معني على مستويني الكلي واجلزئي وذلك باالعتماد على املعدالت املوالية 
 ؛معدل منو الدخل احلقيقي للفرد -
 ؛النتائج التجارية -
 .للتنافسية الدولية  اإلمجايلاملؤشر  -

 

 واستدامتهاأساليب تحقيقها ، الميزة التنافسية بالمؤسسة االقتصادية: المبحث الثالث

االستحواذ على مكانة كرب  بالسوق الذي تنشط به فهي تعتمد على الكيفيـة  إىلتسعى املؤسسة االقتصادية 
الـيت تسـتطيع مـن خالهلـا خلـق قيمـة اقتصـادية أكـرب مقارنــة مبنافسـيها، هـذه القيمـة جيـب أن تللمـس مـن جانـب العمــالء 

املقابــل تعــود علــى املؤسســة بأربــاح وعوائــد مكتســبة نتيجــة لزيــادة والــيت تــنعكس علــى جــودة ونوعيــة املنــتج املقــدم هلــم ب
للعناصــر وهنــاك العديــد مــن املــداخل الكتســاب امليــزة التنافســية نــدرجها ضــمن هــذا املبحــث املفــرع . حصــتها الســوقية

 :املوالية
  ؛(مصادر امليزة التنافسية واهم املقاربات املفسرة هلا ،تطور، خصائص) مـــاهية امليزة التنافسية -
 ؛اكتساب امليزة التنافسية وتطورها حنو ميزة تنافسية مستدامة -
 .دور سلسلة القيمة يف حتقيق امليزة التنافسية -
 مـاهية الميزة التنافسية: المطلب األول

يتفق أغلب الباحثني على أن امليزة التنافسية تكتسب على مستو  املؤسسة وليس على املستو  الكلي فهي  
معينة للتنافس، فهناك العديد املقاربات اليت تناولت  إسرتاتيجية إتباعتربز تفوق املؤسسة الذي ميكن حتقيقه عند 

 .عليه، نعرضها يف الفروع التاليةمفهوم متخصص ومتفق  موضوع امليزة التنافسية وتطورها لتحديد
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 هم المقاربات المفسرة لها أالميزة التنافسية، خصائصها و  ظهور تطور: الفرع األول

 Comparative)حيث كانت تعرف بامليزة النسبية  ،بداية الستينات إىليرجع مفهوم امليزة التنافسية 

advantage)  من روادها االقتصادي(David Ricardo)  مفسرا ألسباب قيام التبادل التجاري الدويل وإثباته
 اإلنتاجيفرع الإلمكانية قيام التجارة الدولية على أساس التخصص أو تقسيم العمل الدويل فكل دولة تتخصص يف 

دول أخر  تتميز  إنتاججبزء من فائض  اإلنتاجحيث يستبدل فائض  اإلنتاجالذي تتمتع فيه مبيزة نسبية أكرب لعوامل 
املتخصص لكل  اإلنتاجالزاوية يف حتديد نوع وشكل  حجرالتبادل التجاري احلر  ثلمي. سلع أخر  إنتاجنسبيا يف 

تلك و واالبتكار  اإلبداعقابلية املؤسسة على  مثل مبعرفة خمتلف مصادر التغري الداخلية منها. مؤسسة باإلقليم املتميز
 .التغيري، عدم التجانس بني تأثري وسائل املؤسسات املختلفةفرص ة على استغالل سرعة وفاعلية املؤسسك  اخلارجية

ن امليزة أثبت أوالذي  (Michael Porter) فكر االقتصادييرتبط مفهوم  امليزة التنافسية بامليف نفس السياق، 
وفعالية من تلك  كثر جناعةأاملؤسسة لطرق حديثة  اكتشافمبجرد  أتنش فهيالتنافسية ترتبط باملؤسسة ال بالدولة 

 .  وحتقق املؤسسة من خالل ذلك قيمة مضافة ملستهلكيها .املستعملة من قبل منافسيها

حيث ينادي ، نشطة والثانية مبنية على املواردعلى األ نظريتان أساسيتان للميزة التنافسية ترتكز األوىلهناك ف
(Michael Porter) التسيري اجليد  تنشأ أساسا نتيجة ةؤسسملباامليزة التنافسية  أن إىلوىل وهو من رواد النظرية األ

قدرة املؤسسة على "أهنا على يعرفها و . الرتكيزو التكلفة، التميز ختفيض : ثالث اسرتاتيجيات للتنافسألنشطتها وحدد 
 (1)" هبذه القدرة االحتفاظ إمكانيةسواق مع قل ومنتج متميز عن نظريه يف األأو خدمة ذات نفقة أتقدمي سلعة 

 حيث حتقق امليزة التنافسية (Collins , Grant Barney) هم روادهاأومن   ة،خر  جند النظرية الثانيأجهة من 
 . انطالقا من مواردها باملؤسسة

م
جمموعة ( Barney)د صفته وقدرته على حتقيق ميزة تنافسية حدد ر  و  وحىت يكتسب امل

  (2): مثل من اخلصائص والشروط الواجب توفرها فيه

قيمة من قبل الزبون فضال على الالفرص وخلق  اختيارحبيث يسمح للمؤسسة حبسن : وقيمتهندرة املورد  -
 قيمة املؤسسة؛حتسني 
متعلق خبصوصيات املؤسسة على مر أحداثها االقتصادية املؤرخة بتواريخ )ن يكون صعب التقليد واحملاكاة أ -

 إىلسباب بني مورد املؤسسة وامليزة التنافسية باإلضافة وجود عالقة  غري واضحة األ إىلفة باإلضا ،حمددة

 
1
 .99، ص0222، اإلسكندرية، منشاة املعارف، اللوجستيك كبديل للميزة التنافسيةحجازي،  محد أعبيد علي  - 

2
، (جامعة حممد خيضر بسكرة) اإلنسانية، جملة العلوم مصدر لتحقيق الميزة التنافسية في ظل المحيط االقتصادي الجديد: الفعالة للمعرفة اإلدارةفريد كورتل،   - 

 .061، ص0229، ماي 10العدد

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=porter+michael&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichael_Porter&ei=o3yfUNbeBIWa1AWnpoG4Cg&usg=AFQjCNEiEv-kxfS5v6BGPqwav3g3POCSmQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=porter+michael&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichael_Porter&ei=o3yfUNbeBIWa1AWnpoG4Cg&usg=AFQjCNEiEv-kxfS5v6BGPqwav3g3POCSmQ
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و خارجها تفسر من خالهلا حتقيق املؤسسة للميزة التنافسية أعالقات غري رمسية داخل املؤسسة  وجود
 ؛ املؤسسةمسعة  إىلباإلضافة 

 و نقله لعدم وجود بدائل له؛أصعوبة تعويض املورد  -
دامة ميزهتا التنافسية يعتمد على سرعة املؤسسات املنافسة ستاملؤسسة على ان قابلية أذ إتمتع بالدميومة ين أ -

 تقليديها؛على 
مصادر متعددة ومتفاعلة جيعل  إىلن بناء االسرتاتيجيات املستندة أ إذ والتجديد استمرارية التطوير، التحسني -

ف عالية مبا يضمن تكاليمر الذي حيملها األ ،درجة عالية من الصعوبةعلى  املنتجات تقليدعملية من 
كل ما سبق وجب التفريق بني املقدرة املميزة وهي ما تنجزه املؤسسة بصورة   إىلباإلضافة  احملافظة عليها

و منتجاهتا من وجهة نظر الزبائن وألجل فهم أة التنافسية هي ما مييز املؤسسة من منافسيها بينما امليز  أفضل
 (1) :النقطتني التاليتني إىل التطرقمن العالقة بني املصطلحني البد 

ميزة تنافسية فإذا كانت املؤسسة ذات مقدرة  إىلحتويل املقدرة املميزة : الخارج إلىمدخل من الداخل  -
 .احملافظة على ميزة تنافسية ما أوتستخدمه يف توليد  أناملال فعليها  رأساستثنائية يف زيادة 

ة هبا املؤسسة يتم حتديد املقدر  وهنا بعد حتديد املزايا التنافسية اليت ترغب :الداخل إلىمدخل من الخارج  -
 (2) .املميزة املطلوبة لتحقيقها

 مصادر الميزة التنافسيةو  أنواع: الفرع الثاني

 أنواع الميزة التنافسية: أوال

 :جمموعة من التقسيمات مدخل التحليل وفيما يلي نعرض الختالفتتعدد أنواع امليزة التنافسية وفقا 
 حسب غرض وأهداف المؤسسة 

 : نوعني إىلأن امليزة التنافسية تنقسم  (Michael Porter)ير  
. بيع نفس املنتجات بسعر أقل من املنافسني أو إنتاجتتميز بعض الشركات بقدرهتا على : التميز يف التكلفة -

تكاليف : مبراقبة التكاليف ومقارنتها باملنافسني مثل .هذه امليزة تنشأ من قدرة املؤسسة على تقليل التكلفة
  .التكوين، تكاليف روابط األنشطة والعمليات

 
1
 11، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد اثر تحليل كلف النوعية على أساس األنشطة قي تحقيق الميزة التنافسيةانتصار امحد عبيد، جليلة عيدان حليحل،  - 

 .041، ص 0229، جامعة بغداد، 49العدد 
2
 40ص، مراد حمبوب، مرجع سابق، داوديالطيب  - 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=porter+michael&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichael_Porter&ei=o3yfUNbeBIWa1AWnpoG4Cg&usg=AFQjCNEiEv-kxfS5v6BGPqwav3g3POCSmQ
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هي القدرة على تقدمي منتج متميز وله قيمة من وجهة نظر : التميز عن طريق االختالف أو التفاضل -
جودة وسائل اإلنتاج، : توفرت على عوامل التفرد مثل إذاالعمالء وتتحصل املؤسسة على مصادر متيز املنتج 

 .، الرزنامة(روابط األنشطة، املوردين، قنوات التوزيع)خربة ومهارة املستخدمني، التنسيق بني الروابط 
  العامل الزمنيحسب 

من املزايا  أنواعثالثة  إىلترتبط امليزة التنافسية بالعنصر الزمين فمنها الدائمة واملؤقتة وهذان النوعان بدورمها يتوزعان 
 (1): وفقا للمراحل املوالية حتقيق امليزة التنافسية النهائية إىلمن وجود الضرورة التنافسية حىت تصل  بدأتاليت  سلسليةالت

 (Competitive Necessity)الضرورة التنافسية  أوالتماثل التنافسي  -1

نظام كدية املوجودة لد  املنافسني،  االقتصا يقصد هبا تلك امليزة اليت متتلكها املؤسسة وتساهم يف خلق نفس القيمة
 .خر املؤسسات األب جيب أن يتميز عن غريهالذي  املعلومات االسرتاتيجي

 (Competitive Disadvantage) التنافس غري املميز -0

كون على يو قل من املنافسني أساهم سو  يف خلق قيمة اقتصادية ي ،يقصد به التنافس الذي ال حيقق ميزة تنافسية
 .ومؤقتبقى ملدة زمنية طويلة وي نوعني دائم

 (Competitive advantage)امليزة التنافسية  -1

مما  أدوات تسيريية حديثة أو  جديدة إنتاجتقنيات  استخدام جراءمنافسيها كرب من أحتقق املؤسسة قيمة اقتصادية 
  .عن نظرياهتا بالسوق جيعلها تتميز

 بناء الميزة التنافسية ومصادر أسس: ثانيا

 أسس بناء الميزة التنافسية      .1

جودة املنتج، التنويع والتجديد مبا خيدم  ،كفاءة اإلنتاج: سس عامة مثلأ إىل باالستنادامليزة التنافسية يتم بناء  
داخل املؤسسة  األفرادساسي لبناء امليزة التنافسية فهي متثل من جهة قدرة متثل الكفاءة احلجر األو . أذواق العمالء

خر  هذا النوع من املوارد صعب أحتت تصرف متخذي القرار  ومن جهة ظهار قدراهتم الباطنية ومعارفهم إ على
مما  ،تتبع بل مبورد بشري ذو قدرات ومعارف باطنية وظاهرية قابلة للتطور إنتاجتقتىن وال بطريقة احملاكاة فما هي بآلة 

 (2) .الالمتناهيحيقق االختالف والتميز  

 
1
 .141، ص0226، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، (مدخل استراتيجي معاصر)اإلستراتيجيةنظم المعلومات السامرائي،  أمنيغسان عيسى العمري، سلو   - 

2
املعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي  :، ورقة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حولتسيير الكفاءة ودورها في بناء الميزة التنافسيةعبد الفتاح بومخخم،  - 

 .114، ص0221للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة بسكرة، 
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و حتقيق ما أات وتوقعات املستهلكني يشباع طلبإعلى ته جند عنصر جودة املنتج املقدم وهي قدر  ما سبق إىلإضافة 
 (1): التالية عناصرال إىلباإلضافة ق اجلودة يوبالتحديد حتق ،يزيد عنها

 لتحسني أداء املؤسسة؛ ساسيةبتوفري اخلصائص األ: اء واملميزاتداأل -
 ؛كالتوافق ورغبات املشرتي واملستهلك: املتانة واألمان -
    .مثل خدمة ما بعد البيع: االعتمادية -

 

معيار االستجابة الحتياجات العميل باستعمال كل الطرق والوسائل املتاحة جلذبه واحلفاظ عليه  إبراز أيضاجيدر 
جاته وتوقعاته، مما يربز من جهة تعقيدا يف احتيا أكثر أصبحبالرتكيز عليه وجعله حمور اهتمام املؤسسة خاصة ومؤخرا 

 . خر  جناعة البحوث التسويقية وخمتلف وسائل الدعاية واإلشهارأ

 مصادر الميزة التنافسية  .2

 :واليت حنصرها يف شقني الداخلية واخلارجية االقتصاديةتتعدد مصادر امليزة التنافسية باملؤسسة 

 :أمههاعادة تكون مرتبطة مبوارد وقدرات املؤسسة وأساليب التسيري املستخدمة نذكر  :املصادر الداخلية .1
 يصاحبها مليزة التنافسية أساسيا لتجدد امصدرا  اإلبداعأصبحت القدرة على : اإلبداع

 مبدأ ختفيض التكلفة؛عنصري احلفاظ على اجلودة و 
 كم يف جدولة التسليم العمالء أسرع من املنافسني والتح إىليعترب الوصول : الوقت

 إدارةتقليص زمن دورة حياة املنتج نقاط قوة تتحلى هبا املؤسسات اليت جتيد  إىلباإلضافة 
 لتحقيق امليزة التنافسية؛ الوقت

 أصبحت املؤسسات الكرب  تستثمر بشكل كبري يف املعرفة كمدخل اسرتاتيجي : املعرفة
 القيمة احلقيقية للمعرفة والكفاءة الداخلية أمر ضروري لتحقيق امليزة التنافسية باعتبار رمسلة

املعامالت اخلاصة، براءات االخرتاع والعالمات التجارية املتميزة وجتسد  :للمؤسسات ذات
 (2) والتسيري املتطورة؛ اإلنتاجأساليب من خالل التكنولوجيا املكتسبة،  هذه املعرفة

يزات اليت فرص وم إجياد إىليؤدي باملؤسسة اخلارجية للمؤسسة ومما  تتشكل من متغريات البيئة: املصادر اخلارجية .0
 . جيب استغالهلا كظروف العرض والطلب، مؤشرات التجارة اخلارجية كسعر الصرف وغريها

 
 
1
 .102فريد النجار، مرجع سابق، ص  - 

2
 .9مساليل حيضية،  مرجع سابق، ص  - 
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 اكتساب الميزة التنافسية وتطورها نحو ميزة تنافسية مستدامة: المطلب الثاني

فمن خالل الفروع املوالية نتعرف  تطويرها واستدامتها ،امليزة التنافسية كتسابا  إىلاالقتصادية  تسعى املؤسسة
 .واستدامتهاعلى دورة حياة امليزة التنافسية مث البحث عن طرق احملافظة عليها 

 دورة حياة الميزة التنافسية: الفرع األول

التكنولوجي وسرعة  اإلبداعحبكم اتساع املعرفة وتفاعلية باملؤسسة االقتصادية بقصر العمر متتاز امليزة التنافسية 
 (1).االبتكارات بل وجتددها الدائم مما يفرض على املؤسسة رسم وجتديد اخلطط خالل كافة دورة حياة امليزة التنافسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فيما يلي دورة حياة امليزة التنافسية راحلم تتمثل 

الكثري من التفكري  إىلطول املراحل بالنسبة للمؤسسة املنشئة للميزة لكوهنا حتتاج أتعد : مرحلة التقدم .1
 ؛كثر فأكثرألتنافسية مع مرور الزمن انتشارا واالستعداد البشري، املادي واملايل، وتعرف عندها امليزة ا

 
1 - H. Spitezki, La stratégie d’entreprise (compétitivité & mobilité), éd Economica, Paris, 1995, p54. 

ــبني  الزمن  مرحلة الت

 مرحلة الضرورة التـنافسية  مرحلة التقليد

Source : H. Spitezki, La stratégie d’entreprise (compétitivité & mobilité), éd Economica, Paris, 1995, p54. 

 

 

 مرحلة التقدم 

حجم الميزة 
 التنافسية

 دورة حياة الميزة التنافسية(: 11)الشكل رقم 

(11)الميزة التنافسية  (12)الميزة التنافسية    
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تعرف امليزة التنافسية هنا استقرارا نسبيا من حيث االنتشار وما يصاحبها من بدء تركيز : التبنيمرحلة  .0
 ؛سسةاملنافسني على املؤ 

امليزة التنافسية مع  خصائص هبذه املرحلة يكون املنافسون قد تعرفوا على حجم كبري من: مرحلة التقليد .1
 ؛باملؤسسة شيئا فشيئا حنو الركود يةحماولتهم لتقليدها وبالتايل ترتاجع امليزة التنافس

يزة التنافسية للمؤسسة سريعة لتحسني امللول ح إجياد إىلدعي الضرورة القصو  هنا تست: مرحلة الضرورة .4
امليزة احلالية، وذلك لضمان احلصة  أسسسس ختتلف متاما عن أميزة جديدة على  إنشاءو أوتطويرها 

  .السوقية بني املنافسني
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 الحفاظ على الميزة التنافسية واستدامتها: الفرع الثاني

ن استطاعت املؤسسة التحكم فيها تضمن استدامة ميزهتا التنافسية يف خضم اشتداد قو  إهناك عدة عوامل 
 :وذلك من خالل (1)ة التنافس اخلارجي

املعنوية تلك بينما  فردة القيمة سهلة التقليدمناملادية تعترب موارد املؤسسة : احملافظة على موارد املؤسسة .1
درة على احلصول على نفس ي  عدم القألإلحالل  يتهاقابل عدمن تتميز بالندرة و أفيجب  .صعبة احملاكاة

مبراعاة  كل عوائق التقليد والتحكم يف عامل الوقت فتحقق  األخر املوارد بداء املستعمل مستو  األ
وسع يف حتقيق هذه امليزة، باإلضافة أاملؤسسات املنافسة جمال زمين املؤسسة ميزهتا التنافسية عندما تستغرق 

املوارد البشرية اليت متثل الطاقة الداخلية واملتجددة باملؤسسة  وعليه تتسابق املؤسسات الستقطاب  إىل
 . الكفاءات

لتكنولوجية احلادثة اإلنتاج باحملافظة على ديناميكية هيكل الصناعة املتبع وفقا للتغريات ا إسرتاتيجيةاختيار  .0
فاملؤسسات الناشطة يف حميط حركي  .القوانني والتشريعات احلكومية :ومد  وجود عوائق للتنافس احلر مثل

 .ةب الشخصيياسو االستحواذ على معدالت عالية من جتديد املنتج مثل صناعة احل إىلمتيل 

 دور سلسلة القيمة في تحقيق الميزة التنافسية: المطلب الثالث

اهليكل الذي تستعمله املؤسسة لفهم مواقع تكاليفها والتعرف على أدوات "تلعرف سلسلة القيمة كوهنا 
ض سلسلة القيمة الكيفية اليت يتحرك عر  وتم  (2)".على مستو  األعمال اإلسرتاتيجيةمتعددة تستخدمها لتسهيل تنفيذ 

جمموعة من العمليات  إىلهنائيا، لذلك تقسم املؤسسة أن يصبح منتجا  إىل األوليةهبا املنتج من مرحلة مجع املواد 
سلسلة القيمة يساهم يف حتقيق القيمة الكلية  أنشطةاملرتابطة اليت بدورها متثل جمموعة من األنشطة وكل جزء من 

 اكرب قيمة إضافةلسلسلة القيمة هو  األساسيالكلية الن املفهوم  األرباحزء من جب اهم املقدمة للزبون وكذلك يس
وتساهم سلسلة القيمة يف فهم . السلسلةبممكنة بأقل تكلفة وقياس مقدار املسامهة يف القيمة املقدمة والربح لكل جزء 

طبيعة املؤسسة وهيكل قدراهتا واستخدام مواردها يف خمتلف العمليات التشغيلية واالستثمارية لتصحيح نقاط الضعف 
اكرب قيمة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة للمساعدة يف حتقيق ميزة تنافسية  إضافة إىلودعم نقاط القوة بالشكل الذي يؤدي 

األفضل، خدمات التوصيل وما بعد البيع، تقدمي الضمانات  األداءمنها املتانة،  أشكالللمؤسسة واليت قد تأخذ عدة 
 .استقطاب آخرين جددوغريها من املزايا التنافسية باليت تساهم يف احملافظة على الزبائن احلاليني و  األقلوالسعر 

 
1
 .011 ص مرجع سابق،عظيمي دالل،  - 

2
 - Jean-Louis MAGAKIAN, Marielle Audrey  PAYAUD, 100 fiches pour comprendre la stratégie d’entreprise, 

éd Bréal, 2eme edition, France,7002,  p124 
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 األنشطةتصف  ، فهيقتصادي وإمكانية املؤسسةداء االاليت تشكل األ األنشطةتصف سلسلة القيمة كل 
العمل املمتاز الذي من  إطارلعمالء يف سلعة او خدمة معينة، ومن مث فان سلسلة القيمة متثل لاملطلوبة خللق قيمة 

 (1).الضعف لكل نشاط مقابل منافسي املؤسسةو خالله يستطيع املسريون حتديد حاالت القوة 

 األنشطةحيث ترتبط . عمةاأنشطة أولية وأنشطة د: فئتني واسعتني إىلنشطة كل مؤسسة أتصنف سلسلة القيمة 
تقنية ك (Porter) منوذج سلسلة القيمة الذي قدمهويتم استخدام  .مباشرة حبلقة اإلنتاج، التطوير، التوزيع األولية

املؤسسة هبدف حتديد مصادر امليزة التنافسية وبالتايل معرفة عناصر القوة والضعف بالرئيسية  األنشطةحتليل  تستهدف
 أواليت تؤديها املؤسسة إلنتاج وتوصيل سلعة  األساسية املهمة األنشطةمتثل هذه و  .أيضاالداخلية احلالية واحملتملة 

 .خدمة للعميل

 إثراءتعمل على فهي  أخر ملؤسسة، بعبارة با األولية األنشطةتساعد تلك املهام اليت  إىلعمة تشري ادال األنشطةبينما 
مصب، و منبع  أنشطة أهنايف سلسلة القيمة على  األنشطةوعليه ميكن وصف  األولية، األنشطةمساعدة وظيفة  أو
املنبع تؤد  يف املراحل  أنشطة أخر موردي املؤسسة بعبارة  إىلاملنبع حتدث بعيدا عن املستهلك واقرب  أنشطةف

يف هذه ضوت .املشرتين إىلاملصب اقرب  نشطةأ يكون حدوثالقيمة يف حني  إضافة أو نتاجاإلمن عملية  األوىل
 .للمنتجقيمة  إضافةيف ( املنبع أنشطة)اإلنتاجية العملية اليت يتم تشغيلها خالل  (املوارد) املدخالت إىلقيمة  األنشطة

 أومهما كان نوعها كالسلع، املنتجات نصف مصنعة ) األوليةمنطقيا وتدرجييا لتحويل املواد  األولية األنشطةتتسلسل 
قيمة باملؤسسة، وتعترب املؤسسة  من منظور هذا النموذج عبارة عن سلسلة من قيم للعمالء مما خيلق  إىل( تامة الصنع

  .خدماهتا أومنتجاهتا  إىلاليت تضيف قيمة  والداعمة األساسية األنشطة

ذلك الرتباط هذا التحليل  .وحتديد مصادرها هابعمتا ،فهم وحتليل تكلفته أيضاحتليل قيمة كل نشاط يتطلب  إن
عندما تكون قيمة املخرجات وهي حصيلة  األرباحخدمات، وحتقق املؤسسة  أوع بقياس قيمة املخرجات من سل

ملؤسسة واليت باسلسلة القيمة  أنشطةسسة نظري كل اكرب من التكاليف اليت حتملتها املؤ  األنشطةالقيمة املضافة لكل 
وكل . من طرف آخر وغريهم عمالءقيمة للموردين من طرف وسلسلة القيمة للمستفيدين او الترتبط بسلسلة ال

خمرجات،  إىلاملدخالت نظام حتويل  أي.  وعملياهتا أدناهسلسلة للقيمة هلا مدخالهتا كما هو واضح يف الشكل 
حسب تصنيف  األوليةالداعمة واألنشطة  األنشطةواملخرجات من سلع وخدمات متثل القيمة الكلية املرتاكمة من 

بسلسلة القيمة   أيواخللفية  األماميةوينتج عن هذا الواقع ارتباط امليزة التنافسية للمؤسسة بامتداداهتا  .النموذج

 
1
 .024، ص0226دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  ،(بناء الميزة التنافسية) اإلستراتيجية اإلدارةعبد احلكم اخلزامى، - 
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توزيع  أو بيعتتوىل  األطراف أي. املؤسسة بعناصر املدخالت وسلسلة القيمة للعمالء للموردين واألطراف اليت تغذي
  .تسويق املنتجات أو

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (1): وهي األولية األنشطةيتكون منوذج سلسلة القيمة من 

 (Inbound Logistics): (الداخلة اإلمدادات)السوقية الداخلة  األنشطة

الالزمة للنظام  األخر ختزين  ومناولة املواد وعناصر املدخالت  ،حتريك ،ذات العالقة بنقل واستالم األنشطةتعين كل 
 .اإلنتاجضمان تدفقها تلبية الحتياجات  إىل باإلضافةاللوجستية وحركة املواد  اإلدارة أي. اإلنتاجي

 

 
1
 - James A, O’Brien, Management information Systems A managerial end user perspective, éd Irwin/McGraw-

Hill, USA, 1990, p50. 

 نموذج سلسلة القيمةمكونات (:  21)الشكل رقم 

Source : James A, O’Brien, Management information Systems A managerial end user perspective, éd 
Irwin/McGraw-Hill, USA, 1990, p50. 
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 (Operation)العمليات 

كاملكننة، التغليف، التجميع   (خدمات/سلع)خمرجات  إىلالصناعية وغريها اخلاصة بتحويل املدخالت  األنشطةكل 
 .والفحص وغريها

 (Logistics Outbound) (المخرجات)السوقية الخارجة  األنشطة

 أومن سلع تامة )تسليم املخرجات   أوخزن  أووالعمليات اللوجستية ذات العالقة بنقل وتوزيع  األنشطةتشمل كل 
 .، وتنفيذ وجدولة تسليم الطلبيات بالوقت احملدد(نصف مصنعة

 (Marketing and sales) التسويق والمبيعات

 .األخر تنفيذ للوظائف التسويقية  أوالتسويق من ختطيط للمزيج التسويقي  إدارة أنشطةوتتصل بكل 

 (Service)الخدمة 

الرضا التام للمستهلك، وتشمل  إىلمرتبطة بدعم املبيعات  وتقدمي خدمات ما بعد البيع للوصول  أنشطةوهي 
 .قطع الغيارتوفري و الصيانة، تبديل األجزاء و  اتالتدريب، اإلصالح

 :الداعمة فتتكون من األنشطة أما

  (Organizational Infrastructure) البنية التنظيمية

الداعمة  األنشطةالتمويل واحملاسبة وكل  ،الشؤون القانونية ،والتخطيط االسرتاتيجي اإلدارةة التنظيمية تتضمن البني
 .األخر 

 الموارد البشرية إدارة

 .تدريبهم، حتفيزهم واإلشراف عليهم ،األولية األنشطةفراد الذين سوف ينفذون األ يتم استقطاب

 (Technology Development)تطوير التكنولوجيا 

التكنولوجية لكل نشاط يف  فة الفنية واإلجراءات واملدخالتاملعر  إىل باإلضافة ه تصميم حتسني املنتج، أنشطة متثل
 .سلسلة القيمة
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 التموين والشراء 

خدمات  أومواد نصف مصنعة  أو وأجزاءوضمان تدفقها من مواد أولية،  اخلاصة بتوفري املدخالت األنشطةمتثل 
 .التسهيالت الداعمة

للسلسة يعرب عن موقع حتقيق  امليزة التنافسية  اإلمجاليةجند اهلامش وهو جزء ال يتجزأ من القيمة  أخر من جهة 
ة طأنش إدراج بعديعرب اهلامش عن النتيجة احملصلة  (1)حاجات العمالء  اعإشباملكتسبة من طرف املؤسسة عن طريق 

 .سلسلة القيمة

 (2): التحليل املوضوعي للنموذج يظهر النقاط اآلتية إن: (Porter)تقييم منوذج 

كالبىن التحتية   األمدقسم منها طويل  األساسية،مرافقة لألنشطة  وأحياناسابقة  أنشطةالداعمة هي  األنشطة .1
شرية فلها تأثري بطويل األمد كإدارة املوارد ال أوقد يكون قصري األمد  اآلخروالتطوير التكنولوجي والقسم 

 .مشرتك
 .ةالسوق الداخل أنشطةهو احد  وإمناالداعمة  األنشطةنشاط الشراء ليس من  .0
حتويل املدخالت، ومبجرد  أنشطةترافق  وأحياناباألنشطة السوقية الداخلة اليت تسبق  تبدأ األساسية األنشطة .1

 .السوقية اخلارجة مث البيع والتسويق األنشطةنشاط عمليات التحويل تبدأ  إهناء
والداعمة  األساسية األنشطةالبيع والتسويق وإمنا تكون مرافقة لكافة  أنشطةاخلدمات ال تبدأ بعد  أنشطة .4

 .قألنشطة البيع والتسويتابعة فضال عن خصوصيتها كوهنا 
فقد (اهلامش)اختلفت املصادر العلمية اليت تتناول سلسلة القيمة يف حتديد املرحلة اليت تتحقق فيها القيمة  .1

 األنشطةحتققها يف هناية  إىلاألساسية، وأشار البعض اآلخر  األنشطةحتقق القيمة بنهاية  إىلالبعض  أشار
سلسلة القيمة يتحقق بشكل تدرجيي مع تنفيذ سياسات  أنشطةاهلامش الذي حتققه  إن. الداعمة واألساسية

 .بكفاءة وفعالية األنشطة أداءاملؤسسة من خالل 

 (3): ويرتكز مفهوم سلسلة القيمة على حمورين رئيسني ومها

 
1
 - Jean-Louis MAGAKIAN, Marielle Audrey  PAYAUD, 100 fiches pour comprendre la stratégie d’entreprise, 

op.cit, p 124. 
2
 - Gravens W. David, Strategic Management, McGraw Hill, USA,2000, p253. 

3
الشركة العامة –التكلفة بهدف التخفيض  إلدارةاالستراتيجيات الحديثة  كأحداستخدام سلسلة القيمة  يونس الشعباين، هشام عمر محودي عبد احلديدي،  إبراهيمصاحل   - 

 .92، ص0212، العراق، 10جملد  99واالقتصاد جامعة املوصل، العدد  اإلدارة، جملة تنمية الرافدين، كلية -والمستلزمات الطبية في نينوى األدويةلصناعة 
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قيمة  أوتضيف منفعة  أهنااليت يقتنع املستهلكون  األنشطةوهي تلك : اليت تضيف قيمة األنشطةحتديد  -1
اليت ال تضيف  واألنشطةاليت تضيف قيمة  األنشطةللمنتج وتستخدم املؤسسات هذا املفهوم للفصل بني 

 .قيمة
 إضافة إىليؤدي  إنفاقهاوهي تلك التكاليف اليت يقتنع املستهلكون أن : حتديد التكاليف اليت تضيف قيمة -0

 .ليف اليت تضيف قيمة وغري ذلكقيمة للمنتج، وتستخدم املؤسسات هذا املفهوم للفصل بني التكا

اتضح مما تقدم بان سلسلة القيمة ترتكز على  إذالعالقة بني سلسلة القيمة وحتليل القيمة متداخلة  نأويالحظ 
 واإلبقاءاليت تضيف قيمة  األنشطةعمل حتليل القيمة يكون يف تنمية  أن إذ. والتكاليف املضيفة للقيمة األنشطة
مراحل حتليل سلسلة القيمة بالتفصيل يف الفصل  إىل تضيف قيمة وسوف يتم التطرق بعاد تلك اليت العليها وإ

 .املوايل
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 الفصل خالصة

حتقيق النجاح يف عملياهتا وأنشطتها وتكافح باستمرار لبناء مركز  إىلتسعى معظم املؤسسات االقتصادية  
 أعماهلان تفكر بالكيفية اليت ستكون عليها أطويلة األجل و  ةفمن املفروض أن متتلك رؤي ،متميز اسرتاتيجي وتنافسي

للتنافس  إليهاتوضح الكيفية اليت تستند  إسرتاتيجيةاملستقبلية، وتتبع املؤسسة توجهات  األرباحخاصة يف جمال حتقيق 
باإلضافة . األهداف مع القيام باإلجراءات والتغريات الالزمة لكي تستمر عملية التطابق واملالئمة بني األعمالمبيدان 

قيمة للعميل وحتقيق التميز  إضافةكسب ميزة تنافسية على مثيالهتا من خالل   إىلذلك توجه املؤسسة جهودها  إىل
مفهوم امليزة التنافسية يعتمد على الكيفية اليت تستطيع  أنونستنتج  .ومواردها إمكانياهتاعن طريق ترشيد استغالل 

يلمسها من جانب العمالء  أنية اكرب مقارنة مع املنافسني هذه القيمة اليت جيب املؤسسات هبا خلق قيمة اقتصاد
 .إليهماخلدمة املقدمة  أوواليت تنعكس على نوعية السلعة 

 



 
 
 
 

 
 ائمةـــالق ظمةـامل بين األنـــ: التكالثـــالثالفصل 
افسية ــزة التنــق الميــاس األنشطة لتحقيــعلى أس

 ةــبالمؤسس
 

 

 األنظمة القائمة على أساس األنشطة وفقا لنموذج سلسلة القيمة ستخداماتا: المبحث األول

 : حتليل سالسل القيمة باملؤسسة وعالقته بامليزة التنافسيةالمبحث الثاني

 يف حتقيق املزايا التنافسية القائمة على أساس األنشطة ةنظم: مسامهة األالمبحث الثالث

 

 

 

 
 
 



 بالمؤسسة  افسيةـــــالتن يزةـــالم قـــلتحقي األنشطة أساس على ائمةــــالق ةــــاألنظم بين املــــالتك .......................................الثـــل الثــالفص
 

 

110 

 
 

 تمهيد
 

ترشيد إدارة التكلفة  إىل( يؤدي ABCإن مدخل حتديد التكلفة وفقا لنظام التكلفة على أساس األنشطة ) 
من خالل توفري املعلومات الالزمة والتفصيلية حول األنشطة والعمليات، مما يساعد املسريين على تقدير جدوى هذه 

ين قاعدة أساسية لتحديد األهداف واألولويات تكو إىل  وتطويرها، باإلضافة املستمر حتسينهااألنشطة وإمكانية 
بالعمليات  هتماماال( قصد ABMعلى أساس األنشطة ) التسيرينظام  لتخفيض التكاليف األمر الذي يسهل مهمة

(  يعاجل ABP)يف نفس السياق، جند أن نظام التسعري على أساس األنشطة األكثر فعالية وكفاءة يف استخدام املوارد. 
 ،بتتبع القيمة التحفيزية للعمالء ،جياد سبل إلرضاء العمالء وحتسني الرحبية عن طريق قرارات التسعريإضرورة 

مسببات التكلفة التقديرية وفقا لنظام املوازنة على  إىلىل تقدير املنتجات واملبيعات املستقبلية باالستناد إباإلضافة 
قصد  يف مصب وحيدوهنا يتحقق تعاضد هذه األنظمة املتكاملة فيما بينها واليت تصب . (ABB)أساس األنشطة 

 أحسن جودة. بتشكيلة من املنتجات بأقل تكلفة ممكنة و حتقيق 
إلقاء الضوء على اآلثار االجيابية املرتتبة عن هذا التكامل ومفهوم حتليل سلسلة القيمة حناول من خالل هذا الفصل 

 يزة التنافسية باملؤسسة االقتصادية.يف بناء امل ودورها
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 األنظمة القائمة على أساس األنشطة وفقا لنموذج سلسلة القيمة ستخداماتاالمبحث األول: 
نقوم بإسقاط مفهوم التعاضد  مثمفهومي التكامل والتعاضد بصفة عامة  إىلنتطرق من خالل هذا املبحث 

 على األنظمة القائمة على أساس األنشطة قيد الدراسة وذلك بإدراج العالقات التفاعلية بني هذه األخرية.
 المطلب األول: مفاهيم عامة حول التكامل والتعاضد

 ،كالتعاونتباينت آراء الباحثني حول حتديد مفهوم معني ودقيق ملصطلح التكامل فقد اُستخدمت مفردات  
أو بني األقاليم. ويرجع  اتفاقياتوالتعاضد للداللة على التكامل ودرجته إن كان كليا أو جزئيا على شكل  االندماج

مبعىن جتميع األشياء   ،اإلجنليزي أكسفوردبقاموس  0261 مت إدراجها سنةوقد  ،أصل كلمة التكامل إىل اللغة الالتينية
يتخذ التكامل االقتصادي صورًا تتدرج من التعاون االقتصادي من الناحية االقتصادية و كال واحدا.   تشكلكي 

 إىلباإلضافة  ،سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي )املؤسسة االقتصادية( ،االقتصادي الكامل االندماجالبسيط حىت 
متعاقبة ومتكاملة  إنتاجيةحيث يعرف التكامل العمودي على أنه "ملكية املؤسسة ملراحل  ،التكامل العمودي واألفقي

جماالت مكملة  إىل"دخول املؤسسة بأنه: التكامل األفقي يعرف و  ،(1)األخرى باملدخالت"  إحدامهاحيث تغذي 
بينما التكامل  ،االندماج بغرض السيطرة على السوق" أوومنافسة لألنشطة القائمة وذلك بشراء مؤسسات منافسة 

الكلي يكون يف حالة االندماج التام حيث تندمج مجيع املؤسسات مع املنتج حىت تاجر التجزئة.  واجلزئي يستلزم قيام 
من اتفاقيات بني دولتني أو أكثر لالستفادة  أوجانب مؤسسة أخرى باالندماج اجلزئي على شكل تعاون  إىلاملؤسسة 

 التسهيالت املمنوحة يف خمتلف اجملاالت. 
التسعري واملوازنة على أساس األنشطة أن  ،التسيري ،ترى الباحثة من خالل دراسة التكامل بني أنظمة التكلفة

هذا  يتم االستدالل بوجودحيث  ،مصطلح التكامل يرتبط بالدرجة األوىل مبفهوم التعاضد القائم بني هذه األنظمة
يقتضي  األمر الذي ،من خالل الفهم الدقيق ملختلف مكونات وأنشطة سلسلة القيمة، واحللقات الرابطة بينها األخري

وهذا  ،خرىنشطة األوىل لتحقيق امليزة التنافسية وتكامله مع األمعرفة خصائص النشاط الذي يتدخل بالدرجة األ
ن التعاضد أجند  يف نفس السياقو  ا يف الفروع املوالية.نواع من التعاضد اليت نتناوهلأمعرفة عدة على التحليل يساعد 

 التأثرياتأحد هذه اليت تعطي نتائج أكرب من جمموع  و املواردأالتأثريات املتبادلة بني األنظمة، العمليات  إىليرمز 
 (. 3=0+0)ويرمز له بالصيغة التالية  ،منفصلة

  

 
1
 .62، ص6111، الدار اجلامعية ، مصر، االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر عطية،  - 
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 التعاضد تعريف ول:الفرع األ
القاموس  إىلالرجوع وبالعمل معا،  يقصد بهو  (Synergon)اللغة اليونانية  إىل (Synergie) يرجع مصطلح

لشركات اإسرتاتيجية يف كتابه ( Ansoffهو االقتصادي ) ول من استخدم مصطلح التعاضدأن أالتجاري جند 
''Corporate Strategy 5691'' ، التعاضد من طرف  تعريفبعد عقدين من الزمن مت تناول مث(Porter ) مبؤلفه امليزة

  عرضنعلى املؤسسة، وفيما يلي  هاملسامهتني أثر  كلتا تناولتوقد ،  (Competitive Advantage 1985) التنافسية
  :ِحَدةعلى  تعريف كل

 (1) (Ansoff)لـ التعـاضد وفـقا  .1
بتحليل العائد  أبدحيث  نه اآلثار املشرتكة النامجة عن إضافة منتج جديد،أعلى  ذه املقاربةيعرف التعاضد وفقا هل

ن أي مؤسسة متكاملة ميكنها حتقيق تأثريات كبرية مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى تكاليف افعليه و  ،على االستثمار
، االستغالل واالستثمار باملقارنة مع مؤسسة ذات وحدات استغالل مستقلة مع احلفاظ على نفس مستوى املبيعات

لى مشكلة من تفاعل جمموع موارد املؤسسة أكرب من العائد الناتج عن كل مث توليفةخيلق التعاضد عائدا ناتج عن و 
 . ِحَدةعلى مورد 

نواع من التعاضد: تعاضد املبيعات، تعاضد أربع أبني ( Ansoff) معادلة العائد على االستثمار مييز إىلباالستناد 
ضد املبيعات عادة عن االستغالل عاحيث يعرب ت ؛اإلداريتعاضد االستثمارات )اآلالت( والتعاضد  العمليات،

 أما ؛املشرتك لقنوات التوزيع، إدارة املبيعات وكذلك األنشطة التسويقية املشرتكة جملموعة كاملة من املنتجات املشرتكة
التسهيالت املمنوحة عند الشراء  إىلعن ارتفاع استعمال عوامل اإلنتاج واليد العاملة باإلضافة  ينتجتعاضد العمليات 

تعاضد االستثمارات يتحقق من خالل االستعمال املشرتك للمواد األولية واآلالت وحتويل ن أباجلملة. بينما جند 
 املعارف واملهارات املكتسبة من عملية البحث والتطوير.

يف صناعات جديدة ومنشآت حديثة استنادا  ومعارفها قدراهتاعلى تطبيق  اإلدارة إمكانية اإلداريالتعاضد  ويضمن
بني نوعية التعاضد الالزم يف حالة مؤسسة ( Ansoff) مييزو السوق اجلديدة، ب مراحل متعاقبة من نشاط املنتج إىل

يقدم إطارا متكامال لتقييم ( Ansoff) عالوة على ذلك فان ،حديثة النشأة ومؤسسة ذات مراحل استغالل متقدمة
التعاضد باملؤسسة باقرتاحه منوذجا للتعاضد يستند بالدرجة األوىل على اجملاالت الوظيفية باملؤسسة مثل: اإلدارة 

يف مرحلة ثانية أربع أصناف من املوارد يقرتح و اإلنتاج. و  العامة، وظيفة املالية واحملاسبة، البحث والتطوير، التسويق
القدرة اإلدارية.  خرياأو القدرة التنظيمية ، مهارات املستخدمني ،التجهيزات واملعدات :هيتفاعلة باملؤسسة واملهارات امل

من حمفزات حتقيق ميزة تنافسية هو إدراج عنصر ف اإلسرتاتيجية،التعاضد مباشرة باختيار  مفهوم( Ansoff)وقد ربط 
 

1
 -Stefan Karenfort, Synergy in Mergers and Acquisitions (the role of business relatedness), ed EUL VERLAG, 

Allemagne, 2011,  p14 
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على   اإلسرتاتيجيةالفرص املتاحة ضمن نطاق هذه تتوفر املؤسسة، وهذا يتطلب أن  إسرتاتيجيةالتعاضد ضمن 
كما هو واضح حول التعاضد الوظيفي بني اجملمعات الصناعية،   ،اخلصائص اليت من شأهنا تعزيز وحتسني التعاضد

شتت  تالتعاضد ذو الكفاءة العالية اخلاص باملؤسسات اجملمعة، بينما يحتقيق نه يتوقع إمكانية أ( Ansoff)يوضح و 
التعاضد السليب الناتج عن حدوث إمكانية إىل ( Ansoff) يشريالسياق،  نفسيف  املؤسسات متفرقة. كلما كانت

 .3 = 2+ 2  ـبالصناعات اجلديدة، وغالبا ما يرمز هلا  ب اصةاخلشتت القوى ت
  (Porter) ـــــلـالتـعاضد وفقـا  .2

 يتخذ( Porter) كون يف إطار املنتجات/األسواق اجلديدة، فانيالذي يرى أن التعاضد ( Ansoff) على عكس
اجمللة االقتصادية فقد كشفت التنويع،  لق القيمة من خاللخاملؤسسة وفكرة  بإسرتاتيجيةحامسا فيما يتعلق  موقفا

من مشاريع االستثمار يف جماالت  %21عن فشل  -والية أمريكة  33اليت ختتص باقتصاديات  - A & Mاألمريكية
التنويع  إسرتاتيجيةوعليه يوضح املؤلف أنه يتم اكتساب ميزة تنافسية من داخل املؤسسة نفسها حني اعتماد  ،جديدة

 يف زيادة التكاليف.ذلك غالبا ما يتسبب و ، عمالء( موردينيف حمفظة املتعاملني )
ن التعاضد يتحقق من خالل حتديد واستغالل العالقات الداخلية بني الوحدات املرتبطة أ (Porter)يرى و 

الفرص املتاحة لتخفيض التكاليف وتعظيم التميز يف أي  على أهناقام بتحديد العالقات الداخلية  حيث ،باملؤسسة
سلسلة القيمة  وتربزرص، كأداة لتحديد وحتليل تعاضد الف  هذه األخريةيقدم و ، نشاط تقريبا يف سلسلة القيمة

 .من أجل فهم سلوك التكاليف ومصدر التميز احلايل واحملتمل اإلسرتاتيجيةاملؤسسة أنشطتها ب
لموسة، العالقات املالعالقات املتبادلة هي: عالوة على ذلك مييز املؤلف بني ثالث فئات من العالقات املتبادلة، 

العالقات املتبادلة امللموسة تبادل األنشطة بني وحدات  تصف مع املنافسني.العالقات املتبادلة و املتبادلة غري امللموسة
وجود  لموسةاملتنفيذ العالقات املتبادلة يتطلب و املؤسسة، مثل املشرتيات املشرتكة أو املبيعات والتسويق املشرتك. 
تنافسية ذات تكلفة أقل أو حتقيق ينتج ميزة  مما مشرتين مشرتكني، وعمليات اإلنتاج، والتكنولوجيات أو القنوات،

 التميز من خالل تقاسم األنشطة وتكاليفها.
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   الفرع الثاني: أنواع التعاضد
 (1) ي(تو التعاضد التشغيلي )العملياأعاضد الناتج عن اندماج المؤسسات الت .1

 :هي صنافأويصنف إىل أربعة  ،التعاضد التشغيلي للمؤسسة بتعظيم إيرادات استغالل األصول املوجودةيسمح 
بشكل  جملمعة املردودية العالية والربحا ركةللش حيقق مماتنشأ عن عملية اندماج الشركات،  وفورات احلجم اليت قد . أ

 يف عمليات االندماج األفقية للشركات يف نفس األعمال؛ن يكون ذلك أويتوقع عام، 
م إىل رتجَ يُ  أن اخنفاض حدة املنافسة وحصة أكرب من السوق، األمر الذي ينبغي عن ناجتةحتقيق أكرب قوة تسعري  . ب

اليت تنشط يظهر هذا التعاضد من خالل عمليات اندماج املؤسسات و . معتربة هوامش مرتفعة وإيرادات استغالل
املؤسسات السوق ابتدائيا وعدد كون يعندما  خاصة فوائدعن من املرجح أن تسفر و  ،يف نفس جماالت األعمال

 راإلطيف نفس او ، بالسوقاحتكار القلة  الباغلق خيتني مؤسساجلمع بني عليه فان و  نسبيا. قليل الناشطة
ضعيفة، مما يعود  األسواقكربى الن تنافسية هذه   سوقيةوحصص  األسعارتكتسب املؤسسات اجملمعة قوة حتديد 

هذا النوع من التعاضد يظهر عادة عند اندماج املؤسسات واليت و  ،عليها هبوامش مرتفعة إليرادات االستغالل
احتكار القلة للسوق خاصة عند  إىلاندماج قوتني اقتصاديتني يؤدي  أنحيث  ،تتمكن من حتقيق امليزة التنافسية

 حتديد األسعار؛
مهارات التسويق األوىل متتلك  ،احلال عند الشراكة بني مؤسستني هواملزج بني القوى الوظيفية املختلفة، كما   . ت

على عمليات كثرية من االندماج باستعمال القوة الوظيفية اليت  تطبق هذه التجربةو خط إنتاج جيد.  واألخرى 
 ؛ميكن أن تكون قابلة للتحويل بني املؤسسات

يتم تكوين  حيث .ة واجلديدةاليمن خالل عمليات االندماج تتمكن الشركات اجملمعة من دخول األسواق احل . ث
ستخدم تواسم العالمة التجارية، و  مع استخدام شهرة احمللأكرب مع شبكة توزيع حمفظة العمالء واملوردين املشرتكة 

 .النمومعدل و  االقتصادية العوائدخمتلف هوامش التشغيل، على ؤثر ي مما. خبطوط البيعهذه القوة لزيادة املبيعات 
من خالل القيمة املضافة الناجتة عن عمليات  إضافيةومردودية  هوامش رحبية خمتلفةوعليه فان التعاضد التشغيلي حيقق 

 اندماجها. أواقتناء املؤسسات 
 التعاضد المالي .2

يكمن غرض هذا النوع من التعاضد يف حتقيق تدفقات نقدية أعلى أو ختفيض تكلفة رأس املال أو معا ويشمل 
 التعاضد املايل ما يلي:

 
1
 - Aswath Damodaran,  The Value of Synergy, NYU Stern School of Business, New York ,October 2005, p4. 
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ذات  مشاريعذات الفوائض النقدية اجملمدة )تعاين ركودا نقديا( مع املؤسسات اليت متتلك  املؤسسات اندماج• 
 ذلك الذي يتحقق للشركة اجملمعة عن فضلحيث ميكن أن يتحقق مردود أ ،مردودية مرتفعة لكن تفتقر للقدرة النقدية

فائض القيمة من املشاريع اليت متت مباشرهتا مع السيولة النقدية الزائدة اليت  حيصلاملؤسستني منفصلتني. حيث ب
يظهر هذا النوع من التعاضد عند اقتناء املؤسسات الكربى للصغرية، أو الشركات و . نفذت هذه املشاريع الوالها مل

 ؛املتداولة بالبورصة للمؤسسات اخلاصة
لشركات تنشأ إما من االستفادة من القوانني الضريبية اليت ختص الشركات املزايا الضريبية اليت تستفيد منها هذه ا •
ميكن للشركة الراحبة من خالل  وبالتايل ، ة(الصافية السالبة )خسار  أو عن طريق استخدام نتيجة االستغالل  قابضةال

حيث ئب. الصافية لصاحلها للتقليل من عبء الضرا ااستغالهلاستخدام خسائر  ،اكتساب مؤسسة ذات ديون
من حتويل خمتلف مصاريف املؤسسة من أقساط االهتالك  وخمصصات املؤونات وغريها مما  قابضةالشركة التستفيد 

 يساهم يف إضافة القيمة.
 التعاضد التقني .3
 هو استعمال نفس التقنيات والتكنولوجيات إلنتاج منتجات جديدة؛ 

  (Cost synergy).تعاضد التكلفة  4
هي مستمدة من االستغالل املشرتك و  بتعاضد التكلفة التخفيضات الواردة على التكاليف التشغيليةيقصد 

إىل تعاضد التكلفة مثل: اقتصاديات الوفرة )وفورات  ليةالتاتؤدي امليكانيزمات حيث ألنشطة سلسلة القيمة. 
  (1)وفورات النطاق. اوأخري تكلفة التكوين إدراج، احلجم(

 اإليراداتحبيث تغطي ، مرتفعمن خالل حتسني الكفاءة يف اإلنتاج على نطاق  تتحقق :وفورات الحجم -أوال
وبشكل أكثر  الالزمة لدعم العملية مع زيادة حجم اإلنتاج.لتكاليف التجهيزات واملصاريف العامة  قدار النسيبامل

حجم اإلنتاج،  بتغري ال تتغري إلنتاج الثابتةااحلجم على حقيقة مفادها أن تكاليف  بوفرات اإلنتاجيستند  حتديدا
إلنتاج حني يتم ختصيص التكاليف الثابتة على احجم  زيادة ونتيجة لذلك فإن تكلفة الوحدة املنتجة تنخفض مع

ة القيمة خمتلفة السياق، من املهم أن نالحظ أن حساسية نطاق أنشطة سلسل نفسعدد كبري من الوحدات. يف 
سلسلة  أنشطةتكلفة ن أحيث  ،اختالفا كبريا. وتطوير املنتج هو عادة أكثر حساسية من عمليات البيع والتوزيع

 القيمة "ثابتة بشكل كبري بغض النظر عن مستوى املؤسسة".

 
1
 - Stefan Karenfort, opcit, p20. 
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مع  ،احلجم بوفورات اإلنتاج دعن اإلنتاجيةزيادة القدرة  ناجتة عنالتكاليف املخفضة الوفرات بوضوح  زمتي
يتم اإلنتاج بكامل فاحملافظة على ثبات التكاليف الثابتة مثل مصاريف املستخدمني وهياكل اإلنتاج باحلجم األكرب، 

 طاقتها هو أكثر كفاءة.
سلسلة القيمة باملؤسسة أنشطة ذات نسبة عالية من التكاليف الثابتة، تتعرض هذه  تتضمن أخرىمن جهة 

ناجتة عن عدم االستغالل  ضافيةإمما حيمل املؤسسة تكاليف جزافية  ،عدم كفاءة االستغاللما يسمى ب إىل األنشطة
 .اإلنتاجيةمثل للقدرات األ

د عامل التكوين مما يزي القيمة بإدراجتكلفة استكمال نشاط معني ضمن سلسلة ختفض  إدراج تكلفة التكوين:: ثانيا
نص على أن تكاليف العمالة ي ذيلظواهر بتأثري منحىن التكوين الا هتوصف هذو  من كفاءة هذا النشاط بشكل عام.

 .اإلنتاجلكل وحدة سوف تنخفض مع زيادة 
وهي ذات صلة باملؤسسات متعددة املنتجات.  لنطاقنشأ تعاضد التكلفة من وفورات ايقد  لنطاق:وفورات ا ثالثا:

و أ التجاري تبادلال إطاريف أقل  إنتاج أكثر بتكلفةأو ؤسسة واحدة مباجلمع بني منتجني اثنني أو أكثر  وتكون نتيجة
 يتم التعرف على هذا النوع منو  االختناق الكلي. إحداثألكثر من منتج دون  اإلنتاجاالستعمال املشرتك لعوامل 

 ومعرفة كل التقسيمات هلا،املشرتكة نشطة املتدخلة يف تكوين سلسلة القيمة التعاضد من خالل حتديد جمموع األ
ويكون هذا النوع من التعاضد يساهم يف خلق القيمة،  مما الداخلية واخلارجية. األنشطةويتحقق ذلك بالفصل بني 

 (1)نشطة بعقد اللؤلؤ(.بسلسلة التموين )وتسمى هذه األ مراألأكثر فعالية خصوصا عندما يتعلق 
 الفرع الثالث: تثمين التعاضد 

النظرية األوىل صعوبة تقييم  مؤيدويرى ، حيث (2)قيمتهو ناحية تثمني التعاضد اختالف يف وجهة النظر من يوجد 
التعاضد وأن أي حماولة منهجية للقيام بذلك يتطلب إعداد الكثري من الفرضيات. على هذا األساس، ينبغي على 

نه وفقا أعالوة حتقيق التعاضد للمستخدمني. من جهة أخرى جند  املؤسسة حتديد القيمة املضافة نتيجة التعاضد لدفع
تقرر دفع مثنها مقابل حتقيقها، على الرغم من يتقدير مقدار القيمة الناجتة عن التعاضد قبل أن وجب  للنظرية الثانية

انية لوضع ( يتم العمل بالنظرية الثAswath Damodaranأنه يتطلب حتديد فرضيات عند درجة ثقة حمددة. وحسب )
املقدرة عند درجة ثقة حمددة ودراسة مدى صحتها. ويقيم التعاضد عن  فرضيات حول التدفقات النقدية املستقبلية

 :سؤالني أساسني نطريق اإلجابة ع

 
1
 -Jean-Marie Ducreux, Rene ABATE, Nicolas Kachaner,Le grand livre de la stratégie, édition d’organisation, Paris, 

2009, p 181. 
2
 - Aswath Damodaran, op.cit, p6. 
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يؤدي  مماهو شكل التعاضد املتوقع أن تأخذه املؤسسة عن طريق خفض التكاليف كنسبة مئوية من املبيعات  ما .0
 زيادة املبيعات واألرباح إىلهل يؤدي ذلك و عندما تكون هناك وفورات احلجم(؟  مثال:هامش الربح ) ارتفاع إىل

التدفقات النقدية  ( ليكون له تأثري على قيمة التعاضد من خالل أحد مدخالت التقييم؟يةقوة السوقال)زيادة 
وارتفاع معدالت النمو املتوقعة )قوة  ،(التكاليف ووفرات احلجمفيض الناجتة عن استعمال األصول املوجودة )خت

  .امليزة التنافسية(، اخنفاض تكلفة رأس املالحتقيق  السوق،
 التعاضد يف حتقيق التدفقات النقدية؟ إلسرتاتيجيةاملؤسسة املطبقة  أ. مىت تبد6

حيث تعرب قيمة التعاضد عن القيمة احلالية للتدفقات  ،نتائج التعاضد ال تظهر بصفة فورية بل مع مرور الوقت  -
 النقدية باملؤسسة. 

 التعاضد ثمينخطوات ت
 :باالعتماد على اخلطوات الثالثة املوالية وتقييمه التعاضد قيم ثمنينا تميكن 
 ملستقبليةللتدفقات النقدية ا تقييم املؤسسات املعنية باالندماج بشكل مستقل عن طريق حساب القيمة احلالية  .0

  ؛املرجح ملعامل اخلصم )تكلفة رأس املال( هلذه املؤسسةلكل مؤسسة باالعتماد على املتوسط 
قيمة التعاضد وذلك بإضافة القيم اليت مت احلصول عليها يف اخلطوة  إدخالالشركة اجملمعة بدون  حساب قيمة  .6

  ؛التقييم وإعادة(، فروق االقتناء Goodwillوترتجم حماسبيا بشهرة احملل ) ِحَدةاألوىل لكل مؤسسة على 
 ،التدفقات النقدية مر الذي يتجلى يفعمال األرقام األأالل معدالت النمو املتوقعة و ظهور نتائج التعاضد من خ  .3

  .منفردة افر اجلهود وجمموع قيمة املؤسساتقيمة الشركة اجملمعة مع تض وقيمة التعاضد تعرب عن الفرق بني
 سعير والموازنة على أساس األنشطةالثاني: التكامل بين أنظمة التكلفة، التسيير، التالمطلب 

خمتلف العالقات التفاعلية  إدراج بوج األنشطةالبحث عن تكامل األنظمة القائمة على أساس  إطاريف 
 العالقات اليت ستتم دراستها وفقا للشكل املوايل: األنظمة وإبرازوتأثري كل نظام وعالقته بباقي  بني خمتلف األنظمة
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 بين مختلف األنظمة القائمة على أساس األنشطة تفاعلية: العالقات ال(21) الشكل رقم

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 (MAB( ،)BAB( ،)PABاألنظمة األخرى )ب( ABC) نظام أوال:  عالقة
 (ABC) العالقة بني نظام التكلفة على أساس األنشطة إىل لقد تطرقنا من خالل الفصل األول لألطروحة

التكلفة على أساس  عالقة نظاملباختصار و بأس أن نقدم فيما يلي تذكري  ولكن ال ،وخمتلف األنظمة األخرى
 .خرى ببعضاأل األنظمةمث عالقة كل من  ،األخرى األنظمةمع  (ABC) األنشطة
  (MABو)( ABC) نظامي العالقة بين .1

ف كل منهما اهدأ ويتضح ذلك يف تقارب ،على أساس األنشطة التسيريو هناك ارتباط وثيق بني نظامي التكلفة 
هذه التكاليف وحتسني كفاءهتا،  إدارةاملنتج بينما النظام الثاين يركز على  إنتاجحيث يركز األول على حساب تكلفة 

نظام  ليقوم تكاليف األنشطة املكونة للعملياتيوفر نظام التكلفة على أساس األنشطة املعلومات الضرورية حول ف
عميل بكل نشاط. قصد حتسني قيمة املؤسسة بتحديد القيمة املستندة لل باستخدامها األنشطةعلى أساس  التسيري

 التحسني املستمر على أنشطة وعمليات املؤسسة. إدخال إىلمضيفة للقيمة وغريها باإلضافة  إىل األنشطةوتصنيف 

(1 )  
يتعلق األول بالتكلفة من خالل نظام التكلفة على أساس األنشطة يتمثل  ،ميكن حتليل بعدين خمتلفني لألنشطةو 

التحليلي لألنشطة والعمليات اليت مت حساب تكلفتها من قبل  اإلطارميثل  األفقييف احملور العمودي، بينما احملور 
النظامني حيث يوفر . وهذا األمر الذي يبني التكامل بني (ABM)على أساس األنشطة  التسيرينظام  إىلباالستناد 

ليكمله بتحليل ( ABC)املعلومات الضرورية حول كل نشاط وعملية ومسببات التكلفة ويتدخل نظام ( ABC)نظام  
 العمليات، قياس فعالية األنشطة وتصنيفها قصد ختفيض التكلفة.

 (ABP) و( ABC) نظامي العالقة بين .2

يساهم نظام التكلفة على أساس األنشطة يف حتديد التكاليف التسويقية املطلوبة خلدمة كل عميل أو حجم 
مزج العمالء عن طريق تشجيع  إدارةعلى  (ABC)األمر بالبيع بطريقة أكثر مالئمة، حيث يساعد نظام  إصدار

 لبيع هلم كبديل.الذين ال ميكن رفع أسعار او  للمبيعات جتنب العمالء ذوي احلجم املنخفض
 ( 2)على األنشطة التسويقية: ( ABC) نظام خطوات تنفيذ

 اختيار األقسام اليت تعترب األساس يف حتليل الرحبية؛ -
حتديد األنشطة التسويقية التفصيلية لعمليات األقسام املختارة مثل: التخزين، املناولة، النقل االئتمان  -

 وترويج املبيعات؛ اإلعالنوالتحصيل، البيع، 

 
 

1
، جملة تنمية الرافدين العدد في تحديد فرص تخفيض التكلفة )دراسة حالة معمل ألبان الموصل( ABM نشطةساس األأعلى  اإلدارةاستخدام نظام علي حازم يونس اليامور،  -
 .636، ص6101، جامعة املوصل، 36جملد  69

2
 .612، ص6101، جامعة بنها، مصر، (السابع يالفصل الدراسالتكلفة في التقنيات الحديثة ) إدارةثناء حممد طعيمة،  - 
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 بأحواض التكلفة؛ األنشطةحتديد مسببات التكلفة لكل نشاط مث جتميع تكاليف  -
    لتحليل رحبية القسم؛  األقسامختصيص التكاليف على  -
 مقارنة التكاليف املخططة مع التكاليف الفعلية لكل نشاط تسويقي وحساب احنرافات السعر والكفاءة. -

نتائج  إىلحيث جيب أن تكون قابلة للقياس وتؤدي  (ABC)ن خالل تطبيق نظام يتم حتديد مسببات التكلفة م
 دقيقة ومعقولة حىت ميكن تطبيقها اقتصاديا.

 (ABPوالتي لها عالقة باألنشطة التسويقية المعنية بتحليل نظام )(ABC)(: مسببات التكلفة وفقا لنظام 09جدول رقم )

 (ABC)مسببات التكلفة وفقا لنظام  النشاط
 التخزين واملناولة

االستالم، التسعري، وضع العالمات، جتميع وحتضري 
 املخزون للشحن والتعبئة

وزن الوحدات  أوقيمة البضاعة املشرتاة، الشحنات، عدد 
 املشحونة.

 بدون محولة أوالنقل: محولة 
 واإلشرافاملناولة، البنزين، الصيانة التخطيط 

مرتات، عدد الوحدات و لياملسافات بالك ،عدد التنقالت
 املشحونة، قيمة املشحونات وتكلفتها 

الفواتري، السجالت وامللفات،  إعداداالئتمان والتحصيل، 
 االستفسار عن االئتمان واملصادقة عليه.

حسابات املبيعات اآلجلة، معامالت املبيعات اآلجلة، 
 البيع. أوامرعدد الفواتري، عدد 

 أوامر العمالء، الوقت املستغرق. واإلحصاءاتيل املبيعات التسويقية العامة، حتل األنشطة
باجلرائد ووسائل  اإلعالنوترويج املبيعات،  اإلعالن
 . اإلعالم

باجلريدة بالبوصة، تكلفة الوحدات  اإلعالنمساحة 
 املباعة، عدد العمالء الذين مت الفوز هبم.

 .612، صمرجع سابقثناء حممد طعيمة، : المصدر

 (ABB)و (ABC) نظامي العالقة بين .3
واليت وصفت  األنشطةموازنة  إعدادحيث تستخدم معلومات هذا األخري يف ، (ABCتطبق  املؤسسات نظام )

من التحفظات  (ABBنظام ) إىلمعكوس حيث تنبع احلاجة  (ABC( بأهنا نظام )Cooper & Kaplanمن قبل )
املوازنة التقليدية يف املؤسسات واليت تكون عادة ممثلة مبفاوضات ونقاشات بني املسريين باإلضافة  إعدادعلى عملية 

وفعالية  اإلنتاجيةللموازنة يف السنوات السابقة وهذا نادرا ما ينصف بعض القضايا مثل  إضافتهاالنسبة اليت جيب  إىل
حيث  احلقيقية من املوارد احلاجةاألخذ بعني االعتبار  إىل ن( مييل املسريو ABBاستخدام املوارد املتاحة لكن مع نظام )

 (1) يقومون بـ:
 
كلية ل، ورقة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليف وترابطها في خدمة منظمات األعمالاجلنايب، معاد خلف إبراهيم  - 1
 . 6، ص 6116أفريل  66-62 ،جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، حول "إدارة منظمات األعمال: التحديات العاملية املعاصرة" دارة واالقتصـاداإل
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واملبيعات يف السنة القادمة، ومن مث يتنبأ املسريين بالطلب على األنشطة يف  اإلنتاجحساب وحتديد مستوى  أوال:
 املؤسسة بعد ذلك يقومون حبساب الطلب على املوارد وفق ما تتطلب األنشطة؛

غالبا ما تستخدم املنشآت اليت تطبق و  ،حتديد الطلب احلقيقي من املوارد مبنيا على عينات وطاقة األنشطةثانيا:  
حيث يركز على األنشطة املوزعة واحملددة  ،(ABB( الذي يعتمد حتديد التكلفة كوسيلة لتجهيز نظام )ABCنظام )

تمد على األنشطة املخطط هلا سابقا يف حني عنشآت اليت تستخدم هذا النظام تتكلفتها بشكل عادل، كما أن امل
 ( على تصميم حسابات التكلفة وتوزيع وكذا حتديد التكلفة بشكل أكثر دقة.ABCكز نظام )ر ي

( هو نظام التسيري على ABCنظام التكلفة على أساس األنشطة ) من أهم نتائج وتأثريات استخداملعل 
(، وال ميكن تطبيق أي نظام مبعزل عن نظام التكلفة ABBواملوازنة على أساس األنشطة ) (ABMأساس األنشطة )

، ويرتبط نظام التكلفة (1)على أساس األنشطة باعتباره مصدر للمعلومات وخمرجاته مبثابة مدخالت لألنظمة التحتية 
على أهنا سلسلة من األنشطة املهمة  التكلفة بوصفه للشركات إدارةعلى أساس األنشطة ارتباطا وثيقا باسرتاتيجيات 

املستهلك، فهو يقدم معلومات للمسريين إلدارة تلك األنشطة من أجل حتسني التنافسية وحتقيق  احتياجاتإلشباع 
  .األهداف

 (ABP)و (ABBبنظامي ) (ABM) نظام ثانيا:  عالقة
نشطة ألعلى أساس األنشطة عبارة عن تقييم  التسيريأن نظام  إىل (Maher & Hilton)شار كل من لقد أ

وبالتايل فانه جيمع بني حتليالت  ،العمليات من ناحية التكلفة والقيمة لتحديد الفرص املالئمة ألغراض حتسني الكفاءة
د وحيقق أهدافه باالعتما ،القيمة املضافة لعمل التحسينات املستمرة اليت ترفع القيمة لدى العميل وختفيض هدر املوارد

 (من خالل اخلطوات اآلتية:ABC)على نظام التكلفة على أساس األنشطة 
 حتديد القيمة املستلمة من قبل العميل لكل نشاط؛ -
 املضيفة للقيمة وغري املضيفة للقيمة؛ األنشطةحتديد  -
 حتديد فرص حتسني األنشطة املضيفة للقيمة وختفيض أو حذف األنشطة غري املضيفة للقيمة. -
أنه نظام إلدارة التكلفة على أساس األنشطة وهو يستخدم لوصف على ( ABM)نظام يصف  (Druryبينما )

. وأن املؤسسة على أهنا جمموعة من األنشطة اليت تضيف قيمة لدى املستهلك إىلالتكلفة حيث ينظر  إدارةتطبيقات 
حتقيق رضا  إىلذلك ويهدف  ،الطويل األجلالتكلفة يف  إدارة إىلالفعالة هلذه األنشطة سوف تؤدي  اإلدارة

 املستهلك. 

 
1
 .06، ص6101، 36اجمللد  69، جملة الرافدين، جامعة املوصل، العراق، العدد التغير في إستراتيجيات خفض الكلف وآثارهاصاحل إبراهيم يونس الشعباين،  - 
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التخلص من كلفها من خالل تقليل  تبدأ مرحلةاألنشطة اليت ال تضيف قيمة واألنشطة غري الضرورية  حديدتبو  حيث
جانب السعي لتحسني جودة املنتج الكتساب رضا الزبائن والذي تشرتك فيه  إىل األنشطة.هذه اجلهود الالزمة ألداء 

( على هتيئة قاعدة ABMنظام ) عملييف نفس السياق  .(ABB)و (ABP) نظامي تقنيات أخرى إىل جانب
جل أمن ( ABBنشطة )املوازنة على أساس األ إعداد تستخدم يف للمعلومات من خالل فرز األنشطة الضرورية اليت

 إلنتاج.ة لالزمد الر جتهيز املواتقدير و 
  األنظمةبباقي  (ABB) نظام ثالثا:  عالقة

نظام التكلفة على أساس األنشطة باالعتماد على معطيات  إىلنظام املوازنة على أساس األنشطة  يستند
 واألنشطة اإلنتاجيستخدم هذا النوع من املوازنات املعرفة حول العالقة بني وحدات ف ،التكاليف ومسببات التكلفة

للتمكن من  األنشطةملتطلبات  تقدير التكاليف املستقبلية واملفصلة إىلمث االنتقال  ،املطلوبة إلنتاج هذه الوحدات
  (1)املوضوعة. اإلنتاجالالزمة على ضوء خطة تقدير املوارد 

وكذا االحنرافات لكي يتمكن من استخدمها   ،بني املعلومات املقدرة واحلقيقية (ABB)ميزج نظام  أخرىمن جهة 
 نشطةعلى أساس األ التسيرينظام  إىل. وباالستناد األداءكل من مراقيب التسيري واملديرين لرقابة التكاليف وتطوير 

(ABM ) الناجعة واختاذ التدابري والقرارات احلامسة. اإلسرتاتيجيةاملقدرة لبناء  األنشطةيتم حتليل تكاليف 
 متكن مث ،منتجاتللاملقدرة  تكاليفالنظمة التسعري حبيث تعكس تطوير أب (ABB)خمرجات نظام تسمح 

 وإدارةو حتسني اجلودة قع اليت ميكن فيها خفض التكاليف أ، وحتديد املواتنافسي موقع اختاذ من االقتصادية الوحدة
 وكذا ختطيط املوازنة. اإلنتاجالعمالء وحتسني خطوط  طلبيات

  المطلب الثالث: تحليل مسببات التكلفة
هنا العوامل املسببة حلدوث التكلفة عن أنظمة القائمة على أساس األنشطة يقصد مبسببات التكلفة وفقا لأل 

الرئيسية والداعمة، حيث كان التحليل التقليدي  األنشطةطريق حتليل الشكل املعقد لعناصر سلسلة القيمة متمثلة يف 
خرى أيل االسرتاتيجي للتكلفة تفسريات بينما يتناول التحل ،اإلنتاجمنصبا على أثر سلوك التكاليف يف تغري حجم 

قيم كمية، شرح تأثري مسببات التكلفة، استخدام النتائج وفقا لربامج خمتلفة )التحسني  إعطاءالتكلفة مثل  لسلوك
 (2)تمر واملقارنة املرجعية(.املس

 
1
، 6106،  ديسمرب األردن، 13، اجمللة الدولية لألحباث احملاسبية، اجمللد األردنيتطبيق الموازنات المبنية على األنشطة في قطاع المستشفيات  مكانيةإعبد الرمحن بكر وآخرون،  - 

 .2ص
2
جامعة املوصل، العراق، 36، جملة تنمية الرافدين  جملد التحليل االستراتيجي للتكلفة في ظل بيئة التصنيع الحديثة ودعم الميزة التنافسية دراسة ميدانية إبراهيمد أمحد و حمم - 

 .99ص ، 6101
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مما اجنر عنه تغري  ،يف الوقت احملدد ونظم األمتتة تغريا يف هيكل التكلفة اإلنتاجاجلديدة كنظام  اإلنتاجم ظضفت نألقد 
و ساعات أتكلفة ساعات العمل اآللية  إىل املباشرة األجوريف مقاييس مسببات التكلفة والتحول مثال من تكلفة 

نشطة مل تعد ترتبط فقط بتكلفة ساس األأف احلديثة مثل نظام التكلفة على فحسب أنظمة التكالي ،األنشطةتشغيل 
الذي يوجه االهتمام  األمر ،جند أكثر من مسبب تكلفة لنشاط واحد أنجور املباشرة كمسبب تكلفة ولكن ميكننا األ

 إىلكلتني أساسيتني حتتاج كل مشكلة حتليل مسببات التكلفة يتطلب معاجلة مش إن مبسببات التكاليف املتعددة.
 اختاذ قرار منفصل:

كلفة مما يضمن حتديد عدد مسببات التكلفة اليت يتم استخدامها باملؤسسة: تستخدم يف حتديد القياس الدقيق للت .0
نشطة. حيث تتناسب طرديا دقة ختصيص التكاليف مع زيادة مثل لتكاليف املوارد على األحلد ما التخصيص األ

 بات التكلفة.عدد مسب
 نذكر منها:  ةاملفاضلة بني مسببات التكاليف البديلة يف املؤسسة: وتؤخذ بعني االعتبار العديد من املقاييس الالزم .6

 تكلفة قياس مسبب التكلفة؛ -
املفاضلة بني ( مما ميكن اإلحصائيارتباط مسبب التكلفة بتكلفة النشاط الفعلية )باستعمال معامل االرتباط  -

 .املسبباتالعديد من 
 المبحث الثاني:  تحليل سالسل القيمة بالمؤسسة

وهذا األخري يعرب عن  ،التحليل االسرتاتيجي للتكلفة وأداة من أدوات حتليل سلسلة القيمة كأسلوب يستخدم
حتليل  مزيج متداخل من ثالثة أساليب للتحليل هي: حتليل سلسلة القيمة، حتليل املوقف التنافسي )امليزة التنافسية(،

نقاط قوة املؤسسة بالشكل الذي ميكنها من حتقيق امليزة التنافسية، من خالل تتبع  حتددمسببات التكلفة واليت 
إىل غاية التسليم النهائي للمنتج  األولية املواد مجعرب مجيع املراحل املمتدة من األنشطة اليت تقوم خبلق قيمة للمنتج ع

وحتديد املواضع اليت  ،لغرض حتسني كفاءة أنشطة املؤسسة حيث يستعمل هذا النوع من التحليل (1).ةتقدمي اخلدم أو
إطار واسع االستخدام لغرض ( Porter)ميكن فيها زيادة القيمة أو ختفيض التكلفة، ويعد النموذج املقدم من قبل 

كما تفيد يف    ،املفيدة اسرتاتيجيا  فحص وحتديد األنشطة هبدف حتقيق امليزة التنافسية عن طريق اختيار األنشطة
 حتديد هيكل وسلوك التكاليف الفعلية واحملتملة.

املمثل للفرق بني القيمة الكلية لألنشطة وتكلفة اجنازها  أداة لتحليل األنشطة عن طريق اهلامش( Porter) يقرتح
التسويق والتوزيع، اخلدمات( وأنشطة  حيث يتم حتديد األنشطة األساسية )اللوجستيك الداخلي واخلارجي، اإلنتاج،

  (2) .انظرياهتإذ ختتار كل مؤسسة أنشطتها بطريقة ختتلف عن  ةعماالد
 
1
 .643ص مرجع سابق،  انتصار أمحد عبيد، جليلة عيدان حليحل،  - 

2
 -Patrick Simon, Economie- Droit (BTS 2

eme
 année), édition Bréal, Paris, 2007, p89 
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 المطلب األول: أهمية تحليل سلسلة القيمة
ولية در املواد األامن مص أنشطة اليت ختلق قيمة واليت تبدعة مرتابطة من األهنا جممو أتعرف سلسلة القيمة على 

ختفيض على املسريين  ويعد الغرض من حتليل سلسلة القيمة هو حتديد مدى استطاعة ،هناية استعمال املنتج إىل
ويتم ذلك بتحليل التغريات يف قيمة التكاليف لكل نشاط من  ،التوزيع النهائي إىلة التصميم لالتكاليف من مرح

ة للمؤسسة أساسية الكفاألنشطة التعرف على األل سلسلة القيمة هو خالل حتليل مسببات التكلفة، واهلدف من حتلي
لقيمة بالقدرة على تتبع حتليل سلسلة اهداف املرجوة من تطبيق قيمة املنتجات وحتقق األ على لتأثريهانظرا  وتتبعها

داء ن عناصر سلسلة القيمة ومقاييس األتتكون ماليت خرية مة مما ينبغي وجود بطاقة هلذه األورقابة سلسلة القي
 (1)هداف املؤسسة.أو 

من جهة أخرى يساهم حتليل أنشطة سلسلة قيمة املؤسسة يف استخدام األنشطة للتمييز بني املنتجات املقدمة من 
خالل مقارنة سلسلة القيمة اخلاصة باملؤسسة مع سلسلة أنشطة املقاييس واليت من خالهلا يتم ترشيد اختاذ القرارات 

 (2)يف اآليت:  تهأمهي وتتلخص لقيمة.بتوجيه املوارد املتاحة بغرض خلق ا
 ختفيض تكاليف العمليات؛و حتليل القيمة يف يساعد  -
 ميكن من حتديد الفرص لتطوير أعمال املؤسسة؛ -
 يساعد املؤسسة يف ترتيب وحتديد األداء ألنظمة املعلومات اإلدارية واحملاسبية داخل املؤسسة؛ -
 يساهم يف حتسني اختاذ القرارات. -

 تحليل األنشطة من خالل تحليل سلسلة القيمة المطلب الثاني:
 لميزة التنافسيةلمصدر كالقيمة  تحليل ول: الفرع األ

"، 0695( من خالل كتابه "امليزة التنافسية Michael Porterمن طرف ) منهجية مطورةيعترب حتليل القيمة 
معني، من خالل التحليل النظامي هذه املنهجية تسمح بوصف وتقسيم أنشطة املؤسسة التابعة لقطاع اقتصادي 

تعترب سلسلة القيمة وسيلة لتحليل  (Porterحسب )و  (3).ة وكذا العالقات التفاعلية بينهالعمليات وأنشطة املؤسس
طريق فحص أنشطة املؤسسة مجيعها بطريقة نظامية فضال عن كيفية  مصادر امليزة التنافسية املوجودة واحملتملة عن

وقد تطور استخدام سلسلة القيمة لتصبح وسيلة ممتازة للمسريين متكنهم من حتديد نقاط القوة  التفاعل فيما بينها،
جمموعة العمليات واألنشطة املرتابطة فيما بينها  إىلوالضعف لكل نشاط مقارنة باملنافسني من خالل تقسيم املؤسسة 

 
1
جامعة  06اجمللد  21، العدد واإلداريةجملة العلوم االقتصادية  ،األداءقياس وتقويم  ألغراضتكامل التقنيات الكلفوية مع بطاقة العالمات المتوازنة منال جبار سرور،  - 

 436، ص6103بغداد،
2
 66جملة التقين، جامعة التعليم التقين بالبصرة، اجمللد  ،(اإلنشائيةوتخفيض الكلفة باستخدام سلسلة القيمة )دراسة حالة الشركة العامة للصناعات  إدارةزينب جبار يوسف،  - 

 4ص، 6116 ،العراق  15االصدار
3
 - Franck Brulhart, Les 7 points clés du diagnostic stratégique, éditions d’organisation, 2009, p73. 
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للعميل )متيز( أو حتقيق وفرات مالية للمؤسسة من القيمة خلق  على ةقدر الج نتِ مما يُ  اليت متكن من توليد قيمة للزبون
 خالل التحكم يف التكاليف. 

يتجلى دور سلسلة القيمة كأداة للتشخيص والتحليل الداخلي يف تقسيم أنشطة املؤسسة  ذا الصددهب
من جهة أخرى يسمح حتليل سلسلة القيمة بتقييم قدرة املؤسسة على اكتساب  ،باالستناد إىل طرق التقسيم الصحيح

ميزة تنافسية. وعليه وجب تقييم خمتلف كفاءات وموارد األنشطة املندرجة ضمن السلسلة، إذن يظهر حتليل سلسلة 
 ءات من جهة وتنظيمالقيمة سببني مباشرين لتباين األداء ما بني املؤسسات ويكمن يف االختالف بني املوارد والكفا

 (1) ويعد حتليل القيمة مبثابة مدخل أو منهج لرقابة العمليات والذي يعىن ب: وخلق القيمة سلسلة القيمةأنشطة 
 ؛املنتج حتقيقا لرغبة الزبون إليهاحتديد اهلدف من العمليات اليت حيتاج  .0
الزبون، وما  إىلحلظة تسليمه  إىلنشطة املختلفة الالزمة إلمتام املنتج من حلظة التصميم تسجيل وتبويب األ .6

 ؛خدمات ما بعد البيعك من تقدمي بعض يصاحب ذل
 ؛خرى ال تضيف قيمةأنشطة تضيف قيمة وأ إىلحتليل األنشطة املختلفة السابقة  .3
نشطة اليت ال تضيف قيمة لص من األياغة اخلطط الالزمة للتخنشطة املختلفة وصالعمل على زيادة األ .4

 للمنتج.
 تشخيص األنشطة وتحليل األداءالفرع الثاني: 

جمموعة من األنشطة املرتابطة اسرتاتيجيا لفهم  إىليتطلب حتليل سلسلة القيمة تقسيم عمليات املؤسسة 
تبدأ منهجية حتليل سلسلة القيمة بتقدمي تشخيص لوضعية كل سلوك التكاليف واملصادر احملتملة لتحقيق التميز حيث 

قيمة هناك اليت الأنشطة ختلق  وبوجودوهذا بتحديد مصادر حتقيق األداء حيث )أساسي أو داعم( نشاط بالسلسلة 
ة( توضح مؤشرات قوة وعليه بالنسبة لكل صنف من األنشطة  ميكن وضع قائمة )غري شامل ،تستهلك هذه القيمة

اإلنتاجية، الفعالية واملردودية املرتبطة باألنشطة ك :جند العديد من مؤشرات فمثالمقارنة مبنافسيها  ملؤسسةوضعف ا
 :مثل األساسية

 :عملية الشراء والتموينات
 حجم املشرتيات/حجم املخزونات؛ -   قيمة املشرتيات/ قيمة املخزون؛ -
 عدد املوردين /عدد الوحدات املشرتاة؛ -   قيمة املشرتيات/ رقم األعمال؛ -
 (/ عدد طلبيات املوردين؛contentieux fournisseursعدد املوردين املتنازع معهم ) -

  
 
1
جامعة احلدباء  ،65العدد  ستقبلية،موث حب، جملة تخفيض الكلف من خالل التكامل بين تقنيات الكلفة المستهدفة وتقنيات التحسين المستمرفائق مال اهلل حممود البالكي،  - 

 .65، ص 6116 املوصل، العراق،
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 عملية اإلنتاج:
 قيمة املنتجات/ أصول نشاط اإلنتاج؛ - ؛قيمة املنتجات/ مستخدمي عملية اإلنتاج -
 تكلفة منتج عدمي اجلودة/ تكلفة اإلنتاج؛ -  ؛عدد املنتجات/ عدد مكونات اإلنتاج -

 عملية التوزيع والتسويق:
 رقم األعمال/ مستخدمي عملية التوزيع والتسويق؛ - ؛رقم األعمال/األصول املرتبطة بالعملية التجارية -
 العدد الكلي للعمالء؛ عدد العمالء اجلدد )السنة احلالية(/ -  ؛التكاليف املرتبطة بالعملية التجارية/ رقم األعمال -
  ؛رلطلبيات /عدد االحتجاجات املقدعدد ا -       عدد العمالء املفقودين /العدد الكلي للعمالء؛ -
 .( / عدد طلبيات العمالءcontentieux clientsعدد العمالء املتنازع معهم أو مشكوك فيهم ) -

 (1)عملية اللوجستيك: 
 عدد التأخر يف التسليم/عدد املنتجات املسلمة؛ -         اللوجستيك / رقم األعمال؛تكلفة  -

 تكلفة التخزين/قيمة املخزون؛ -             تكلفة التخزين/ رقم األعمال؛ -
 /قيمة املخزون؛ جخلرو اقيمة  -   قيمة املخزون/رقم األعمال؛ -

 عملية البحث والتطوير:
 مصاريف عملية البحث والتطوير/ القيمة املضافة؛  - مصاريف عملية البحث والتطوير/رقم األعمال؛ -

إيراد الرباءات والعالمات احملققة /تكلفة البحث  -  الربح احملقق من االبتكارات /تكلفة اإلنتاج؛ -
 والتطوير؛

 )املباعة خالل السنتني املنصرمتني(/ رقم األعمال؛ رقم األعمال احملقق من املنتجات اجلديدة -
باإلضافة تعرب عن مشولية املؤشرات بل جمرد أمثلة مقرتحة لتشخيص عمليات وأنشطة سلسلة القيمة  القائمة الهذه 

 اخلطوات املتبعة لعملية التشخيص ونذكر منها: إىل
يتم يف هذه اخلطوة حتديد مواصفات املنتج واليت تعترب ذات قيمة بالنسبة : اإلستراتيجيةتحديد األنشطة  .1

العميل احملتمل يف نظر وجهة ن تكون ذات قيمة من ديد املواصفات اليت من املتوقع أللعميل احلايل، كذلك حت
صفات جيب على و السعر املنخفض، وبعد حتديد هذه الواوقد تشتمل هذه املواصفات اجلودة أ املستقبل

 إسرتاتيجيةنشطة املواصفات واليت ميكن اعتبارها أ ن حتدد ما هي األنشطة املسؤولة عن حتقيق هذهاملؤسسة أ
 مسؤولة عن توليد امليزة التنافسية للمؤسسة.

 
1
 - Franck Brulhart, op.cit., p77. 
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للمؤسسة يتم  اإلسرتاتيجيةواألنشطة غري  اإلسرتاتيجيةبعد حتديد األنشطة  تحديد تكلفة كل نشاط قيمة: .2
حتديد تكلفة هذه األنشطة، وجيب تصميم نظام التكاليف يف املؤسسة للقيام باملهمة حيث يستخدم نظام 

األنشطة لتخصيص التكاليف على أنشطة القيمة حيث يعترب وسيلة لفهم سلوك التكلفة  التكلفة على أساس
الكلي لسلسلة  اإلطارأن تضع يف اعترباها  اإلدارةوجيب على  اإلسرتاتيجيةوغري  اإلسرتاتيجيةوحتديد األنشطة 

 القيمة.
سلسلة القيمة  إدارةحتقيق ميزة تنافسية عن طريق  ةميكن للمؤسس سلسلة القيمة:تحليل  إدارةتحسين  .3

ضمن زيادة جودة املنتجات أو اخلدمات اخلاصة هبا بشكل أفضل من منافسيها يف نفس اجملال واليت ت
تعظيم امليزة التنافسية. كذلك فان فحص سلسلة  إىلاملقدمة، وزيادة األرباح وخفض التكاليف مما يؤدي 

القيمة اخلاصة باملؤسسة ومقارنتها باملنافسني يف نفس اجملال يوضح جوانب التميز وعدم التميز يف خفض 
أي نشاط من  إدارةرتابطة، وبالتايل ال ميكن التكلفة عن باقي املؤسسات، وتعترب أنشطة سلسلة القيمة م

خذ بعني االعتبار اثر ذلك على باقي ل منفرد عن باقي أنشطة القيمة دون األكنشطة سلسلة القيمة بشأ
 األنشطة.  

 سلسلة القيمةالفرع الثالث: حوكمة 
، وتنميط األنشطة بتحديد من يقوم ضهاعببفهم كيفية تنظيم وربط سالسل القيمة  سلسلة القيمة معاجلة تضمنت

حيث متثل  وهو ما يسمى حبوكمة سلسلة القيمة )عالقة السلطة( بالدور أو من يتسبب مباشرة يف اختاذ القرار
  :(1)سالسل القيمة جمموعة خمتلفة من "هياكل احلوكمة" ويتم التعرف على أشكال احلوكمة بسالسل القيمة من خالل

حتدد وبدقة الشروط  الكربىن كل املؤسسات أجند  حيث للسلسلةرئيسي الذي حيدد اخلاصية العامة العامل ال .0
  ؛زمة التطبيق واليت جيب أن تعمل وفقها العوامل التحتيةال

الشبكية بني املؤسسات وهو ما يسمى العالقة  يةتساو املالعالقات غري  يبني بالسالسل كثفاملتفاعل ال .6
وهنا نتحدث عن اإلنتاج حسب الطلب أو  :(rapports modulaires) العالقات الوحدويةأ(  يتضمن:و 

 بالكفاءة واجلودة الرفيعة؛ ويتميز بالوحدات وهو ما خيتلف باختالف خصائص العميل
: وهي تعرب عن العالقات املتشعبة عادة بني املوردين والعمالء (rapports relationnel) النسبية العالقاتب(

 ؛ومتيز مؤهالت النجاح مما خيلق نوع من التبعية املتبادلة

 
1
 - Matthias Lesego Herr, Un Guide d’Analyse de la Chaîne de Valeur et d’Amélioration, Bureau International 

du Travail, Genève, Avril 2006,p 09. 
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(: تعرب عن حاالت خاصة أين يتعلق موردون صغار مبعامالت les rapports captifs( عالقات التبعية )ج 
وهو ضخمة التحويل التورط املوردين وحتملهم لتكاليف  إىل كربى، مما يؤديالوتبادل جتاري بني املؤسسات 

 يدل عن تبعيتهم الدائمة هلاته املؤسسات. ما
اليسار  إىلميثل الشكل املوايل خمتلف أنواع حوكمة سالسل القيمة، ودرجة عدم موازاة السلطة حيث يرتفع من اليمني 

 ويعرب حجم األسهم املوضحة بالشكل عن نوعية العالقة بني املؤسسات حيث كلما زاد احلجم دل على املوثوقية
 ودرجة االتصال والتفاعل بني املتعاملني.

 
 

 

 (:  أصناف حوكمة سلسلة القيمة22الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Gary Gereffi,. Humphrey, J.Sturgeon, The governance of global value chains, Review of international political 

economy, N°12, ed Routledge(Taylor & Francis Group), London, 2005, p89. 

 التسلسل الهرمي التبعية

 مؤسسة

ةمدجم  

 املؤسسات الرائدة

 

ون األساسيونداملور   

 

 

 موردي المعدات والتركيبات

ةاملؤسسات الرائد  

 املوردون النسبيون

 موردي المعدات والتركيبات

 

 

ةاملؤسسات الرائد  

 

 الموردين التابعين
 )غير مستقلين(

 العمالء

 ردونالمو 

نسبيةال وحدويةال  سوقيةال   

 شبكة العالقات

 االستخدام النهائي

 وسائل اإلنتاج

 درجة االرتباط اخلارجية
 عدم موازاة السلطةدرجة  أقل كربأ  

 ة       القيمةسلسل

 السعر
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  لسلة القيمة: معوقات تحليل سالفرع الرابع
 وهناك ،(1)دقيقةال احملاسبية التقارير عدادإل فن هوبل  دقيقا علما كونهل القيمة سلسلة حتليليفتقد منهج 

 الداخلية املعلومات اشتقاق يتم حيث .القيمة سلسلة وحتليل تفسري، تنفيذ من حتد اليت والعوائق القيود من العديد
 رياتتغ إلجراء. احملددة فرتةلل املالية املعلومات من القيمة سلسلة لتحليل املستخدمة األصول إيراداتو  تكاليف حول
 السوق أسعارحيث يؤثر التغيري يف  ؛التكلفة هياكل يف الطويل املدى علىاالسرتاتيجي أو  القرار صنعل عملية

 حتليل ةيحالص ضمان للمسريين ينبغيعليه و . القيمة سلسلة حتليل يف أخرى إىل فرتة من الرأمسالية واالستثمارات
وعليه  .ديدةاجل ظروفال ظل يف تحليلعملية ال تكرار من بد ال يةالة العكساحليف . مستقبلية لفرتات القيمة سلسلة

تعيني ومعرفة املراحل  على القدرةالرتباطها ب حمدودة يلصناعالقطاع ا يف مؤسسات القيمة مراحل سلسلة حتديدفان 
مؤسسة خارجية  عند عدم وجود املراحل من أكثر أو اثنني يف قيمة مرحلة إدماجحيث يتم . املشرتكة بني املؤسسات

  .منافسة
صعوبة كبرية خاصة  القيمة يشكل من سلسلة نشاط لكل واألصول تكاليف اإليرادات فان إجياد سابقا، نوقش كما

 أفضل توفري اليت تساعد على من األنظمة والتقنيات الكثري وهناك .بالنسبة لألنشطة املتكررة واملتداخلة فيما بينها
 على تعمل واحدة ةمؤسس وجودوب تكاليف األنشطة مثل نظام التكلفة على أساس األنشطة. حيث منهج لتخصيص

 سالسل بني نقلهاو  واخلدمات للسلع اخلارجية األسعار حتديد ذلك على يساعد القيمة سلسلةب نشاط كل يف األقل
 حدة املنافسة أو اخلارجية السوقحول  معلومات وجود عدم يف ظل وسيطةال اخلدمات أو للمنتجاتبالنسبة . القيمة
حول سعر الصرف واملنتجات  املتاحة املعلومات أفضل أساس علىالتحويل )استرياد أو تصدير(  أسعار تقدير جيب

 .البديلة

 مجيع بني القيمة سلسلة وروابط القيمة، خيلق للنشاط الذي التكلفة مسببات من جهة أخرى، يتم حتديد
 القدرة استخدام يتم أن وعليه يفرتض .صعبة اليت بدورها تشكل حتديات الربح وهوامش املوردين، العمالء أنشطة
 أو احلالية التكلفة تقدير إىلأيضا اللجوء  وميكن. التكاليف الكلية الحتساب القيمة ملختلف أنشطة سلسلة الكاملة

 باملؤسسات القيمة سلسلة أن حتليل إىل التجربة تشريو . األصول الحتساب القيمة العادلة لألصول تكلفة استبدال
 .والعمالء املوردين مع والروابط التكاليف، هيكل التنافسي، يوضح الوضع

 

 

 
 

1
- Management Accounting Committee,  Value Chain Analysis  for Assessing  Competitive Advantage, Institute 

of Management Accountant , Montréal 1996, p27. 
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 (القيمة تدفق تخطيط) القيمةالمطلب الثالث:  رسم الخرائط األولية لسلسلة 
de Valeur Chaîne Cartographie Initiale de la 

 

اخلاصة  املنافذتوضيح كذا و  ديدات املؤسسةخمتلف فرص وهت، الضعف،  أداة فعالة لتحديد مواطن القوةتعترب
تسيري األفعال بغية لسالسل الفردية المعرفة نقاط هدر املوارد بنشطة على طول سلسلة القيمة. وأيضا األتحسني ب

  الفضالت الصناعية.جتنب أو تقليل 
 مفهوم تخطيط سلسلة القيمة .1

تشبه بالدرجة و  ات بني الفاعلني يف شكلها املبسطيقصد بتخطيط سلسلة القيمة إعطاء متثيل ختطيطي ملختلف العالق
يتم تصميم خريطة ومنه  جهة أخرى يتم توضيح االختالف يف احلجم وأمهية العالقات من .األوىل اهليكل التنظيمي

 (1) أولية باالستناد إىل مرحلتني:
 املوارد من مرحلة التموين األويل : يتم حتديد العالقات بني خمتلف الفاعلني يف السلسلة وفهم تدفقالمرحلة األولى

 : فتؤخذ بعني االعتباروبالتايل يتم رسم اهليكل القاعدي للسلسلة  .إىل التوزيع النهائي للمستهلك
 ة حمليا )داخل املؤسسة(؛األنشطة الرئيسية املؤسس 
 عالقة األنشطة الرئيسية باألنشطة األخرى ؛ 
 العالقة باألسواق النهائية؛ 
 مهيةاألو  حجملل األولية املؤشرات بعض. 

حتسني اخلريطة األولية جبعلها أكثر دقة بكل املعلومات يف إن حتليل أنشطة سلسلة القيمة يساهم  المرحلة الثانية:
جند اختالف تركيز العمال )حسب اجلنس( على طول سلسلة القيمة، االختالف يف  ، مثالوثوقيةاملالصحيحة ذات 

 حيث يتم القيام ب: متوسط الراتب وكذا ظروف العمل أو إمجايل املبيعات بكل سلسلة
 تكميم املتغريات املفتاحية؛ 
  ؛اإلسرتاتيجيةوغري  اإلسرتاتيجيةحتديد األنشطة 
 .تبيان مواقع أثر الرافعة وذلك للتحرك الفعلي 
 
 

 
1 -Dorothy McCormick, Hubert Schmitz, MANUAL FOR VALUE CHAIN RESEARCH ON 

HOMEWORKERS IN THE GARMENT INDUSTRY, Institute of Development Studies, University of Sussex, 

England,2002, P71. 
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   Objectifs et Règles de Cartographie Initiale أهداف وقواعد الخريطة األولية لسلسلة القيمة .6
  

األنشطة األساسية وعالقتها  بتحديدوذلك للسلسلة اخلارجي  القيمة اإلطاراخلريطة األولية لسلسلة  حتدد
يتم انتقاء املعلومات الضرورية  األسواق النهائية وبعض املؤشرات األولية للحجم واألمهية. وهنا، باألنشطة األخرى

 (1)بالرتكيز على حتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني بالسلسلة ووضع خمطط لعالقاهتم مع اآلخرين. 
تعبئة هذه اخلريطة باملعلومات املفصلة األمر الذي يستلزم يتم حتليل سلسلة القيمة انطالقا من اخلريطة األولية 

بالرتكيز على التكامل العمودي يف األسواق  باملؤسسة،( SWOTتهديدات )الفرص وال ،حول نقاط القوة والضعف
يسهل اكتشاف أفضل طالق جللب واستقطاب الشركاء مما يعترب البحث والتحليل اجليد نقطة انحيث اخلارجية، 

املشروع ختتلف درجة وتعقيد التحليل باختالف إطار ومرحلة التقدم يف اجناز يف املقابل احللول بتضافر اجلهود. 
بيا لسلسلة )العملية التجارية/اإلنتاجية(،  يف بعض احلاالت قد يكون من الضروري إجراء رسم اخلرائط املعقدة نس

العوائق الستقطاب عمالء جدد أو فرص و اخلاصة بالمتبوع بتشخيص للتوجهات الرئيسية  القيمة ووصف ديناميكي
 مما ينبغي القيام ب: دخول أسواق جديدة

من الضروري معرفة نوعية العالقات بني أصحاب املصلحة ف: العالقات بالدرجة األولى فمختلتحليل  -
)أصحاب رأس املال( من نفس القطاع باإلضافة إىل األطراف األخرى لسلسلة القيمة اليت تعمل خارج 

 القطاع.
يساهم املستخدمون مبختلف شرائحهم واملؤسسات : تعظيم مشاركة أصحاب المصلحة بعملية البحث -

لعمال للمساعدة على حتليل سلسلة القيمة مما ا إىلاألكادميية باملعلومات املفيدة بنقل معارفهم املكتسبة 
 يعزز الكفاءات املتخصصة بذلك.

عتبار مثل شروط العمل، التشغيل، الكفاءات، بأخذ بعني اال: األخذ بالحسبان مجاالت المنفعة الخاصة -
 اجتماعية.لتنافسية االقتصادية بل وإضافة قيمة حتسني ا  أن اهلدف ليس فقط

 تحسين خريطة سلسلة القيمة .3
 (عنق الزجاجة اختناقاتاملواقع احلرجة )يعرب رسم خريطة سلسلة القيمة عن قوة هذه األداة وفعاليتها يف حتديد 

دقة بإدخال املعلومات الصحيحة والالزمة اليت متكن من التحسني املستمر للخريطة، اعتياديا  بكل نهاوكيفية اخلروج م
بيانات اخلريطة على شكل جداول أو خمططات بيانية. وتظهر فعالية اخلريطة بتبيان تغريات القيمة واختالفها تقدم 

القيمة ال تسمح فقط بفهم العالقات بني مراحل سلسلة القيمة مع إبراز سبب االختالف. إذن نستنتج أن سلسلة 

 
1
- Matthias Lesego Herr,op.cit ,p 57. 
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وفيما يلي واالختالفات بني األنشطة والعمليات بل متنح رصيد إضايف لدعم حجة التغيري وفقا للتحسني املستمر. 
   خريطة سلسلة القيمة.  إعدادنوضح مراحل 

domaine  le: Définir  Etape 1 أو القطاع الذي تنشط فيه المؤسسةمجال اللمرحلة األولى: تحديد ا

d’intérêt 
تقدميه باخلريطة بتحديد جماالت االهتمام اليت تعد كضرورة بسلسة القيمة، وفيما من املهم جدا معرفة ما الذي جيب 

 تحليل سلسلة القيمة.ل الالزمة علوماتامل حوليلي قائمة مرجعية 
 

 القائمة المرجعية
 مةـــيل سلسلة القيــتحللات المجمعة ـالمعلوم

 معلومات عامة حول المحاسبة      
 قيمة اإلنتاج اخلام -
 تكلفة اإلنتاج( -)اإلنتاج اخلام قيمة اإلنتاج الصايف -
 تدفق التموينات على طول سلسلة القيمة. -
 تدفق اخلدمات واملعارف على طول سلسلة القيمة. -
 كعدد املستخدمني بكل نشاط/ السلسلة املستخدمني)الدائمني واملؤقتني(تصنيف  -

 املبيعات أنواع العمالء )مستهلك باجلملة أو التجزئة(. توجه -
 االسترياد والتصدير ومن أي وجهة. -

 
 

 المرحلة الثانية: تحديد نقطة البدء في تحليل سلسلة القيمة
Etape 2 : Identifier le Point d’Entrée de l’Analyse de la Chaîne de  Valeur 

عملية التحليل بسلسلة القيمة نفسها يف  بدءنقطة اللحتليل لسلسلة القيمة بطبيعته خمتلف وفقا  أييعترب 
فهناك نقطة التدخل العالية وتكون بسلسلة القيمة اإلمجالية اليت تتضمن سالسل قيمة حتتية مثل سالسل التموين أو 

 اللوجستيك وعادة جندها باملؤسسات كبرية احلجم والعكس صحيح.
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 (: تحديد نقاط البدء لتحليل سلسلة القيمة10الجدول رقم )
 نقــاط البــدء فـي تـحليــل سلـسلـة القيمـة

 ما يجب وضعه بالخريطة مـثـــال
 المستهلك النهائي

 أو المرسكل بالقطاع
مجــال التحليل 

 االبتدائــي

وفقا للمتعاملني االقتصاديني لنفس القطاع 
 املتخصص يبدأ التحليل

سالسل مبيعات  إىلاالستناد 
 التجزئة، املشرتين واملنتجني

 املستهلك النهائي
 أو املرسكل بالقطاع

 املستوى الكلي
 توزيع الدخل اإلمجايل

 

بالنسبة لسلسلة القيمة بقطاع االستهالك 
الغذائي نقطة البدء تكون من نقاط البيع 

 )السوبرماركت(
 

التقدم من خمتلف العمالء 
 مورديهم ومنتجيهمبالرجوع إىل 

 سالسل التجزئة )السوبرماركت(
 

 املستوى اجلزئي
 التوريد بالتجزئة

 

االهتمام بالعمالء وفقا لتصنيفاهتم بالدرجات 
 حسب اجلودة الذوق والسعر

املنتجني ومورديهم  إىلالرجوع 
يف نفس السلسلة، والتقدم حنو 

 موزعي التجزئة

 وباجلملة األحراراملشرتين 
 

دور املشرتين العاديني 
 )األحرار(

 

 استهداف األسواق اجلديدة التقرب من معارض ماركات التصميم  العاملية

 االهتمام بالدعاية واإلشهار
دور التصميم العاملية  إىلباالستناد 

 و املؤسسات الكربى لإلشهار
 

 التصميم
 

للتجهيزات  Sony مثل فورد للسيارات و
 االلكرتونية

العمالء واألسواق  استقطاب
 الناشئة

مصنعي التجهيزات األصلية 
 الكربى واملركبات العاملية

 

 اإلنتاجدور رواد 
 

باجلملة ملنتجات  املوزعةاملؤسسات الكربى 
 املؤسسات الرائد

الرواد  التقدم حنور املنتجني
 وعمالئهم

 املؤسسات الكربى املوردة
 

 الصف األول للموردين
 

 
 
 اإلنارةالطباعة، خدمات التغليف، 
 

 
 

التقدم حنو العمالء يف خمتلف 
 القطاعات بالرجوع

عادة تكون املؤسسات الصغرية 
حيث تقدم خدمات املناولة 

للمؤسسات الكربى مثل التغليف 
 واإلشهار

 
 

الصف الثاين والثالث 
 للموردين
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/ 
التقرب من مستخدمي املواد 

 األولية
 

املؤسسات الكربى للتنقيب 
 األوليةواستخراج املواد 

 منتجي املواد األولية

 نهائينيالستهلكني امل
الرواد  التقدم حنور املنتجني

 وعمالئهم
 الفالحي اإلنتاج املزارع

موردي الصناعات التقليدية الصناعة الصغرية 
 التحويلية

العمالء املصنفون مبستوى معني 
املؤسسة باإلضافة  بسلسلة قيمة

 اإلنتاجية اإلمداداتموردي  إىل
 املؤسسات الصغرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 منتجي وجتار االقتصاد املوازي
املهن املنزلية وجتار  أصحاب

 األرصفة
جتار االقتصاد املوازي )غري 

 رمسيني(
املنتجون والتجار  غري 

 القانونيني
التصميم، عادة تكون مبعامل النسيج، دور 

 حمالت البيع
استخدام العمل النسائي على 

 طول سلسلة القيمة
 املقاوالتية النسائية

اجلنس، السن، املستوى 
 ، التمييز العرقيالتعليمي

Source : Matthias Lesego Herr, op.cit ,p 58. 

 المرحلة الثالثة: تخطيط خرائط مفصلة للمراحل الخاصة بسلسلة القيمة

 Etape 3 : Planifier les Cartes Détaillées des Parties Spécifiques de la Chaîne  
 

 خرائط مفصلة للمراحل الخاصة بسلسلة القيمة(: 11الجدول رقم )

       
 
 
 
 
 
 
 

 تخطيط خريطة لشبكة المناولة بالمؤسسة 

وهي مؤسسة  (PLمؤسسة )نأخذ على سبيل املثال 
موظف داخلي بينما  41 توظفمتوسطة احلجم، 

املوظفني اخلارجيني من الصعب تعدادهم حيث تتعامل 
مقاوالت مناولة كما موضح بالشكل  01املؤسسة مع 

املوايل حيث تعرب اخلطوط األولية على اإلمدادات اخلارجية 
باليد العاملة من طرف املناولني بينما اخلطوط الفرعية 

اشرة للمؤسسات فتعرب عن اإلمدادات اخلارجية غري املب
 "NE". وتعين عالمةPLاملناولة ولكن  خلدمة املؤسسة 

Non Exclusif  أن هذه العمالة ليست مقتصرة فقط على
 ولكن متون منتجني آخرين.  PLمؤسسة 

2 

1 
1 

1 

3 

2NE 

2 

4 

7 
NE 

2 

2 

1 

5 NE 

 مؤسسة

PL 40 

40 

7 

 

3 

NE 15 

2 

1 

5  

 
? ? 
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هناك خرائط للعامل بأسره أخرى فاخلرائط ختتلف وفقا ملقياس التصغري املعتمد أن إذا أخذنا األطلس اجلغرايف جند  

وقد ينطبق نفس املبدأ على خرائط سالسل القيمة باملؤسسة  للقارات وكذا البلدان بينما جند بعضها لنواحي بلد ما،
 فهناك من توفر نظرة شاملة على املؤسسة أو عملية من العمليات أو  نشاط معني لتحديد موطن إضافة القيمة.

 Effectuer l’enquête sur le terrainرابعة: التنفيذ الميداني الالمرحلة 
حيث  ،سلسلة القيمة جيب مجع البيانات واملعلومات الكمية والنوعيةيف  كقاعدة أساسية مبجال البحث 

القيمة تقنية  سلسلة خريطةتعترب و  .وغريهاخالل القوائم املالية والتقارير  الكمية عادة متوفرة منالنسب واملبالغ تكون 
 عمليات على مستوى هذه اخلريطةتحليل ب القياميتم يث حب ،وظيفية هدفها الرئيسي إعادة هيكلة نظام اإلنتاج

بينما  ،على مرحلتني: األوىل تسمح باستخراج األنشطة ذات القيمة املضافة واليت ميكن للعميل دفع قيمتها املؤسسة
األنشطة غري األساسية املرتبطة بنقص فعالية العملية كتعطل اآلالت أو اإلنتاج الزائد عن  تعرب عن املرحلة الثانية

فان تقسيم هذه األنشطة وفقا لتسلسل العمليات يعطي للمؤسسة نظرة شاملة وتقييمية ناجعة لتقييم وعليه  ،اللزوم

 للصناعات النسيجية PLمثال :مؤسسة 
 
 

 
 

  الداعمة لسلسلة القيمة المنظماتتخطيط 
ختتلف خريطة )بطاقة( سلسلة القيمة وفقا للغرض من 

املؤسسات الوسيطة  تأثري تعينيتصميمها حيث يعد أمر 
 لتحديد ضروري أمر القيمة سلسلة طول على )املناولة(

 التحسني املستمر. أجل من القوة نقاط
 اخلدمات من العديد أن حقيقة عن النظر وبصرف

وخمتلف النقابات ال  العمل كمنظمة أرباب  نظماتوامل
لكن هذا ال ينفي  خرائط سلسلة القيمة رسمعند  تدخل

 دورها وتأثريها يف تنظيم وتأطري العمل التجاري باملؤسسة.
متثل دور هذه اهليئات يف  منفصلةوعليه تقدم بطاقات 

الالزمة حول املؤشرات االقتصادية، توفري املعلومات 
 لني االقتصاديني وكذا الوسطاء بنفس القطاع.املتعام

 

Source : McCormik et Schmitz, opcit, p72. 

 مؤسسات النقل والتوزيع

ق يتنسمنظمة 
التجاريةاملعارض   

ب التصميماتمك اختبار نوعية اللون  
 القماش واخليط

 التفصيل

 بائعي الجملة

 اإلنتاج

 الموردون

 

 

 

 

مكتب 
مراقبة 

   ISOة اجلود

منظمة مصنعي 
 واألقمشة النسيج

مؤسسة صناعة 
التجهيزات 

النسيجية واملواد 
 املتعلقة هبا

ة مصنعي رابط
 النسيج
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القيمة املضافة جلميع األنشطة اليت تضيف القيمة )التجارية أو الوظيفية( للمنتج بعبارة  وتعود  ،(1)مزاياها التنافسية 
 مستعد لدفع مثنها. أخرى األنشطة اليت يكون العميل

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

سواء كانت األنشطة غري الضرورية واليت ال تضيف أي قيمة  تكلفة تتمثل القيمة غري املضافة يفيف املقابل، 
 جتارية أو وظيفية للمنتج مبعىن هدر للموارد. 

)عائلة  املتجانسة املنتجاتجمموعة  راواختياستهداف  مبثابةتعترب اخلطوة األوىل لرسم خريطة سلسلة القيمة 
عدة  ناكهفهبذه األخرية جمموعة املنتجات اليت متر على نفس اإلجراءات، العمليات والتجهيزات. يقصد و  ،املنتجات(

( وعليه يتم جتميع املنتجات اليت حتتاج إىل تقنيات لتجميع املنتجات عن طريق مصفوفات )املنتجات/ التجهيزات
 ضرورةالالعديد من وسائل اإلنتاج توجب  ن كان املنتج عبارة عن مزيج لتفاعلإو  ،جتهيزات وآالت متماثلة يف احلقيقة

 إجياد طرق أخرى للتجميع.
 
 

1
 -Serge Lambert, George abdulnour, Marie France lortie, Cartographie de la chaine de valeur (cerner la valeur 

pour obtenir un avantage concurrentiel), Institut de recherche sur les PME, université du Québec, canada,2008, 
p03. 

 إىلمن التصور األويل 
 اإلنتاجأمر  إصدار

 العميل إىلالتوزيع إىل من املادة األولية 

 تسديد الثمن إىلالطلبيات  إصدارمن 

 متداد سلسلة القيمة ا ( :23الشكل رقم  )

Source : Serge lambert, George abdulnour, Marie France lortie, Cartographie de la chaine de valeur 

(cerner la valeur pour obtenir un avantage concurrentiel), Institut de recherche sur les PME, 

université du Québec, canada,2008, p04. 
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التكلفة  التكلفة بنظامجتميع األنشطة وفقا ملسببات األنشطة يف جممعات  مبدأكبري مع هذه الفكرة تتقارب إىل حد  و 

( تسهيالت عند القيام ABCهذا املنطلق جتد املؤسسات املطبقة لنظام ) إىل، واستنادا (ABC) على أساس األنشطة
يستلزم إعداد خريطة سلسلة القيمة العديد من طرق القياس منها: قياس . يف نفس السياق بتحليل سالسل القيمة هبا

 الوقت ومعدل املردودية لكل منصب عمل.
 الوقت: قياس 

 ؛وهو وقت الالزم للعامل إلهناء كل عناصر ومكونات مهمته :temps de cycle (TC)وقت الدورة  -
 ؛لتحويل املادة األولية الالزموهو وقت  :temps de valeur ajoutée (TVA)وقت القيمة املضافة -
 كل مراحل وأنشطة سلسلة القيمة.  الوقت الالزم لعبور املنتج على : temps de passage(TP)وقت املرور -

 TP > TC> TVAوتكون العالقة بني األوقات الثالث كاآليت: 
الوقت ما بني عملية  كانوقت املرور ضيقا كلما   كانكلما  فضرورة حتمية كأن يكون وقت املرور قصري   عليه جيب

 املنتجات النهائية ضئيال مما يؤثر مباشرة على رأس املال العامل واحلد االئتماين للمؤسسة.  فوترة املواد األولية وفوترة
 مماالذي يشرتط أن يكون متوسط وقت املرور متناسب مع عدد العمالء /وقت املعاجلة ( Little) بالرتكيز على قانون

ميكن مالحظة الرتابط املتماثل بني ارتفاع حجم املنتجات قيد اإلنتاج بني كل منصب من مناصب العمل ووقت 
 املرور.

من  ،الكمية حني اجلرد املواد األولية املخزنة، املواد األخرى املستعملة باإلنتاج واملنتجات تامة الصنعتتضمن 
من أجل  ، جيب على املؤسسة رفع حجم احلصصع لكل منصبجهة أخرى باعتبار أن وقت الدورة اإلنتاجية مرتف

ألن كمية املخزون يف  ،(TP)وهذا يؤثر مباشرة على وقت املرور  (تكلفة االستعمال/الكميات املنتجة)تعظيم نسبة 
زيادة مع مرور الوقت. يف االجتاه املقابل فان حفظ وصيانة كميات معتربة من املخزون تسبب خسارة من ناحية 

 التجـــــهيزات 
0 6 3 4 5 2 

 
 
 املنتجات
 

 × ×  × × × أ
 × × × × × × ب
   ×  ×  ت
 × ×  ×   ث
 × ×  ×   ج

(1المجموعة )  

(2المجموعة )

) 

(1المجموعة )   



 بالمؤسسة  افسيةـــــالتن يزةـــالم قـــلتحقي األنشطة أساس على ائمةــــالق ةــــاألنظم بين املــــالتك .......................................الثـــل الثــالفص
 

 

137 

النسب واملعدالت املذكورة أعاله يرتكز  إىلإضافة  ،السيولة املالية مما خيفض من قوة املؤسسة خاصة يف اغتنام الفرص
 .اإلمجايلخمتلف املسريين  أيضا على حساب معدل املردودية 

 ( معدل المردودية اإلجماليTaux de rendement global) 
 املؤسسة بالرتكيز على ثالث معدالت أخرى: قياس فعالية نيعرب ع 

-  (Taux de disponibilité) TDليل اخلسارة يف اإلنتاجية مرتبطيقيس ويسمح بتح: = معدل الوفرة 
 العطب أو عملية الصيانة. اإلنتاج بسبببالوقت الضائع نتيجة التوقف الكلي يف 

- TE (Taux d’efficacité) بالوقت  حليل اخلسارة يف اإلنتاجية مرتبط= معدل الفعالية: يقيس ويسمح بت
  الضائع نتيجة التوقف اجلزئي لعملية من العمليات الناتج عن نقص التخطيط أو عدم التوازن.

- TQ (Taux de la qualité)  للمنتجات من = معدل اجلودة: يسمح بتحديد معدل الرفض واإلرجاع
حيسب معدل املردودية اإلمجايل  و  لآلالت واملعدات.على مستوى القدرة اإلنتاجية طرف العمالء مما يؤثر 

 كما يلي:
 
 
 

فان معدل املردودية ( JAT) كرب املتخصصني اليابانيني يف جمال اإلنتاج حسب الوقتأأحد (Nakajima)وحسب
 :يكون حيث %95يكون على األقل بنسبة  املؤسسات الكربىاإلمجايل يف 

 %65معدل الوفرة < 
 % 61معدل الفعالية < 
 %66معدل اجلودة < 

 ،(x)مبؤسسة  Presse 27آللة حلساب معدل املردودية اإلمجايل  (66رقم )املوضح يف الشكل  ويؤخذ املثال املوايل
لتشكيل سلسلة قيمة  وتعترب ضرورية، البيانات الالزم جمعهامن ورقة العمل  امللونة بالرماديحيث متثل املساحات 

 دقيقة.02ساعة يتضمن وقت التصنيع ب 46أكثر من  (TP)يكون وقت العبور و املؤسسة. 
 .%32يقدر ب   5و 3للمنصبني معدل املردودية اإلمجايل منخفض نسبيا 

 
 
 

TRG = TD × TE  ×TQ 
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 دقيقة 643

78.6 % 

 D-C Eوقت الخام للتشغيل = ال

F TD =  = الوقت الخام للتشغيل / الوقت االبتدائيE/C 

 Presse 72اآللة :  
  Front panelسلك توصيل الكرتوين املنتج:

 65/19/6103التاريخ:
 واحد يوم: مدة العمل

 

 (t0الوقت االبتدائي )
 A 

B 

C 

 أوقات العمل
 أوقات التوقف املعتمدة

  B-A الوقت االبتدائي )االفتتاحي(=

084 

04 

084 

 

 

  دقيقة

 دقيقة

 دقيقة

 Presse 27معدل المردودية اإلجمالي آللة 

   

 

 (Taux d’éfficacité) الفعاليةمعدل 

 

 (Taux de disponibilité) معدل الوفرة
D = خسارة نتيجة التوقف 

 + Panneالعطب 
 تغيري املنتجات 

63 

34 

 دقيقة

 دقيقة

 44 دقيقة

31.0 

H 

K 

 G الكلية الكمية املنتجة 

السرعة احلقيقية= الكمية املنتجة 
 G/E الوقت اخلام للتشغيل/

0.2 

 وحدة

 السرعة النظرية
 /دقيقة وحدة

J 

85 

 /دقيقة وحدة

TE السرعة احلقيقية /السرعة النظرية = =J/H 83.8 % 

N  كمية املنتجات اجليدة /الكمية الكلية = معدل اجلودةG/M 

 (Taux de la qualité) الجودةمعدل 

M 

89.7 % 

 L كمية املنتجات غري املطابقة للنوعية

85 

 وحدة

 وحدة كمية املنتجات اجليدة

3 

P 

 (TRG)اإلجمالي  معدل المردودية

TRG =TQ 𝗑 TE 𝗑 TD  =N 𝗑 K 𝗑 F 59.1 % 

 (: ورقة عمل لحساب معدل المردودية االجمالي24الشكل رقم )

Source : Serge Lambert, George abdulnour, Marie France lortie, op.cit., p10. 
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 القائمة على أساس األنشطة في تحقيق المزايا التنافسية ةنظمالثالث: مساهمة األالمبحث 
حتقيق امليزة  إىلمما يؤدي تكامل األنظمة يف حتليل سلسلة القيمة دور  إبرازمن خالل هذا املبحث حناول 

 بكيفية حتقيق وبناء هذه األخرية باملؤسسة االقتصادية. اإلحاطة إىلباإلضافة  التنافسية
 في تحليل سلسلة القيمة  بين األنظمة دور التكامل :األولالمطلب 

على أساس األنشطة هبدف حتديد البناء اخلاص بقاعدة بيانات النشاط  التسيرياستخدام نظام  الضرورةتوجب 
منوذج بسيط يربط بني النشاط والعملية باملؤسسة باستخدام خرائط سلسلة القيمة  إعدادويكون ذلك من خالل 

 إىلالتنفيذية وذلك بتحديد ارتباط األنشطة اليت تنتمي  اإلدارة إىلالعليا  اإلدارة)تدفق القيمة( وهي متجهة من 
 خرائط النشاط.  إعدادالعملية من خالل 

 (1) :من خاللحتليل سلسلة القيمة يف التكامل بني األنظمة القائمة على أساس األنشطة  إدراج تكمن ضرورة
 إىلهتدف  أداة ناجعة (ABC) : يعترب نظام التكلفة على أساس األنشطةكلفة أقلميزة الت التكلفة وتحقيق إدارة -

غري ذلك،  إىلرقابتها، جتنبها واستيعاهبا إدارة التكلفة يف بيئة األعمال سواء من حيث ختطيط التكلفة وتقديرها، 
حتدد األنشطة املضيفة للقيمة من اليت تحليلية الداة األ تقدمي هذه جب ذا اهلدف بكفاءة وفعالية و ق هيحتق وبغية

وذلك الستبعاد األنشطة اليت ال تضيف القيمة قصد التقليل منها بغرض ترشيد التكاليف وتدعيم امليزة  غريها،
أنشطة وجود  إىلأيضا  اإلشارة بجتو ، (ABM)على أساس األنشطة  تسيريالنظام  إىلالتنافسية للمؤسسة باالستناد 

بينما ال متثل أي قيمة  ،وهي تلك األنشطة اليت ال ميكن العمل بدوهنا ،قيمة لكنها ضرورية إلمتام العمللل ةضيفغري م
 إعدادوميكن لإلدارة أن ختفض حجمها دون التأثري على كفاءهتا كتكاليف  ،للمستفيد جتعله مستعد ليدفع مقابلها

 اآلالت وتكاليف الفحص واملناولة.
يؤدي التكامل بني نظام التكلفة على أساس األنشطة وحتليل سلسلة القيمة  :تحقيق الدقة في قياس التكاليف -

التقليدية لقياس  ةنظمالتصميم األويل لأل إىلحتقيق أعلى درجة من الدقة يف قياس التكاليف. ويرجع ذلك  إىل
يف  ،لقيمةالتكاليف الذي يعجز بدوره يف حتقيق متطلبات حتليل سلسلة القيمة وتوزيع التكاليف حسب أنشطة ا

وفر املعلومات الصحيحة حول ياملقابل يتحقق ذلك باستخدام أسلوب قياس التكلفة على أساس األنشطة حيث أنه 
كما يساعد على حتليل سلسلة القيمة   ،التكاليف احلقيقية ألنشطة القيمة مما يساعد على اختاذ القرارات السليمة

يؤيد البعض هذا الرأي حيث يرى أنه من األمهية معرفة التكاليف احلقيقية لألنشطة والعمليات اليت و بكفاءة أعلى. 
 سلسلة القيمة وحتسني كفاءهتا.  إدارةاختاذ قرارات سليمة بشأن  إىلتشكل سلسلة القيمة للمؤسسة للتوصل 

 
1
النشاط وتحليل سلسلة القيمة على خفض التكلفة لدعم القدرة التنافسية للقطاع المصرفي  أساسأثر التكامل بين  نظام التكاليف على حنان جابر حسن،  - 

 .302، ص 6100السعودية،  ،األوللة البحوث احملاسبية جامعة امللك سعود، اجمللد العاشر العدد جم (،تطبيقية -المالية العالمية)دراسة نظرية األزمةفي ظل 
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يف كـل األنشـطة الـيت تـؤدى عادة النظـر بالضرورة إ أي :واألنشطة التي تضيف قيمة نوعية العملياتالتركيز على   -
كمــا أن حتليــل  (،ABM)األنشــطة  علــى أســاس تســيريال مــن خــالل تطبيــق معــامل  نظــامة وتقيــيم أمهيتهــا ؤسســداخــل امل

وهـو مـا  (Up – Stream)قبـل بدايـة السلسـة الطـرف األول حيـث جنـد  ،الضوء على طـريف السلسـة يسلسلة القيمة يلق
مرحلـة أي  (Down – Stream)هـو هنايـة السلسـة والطـرف اآلخـر  (Before The Fact) احلقيقـةيعرف مبرحلة مـا قبـل 

حتديـد نوعيـة املـوردين ممـا ميـس بأنشـطة التمـوين )تصـنيف  نيعرب الطرف األول عـو  ،(After The Fact)ما بعد احلقيقة 
هــو يعكــس مرحلـة مــا بعــد البيـع )تصــنيف العمــالء، أمــا الطــرف الثـاين ف ،طــرق التسـليم( املـوردين، نوعيــة املـوارد الالزمــة،

 (1) طرق التوزيع، خدمات ما بعد البيع( إرضاؤهم

، املوازنة على أساس األنشطة وأسلوب حتليل سلسلة القيمة التسيريالتكامل بني أنظمة التكلفة،  رإطاوميكن توضيح 
 ثره على خفض التكلفة من خالل الشكل املوايل:وأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
، جملة كلية التجارة، (تحليل سلسلة القيمة –التكلفة على أساس النشاط  إدارة -للتكلفة )التكلفة المستهدفة اإلستراتيجية اإلدارةأدوات مختارة لترشيد سيد عبد الفتاح،  - 

 .00،  ص6101جامعة قناة السويس، مصر، 
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 -االزمة المالية العالمية)دراسة نظرية أثر التكامل بين  نظام التكاليف على اساس النشاط وتحليل سلسلة القيمة على خفض التكلفة لدعم القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظلحنان جابر حسن، : المصدر
 .303، ص6100السعودية، األول جملة البحوث احملاسبية جامعة امللك سعود، اجمللد العاشر العدد تطبيقية(،
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  املوازنة على أساس األنشطة وأسلوب حتليل سلسلة القيمة ،تكامل بني أنظمة التكلفة، التسيريال (:65الشكل رقم )
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( على أساس ABB( واملوازنة)ABM)(، التسيريABCيوضح الشكل أعاله التكامل بني أنظمة: التكلفة )
مما يعكس  ،خل خمتلف األنظمة على طول سلسلة القيمةحيث جند نقاط تد   ،األنشطة وأسلوب حتليل سلسلة القيمة

من خالل  اإلنتاجيةمبعىن أن يبدأ التقييم قبل أن تبدأ العملية  ،ضرورة خضوع كافة مراحل سلسلة القيمة للتقييم
مث  ،(ABBاملخطط له باالستعانة بنظام املوازنة على أساس األنشطة ) اإلنتاجة لتحقيق تقدير حجم املوارد الالزم

ناهيك عن استمرار عملية التقييم بالشكل  للتأكد من تطابقه ومتطلبات السوق، اإلنتاجخمتلف مراحل  إىلاالنتقال 
املالئم ملرحلة ما بعد البيع وذلك للتحقق من مدى استمرار والء العميل للمؤسسة مستقبال من خالل تتبع القيمة 

(، كما يتضح أن بناء منوذج سلسلة القيمة حيتاج ABPالتحفيزية للعميل بواسطة نظام التسعري على أساس األنشطة )
ويتم حساب مسببات التكلفة لكل  ،كل التكلفة الالزم لتحديد تكلفة كل نشاط ضمن هذه السلسلةبناء هي إىل

التكاليف، حيث يوفر نظام التكلفة على أساس األنشطة  إمجايلنشاط من أجل حتديد تكلفة كل نشاط من 
(ABCمقاييس األداء املتعلقة بتكلفة األنشطة وخمرجات هذه األنشطة حيث تتكامل األنظ ) مة القائمة على أساس

وبالتايل ميكن حتقيق امليزة التنافسية  ،مع أسلوب حتليل القيمة إلبراز مصادر التميز وحتليل سلوك التكاليف األنشطة
 (1)من خالل خفض التكلفة.

الصناعي بدءا من يرتكز حتليل سلسلة القيمة على النواحي اخلارجية املرتبطة بأنشطة خلق القيمة يف اجملال و 
املنتج النهائي الذي يسلم للعميل، أما حتليل جمال املوقف التنافسي فريكز على الطرق  إىلساسية وصوال املواد اخلام األ

 ( 2) .اليت ختتارها كل منظمة لالستمرار يف املنافسة
وذلك الختبار مسامهة خمتلف عمليات ( Porter)متطورة من طرف  مبثابة تقنيةعترب حتليل سلسلة القيمة  يو 

 -لعالقات موردافكرة أن املؤسسة مكونة من سلسلة ويستند هذا املفهوم إىل  ،املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية
النسبة املثلى بلمنتج، هذه القيمة ميكن أن تعرف القيمة ل ط من هذه السلسلة هتدف إىل إضافةكل نقطة ربف ،عميل

التكاليف املرتبطة باملنتج من جهة أخرى. حيث تتموقع القيمة يف نقطة تقاطع و  ،بني تلبية رغبات الزبون من جهة
 .(العملية -املنتج -العميل)

أين حتقق  (Competitive edge)القيمة بتحديد اهلامش التنافسي سلسلة يسمح حتليل  يف نفس السياق،
حيث  .تاحة لتحقيق فعالية سلسلة القيمةاملؤسسة األنشطة احلامسة واملصريية فيما يتعلق بالقيمة وختصيص املوارد امل

عملية من أي اختيار  العمليات ذات األولوية وهذا ما يسمح بتحليل يتم أيضا و  ،ل العمليات املختلفةحتلو صنف ت
يرتكز حتليل سلسلة القيمة على تقنيات تسهل التحليل و  الالزمة لذلك. العمليات بصفة خاصة واقرتاح التحسينات

 
1
 .304حنان جابر حسن، مرجع سابق، ص  - 

2
سبة يف اململكة لسبل تطوير احملا 06، ورقة مقدمة ضمن فعاليات الندوة مدخل متكامل اإلدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات الصناعيةفؤاد أمحد حممد العفريي،  - 

 .09، ص6101ماي  06-09"، كلية إدارة األعمال، جامعة امللك سعود، من 60السعودية حتت عنوان "مهنة احملاسبة يف م ع س وحتديات القرن 
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، نظام (Le benchmarking)املقارن  حليلالت (Facteurs critiques de succès) مثل: العوامل احلرجة لنجاح
عدة أصناف لتحليل سلسلة القيمة وهذا وفقا ملستوى التحليل  ومنيز بني .(ABC)التكلفة على أساس األنشطة 

 (1) الذي جيب حتديده كاآليت:
عمليات على لليسمح حتليل القيمة برتتيب وتصنيف العمليات وفقا  التحليل على مستوى المؤسسة: -1

 إضافةعمليات أولية أساسية واليت تساهم مباشرة يف  إىل مقسمة (macro-processus)املستوى الكلي
وعمليات  ،اللوجستيك الداخلي واخلارجي، اإلنتاج املبيعات واخلدمات ما بعد البيعمثل:  القيمة للمنتج

إدارة  مثل: املنشآت اإلداريةو داعمة على املستوى الكلي واليت تساهم بطريقة غري مباشرة يف املنتج 
 ؛، احملاسبة واملاليةاملوارد البشرية

عمليات يسهل تصنيف ال :االنتقال من العمليات على المستوى الكلي إلى العمليات ذات األولوية -2
أولوية  تعطىف لق القيمة لدى الزبونتقليص جمال العمليات اليت تساهم يف خبحتليل سلسلة القيمة عند 

وفقا للعالقة ، اجنازهاتكلفة مع تكون متناسبة واليت ضافة مذات أكرب قيمة للعملية والتقييم التحليل 
   ؛( )نسبة املسامهة يف حتقيق الربح/التكلفة املوالية

هي  (Process Value Analysis) (PVA)حتليل قيمة العمليات : العمليات الرئيسية على مستوى -3
يف حتليل  واملوارد املستهلكة إليهاداث اليت ختلق أو حترك احلاجة نشطة وربطها باألحعملية حتديد كل األ

يكون لإلدارة أسلوب يف حتديد األنشطة اليت تضيف قيمة للمنتج وتعزل تلك اليت و قيمة العملية، 
 (2)؛األنظمة القائمة على أساس األنشطة إىلوذلك باالستناد  تضيف التكلفة

و تقدمي اخلدمة. املنتج أ يتكون من حتليل متناسق لألنشطة الالزمة لتصنيع :تحليل قيمة العمليات -4
والبد من حتديد كل املوارد اليت تستهلكها األنشطة الضرورية لتصنيع املنتج ويتم ترتيب هذه األنشطة 

 تضيف قيمة أو ال.لكوهنا وفقا 
نفس عمليات تصنيف وحتليل القيمة املضافة على األنشطة املتعددة للعملية الواحدة ولتحقيق حتليل ميكن أن تطبق 
 قيمة نتبع ما يلي:شامل لسلسلة ال

 اهلدف  أولويةالعمليات وترتيبها حسب  حتديد هدف ونطاق التحليل: حتليل سلسلة القيمة يسمح جبرد وتنظيم
 )اجلرد، الرتتيب، التحليل، التسلسل( والنطاق )املؤسسة ككل أو جزء من العمليات(؛

 
1 - Claude Rochet. Alignement Stratégique cours ADM7705, Université du Québec. nov 1998 p10 

2
 .04 مرجع سابق، ص ثناء حممد طعيمة، - 
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 الكفاءات احلرجة اليت تتدخل املكونات و نطالقا من التعرف على حتديد احتياجات العمالء: ميكن حتديد القيمة ا
مباشرة يف إرضاء الزبون مثل: ختفيض التكلفة، التميز، تواريخ التسديد، اجلودة. وحيدد االحتياج عن طريق 

  ؛املؤسسة بإسرتاتيجيةجمموعة من التقنيات مثل : العالقات مورد/عملية/عميل أو بطاقة العميل وهذا يرتبط 
  ترتبط العمليات داخل حتليل القيمة املضافة بكل عملية ونشاط: عادة و  (ألنشطةا-العمليات) ةحتديد سلسل

ن خمرجات عملية سابقة تعترب كمدخالت للعملية الالحقة حيث مفادها أأساسية السلسلة فيما بينها بروابط 
حتليل القيمة املضافة للعملية الالحقة مما ميكن من  باالحتياجات احملددة العملية السابقة خمرجات مقارنةجيب 

 ؛ بكل عملية ونشاط
 تعىن بأمهية كبرية خاصة عند  وعليه تؤثر وتساهم مباشرة يف خلق القيمةقد : ةنشطة املفتاحيحتديد العمليات واأل

 خفض تكلفتها؛ مما يوجبختصيص املوارد، باملقابل فان األنشطة الداعمة ال تساهم مباشرة يف إضافة القيمة 
  الف والتحسينات املقرتحة مثل إلغاء تخبني العمليات واألنشطة: بعد حتديد خمتلف نقاط اال العالقةتشخيص

 أنشطة أو جتميعها أو يتم إعادة هيكلة أهدافها؛
 طرق حتسني تدفق القيمة املضافةتعترب بني العمليات واألنشطة، العمالء واملوردين : عالقة الوصل  تشخيص 

 إجراءعند   تعرب عن العالقات الرابطة بني املؤسسة والغري فمثال ألهناصفة خارجية أكثر منها داخلية ذات 
حتديد العالقات مورد/عملية/عميل مث من خالل يل سلسلة القيمة تحلنبدأ ب باملؤسسة سلسلة التموينلحتسني 
  داء.األاختبار ب نقوم األخرياملرتبط به  ويف  نشاطبال عميلو مورد كل  عالقةحتديد 

 :ما يلي لسلسلة القيمة ميكننا إضافةإجراء حتليل شامل  دوعن
حيث يساهم نظام بني إرضاء الزبون وتكاليف املنتج، القيمة : ترتاوح تكلفة كل عملية ونشاط تحديد -0

من خالل حتديد النشاط الواجب ختفيض خفضة املحتليل التكلفة يف  (ABC) التكلفة على أساس األنشطة
 ؛امتياز وذ النشاط هذا صبحوي تكلفته

من خالل مقارنة تكاليف هذه األنشطة باملؤسسة مع مثيالهتا  :المقارنة بين العمليات واألنشطة الحرجة -6
 وتكون املقارنة أكثر جناعةحتقيق امليزة التنافسية  إىلباملؤسسات املنافسة، ويهدف حتليل القيمة أيضا 

 باستخدام تقنيات التحليل املقارن؛
 إىل لكل من األنشطة والعملياتالعوامل احلرجة و حتياجات اال: من خالل ترمجة تحديد مؤشرات األداء -3

             ؛رقابة أداء املؤسسةمما يسمح بنتائج قابلة للقياس 
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قامت  السمعي البصري،للتكوين  ذات الطابع اخلدمي  (MULTIMAX): نأخذ مؤسسة كمثال على ما سبق
ستناد إىل عوامل البتحديد بعض عناصر سلسلة القيمة اخلارجية للمؤسسة بتحديد العالقات املورد/العملية/العميل با

بتحليل سلسلة املتخصص وفقا للمقاييس املطلوبة نظر يف خدمات التكوين الالنجاح احلرجة حيث مت اختاذ قرار إعادة 
 القيمة:

 بالقياس" املتخصص يهدف التحليل إىل تفضيل األنشطة املتعلقة خبدمة "التكوين : األنشطةأولوية  -0
 ات العمالء من طرف رئيس مصلحة التكوين من خالل:يرغبات وطلب إىلاجلودة املطلوبة بالرجوع حتديد  -6

الدعم  قييم،الت تكوين املتضمن للتطبيق امليداينللمعارف، ال كثفتكوين قصري املدى، التكوين املاجلودة:  -
  ؛اجليد للمتعاملني

 نتهاء؛واال بدءصالحية: تواريخ التواريخ ال -
  تنافسي. مثن، اخلدمات املقدمةالسعر: تكلفة  -

، أسعار تعليمجلودة ال : تقييم عايلمثل خدمة املقدمةيضا عوامل حرجة للنجاح ذات جناعة للأهناك 
، استخدام عدد طاليب التكوين املتخصصارتفاع  ،ؤسسةمنخفضة مقارنة باملنافسني بنفس القطاع، مسعة امل

رئيسية  ةجية، توظيف الكفاءات، ويتم مجع هذه املزايا يف أربعر التكنولوجيا املتقدمة، تطور الشراكات اخلا
قد مت حتديد بعض األنشطة من التصميم األويل و  منها: اجلودة/ مسعة التكوين/السعر املنخفض/اآلجال.

متت التكملة باستعمال مقاربة املوضوع/احلدث حيث  ييم املستوى وتوزيع الدرجاتاختبارات تقإىل  خدمةلل
كل ما ليس له عالقة خبدمة   باستبعاد (12) اجلدول رقمباملوضحة  وتؤجل األنشطة املدرجة باملصفوفة

 التكوين.
"تكوين سريع  " "التسديد لسعر منخفض"،اختبار جودة التعليم"متثل األنشطة إىل أساسية وداعمة:  فتصني -3

عن رغبات واحتياجات العمالء بصفة عامة من الصعب  متداولة تعرب وفعال"، "تقدمي دعم فعال" شعارات
تضمن سلسلة تو  .ودةجدمي خدمة ذات قحصر األنشطة يف ت مما ينبغيألنشطة بامباشرة  ربطهاإيصاهلا أو 

 التكلفة املنخفض سعرمقسم بني أساسي وداعم مع شرط احملافظة على ( نشاط06) القيمة هبذه املؤسسة
وهذا ما  ( للحصول على األهداف املسطرةM) ( هامشيةI(، مهمة )Eوتصنف األنشطة إىل ضرورية )

 .يساعد يف حتليل سلسلة القيمة
، يتم ترتيب  حتديد األنشطة املفتاحية: اليت تضيف القيمة مباشرة للعميل كعمليات اللوجستيك الداخلي -4

 األنشطة بالتعاقب لفحص الواجهات  
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فحص ومراجعة نقاط الربط ما بني األنشطة، املوردين والعمالء: بربط املوردين بالعمالء عن طريق العالقات  -5
  .مورد/عملية/عميل. مت إدراك أن املوردون )يتمثلون عادة يف املكتبات(

 

 (MULTIMAX)أنشطة سلسلة القيمة لمؤسسة  (: تصنيف12جدول رقم )
 

 الصنـف

 

طالنشـــــا  
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السعر  جودة التكوين
 المنخفض

 جودة الدعم اآلجال القصيرة
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 الداخلي

 احلصول على العقد .0
6. Remettre l’offre au graphisme 
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 حتديد املكونات .2
  اقرتاح شكل عام .9
 إمتام التنسيق .6

 سرد ونص التعليمات .01
 اختبار جناعة التعليمات .00
 القيام بتطبيق التعليمات املختربة .06
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 إمتام التحويل .04
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 المنشآت

 ختصيص املوارد .66
 قبول الشكل والتعليمات .63
 قبول التكوين .64
 تسيري امليزانية .65
 مراقبة اآلجال .62
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 اختيار تقنيات التكنولوجيا .30 التكنولوجيا
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Source : Claude Rochet, op.cit., p4 
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 المطلب الثاني: تحليل سلسلة القيمة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية
املؤسسة االقتصادية عادة عن مصادر وطرق من شأهنا بناء وتعزيز ميزهتا التنافسية ملواجهة التغريات  تبحث

اخلارجية الطارئة من خالل الفحص الدوري واملنتظم لكل األنشطة املنجزة والعالقات فيما بينها مما جيرنا للحديث عن 
أقصى حد ممكن، حيث يتضح أن  إىلالتكاليف سلسلة القيمة ذات املرجع العسكري واليت طبقت هبدف تقليل 

سلسلة القيمة هلا عالقة وطيدة بامليزة التنافسية وذلك من خالل األدوار اليت تقوم هبا واألهداف اليت تطمح للوصول 
 (1)وذلك على النحو التايل:  إليها

 جمموعة من األنشطة الرئيسية يف املؤسسة واليت ميكن من ورائها خلق قيمة ملنتجاهتا وخدماهتا؛ متثل -
 حتديد درجة التكامل والتفاعل الداخلي بني األنشطة؛ -
 التعرف على الروابط اليت توضح تأثري أسلوب أداء أحد األنشطة على تكلفة نشاط آخر؛ -
من خالل تغيري العالقات واألمناط بني األنشطة املؤداة داخل  والتناسق حتسني وتطوير األوضاع إىلالتوصل  -

 املؤسسة.
ة ؤسسيمة يظهر يف أربع مناطق لتحسني رحبية املتوجب اإلشارة إىل أن التوجه االسرتاتيجي املطور يف حتليل سلسلة الق

 (2) التنافسية وهي:ومن مث التعرف على املزايا 
بإعداد  تقوم املؤسسة عن طريق قسم التموين حبيث العالقات مع املوردينحتسني : من خالل التوريد إدارة .1

مدادات وحتقيق وفرات يف وتقدميها للموردين بغرض جدولة اإلاملقدر للسداسي أو السنة املالية  جداول اإلنتاج
بدائل وكذلك حتديد مواطن خفض التكاليف من خالل عالقة املؤسسة باملوردين وذلك عند دراسة ال التكاليف

 مثل: اإلسرتاتيجية
 التكامل عكس االجتاه لتحقيق السيطرة على املواد اخلام واألجزاء جاهزة الصنع؛ دراسة فرص 
  ثر ذلك أى تشكيلة املوردين  وكذلك حتديد حاللية مما يؤثر علإدراسة إمكانية استخدام مدخالت

 على تشكيل األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة.
استخدام املنتج بعد شراء ب املرتبطة تكاليفال إىلعن طريق توجيه اهتمام املؤسسة : العمالءالعالقات مع  إدارة .2

ا يف تكاليف تشغيلها املستهلك ملنتجات املؤسسة وهذا يؤدي إىل خلق مزايا تنافسية ملنتجات املؤسسة بتميزه
وختفيض مواطن خفض التكاليف من ا يفيد يف جمال إدارة التكلفة ذقل من املنتجات البديلة، وهأواستخدامها 

  خالل عالقة املؤسسة مع املستهلكني.
 
1
، ورقة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل الرابع حول: املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات المستدامة سيةفالتنا طرق بناء المزاياعبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد،  - 

 .06،  ص 6101نوفمرب  16/01الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
2
 .95، صمرجع سابق ،إبراهيمد أمحد و حمم - 
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استغالل العالقات بني وحدات  من خاللعمليات الداخلية والخارجية للمؤسسة: الالعالقات التفاعلية بين  .3
 خاللمن لمنتج لاألعمال اإلسرتاتيجية وبني أنشطة القيمة اليت تنظمها هذه الوحدات فتحقق وفرات تكاليفية 

    تسويق منتجاهتا اليت حتمل نفس العالمة التجارية.
 اإلجابة على األسئلة املوالية على مستوى كل نشاط: ب التكلفة املنخفضةميزة  بناءميكن يف هذا الصدد، 

 هل يمكن خفض تكلفة النشاط مع شرط المحافظة على القيمة ؟  -
 تكاليف األنشطة ثابتة ؟  بقاءإهل يمكن زيادة القيمة مع  -

يتم اختيار مسبب التكلفة لنشاط معني عندما حيقق أكرب قيمة ملعامل االرتباط الذي يدرس العالقة السببية 
بني جمموع مسببات التكلفة والنشاط احلادث وهذه العملية تسمى املفاضلة بني مسببات التكلفة املرفقة للنشاط 

يتطلب حتليل سلسلة القيمة ملسبب ذو أثر قوي على حدوث النشاط. باملقابل الواحد بالطبيعة يكون تأثري هذا ا
تقدير مدى تأثري مسببات التكلفة على كل عنصر من عناصر األنشطة املكونة هلا وال يعد التقدير اجيابيا ما مل حيقق  

س بنفس الطريقة. كل عنصر من عناصر السلسلة هامش ربح مرض. مث جيرى بعد ذلك حتليل لعناصر القيمة للمناف
لدى املنافس. أما  تلك اليتمن أقل مما يساعد على تعيني امليزة التنافسية عندما تكون التكلفة الكلية لعناصر السلسلة 

جلعلها تتخذ هذه امليزة وبالتايل يتم فرض  إسرتاتيجية ة عكس ذلك فان األمر يتطلب تطويرإذا كانت التكلفة الكلي
 (1)رقابة أكثر ضبطا من أجل حتقيق رحبية أكرب بتخفيض التكلفة أو من خالل حتسني اإلنتاجية.

طرقا خمتلفة لبناء إسرتاتيجيتها اليت تقود إىل حتقيق امليزة التنافسية حيث تقوم بتنظيم وإدارة املتطورة  تعتمد املؤسسات
، حيث أجريت الكثري من قيادة التكلفةلاسرتاتيجيات ك األنظمة القائمة على أساس األنشطة لأنشطتها من خال

خفض التكاليف، القابلية  من خاللالدراسات اليت تبني أمهية وفوائد هذه التقنيات مبا يعزز املزايا التنافسية باملؤسسة 
ظرية القيود، إدارة االختناقات، حتديد رحبية على رقابة األنشطة بصورة أفضل، توليد البيانات الضرورية لدعم ن

باإلضافة إىل إدارة ورقابة أداء املؤسسة  (2)التخطيط وإعداد املوازنات. ألغراضحتليل سلوك التكلفة  املستهلك،
رقابة أهداف املؤسسة ألغراض تعزيز مث باستخدام معلومات النشاط كوسائل أساسية لدعم القرار توجيه وقياس 

 طريق التميز والتحسني املستمر. نع ؤسسةنشطة لوضع املن األأقرارات بشفهم وهندسة وقياس ال األداء،
خطوات لتحقيق قيادة التكلفة تضمنت: حتديد سلسلة القيمة  ةمخس (Porter)حدد من جهة أخرى، 

صياغة سلسلة القيمة وأخريا  إعادةو أصول هلذه السلسلة، حتديد موجهات التكلفة املالئمة وختصيص التكاليف واأل

 
1
 . 61، ص6116، اجلامعة املستنصرية، العراق، 06، جملة املنصور العدد باستخدام تحليل سلسلة القيمة اإلداريةتطوير المنظور االستراتيجي للمحاسبة عماد صبيح الصفار،  - 

2
، ورقة حبثية مقدمة المتقدمة في بناء المزايا التنافسية  حالة الشركات الصناعية األردنية اإلداريةأثر استخدام تقنيات التكلفة والمحاسبة سليمان سند السبوع،  - 

عودية وحتديات القرن احلادي والعشرين" ضمن فعاليات الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية بعنوان: "مهنة احملاسبة يف اململكة العربية الس
 .9، ص6101ماي  06-09جامعة امللك سعود، السعودية، 
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 ية( يف آلية عمله بداABCنظام ) باالعتماد على ة ملعرفة قابليتها على االستمرارية.فخفض التكل إسرتاتيجيةاختبار 
 إىلباإلضافة التحديد الدقيق لتكاليف املنتجات.  إىلمر الذي يقود يف النهاية نشطة األحتليل العمليات وحتليل األ من

توجيه جهودها وحتسني رحبيتها بشكل جذري،  إعادة علىكنظام معلومات متكامل يساعد املؤسسة   (ABMنظام  )
وهناك نوعني من املعلومات املستندة للنشاط مها: املعلومات غري املالية حول مصادر القيمة التنافسية )مثل النوعية 

تسليم القيمة  إىليؤدي  مما ليةاعالتشغيلية بف نشطةباألاملؤسسة التشغيلية واليت توضح كيفية القيام  ألنشطةواملرونة( 
( تقوم بشكل جوهري على ABM)ولتحقيق أهدافها فان فلسفة نظام  ،اإلسرتاتيجيةللمستهلك ومعلومات التكلفة 

ختفيض الوقت واجلهد  إىلو املستهلك حيث تسعى املؤسسات أالقيمة للمنتج  إضافةفقا ملفهوم نشطة و األتصنيف 
نشطة ة وهي األأنشطة كفأ إىل( ABMنشطة حسب نظام )ومن منظور الكفاءة تصنف األ األنشطة،وتكلفة اجناز 

نشطة اليت ة وهي تلك األأغري كف وأنشطةخرين اليت يؤديها اآل باألنشطةاليت ال يستهلك أداؤها موارد زائدة مقارنة 
 .ةاملخرجات املطلوب إلنتاجتتطلب موارد أكثر مما هو ضروري 

  المطلب الثالث: مزايا بناء سلسلة القيمة بالمؤسسة
النقاط التالية أو كلها يف   إحدىتطبيق مفهوم سلسلة القيمة باملؤسسة االقتصادية قد يساعدها على استغالل  إن

 (1) سبيل بناء امليزة التنافسية من خالل:
  عالقات مع العمالء؛السهر على حتسني العالقات مع املوردين من جهة ومبا يقابله من 
 حتسني العالقات الداخلية بني أنشطة القيمة على املستوى اجلزئي وبني سالسل القيمة داخل املؤسسة؛ 
  مث االهتمام باحتياجات  ،وإدارهتاحتقيق وفرات التكلفة خلق القيمة، حتليل سلسلة القيمة مبا يوفر للمؤسسة فرصة

 ؤولة عن توفري احتياجات املستهلك؛املستهلك مبعىن أهنا هتتم بتطوير مستويات التكامل بني األنشطة املس
 حتليل التكلفة الداخلية لتحديد عناصر التكلفة النسبية لعمليات توريد القيمة الداخلية؛ 
 لتكلفة داخل عمليات توليد القيمة؛حتليل التميز الداخلي بغرض فهم مصادر التميز مبا فيها ا 
   تقدمي قيمة أكرب للمستهلك والكشف عن فرص  إىلتطبيق أسلوب حتليل سلسلة القيمة يف املؤسسة مما يؤدي

 أخرى لتحقيق الرحبية، وخفض التكاليف مع احملافظة على اجلودة؛
  األنظمة مع بالتكامل  سلسلة القيمةاملعلومات التفصيلية عن أنشطة املؤسسة اليت يوفرها أسلوب حتليل استغالل

 ة.االنطالق لتحقيق امليزة التنافسي ومنهتساهم يف توضيح نقاط القوة والضعف اليت  القائمة على أساس األنشطة
 
 
 

 
1
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 خالصة الفصل 
 

الطريقة اليت  إىليشري  إذالتكلفة  إدارةسلوب حتليل سلسلة القيمة ميثل القيمة الرئيسية لتحقيق فعالية أن إ
املواد اخلام جتميع ابتداء من  ،احلصول عليه مهت يفانشطة اليت سواأل ملنتجميكن من خالهلا حتديد ودراسة خصائص ا

كلفة ممكنة قل تأبنتجات بديلة إلنتاج املالوسائل الطرق و الدراسة  إىلللزبون، ويهدف هذا التحليل  اهنائي هحىت وصول
أنظمة تتميز بدرجة من  إىلوباالستناد الفعلي رتبطة باحلفاظ على املزايا التنافسية. خرى املمع مراعاة العوامل األ

املستخدم لريادة التكلفة وتتبع سلوك التكاليف ( ABC)الفعالية ودقة النتائج كنظام التكلفة على أساس األنشطة 
أو  تغيري تصميم املواد املستخدمة نشطة،األ تحليلاملزمع ب ( ABM)على أساس األنشطة  التسيرينظام  إىلباإلضافة 

ضفنا نظامي أ إذا. ميثل بالضرورة حجر األساس يف حتليل سلسلة القيمة موقعهو  اإلنتاجسلوب أهيكلة مراحل  إعادة
مستقبلية  وكذا حتقيق  إنتاجيةعلى أساس األنشطة لتقدير حجم املوارد الالزمة لفرتة  (ABP)والتسعري (ABB) املوازنة

نظمة اليت تتعاضد فيما بينها لتسهيل حتليل تتحقق توفيقة متكاملة من األ التكاليف التسويقية وإدارةاملبيعات املقدرة 
 سلسلة القيمة وخلقها مما يدعم بناء ميزة تنافسية مستدامة باملؤسسة االقتصادية.

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة أساس القائمة على األنظمةاستخدام : الفصل الرابع
ودورها في  - بسكرة –بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

 اكتساب الميزة التنافسية
 
 

 املطاحن الكربى للجنوب  تقدمي عام ملؤسسة :المبحث األول

 املطاحن الكربى للجنوب ؤسسةمب ألنشطة ا أنظمة قائمة على أساساملسامهة يف وضع : المبحث الثاني

    امليزة  بناءومسامهتها يف   األنشطة أساسالقائمة على  األنظمةالتكامل بني حتقيق : المبحث الثالث

 - بسكرة –وماش أالكربى للجنوب  ؤسسة املطاحن مل  التنافسية 
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 تمهيد
 

  األنظمة القائمة على أساس األنشطةوان  شككالية ثحننا املتمنلة يف جل األجزاء النظرية بعد تعرضنا ملختلف
(ABB ,ABP ,ABM ,ABC )املؤسسة االقتصادية من جهة أخرىب ومتطلبات حتقيق امليزة التنافسية ،من جهة  

تطويرها و ساس األنشطة على تعديلها أعلى قائمة ال نظمةاألالتكامل بني األساسية اليت يعمل الدعائم قمنا بتحديد 
لكن مع هذا تبقى هذه املسامهة جمرد أفكار نظرية البد من  ،املؤسسة وأدائهاب ختلق امليزة التنافسيةهنا أن أواليت من ك

ذات  شنتاجيةعلى مؤسسة  ول النالثة األوىلارتأينا شسقاط معارف الفص وبغية حتقيق هذا اهلدف ؛التحقق منها ميدانيا
وماش، ونظرا لطبيعة املوضوع أب -الفرينةو  دقيقوحدة ال -وهي مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  ،معتربة تكاليف

الوحدة  حيث تسعى الباحنة من خالله احلصول على البيانات الالزمة من ،فانه سيتم تطبيق منهج دراسة احلالة
 .الدراسة ضياتفر صحة الختبار 

لرئيسية يف الوحدة اهي الوحدة هذه  ذلك كون فريجع ،الفرينةو  دقيقوحدة ال اختيارأما فيما يتعلق بأسباب 
الالزمة واليت هتمنا لتطبيق  املعلوماتا يسم  بتزويدنا مبختلف سبة مستقلة لكل وحدة، مماملؤسسة، وكذلك لوجود حما

 .  ساس األنشطةأعلى بعض األنظمة القائمة 
لمؤسسة حمل الدراسة لتقدمي عام يتناول املبحث األول  ،ثالثة مباحثقد قمنا بتقسيم هذا الفصل شىل و 

، أما والفرينة دقيقالمن خالل شعطاء نبذة تارخيية حول وحدة  ،ونشاطات خمتلف املصاحل هباهيكلها التنظيمي 
 املطاحن الكربى للجنوب ؤسسةألنشطة مبأنظمة قائمة على أساس ااملسامهة يف وضع حول  تمحوريفاملبحث الناين 

ساس أعلى واملوازنة التكلفة  ياول تطبيق نظامومكونات التكلفة هبا، مث حنطريقة التكاليف املستخدمة  عرضب
 .مع اإلكارة شىل نظام التسيري على أساس األنشطة والتسعري ،األنشطة

 أساس األنشطةالقائمة على  األنظمةالتكامل بني مث جند املبحث النالث مبرحلة الحقة حول حتقيق 
 .وماش بسكرةأومسامهتها يف حتقيق امليزة التنافسية مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 
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 تقديم عام لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : المبحث األول
 

شدراج من خالل  ،-بسكرة –مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب حتاول الباحنة تقدمي هذا املبحث من خالل
حمل " الفرينة دقيق و لوحدة ال"عرض أكنر تفصيال  ننتقل شىلمث  ،ا وطبيعة نشاطهاشلقاء نظرة عامة على نشأهتها و تعريف

 :الدراسة، حيث تتدرج دراستنا وفقا للعناصر املوالية
 ؛التعريف مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  -
 ؛اهليكل التنظيمي ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب -
 ."الوحدة حمل الدراسة " تقدمي وحدة الدقيق والفرينة مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  -
 

 التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المطلب األول
كمؤسسة فاعلة باالقتصاد الوطين، بالرجوع مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب   علىيف هذا املطل  نتعرف  

 .شىل أهدافها وأمهيتها االقتصادية، باإلضافة شىل التطرق شىل نوعية ككلها القانوين وجانبها اجلبائي
 نشأة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفرع األول

بني  -وهي كركة مسامهة  –أنشئت مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  اإلماراتيةاجلزائرية  يف شطار الشراكة
عند  حيث أخذت ككال قانونياير اإلماراتية املختصة يف الصناعات الفالحية والغذائية، ر مستنمر وطين وجمموعة الغ

مليون دينار جزائري، تقع مبنطقة  531: برأس مال قدره( SARL)شركة ذات مسؤولية حمدودة ك انشأهت
النشاطات ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل والية بسكرة، تشتهر هذه البلدية بالنشاطات الصناعية كما يقطعها 

الواصل بني مشال اجلزائر وجنوهبا الشرقي، ويقطعها خط السكة احلديدية الرابط بني الشمال  33: الطريق الوطين رقم
للجنوب توجد تعاونية اخلضر واحلبوب اجلافة اليت تزودها باملواد  ومبحاذاة مؤسسة املطاحن الكربى ،واجلنوب الشرقي

، ولقد مت شقامة املشروع ببلدية أوماش لعدة اعتبارات أمهها اجلبائية، حيث أن "اللني والصل "القم  بنوعيه : األولية
ون منطقة أوماش ك( 33-51)املؤسسة استفادت من اإلعفاءات الضريبية املنصوص عنها يف املرسوم التشريعي رقم 

  .مصنفة ضمن املناطق اخلاصة

مغطاة موزعة على كل من وحدة الدقيق  1م 2313، منها 1م 12111: ترتبع املؤسسة على مساحة تبلغو 
 .1م 1303 بـووحدة الكسكسى  1م 1513 بـوالفرينة مبساحة تقدر 
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ذات مسؤولية حمدودة  مت حتويل الشكل القانوين للمؤسسة من كركة رأمساهلا االجتماعيقصد رفع   
(SARL ) شىل كركة ذات أسهم(SPA)،  حتتوي املؤسسة على أربع و  ؛مليون دينار جزائري 333 حيث أصب

وهي الوحدة الرئيسية واليت ستكون موضوع الدراسة امليدانية، والوحدة النانية هي الفرينة و وحدة الدقيق  :وحدات هي
بنوعيه املتوسط والدقيق، أما الوحدة النالنة فهي وحدة االسترياد وحدة الكسكس ونشاطها هو شنتاج الكسكس 

لكنها ركزت نشاطها على استرياد القم  بنوعيه الصل  واللني بالدرجة  ،والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذية األنعام
 : وذلك هلدفني أساسيني ،األوىل
 .لفرينةاو  الدقيقالتنازل عن طريق الوحدات لوحدة  -
 .أجل بيعه يف السوق اجلزائريةمن  -
وعند هناية األكغال ستكون الوحدة  ،أما الوحدة الرابعة فهي وحدة صوامع ختزين احلبوب وهي قيد اإلجناز 

بالعتاد اخلاص بتفريغ البواخر، الشحن، التخزين وحتويل احلبوب، وتتواجد هذه الوحدة مبيناء جن جن  جمهزة أيضا
ع أكرب خمزن للحبوب يف أفريقيا عند دخوله حيز االستغالل، ويبلغ عدد هذه الصوامع جبيجل، حيث يعترب هذا املشرو 

طن يف املرحلة األوىل، وبرجمت  11 333طن، ومساحة مغطاة للتخزين بـ  563 333صومعة بـ طاقة ختزين  55
ة مغطاة تقدر ومساح ،طن 53 333صوامع أخرى بطاقة ختزين تقدر بـ  33توسعته يف مرحلة ثانية وذلك بإجناز 

هكتار  مؤجرة مبوج  اتفاقية بينها وبني شدارة  3.6طن، وترتبع صوامع التخزين على مساحة تقدر بـ  11 333بـ 
 .ميناء جن جن

مث بعد ذلك تلتها مرحلة الدخول الفعلي يف عملية اإلنتاج،  ،كانت بداية أكغال شجناز املؤسسة على مراحل 
اد القم  الصل  واللني وبيعه يف السوق ري ، وذلك بإست1333ر العمل يف والتصدي االستريادحيث بدأت وحدة 

والتعريف باملؤسسة يف السوق الوطنية واستغالل وقت اإلجناز  ،الوطنية هبدف هتيئة األرضية الصلبة للوحدات األخرى
شجناز الوحدات األخرى، أما بداية األكغال لوحدة عملية وتساعدها يف متويل  ،يف حتقيق فوائض تعود على املؤسسة

أما اإلنتاج   ،1331وكانت هناية األكغال يف جويلية من سنة  1333كان يف أكتوبر من سنة   فرينةالو  الدقيق
 .كانطالق فعلي ومستمر  1333كان يف مارس عام   لفرينةاو  الدقيقالفعلي ملنتج 

وانتهت يف ديسمرب  1335األكغال يف سبتمرب من سنة أما فيما خيص وحدة الكسكس فقد كانت بداية  
أما وحدة صوامع التخزين فال تزال يف  .1333ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي يف سبتمرب من سنة  ،1331من عام 

 .مرحلة األكغال حىت الوقت احلايل
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 التعريف بالجانب الجبائي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : نيالفرع الثا
 ،كركات األموال ضمنقانونيا  مصنفةمؤسسة شنتاجية هي  (GMSud)مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  

احلقيقي يف حتديد الرب  الضرييب، وهذا طاملا أن اجلبائي ، ختضع شىل النظام (SPA) مهةاهو كركة مسككل الشركة 
من ( 55( )53( )33)املنصوص عليها يف املواد رقم أعماهلا يف ارتفاع، هلذا فهي جمربة علي مسك الدفاتر احملاسبية 

 .القانون التجاري

مجيع االلتزامات اجلبائية والنظام الضرييب املتعلقني باألكخاص  من الناحية اجلبائية فإن املؤسسة ختضع شىل
 :املعنويني، وتتمنل خمتلف الضرائ  يف

  الضريبة على أرباح الشركات(IBS) ؛على أساس الرب  احملقق 
 ؛%0على القيمة املضافة علي مجيع عمليات البيع اليت ختص الفرينة املمتازة، الكسكس والنخالة ومبعدل  الرسم 
  الرسم على النشاط التجاري والصناعي(TAIC)  ؛%1على أساس رقم األعمال احملقق مبعدل 
  الدفع اجلزايف(VF)  3سسة وهذا باملعدالت علي أساس كتلة األجور واملعاكات املمنوحة للعمال واملوظفني باملؤ 
 ؛1336، 1331، 1332، 1333حس  السنوات %  3، 5%، 1%، %
  الرسم العقاري(TF) أساس مجيع ممتلكات املؤسسة العقارية سواء كانت مبنية أو غري مبنية ىعل. 

 ،(51-33)قد استفادت املؤسسة من االمتيازات الضريبية املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي رقم ل
االمتيازات الضريبية املمنوحة يف شطار النظام اخلاص، باعتبار أن بلدية أوماش مصنفة ضمن األنظمة متمنلة يف 

وهذا فيما خيص الوحدة ( 33-35)كما استفادت من االمتيازات الضريبية املنصوص عليها يف األمر رقم . اخلاصة
االمتيازات الضريبية املمنوحة يف شطار النظام العام من  اليت مت شنشاءها لتخزين القم  بوالية جيجل، حيث تستفيد من

 (.33-35) األمر

 أهمية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبأهداف و : الفرع الثالث
ولكي تستطيع حتقيق ميزة تنافسية خاصة هبا وجذب  ،به املؤسسةخطر احمليط الذي تنشط  حتدد املؤسسة 

مع الرتكيز على جان   ،أكرب قدر ممكن من الزبائن، سطرت جمموعة من األهداف يف األجلني الطويل والقصري
 :ومن بني هذه األهداف ،املنافسة والزبون

 ؛(سكسالدقيق، الفرنية، الك)العمل على توفري احتياجات السوق من املنتجات الغذائية -5
 وضع سياسات شنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق؛-1
 وضع سياسات جتارية قادرة على مواجهة املنافسة؛-3
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 ضمان موقع الريادة يف جمال نشاطها؛-2
 توسيع وتطوير وحدات اإلنتاج والعمل؛-1
 .ةختفيض تكاليف اإلنتاج باالستفادة من اقتصاديات احلجم من أجل احلصول على أسعار تنافسي-6
تعترب املؤسسة ذات أمهية اقتصادية متميزة على أساس أهنا تقوم بإنتاج منتجات أساسية ذات طابع   

من خالل تقدمي مستوى عايل من اجلودة  ،استهالكي واسع، وتوجه هذه املنتجات شىل فئات واسعة من املستهلكني
ملتطورة، وعموما فأمهية املؤسسة ميكن أن تنافس به املنتجات األخرى، وهذا نتيجة التحكم يف تقنيات اإلنتاج ا

 :تتجسد من خالل
 منتجات أساسية وضرورية للمستهلك؛ -5
 تغطي جزءا كبريا من حاجيات السوق؛-1
 توفريها مناص  كغل وامتصاص جزء من البطالة؛-3
 .مما ميكنها من االتصال مبناطق أخرى االسرتاتيجياملوقع اجلغرايف -2

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب : المطلب الثاني
تقسم مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب شىل عدة مديريات ومصاحل من أجل التسيري احلسن وتسهيل عمليات  

الرقابة ويوض  اهليكل التنظيمي خمتلف الوظائف واملستويات اإلدارية والعالقات املختلفة بني مكونات املؤسسة 
 : للسلطة كما يليحس  السلم اهلرمي 



 

الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (: 62)الشكل رقم   

ة العامةاإلدار مديرية : المصدر  

و المالية رية المحاسبةـديـم  

ـيـأم
لص

ن ا
ـنـ

وق
د

 خلية الصيانة 

 خلية األمن

 خلية النقل

 المـدير التنفـيذي

ةـــانـــاألم   

ةـة اإلدارة العامـريـديـم  

ةـالوسائل العام  

اجـديرية اإلنتـم  مـديـرية التجـارة 

 المخبر

والفرينةوحدة الدقيق   

 

 وحدة الكسكسي

 

 خط إنتاج الدقيق

 

الفرينة خط إنتاج  
 

ـحـلـصـم
ة ال

زين
ـتخ

 
ةـحـلـصـم
ـحـلـصـم 

إلنت
ة ا

اجـ
 

زيع 
لتو

حة ا
صل

 م

وين
تتم

ح ا
صل

لح  م
مص

ـ
 الم

سبة
محا

ة 
ـ

واد
 

مة 
العا

سبة 
محا

ة ال
لح

مص
الية

 الم
لح و

مص
ـ

ات
الق

 الع
ة

 
عام

ال
ةـ

 

ـحـلـصـم
ألج

ة ا
ــور

 

مين
خد

مست
ر ال

سيي
حة ت

صل
 م



 ةدورها في اكتساب الميزة التنافسيو  -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  األنشطةأساس ة القائمة على استخدام األنظم ..الفصل الرابع

 

 

 
- 159 - 

 :تظهر مهام مكونات هذا التنظيم يف ما يلي

يف األوقات املناسبة   مكلف ثحسن تسيري املؤسسة شداريا وتقنيا، واختاذ القرارات الالزمة: المدير التنفيذي: أوال
 .تلف مصاحل املؤسسةكذلك العمل على التنسيق بني خم

مكلفة بتسيري كؤون األمانة مبا فيها تسجيل الربيد الصادر والوارد واستقبال العمالء والزوار : األمانة العامة: ثانيا
 .علومات شىل خمتلف املصاحلواستقبال املكاملات اهلاتفية وحتويلها بني خمتلف املديريات واملصاحل، وتبليغ امل

 :حترص على تطبيق القوانني وضبطها وتندرج حتتها املصاحل التالية: مديرية اإلدارية العامة: ثالثا
 وسائل نقل، عتاد )تعمل على متوين مصاحل املؤسسة باملستلزمات املختلفة : مصلحة الوسائل العامة

 :، وتقوم باملهام التالية(اخل...ومعدات
عمل على صيانة اآلالت ووسائل النقل ومجيع التجهيزات اخلاصة باملؤسسة، وهي تقوم بعملية ت: الصيانة . أ

 .الصيانة الكهربائيةو  الصيانة امليكانيكية:الصيانة بنوعيها الوقائية والعالجية من خالل
حترص على أمن املؤسسة، وتقوم بتسجيل دخول وخروج الشاحنات ومحولتها فارغة ومعبئة  :خلية األمن . ب

 .لضمان مطابقة كمية احلمولة مع الكمية املدونة يف وصل الشراء
حترص على تأمني واستقبال الطلبيات اخلاصة بالشراء وكذلك شيصال العينات املمنوحة للزبائن : خلية النقل . ت

 .وكذلك نقل عمال املؤسسة
 هذه املصلحة خمتصة بتسيري كؤون العمال من بداية العمل شىل هناية العقد وكذا  :مصلحة تسيير المستخدمين

 .توظيف وتصنيف العمال حس  اخلربة، ومراقبة العمال من حيث الغياب
 تقوم بإعداد األجور، وشعداد التصرحيات اخلاصة بالضمان االجتماعي: مصلحة األجور. 

صندوق الضمان : تقوم جبميع أنواع األعمال اإلدارية اخلارجية للمؤسسة منل: العامةمصلحة العالقات  -4
 .اخل...االجتماعي، مركز السجل التجاري

 :تشرف على اإلنتاج من حيث اجلودة ومراقبة الوزن احلقيقي للمنتجات كما تقوم بـ: مديرية اإلنتاج: رابعا
 التعريف بسياسة املنتج؛ .1
 لى املدى الطويل والعمل على تقليص وقت التسليم وكلفة اإلنتاج؛حتديد أهداف املؤسسة ع .6
 املشاركة يف حتديد خصائص املادة األولية واملنتج النهائي؛ .3
 العمل على شنتاج منتوج مميز وفقا لنظام النوعية؛ .4
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 تنظيم جتهيزات اإلنتاج والصيانة؛ .5
 ختفيض التكاليف التشغيلية للوظيفة التقنية؛ .2
 .بالتنسيق مع مسؤول اإلدارة العامة تشكيل برامج التكوين .7

 .املخرب، مصلحة اإلنتاج، مصلحة التخزين: ويندرج حتت مديرية اإلنتاج املصاحل التالية

تقوم مبراقبة كل العمليات احلسابية واملالية للمؤسسة، وتساهم يف تطبيق وشنشاء : مديرية المحاسبة والمالية: خامسا
 . مصلحة احملاسبة العامة واملالية، مصلحة حماسبة املواد، أمني الصندوق: الربنامج التجاري وتتفرع عنها

 .وتضم مصلحة التجارة ومصلحة التموين والتوزيع: مديرية التجارة: سادسا

 "الوحدة محل الدراسة " قديم وحدة الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ت: المطلب الثالث
سنحاول يف هذا املطل  التطرق شىل كل من اجلان  التنظيمي واإلنتاجي لوحدة الدقيق والفرينة مبؤسسة املطاحن    

 .الكربى للجنوب

 الهيكل التنظيمي لوحدة الدقيق والفرينة :الفرع األول

بني خمتلف  نيعامل موزع 131هو هيكل ضمين يدخل ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة يعمل من خالله 
 :الوظائف، ويظهر اهليكل التنظيمي لوحدة الدقيق والفرينة من خالل املصاحل التالية

احملافظة تشرف على السري احلسن للعملية اإلنتاجية من ناحية اجلودة ومراقبة نوعية املنتج و : مصلحة اإلنتاج -5
 :على مستوى اجلودة، وتقوم هذه املصلحة باملهام التالية

 استقبال املواد األولية؛ 
 خلط القم  وتصفيته من الشوائ  وحتضريه للطحن؛ 
  وزن لقم  املصفى ملعرفة وزن الفضالت املصفاة؛ 
 استقبال األكياس؛ 
 ختزين وتصريف املنتج؛ 
 حتضري األجهزة ومراقبة النوعية واجلودة. 

يقوم مسؤول اإلنتاج مبتابعة كل مراحل عملية اإلنتاج حىت الوصول شىل املنتج النهائي الذي ترسل عينة منه شىل 
 .(GPAO)املخرب ملراقبة النوعية، مع العلم أن املصلحة تتبع نظام تسيري اإلنتاج باحلاس  اآليل 
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وكذا املنتج النهائي، وحتديد  اخلصائص التحليلية ( القم  بنوعيه)تتمنل مهامه يف مراقبة املواد األولية : المخبر -1
ملتابعة مدى استقرار النوعية، حيث أن للمخرب مطحنة صغرية جتريبية تضمن اختبار عينات القم  املقرتحة من قبل 

 :املوردين من أجل حتديد مواصفات النوعية للمنتج النهائي، وهذا لغرض
 ادة األولية عند وصوهلا؛احرتام مواصفات مراقبة اجلودة، ومتابعة امل -
 شمكانية املزج بني خمتلف املواد األولية لتحسني اجلودة؛ -
 .شمكانية التخزين -

تتمنل مهامها يف ختزين املنتجات النصف مصنعة يف الصوامع، واملنتجات النهائية يف األماكن : مصلحة التخزين -3
 .املخصصة

ارة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم شرسال املخزونات هلذه تعمل على التنسيق بني مصلحة التج: مصلحة التجارة -2
املصلحة وتوزيعها حس  األولوية كون أن الطل  أكرب من اإلنتاج، حيث تقوم هذه املصلحة بدراسة الطلبية وترتيبها 
حس  األولوية، أين توضع يف دفرت الطلبيات، الذي يتضمن تاريخ الطلبية، حجم املعامالت بالنسبة للزبون، حجم 

حلقوق، وذلك لتحقيق التوازن بني كمية املخزونات وحجم الطلبيات، اإلكراف على عمليات تسجيل البيع ومتابعة ا
حقوق الوحدة اخلاصة لكل زبون هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى متابعة الفوترة ليتم بعدها شرسال الفواتري شىل 

شىل مصلحة الضرائ ، كما تقوم أيضا باستقبال  مصلحة احملاسبة، حيث تقوم هذه األخرية بتقدمي تصري  كهري
 :الزبائن وكذلك حتديد نوعية الزبون، مث تطل  منه شحضار ملف خاص يتضمن

 نسخة من بطاقة الرقم اجلبائي؛ 
 نسخة من بطاقة التعريف؛ 
  ،وصل طلبية فارغ خمتوم عليه 
 وصل استقبال؛ 
 نسخة من كهادة امليالد؛ 
 تصري  كريف؛ 
  السجل التجارينسخة مستخرجة من. 

كما يتم يف مصلحة التجارة حتقيق الصفقات التجارية وكذا حتديد الطلبيات، والبحث عن أسواق جديدة 
 .وزبائن جدد، والعمل على مواجهة املنافسني وحتقيق أكرب قدر من املبيعات

تجارة اليت ترسل تقوم هذه املصلحة بعدة مهام، حيث تبدأ مهامها من مصلحة ال:مصلحة التموين والتوزيع -1
املعلومات الالزمة اخلاصة بالزبائن، وشرسال وصالت البيع شىل مصلحة احملاسبة واملالية، ومن مهامها كذلك شعداد 
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التقرير اليومي الذي توض  فيه عملية خروج البضاعة، مث شرساله شىل مدير اإلنتاج، كما هلذه املصلحة عالقة مبصلحة 
ليهم األمر بإرسال البضائع بعد تعبئتها، ومن بني الوصالت املستعملة يف هذه التعبئة والتغليف، حيث تصدر ش

 :املصلحة
 وثيقة تنبت شيداع املبلغ، تسلم من عند أمني الصندوق؛: وصل الدفع 
 وثيقة تنبت قيمة املبلغ املسدد، تسلم من قبل مصلحة التجارة؛: وصل التسديد 
 اعة؛وثيقة تنبت عملية استالم البض: وصل االستالم 
 وثيقة تسم  خبروج البضاعة من املؤسسة؛: وصل اخلروج 
 وهي وثيقة متأل للزبائن الدائمني فقط، تنبت فيها كمية البضاعة املأخوذة ودفعاهتم : كشف العمالء

 .النقدية
 :تقوم مبا يلي: مصلحة المحاسبة العامة والمالية -6
 ؛(دة الدقيق والفرينةلعمليات وح)التقييد احملاسيب وشعداد القوائم املالية  -
 متابعة مجيع املهام اخلاصة بوحدة الدقيق والفرينة؛ -
 .مراقبة فواتري الشراء وحترير الصكوك من أجل تسديد ديون املوردين -
يقوم بتسديد مصاريف وأعباء الوحدة وكذا تسديد أجور العمال وقبض املداخيل النقدية : أمين الصندوق -0

 . للوحدة
، وشنشاء كشف املبيعات (دخول وخروج)تتكفل باملتابعة اليومية لتحركات املواد : المواد مصلحة محاسبة -5
 .تايشر وامل

والفرينة من أكرب املطاحن  الدقيقتعترب وحدة  ":نشاط الوحدة"الجانب اإلنتاجي لوحدة الدقيق والفرينة : ثانيا
 ".سطيف"حيث تناظر طاقتها اإلنتاجية فرع الرياض  ،اخلاصة يف اجلنوب الشرقي

عصرية مواكبة للتكنولوجيا، فهي من مؤسسة " مطحنة"متتلك وحدة الدقيق والفرينة جتهيزات شنتاج  
(BULLHER )حيث متتلك أجود وأحدث أنواع تكنولوجيا طحن احلبوب  ،السويسرية ذات العالمة التجارية العاملية

، أما من الطاقة الكلية %25حوايل  يوم/طن 111.1: ة اإلنتاجية النظرية ملطحنة الدقيق بـيف العامل، تقدر الطاق
، مع اإلكارة بأن الطاقة احلالية النظرية 13%ومتنل حوايل  يوم/طن 312.1الطاقة النظرية ملطحنة الفرينة فهي 

  .يوم/طن 113للطحن تبلغ 
 :والفرينة من خالل الشكل التايل الدقيقكن توضي  مراحل اإلنتاج بوحدة ومي 
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بناء على معلومات مصلحة اإلنتاج باحنةمن شعداد ال: المصدر  

 

 

 منتوج تام الصنع
 

(القمح بنوعيه)استقبال المواد األولية   
 

تخزين المواد 
 األولية

 
تنظيف أولي 
 للمواد األولية

 
 

ترك الحبوب لبعض الوقت لتأخذ 
رطوبة معينةنسبة   

إعادة تنظيف المواد 
 وإضافة الماء

 عملية الطحن واستخراج الدقيق والفرينة والنخالة

تخزين المادة المنتجة 
(والفرينةالدقيق )  

 تخزين النخالة
 
 

 منتوج نصف مصنع
 

عملية تغليف 
 المنتجات

 عملية تغليف النخالة
 
 

 اإلنتاج بوحدة الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب مراحل(:67)رقم الشكل 
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المطاحن الكبرى  ؤسسةمألنشطة با أنظمة قائمة على أساسالمساهمة في وضع : المبحث الثاني

 للجنوب

ستتم اإلكارة شىل الطريقة اليت تستخدمها املؤسسة يف حساب خمتلف تكاليفها يف مرحلة أوىل من خالل 
وتطبيق ما ، (1351) خمتلف عمليات املؤسسة وتكاليفها طيلة سنة يف متمنلة ،حتليل بيانات الوحدة املتحصل عليها

على أساس األنشطة بالوحدة حمل الدراسة، لكن قبل الشروع  التسيريو مت اكتسابه نظريا حول أنظمة التكلفة، املوازنة 
يف عرض وحتليل البيانات ينبغي التذكري مبختلف الصعوبات اليت واجهتها الباحنة من أجل احلصول على املعلومات 

تطبيق بيانات من أجل الامليدانية، وتتمنل هذه األخرية يف كيفية حتليل بيانات الطريقة املستخدمة أو احلصول على 
  .األنظمة القائمة على أساس األنشطة

ملتطلبات تقسيم املسؤوليات، يتطل  عليها فقا أن الوحدة متتلك حماسبة مستقلة، و  عتباربإيف نفس السياق،  
القيام بتحديد التكاليف والرقابة عليها لتوفري املعلومات الالزمة إلعداد احلسابات اخلتامية بالنسبة للمحاسبة العامة، 

وسنحاول من خالل هذا املبحث توضي  خمتلف خطوات حساب التكاليف بالوحدة . لك خلدمة شدارة الوحدةوكذ
وحماولة تطبيق األنظمة القائمة على أساس األنشطة، باإلضافة شىل حتليل سلسلة القيمة للوحدة حمل حمل الدراسة 

 .قيمة بغرض بناء ميزة التكلفة األقلالدراسة، ومن مث شجياد مواطن ختفيض تكاليف األنشطة غري املضيفة لل

 والفرينة الدقيقبوحدة إدراج الطريقة المتبعة لتحديد سعر التكلفة : المطلب األول
سنحاول يف هذا املطل  التطرق شىل املصادر اليت يتم على أساسها توفري املعلومات اليت تسم  ثحساب  

 .  التكاليف بالوحدة وتوضي  خمتلف عناصرها
 مكونات التكلفة بالوحدة: األولالفرع 

والفرينة وج  التقرب من العديد من  ديد مكونات سعر التكلفة ملنتجي الدقيقلتح:مصادر حساب التكاليف: أوال
 :باالعتماد على خمتلف الوثائق املقدمة من طرفاملصاحل باملؤسسة 

لوجستيك وحركة حماسبة املواد، ا، (6اجملموعة )من خالل حسابات األعباء  :والمالية المحاسبة مصلحة  -
 ؛املواد األولية واملنتجات بالكمية والنوعية

تشكيلة متعددة من حيث تظهر  تقدم معلومات حول الكميات املباعة وأسعار البيع :مصلحة التجارة -
 :اجلدول التايلب والفرينة الدقيقنتجات وحدة م
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 والفرينة دقيقمنتجات وحدة ال(:13)جدول رقم     

 باالعتماد على وثائق مصلحة حماسبة املواد باحنةمن شعداد ال:المصدر    

 بوحدة الدقيق والفرينة عناصر التكاليفوصف : ثانيا
 :وهيتتمنل يف خمتلف العناصر اليت تؤدي شىل شنتاج املنتج النهائي 

 

 سعة الكيس النوع المنتج

 الفرينة
 كغ  13/11 "اخلبز " عادية 
 كغ  13/11/53/31/31/35 ممتازة

 الدقيق

 كغ  11 خشن
 كغ  11 عادي درجة ثانية

 كغ  11/53/31 ممتاز
 كلغ11/53 رفيع

 كغ  11 (SSSF)مسوالت 
 كغ  533/13 النخالة

 عناصر التكلفة بوحدة الدقيق والفرينة(:14)الجدول رقم 
 وعـالن تكلفــةال

الوسيطية ومختلف المواد المواد األولية والمستلزمات 
 االستهالكية األخرى

 (صل  ولني)القم  بنوعيه 
 األكياس
 اخليط

 البطاقات
 املاء الصاحل ملعاجلة القم 

 استهالكات أخرى

 أجور المستخدمين
 األجر القاعدي

 العالوات والتعويضات املمنوحة
 %(. 16)اقتطاعات رب العمل 

 الخدمات

 مصاريف اإلجيار
 صيانة وشصالحات
 اخلدمات األخرى

 الضرائ  والرسوم غري املسرتجعة
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 :وتتمنل يف العناصر التالية: المختلفةالمواد األولية  .1

ع يتشجو  القم الفالحي املتعلق بإنتاج نشاط ما خيص المع تغري السياسات الوطنية يف : القمحء اشر  -
القم  من خالل الشراء من عندهم  استريادعلى الرسم  مت فرض ،شنتاج هاتني املادتنيالتخصص يف الفالحني على 

دج بالنسبة  2133دج، بينما األسعار احلقيقية تصل شىل  1153والصل  بـ  ،دج 5151بالنسبة للقم  اللني بـ 
بالنسبة للقم  اللني، وتسقيف سعر البيع بالنسبة للدقيق حيث يقدر سعر خروج منتوج  3133و ،للقم  الصل 

دج للمستهلك، والفرينة يقدر  2333يينما سعر البيع بالنسبة للموزعني ال يتعدى  ،دج 3133كلغ من الدقيق بـ  11
مل تعد املؤسسة تستطيع احلصول على ما  دج للقنطار متضمنة مصاريف التوزيع، وبالتايل 1333سعر خروجها بـ 
فأصب  املورد الوحيد يف أغل  األوقات هو الديوان احمللي للحبوب، باإلضافة شىل قيد آخر يتمنل  ،حتتاجه من اخلارج

يوميا من الطاقة %  13ـ حيث حيدد حصة كل مؤسسة ب ،يف الكميات املمنوحة من طرف الديوان احمللي للحبوب
 .اللني قم بالنسبة لل % 63لقم  الصل  واإلنتاجية ل

ت احد مؤسسأ)الوحدة حتصل على األكياس من مؤسسة الكيس نت اك: قاتالبطاو  الخيط، األكياس -
أصبحت حتصل عليه من موردين آخرين، بينما اخليط فيشرتى نوع خاص بالكيلوغرام،  اقهومع شغال، (كملالا

 .والبطاقات تطبع مبطبعة خاصة
املاء املشرتى باحلاويات تتمنل يف خمتلف املواد اليت تستهلك مبجرد احلصول عليها منل : استهالكات أخرى -

مواد التنظيف، اخلردوات، البنزين واملازوت لتشغيل معدات النقل، والكهرباء لتشغيل املطحنة، اخلاصة للماء احللو، 
 .اخل...وكذلك قطع الغيار

تتمنل يف األجر القاعدي وخمتلف العالوات والتعويضات املمنوحة للعمال مقابل أدائهم : أجور المستخدمين .6
 %(. 16)م املنوطة هبم، باإلضافة شىل اقتطاعات رب العمل املها

الكهرباء، املاء والصيانة، باإلضافة شىل أتعاب حمافظ : مصاريف الكراء واملصاريف العامة منل تتمنل يف: الخدمات .3
 :من جهة أخرى جند. احلساب واحملامني

 املصاريف املالية
 حقوق االستغالل

 المصاريف المختلفة

 التأمينات
 اقتطاعات أخرى ومن 

 املصاريف املختلفة األخرى
 واملؤونات خمصصات االهتالكات

 الباحثة باالعتماد على بيانات المؤسسة إعدادمن : المصدر
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املفروضة على نقاط بيع ( TAP) تتمنل يف الرسم على النشاط املهين: الضرائب والرسوم غير المسترجعة -
سنوات، وحقوق الطابع اليت تفرض يف حالة الشراء نقدا، باإلضافة  53الوحدة فقط ألن املصنع معفى ملدة 

 .شىل خمتلف الضرائ  والرسوم األخرى املختلفة
ئد تتمنل يف فوائد القروض املمنوحة من طرف البنوك وعموالت حتصيل الصكوك وفوا: المصاريف المالية -

دورية ثابتة متعلقة ثحسابات الوحدة، وخمتلف مصاريف املتعلقة بكشف احلساب وحتويل الشيكات وحتويل 
 . اخل...األموال بني احلسابات

وهي تتمنل يف حقوق استغالل الربامج وبراءات االخرتاع، منل برنامج احملاسبة العامة : حقوق االستغالل -
pccompta وبرنامج األجور ،pcpaie...اخل. 

 :تتجسد يف: المصاريف المختلفة .4
مصاريف تأمني خمتلف موجودات الوحدة، من مرك  شنتاج الدقيق والفرينة، وخمتلف التجهيزات : التأمينات -

األخرى منل السيارات، الشاحنات التابعة للوحدة، مع اإلكارة شىل أن مبىن اإلدارة املستغل من طرف وحدة الدقيق 
 .حدة الكسكس وبالتايل ال يدخل ضمن أقساط تأمني الوحدةوالفرينة هو تابع لو 

تتمنل يف جمموع املساعدات اليت تقدمها الوحدة شىل خمتلف اجلمعيات والنوادي : اقتطاعات أخرى ومنح  -
 .اخل...الرياضية واإلعانات األخرى

وحدة والناجتة عن التسيري وتتمنل يف خمتلف املصاريف األخرى اليت تتحملها ال: المصاريف المختلفة األخرى. 5
 .اخل...اجلاري، وكذلك خمتلف الغرامات والعقوبات

وتتمنل يف مبالغ اهتالك الدورة جملموع استنمارات الوحدة، وكذلك خمتلف  :مخصصات االهتالكات والمؤونات -
 . اخل...املؤونات املشكلة ملواجهة تدين قيم املخزون، والزبائن

 
 التكلفة بوحدة الدقيق والفرينةمراحل حساب :الفرع الثاني

لطرق اتستخدم أي من  ، والتحديد سعر تكلفة املنتجاتعملية لتستخدم الوحدة حمل الدراسة طريقة  
حساب التكلفة مث  ، وسيتم التطرق شىل هذه الطريقة من خالل حتليل بيانات الوحدةليفالتكاسبة ال حماملعروفة يف جما

تبدأ من  ،متر عملية حتديد سعر التكلفة بعدة مراحلحيث  ،طرف خمتلف املصاحلانطالقا من الوثائق املقدمة من 
قة ثحجم لعالاس الغ وليس على أساملباس تغري اتقسيم على أس) تقسيم أعباء احملاسبة العامة شىل أعباء متغرية وثابتة

صول ة املواد األولية املستهلكة للحبنوعيه، مث حتديد تكلف املنتجالقنطار الواحد من  شنتاج، مث حتديد تكلفة (جا إلنتا
ج، وأخريا حتديد سعر التكلفة جبمع تكلفة استهالك املواد األولية واألعباء املتغرية واألعباء على القنطار الواحد من املنت

 . النابتة
 :يف ما يلي عرض خمتلف مراحل حساب التكلفة بالوحدة حمل الدراسةو 
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حس  ( 6اجملموعة )حسابات التكاليف  تصنيف حيث يتم: تقسيم أعباء المحاسبة العامة إلى متغيرة وثابتة: أوال
وحتس   لتحديد التكلفة الوحدوية مها على عدد الوحدات املنتجة لكلتقسيشىل أخرى، مث درجة تغريها من سنة 

 :بالعالقة التالية
املبلغ االمجايل للع ء
عدد الوحدات املنتجة

 التكلفة للع ءالوحدوية 

 :للوقود املستهلك كما يلي ةوبالتايل يتم حساب التكلفة الوحدوي

      دج
            

          
الوحدويةللوقود املستهلك    التكلفة 

 
 :بنفس الطريقة يتم حساب باقي عناصر التكاليف وبناء جدول توزيع األعباء كما يلي
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 ا
 

 2102لسنة  جدول تقسيم األعباء إلى متغيرة وثابتة بداللة حجم اإلنتاج (:51)لجدول رقم 
يرةــاء المتغـاألعب  

 اجــاإلنت      

ة بالقنطارميالك انــالبي لرقما  

 767,86 284 دقيق 001

 911,00 436 فرينة 002

 632,26 721 لمجـمـوعا

م  ـرق      
 الحساب

انــالبي  المبلغ 
قنطار/ سعر الوحدة  

 فرينة دقيق
 1,54 1,54 784,39 108 1 املاء 601004

 12,06 0,00 000,00 700 8 الفرينة سنحم 601120

 17,02 17,02 074,47 279 12 الكهرباء املستهلكة 602101

 13,69 13,69 148,45 878 9 قطع الغيار 602104

 2,07 2,07 899,30 493 1 خردوات 602211

 0,65 0,65 252,60 470 مكت مستلزمات  602220

 3,77 3,77 000,72 719 2 الوقود 602230

 0,25 0,25 400,00 180 مالبس العمال 602250

 2,87 2,87 202,82 070 2 مواد وأدوات خمتلفة 602290

 3,14 3,14 248,21 263 2 صيانة شصالحات 615

 5,38 5,38 940,00 884 3 أتعاب 622

 0,08 0,08 589,40 56 دعاية وشكهار 623

 3,65 3,65 529,68 631 2 نقل السلع 624

 4,64 4,64 694,60 346 3 واستقباالتتنقالت، مهمات  625

 2,62 2,62 643,75 890 1 مصاريف الربيد واهلاتف 626

 0,20 0,20 014,01 145 اخلدمات البنكية 627

 99,26 99,26 926,02 626 71 أجور املستخدمني 631

 0,86 0,86 195,00 623 ضرائ  ورسوم غري مسرتجعة على رقم األعمال 642

 3,02 3,02 973,72 177 2 ضرائ  ورسوم أخرى 645

 0,61 0,61 032,36 439 االستننائيةاألعباء  657

 177,36 165,30 765,11 176 118 المجموع  الجزئي
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 2162الدقيق املمتاز لسنة  انتاجتكلفة (:66)اجلدول رقم 
 (دج)المبالغ اإلجمالية  (دج)القنطار /تكلفة الوحدة بالقنطار/ اإلنتاج الطبيعة

 720,80 270 649 280,00 2 767,860 284 (6)الصل  تكلفة الشراء القم  
 27 204,53 1 369,86 37 266 329,45 (2) (SSSF) مثن بيع السموالت
 664,23 676 89 223,48 1 296,52 73 (3)مثن بيع النخالة 

 727,11 327 522 834,63 2 266,81 184 (3) -( 2) -( 0)تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز 
 ةمصلحة احملاسبة واملالي بيانات: المصدر

يوض  اجلدول كيفية حساب تكلفة طحن القنطار الواحد من الدقيق املمتاز باالعتماد على تكلفة كراء   
القم  الصل  وأسعار البيع احملتملة للمنتجات النانوية، وبالتايل فهذه الطريقة تبتعد عن الطرق العلمية املتبعة يف 

 (. مصاريف اإلنتاج+ لصل  املستهلك تكلفة كراء القم  ا)حتديد تكلفة شنتاج املنتوج نصف املصنع 

 :وقد مت حساب تكلفة شنتاج الدقيق باجلدول أعاله وفقا للعالقة التالية 

 

 

 :حيث نبدأ ثحساب خمتلف أطراف املعادلة

 األعباء الثابتة
رقم        

 الحساب
 المبلغ البيان

قنطار/ سعر الوحدة  

 فرينة دقيق
 3,55 3,55 935,79 558 2 مصاريف التأمني 616

 138,39 138,39 450,14 864 99 خمصصات اإلهتالك، املؤونات وخسائر القيمة 681

 141,93 141,93 385,93 423 102 المجموع الجزئي

 .مصلحة احملاسبة واملاليةبيانات  : املصدر

قة ثحجم لغ وليس عالاتغري مب) اجلدول أنه مت تعيني التكاليف اليت تتغري من فرتة شىل أخرىيتبني من قراءة 
من حسابات احملاسبة العامة، مث مت تقسيمها على عدد الوحدات املنتجة اإلمجالية للحصول على التكلفة  (جا إلنتا

وكذلك األمر بالنسبة  الوحدوية اإلمجالية، املتغرية للوحدة لكل عنصر متغري، مث مجعها للحصول على التكلفة املتغرية
 .اخل...لألعباء اليت بطبيعتها ثابتة منل اإلجيار وخمصصات االهتالك

مبيعات منتوج السموالت  –تكلفة كراء القم  الصل  املستهلك = ]القنطار الواحد من الدقيق املمتاز  طحنتكلفة 
(SSSF )– [منتوج الدقيق املمتازالكميات املنتجة من ]÷ [ مبيعات النخالة 
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 :املعادلة التالية قم  الصل  املستهلك من خاللكراء الحتديد تكلفة  -6

 
 

 :وبالتايل جند أن

 .دج 720,80 270 649=   280,00 2×  767,860 284= تكلفة الشراء 
  :كل منتوج ثانوي من خاللمثن البيع احملتمل لحتديد  -2

 
 

 :وبالتايل يكون

 دج 27 204,53 ×1 369,86 =37 266 329,45= ( SSSF)مثن بيع منتوج السموالت 
 دج664,23 676 89= 223,48 1× 296,52 73= مثن بيع النخالة 

 :إنتاج الدقيق الممتازتحديد تكلفة إدراج التطبيق العددي ل -3

 89  –   329,45 266 37 – 720,80 270 649= ]تكلفة شنتاج القنطار الواحد من الدقيق املمتاز 
 دج 834,63 2= [ 266,81 184]÷ [ 664,23 676

 .دج834,63 2: بـ املمتازشنتاج القنطار الواحد من الدقيق تكلفة تقدر بالتايل 

شنتاج الدقيق املمتاز، ومبا تكلفة تأيت هذه املرحلة بعد حساب  :الدقيق الممتازجات منتتحديد سعر تكلفة : ثالثا
أن عملية وضع املنتجات يف األكياس متشاهبة ختتلف فقط يف الكميات املستعملة يف تعبئة الدقيق املمتاز ويف حجم 

 :كلغ من خالل مراحل التالية  22منتوج دقيق ممتاز وزن األكياس واخليط سنكتفي فقط بدراسة سعر تكلفة 

 :وتتمنل يف ،كلغ  22حتديد املواد األولية الالزمة إلنتاج قنطار واحد من منتوج دقيق ممتاز -6

 6  دج؛ 834,63 2: بتكلفةيف املرحلة السابقة الدقيق املمتاز قبل وضعه يف األكياس املقيم قنطار من 
 4  كلغ؛  22أكياس حجم 
 2,4  ؛لكل كيس غرام 1,6غرام خيط إلنتاج أربعة أكياس حيث خيصص 

 ثمن شراء القنطار× الكمية المنتجة = تكلفة الشراء 

سعر البيع المتوقع× الكمية المنتجة = ثمن بيع المنتوج الثانوي   
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 4 للقنطار الواحد أي مبعدل بطاقة واحدة لكل كيس اتبطاق. 
على سعر تكلفة القنطار للحصول شضافة التكلفة املتغرية والتكلفة النابتة الوحدوية احملسوبة يف املرحلة األوىل  -2

لنسبة ادج ب141,93ملتغرية، واليف النسبة للتكاب دج165,30: بـ كلغ واملقدرة  22الواحد من منتوج دقيق ممتاز 
 .بتةالناليف اللتك

 :وتظهر املراحل السابقة يف اجلدول التايل 
 

 2102لسنة كلغ   22 سعر تكلفة منتوج دقيق ممتاز (:01)الجدول رقم 

(دج)تكلفة شراء الوحدة  الكمية الوحدة التعيين (دج)تكلفة القنطار    

 834,63 2 834,63 2 1,00 قنطار املمتازالدقيق 

 58,00 14,50 4,00 كيس كيس

 0,56 232,56 2,40 غرام (كيس/غ 1,6)خيط 

 1,00 0,25 4,00 بطاقة بطاقة

(0)كغ  22تكلفة إنتاج القنطار الواحد من منتوج دقيق ممتاز وزن   2 894,19 

(2)التكلفة املتغرية   165,30 

(3)التكلفة النابتة   141,93 

(3( + )2( + )0( = )4)كلغ دقيق ممتاز   22سعر تكلفة منتوج   3 201,42 

(2)سعر بيع القنطار   3 412,18 

(4) -( 2)الهامش الربح   210,76 

 %6,01 نسبة الهامش

 بيانات مصلحة احملاسبة واملالية: املصدر

حيث يتم يف املرحلة األوىل حساب كلغ،   22يظهر اجلدول عملية حساب سعر تكلفة منتوج دقيق ممتاز   
 .مث شضافة التكلفة املتغرية والنابتة للحصول على سعر التكلفة ،تكلفة املواد األولية املستهلكة
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 الوحدة محل الدراسةبساس األنشطة تطبيق نظام التكلفة على ألة مساهم: الثانيالمطلب 
ة شىل جمموعة من الوحدخمتلف عمليات تقسيم  وج  ،ساس األنشطةأتطبيق نظام التكلفة على جل أمن 

 :املذكورة سابقا باجلزء النظري وهي (ABC)وقد قمنا بإتباع مراحل عمل نظام  ،األنشطة
 تحديد المنتجات المختارة كأغراض تكلفة : الخطوة األولـى
ؤسسة املطاحن وحدة الدقيق والفرينة ملب (املنتجات) أغراض التكلفةخمتلف حتديد  هذه اخلطوةتقتضي 
 :كما هي موضحة بالشكل املوايلالكربى للجنوب  

 تصنيف منتجات وحدة الدقيق والفرينة (: 11)رقم  الجدول
 الفرينة إنتاجخط  الدقيق إنتاجخط  اإلنتاجخطوط 

درجة جودة 
 املنتج

 كغ  11/13 كغ  11 عادي درجة أوىل
 / كغ  11 عادي درجة ثانية

 كغ  13/11/53/31/31/35 كغ  11/53/31 ممتاز
 / كلغ11/53 رفيع
 / كغ  11 (SSSF)مسوالت 

 كغ  533/13 النخالة
 الباحنة باالعتماد على معطيات املؤسسة شعدادمن : املصدر

حجم األكياس، نوعية وجودة الدقيق أو  باختالفنالحظ من اجلدول أعاله أن منتجات الوحدة ختتلف 
الدقيق العادي درجة أوىل، العادي درجة ثانية، : ستة أصناف شىلالدقيق  شنتاجالفرينة، حيث تنقسم منتجات خط 

ثالثة أصناف متفرقة  شىلالفرينة  شنتاجخط تنقسم منتجات الدقيق املمتاز، الدقيق الرفيع، السموالت والنخالة، بينما 
 .  الفرينة العادية، املمتازة، والنخالة: هي

 وحدةالمباشرة لل تحديد التكاليف: الخطوة الثانية
هذه  قصد تتبع ،حمل الدراسة واملتعلقة مباكرة بالوحدات املنتجة املباكرة للوحدةمت حتديد التكاليف 

 .لتحقيق فعالية التكلفة مباكرة على أغراض التكلفةوحتميلها التكاليف 
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 غير المباشرة على المنتجات كاليفسس التخصيص المستخدمة لتخصيص التأاختيار : الخطوة الثالثة

 (نشطةاأل تحديد)
 بشيءت هذه األخرية مقسمث  ،وثانوية منها رئيسية شىلهبذه املرحلة تصنيف خمتلف عمليات املؤسسة  حاولنا
 .حيث حددت تكلفة كل نشاط حتيت ونسبة استهالكه من شمجايل التكاليف، جمموعة من األنشطة شىلمن التفصيل 
نسبة استهالك كل نشاط للموارد و  امجايل التكاليف غري املباكرة، جند( 33، 31، 35)حق رقم املال شىلوبالرجوع 

ات املالية املعلوم شىللإلكارة فقط فإن هذه النس  مقدمة من طرف مسؤويل الوحدة بالرجوع  .املتاحة باملؤسسة
 .1351واحملاسبية املسجلة بعمليات احملاسبة العامة للسنة املالية 

 
  1351التكاليف املباكرة بوحدة الدقيق والفرينة لسنة(: 53)اجلدول رقم 

 (دج)المبلغ  البيان الحساب رقم
 435,75 477 587 قم  لني حملي 601100
 000,00 700 8 حمسن ومصح  الفرينة 601120
 070,12 618 686 قم  صل  حملي 601150
 605,20 954 20 قم  صل  مستورد 601160
 528,33 071 44 أكياس التغليف املختلفة 602611
 296,56 326 اخليط 602612
 811,08 373 البطاقة 602613
 429,66 257 2 املغلفات صغرية احلجم 602614
 Viny Colle 13 865,23 املواد الالصقة   602615

 041,93 793 350 1 مجموع التكاليف المباشرة
 بيانات ومعلومات املؤسسة: املصدر

 تحديد األنشطة والتكاليف المتعلقة بها(: 02)رقم الجدول 

   األنشطة العمليات

 النسبة

  

 التكلفة
  

 الرمز تكاليف األنشطة التحتية البيان الرمز البيان مالحظة

ا
سية

لرئي
ت ا

مليا
لع

 

 التموين

A1 نقل املشرتيات 

      A10 383000%        89 998,92 تعبئة احملروقات املستهلكة

                                                   A11 383333% اهتالك الشاحنات
-       

كاحنتني انتهى 
 اإلنتاجيا عمرمه

+ سائقني)مصاريف املستخدمني 
 (محالني

A12 381400%      969 928,44      

      A13 3814,0%   1 661 305,98 (األخرجة)مصاريف نقل القم  

A2 
املرور على غرفة 

 (دخول)التحكم 

      A20 383313%        16 200,00 اهتالك اجلسر الوزان

      A21 3830,0%      199 951,12 اهتالك غرفة التحكم

      A22 383300%        73 674,45 الكهرباء والغاز

      A23 383330%         1 207,40 ألبسة العمال

      A24 38331,%        10 674,73 أدوات مكتبية

      A25 38400,%      353 978,40 (التحكمغرفة )مصاريف املستخدمني 
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A3 التموين شدارة 
      A30 380201%      692 806,03 اإلدارةأجرة مستخدمي 

      A31 383402%        36 949,85 اهتالك املعدات املكتبية

A4 
ختزين القم  على 

 حاله
      A40 38330,%        19 999,92 اهتالك املخازن

A5 
تسديد الضرائ  

 والرسوم
      A50 383334%            120,00 حقوق الطابع 

A6 الصيانة 

      A60 383000%        52 884,40 (الصيانة)مصاريف اليد العاملة 

      A61 383404%        30 345,62 مواد ولوازم خمتلفة

      A62 383304%         4 767,70 (خارجيا)صيانة اآلالت 

      A63 383011%        56 552,25 (خارجيا)صيانة الشاحنات 

      A64 383430%        23 707,56 تكلفة قطع الغيار املستهلكة

      A65 383433%        23 155,44 خردوات مستعملة

      A66 383334%            140,35 ألبسة عمال الصيانة

 اإلنتاج

A7 اجلودة شدارة 

      A70 383010%      132 623,78 مواد مستهلكة للتحاليل املخربية

      A71 480022%   4 244 239,13 اهتالك آالت املخرب

      A72 383400%        28 960,69 مكت  املخرب معداتاهتالك 

      A73 383341%         4 031,28 مآزر املخربيني

      A74 383341%        31 925,59 مصاريف الكهرباء 

      A75 383340%         2 675,40 معداتمصاريف الصيانة اخلارجية 

      A76 383320%        21 396,49 مكتبية أدوات

      A77 3800,1%   1 939 856,87 أجور املخربيني

A8 التنظيف 

      A80 181001%  11 025 035,30 التنظيفاهتالك آالت 

      A81 480031%   4 151 248,10 الكهرباء والغاز

      A82 381100%   1 097 696,55 املياه

      A83 084134%   5 033 235,78 نشاط التنظيف مصاريف مستخدمي

A9 اهتالك خمازن القم  النظيف ختزين القم  النظيف A90 180010%  10 176 187,47      

A10 الطحن والغربلة 

      A100 080000%   5 458 723,95 مصاريف الكهرباء 

      A101 183041%   9 327 767,14 والغربلة الطحنأجرة مستخدمي 

      A102 4382130%  25 445 461,90 اهتالك اآلالت

A11 
ختزين املنتجات نصف 

 املصنعة
      A110 284132%  21 201 222,77 اهتالك الصوامع

A12 التغليف 

      A120 081001%  12 722 730,95 اهتالك آلة التغليف

      A121 383041%        50 391,06 ألبسة عمال التغليف

      A122 180012%  11 220 859,61 مصاريف عمال التغليف

      A123 4831,3%   2 426 099,53 مصاريف الكهرباء 

  

A13  اإلنتاجصيانة اآلالت 

      A130 383020%      207 505,85 مصاريف الصيانة اخلارجية لآلالت

      A131 383001%        59 614,00 اخلارجية للرافعة مصاريف الصيانة

      A132 383443%        25 551,08 الصيانةألبسة عمال 

      A133 381101%   1 102 719,96 خمتلفة ولوازم مواد

      A134 184044%   9 627 982,32 صيانة املستخدمني مصاريف

      A135 380,,1%   1 314 332,60 مستعملة خردوات

      A136 384,0,%      379 550,00 صناعية مباينمصاريف الصيانة اخلارجية 

      A137 183000%   9 354 606,58 مصاريف قطع الغيار

A14 شدارة اإلنتاج 
      A140 382002%   2 216 979,29 املستخدمني أجور

      A141 383332%         2 015,64 اإلدارةألبسة عمال 
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      A142 383420%        44 438,87 مكتبية أدوات

      A143 383400%        28 960,69 ت مكت اك معدشهتال

      A144 383330%        12 279,07 رةاإلداء اكهرب

A15 
خدمة ما بني 
 الوركات

      A150 182110%  11 543 929,39 عيةاين صناك مبشهتال

      A151 383424%        44 344,13 (تالوركابني )ألبسة عمال 

 التوزيع

A16 املبيعات شدارة 

      A160 383010%        63 140,76 راية وشكهادع

      A161 38,404%   1 433 683,60 ريةاإلجياء األعبار و اإلجيا

      A162 383001%        75 896,98 مكت  معداتك شهتال

      A163 38,4,0%   1 429 945,72 ئ  ورسوماضر 

      A164 381112%   1 108 489,64 لتوزيعا شدارة أجورريف مصا

A17 نقل املبيعات 

      A170 382,,,%   2 241 816,09 تعبئة احملروقات املستهلكة لنقل املبيعات

      A171 383324%        21 164,25 ألبسة العمال

      A172 3830,,%      131 215,00 لتحميلمصاريف ا

      A173 384112%      405 623,92 اهتالك الشاحنات النقل

      A174 381100%   1 794 048,02 التنقالت

      A175 380433%      719 055,33 مواإلطعا.الفندقة 

+ سائقني)مصاريف املستخدمني 
 (محالني

A176 482141%   4 572 519,78      

A18 
املرور على غرفة 

 التحكم

      A180 383311%        10 800,00 اهتالك اجلسر الوزان

      A181 383010%      133 300,74 اهتالك غرفة التحكم

      A182 383320%        21 349,47 ت مكتبيةأدوا

      A183 383304%        49 116,30 الكهرباء املستهلكة

      A184 383330%            808,25 ألبسة العمال

      A185 384341%      235 985,60 مصاريف عمال غرفة التحكم

A19 الصيانة 

      A190 384,21%      392 855,52 مصاريف اليد العاملة

      A191 383301%         5 659,50 تمصاريف الصيانة خارجية معدا

      A192 38,402%   1 428 394,60 (خارجيا)صيانة الشاحنات 

      A193 383012%        87 990,67 ت مستعملةخردوا

      A194 383023%        67 210,01 زم خمتلفةمواد ولوا

      A195 384202%      454 394,83 تكلفة قطع الغيار 

      A196 383330%         1 058,61 ألبسة عمال الصيانة

ا
وية

لثان
ت ا

مليا
لع

 

األنشطة 
 الداعمة

A20 الوقاية واألمن 

      A200 38340,%        29 226,82 ألبسة العمال

      A201 383310%        18 000,00 مقصورات ألمنشهتالك 

      A202 080,40%   7 565 441,81 مصاريف مستخدمي الوقاية واألمن

A21 اإلدارة 

، اإلدارةمصاحل )أجور املستخدمني 
 (حماسبة ومالية

A210 ,81200%  15 753 696,81      

      A211 383112%      173 763,02 شدارةأجور املستخدمني صيانة 

      A212 384,3,%      372 393,03 املواد املكتبية املستهلكة

      A213 3810,1%   1 708 085,45 ت ملكتبية شهتالك التجهيزا

+ مصاريف الصيانة اخلارجية معدات 
 ت نقلمعدا

A214 3840,1%      316 352,67      

      A215 38342,%        45 439,48 مسب  التكلفةتكلفة قطع الغيار 

      A216 383330%            461,14 ألبسة العمال لصيانة

      A217 383,,1%      154 047,72 مواد ولوازم خمتلفة



 ةدورها في اكتساب الميزة التنافسيو  -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  األنشطةأساس ة القائمة على استخدام األنظم ..الفصل الرابع

 

 

 
- 177 - 

 
 التكلفـةتحديد مسببـات : الخطوة الرابعة

بني األنشطة  االرتباطاتومعرفة  ،التكلفة نشوءعلى احلدث الذي أدى شىل ذه اخلطوة هبيتم التعرف 
الدقيق ) شنتاجخطي على  طةألنشاهلذه  غري املباكرة تكاليفال ختصيصمن ميكن  األمر الذي ،وعواملها املفسرة

بني ) درجة االرتباط: اختيار نوعية مسب  التكلفة وهيد وهناك ثالثة عوامل جي  أن تؤخذ يف احلسبان عن ،(رينةفوال
كما هو املرتتبة على ذلك   مسب  التكلفة، اآلثار السلوكية ، تكلفة قياس(حجم مسب  التكلفة وتكلفة النشاط

 .موض  يف الفصل النظري
 :الكميني املتغريين بني (Spearman) سيربمانمعامل  قيمة ثحساب االرتباطقياس درجة بوقد قمنا  
م احجأتوفر املعلومات حول  لعدمونظرا حيث  ،ملركزذلك ال ةالتابع وتكلفة األنشطة لكل مركز مسب  التكلفةحجم 

جتميع  بعداملوالية  اخلطوةب جداول حساب معامالت االرتباط شدراج ارتأينا احلالية املرحلةب مسببات التكلفة بكل مركز
مسببات التكلفة لكل مركز على أحجام حول  الالزمة املعلومات بتلك املرحلة لدينا حيث تتوفر ،األنشطة باملراكز

  .ىحد
وندرج باجلدول املوايل خمتلف أنشطة املؤسسة وتكاليفها مع مسببات التكلفة املرتبطة هبا وفقا لعالقة السب  

 .والنتيجة
 

      A218 480204%   3 228 907,96 (فوائد القروض)تسيري القروض 

      A219 083,04%   4 796 784,44 املصاريف املختلفة

لتنقالت واالستقباالت والفندقة ا
 مواإلطعا

A220 380120%      811 232,76      

خسائر ) للواردات املصاريف البنكية
 (الصرف

A221 080000%   7 858 578,40      

      A222 384034%      301 809,08 احملروقات املستهلكة

      A223 383310%        11 087,84 مياه مستهلكة 

      A224 3830,,%        76 007,47 الكهرباء والغاز

      A225 483010%   2 522 258,57 التأمينات

      A226 380031%   1 902 710,10 اهلاتف

A22 نقل العمال 

      A2200 3830,0%        85 376,62 احملروقات املستهلكة

      A2201 380010%      822 913,89 (حافلة وسيارات)معدات النقل اهتالك 

      A2202 38330,%         6 043,93 نةأجر مستخدمي صيا

      A2203 383302%         9 005,14 رجيةمصاريف الصيانة خا

                                                   A2204 383333% ألبسة العمال
-       

  

      A2205 384214%      457 251,98 أجر سائق احلافلة

   926,70 937 231 %100,00 المجمــــــــــــوع

 الباحثة باالعتماد على جدول تكاليف المؤسسة إعدادمن : المصدر
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 األنشطة ومسببات التكلفة (: 02)الجدول رقم 

 
   األنشطة العمليات

 المسببات

  

 النسبة

  

 التكلفة
  

 الرمز تكاليف األنشطة التحتية البيان الرمز البيان مالحظة

ا
سية

لرئي
ت ا

مليا
لع

 

 التموين

A1 نقل املشرتيات 

      998,92 89        %383000 عدد لرتات الوقود A10 تعبئة احملروقات املستهلكة

                                                   %383333 ركباتعدد امل A11 اهتالك الشاحنات
-       

كاحنتني انتهى 
 اإلنتاجيا عمرمه

      928,44 969      %381400 ساعة العمل A12 (محالني+ سائقني)مصاريف املستخدمني 

      305,98 661 1   %3814,0 عدد القناطري املشرتاة A13 (األخرجة)مصاريف نقل القم  

A2 
املرور على غرفة 

 (دخول)التحكم 

      200,00 16        %383313 عدد القناطري املشرتاة A20 اهتالك اجلسر الوزان

      951,12 199      %3830,0 عدد القناطري املشرتاة A21 اهتالك غرفة التحكم

 A22 الكهرباء والغاز
ساعي عدد كيلوات 
 مستهلك

383300%        73 674,45      

      207,40 1         %383330 عدد العمال A23 ألبسة العمال

      674,73 10        %,38331 عدد املكات  A24 أدوات مكتبية

      978,40 353      %,38400 ساعة العمل A25 (التحكمغرفة )مصاريف املستخدمني 

A3 التموين شدارة 
      806,03 692      %380201 ساعة العمل A30 اإلدارةأجرة مستخدمي 

      949,85 36        %383402 عدد املكات  A31 اهتالك املعدات املكتبية

A4 
ختزين القم  
 على حاله

      999,92 19        %,38330 عدد القناطري املشرتاة A40 اهتالك املخازن

A5 
تسديد الضرائ  

 والرسوم
 A50 حقوق الطابع 

عدد املشرتيات املسددة 
 نقدا

383334%            120,00      

A6 الصيانة 

      884,40 52        %383000 ساعة العمل A60 (الصيانة)مصاريف اليد العاملة 

      345,62 30        %383404 عدد التدخالت A61 مواد ولوازم خمتلفة

 A62 (خارجيا)صيانة اآلالت 
 عدد التدخالت

383304%         4 767,70      

      A63 383011%        56 552,25 (خارجيا)صيانة الشاحنات 

      707,56 23        %383430 عدد تدخالت A64 تكلفة قطع الغيار املستهلكة

      155,44 23        %383433 عدد تدخالت A65 خردوات مستعملة

      140,35            %383334 عدد العمال A66 ألبسة عمال الصيانة

 اإلنتاج

A7 اجلودة شدارة 

      623,78 132      %383010 عدد القناطري املشرتاة A70 مواد مستهلكة للتحاليل املخربية

      239,13 244 4   %480022 عدد املعدات A71 اهتالك آالت املخرب

      960,69 28        %383400 عدد املكات  A72 مكت  املخرب معداتاهتالك 

      031,28 4         %383341 عدد العمال A73 مآزر املخربيني

 A74 مصاريف الكهرباء 
ساعي عدد كيلوات 
 مستهلك

383341%        31 925,59      

      675,40 2         %383340 عدد تدخالت  A75 معداتمصاريف الصيانة اخلارجية 

      396,49 21        %383320 عدد املكات  A76 مكتبية أدوات

      856,87 939 1   %3800,1 ساعة عمل A77 أجور املخربيني

A8 التنظيف 

      035,30 025 11  %181001 عدد املعدات A80 التنظيفاهتالك آالت 

 A81 الكهرباء والغاز
ساعي   عدد كيلوات

 ستهلكم
480031%   4 151 248,10      

      696,55 097 1   %381100 لرت من املاء املستعمل A82 املياه

      235,78 033 5   %084134 ساعة عمل A83 مصاريف مستخدمي نشاط التنظيف

A9 
القم   ختزين

 النظيف
      187,47 176 10  %180010 عدد القناطري املشرتاة A90 اهتالك خمازن القم  النظيف
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A10 الطحن والغربلة 

 A100 مصاريف الكهرباء 
ساعي عدد كيلوات 
 مستهلك

080000%   5 458 723,95      

      767,14 327 9   %183041 ساعة عمل A101 والغربلة الطحنأجرة مستخدمي 

 A102 اهتالك اآلالت
4382130 عدد املعدات

% 
 25 445 461,90      

A11 
ختزين املنتجات 
 نصف املصنعة

 A110 اهتالك الصوامع
 عدد املعدات

284132%  21 201 222,77      

A12 التغليف 

      730,95 722 12  %081001 عدد املعدات A120 اهتالك آلة التغليف

      391,06 50        %383041 عدد العمال A121 ألبسة عمال التغليف

      859,61 220 11  %180012 ساعة عمل A122 مصاريف عمال التغليف

 A123 مصاريف الكهرباء 
ساعي  عدد كيلوات
 مستهلك

4831,3%   2 426 099,53      

  

A13 
 معداتصيانة 

 اإلنتاج

 A130 الصيانة اخلارجية لآلالتمصاريف 
 عدد التدخالت

383020%      207 505,85      

      A131 383001%        59 614,00 مصاريف الصيانة اخلارجية للرافعة

      551,08 25        %383443 عدد العمال A132 الصيانةألبسة عمال 

      719,96 102 1   %381101 عدد التدخالت A133 خمتلفة ولوازم مواد

      982,32 627 9   %184044 ساعة عمل A134 صيانةني مملستخدا مصاريف

      332,60 314 1   %1,,380 عدد التدخالت A135 مستعملة خردوات

      550,00 379      %,384,0 عدد التدخالت A136 صناعية مباينمصاريف الصيانة اخلارجية 

      606,58 354 9   %183000 عدد التدخالت A137 مصاريف قطع الغيار

A14 شدارة اإلنتاج 

      979,29 216 2   %382002 ساعة عمل A140 املستخدمني أجور

      015,64 2         %383332 عدد العمال A141 اإلدارةألبسة عمال 

      438,87 44        %383420 عدد املكات  A142 مكتبية أدوات

      960,69 28        %383400 عدد املكات  A143 مكت  معداتك شهتال

      279,07 12        %383330 مستهلك ساعي كليوات A144 اإلدارة كهرباء

A15 
خدمة ما بني 
 الوركات

      929,39 543 11  %182110 عدد املباين A150 صناعية مباينك شهتال

      344,13 44        %383424 عدد العمال A151 (تكالور بني ا)ألبسة عمال 

 التوزيع

A16 املبيعات شدارة 

      140,76 63        %383010 قنطار مباع A160 وشكهار دعاية

      683,60 433 1   %38,404 قنطار مباع A161 ريةاإلجيا واألعباء اإلجيار

      896,98 75        %383001 عدد املكات  A162 ت مكت اك معدشهتال

      945,72 429 1   %38,4,0 قنطار مباع A163 ئ  ورسوماضر 

      489,64 108 1   %381112 ساعة عمل A164 التوزيع شدارة أجور مصاريف

A17 نقل املبيعات 

      816,09 241 2   %,,,382 عدد لرتات الوقود A170 احملروقات املستهلكة لنقل املبيعاتتعبئة 

      164,25 21        %383324 عدد العمال A171 ألبسة العمال

      215,00 131      %,,3830 قنطار مباع A172 لتحميلا مصاريف

      623,92 405      %384112 ركباتعدد امل A173 اهتالك الشاحنات النقل

      048,02 794 1   %381100 املتنقلني عدد العمال A174 التنقالت

      055,33 719      %380433 املتنقلني عدد العمال A175 واإلطعام.الفندقة 

      519,78 572 4   %482141 ساعة العمل A176 (محالني+ سائقني)مصاريف املستخدمني 

A18 
املرور على غرفة 

 التحكم

      800,00 10        %383311 قنطار مباع A180 اهتالك اجلسر الوزان

      300,74 133      %383010 قنطار مباع A181 اهتالك غرفة التحكم

      349,47 21        %383320 عدد املكات  A182 مكتبية أدوات

 A183 الكهرباء املستهلكة
ساعي عدد  الكيلوات 
 املستهلك

383304%        49 116,30      

      808,25            %383330 عدد العمال A184 ألبسة العمال

      985,60 235      %384341 ساعة عمل A185 مصاريف عمال غرفة التحكم
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A19 الصيانة 

      855,52 392      %384,21 ساعة العمل A190 مصاريف اليد العاملة

      659,50 5         %383301 عدد التدخالت A191 معدات خارجيةمصاريف الصيانة 

      394,60 428 1   %38,402 عدد التدخالت A192 (خارجيا)صيانة الشاحنات 

      990,67 87        %383012 عدد التدخالت A193 مستعملة خردوات

      210,01 67        %383023 عدد التدخالت A194 خمتلفة ولوازم مواد

      394,83 454      %384202 عدد التدخالت A195 تكلفة قطع الغيار

      058,61 1         %383330 عدد العمال A196 ألبسة عمال الصيانة

ت ا
مليا

الع
انوي

لث
ة

 

عمة
لدا

طة ا
ألنش

ا
 

A20 الوقاية واألمن 

      226,82 29        %,38340 عدد العمال A200 ألبسة العمال

      000,00 18        %383310 عدد املباين A201 ألمناشهتالك مقصورات 

      441,81 565 7   %080,40 ساعة عمل   A202 مصاريف مستخدمي الوقاية واألمن

A21 اإلدارة 

      696,81 753 15  %81200, ساعة عمل A210 (، حماسبة وماليةاإلدارةمصاحل )أجور املستخدمني 

      763,02 173      %383112 ساعة عمل   A211 شدارةأجور املستخدمني صيانة 

      393,03 372      %,384,3  عدد املكات  A212 املواد املكتبية املستهلكة

      085,45 708 1   %3810,1  عدد املكات  A213 ك التجهيزات املكتبية شهتال

 اإلدارةلتجهيزات رجية مصاريف الصيانة اخلا
 نقلات معدا+ 

A214 352,67 316      %3840,1 عدد التدخالت      

      439,48 45        %,38342 عدد التدخالت A215 تكلفة قطع الغيار مسب  التكلفة

      461,14            %383330 عدد العمال A216 ألبسة العمال لصيانة

      047,72 154      %1,,383 عدد التدخالت A217 مواد ولوازم خمتلفة

 A218 (فوائد القروض)تسيري القروض 
دج من تكلفة 4333

  القرض
480204%   3 228 907,96      

      784,44 796 4   %083,04 قنطار مباع A219  املصاريف املختلفة

      232,76 811      %380120 املتنقلني عدد العمال A220 واإلطعاملفندقة االتنقالت واالستقباالت و 

 A221 (خسائر الصرف) للوارداتاملصاريف البنكية 

دج من  5333
التسديدات بالعملة 

 الصعبة
080000%   7 858 578,40      

      809,08 301      %384034 عدد لرتات الوقود A222 احملروقات املستهلكة

      087,84 11        %383310 لرت من املاء املستعمل A223 مياه مستهلكة 

 A224 الكهرباء والغاز
ساعي  كيلوات 

 مستهلك
3830,,%        76 007,47      

 A225 التأمينات
دج من تكلفة 4333

 األصل املؤمن عليه
483010%   2 522 258,57      

 A226 اهلاتف
عدد اخلطوط السلكية 

 والالسلكية
380031%   1 902 710,10      

A22 نقل العمال 
      376,62 85        %3830,0 عدد لرتات الوقود A2200 احملروقات املستهلكة

      913,89 822      %380010 ركباتعدد امل A2201 (حافلة وسيارات)اهتالك معدات النقل 
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      043,93 6         %,38330 ساعة عمل A2202 نةأجر مستخدمي صيا

      005,14 9         %383302 عدد التدخالت A2203 رجيةمصاريف الصيانة خا

         -    %383333 العمالعدد  A2204 ألبسة العمال

      251,98 457      %384214 ساعة عمل A2205 أجر سائق احلافلة

   926,70 937 231 %100,00 المجمــــــــــــوع

 الباحثة باالعتماد على بيانات ومعلومات المؤسسة إعدادمن : المصدر

 
ختلف رسساء األقسام واملتعاونني معنا باالستعانة مبا هحتديدمت  ةتكلفمسببات الأن جلدول ا اهذحظ من نال

إلعطائنا حجة وسب  مقنع حلدوث التكلفة وكذا قبول  عن النظام فكرة همشعطاءل من خال، لفرينةبوحدة الدقيق وا
 .مها تبعا للبيانات واملعلومات املتاحة باملؤسسةاحجأوقد مت اختيار مسببات التكلفة اليت نتمكن من قياس  .النشاط

 (Cost Pools)تجميع التكاليف بمراكز التكلفة : الخطوة الخامسة
واليت بالضرورة  ،هناك جمموعة من األنشطة هلا مسببات تكلفة مشرتكة ،كما هو موض  يف اجلدول أعاله

باالعتماد على  (Cost Pool)التكلفة  مراكزع يف م  جتُ  (ABC)التكلفة على أساس األنشطة وحس  مبادئ نظام 
 :جلدول املوايلبا املقدمةمصفوفة االرتباطات بني األنشطة ومسبباهتا 

 
 



 

 مسببات التكلفة  –مصفوفة األنشطة (: 66)رقم  جدولال

 العمليات الثانوية العمليات الرئيسية تالعمليا

 ألنشطة الداعمةا التوزيع اإلنتاج التموين ألنشطةا

 مسببات التكلفة
نقل 
 القم 

املرور على 
غرفة 
التحكم 
 متوين

شدارة 
 لتموينا

ختزين 
القم  
على 
 حاله

الضرائ  
 لرسوموا

 الصيانة
 شدارة
 اجلودة

 التنظيف

ختزين 
القم  
 النظيف

الطحن 
 والغربلة

التخزين 
 بالصوامع

 التغليف

صيانة 
آالت 
 ينواملبا

رة شدا
 جإلنتا ا

 اخلدمة
بني 
 تالوركا

 شدارة
 املبيعات

نقل 
 تاملبيعا

املرور 
على 
غرفة 
 التحكم

 الصيانة
الوقاية 
 واألمن

 اإلدارة
نقل 
 العمال

       X                               X عدد لرتات الوقود
 

X 

 X                               X          X ركباتعدد امل

 X X X     X X X   X   X X X   X X X X X X X ساعة العمل

                           X X   X     X   X عدد القناطري املشرتاة

   X         X X   X   X   X       X     X   املستهلك ساعي عدد كيلوات

 X       X X         X X X X   X X X X X X   عدد العمال

   X X       X             X   X   X      X   عدد املكات 

                                   X         عدد املشرتيات املسددة نقدا

  X X            X           X   X X           عدد التدخالت 

   X                         X               لرت من املاء املستعمل

   X X X     X                               قنطار مباع

                 X X   X X X             عدد املعدات
 

  

عدد اخلطوط السلكية 
 والالسلكية

                                        X   
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دج من تكلفة 4333
 القرض

                                        X   

دج من  5333
التسديدات بالعملة 

 لصعبةا
                                        X   

     X         X                             عدد املباين

 عدد العمال املتنقلني
                

X 
   

X 
 

دج من تكلفة 4333
                     األصل املؤمن عليه

X 
 

 الباحنة باالعتماد على وثائق املؤسسة شعدادمن : املصدر
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 (.23)وجتمع األنشطة وتكاليف املوارد املرتبطة هبا مبراكز التكلفة كما هو موض  باجلدول رقم 
 

 (cost pools)تجميع األنشطة بمراكز التكلفة (: 63)رقم الجدول 

 األنشطة المجمعة مسببات التكلفة ز التكلفةاكمر 
تكاليف مراكز 

 (دج) التكلفة
 A222,A10, A170, A220 A2200 2 719 000,72, عدد لرتات الوقود مركز استهالك احملروقات 

 A11, A173. A221 1 228 537,81 ركباتعدد امل معدات النقلمركز اهتالك 

 ساعة العمل مركز املستخدمني
A60,A30 ,A25, 

A101,A12,A77,A83,A164,A140,A134,A,A176,122
, A185, A225, A210,A202,A190 ,A222,A211 , 

71 702 326,37 

 A70 ,A40,A13,A20,A21,A90   12 206 268,27 عدد القناطري املشرتاة مركز القناطري املشرتاة

 A100,A81,A22,A224,A183,A144,A123,A74  12 279 074,47 املستهلك ساعيال كيلواتالعدد  مركز اخلدمة الكهربائية

 عدد العمال ألبسة العمال مركز 
A171,A151,A141,A184,A132, 

A121,A174,A175,A73,A66,A,A224,A220,A216,A
196,A200,A23, 

180 400.00 

 A31,A24,A72,A76,A142,A182,A162,A143,A144 عدد املكات  املكات  مركز معدات وأدوات
A212  A213 2 349 106,26 

 A50 120,00 املسددة نقداعدد املشرتيات  مركز املشرتيات املسددة نقدا

 عدد التدخالت  مركز التدخالت
A133,A135,A137,A214,A215, 

A192,A217,A193,A194,A195,A61,A64,A65A75,A
130,A131,A136,A223,A191A62,A63 

51 515 310.18 

 A223,A82 1 108 784,39 لرت من املاء املستعمل مركز املياه

 A181,A172,A180,A160,A161,A219,A163  7 998 870,26 قنطار مباع مركز املبيعات

املعداتمركز اهتالك   A71,A80,A102,A110,A120,  74 638 690,04 عدد املعدات 

 A226 1 902 710,10 عدد اخلطوط السلكية والالسلكية مركز اخلدمات اهلاتفية
 A218 3 228 907,96 دج من تكلفة القرض5333 مركز القروض

 مركز االسترياد
دج من التسديدات بالعملة  5333

 الصعبة
A221 7 858 578,40 

 A201,A150 11 561 929,39 عدد املباين مركز اهتالك املباين
 A225 2 522 258,57 دج من تكلفة األصل املؤمن عليه5333 مركز التأمينات

 A174. A175. A220 3 324 336,11 عدد العمال املتنقلني مركز التنقالت والفندقة
 926,70 937 231 وعــــجمـــم

      -                      مسببات التكلفة –على مصفوفة األنشطة  باالعتمادالباحنة  شعدادمن  :املصدر
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يتضمن العمود و  ،(12)رقم كما هو موض  باجلدول   لكل مركزم مسببات التكلفة احجأنقوم ثحساب فيما يلي 
جند بالتفصيل كيفية حساب حجم كل مركز ومعطياته حيث  .ىم كل مركز على حداجأحاجلدول ذا هباألخري 

 .باملالحق اخلاصة بكل مركز
 مسببات التكلفة ومراكز التكلفة جامأححساب (: 64)الجدول رقم 

 األنشطة المجمعة  الرمز مراكز التكلفة
نوعية مسبب 

 التكلفة
حجم مسبب التكلفة  

 لكل نشاط 
 حجم مسبب

 كل مركز

مركز استهالك 
 احملروقات

A10  (تعبئة احملروقات املستهلكة)نشاط نقل املشرتيات 

 عدد لرتات الوقود

6 569,26  

195 310,90 
A170  636,21 163 (تعبئة احملروقات املستهلكة لنقل املبيعات)نشاط نقل املبيعات  
A222  873,55 18 (احملروقات املستهلكة) اإلدارةنشاط  

A2200   231,87 6 (احملروقات املستهلكة)نشاط  نقل العمال  

مركز اهتالك معدات 
 النقل

A11  (اهتالك الشاحنات)نشاط نقل املشرتيات 

ركباتعدد امل  
2 

12 A173  5 (اهتالك الشاحنات النقل)نشاط نقل املبيعات 
A2201  5 (حافلة+ لنقل سيارةات امعد اهتالك)نشاط نقل العمال 

 مركز املستخدمني

A12 نشاط نقل املشرتيات 

 ساعة العمل

4 976,00 

415 553 

A25  غرفة )مصاريف املستخدمني ) -(دخول)نشاط املرور على غرفة التحكم
 376,00 2 (لتحكما

A30  965,00 1 (أجرة مستخدمي اإلدارة)نشاط شدارة التموين 
A60  275,73 (العاملةمصاريف اليد )نشاط الصيانة متوين 
A77  905,00 7 (أجور املخربيني)اجلودة  شدارةنشاط 
A83  693,00 36 (مصاريف مستخدمي نشاط التنظيف)نشاط التنظيف 

A101  680,25 66 (لغربلةالطحن و اأجرة مستخدمي )نشاط الطحن والغربلة 
A122  064,25 82 (مصاريف العمال)نشاط التغليف 
A134  198,51 50 (مصاريف العمال)اإلنتاج نشاط صيانة معدات 
A140  960,00 3 (أجور املستخدمني) اإلنتاج شدارةنشاط 
A164  960,00 3 (أجور املستخدمني) املبيعات شدارةنشاط 
A176 279,00 47 (أجور املستخدمني) نشاط نقل املبيعات 
A185  584,00 1 (مصاريف العمال( )خروج)نشاط املرور على غرفة التحكم 
A190  048,28 2 (مصاريف العمال)نشاط الصيانة توزيع 
A202 640,00 62 نشاط الوقاية واألمن 
A210  522,50 37 (، حماسبة وماليةاإلدارةمصاحل )أجور املستخدمني ) اإلدارةنشاط 
A211  905,97 (مصاريف العمال) شدارةنشاط الصيانة 

A2202 519,51 2 السائق( +أجر مستخدمي الصيانة)نشاط نقل العمال 

 مركز القناطري املشرتاة

A13  (األخرجة)مصاريف نقل القم  )نشاط نقل املشرتيات 

عدد القناطري 
 املشرتاة

 

759 212,97  

759 212,97  

A20  غرفة  +اهتالك اجلسر ( )دخول)نشاط املرور على غرفة التحكم
 A21  212,97 759 (التحكم

A40 212,97 759 (اهتالك املخازن) نشاط ختزين القم  على حاله  
A70  212,97 759 (مواد مستهلكة للتحاليل املخربية)اجلودة  شدارةنشاط  
A90  212,97 759 (اهتالك خمازن القم )نشاط ختزين القم  النظيف  
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 مركز اخلدمة الكهربائية

A183 
A22 

 (الكهرباء والغاز( )خروج, دخول)نشاط املرور على غرفة التحكم 

 كيلواتالعدد 
املستهلك الساعي  

13136 

 
 

2 923 589 

A74  601 7 اجلودة مصاريف الكهرباء شدارةنشاط 
A81  392 988 (الكهرباء والغاز)نشاط التنظيف 

A100  696 299 1 (مصاريف الكهرباء) نشاط الطحن والغربلة 
A123  643 577 (مصاريف الكهرباء)نشاط التغليف 
A144  924 2 (اإلدارةكهرباء )نشاط شدارة اإلنتاج 
A224  097 18 (الكهرباء والغاز) اإلدارةنشاط 

 ألبسة العمال مركز 

A23 
A184 

 (ألبسة عمال ( )خروج -دخول)نشاط املرور على غرفة التحكم 

 عدد العمال

2 

179 

 A66   (ألبسة عمال الصيانة )نشاط الصيانة 

27 
A132  (ألبسة  العمال)اإلنتاج نشاط صيانة معدات 

A196  (ألبسة عمال الصيانة)نشاط الصيانة 

A216  (ألبسة عمال الصيانة) اإلدارةنشاط 

A73   4 (مآزر املخربيني ) اجلودة  شدارةنشاط 
A121 50 (ألبسة العمال) نشاط التغليف 
A141 2 ( ألبسة عمال) اإلنتاج شدارة 
A151  44 ( ألبسة العمال)نشاط اخلدمة بني الوركات 
A171  21 (ألبسة العمال ) املبيعاتنشاط  نقل 
A200  29 ( لبسة العمال أ)من أو  وقايةنشاط 

مركز معدات وأدوات 
 املكات 

A24  (أدوات مكتبية ومتوينات) التمويننشاط املرور على غرفة التحكم 

 عدد املكات 

1 

18 

A182  (أدوات مكتبية ومتوينات) التوزيعنشاط املرور على غرفة التحكم 
A31   1 (اهتالك املعدات املكتبية )ن يالتمو  شدارةنشاط 
A72  1 (اهتالك معدات مكت  املخرب)اجلودة  شدارةنشاط A76  (أدوات مكتبية)اجلودة  شدارةنشاط 

A142  2 (أدوات مكتبية) اإلنتاج شدارةنشاط A143  (اهتالك معدات مكتبية) اإلنتاج شدارةنشاط 

A162  1 (مكت   معداتك شهتال) املبيعات شدارةنشاط 
A212  12 (أدوات مكتبية  مستهلكة) اإلدارةنشاط 
A213  (مكت    معداتك شهتال) اإلدارةنشاط 

 (الطابعحقوق )نشاط تسديد الضرائ  والرسوم  A50 مركز املشرتيات املسددة نقدا
عدد املشرتيات 
 املسددة نقدا

1 1 

 نةامركز تدخالت صي

A61  (مواد ولوازم مستهلكة )نشاط الصيانة متوين 

 عدد التدخالت

35 

6786 

A62  (وآالت معدات )نشاط الصيانة متوين 

A63  (كاحنات)نشاط الصيانة متوين 
A64  (تكلفة قطع الغيار املستهلكة )نشاط الصيانة متوين 
A65  (خردوات )نشاط الصيانة متوين 
A75  (الصيانة  اخلارجية)اجلودة  شدارةنشاط الصيانة 

6372 
A130  (الصيانة  اخلارجية اآلالت) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 
A131  (الصيانة  اخلارجية الرافعة) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 
A133  (مواد ولوازم) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 
A135  (خردوات مستعملة) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 



 ةدورها في اكتساب الميزة التنافسيو  -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  األنشطةأساس ة القائمة على استخدام األنظم ..الفصل الرابع

 

 

 
- 187 - 

A136  (مصاريف صيانة خارجية مباين صناعية) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 
A137  (مصاريف قطع الغيار) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 
A191  (مصاريف الصيانة اخلارجية للمعدات)نشاط صيانة معدات التوزيع 

260 

A192  (صيانة الشاحنات خارجيا)نشاط صيانة معدات التوزيع 

A193 (خردوات مستعملة) نشاط صيانة معدات التوزيع 

A194  (مواد ولوازم خمتلفة)نشاط صيانة معدات التوزيع 

A195  (تكلفة قطع الغيار)نشاط صيانة معدات التوزيع 
A214  (معدات النقل+ مصاريف الصيانة اخلارجية) اإلدارةنشاط 

115 A215  (تكلفة قطع الغيار) اإلدارةنشاط 

A217  (مواد ولوازم) اإلدارةنشاط 

A2203 4 لالعمافلة نقل اح-رجية امصاريف الصيانة خ 

 لرت -مركز املياه 
A82  لرت من املاء  (مصاريف املياه املستعملة)نشاط التنظيف

 املستعمل
3 318 244,70 

3351762,32 
A223  517,62 33 (مصاريف املياه املستعملة) اإلدارةنشاط 

عدد -مركز املبيعات 
 عةاملباطري القنا

A160  (راية وشكهادع)املبيعات  شدارةنشاط 

 قنطار مباع

508 226,86 

508 226,86 

A161  226,86 508 (جياريةاإل واألعباء اإلجيار)املبيعات  شدارةنشاط 
A163  226,86 508 (ضرائ  ورسوم)املبيعات  شدارةنشاط 
A172 226,86 508 (مصاريف التحميل) نشاط نقل املبيعات 
A180  226,86 508 (اهتالك اجلسر الوزان)نشاط املرور على غرفة التحكم 
A181  226,86 508 (اهتالك غرفة التحكم)نشاط املرور على غرفة التحكم 
A219  226,86 508 (مصاريف خمتلفة)  اإلدارةنشاط 

 املعداتمركز اهتالك 

A71  (اهتالك معدات املخرب)اجلودة   شدارةنشاط 

 عدد املعدات

15 

85 
A80  28 (التنظيفاهتالك آالت )نشاط التنظيف 
A102   12 (اهتالك آالت)لغربلة الطحن و انشاط 
A110  8 (اهتالك الصوامع )مصنعة  5/1نشاط  ختزين املنتجات 
A120  22 (اهتالك آالت التغليف)نشاط التغليف 

 (اهلاتف)  اإلدارةنشاط  A226 اخلدمات اهلاتفيةمركز 
عدد اخلطوط السلكية 

 63 63 والالسلكية

 (قروض بنكية)نشاط تسيري القروض  A218 مركز القروض
دج من تكلفة 5333

 299,43 88 299,43 88 القرض

 (املصاريف البنكية)  اإلدارةنشاط  A221 مركز االسترياد
دج من  5333

التسديدات بالعملة 
 لصعبةا

57 101.69     57 101.69 

 مركز اهتالك املباين
A150  عدد املباين (شهتالك مباين صناعية)نشاط  خدمة ما بني الوركات 

 
1 

5 
A201  4 (شهتالك مقصورات ألمن)نشاط الوقاية واألمن 

 (  التأمينات) اإلدارةنشاط  A225 مركز التأمينات
دج من تكلفة 5333

 820,14 243 2 820,14 243 2 األصل املؤمن عليه

 مركز التنقالت والفندقة
A174  (التنقالت واالستقباالت والفندقة) اإلدارةنشاط 

 عدد العمال املتنقلني
4 

20 A175   16 (  التنقالت )نشاط نقل املبيعات 
A220   (   واإلطعامالفندقة )نشاط نقل املبيعات 

  الباحنة  باالعتماد على معلومات املؤسسة  شعدادمن : املصدر
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وهو من أكنر  ،كمؤكر يعني طبيعة وقوة العالقة بني متغريين أو عدمهااخلطي   رتباطلإل سيربمانمعامل م نستخد
بيق معامالت االرتباط استخداما خاصة مبجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومستوى القياس املطلوب عند تط

وعليه . أو رت  للقيم األصلية تتوزع توزيعا غري طبيعي هو أن تكون بيانات املتغريين كمية لالرتباط سيربمانمعامل 
تحديد حجم كل مسب  تكلفة كقيم عددية تتاح بف ،نقيس االرتباط فقط عند توفري البيانات الكمية ملتغريات الدراسة

واليت تتوزع توزيعا  ،(مسب  التكلفة لكل نشاط، تكلفة النشاطحجم ( )y.x)لنا فرصة قياس االرتباط بني املتغريين 
 :حيثبكل مركز تكلفة  33العينة يقل عن  حجمغري طبيعيا الن 

  املتغري(x :)وهو احلدث  ،يتم حتديده من قبل الباحنة ومينل حجم مسب  التكلفة ،يسمى باملتغري املستقل
 .املتسب  يف حدوث احلادثة ونشوء النشاط وتكلفته

  املتغري(y :)حيث تكلفة النشاط  ،يسمى باملتغري التابع ألن نتيجته غري حمددة وتعتمد على قيم املتغري املستقل
 .تنشأ نتيجة حتديد مسب  التكلفة وحجمه
 :وحيس  معامل االرتباط وفقا للعالقة املوالية

 

 

 
ويف حالة التساوي يأخذ املتوسط احلسايب  ،(x.y) الفرق بني رت  القيم لكل زوج من البيانات d مينل

،  0عن  بدال 0.1وتصب  الرت  لكل منها  5، 0فيأخذ متوسط  5، 0الرتبتني فإذا كانت لقيمتني متساويتني )
فإذا كان لدينا جمموعة من األفراد وجرى ترتيبهم حس  صفتني لكل فرد من  ،عدد األزواج للقيم  nومينل ،(5

 . di = xi – yi. فإن،  x , y اجملموعة
 :داللة معامل االرتباط

، لكن عموما ال يكتس  5-و  5+عندما يتم حساب معامل االرتباط بني متغريين فإن هذا املعامل يرتاوح بني 
معامل االرتباط داللته من قيمته املطلقة، فال أمهية هلذه القيمة طاملا أن أحد املؤكرات اليت تدخل يف حساب معامل 

 ،تفحص داللة معامالت االرتباط أنويتعني على الباحنة ". اإلحصائيةحجم العينة، درجة الداللة "هي  االرتباط
 .α =3.31 حيث تقبل النتائج عند مستوى داللة

 شحصائيةمن جهة أخرى تقبل معامالت االرتباط بتقدير أكرب ألمهيتها اليت تكون عند مستوى داللة 
يتم حساب معامل االرتباط يف ما يلي و  .%33مبعىن أن الدراسة أو النتائج متتاز باملوثوقية واملعنوية بنسبة  ،3.35

 :SPSS  56اإلحصائيالربنامج  شىلباالستناد  لكل مركز
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 مركز استهالك المحروقات .1
تبع التوزيع ت ةدراسلل ةالعشوائي اتاملتغري  تجي  حتديد ما شذا كان املتعارف عليها، اإلحصائيةوفقا للمبادئ 
اختبار جي  وعليه  توزيع ذو احلدين أم غريه من التوزيعات االحتمالية املتصلة أو املنفصلة،، الطبيعي أم توزيع بواسون

 احصائية مستوى داللةوذلك عند  ؟ أم ال طبيعيا توزيعاتتبع هل ملعرفة  (11)املوضحة باجلدول رقم  الكمية البيانات
  :حساب معامل االرتباط سابقة ملرحلةتكون هذه املرحلة و  ،3.31

، حيث SPSS اإلحصائي نامجرب الب( & Kolmogorov Shapiro) التوزيع الطبيعي باستعمال اختبار اختباربنقوم و 
وهو ما   ،33<العينة  حجمو  ،3.31يف كال االختبارين مع مجيع املتغريات أقل من  sig اإلحصائيةاملعنوية  جند قيمة

 . سيربمانوعليه نقوم ثحساب معامل ارتباط . يعين أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي
   

 
 

 

 

 

 

 
 :ما يلي (55مدرج أيضا بامللحق رقم)نالحظ من النتائج الواردة يف مصفوفة معامالت االرتباط املبينة باجلدول أسفله 

 
 
 
 
 
  

 المحروقاتاستهالك لمركز  تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:65)الجدول رقم 

 

 األنشطة المجمعة الرمز مراكز التكلفة
عدد حجم مسبب التكلفة 

 (x)لترات الوقود
 تكلفة كل نشاط

(y) 
معامل 
 االرتباط

مركز استهالك 
 احملروقات

A10  998,92 89 569,26 6 (تعبئة احملروقات املستهلكة)نشاط نقل املشرتيات 

4033 
A170  816,09 241 2 636,21 163 (احملروقات املستهلكة لنقل املبيعاتتعبئة )نشاط نقل املبيعات 

A222  809,08 301 873,55 18 (احملروقات املستهلكة) اإلدارةنشاط 

A2200   376,62 85 231,87 6 (احملروقات املستهلكة)نشاط  نقل العمال 

 SPSSباالعتماد على معادلة معامل االرتباط بربنامج  الباحنة شعدادمن : املصدر

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 000, 4 687, . 4 402, عدد لترات الوقود

 000, 4 701, . 4 391, تكلفة األنشطة

a. Lilliefors Significance Correction 
   

Correlations 

   
 تكلفة األنشطة عدد لترات الوقود

Spearman's rho  عدد لترات

 الوقود

Correlation Coefficient 1,000 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 4 4 

 Correlation Coefficient 1,000 1,000 تكلفة األنشطة

Sig. (2-tailed) . . 

N 4 4 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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لرتات الوقود عدد ( )y,x)مبركز استهالك احملروقات  بني متغريي الدراسة طردية قوية ةوجود عالقة ارتباط خطي
  .rs =5.33  :حيث (املركز أنشطةاملستهلكة، تكاليف 

بني عدد لرتات الوقود  ،(Two Tailed)عند الطرفني  3.35عند مستوى داللة  شحصائيايوجد ارتباط موج  دال 
احملسوبة أكرب من  rحيث أن قيمة ) 5.33األنشطة املستهلكة للوقود قيمته تكلفة كمسب  تكلفة و   املستهلكة

  .(3.31 الداللةاجلدولية عند مستوى  rقيمة 
 معدات النقل اهتالكمركز  .1

، SPSS اإلحصائيبالربنامج  (& Kolmogorov Shapiro )نقوم باختبار التوزيع الطبيعي باستعمال اختبار 
لبيانات وهو ما يعين أن ا ،33<العينة  حجمو  ،3.31أقل من  (عدد املركبات)للمتغري املستقل  sigحيث جند قيمة 

نقوم ثحساب معامل االرتباط بني متغريي و  ،وعليه نقوم ثحساب معامل ارتباط سبريمان ال تتبع التوزيع الطبيعي،
 .الدراسة مبركز اهتالك معدات النقل

اجلدول أعاله وجود  شىلواملنقولة  (.53 انظر امللحق رقم)نالحظ من النتائج الواردة يف مصفوفة املعامالت 
عدد املركبات، تكاليف ( )y,x)اهتالك معدات النقل مبركز عالقة ارتباط خطية طردية قوية بني متغريي الدراسة 

 3.35عند مستوى داللة  شحصائياد ارتباط موج  دال و وجمما يدل على  .rs =0.866  :حيث ،(أنشطة املركز
 املتسببة يف اهتالك معدات النقلكمسب  تكلفة وتكلفة األنشطة  املركباتبني عدد ، (Two Tailed)عند الطرفني 

  .63.56قيمته 
 مركز المستخدمين .3

، SPSS اإلحصائيبالربنامج  (& Kolmogorov Shapiro )نقوم باختبار التوزيع الطبيعي باستعمال اختبار 
 حجم، و 3.31أقل من ومها ( 3.31، 3.35= )(، تكلفة األنشطةساعة العمل) ينللمتغري  sigحيث جند قيمة 

بني  سيربمانوعليه نقوم ثحساب معامل ارتباط . وهو ما يعين أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي ،33<العينة 
 (.13امللحق )املستخدمني متغريي الدراسة مبركز 

 

 لمركز اهتالك معدات النقل تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:62)الجدول رقم 

 األنشطة المجمعة  الرمز كز التكلفةمر 
حجم مسبب  

عدد التكلفة 
 (x)المركبات

 تكلفة كل نشاط
(y) 

 معامل االرتباط

مركز اهتالك 
 معدات النقل

A11  0,00 2,00 (اهتالك الشاحنات)نشاط نقل املشرتيات 

300,2 A173  623,92 405 5,00 (اهتالك الشاحنات النقل)نشاط نقل املبيعات 

A2201  913,89 822 5,00 (حافلة+ النقل سيارةمعدات اهتالك  )نشاط نقل العمال 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر
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 حول حساب معامل االرتباط للتوزيع غري الطبيعي سبريمان (13)وامللحق  نالحظ من خالل اجلدول أعاله

، تكاليف أنشطة ساعة عمل( )y,x)املستخدمني وجود عالقة ارتباط خطي طردية قوية بني متغريي الدراسة مبركز 
عند الطرفني  3.35عند مستوى داللة  شحصائياوهو ارتباط موج  دال  rs  =3.521 :حيث ،(املستخدمني ركزم
(Two Tailed.) 

 لمركز المستخدمين تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:67)الجدول رقم 

 
 

 المجمعةاألنشطة   الرمز كز التكلفةمر 
حجم مسبب  

ساعة العمل التكلفة 
(x) 

 تكلفة كل نشاط
(y) 

 تكلفة كل نشاط
 بالتفصيل

معامل 
 االرتباط

 مركز 
 المستخدمين

A12 928,44 969 928,44 969 976,00 4 نشاط نقل املشرتيات 

8.024 

A25 
 -(دخول)نشاط املرور على غرفة التحكم 

 978,40 353 978,40 353 376,00 2 (غرفة التحكم)مصاريف املستخدمني )

A30  806,03 692 806,03 692 965,00 1 (أجرة مستخدمي اإلدارة)نشاط شدارة التموين 

A60  884,40 52 884,40 52 275,73 (مصاريف اليد العاملة)نشاط الصيانة متوين 

A77  856,87 939 1 856,87 939 1 905,00 7 (أجور املخربيني)اجلودة  شدارةنشاط 

A83 
مصاريف مستخدمي نشاط )نشاط التنظيف 

 235,78 033 5 235,78 033 5 693,00 36 (التنظيف

A101 
لطحن اأجرة مستخدمي )نشاط الطحن والغربلة 

 767,14 327 9 767,14 327 9 680,25 66 (لغربلةاو 

A122  859,61 220 11 859,61 220 11 064,25 82 (مصاريف العمال)نشاط التغليف 

A134  982,32 627 9 982,32 627 9 198,51 50 (مصاريف العمال)اإلنتاج نشاط صيانة معدات 

A140  979,29 216 2 979,29 216 2 960,00 3 (أجور املستخدمني) اإلنتاج شدارةنشاط 

A164  489,64 108 1 489,64 108 1 960,00 3 (أجور املستخدمني)املبيعات شدارةنشاط 

A176 519,78 572 4 519,78 572 4 279,00 47 (أجور املستخدمني)نشاط نقل املبيعات 

A185 
( خروج)نشاط املرور على غرفة التحكم 

 985,60 235 985,60 235 584,00 1 (مصاريف العمال)

A190  855,52 392 855,52 392 048,28 2 (مصاريف العمال)نشاط الصيانة توزيع 

A202  441,81 565 7 441,81 565 7 640,00 62 الوقاية واألمننشاط 

A210 
، اإلدارةمصاحل )أجور املستخدمني  اإلدارةنشاط 

 696,81 753 15 696,81 753 15 522,50 37 (حماسبة ومالية

A211 763,02 173 763,02 173 905,97 (مصاريف العمال)رة انشاط الصيانة شد 

A2205  ( أجر مستخدمي الصيانة)العمالنشاط نقل
 295,91 463 519,51 2 السائق+

457 251,98 

A2202 6 043,93 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر
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 القناطير المشتراةمركز  .4
راجع لنبات قيم  هذاو ، ملختلف بيانات املركز وحساب معامل االرتباط باختبار التوزيع الطبيعي تعذر علينا القيامي

بيانات ال وهو ما يعين أن ال 33<العينة  صغر حجم شىل شضافة ،(15)كما هو موض  باجلدول رقم   مسب  التكلفة
 .اطبيعيا توزيعوزع تت
 

 
 مركز الخدمة الكهربائية .1

، حيث جند SPSS اإلحصائيبالربنامج  (& Kolmogorov Shapiro )نقوم باختبار التوزيع الطبيعي باستعمال اختبار 
وهو ما يعين أن البيانات  33<، وحجم العينة 3.31أقل من  وهي ،(3.333= ) (تكلفة األنشطة) للمتغري sigقيمة 

امللحق )بني متغريي الدراسة مبركز اخلدمة الكهربائية  وعليه نقوم ثحساب معامل ارتباط سبريمان. ال تتبع التوزيع الطبيعي
15.) 

 لمركز القناطير المشتراة تكلفة النشاط/ التكلفةمسبب  (:61)الجدول رقم 

 

 األنشطة المجمعة  الرمز كز التكلفةمر 
حجم مسبب التكلفة  

عدد القناطير 
 (x)المشتراة

 تكلفة كل نشاط
(y) 

 لقناطري مركز ا
 املشرتاة

A13  305,98 661 1 212,97 759 (األخرجة)مصاريف نقل القم  )نشاط نقل املشرتيات 

A20 اهتالك اجلسر ( )دخول)املرور على غرفة التحكم  نشاط
 (غرفة التحكم+

759 212,97 16 200,00 

A21 759 212,97 199 951,12 

A40 999,92 19 212,97 759 (اهتالك املخازن)نشاط ختزين القم  على حاله 

A70  623,78 132 212,97 759 (مواد مستهلكة للتحاليل املخربية)اجلودة  شدارةنشاط 

A90  187,47 176 10 212,97 759 (اهتالك خمازن القم )نشاط ختزين القم  النظيف 

 بيانات ومعلومات األنشطةباالعتماد على  الباحنة شعدادمن : املصدر

 لمركز الخدمة الكهربائية تكلفة النشاط/ درجة االرتباط  مسبب التكلفةقياس   (:62)الجدول رقم 

 
 

مراكز 
 األنشطة المجمعة  الرمز التكلفة

حجم مسبب  
عدد التكلفة 

الكيلوات ساعي 
 (x)المستهلك 

 تكلفة كل نشاط
(y) تكلفة كل نشاط 

 بالتفصيل
معامل 
 االرتباط

 مركز 
 الخدمة

 الكهربائية

A183  ( خروج, دخول)على غرفة التحكم نشاط املرور
 790,75 122 236,00 29 (الكهرباء والغاز)

49 116,30 

0.88 

A22 73 674,45 

A74  925,59 31 925,59 31 601,00 7 اجلودة مصاريف الكهرباء شدارةنشاط 

A81  248,10 151 4 925,59 31 392,00 988 (الكهرباء والغاز)نشاط التنظيف 
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، بني متغريي موج  تاموجود عالقة ارتباط خطي ( 15)نالحظ من خالل اجلدول أعاله وامللحق رقم 
 ،(تكاليف أنشطة املستهلكة للكهرباءعدد الكيلوات الساعي املستهلك، ( )y,x)الدراسة مبركز اخلدمة الكهربائية 

 .  (Two Tailed)عند الطرفني  3.35عند مستوى داللة  شحصائيا معنوي دالوهو ارتباط  .rs =5.33 :حيث

 مركز ألبسة العمال .1
 ،اختبار التوزيع الطبيعي وجدنا أن متغريات مركز ألبسة العمال ال ختضع ملعامل التوزيع الطبيعي شجراءبعد 

 .بني متغريي الدراسة مبركز ألبسة العمال سبريمان نقوم ثحساب معامل االرتباطوعليه 

لبسة أنالحظ من خالل اجلدول أعاله وجود عالقة ارتباط خطي طردية قوية بني متغريي الدراسة مبركز 
  rs  =3.332 :حيث ،(ألبسة العمال، تكاليف أنشطة مركز عدد العمال( )y,x)العمال

A100 723,95 458 5 925,59 31 696,00 299 1 (مصاريف الكهرباء) الطحن والغربلة  نشاط 

A123   099,53 426 2 925,59 31 643,00 577 (مصاريف الكهرباء)نشاط التغليف 

A144  279,07 12 925,59 31 924,00 2 (اإلدارةكهرباء )نشاط شدارة اإلنتاج 

A224  007,47 76 925,59 31 097,00 18 (الكهرباء والغاز) اإلدارةنشاط 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر

 لمركز ألبسة العمال تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:33)الجدول رقم 

 
 

 األنشطة المجمعة  الرمز مراكز التكلفة
حجم مسبب  

عدد العمال التكلفة 
(x) 

 تكلفة كل نشاط
(y) 

 تكلفة كل نشاط
 بالتفصيل

معامل 
 االرتباط

 مركز 
 ألبسة 
 العمال

A23  دخول)نشاط املرور على غرفة التحكم- 
 015,65 2 2,00 (ألبسة عمال ( )خروج

1 207,40 

8.992 

A184 808,25 

A66   (ألبسة عمال الصيانة )نشاط الصيانة 

27,00 27 211,18 

140,35 

A132  551,08 25 (ألبسة  العمال)اإلنتاج نشاط صيانة معدات 

A196  058,61 1 (ألبسة عمال الصيانة)نشاط الصيانة 

A216  461,14 (ألبسة عمال الصيانة) اإلدارةنشاط 

A73 031,28 4 031,28 4 4,00 (مآزر املخربيني ) جلودةارة انشاط  شد 

A121  391,06 50 391,06 50 50,00 (ألبسة العمال)نشاط التغليف 

A141 015,64 2 015,64 2 2,00 (ألبسة عمال)ج ا إلنتارة اشد 

A151  344,13 44 344,13 44 44,00 (ألبسة العمال)نشاط اخلدمة بني الوركات 

A171 164,25 21 164,25 21 21,00 (ألبسة العمال )ت املبيعا نشاط نقل 

A200 226,82 29 226,82 29 29,00 (لبسة العمال أ)من األية و انشاط وق 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر
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عند  ،عدد العمال أي   التكلفةمسب وأحجام كاليف أنشطة ألبسة العمالفنالحظ االرتباط التام بني ت
  .(11انظر امللحق رقم ) .وعليه تقبل هذه النتيجة ،كحد أدىن  3.31وهي أقل من  3.35درجة معنوية 

 معدات وأدوات المكاتبمركز  .2
بامللحق  الطبيعي نالحظ أن بيانات العينة ال ختضع للتوزيع الطبيعي كما هو موض  جبدول اختبار التوزيع

بني ، (للمتغريات الكمية اليت تتوزع توزيعا غري طبيعي)سبريمان قوم ثحساب معامل االرتباط ، وعليه ن(13)رقم 
 .املكات وأدوات معدات ركز متغريي الدراسة مل

 
اجلدول أعاله وجود عالقة املنقولة بو  ،(13) بامللحق رقم SPSS اإلحصائيالربنامج  نتائجنالحظ من خالل 

وعليه تؤكد هذه النتيجة على  .معدات وأدوات املكات بني متغريي الدراسة مبركز  متوسطةطردية  ةارتباط خطي
( Two Tailed)عند الطرفني  rs =0.676  :حيث ،العالقة اليت تربط عدد املكات  بالوحدة وخمصصات اهتالكها

  .نتيجةال هذه مما يدفعنا بقبول ،3.35 عند مستوى داللة شحصائياوهو ارتباط دال 
 

 
 
 

 لمركز معدات وأدوات المكاتب تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:31)الجدول رقم 

 
 

 األنشطة المجمعة  الرمز مركز التكلفة
حجم مسبب  

عدد التكلفة 
 (x)المكاتب 

 تكلفة كل نشاط
(y) 

 تكلفة كل نشاط
 بالتفصيل

معامل 
 االرتباط

 مركز
 معدات
 وأدوات
 المكاتب

A24  أدوات مكتبية )نشاط املرور على غرفة التحكم
 024,20 32 1,00 دخول وخروج  (ومتوينات

10 674,73 

8.676 

A182 21 349,47 

A31   949,85 36 949,85 36 1,00 (اهتالك املعدات املكتبية ) ينالتمو  شدارةنشاط 

A72  (اهتالك معدات مكت  املخرب)اجلودة  شدارةنشاط 
1,00 50 357,18 

28 960,69 

A76  396,49 21 (أدوات مكتبية)اجلودة  شدارةنشاط 

A142  (أدوات مكتبية) اإلنتاج شدارةنشاط 
2,00 73 399,56 

44 438,87 

A143  960,69 28 (اهتالك معدات مكتبية) اإلنتاج شدارةنشاط 

A162 896,98 75 896,98 75 1,00 (ت مكت  اك معدشهتال)ت املبيعارة انشاط شد 

A212  (أدوات مكتبية  مستهلكة) اإلدارةنشاط 
12,00 2 080 478,48 

372 393,03 

A213  085,45 708 1 (ت مكت   اك معدشهتال) اإلدارةنشاط 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر
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 مركز المشتريات المسددة نقدا .13
( x)وذلك راجع لعدم تعدد املتغريات فهناك حجم مسب  تكلفة وحيد  ،ال ميكن حساب معامل االرتباط هلذا املركز

  (.y)يقابله تكلفة نشاط وحيد 

 
 مركز تدخالت الصيانة .11

، حيث SPSS اإلحصائيبالربنامج  (& Kolmogorov Shapiro )نقوم باختبار التوزيع الطبيعي باستعمال اختبار 
 ومها أقل من( 3.3311، 3.333(= )تكلفة األنشطةعدد التدخالت، )ين للمتغري  sig اإلحصائيةاملعنوية جند قيمة 

وعليه نقوم ثحساب معامل ارتباط . وهو ما يعين أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي 33<، وحجم العينة 3.31
اإلحصائي يوض  النتيجة احملصلة وفقا للربنامج  12امللحق )بني متغريي الدراسة مبركز اخلدمة الكهربائية  سبريمان

SPSS.)  

لمركز المشتريات المسددة نقدا تكلفة النشاط/ مسبب التكلفة  مصفوفة (:36)الجدول رقم   

 المجمعةاألنشطة   الرمز مركز التكلفة
عدد حجم مسبب التكلفة  

 (x)المركبات
 تكلفة كل نشاط

(y) 
مركز المشتريات المسددة 

 نقدا
A50  120,00 1,00 (بعالطاحقوق )نشاط تسديد الضرائ  والرسوم 

  بيانات ومعلومات األنشطةباالعتماد على  الباحنة شعدادمن : املصدر

 لمركز تدخالت الصيانة تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:33)الجدول رقم 

 األنشطة المجمعة  الرمز مراكز التكلفة
حجم مسبب  

عدد التكلفة 
 (x)التدخالت 

تكلفة كل 
 نشاط
(y) 

 تكلفة كل نشاط
 بالتفصيل

معامل 
 االرتباط

 مركز 
 تدخالت
 الصيانة

A61  (مواد ولوازم مستهلكة )نشاط الصيانة متوين 

35,00 138 528,57 

30 345,62 

8.990 

A62  767,70 4 (معدات وآالت )نشاط الصيانة متوين 

A63  552,25 56 (كاحنات)نشاط الصيانة متوين 

A64  707,56 23 (تكلفة قطع الغيار املستهلكة )نشاط الصيانة متوين 

A65 155,44 23 (خردوات )الصيانة متوين  نشاط 

A75  (الصيانة اخلارجية)اجلودة  شدارةنشاط الصيانة 

6 372,00 12 421 004,39 

2 675,40 

A130  505,85 207 (الصيانة اخلارجية اآلالت) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 

A131  614,00 59 (الصيانة اخلارجية الرافعة) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 

A133  719,96 102 1 (مواد ولوازم) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 

A135  332,60 314 1 (خردوات مستعملة) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 

A136  550,00 379مصاريف صيانة خارجية مباين ) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 
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  SPSSاالرتباط بربنامج  عامالتالنتائج الواردة يف مصفوفة منالحظ من  ،الصيانة بالنسبة ملركز تدخالت

اجلدول أعاله وجود عالقة ارتباط خطية طردية قوية بني متغريي الدراسة مبركز  شىلواملنقولة  ،(12انظر امللحق رقم )
بني عدد ارتباط موج   وهو rs  =3.333  :حيث ،(أنشطة الصيانة، التدخالتعدد ( )y,x)تدخالت الصيانة 

عند مستوى داللة  شحصائيادال  ،التدخالت كمسب  تكلفة وتكلفة أنشطة الصيانة سواء الداخلية أو اخلارجية
  .مما يؤكد قبول نتيجة الدراسة ،3.31أقل من  وهي (Two Tailed)عند الطرفني  3.35

 مركز المياه .16
 .ز املياه املستهلكةنقوم ثحساب معامل االرتباط بني متغريي الدراسة مبرك

  
  :حيث ،نالحظ ارتباط تام موج  بني عدد لرتات املياه املستعملة وتكلفة أنشطة املستعملة للمياه

 rs =5.33 ( 11انظر امللحق رقم) ، عند الطرفني  3.35 شحصائيةعند مستوى داللة  شحصائيادال وهو
(Two Tailed ) مما يؤكد قبول نتيجة الدراسة ،3.31وهي أقل من. 

 (صناعية

A137  606,58 354 9 (مصاريف قطع الغيار) اإلنتاجنشاط صيانة معدات 

A191  (مصاريف الصيانة اخلارجية للمعدات)نشاط صيانة معدات التوزيع 

260,00 2 043 649,61 

5 659,50 

A192  394,60 428 1 (صيانة الشاحنات خارجيا)نشاط صيانة معدات التوزيع 

A193  990,67 87 (خردوات مستعملة)نشاط صيانة معدات التوزيع 

A194  210,01 67 (مواد ولوازم خمتلفة)نشاط صيانة معدات التوزيع 

A195  394,83 454 (تكلفة قطع الغيار)نشاط صيانة معدات التوزيع 

A214  (معدات النقل+ مصاريف الصيانة اخلارجية) اإلدارةنشاط 
115,00 515 839,87 

316 352,67 

A215  439,48 45 (تكلفة قطع الغيار) اإلدارةنشاط 

A217  047,72 154 (مواد ولوازم) اإلدارةنشاط 

A2203 4,00 لالعمافلة نقل اح-رجية امصاريف الصيانة خ 
9 005,14 

9 005,14 

  SPSSباالعتماد على معادلة معامل االرتباط وفقا لربنامج  الباحنة شعدادمن : املصدر

 ياهلمركز الم تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:34)الجدول رقم 

 األنشطة المجمعة  الرمز مراكز التكلفة
لتر حجم مسبب التكلفة  

 (x)من الماء المستعمل
 تكلفة كل نشاط

(y) معامل االرتباط 

 مركز المياه 
A223 مصاريف املياه ) واإلدارة نشاط التنظيف

 (املستعملة

33 517,62 11 087,84 

0.88 

A82 3 318 244,70 1 097 696,55 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر
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كراء )املياه املستخدمة سواء للتنظيف  استغاللاالرتباط التام بني تكاليف األنشطة املرتبطة بعمليات  بنييو 
فعالية ختصيص  لرتات املياه املستعملةمسب  التكلفة املتمنلة يف  وأحجام ،أو باحلنفيات( باخلزان املائي املياه احللوة

 . تكلفة هذا املورد وفقا ملسب  التكلفة املختار
 مركز المبيعــات .13

، وهذا راجع لنبات يتعذر علينا القيام باختبار التوزيع الطبيعي وحساب معامل االرتباط ملختلف بيانات املركز
وهو ما يعين أن  33<صغر حجم العينة  شىل شضافة ،(31)موض  باجلدول رقم قيم مسب  التكلفة كما هو 

 .اطبيعي اتوزيعبيانات ال تتوزع ال

 إهتالك المعداتمركز  .14
 .ذا املركزسبريمان بني متغريي الدراسة هل رتباط نقوم ثحساب معامل االالتوزيع غري طبيعي وعليه 

 لمركز المبيعات تكلفة النشاط/ مسبب التكلفةمصفوفة  (:35)الجدول رقم 

 
 

مركز 
 التكلفة

 األنشطة المجمعة  الرمز
حجم مسبب التكلفة  

 (x)قنطار مباع 
 تكلفة كل نشاط

(y) 

مركز 
 المبيعات

A160  140,76 63 226,86 508 (راية وشكهادع)املبيعات  شدارةنشاط 

A161  683,60 433 1 226,86 508 (جياريةاإل واألعباء اإلجيار)املبيعات  شدارةنشاط 

A163  945,72 429 1 226,86 508 (ضرائ  ورسوم)املبيعات  شدارةنشاط 

A172  215,00 131 226,86 508 (مصاريف التحميل)نشاط نقل املبيعات 

A180  800,00 10 226,86 508 (اهتالك اجلسر الوزان)نشاط املرور على غرفة التحكم 

A181  300,74 133 226,86 508 (اهتالك غرفة التحكم)نشاط املرور على غرفة التحكم 

A219  784,44 796 4 226,86 508 (مصاريف خمتلفة)  اإلدارةنشاط 

 باالعتماد على بيانات املؤسسة الباحنة شعدادمن  : المصدر

 كز اهتالك المعداتلمر  تكلفة النشاط/ التكلفةقياس  درجة االرتباط  مسبب  (:32)الجدول رقم 

 األنشطة المجمعة  الرمز كز التكلفةمر 
حجم مسبب التكلفة  

 (x) عدد المعدات
 تكلفة كل نشاط

(y) 
معامل 
 االرتباط

مركز 
اهتالك 
 المعدات

A71  15,00 (اهتالك معدات املخرب)نشاط ادارة  اجلودة 
4244239,13 

8.088-  

A80  28,00 (التنظيفاهتالك آالت )نشاط التنظيف 
11025035,30 

A102   12,00 (اهتالك آالت) والغربلة الطحننشاط 
25445461,90 

A110  8,00 (هتالك الصوامع ا)مصنعة  5/1نشاط  ختزين املنتجات 
21201222,77 

A120  22,00 (التغليف آالتاهتالك )نشاط التغليف 
12722730,95 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن  : المصدر
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وجود عالقة ارتباط خطي عكسية متوسطة، بني ( 16)نالحظ من خالل اجلدول أعاله وامللحق رقم 
عدد املعدات، تكاليف أنشطة ( )y,x)مسب  التكلفة وتكلفة النشاط املتسب  يف حدوثه، مبركز اهتالك املعدات 

عند  3.35عند مستوى داللة  شحصائياوهو ارتباط سال  دال  rs =-3.633  :حيث ،(املستخدمة للمعدات
لكن ونظرا لعدم وفرة معلومات بديلة حول مسببات تكلفة أخرى هلذا املركز، نتخذ عدد (. Two Tailed)الطرفني 
 .اهتالك املعدات  تكلفة ملركز بكمس  املعدات

 (القروض، االستيراد، التأمينات الخدمات الهاتفية،)مراكز  .15
بالنسبة ملراكز اخلدمات اهلاتفية، القروض، االسترياد، التأمينات ال ميكن حساب معامل االرتباط لكل مركز  

يقابله تكلفة نشاط وحيد ( x)فهناك حجم مسب  تكلفة وحيد  وذلك راجع لعدم تعدد املتغريات ،ىدعلى ح  
(y.) 

 مركز اهتالك المباني .12
 .اهتالك املباينبني متغريي الدراسة مبركز سبريمان نقوم ثحساب معامل االرتباط التوزيع غري طبيعي وعليه 

 عدد املباينتامة، بني  طرديةوجود عالقة ارتباط خطي ( 10)نالحظ من خالل اجلدول أعاله وامللحق رقم 
 شحصائياتام دال  موج وهو ارتباط  rs  =5.33  :حيث ،وهذا منطقي جدا هتالك هذه املباينخمصصات شوتكلفة 

 (. Two Tailed)عند الطرفني  3.35 معنويةعند مستوى 
 مركز التنقالت والفندقة .17
سبريمان اخلاص  نقوم ثحساب معامل االرتباطوعليه  ،التوزيع غري طبيعيأن ( 15)نالحظ من امللحق رقم  

 .ذا املركزبالعينات غري اخلاضعة للتوزيع الطبيعي بني متغريي الدراسة هل
 

 

 
 لمركز اهتالك المباني               تكلفة النشاط/ قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:.37)رقم  الجدول

 األنشطة المجمعة  الرمز كز التكلفةمر 
حجم مسبب  

عدد التكلفة 
 (x)المباني

 تكلفة كل نشاط
(y) 

معامل 
 االرتباط

 مركز اهتالك الباني 
A150  11543929,39 1,00 (عيةاين صناباملك شهتال)نشاط  خدمة ما بني الوركات 

0.88 

A201  000,00 18 4,00 (ألمناشهتالك مقصورات )نشاط الوقاية واألمن 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر
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وجود عالقة ارتباط خطي عكسية تامة، بني مسب  ( 15)نالحظ من خالل اجلدول أعاله وامللحق رقم 
أنشطة مركز التنقالت ، املتنقلنيعدد ( )y,x)التنقالت والفندقة التكلفة وتكلفة النشاط املتسب  يف حدوثه، مبركز 

عند الطرفني  3.35 معنويةعند مستوى  شحصائياوهو ارتباط سال  تام دال  ،rs  =-5.33 :حيث ،(والفندقة
(Two Tailed .) 
 

 تحميل تكاليف األنشطة ألغراض التكلفة: الخطوة السادسة
عن طريق  ،املنتجات وذلك على أساس استهالك املنتج لألنشطة فعلياحتميل تكاليف األنشطة على يتم 

مباكرة على وحدات بصفة ، وحيس  سعر التكلفة بتحميل التكاليف املباكرة ركزكل م  ب تكلفة مسب حسا
لى تضاف شليها التكلفة الوحدوية ملسببات التكلفة باعتبارها متنل جمموع التكاليف غري املباكرة احململة ع ،اإلنتاج

 .اإلنتاجوحدات 
 :تكلفة الوحدوية لمسببات التكلفةالتحديد 

 :يتم حتديد التكلفة الوحدوية ملسببات التكلفة وفقا للعالقة املوالية 
 
 
 
 

 
 

 :كما يلي  نقوم بالتطبيق العددي ملعطيات الدراسة
 
 
  

 
 
 
 
 

 لمركز التنقالت النشاطتكلفة / قياس  درجة االرتباط  مسبب التكلفة (:31)الجدول رقم 

 
 

مراكز 
 التكلفة

 األنشطة المجمعة  الرمز

حجم مسبب  
عدد التكلفة 

العمال 
 (x)المتنقلين 

تكلفة كل 
 نشاط
(y) 

تكلفة كل 
 نشاط

 بالتفصيل
 معامل االرتباط

 مركز 
التنقالت 
 والفندقة

A174  048,02 794 1 794048,02 1 4,00 (التنقالت واالستقباالت والفندقة) اإلدارةنشاط 

 0.88 
A175   (  التنقالت )نشاط نقل املبيعات 

16,00 1 530 288,09 

719 055,33 

A220 232,76 811 (   واإلطعامالفندقة )اط نقل املبيعات  نش 

  باالعتماد على معادلة معامل االرتباط  الباحنة شعدادمن : املصدر

= التكلفة الوحدوية لمسبب التكلفة 
 جمموع تكاليف مراكز التكلفة
  حجم مسببات كل مركز تكلفة
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 حتديد تكلفة مسببا ت املراكز بوحدة الدقيق والفرينة(: 33)اجلدول رقم 

 المراكز
التكلفة الكلية 

 نوع مسبب التكلفة للمركز
حجم مسببات 

 المركز
تكلفة مسبب كل 

 مركز
 13,9214 310,90 195 عدد لرتات الوقود 000,72 719 2 مركز استهالك احملروقات

 378,1508 102 12 عدد املركبات 537,81 228 1 معدات النقلمركز اهتالك 

 172,5468 553,00 415 ساعة العمل 326,37 702 71 مركز املستخدمني

 16,0775 212,97 759 عدد القناطري املشرتاة 268,27 206 12 مركز القناطري املشرتاة

 4,2000 589 923 2 املستهلك ساعي عدد كيلوات 074,47 279 12 مركز اخلدمة الكهربائية

 007,8212 1 179 عدد العمال 400.00 180 ألبسة العمال مركز 

 505,9033 130 18 عدد املكات  106,26 349 2 مركز معدات وأدوات املكات 

 120,0000 1 عدد املشرتيات املسددة نقدا 120,00 مركز املشرتيات املسددة نقدا

 229,2997 2 6786 عدد التدخالت 027.58 128 15 مركز تدخالت صيانة

 0,3308 762,32 351 3 لرت من املاء املستعمل 784,39 108 1  مركز املياه

 15,7388 226,86 508 قنطار مباع 870,26 998 7 مركز املبيعات

 102,2358 878 85 عدد املعدات 690,04 638 74 مركز اهتالك املعدات

 201,7476 30 63 عدد اخلطوط السلكية والالسلكية 710,10 902 1 مركز اخلدمات اهلاتفية

 36,5677 299,43 88 من تكلفة القرضدج 5333 907,96 228 3 مركز القروض

 578,40 858 7 مركز االسترياد
دج من التسديدات بالعملة  5333 

 137,6243 101,69 57 لصعبةا

 385,8780 312 2 5 عدد املباين 929,39 561 11 مركز اهتالك املباين

 1,1241 820,14 243 2 دج من تكلفة األصل املؤمن عليه5333 258,57 522 2 مركز التأمينات

 216,8055 166 20 عدد العمال املتنقلني 336,11 324 3 مركز التنقالت والفندقة

 الباحنة باالعتماد على معطيات الدراسة شعدادمن : املصدر

ويتم  ،الدقيق والفرينة شنتاج كل مركز على خطيالتكلفة ل م مسبباتاحجأنقوم بتقسيم يف مرحلة الحقة، 
خطي الفرينة والدقيق  شنتاجطاقة  نإ، وحس  املعلومات املتوفرة لدينا فلكل خط اإلنتاجيةتقسيم وفقا للطاقة هذا ال
 .على التوايل %25و %13 ـبمتنل 

 الدقيق والفرينة إنتاجتقسيم حجم مسببات مراكز التكلفة حسب خطي (: 43)الجدول رقم 

حجم مسببات كل مركز بالنسبة لخط  مراكز التكلفة
 (%52)فرينة إنتاج ال

حجم مسببات كل مركز بالنسبة لخط 
 (%41) دقيقإنتاج ال

 حجم مسبب كل مركز
 

 310,90 195 08888528 00,400520 مركز استهالك احملروقات

 04 2594 8580 اهتالك معدات النقلمركز 
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 %13 لطاقة النموذجية املقدرة بـنالحظ أن نسبيت مركزي القناطري املشرتاة واملبيعات ال تقسم بالفعل وفقا ل

ومبيعات الدقيق والفرينة  ، ثحجم مشرتيات القم  اللني والصل  من جهةاملركزين مرتبطني ألنوذلك راجع  ،%25و
.من جهة أخرى املعطاة

  

:قيامنا بتحديد تكلفة مسب  كل مركز نقوم ثحساب سعر التكلفة وذلك وفقا للعالقة املواليةبعد    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 553 415 088080580 42,080548 مركز املستخدمني

 212,97 759 8,.490098 28.,20400 مركز القناطري املشرتاة

 589 923 2 671,49 198 1 917,51 724 1 مركز اخلدمة الكهربائية

 089 80509 08,500 ألبسة العمال مركز 

 00 8500 08504 مركز معدات وأدوات املكات 

 0 8520 85,9 مركز املشرتيات املسددة نقدا

 0800 4804540 2880582 مركز تدخالت صيانة

 762,32 351 3 ,,00824445 0988,09588 مركز املياه

 226,86 508 090080.00 ,0088,8.8 مركز املبيعات

 ,0 ,0250 ,850, مركز اهتالك املعدات

 00 4,500 08508 مركز اخلدمات اهلاتفية

 299,43 88 00484588 4890500, مركز القروض

 080509 8, 40200509 00098588 مركز االسترياد

 , ,458 ,459 مركز اهتالك املباين

 820,14 243 2 909900540 00400,0500 مركز التأمينات

 48 0548 00508 مركز التنقالت والفندقة

 ةبيانات الوحدة املتاحة باالعتماد على باحنال شعدادمن : املصدر

مجموع التكاليف الوحدوية + التكاليف المباشرة للوحدة = سعر التكلفة الوحدوي
 لمسببات التكلفة
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 (ABC) حساب سعر التكلفة وفقا لنظام التكلفة على أساس األنشطة(: 41)الجدول رقم 

 البيان
 الدقيق إنتاج خط الفرينة  إنتاج خط

حجم مسببات  المجموع
 املركز

تكلفة مسب   
حجم مسببات  تكلفة املركز كل مركز

 املركز
تكلفة مسب  كل 

 تكلفة املركز مركز

التكاليف  إجمالي
 041,93 793 350 1 276,97 860 726 764,96 932 623 المباشرة

 790,30 114 1 13,9214 077,47 80 210,42 604 1 13,9214 233,43 115 مركز استهالك احملروقات

 

 700,50 503 378,1508 102 4,92 837,31 724 378,1508 102 7,08 مركز اهتالك معدات النقل

 953,81 397 29 172,5468 376,73 170 372,56 304 42 172,5468 176,27 245 مركز املستخدمني

 569,99 004 5 16,0775 897,57 296 698,28 201 7 16,0775 315,40 462 املشرتاةمركز القناطري 

 420,53 034 5 4,2000 671,49 198 1 653,94 244 7 4,2000 917,51 724 1 مركز اخلدمة الكهربائية

 964,00 73 007,8212 1 73,39 436,00 106 007,8212 1 105,61 ألبسة العمال مركز 

وأدوات مركز معدات 
 املكات 

10,62 130 505,9033 1 385 972,69 7,38 130 505,9033 963 133,57 

 49,20 120,0000 0,41 70,80 120,0000 0,59 مركز املشرتيات املسددة نقدا

 491,31 202 6 229,2997 2 782,26 2 536,27 925 8 229,2997 2 003,74 4 مركز تدخالت صيانة

 601,60 454 0,3308 222,55 374 1 182,79 654 0,3308 539,77 977 1 مركز املياه

 536,81 279 3 15,7388 176,11 191 333,45 719 4 15,7388 050,75 317 مركز املبيعات

 862,92 601 30 102,2358 878 34,85 827,12 036 44 102,2358 878 50,15 مركز اهتالك املعدات

 111,14 780 201,7476 30 25,83 598,96 122 1 201,7476 30 37,17 مركز اخلدمات اهلاتفية

 852,26 323 1 36,5677 202,77 36 055,70 905 1 36,5677 096,66 52 مركز القروض

 017,14 222 3 137,6243 411,69 23 561,26 636 4 137,6243 690,00 33 مركز االسترياد

 391,05 740 4 385,8780 312 2 2,05 538,34 821 6 385,8780 312 2 2,95 مركز اهتالك املباين

 126,01 034 1 1,1241 966,26 919 132,56 488 1 1,1241 853,88 323 1 مركز التأمينات

 977,81 362 1 216,8055 166 8,20 358,30 961 1 216,8055 166 11,80 مركز التنقالت والفندقة

 غير التكاليف إجمالي
 المباشرة

136 343 316,12 92 194 249,92 231 930 316,70 
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 6 292 031 869. 63 495,53 449 821 120,80 880 768 التكاليف اإلجمالية

 / 767,86 284 911,00 436 عدد الوحدات المنتجة

 سعر التكلفة 
 / 886,41 2 740,26 1 (ق/ دج)

 الباحنة باالعتماد على بيانات املؤسسة شعدادمن : املصدر

 
 :أن هذا األخري يتضمن شىل اإلكارةجتدر بنا  ،الفرينةالدقيق و  شنتاجكل من خطي حتديد سعر تكلفة  بعد 
  ؛بكل أنواعه أو الفرينة سعر تكلفة منتج الدقيق 
 ؛سعر تكلفة منتج السموالت 
 سعر تكلفة منتج النخالة.   
ختتلف واليت  ،تشاهبةاملوضع املنتجات يف األكياس يتضمن سعر التكلفة أعاله تكاليف ذلك  شىل باإلضافة  

 .حجم األكياس واخليطو  ،أو الفرينةتعبئة الدقيق املمتاز لفقط يف الكميات املستعملة 
معامل االرتباط الذي يعكس ضرورة جتانس التكاليف اجملمعة الناجتة عن األعمال اليت  شىلقد مت اللجوء و   

شاط واحد أو جمموعة من األنشطة وتربط بينها عالقة نوتكون هذه التكاليف نتيجة القيام ب ،يشملها نشاط معني
هذه التوليفة يقابلها تغريات خمتلفة مصاحبة لألنشطة األخرى التابعة لنفس املركز  مبكونات حيدث ريتغي أيوأن  ،قوية

 .ثحيث يظل معامل االرتباط بني أنشطة املركز ومسب  التكلفة قويا
 

 الموازنة على أساس األنشطة بالوحدة محل الدراسةنظام  إعداد:  الثالث المطلب
مسببات  :منل ،نظام التكلفة على أساس األنشطة خمرجاتلى نظام املوازنة على أساس األنشطة ع يرتكز

نظام املوازنة على أساس  لوضعة سامهم فيما يليوتقدم الباحنة  ،التكلفة مراكزأنواع التكلفة، حجم املسببات و 
ؤسسة املطاحن املطبق آنفا بوحدة الدقيق والفرينة مل (ABC)املعلومات املستنبطة من نظام األنشطة باالعتماد على 

  .الكربى للجنوب
وازنة على وشعداد نظام امللتسهيل مهمة ضبط  ،وهنا تكمن ضرورة تواجد نظام التكلفة على أساس األنشطة

نظام املوازنة على أساس  وضعويتعمد  .تقديرية لفرتة مستقبلية خاضعة ألسالي  علمية أساس األنشطة كخطة
 علىمع مراعاة التغريات احلاصلة  ،م املراكزاحجأو  التقديرية على حجم مسببات التكلفة بالدرجة األوىل األنشطة
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 شىل باإلضافةكتغريات أسعار املواد األولية، تغريات تعريفة اهلاتف، املاء والكهرباء )األسعار أو املتنبئ هبا مستقبال 
اصلة على الكتلة األجرية من جهة أخرى تؤخذ بعني االعتبار كل التغريات احل ،(االستهالكية عار احملروقاتأس

 .التكاليف العام يكلاهلاملؤسسة، وأثرها على  بنشاط مبتنظياملتعلقة  والتشريعاتالقوانني  ،السنوية
 :  على أساس األنشطة وهي املوازنةنتبع اخلطوات املدرجة يف اجلزء النظري لتطبيق نظام و 
  ؛(املنتجات) التقديرية أغراض التكلفةحجم حتديد  
   ؛(مع مراعاة تغريات األسعار) كلفةالتحتديد التكلفة الوحدوية التقديرية ملسب 
 جم املنتجات، تطوير منتجات جديدة؛حتديد حجم كل نشاط من خالل تقدير ح 
 حساب التكلفة التقديرية لكل نشاط. 

 : وتتضمن (1353)وفيما يلي ندرج توقعات مسريي مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب للسنة املالية املقبلة 
عقود جديدة ببداية السنة املالية  شبرامنتيجة توقع ( %13)بنسبة  1353حجم املبيعات املقدرة لسنة  زيادة -

 مما ميكن من اقتحام أسواق جديدة؛ 1353
 .حجم مبيعات لتغطية الزيادة يف (%1)بنسبة  اإلنتاجحجم  زيادة -

 :يلي حيث ينجر عن هذا التغيري املتوقع ما
مشرتيات القم  زيادة : من( %1)بنسبة  اإلنتاجالتكاليف املباكرة الناتج عن زيادة حجم  شمجايلزيادة  -

  االستهالكية املباكرة األخرى؛ األولية وكذا املواد ،بنوعيه
الكتلة حجم التغري يف ضافيني على األقل باملصنع مما يسب  من الدرجة األوىل ش( 31) االحتياج لعاملني -

 ؛(منصيب كغل شضافة)األجرية 
 .التغريات يف أسعار املشرتيات واملواد االستهالكية -

 
الطاقة اإلنتاجية لآلالت، كما ذكرنا  شمجايلمن   42.5%نسبة ما يقارب مبا أن املؤسسة تستهلك فقط 

املورد الوطين للحبوب  باعتباره)للحبوب  املقدمة من طرف الديوان احملليسابقا وهذا راجع لش  املوارد األولية املتاحة 
من اإلنتاج السنوي للدقيق والفرينة يقابلها  %1عليه فإن حتقيق الزيادة بنسبة ، و (بتكلفة مدعمة من طرف الدولة

الشراء من عند  شىلفتضطر املؤسسة  ،من املوارد األولية اليت يعجز الديوان احمللي للحبوب عن تلبيتها شضايفاحتياج 
:ويكون حجم املسببات املقدرة وفقا للتغريات احلاصلة مبختلف املراكز كما يلي .من اخلارج االسترياداخلواص أو 
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 للمراكز املقدرة والتكلفة املقدرة حتديد حجم مسببات التكلفة(: 21)اجلدول رقم

 نوع مسبب التكلفة المراكز
المسببات حجم 

  المقدرة
 مسببالتكلفة 

  المقدر
التكلفة المقدرة 

 للمراكز
 000,72 719 2 13,92 310,90 195 عدد لرتات الوقود احملروقات مركز استهالك

 537,81 228 1 378,15 102 12,00 عدد املركبات مركز اهتالك معدات النقل

 911,04 068 73 172,55 473,00 423 ساعة العمل (عمال 1)+ مركز املستخدمني

 268,27 206 12 16,08 173,62 797 عدد القناطري املشرتاة (%1)+ مركز القناطري املشرتاة

 074,47 279 12 4,20 589,00 923 2 املستهلك ساعي عدد كيلوات مركز اخلدمة الكهربائية

 400.00 180 782,12 100 181,00 عدد العمال (عمال 1)+ ألبسة العمال مركز 

 106,26 349 2 505,90 130 18,00 عدد املكات  معدات وأدوات املكات مركز 

 120,00 120,00 1,00 عدد املشرتيات املسددة نقدا املشرتيات املسددة نقدامركز 

 027.57 128 15 929,97 222 786,00 6 عدد التدخالت مركز تدخالت صيانة

 784,39 108 1 0,33 762,32 351 3 لرت من املاء املستعمل مركز املياه

 870,26 998 7 15,74 872,23 609 قنطار مباع (%13)+ مركز املبيعات

 690,04 638 74 102,24 878 85,00 عدد املعدات مركز اهتالك املعدات

 710,10 902 1 201,75 30 63,00 عدد اخلطوط السلكية والالسلكية مركز اخلدمات اهلاتفية

 907,96 228 3 36,57 299,43 88 دج من تكلفة القرض5333 مركز القروض

دج من التسديدات بالعملة  5333 مركز االسترياد
 لصعبةا

57 101,69 137,62 7 858 578,40 

 929,39 561 11 385,88 312 2 5,00 عدد املباين مركز اهتالك املباين

 258,57 522 2 1,12 820,14 243 2 دج من تكلفة األصل املؤمن عليه5333 مركز التأمينات

 336,11 324 3 216,81 166    03,00 عدد العمال املتنقلني مركز التنقالت والفندقة

    603,42 516 235       التكاليف غير المباشرة المقدرة إجمالي

 .1353الباحنة باالعتماد تقديرات السنة املالية  شعدادمن : املصدر

 
نظام املوازنة على  شعدادلية قد مت تطبيق النموذج الذي يصور آ نهجند أ ،اجلدول أعالهبكما هو مالحظ 

 تغريينالتغريات املستقبلية متوقعة ملتكون حيث  ،لتكاليف املبيعات املقدرة ملنتجي الدقيق والفرينة أساس األنشطة
التكاليف اجلديدة املتوقعة  شىلللوصول  شدراجهمامن خالل  ،تكلفة كل مسب أساسيني مها حجم املسببات و 

 .عند تطوير منتج من املنتجات أو عملية من العملياتوميكن استخدام هذا النظام  ،مستقبال
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 ( ABB)حساب سعر التكلفة المقدر وفقا لنظام الموازنة على أساس األنشطة (: 43)الجدول رقم 

 المجموع   الدقيق  إنتاجخط   الفرينة   إنتاجخط   البيان
التكاليف المباشرة  إجمالي 

 694,03 332 418 1 290,82 203 763 403,21 129 655 %( 35)زيادة المتوقعة 

التكاليف غير  إجمالي 
 603,42 516 235 439,68 117 96 163,75 399 139 المتوقعة المباشرة 

 297,45 849 653 1 730,50 320 859 566,96 528 794 التكاليف اإلجمالية  

عدد الوحدات المقدرة  
 / 006,25 299 756,55 458 %( 35)زيادة  لإلنتاج

المتوقع  سعر التكلفة  
 / 873,29 2 735,29 1 ( ق/ دج)

 حساب التكاليف غير المباشرة المقدرة
 

التكاليف غير  إجمالي 
 المباشرة 

حجم مسببات  
 التكلفة المقدرة 

تكلفة مسبب  
 المقدر 

التكلفة المقدرة  
 للمركز 

حجم مسببات  
 التكلفة المقدرة 

تكلفة مسبب  
 المقدر 

التكلفة المقدرة  
 للمركز 

المقدرة  اإلجماليةالتكلفة  
 للمركز 

 001,16 719 2 790,49 114 1 13,9214 077,47 80 210,67 604 1 13,9214 233,43 115 مركز استهالك احملروقات  

مركز اهتالك معدات  
 النقل 

7,08 102 378,1508 724 837,31 4,92 102 378,1508 503 700,50 1 228 537,81 

 911,04 068 73 244,88 081 30 336,73 174 541,73 170 666,15 987 42 172,5468    136,27 249     (1)+مركز املستخدمني  

 مركز القناطري املشرتاة  
 +(1 )% 

485 431,17 16,0775 7 804 519,64 311 742,45 16,0775 5 012 039,22 12 816 558,85 

 073,80 279 12 420,26 034 5 4,2000 671,49 198 1 653,54 244 7 4,2000 917,51 724 1 مركز اخلدمة الكهربائية  

 415,64 182 971,82 74 007,8212 1 74,39 443,82 107 007,8212 1 106,61 ألبسة العمال  مركز  

مركز معدات وأدوات  
 106,26 349 2 133,57 963 505,9033 130 7,38 972,69 385 1 505,9033 130 10,62 املكات  

مركز املشرتيات املسددة  
 نقدا 

0,59 120,0000 70,80 0,41 120,0000 49,20 120,00 

 027,76 128 15 491,38 202 6 229,2997 2 782,26 2 536,38 925 8 229,2997 2 003,74 4 مركز تدخالت صيانة  

 762,98 108 1 592,82 454 0,3308 222,55 374 1 170,16 654 0,3308 539,77 977 1 مركز املياه  

 مركز املبيعات  
 +(13 )% 

380 460,90 15,7388 5 987 998,01 229 411,33 15,7388 3 610 659,07 9 598 657,09 

 690,04 638 74 862,92 601 30 102,2358 878 34,85 827,13 036 44 102,2358 878 50,15 مركز اهتالك املعدات  

 710,10 902 1 111,14 780 201,7476 30 25,83 598,96 122 1 201,7476 30 37,17 مركز اخلدمات اهلاتفية   
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 907,07 228 3 852,03 323 1 36,5677 202,77 36 055,03 905 1 36,5677 096,66 52 مركز القروض  

 580,12 858 7 017,45 222 3 137,6243 411,69 23 562,67 636 4 137,6243 690,00 33 مركز االسترياد  

 929,39 561 11 391,05 740 4 385,8780 312 2 2,05 538,34 821 6 385,8780 312 2 2,95 مركز اهتالك املباين  

 278,22 522 2 134,07 034 1 1,1241 966,26 919 144,15 488 1 1,1241 853,88 323 1 مركز التأمينات  

 336,11 324 3 977,81 362 1 216,8055 166 8,20 358,30 961 1 216,8055 166 11,80 مركز التنقالت والفندقة  

التكاليف غير  إجمالي 
 603,42 516 235 439,68 117 96    163,75 399 139                  المباشرة 

  1353الباحنة باالعتماد على البيانات التقديرية لسنة  شعدادمن : املصدر 

مير مبرحلتني لنموذج  بوحدة الدقيق والفرينة  أن شعداد نظام املوازنة على أساس األنشطة شىل جتدر بنا اإلكارة  
هتتم األوىل بتحديد اخلطة التشغيلية التقديرية للمؤسسة طيلة فرتة حيث  ،احللقة التشغيلية واملالية: احللقة املغلقة ومها

 :منل ،وخمتلف احتياجات املواردتغيري حاصل على مستوى عمليات وأنشطة املؤسسة أي  بإدراجالتوقع وذلك 
 ؛مع العمالء وكذا حتديد الطلبيات شبرام اتفاقيات وعقود عمل جديدة 
 حتتية وظيفية حس  احتياج املؤسسة؛توظيف موارد بشرية جديدة وشضافة مصاحل  
 أخرجة بعض األنشطة قصد ختفيض تكلفة شجنازها. 

تكاليف  شىلاحتياج املوارد فيرتجم  ،مؤكرات كمية شىلبينما يف مرحلة الحقة ترتجم هذه التغريات التقديرية 
وتكون مسببات التكلفة املتوقعة هي نقاط الربط بني تكاليف  ،خالل احللقة املالية من ه املواردذمرتتبة عن استخدام ه

 شىلحتياج التشغيلي كميا ترجم هذا اال شضافيني،عاملني  شىلالوحدة احتياج  منالونأخذ . املوارد وأنشطة استغالهلا
     1353لسنة  مسب  التكلفة املقدر وهو عدد ساعات العمل املقدرة شىلتكلفة توظيف هاذين العاملني باالستناد 

    .ساعة مقسمة على العاملني طيلة السنة املالية املقبلة 8948 ، حيث مت شضافةساعة عمل 240280 ــــبـ
 

  الميزة التنافسية  بناءومساهمتها في  األنشطة أساسالقائمة على  األنظمةالتكامل بين تحقيق : المبحث الثالث
 وماش بسكرةأالكبرى للجنوب  بمؤسسة المطاحن

 اىل األنشطةحناول من خالل هذا املبحث تبيان كيف يؤدي استخدام التكامل بني األنظمة القائمة على 
وحدة حمل لسلسلة القيمة ل بإبرازحيث نستهلها يف البداية  ،حتقيق امليزة التنافسية مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب

 شسرتاتيجيةس كيف تتحقق امليزة التنافسية بتطبيق يف مرحلة الحقة ندر مث  ،حتليل القيمة شىلمث ننتقل  ،الدراسة
 :ويتم التفصيل يف هذا املبحث كاآليت ،التخفيض يف التكلفة

   ؛لوحدة حمل الدراسةلسلسلة القيمة مكونات 
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   لوحدة الدقيق والفرينة وفقا لنظام التسيري على أساس األنشطة القيمة سلسلة حتليل(ABM)؛ 
   بيق التكامل بني األنظمة القائمة على أساس األنشطةبتط أقل حتقيق ميزة التكلفة. 

 لوحدة محل الدراسةلسلسلة القيمة مكونات  :المطلب األول
 ،وكذا تبيان مصادر امليزة التنافسية باملؤسسة االقتصادية ،تعترب سلسلة القيمة الوسيلة الفعالة لتحليل القيمة

 شدراجفهي تتوقف على درجة االرتباط بني أنشطتها من خالل متانة حلقات القيمة هبا، وعلى هذا األساس حناول 
وهي مكونة من عدة عمليات تتضمن  ،-مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب  –سلسلة القيمة لوحدة الدقيق والفرينة

نقوم برسم منوذج سلسلة القيمة  ما يليويف . سسةجمموعة من األنشطة اليت تتفاعل فيما بينها خللق القيمة باملؤ 
 :للوحدة كما يلي

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

وهي مندرجة حتت  ،سلسلة القيمة ألنشطةالتسلسل احللقي  (15)رقم  يتض  لنا من خالل الشكل
وفيما يلي ندرج خمتلف  ،والعمليات النانوية ذات األنشطة الداعمة( التموين، اإلنتاج، التوزيع)العمليات الرئيسية 

 :العمليات واألنشطة الداخلية لوحدة الدقيق والفرينة
 
 

 للوحدة محل الدراسة نموذج سلسلة القيمة(:  61)الشكل رقم 

 بالوحدة ةمن شعداد الباحنة باالعتماد على بيانات  تقسيم األنشط: املصدر
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 عملية التموين : أوال
األولية من شعداد طلبيات املوردين لشراء القم  تشمل هذه العملية كل األنشطة املتعلقة باحلصول على املواد 

 :وتتضمن األنشطة التحتية املوالية ،تقدمي القم  املكيف بنوعيه ملصلحة اإلنتاج شىل ،والتفاوض معهم
 نقل  شىلباإلضافة  ،الوحدة شىلصل  المشرتيات القم  اللني و  شيصاليتم يف خطوة أوىل : نقل املشرتيات

كل املواد االستهالكية الالزمة لعملية اإلنتاج    شىلباإلضافة  ،ميناء جن جن جبيجلاملشرتيات املستوردة من 
 كاألغلفة، األكياس، احملسنات الطبيعية والكيميائية وغريها؛

 من خالل مترير الشاحنات على اجلسر الوزان لوزن الكمية املشرتاة كأداة للرقابة : املرور على غرفة التحكم
 الداخلية؛

 وهي مسؤولة عن كراء خمتلف املواد األولية  ،موردينالطلبيات للخيتص هذا النشاط بإعداد : التموين شدارة
االتصال والتفاوض مع  شىلباإلضافة  ،واألدوات املستعملة يف تنفيذ عمليات املؤسسة والسهر على جرد املخازن

 ؛املوردين األجان  حول أسعار وجودة السلع واخلدمات املطلوبة
  تبار جودهتا خيتم هبذه املرحلة ختزين الكميات املشرتاة على حاهلا مع أخذ عينات ال: القم  على حالهختزين

 باملخرب؛
 يتولد هذا النشاط نتيجة القيام بعمليات الشراء منل الرسم على القيمة املضافة وحقوق : تسديد الضرائ  والرسوم

 الطابع؛
 ل نقل القم  وعند تعذر األمر تتم أخرجة النشاطامليكانيكية لوسائ اإلصالحاتيتضمن : الصيانة . 
 عملية اإلنتاج: ثانيا

وتنتهي عند خروج املنتج النهائي، وتتضمن  ،املخازن شىلتبدأ هذه العملية فور دخول املواد األولية لإلنتاج 
 :األنشطة التحتية املوالية

 نسبة رطوبة الكميات املشرتاة من القم  وذلك لتأكيد حسن جودهتا من  اختباريتم هبذا النشاط : شدارة اجلودة
 تتم بعض التعديالت املستلزمة على القم  ليصب  جاهزا لالستغالل؛ ثحي ،عدمه

 يتم تنظيف القم  باملاء املعاجل لنزع الشوائ  والغبار مث جتفيفه؛: التنظيف 
 خصيصا ملنع تلف القم ؛ ومهيأةالشوائ  مبخازن مكيفة ختزن الكميات املغسولة منزوعة : ختزين القم  النظيف 
 خطوط الطحن أين يتم طحنها؛ شىليتم توجيه الكميات املخزنة من القم  النظيف : الطحن والغربلة 
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 الدقيق والفرينة بصوامع خمصصة للتخزين مكيفة على درجة  شنتاجيتم التفريغ املباكر خلطي : التخزين بالصوامع
 حرارة معينة؛

 يتم تغليف الكميات املطلوبة بواسطة آالت متخصصة؛: التغليف 
  اليت قامت هبا املؤسسة؛ (داخلية وخارجية) تشمل كل عمليات الصيانة: اإلنتاجصيانة آالت 
 العمال املتنقلني بني الوركاتاملباين الصناعية، وألبسة ك تتمنل يف شهتال: خدمة بني الوركات. 
 عملية التوزيع: ثالثا

 :األنشطة املواليةتتضمن 
 اإلعالنويقع  ،وظيفتها حتليل حاجات ورغبات الزبائن ولفت انتباه الزبون ملنتجات املؤسسة: شدارة املبيعات 

 والرتويج ضمن هذه املساحة أيضا؛
 العمالء أو نقاط البيع اخلاصة باملؤسسة؛ شىلتتضمن مصاريف نقل خمتلف املبيعات : نقل املبيعات 
 كأداة   باعةمن خالل مترير الشاحنات على اجلسر الوزان لوزن الكمية امل(: خروج)تحكم املرور على غرفة ال

 للرقابة الداخلية؛
 وذلك حس  الطل  أو بغرض املراجعة الدورية ،تدخالت لصيانة اآلالت واملعداتالتتضمن كل : الصيانة. 
 العمليات الثانوية : رابعا

ولكن تتطلبها األنشطة األولية كأنشطة  ،اإلنتاجيةتتضمن األنشطة الداعمة اليت ال تدخل مباكرة يف العملية 
 :داعمة يف خمتلف اجملاالت منل

 حتسني نظم الرقابة،  واحلفاظ على أمن وسالمة العمال؛ شىليسعى : الوقاية واألمن 
 يضم و  .االستقطاب، التدري ، تطوير هيكل اإلدارة: نليتضمن كل ما يتعلق بإدارة املوارد البشرية م: اإلدارة

 هذا النشاط أيضا مصلحة احملاسبة واملالية؛ 
 وذلك لتموقعها باملنطقة الصناعية ببلدية  ،توفر خدمة نقل املستخدمني من طرف املؤسسة: نقل العمال
 .أوماش

 :ويكون تتابع أنشطة سلسلة القيمة كما هو موض  بالشكل املوايل
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 تتابع أنشطة سلسلة القيمة لوحدة الدقيق والفرينة (: 62)الشكل رقم 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق ومعلومات الوحدة محل الدراسة: المصدر
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 (ABM)لوحدة الدقيق والفرينة وفقا لنظام التسيير على أساس األنشطة القيمة سلسلة تحليل : المطلب الثاني
بالتحليل اهليكلي للقيمة اخلاصة بكل أنشطة املؤسسة من  (ABM)يقوم نظام التسيري على أساس األنشطة 

التسليم النهائي للمنتج، باعتبار املؤسسة جمموعة مرتابطة من األنشطة املضيفة وغري املضيفة  شىلمرحلة جل  املوارد 
 : املضيفة للقيمة، حيث يتضمن حتليل سلسلة القيمة اخلطوات التالية األنشطةويتم خلق القيمة بتتبع سلسلة  ،للقيمة

 تحديد أنشطة سلسلة القيمة للوحدة: أوال
 شىلحيث مت تقسيم العمليات  ،لة القيمة بوحدة الدقيق والفرينة باملطل  السابقلقد مت حتديد مكونات سلس

 .أنشطة أساسية وداعمة شىلمث تقسيم تلك العمليات بدورها  ،رئيسية وثانوية
 اإلستراتيجيةتحديد األنشطة : ثانيا

وتشتمل هذه  ،بلينبدأ بتحديد مواصفات املنتجات اليت تعترب ذات قيمة بالنسبة للعميل احلايل واملستق
هي األنشطة  اإلسرتاتيجيةوهنا حس  وحدة الدقيق والفرينة فان األنشطة  ،املواصفات على اجلودة والسعر املنخفض

 .األساسية التابعة للعمليات الرئيسية
 تحديد تكلفة كل نشاط قيمة: ثالثا

بوحدة الدقيق والفرينة متكامل كنظام حاولنا تطبيقه ( ABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة  شىلباللجوء 
مسببات التكلفة، أغراض )يسم  بتوفري معلومات دقيقة حول  ،(ABM)مع نظام التسيري على أساس األنشطة 

وبالفعل فقد متكنا من حتديد تكلفة كل نشاط بالوحدة سواء كان اسرتاتيجيا  ،(التكلفة، حجم مسببات التكلفة
حلسبان أن نشاط القيمة هو ذلك النشاط الذي يرغ  العميل يف دفع قيمة ويؤخذ با. غري مضيف أمللقيمة  اومضيف
وعليه فان تبوي  األنشطة . ملؤسسةحيث يؤدى بدرجة عالية من الكفاءة ويكون ضروريا لتحقيق أهداف ا ،مقابله

األنشطة  غاءشلوحماولة  ،حس  القيمة املضافة يتي  فرصة كبرية لدراسة تكاليف األنشطة بالعمق والتحليل املناس 
حتسني أسالي  أداء األنشطة ذات القيمة  شمكانيةمع دراسة  ،ذات التكاليف املرتفعة واليت ال حتقق قيمة مضافة

وبالتايل األنشطة املتبقية هي أنشطة قيمة وتصنف  ،املضافة الضعيفة، وعليه نقوم بتحديد األنشطة غري املضيفة للقيمة
 :الدقيق والفرينة كاآليتاألنشطة غري املضيفة للقيمة بوحدة 

تطبيق سياسة املخزون الصفري باعتبار  شىلتسعى املؤسسة الناجحة  :نشاط تخزين المواد األولية والمنتجات -
لذلك حتتفظ املؤسسة فقط مبخزون األمان  ،حد ممكن أقصى شىلنشاط التخزين غري منتج وجي  ختفيض تكلفته 

وعليه نعترب قيمة ثلني  ،متاحة شنتاجيةلديها عند توفر ظروف مناسبة لإلنتاج يف ظل منافسة غري احتكارية وموارد 
 . تكلفة أنشطة التخزين بالوحدة مبنابة هدر للموارد
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واليت تكون عادة  ،املعدات واآلالت أخرجة نشاط صيانة شىلاللجوء  شىلتضطر املؤسسة : الصيانة الخارجية -
 .نقص الكفاءة أو التكوين لدى عمال الصيانة باملؤسسة شىلباهضة النمن و يرجع ذلك 

وذلك  ،حيث تتحملها املؤسسة اثر تغريات سعر الصرف( خسائر الصرف)املصاريف البنكية : اإلدارةنشاط   -
 .راجع لعدم حسن استغالل الفرص

اليت حدثت طيلة السنة املالية ( املقصودة وغري املقصودة)هي ناجتة عن األحداث واألخطاء و : األنشطة المنحرفة -
املصاريف االستننائية    وحتتس  على مجيع األصعدة، فهي متنلواليت ترتبت عليها تكاليف املعاجلة والتصحي ،1351
و الكتلة األجرية وما ينجر عنها من اخلطأ يف التصرحيات الشهرية أو السنوية حول رقم األعمال، النتيجة أ: منل

هنا بوحدة الدقيق والفرينة جند العديد من أنواع األنشطة املنحرفة وتضم . تصرحيات تكميلية تصاحبها غرامات للتأخري
 .األنشطة اليت تتولد عنها التكاليف االستننائية

فنقوم . 1351ويف اخلطوة املوالية نعرض تكاليف األنشطة غري املضيفة للقيمة بوحدة الدقيق والفرينة للسنة املالية 
 :التكاليف باملؤسسة وفقا للعالقة املوالية شمجايل شىلباالستناد  ،ثحساب نسبة تكاليف األنشطة غري املضيفة للقيمة

التكاليف  إجمالي+ التكاليف غير المباشرة  إجمالي+ المباشرة التكاليف  إجمالي=  التكاليف الكلية إجمالي
 التكاليف خارج دورة االستغالل+  االستثنائية

 :قبل ذلك نقوم ثحساب التكاليف االستننائية وخارج االستغالل باجلدول املوايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6316إجمالي التكاليف االستثنائية وخارج االستغالل بالوحدة للسنة المالية (: 44)الجدول رقم
 التكاليف االستثنائية وخارج االستغالل

 التكاليف البيان
 250,00 542 (1335-1330يتعلق بدورة ) ريالعقالرسم ا

 007,59 478 4 (1353يتعلق بدورة  IBS) خرىأئ  ورسوم اضر 
 غرامات جزائية، شعانات ممنوحة وهبات

Amendes et pénalités, subventions accordés, dons et 

libéralités 

271 940,75 

 676,65 162 (1355تصرحيات جبائية مكملة لدورة ) خريألتات اماغر 
 612,87 355 فروقات جرد القم 

 029,38 240 4 فروقات جرد املنتجات نصف مصنعة
 985,92 366 4 فروقات جرد املنتجات املصنعة

 503,16 417 14 المجموع

 وثائق املؤسسة: املصدر
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 :التكاليف الكلية لوحدة الدقيق والفرينة كاآليت شمجايلوحيس  
 503,16 417 14+  926,70 937 231+  041,93 793 350 1 =التكاليف الكلية للوحدة  شمجايل

 دج 471,79 148 597 1=                                  
التكاليف الكلية  شمجايلحساب نسبة تكلفة األنشطة غري املضيفة للقيمة من  شىلنتطرق من خالل اجلدول املوايل 

 .لقياس كفاءة املؤسسة يف التحكم بأنشطتها

 تكاليف األنشطة غير مضيفة للقيمة ونسبها بوحدة الدقيق والفرينة إجمالي(: 45)الجدول رقم 
 

 النشاط /العملية 
 التكاليف األنشطة غير المضيفة للقيمة

من التكاليف  % التكاليف مصدر التكلفة الرمز
 الكلية

 A4 نشاط التخزين -عملية التموين 
من التكلفة  1/3) ختزين القم  على حاله 
 (الكلية

13 333,28 
0,000035 

 A9 تخزيننشاط ال -عملية التموين 
من التكلفة  1/3) ختزين القم  النظيف 
 (الكلية

6 784 124,98 
0,002125 

 A11 تخزيننشاط ال -التموين عملية 
من التكلفة  1/3) التخزين يف الصوامع 
 (الكلية

14 134 148,51 
0,035513 

 0,000003 767,70 4 (خارجيا)صيانة اآلالت  A62 نشاط الصيانة -عملية التموين 
 0,000035 552,25 56 (خارجيا)صيانة الشاحنات  A63 نشاط الصيانة -عملية التموين 
 0,000002 675,40 2 املخرب معداتمصاريف الصيانة اخلارجية  A75 اجلودة شدارةنشاط -عملية التموين

 اإلنتاجصيانة معدات  -اإلنتاجعملية 

A130 0,000130 505,85 207 مصاريف الصيانة اخلارجية لآلالت 

A131 0,000037 614,00 59 مصاريف الصيانة اخلارجية للرافعة 
A136  0,000238 550,00 379 الصيانة اخلارجية مباين صناعيةمصاريف 

 الصيانةنشاط  -عملية التوزيع
A191  0,000004 659,50 5 معدات خارجيةمصاريف الصيانة 

A192  0,000894 394,60 428 1 (خارجيا)صيانة الشاحنات 
 اإلدارةنشاط : العمليات النانوية

 (الصيانة)
A214 

 اإلدارةمصاريف الصيانة اخلارجية لتجهيزات 
 معدات انقل+ 

316 352,67 
0,000198 

 0,004920 578,40 858 7 (خسائر الصرف)املصاريف البنكية  A221 اإلدارةنشاط : العمليات النانوية
 0,000006 005,14 9 مصاريف الصيانة خارجية A2233 نشاط نقل العمال: العمليات النانوية

 املنحرفةاألنشطة 
 0,000340 250,00 542 (1335-1330يتعلق بدورة )الرسم العقاري  /
 0,002804 007,59 478 4 (1353يتعلق بدورة  IBS)ضرائ  ورسوم أخرى  /
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 شمجايلمن  %3من خالل اجلدول السابق نالحظ أن تكلفة األنشطة غري املضيفة للقيمة متنل نسبة 
 .التكاليف الكلية وتعترب هذه النسبة هامشية مما ينبت قدرة املؤسسة على التحكم يف أنشطتها

 تحليل سلسلة القيمة إدارةتحسين : الخطوة الرابعة
سلسلة القيمة اخلاصة هبا بشكل أفضل من منافسيها  شدارةميكن للمؤسسة حتقيق ميزة تنافسية عن طريق 

وعليه ميكن تكوين سلسلة القيمة لألنشطة ذات القيمة املضافة بالوحدة حمل الدراسة من خالل فحص  ،بنفس اجملال
ض تعدد أنشطة سلسلة القيمة احملسنة واملتضمنة وفيما يلي نعر . األنشطة املضيفة للقيمة ومراعاة جوان  التميز هبا

 :لألنشطة املضيفة للقيمة كما يلي
   
 
 
 
 
 
 
 

/ 
Amendes et pénalités ,subventions accordés, dons et 

libéralités 271 940,75 0,000170 

/ 
جبائية مكملة لدورة تصرحيات )غرامات التأخري 

1355) 
162 676,65 0,000102 

 0,000223 612,87 355 فروقات اجلرد القم  /
 0,002655 029,38 240 4 فروقات اجلرد املنتجات نصف مصنعة /
 0,002734 985,92 366 4 فروقات اجلرد املنتجات املصنعة /

 0,03 765,44 677 45 المجموع

 وثائق املؤسسة: املصدر
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 المخفضةالتكاليف ومقدار  لوحدة الدقيق والفرينة  المحسنة أنشطة سلسلة القيمةتتابع (: 33)الشكل رقم 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق ومعلومات الوحدة محل الدراسة: المصدر

6 666,64 
 

3 392 062,49 
 

7 067 074,26 
 

008400.00 
 

6103253.30 
  
 

21 425 192,55 
 

31858684,87 
 

التكاليف الجديدة  586,42 371 1
 لألنشطة بعد التخفيض

 

610654,12 
 



 

 بتطبيق التكامل بين األنظمة القائمة على أساس األنشطة أقل تحقيق ميزة التكلفة:  المطلب الثالث
كوهنا جمرد تقنيات حلساب وتقدير التكلفة وشمنا هي أنظمة عن  ختتلف األنظمة القائمة على أساس األنشطة 
ومتطلبات ( لتحديد السعر التنافسي)يأخذ بعني االعتبار السوق  ،متعاضدة للتسيري االسرتاتيجي للتكاليف واألرباح

يالت الفاعلة وشسرتاتيجية املؤسسة بالنسبة لألرباح املراد حتقيقها، بإجراء التحل( لتحديد خصائص املنتج)العمالء 
شىل توظيف املوارد باإلضافة  ،دعم امليزة التنافسية فيما يتعلق خبفض الوقت، التكلفة واجلهد شىللألنشطة واليت تضفي 

أنه ميكن استخدام األنظمة القائمة على أساس  شثباتة، فمن خالل هذه الدراسة التطبيقية متكنا من باألنشطة الكفأ
جتدر بنا ضرورة ، وعلى هذا األساس حمضحتليل وظيفي  شطارتكلفة املنتج ضمن األنشطة وحتليل سلسلة لتخفيض 

 :التمييز بني
 حتقيق االستغالل  شىلحيث يص  االثنان يف مص  واحد وهو السعي : خفض التكلفة والرقابة على التكلفة

ف املؤسسة وتعىن األمنل للموارد املتاحة، فتستند األوىل على أسالي  وتقنيات عملية فعالة لتخفيض تكالي
مستوى أدىن، ومن أبرز  شىلبدراسة العوامل اليت تؤثر يف التكلفة، التغريات واالنتقال من املستوى احلايل للتكاليف 

بينما الرقابة على . نظام التكلفة على أساس األنشطة، التكلفة املستهدفة، هندسة القيمة: هذه األسالي  نذكر
التكلفة متنل وضع أنظمة رقابية على عمليات وأنشطة املؤسسة هبدف حتسني األداء من خالل متابعة الفروقات 

 ري واملوازنة على أساس األنشطة؛  نظامي التسي: منل ،وحتليل اإلحنرافات
 شذ يقصد بالتخفيض الومهي تلك الفعاليات اليت تنص  على تعظيم األرباح : خفض التكلفة الحقيقي والوهمي

 هبدف ختفيض تكلفة الوحدة الواحدة؛
 اعتماديفرتض خفض التكلفة الساكن ثبات الظروف اخلارجية املؤثرة مع : خفض التكلفة الساكن والحركي 

 شنتاجيةبينما احلركي يطبق يف حالة اعتماد املؤسسة على عدة مستويات  اإلنتاج،ؤسسة على مستوى واحد من امل
 بشكل يتناس  مع الظروف الداخلية واخلارجية؛

 تعد عملية التفاوض مع املوردين ومراعاة السعر املخفض مع تفضيل املورد : تجنب التكلفة وتخفيض التكلفة
وعليه فان ختفيض التكلفة ال يكون باختاذ قرارات عشوائية  ،ن  للتكاليف وليس ختفيضا هلاذو امتيازات مبنابة جت

 ،التخفيض ومدى تأثريه على تكلفة أداء األنشطة من ناحية شمكانياتلكن بدراسة  اإلنفاق،خبفض مستوى 
 .وفعالية تطبيقه من ناحية أخرى

وقد يساعدها على ذلك طبيعة  ،التكلفة أقل يجيةشسرتاتحتقيق  شىلوتسعى مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 
ويساهم التكامل بني األنظمة القائمة  قرهبا من قنوات التوريد اخلاصة بالقم  بنوعيه، شىلباإلضافة  ،منتجاهتا النمطية

 ،من خالل التغيري يف هيكل األنشطة بتحسني طرق تنفيذها ،على أساس األنشطة يف حتقيق هدف خفض التكلفة
من جهة . ختصيص املوارد على األنشطة املضيفة للقيمة على حساب تلك األنشطة غري املضيفة للقيمة شعادةومن مث 
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فكل ما تنتجه وبالتايل  اإلنتاجية،فقط من طاقتها   42.5%أن املؤسسة تقوم باستغالل  شىل اإلكارةجت   ،أخرى
 .   يستهلك

من خالل  ،توقعات املسريين ىلاقرتح لوحدة الدقيق والفرينة ويستجي  نظام املوازنة على أساس األنشطة امل
. التكاليف اجلديدة املتوقعة شىلللوصول  ،التحكم مبتغريين أساسيني مها حجم مسببات التكلفة والتكاليف املرتبطة هبا

تبارات بينما يبقى نظام التسعري على أساس األنشطة صع  التطبيق مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب وذلك الع
منطية املنتجات املقدمة، أسعار منتجات املؤسسة من دقيق وفرينة ختضع لتسقيف سعري حمدد من : عديدة نذكر منها

 : وتكتس  املؤسسة ميزة التكلفة أقل من خالل. طرف الدولة باعتبارها املورد الوحيد للقم  بنوعيه بأسعار مدعمة
  مما يكس  املؤسسة ميزة التكلفة أقل، ومن بني هذه  ،باملنافسنيالتحكم اجليد يف عوامل تطور التكاليف مقارنة

 مراقبة احلجم، مراقبة أثر استغالل القدرات؛ :العوامل
 أوهلما من   ،حتقيق ميزة التكلفة أقل لسببني شىلمنذجة التكاليف  شعادةتؤدي : شعادة منذجة سلسلة القيمة

وعليه تكون سلسلة  ،شعادة هيكلة كاملة لتكاليفها عوض البحث عن حماولة حتسني اهلامش شمكانيةاملؤسسة 
وهذا يتجلى بشكل واض  بسلسلة القيمة احملسنة لوحدة الدقيق والفرينة )القيمة اجلديدة أكنر فعالية من سابقتها 

النمذجة على  شعادةرة ، أما السب  الناين فيظهر يف قد(%3حيث مت ختفيض التكلفة بنسبة  ،(33الشكل )
 . تغيري القاعدة التنافسية للمؤسسة بتدعيمها لنقاط قوهتا

 



 ةدورها في اكتساب الميزة التنافسيو  -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  األنشطةأساس ة القائمة على استخدام األنظم ..الفصل الرابع
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 الفصل الصةخ
 

اإلككالية املطروحة سابقا وتأكيد  نة التطبيقية متكنا من اإلجابة عه من خالل الدراسأن جنديف جممل القول 
 واملوازنة التكلفة ينظامتطبيق حاولة مبو . العملي بتجسيد ما مت التوصل شليه نظريا على الواقع ،خمتلف فروض الدراسة

نه أمن ك ABCشىل نتيجة مفادها أن استخدام نظام  توصلناساس األنشطة على بيانات الوحدة حمل الدراسة أعلى 
االقتصادية، ومن خالل تصفحنا  فسيتهاتنام حتسني مما يستلز  بتتبع وحتليل سلسلة القيمة ختفيض تكاليف املؤسسة

خذ أأن هذا املوضوع  وجدنا ،األنظمة القائمة على أساس األنشطةاليت ختص موضوع ثحننا وخاصة  املراجعملختلف 
مما استدعى حماولة تطويره بإدخال كل التقنيات التكنولوجية إلنتاج جمموعة من  ،مساحة ثحنية وشعالمية جديرة بالذكر

مه ت هذه األخرية نسبة عالية من املبيعات نظرا ملا يقددوقد كه ،باملؤسسات ةنظمهذه األالربجميات اخلاصة بتطبيق 
 .من خدمات ذات جودة عالية
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 مــــــــةالخـــــاتــ
 

التكامل بني أنظمة التكلفة، التسيري، التسعري واملوازنة  اليت تربطحاولنا من خالل هذا البحث دراسة العالقة 
تتبع ب حتليل سلسلة القيمةذلك يتضمن و  ،االقتصاديةملؤسسة امليزة التنافسية با دوره يف بناءعلى أساس األنشطة و 

يز املصادر احملتملة لتحقيق التم سرتاتيجيا لفهم سلوك التكاليف أوإىل أنشطة مرتابطة إتقسيم عمليات املؤسسة 
جمموعة من النتائج خنترب فيها صحة  إىلولقد خلصنا  ،ق امليزة التنافسيةيقساس لتحباعتبار أنشطة القيمة كحجر األ

 .مث آفاق البحث ،الفرضيات وبناء عليها سنقوم بتقدمي بعض التوصيات

 نتائج البحث: أوال

ؤسسة املطاحن الكرب  بوحدة الدقيق والفرينة ملالنظري والتطبيقي  شقيهبموضوع حبثنا نستشف من دراسة 
 ،جتيب عن إشكالية حبثنا املطروحة وتؤكد صحة فرضيات الدراسة اليت جمموعة من النتائج ،(GMSud)للجنوب 
 :يلي كما تتسلسل وفقا للسياق املنهجي للبحث حيث

متكن من نظم للمعلومات حتوي قواعد بيانات  على املطاحن الكرب  للجنوب ؤسسةمتوفر ت: الفرضية األولى
لفهم املعلومات احملددة على  حد املفاتيح األساسيةأستعمال إيف الوقت املناسب بو املعلومات الدقيقة  على احلصول

حساب و تكلفة  سبباتم حتديداآلليات املستخدمة يف معرفة مما يتيح  ،تكاليفها وإدراجتقسيمها  ،ةطشنساس األأ
وهو ما يثبت صحة  التقارير املستخدمة يف إعداد نشطةساس األأوكذلك القيم احملددة على  مراكزهام وتكاليف احجأ

التكلفة  توفر نظام معلومات مالي ومحاسبي سليم يسمح بتوفير المعلومات الالزمة لتطبيق نظام"الفرضية األوىل 
 :النتائج التالية إىلوعليه نتوصل  "الصحيحجل اتخاذ القرار أمن  (ABC) على أساس األنشطة

نتاج املعلومات احملاسبية توسيع نطاق إبالتكامل بني األنظمة القائمة على أساس األنشطة ستخدام إيسمح  -
العوامل املفتاحية للنجاح، القيمة التحفيزية للعمالء، األمهية النسبية : ات غري مالية أيضا مثلليشمل معلوم
  ؛للمنتجات

زمة لتطبيق نظام التكلفة على أساس تتوفر لد  مؤسسة املطاحن الكرب  للجنوب املقومات األساسية الال -
املقرتحة بنموذج الدراسة هي حقيقية ومتثل البنية التحتية لتطبيق األنظمة  الدعائماألنشطة أي أن مجيع 

 ؛املوالية
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سيمكنها من جتاوز ( ABC)التكلفة على أساس األنشطة  إن تبين مؤسسة املطاحن الكرب  للجنوب لنظام -
مما  ،لها يف ظل التغريات الراهنة وتزايد حدة املنافسةز األنظمة التقليدية عن حتعجالكثري من الصعوبات اليت 

املؤسسة والذي مت إثباته بشكل واضح يف الفصل التطبيقي من ختفيض تكاليف فعالة يف ال تهمسامه يؤكد
 دراج تكاليف األنشطة غري املضيفة للقيمة واألنشطة الواجب ختفيض تكاليفها؛إخالل 

الصناعية اجلزائرية بصفة  ؤسساتساس األنشطة يف املأول دون تطبيق نظام التكلفة على معوقات حتهناك  -
تحمل ل بتجنبهمبالنظام  متخذي القراراتعدم معرفة  :مثل عامة واملؤسسة قيد الدراسة بصفة خاصة
 .وقعة من تطبيقهن تكلفة تطبيق النظام تفوق املنافع املتأتكاليف التحول إىل النظام اجلديد، اعتقادا 

 ىل دراسة العالقة الرابطة بني نظام التكلفة على أساس األنشطة إللبحث  نظريةتطرقنا يف الفصول ال :ثانيةالفرضية ال
حيث تقوم فلسفته  ، املباشرةميثل أمنوذجا متقدما ودقيقا لتخصيص التكاليف غريباعتباره األخر  األنظمة باقي و 

ن أي تغيري جوهري يف أسلوب اإلنتاج أو أاملنتجات، و و  صل بني املواردمتثل حلقة الو ساس مؤداه أن األنشطة أعلى 
ما ينجر عن هذا التغيري باألنظمة القائمة على أساس األنشطة  اإلدارة يتطلب الوقوف عنده وكذا التعرف على

يعد تطبيق أنظمة التسيير، التسعير والموازنة على أساس ": وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية ،به املرتبطة
" كمرجع أساسي ومرن  (ABC)التكلفة على أساس األنشطة األنشطة مرهونا بنجاعة وصحة مخرجات نظام 

 :املوالية النتيجة إىلنا حيث خلص

األنشطة مكانية تطبيق نظام التكلفة على أساس إعلى أساس األنشطة كمحصلة عن  التسيرينظام ينتج  -
التخطيطية ات نظام التكلفة يف أداء مهماته خمرج إىلستند حيث ي ،وذلك من خالل توفر متطلبات تطبيقه

  على أساس األنشطةوالتسعري نظام املوازنة  إلدراجتتاح الفرصة ( ABM)ما مت تطبيق نظام  وإذاوالرقابية، 
 ؛لنظام التكلفة على أساس األنشطة متدادااألنظمة القائمة على أساس األنشطة  أن إىلخنلص وهنا 

ديدة أكثر طرق جو أساليب  ستحداثإتتبع أو ب على القياماملؤسسة  قدرةل وفقاامليزة التنافسية تنشأ  :الثالثةالفرضية 
 جودةبالرتكيز على نقاط حتسني جتسيدها ميدانيا  والقدرة على ،ة من قبل املنافسنيفعالية من تلك املستخدم

وحتليل حتديد كمدخل منهجي يعتمد على سلسلة القيمة   أمنوذج إىلوتستند  .التميز أو قيادة التكلفةاملنتجات، 

بناء ميزة تنافسية "تأكيد صحة الفرضية الثالثة  إىلمما يدفعنا  ،مواطن ختفيض تكاليف األنشطة غري املضيفة للقيمة
  ."بالتكامل مع تدفقات األنشطةوتحديد األنشطة المحدثة للقيمة يقتضي تحليل سلسلة القيمة للمؤسسة 

 :التالية نا اىل النتائجلتوصحيث 
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عملية منظمة تعمل بصفة دائمة لتحسني القيمة واستبعاد األنشطة اليت  للمؤسسة حتليل سالسل القيمةثل مي -
نتاج من خالل دراسة التكاليف غري الضرورية يف كافة مراحل اإل استبعاد إىل باإلضافةقيمة، الال تضيف 

 ؛باملؤسسة االقتصادية يفلاالتك -األنشطة -العالقة بني العمليات
بني األنظمة القائمة على أساس األنشطة يساعد على اشرتاك مجيع مكونات سلسلة  عاضد الناشئن التإ -

ى خلق عالقات طويلة األجل تعتمد على املنافع علعتماده بإالقيمة يف تطبيق أساليب خفض التكلفة 
 سلسلة القيمة؛ أنشطةاملتبادلة بني 

 القيمة املضافة إىل ستنادباإلحتليل سلسلة القيمة مدخال ناجعا لتخفيض تكاليف األنشطة باملؤسسة يعد  -
 . على أساس األنشطة وهندسة القيمة األنظمة القائمةبني  الناتج للتعاضد

 التوصيات: ثانيا

 :ضوء ما ذكر من استنتاجات نوصي مبا يأيت على

وعلى تكاملة معه واألنظمة امل( ABC) التكلفة على أساس األنشطة ضرورة التحول التدرجيي حنو تطبيق نظام -
 ؛ككل  املؤسسةمراحل حبيث يبدأ بقسم أو وحدة إنتاجية وينتهي بتطبيقه على مستو  

ات خاصة الصناعية وتدعيمها بالكوادر البشرية املؤهلة ؤسسمستقلة حملاسبة التكاليف يف املإنشاء أقسام  -
 ؛علميا وعمليا

التكلفة ومنها األنظمة القائمة على أساس األنشطة فيجب أن  إلدارةاالهتمام باألساليب احلديثة ضرورة  -
وكذا احلاالت العملية وذلك هبدف  اإلداريةظى مبساحة معتربة من مقررات احاسبة التكاليف واحملاسبة حت

 ؛املهارات النظرية والعملية خمتلف تطوير
بتحليل تكاليف األنشطة املقسمة اىل رئيسية وداعمة وذلك من شأنه  ،العمل مبنهجية حتليل سلسلة القيمة -

يساعد  اممالتمييز بني األنشطة ذات التكاليف املرتفعة من نظريهتا ذات التكاليف املنخفضة  علىاملساعدة 
 .اختاذ القرارات السليمة واملناسبة على

 حثأفاق الب: ثالثا
 :اضيع خمتلفة مثلنقرتح مواصلة هذا البحث بالتطرق للدراسة والبحث يف مو 

 ؛باملؤسسة االقتصاديةالتكلفة املستهدفة  تقنيةتطبيق  -
 ؛سة القيمة وأساليب ختفيض التكلفةمقاربة هند -
 .أساس األنشطةلومات والتخطيط على نظام املع -
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 باللغة العربية املراجع
 الكتب: أوال

 ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والفانونية،أساس األنشطة يف جمال املسؤولية االجتماعية منوذج مقرتح لتطبيق نظام التكلفة على ،ابراهيم ميدة .1
 .1002العدد الثاين، سوريا،  11اجمللد 

 .1001، دار النفائس للنشر، األردن، التجارة االلكرتونية واحكامها يف الفقه االسالميأبو العز علي حممد،  .1
 .1002، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، حماسبة التكاليف مدخل اداريامحد حامد حجاج،  .3
 .1002، الدار اجلامعية للنشر، مصر،لالستخدامات اإلدارية ABCحماسبة تكاليف النشاط امحد صالح عطية،  .4
 .1221، االشعاع للطباعة، مصر، مبادئ االقتصاد اجلزئياميان حممد حمب زكي،  .2
 .1002، ترمجة حممد عصام الدين زايد، دار املريخ السعودية،احملاسبة اإلداريةايريك نوريس،ري اتش جاسون،  .2
، ترمجة امحد حممد زامل، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، حتديد التكلفة على أساس النشاط يف املؤسسات املاليةبري، جويل ما .1

 .1004الرياض، 
 .1010، جامعة بنها، مصر، (الفصل الدراس السابع)إدارة التكلفة يف التقنيات احلديثة ثناء حممد طعيمة،  .8
 .1002 الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية اإلسرتاتيجية، ادارة العمليات فريد النجار،  .2

 .1000، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع، مصر، املنافسة والرتويج التطبيقيفريد النجار،  .10
 .1008، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، (بناء امليزة التنافسية)االدارة االسرتاتيجيةعبد احلكم اخلزامى،  .11
 .1000، الدار اجلامعية ، مصر، االقتصاد الصناعي بني النظرية والتطبيقعطية، عبد القادر  .11
 .1000، منشاة املعارف، االسكندرية، اللوجستيك كبديل للميزة التنافسيةعبيد علي أمحد حجازي،   .13
منشورات املنظمة  االسرتاتيجي،حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة وفقا ملعايري االداء عطية صالح سلطان،  .14

 .1008العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 
، دار املسرية للنشر (مدخل اسرتاتيجي معاصر)نظم املعلومات اإلسرتاتيجيةغسان عيسى العمري، سلوى امني السامرائي،  .12

 .1008والتوزيع، عمان، 
 .1002الدار اجلامعية، االسكندرية، ، (نظرة متكاملة)، املوازنات التقديرية طارق عبد العال محاد .12
 .1004، دار وائل للنشر، االردن، االدارة االسرتاتيجية العوملة واملنافسةكاظم نزار الركايب،  .11
 .1228مركز االسكندرية للكتاب،  امليزة التنافسية يف جمال األعمال،نبيل مرسي خليل،  .18
 .1002، الدار اجلامعية للنشر، مصر، اإلداريةاالجتاهات احلديثة يف احملاسبة نور الدين عبد اللطيف،  .12
 1002، دار املسرية للنشر والتوزيع، االردن، االدارة االسرتاتيجية وتنمية املوارد البشريةحممد مسري امحد،  .10
 .1001، دار املسرية للنشر والتوزيع، االردن، حماسبة التكاليف مدخل اداريمؤيد حممد الفضل، عبد الناصر ابراهيم نور،   .11
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 ت والجمالت احملكمةاملقاال: ثانيا
، ماي 11، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد امليزة التنافسية ومنوذج االدارة االسرتاتيجيةامحد باليل،  .11

1001. 
جملة العلوم االنسانية، جامعة جممد  ،امليزة التنافسية اسرتاتيجيات التنافس كمدخل لرتشيد أداء املؤسسة االقتصاديةامحد طرطار،  .13

 .1011، جوان 11خيضر بسكرة، العدد 
جامعة حممد )، جملة العلوم االنسانية تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق النجاح االسرتاتيجيالطيب داودي، مراد حمبوب،  .14

 1001، نوفمرب 11، العدد (خيضر بسكرة
، جملة العلوم ثر حتليل كلف النوعية على اساس االنشطة قي حتقيق امليزة التنافسيةاانتصار امحد عبيد، جليلة عيدان حليحل،  .12

 .1001، جامعة بغداد، 41العدد  13االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
أثر التكامل بني  نظام التكاليف على اساس النشاط وحتليل سلسلة القيمة على خفض التكلفة لدعم حنان جابر حسن،  .12

جملة البحوث احملاسبية جامعة امللك سعود، ،(تطبيقية -دراسة نظرية)ة للقطاع املصريف يف ظل االزمة املالية العامليةالقدرة التنافسي
 .1011اجمللد العاشر العدد األول السعودية،

تسيري، جامعة ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم المداخل حتقيق املزايا التنافسية ملنظمات األعمال يف ظل حميط حركيدالل زعيمي،  .11
 .1010، 10فرحات عباس سطيف، العدد 

، جملة ختفيض الكلف من خالل التكامل بني تقنيات الكلفة املستهدفة وتقنيات التحسني املستمرفائق مال هللا حممود البالكي،  .18
 .1002، جامعة احلدباء املوصل، العراق، 12حبوث مستقبلية، العدد 

، جملة العلوم االنسانية مصدر لتحقيق امليزة التنافسية يف ظل احمليط االقتصادي اجلديد: ةاالدارة الفعالة للمعرففريد كورتل،  .12
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مسبب التكلفة: عدد لترات الوقود  المستهلكة   
 

          

 (A10مركز استهالك المحروقات )نشاط نقل المشتريات           

طبيعة  البيان          
 الوقود

سعر 
 الوحدة

 مالحظة كلم/سنة كم/لتر لتر/السنة المبلغ/ السنة المبلغ/ اليوم

218001   MIDLUM 210  16T  

 
GAZOIL  

      
13,70    

     
200,00    52 800,00 3 854,01 

      
20,00    77 080,29   

218001  

 S/R Benne 
cerearliere S/G  

 
GAZOIL  

      
13,70    

     
200,00    37 198,92 2 715,25 

      
20,00    54 304,99   

      -         385,28 131   569,26 6 998,92 89 مجموع المبالغ 

          
          
 (A170 -تعبئة المحروقات المستهلكة لنقل المبيعات -نشاط نقل المبيعات مركز استهالك المحروقات )          

          

 البيان
طبيعة 
 الوقود

سعر 
 مالحظة كلم/سنة كم/لتر لتر/السنة المبلغ/ السنة المبلغ/ اليوم الوحدة

218001  

 JMC NKR Camion 
Contenaire  GAZOIL 13,70 1 450,00 382 800,00 27 941,61 20,00 558 832,12   

218001  

 Camion conteneur 
JMC NKR S/C  GAZOIL 13,70 2 000,00 528 000,00 38 540,15 20,00 770 802,92   

218001   VEHICULE  TOYOTA  GAZOIL 13,70 640,00 168 960,00 12 332,85 20,00 246 656,93   

218001  

 JMC NKR S/C 
Camion plateau  GAZOIL 13,70 2 000,00 528 000,00 38 540,15 20,00 770 802,92   

218001  

 HAFEL HFJ1011G 
Camionnette-
Conteneur  GAZOIL 13,70 1 200,00 317 256,09 23 157,38 20,00 463 147,58   

218001  

 JMC Camionnette 
Conteneur  GAZOIL 13,70 1 200,00 316 800,00 23 124,09 20,00 462 481,75   

  لغمجموع المبا 

   
2 241 816,09 163 636,21 

 
3 272 724,22   

          
          
 (A222 االدارةمركز استهالك المحروقات )نشاط           

  
         

 البيان
طبيعة 
 الوقود

سعر 
 مالحظة كلم/سنة كم/لتر لتر/السنة المبلغ/ السنة المبلغ/ اليوم الوحدة

218001  

 ATOS Prime GLS 
1.0L  

 ESS. 
SUPER  

23,20 
200,00 52 800,00 2 275,86 

13,00 
29 586,21 
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218001   Corolla Diese 2.0 XL  

 
GAZOIL  

13,70 
100,00 26 400,00 1 927,01 

20,00 
38 540,15 

  

218001  

 GOLF 1.6 Essence 
102 Ch pack type 2  

 ESS. 
SUPER  

23,20 
200,00 52 800,00 2 275,86 

13,00 
29 586,21 

  

218001  

 Ranault Kangoo 
Vitree EX 115 080 
P3  

 
GAZOIL  

13,70 
222,00 58 608,00 4 277,96 

20,00 
85 559,12 

  

218001  

 Citroen 1 cwaa-fh3-
n510 a 01  

 
GAZOIL  

13,70 
201,22 53 121,82 3 877,50 

20,00 
77 550,10 

  

218001  

 Peugeot Partner 
Origin Vp K 1.9d 70 
1868  

 
GAZOIL  13,70 220,00 58 079,26 4 239,36 

20,00 
84 787,24 

  

 873,55 18 809,08 301 مجموع المبالغ
 

345 609,02   

          
          
 (A2200 نقل العمالمركز استهالك المحروقات )نشاط           

          

 البيان
طبيعة 
 الوقود

سعر 
 الوحدة

 مالحظة كلم/سنة كم/لتر لتر/السنة المبلغ/ السنة المبلغ/ اليوم

218001   MINI  BUS  IVECO  

 
GAZOIL  

      
 متوقفة              13,70

218001   County 29+1 Clim  

 
GAZOIL  

      
13,70    

     
323,40    85 376,62 6 231,87 20,00 124 637,40   

 978,98 43 994,77 688 مجموع المبالغ
 

815 855,44   
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 اهتالك معدات النقل(: حجوم مسببات التكلفة لمركز 10الملحق رقم )
 عدد المركباتمسبب التكلفة: 
 
 

 

 A11 معدات النقل لنشاط نقل المشتريات )اهتالك الشاحنات( كإهتال

Cpt.Actif LIBELLE Système Amort. Date acquisition Date Comptabilisation Actif Dotation Exercice 2012 

218001 MIDLUM 210  16T Linéaire- Taux=20.00 % 22/07/2003 31/03/2003 4 554 930,00 0,00 
218001 S/R Benne cerearliere S/G Linéaire- Taux=20.00 % 13/03/2005 13/03/2005 4 882 900,00 0,00 

 0,00 (10ك )إلهتالامبلغ 

 A173إهتالك معدات النقل لنشاط نقل المبيعات )اهتالك شاحنات النقل(        
Cpt.Actif LIBELLE Système Amort. Date acquisition Date Comptabilisation Actif Dotation Exercice 2012 

218001 Camion conteneur JMC NKR S/C Linéaire- Taux=20.00 % 19/03/2005 19/03/2005 2 487 179,49 - 
218001 VEHICULE  TOYOTA Linéaire- Taux=20.00 % 31/03/2003 31/03/2003 589 743,59 - 
218001 JMC NKR S/C Camion plateau Linéaire- Taux=20.00 % 06/04/2006 06/04/2006 991 452,99 49 572,64 
218001 HAFEL HFJ1011G Camionnette-Conteneur Linéaire- Taux=20.00 % 16/02/2010 16/02/2010 505 897,44 101 179,49 
218001 JMC Camionnette Conteneur Linéaire- Taux=20.00 % 20/05/2010 20/05/2010 1 274 358,97 254 871,79 

 623,92 405 (10ك )إلهتالامبلغ 
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 A2201إهتالك معدات النقل لنشاط نقل المستخدمين )اهتالك السيارات والحافلة( 
Cpt.Actif LIBELLE Système Amort. Date acquisition Date Comptabilisation Actif Dotation Exercice 2012 

218001 Corolla Diese 2.0 XL Linéaire- Taux=20.00 % 06/03/2006 06/03/2006 1 222 222,22 40 740,76 
218001 GOLF 1.6 Essence 102 Ch pack type 2 Linéaire- Taux=20.00 % 21/04/2012 21/04/2012 1 599 000,00 213 200,00 
218001 Ranault Kangoo Vitree EX 115 080 P3 Linéaire- Taux=20.00 % 09/02/2008 09/02/2008 1 600 390,50 53 346,35 
218001 Peugeot Partner Origin Vp K 1.9d 70 1868 Linéaire- Taux=20.00 % 27/07/2012 27/07/2012 1 256 239,32 104 686,61 
218001 County 29+1 Clim Linéaire- Taux=20.00 % 39 982,00 39 982,00 4 109 401,70 410 940,17 

 913,89 822 (10ك )إلهتالامبلغ 

 537,81 228 1 (3+2+1)  التكلفة الكلية للمركز
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 نمسببات التكلفة لمركز المستخدمي (: حجوم10الملحق رقم )
 مسبب التكلفة: ساعة عمل

   

    
 

   

               

               

          
المنصب                     

 العدد           
نائب  المسير

 المسير
مكتب العالقات  األمانة

 البنكية والخارجية
اإلدارة 
 العامة

المالية و 
 المحاسبة

أعوان غرفة  التموين واإلنتاج
 تحكم

أعوان  صيانة المبيعات الجودة
 األمن

سائق 
 الحافلة

 المجموع

 7000 2000 0000 7000 7000 3000 3000 إطار
 

7000 1000 0000 
  

13000 

 فني)تقني(
      

0000 7000 7000 
 

2000 0000 
 

73000 
أعوان 
 منفذين

      
22000 

  
73000 30000 70000 3000 302000 

 72000 72000 70000 0000 7000 20000 2000 0000 7000 7000 3000 3000 المجموع
 

703000 
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                  المنصب
   التكلفة
             

 المسير
نائب 
 األمانة المسير

مكتب 
العالقات 
البنكية 
 والخارجية

اإلدارة 
 العامة

المالية و 
 التموين واإلنتاج المحاسبة

أعوان غرفة 
 صيانة المبيعات الجودة تحكم

أعوان 
 األمن

سائق 
 الحافلة

 895,16 835 2 149,45 683 5 414,93 257 3 134,01 386 1 680,41 831 747,41 524 1 570,61 070 3 إطار المجموع

 

1 108 907,21 693 067,00 2 772 268,02 

 

 

 فني)تقني(
     

- 
23 336 332,13 

589 964,00 830 949,66 
 

2 910 881,42 

 

 2 614 973,30 

أعوان 
     منفذين

- - 674 385,69 
  

4 987 942,42 4 570 379,75 
1 330 688,65 

457 251,98 

6 234 753,16 

مجموع 
مصاريف 

مالمستخ
 ين

3 070 570,61 1 524 747,41 831 680,41 1 386 134,01 3 257 414,93 5 683 149,45 29 461 576,29 589964,00 1 939 856,87 5 681 009,42 10 253 529,19 7 565 441,81 457 251,98 71 702 326,37 

               
 

 
 

 
 

    
 

  
 

      
   المنصب

 
عدد ساعات 

 العمل

 المسير
نائب 
 األمانة المسير

مكتب العالقات 
البنكية 
 والخارجية

اإلدارة 
 العامة

المالية و 
 التموين واإلنتاج المحاسبة

أعوان غرفة 
 صيانة المبيعات الجودة تحكم

أعوان 
 األمن

سائق 
 الحافلة

 المجموع
 - 900,00 9 960,00 3 905,00 7 - 960,00 3 797,50 17 920,00 7 960,00 3 885,00 3 980,00 1 980,00 1 إطار

 

       فني)تقني(
11 872,50 3 960,00 

 
- 13 860,00 8 640,00 

 

أعوان 
       منفذين

180 506,00 - 
 

47 279,00 29 700,00 54 000,00 2 519,50 

 553,00 415 519,50 2 640,00 62 428,50 53 239,00 51 905,00 7 960,00 3 338,50 196 797,50 17 920,00 7 960,00 3 885,00 3 980,00 1 980,00 1 المجموع
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 حجوم مسببات التكلفة لمركزي القناطير المشتراة والمبيعات  (:10)الملحق رقم 

 عدد القناطير المباعة مسبب التكلفة : عدد القناطير المشتراة،

     

    
 2102جانفي 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 886,00 25 758,50 716,00 25 588,50 

Farine Panifiable 25 Kg 25,50 2 863,25 158,00 2 995,75 

Farine Panifiable 01 Kg 11,30 242,89 22,84 254,43 

Farine Panifiable 05 Kg 62,55 586,60 88,90 612,95 

Farine Superieur 05 Kg 17,85 35,25 58,55 75,95 

Farine Superieur 01 Kg 12,06 26,99 14,77 29,70 

Semoule Superieur 25 Kg 2 800,50 10 924,75 2 895,75 11 020,00 

Semoule Superieur 10 Kg 235,55 1 699,80 271,75 1 736,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 10,30 15,94 16,11 21,75 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 35,25 226,00 144,75 335,50 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 1,20 0,00 1,20 0,00 

Semoule Grosse 25 KG 68,50 251,75 65,75 249,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 1 882,00 147,50 1 882,00 

          

 801,53 44 617 4 513,72 44 329,06 4 المجموع

     

     

     

     

    
 2102فيفري 

 مدخالت نهائي مخزون المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 716,00 18 814,50 681,50 18 780,00 

Farine Panifiable 25 Kg 158,00 2 305,25 157,25 2 304,50 

Farine Panifiable 01 Kg 22,84 318,71 72,60 368,47 

Farine Panifiable 05 Kg 88,90 443,40 78,65 433,15 

Farine Superieur 05 Kg 58,55 74,45 52,95 68,85 

Farine Superieur 01 Kg 14,77 8,43 22,54 16,20 

Semoule Superieur 25 Kg 2 895,75 9 044,75 2 752,25 8 901,25 

Semoule Superieur 10 Kg 271,75 788,90 190,85 708,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 0,00 2,40 2,57 4,97 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 16,11 22,10 18,26 24,25 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 144,75 204,00 30,50 89,75 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 1,20 10,00 1,20 10,00 

Semoule Grosse 25 KG 65,75 247,50 65,75 247,50 
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Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 021,50 147,50 2 021,50 

          

 978,39 33 289,37 4 305,89 34 616,87 4 المجموع

     

    
 2102مارس 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 681,50 25 796,50 658,50 25 773,50 

Farine Panifiable 25 Kg 157,25 1 985,50 143,75 1 972,00 

Farine Panifiable 01 Kg 72,60 250,28 27,07 204,75 

Farine Panifiable 05 Kg 78,65 420,05 43,20 384,60 

Farine Superieur 05 Kg 52,95 33,95 37,85 18,85 

Farine Superieur 01 Kg 22,54 13,82 24,73 16,01 

Semoule Superieur 25 Kg 2 752,25 7 807,00 2 348,50 7 403,25 

Semoule Superieur 10 Kg 190,85 318,80 164,25 292,20 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 2,57 13,16 0,11 10,70 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 18,26 95,45 8,61 85,80 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 30,50 3 026,25 432,25 3 428,00 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 1,20 272,70 13,60 285,10 

Semoule Grosse 25 KG 65,75 873,00 72,75 880,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 1 526,75 147,50 1 526,75 

          

 281,51 42 137,67 4 433,21 42 289,37 4 المجموع

     

     

    
 2102أفريل 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 658,50 21 959,90 660,60 21 962,00 

Farine Panifiable 25 Kg 143,75 1 666,25 125,25 1 647,75 

Farine Panifiable 01 Kg 27,07 210,44 54,59 237,96 

Farine Panifiable 05 Kg 43,20 370,50 88,90 416,20 

Farine Superieur 05 Kg 37,85 39,65 34,40 36,20 

Farine Superieur 01 Kg 24,73 0,46 24,27 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 2 348,50 389,45 1 965,05 6,00 

Semoule Superieur 10 Kg 164,25 32,10 132,15 0,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 0,11 56,42 30,09 86,40 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 8,61 151,40 41,96 184,75 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 432,25 10 880,50 731,25 11 179,50 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 13,60 1 483,80 83,80 1 554,00 

Semoule Grosse 25 KG 72,75 766,00 65,75 759,00 
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Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 061,25 147,50 2 061,25 

          

 131,01 40 200,56 4 068,12 40 137,67 4 المجموع

     

     

    
 2102ماي 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 660,60 22 926,00 652,10 22 917,50 

Farine Panifiable 25 Kg 125,25 1 607,75 108,00 1 590,50 

Farine Panifiable 01 Kg 54,59 272,07 76,01 293,49 

Farine Panifiable 05 Kg 88,90 434,35 96,20 441,65 

Farine Superieur 05 Kg 34,40 13,75 23,80 3,15 

Farine Superieur 01 Kg 24,27 0,85 23,51 0,09 

Semoule Superieur 25 Kg 1 965,05 2 139,75 1 680,30 1 855,00 

Semoule Superieur 10 Kg 132,15 0,00 132,15 0,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 30,09 49,34 20,35 39,60 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 41,96 150,20 95,21 203,45 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 731,25 14 714,25 1 194,75 15 177,75 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 83,80 246,30 42,50 205,00 

Semoule Grosse 25 KG 65,75 370,00 65,75 370,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 528,75 147,50 2 528,75 

          

 625,93 45 373,13 4 453,36 45 200,56 4 المجموع

     

     

    
 2102جوان 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 652,10 22 026,50 608,60 21 983,00 

Farine Panifiable 25 Kg 108,00 1 542,25 114,75 1 549,00 

Farine Panifiable 01 Kg 76,01 233,31 109,19 266,49 

Farine Panifiable 05 Kg 96,20 406,40 102,80 413,00 

Farine Superieur 05 Kg 23,80 15,25 18,85 10,30 

Farine Superieur 01 Kg 23,51 0,55 22,96 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 1 680,30 22,25 1 659,80 1,75 

Semoule Superieur 10 Kg 132,15 212,50 354,65 435,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 20,35 11,00 19,43 10,08 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 95,21 81,75 88,26 74,80 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 194,75 8 341,75 1 384,25 8 531,25 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 42,50 0,10 42,40 0,00 
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Semoule Grosse 25 KG 65,75 1 530,75 125,00 1 590,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 1 740,00 147,50 1 740,00 

          

 604,67 36 813,44 4 164,36 36 373,13 4 المجموع

     

     

    
 2102جويلية 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 608,60 22 550,00 728,60 22 670,00 

Farine Panifiable 25 Kg 114,75 2 216,75 58,75 2 160,75 

Farine Panifiable 01 Kg 109,19 336,73 87,46 315,00 

Farine Panifiable 05 Kg 102,80 558,95 107,35 563,50 

Farine Superieur 05 Kg 18,85 49,95 18,85 49,95 

Farine Superieur 01 Kg 22,96 0,65 22,31 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 1 659,80 7 368,50 2 077,80 7 786,50 

Semoule Superieur 10 Kg 354,65 2 007,00 175,65 1 828,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 19,43 0,00 19,43 0,00 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 88,26 0,85 87,46 0,05 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 384,25 4 633,50 1 046,75 4 296,00 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 42,40 10,80 31,60 0,00 

Semoule Grosse 25 KG 125,00 1 787,25 140,75 1 803,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 877,50 147,50 2 877,50 

          

 350,25 44 765,26 4 398,43 44 813,44 4 المجموع

     

     

    
 2102وت أ

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 728,60 12 779,50 794,60 12 845,50 

Farine Panifiable 25 Kg 58,75 2 873,25 91,50 2 906,00 

Farine Panifiable 01 Kg 87,46 198,16 47,20 157,90 

Farine Panifiable 05 Kg 107,35 1 267,51 102,34 1 262,50 

Farine Superieur 05 Kg 18,85 56,20 44,05 81,40 

Farine Superieur 01 Kg 22,31 0,00 22,31 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 2 077,80 5 537,75 2 077,80 5 537,75 

Semoule Superieur 10 Kg 175,65 1 450,50 184,75 1 459,60 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 19,43 0,00 19,43 0,00 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 87,46 9,30 107,16 29,00 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 046,75 4 316,50 1 370,75 4 640,50 
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Semoule Sup. Extra 10 Kg 31,60 0,00 31,60 0,00 

Semoule Grosse 25 KG 140,75 1 588,00 126,25 1 573,50 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 820,00 147,50 2 820,00 

          

 313,65 33 182,24 5 896,67 32 765,26 4 المجموع

     

     

    
 2102سبتمبر 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 794,60 23 816,00 788,60 23 810,00 

Farine Panifiable 25 Kg 91,50 2 741,75 115,25 2 765,50 

Farine Panifiable 01 Kg 47,20 228,50 55,40 236,70 

Farine Panifiable 05 Kg 102,34 200,05 89,79 187,50 

Farine Superieur 05 Kg 44,05 20,00 34,35 10,30 

Farine Superieur 01 Kg 22,31 0,00 22,31 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 2 077,80 8 154,50 2 241,55 8 318,25 

Semoule Superieur 10 Kg 184,75 1 534,70 283,35 1 633,30 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 19,43 0,00 19,43 0,00 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 107,16 26,45 92,51 11,80 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 370,75 4 674,75 1 178,25 4 482,25 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 31,60 0,20 31,60 0,20 

Semoule Grosse 25 KG 126,25 639,50 96,75 610,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 3 470,00 147,50 3 470,00 

          

 535,80 45 211,64 5 506,40 45 182,24 5 المجموع

     

     

    
 2102أكتوبر 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 788,60 29 239,00 791,60 29 242,00 

Farine Panifiable 25 Kg 115,25 2 957,75 158,00 3 000,50 

Farine Panifiable 01 Kg 55,40 173,89 56,47 174,96 

Farine Panifiable 05 Kg 89,79 337,70 77,59 325,50 

Farine Superieur 05 Kg 34,35 27,95 24,25 17,85 

Farine Superieur 01 Kg 22,31 0,00 22,31 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 2 241,55 10 292,00 2 492,05 10 542,50 

Semoule Superieur 10 Kg 283,35 2 069,25 255,10 2 041,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 19,43 0,00 19,43 0,00 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 92,51 73,90 103,56 84,95 
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Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 178,25 2 759,75 1 030,75 2 612,25 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 31,60 0,00 31,60 0,00 

Semoule Grosse 25 KG 96,75 455,00 96,75 455,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 3 053,00 147,50 3 053,00 

          

 549,51 51 321,96 5 439,19 51 211,64 5 المجموع

     

     

    
 2102نوفمبر 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 791,60 24 802,45 818,15 24 829,00 

Farine Panifiable 25 Kg 158,00 3 011,50 111,75 2 965,25 

Farine Panifiable 01 Kg 56,47 208,97 58,46 210,96 

Farine Panifiable 05 Kg 77,59 372,05 84,79 379,25 

Farine Superieur 05 Kg 24,25 3,00 23,10 1,85 

Farine Superieur 01 Kg 22,31 0,00 22,31 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 2 492,05 7 330,00 2 607,30 7 445,25 

Semoule Superieur 10 Kg 255,10 1 510,00 226,90 1 481,80 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 19,43 0,00 19,43 0,00 

Semoule Superieur 05 M+F Kg 103,56 45,85 90,91 33,20 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 030,75 1 927,75 1 148,50 2 045,50 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 31,60 0,00 31,60 0,00 

Semoule Grosse 25 KG 96,75 189,50 95,25 188,00 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 0,00 15,00 0,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 341,00 147,50 2 341,00 

          

 921,06 41 500,95 5 742,07 41 321,96 5 المجموع

     

     

    
 2102ديسمبر 

 مدخالت مخزون نهائي المخرجات مخزون أولي العناصر

Farine Panifiable 50 Kg 818,15 28 466,50 801,65 28 450,00 

Farine Panifiable 25 Kg 111,75 3 394,25 183,25 3 465,75 

Farine Panifiable 01 Kg 58,46 160,34 75,51 177,39 

Farine Panifiable 05 Kg 84,79 295,05 92,54 302,80 

Farine Superieur 05 Kg 23,10 1,85 21,95 0,70 

Farine Superieur 01 Kg 22,31 0,00 22,31 0,00 

Semoule Superieur 25 Kg 2 607,30 4 890,00 2 231,30 4 514,00 

Semoule Superieur 10 Kg 226,90 640,60 236,30 650,00 

Semoule Superieur 02 M+F Kg 19,43 0,00 19,43 0,00 
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Semoule Superieur 05 M+F Kg 90,91 6,60 91,66 7,35 

Semoule Sup. Extra 25 Kg 1 148,50 6 262,00 1 454,00 6 567,50 

Semoule Sup. Extra 10 Kg 31,60 0,00 31,60 0,00 

Semoule Grosse 25 KG 95,25 81,25 94,75 80,75 

Semoule Court 2 Cat 25 Kg 15,00 2 402,00 15,00 2 402,00 

Semoule S.S.S.F 25 Kg 147,50 2 705,00 147,50 2 705,00 

  0,00       

 323,24 49 518,75 5 305,44 49 500,95 5 المجموع

  
vente 

  
Total ventes & production 56 742,15 508 226,86 57 931,84 509 416,55 

     
 المبلغ سعر الوحدة الكمية بالقنطار البيان الحساب

 289,00 075 594 285,00 1 315,40 462 القمح اللني  381000

 452,30 926 676 280,00 2 897,57 296 القمح الصلب 381500

 212,97 759 تالمشتريامجموع 
 

1 271 001 741,30 
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 المستهلكةخدمة الكهربائية لمركز ال (: حجوم مسببات التكلفة10الملحق رقم )
 الكيلواط ساعي المستهلكعدد مسبب التكلفة:   

 
 

 ن البيا

 رةاإإلد إلدارة اإلنتاج التغليف   الطحن والغربلة   التنظيف   ادارة الجودة   المرور على غرفة التحكم  

 المجموع
 دخول  

 خروج
 مصاريف الكهرباء    مصاريف الكهرباء    مصاريف الكهرباء    مصاريف الكهرباء   

الكهرباء 
 المستهلكة

 الكهرباء المستهلكة

 074,46 279 12 007,47 76 279,07 12 099,53 426 2 723,95 458 5 248,10 151 4    925,59 31       116,30 49 674,45 73 )دج(طاقة كهربائية مستهلكة  

 حداعي لو اط ساتكلفة لكيو 
 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20    4,20               4,20    4,20               )دج/سا(

 

 589 923 2 097 18 924 2 643 577 696 299 1 392 988    601 7             694 11    542 17           عياط ساعدد كليو 
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 ألبسة العمال(: حجوم مسببات التكلفة لمركز 10الملحق رقم )
 عدد العمالالتكلفة:  مسبب

                                         

المنصب                              
 األمانة نائب المسير المسير العدد           

مكتب العالقات 
 اإلدارة العامة البنكية والخارجية

المالية و 
 المحاسبة

التموين 
 واإلنتاج

أعوان غرفة 
 صيانة المبيعات الجودة تحكم

أعوان 
 األمن

سائق 
 المجموع الحافلة

 7000 2000 0000 7000 7000 3000 3000 إطار
 

7000 1000 0000 
  

13000 

       فني)تقني(
0000 7000 7000 

 
2000 0000 

 
73000 

       أعوان منفذين
22000 

  
73000 30000 70000 3000 302000 

 72000 72000 70000 0000 7000 20000 2000 0000 7000 7000 3000 3000 المجموع
 

703000 

 

 األمانة نائب المسير المسير العمال
مكتب العالقات 
 اإلدارة العامة البنكية والخارجية

المالية و 
 المحاسبة

التموين 
 واإلنتاج

أعوان غرفة 
 صيانة المبيعات الجودة تحكم

 أعوان
 األمن

سائق 
 المجموع الحافلة

 إطار
     

2011 2011 
     

0011 0011 

 فني)تقني(
     

2011 0011 
   

0011 2011 0011 20011 

 أعوان منفذين
      

00011 
 

20011 
 

20011 
 

00011 000011 

 المجموع
     

0011 00011 - 20011 - 20011 2011 20011 000011 
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 تس عدد تدخالاس لقياسأ

 العمال

 مجموع نةاصي
  

 نة مجموعاصي رةانة إداصي جا إلنتانة اصي نة توزيعاصي نة تمويناصي

 إطار
 فني)تقني(    786 6      115         372 6          264         35          

 أعوان منفذين

    786 6      115         372 6          264         35           المجموع

    1                       0                        1                             0                        0                          نةات صينسبة تدخال

 %15,08 %0,26 %14,16 %0,59 %0,08 نةال صيالبسة عمأ

   
جا إلنتال البسة عمأ     

    لبسةاألت معدال اإلنتاج العمال
   
   

%0002 2 إطار  1,12%    
%2022 0 جا فني)تقني( إنت  24,58%    
%22020 01 قبيناأعوان منفذين مر   

    
%0002 2 فني)تقني( تغليف  27,93%    

%20002 00 أعوان منفذين تغليف  
    

%02002 00 المجموع  02002%     

    
 
   



 ..................................................................................................المالحق .
 

 

 

 

       
 لتحكمال غرفة البسة عمأ       

   
       
       

 ن غرفة تحكماعو أ
  

ت اتموين كمي
 تامشتر 

   تالكمياوع جمم عةات مباتوزيع كمي
  
 تالكميا  

  
759 212,97 508 226,86 1 267 439,83 

  
 لنسبةا

  
0,67% 0,45% 1,12% 

  

 ءازن كهربالو اجلسر ا       
   

       
 ن غرفة تحكماعو أ

ت اتموين كمي
   تالكمياوع جمم عةات مباتوزيع كمي تامشتر 

  
 تالكميا  

  
759 212,97 508 226,86 1 267 439,83 

  
 لنسبةا

  
0,06% 0,04% 0,10% 

  

       
       
        

 



 ..................................................................................................المالحق .
 

 

 

 المكاتبمعدات وأدوات (: حجوم مسببات التكلفة لمركز 01الملحق رقم )
 عدد المكاتبالتكلفة:  مسبب

 

 
 ت مكتبإهتالك معدا

Cpt.Actif LIBELLE Système Amort. 
Date 

acquisition 
Date 

Comptabilisation 
Actif Dotation Exercice 

218110 IMPRIMANTE  HP125 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 36 270,00 3 627,00 

218110 MICRO  ORDINATEUR P3  800 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 99 684,00 9 968,40 

218110 IMPRIMANTE  EPSON  LQ 2080 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 40 716,00 4 071,60 

218110 IMPRIMANTE /FAX/COPIEUR Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 37 516,05 3 751,61 

218110 IMPRIMANTE  HP  LASER Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 36 752,14 3 675,21 

218110 PC MOTEC AMD  750 MHZ Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 83 760,68 8 376,07 

218110 Compteuse De Billet De Banque Japon Ref Linéaire- Taux=10.00 % 13/12/2008 13/12/2008 217 260,00 21 726,00 

218100 CLIMATISEUR  DOULE /CORPS 12000  BTU Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 346 788,00 34 678,80 

218110 Compteuse de Billet Linéaire- Taux=10.00 % 16/10/2004 16/10/2004 46 900,00 4 690,00 

218110 Compteuse de Billet Brandt 8672010 Linéaire- Taux=10.00 % 23/11/2004 23/11/2004 265 000,00 26 500,00 

218110 Photocopieur Anshuatec 3522 Analogique Linéaire- Taux=10.00 % 13/10/2004 13/10/2004 127 550,00 12 755,00 

218110 
Micro Ordinateur P4 3.0GHZ,ecran 
BENQ19 

Linéaire- Taux=10.00 % 18/12/2004 18/12/2004 76 950,00 7 695,00 

218110 PHOTOCOPIEUSE  MITA  1560 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 372 000,00 37 200,00 

218110 LOGICIEL  COMPTABLE Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 60 000,00 6 000,00 

218110 LOGICIEL  COMPT/PAIE/STOCK Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 87 750,00 8 775,00 

218110 MICRO  P4 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 118 000,00 11 800,00 

218110 IMPRIMANTE  EPSON  2080 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 49 500,00 4 950,00 

218110 COMPTEUSE  DE  BILLET Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 164 672,00 16 467,20 

218110 MICRO ORDINATEUR  P3 Linéaire- Taux=10.00 % 10/05/2003 10/05/2003 46 566,00 4 656,60 

218110 MICRO  P4 Linéaire- Taux=10.00 % 13/08/2003 13/08/2003 110 000,00 11 000,00 
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218110 Facture nø122 Linéaire- Taux=10.00 % 11/10/2003 11/10/2003 87 500,01 8 750,00 

218110 Micro-ordinateur P4 2.66 Linéaire- Taux=10.00 % 18/03/2004 18/03/2004 44 000,00 4 400,00 

218110 Ord.celeron4 2.4 GHZ/128MO DDR/40 Go Linéaire- Taux=10.00 % 16/09/2004 16/09/2004 35 500,00 3 550,00 

218110 Compteuse de Billet Linéaire- Taux=10.00 % 16/10/2004 16/10/2004 46 900,00 4 690,00 

218110 Compteuse de Billet Brandt 8672010 Linéaire- Taux=10.00 % 23/11/2004 23/11/2004 265 000,00 26 500,00 

218110 Photocopieur Anshuatec 3522 Analogique Linéaire- Taux=10.00 % 13/10/2004 13/10/2004 127 550,00 12 755,00 

218110 
Micro Ordinateur P4 3.0GHZ,ecran 
BENQ19 

Linéaire- Taux=10.00 % 18/12/2004 18/12/2004 76 950,00 7 695,00 

218110 Micro-ord P4 3.0 Ghz Ecran 17` BENQ Linéaire- Taux=10.00 % 02/02/2005 02/02/2005 119 000,00 11 900,00 

218110 Imprimante Epson LQ-2090 Linéaire- Taux=10.00 % 02/02/2005 02/02/2005 57 900,00 5 790,00 

218110 Climatiseur Split/S 24000 BTU Samsung Linéaire- Taux=10.00 % 27/05/2007 27/05/2007 206 000,00 20 600,00 

218110 Photocopieuse Canon IR 2018 Linéaire- Taux=10.00 % 13/07/2008 13/07/2008 93 162,39 9 316,24 

218110 Micro-Ordinateure PC P4 Intel GO Linéaire- Taux=10.00 % 01/09/2008 01/09/2008 39 500,00 3 950,00 

218110 Micro-Ordinateur P4 Avec Ecran 19 Acer Linéaire- Taux=10.00 % 29/10/2008 29/10/2008 35 555,55 3 555,56 

218110 Compteuse De Billet De Banque Japon Ref Linéaire- Taux=10.00 % 13/12/2008 13/12/2008 217 260,00 21 726,00 

218110 Micro Ordinateur-Portable HB Linéaire- Taux=10.00 % 01/06/2009 01/06/2009 68 000,00 6 800,00 

218110 Micro-Ord pent 4 duel core 2.5 ghz.ram 1 Linéaire- Taux=10.00 % 10/03/2010 10/03/2010 79 000,00 7 900,00 

218110 Micro-Ord DC disq Dur 160 go-Graveur dv Linéaire- Taux=10.00 % 07/01/2010 07/01/2010 41 025,64 4 102,56 

218100 BUREAUX 1.30 M NOUVEAUX Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 33 000,00 3 300,00 

218100 CLIMATISEUR CS A 125KE Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 191 880,00 19 188,00 

218100 CLIMATISEUR MONOBLOC Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 59 670,00 5 967,00 

218100 TABLE DE REUNION Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 48 221,37 4 822,14 

218100 ENSEMBLE  BUREAU  G.MATISE Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 291 773,24 29 177,32 

218100 FAUTEIL  PIONNER  M6 Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 47 863,65 4 786,37 

218100 CAISSON  MOBIL 03 TIROIRES Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 44 750,06 4 475,01 

218100 ARMOIRE  METALIQUE  HAUTE Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 53 200,00 5 320,00 

218100 BUREAU  1.40M Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 41 600,00 4 160,00 

218100 CLIMATISEUR  MONOBLOC Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 55 103,40 5 510,34 

218100 CLIMATISEUR  MONOBLOC 18000 BTU Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 67 275,00 6 727,50 

218100 CLIMATISEUR  DOULE /CORPS 12000  BTU Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 346 788,00 34 678,80 
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218100 CLIMATISEUR  12000 BTU Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 148 200,00 14 820,00 

218100 CLIMATISEUR  18000  BTU Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 339 150,00 33 915,00 

218100 CLIMATISEUR  12000  BTU Linéaire- Taux=10.00 % 16/06/2003 16/06/2003 45 907,61 4 590,76 

218100 ENSEMBLE  BUREAU  PDG Linéaire- Taux=10.00 % 07/07/2003 07/07/2003 661 226,00 66 122,60 

218100 TABLE  DE  REUNION  4.32M X 1.20 Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 268 445,00 26 844,50 

218110 Compteuse De Billets Modele 8672301 Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2011 02/11/2010 365 000,00 36 500,00 

218100 BUREAU  PDG alger Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2009 18/08/2009 556 335,50 55 633,55 

218100 BUREAU  PDG djendjen Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2009 18/08/2009 556 335,50 55 633,55 

218100 Salon d'acceuil a 07 places cuir alger Linéaire- Taux=10.00 % 30/05/2009 30/05/2009 1 102 000,00 110 200,00 

218100 coffre fort cs2 Linéaire- Taux=10.00 % 21/08/2010 21/08/2010 112 000,00 11 200,00 

218100 PC PORTABLE TOSHIBA i7 Linéaire- Taux=10.00 % 21/08/2010 21/08/2010 105 000,00 10 500,00 

218100 Climatiseur Split systeme 18.000 BTU Linéaire- Taux=10.00 % 10/05/2005 10/05/2005 109 316,23 10 931,62 

218100 PC MOTEC AMD  750 MHZ Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 83 760,68 8 376,07 

218100 CAISSON  MOBILE  3 TIROIRS Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 146 788,20 14 678,82 

218100 CREDENCE MELAMINE 2 PORTES Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 36 855,00 3 685,50 

218100 BUREAU  PDG Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 556 335,50 55 633,55 

218100 ARMOIRE  HAUTE VITREE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 103 720,50 10 372,05 

218100 CHAISE  SECRETAIRE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 86 872,50 8 687,25 

218100 BUREAU  COURBE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 50 544,00 5 054,40 

218100 BUREAU  1.40 X 0.80 Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 35 380,80 3 538,08 

218100 ARMOIRE  2 PORTES Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 94 770,00 9 477,00 

218100 Compteuse De Billets Modele 8672301 Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2010 02/11/2010 265 000,00 26 500,00 

218100 Compteuse De Billets Modele 8672301 Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2010 02/11/2010 265 000,00 26 500,00 

218100 Comptoire De Reception Bleu alger Linéaire- Taux=10.00 % 01/08/2010 01/08/2010 151 000,00 15 100,00 

218100 Photocopieur Anshuatec 3522 Analogique Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2010 02/11/2010 327 550,00 32 755,00 

218100 Photocopieur Anshuatec 3522 Analogique Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2010 02/11/2010 327 550,00 32 755,00 

218100 PC portable sony VAIO Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2011 18/08/2011 127 550,00 12 755,00 

218100 CHAISE  VISITEUR Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 112 986,90 11 298,69 

218100 CAISSON  MOBILE  3 TIROIRS Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 146 788,20 14 678,82 

218100 CREDENCE MELAMINE 2 PORTES Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 36 855,00 3 685,50 
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218100 BUREAU  PDG Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 556 335,50 55 633,55 

218100 ARMOIRE  HAUTE VITREE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 103 720,50 10 372,05 

218100 CHAISE  SECRETAIRE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 86 872,50 8 687,25 

218100 PC portable sony VAIO BLANC Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2011 18/08/2011 127 550,00 12 755,00 

218100 Comptoire De Reception Bleu Linéaire- Taux=10.00 % 12/09/2010 12/09/2010 151 000,00 15 100,00 

218100 Climatiseur Linéaire- Taux=10.00 % 11/01/2004 11/01/2004 100 000,00 10 000,00 

218100 CLIMATISEUR CS A 125KE Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 191 880,00 19 188,00 

218100 ENSEMBLE ESPACE  06 PIECE Linéaire- Taux=10.00 % 08/10/2003 08/10/2011 595 000,00 59 500,00 

218110 Compteuse De Billets Modele 8672301 Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2011 02/11/2011 265 000,00 26 500,00 

218110 Compteuse De Billets Modele 8672301 Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2011 02/11/2010 365 000,00 36 500,00 

218100 CAISSON  MOBILE  3 TIROIRS Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 146 788,20 14 678,82 

218100 ARMOIRE  HAUTE VITREE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 103 720,50 10 372,05 

218100 CAISSON  MOBILE  3 TIROIRS Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 146 788,20 14 678,82 

218100 ENSEMBLE ESPACE  06 PIECE Linéaire- Taux=10.00 % 08/10/2003 08/10/2011 595 000,00 59 846,03 

218100 BUREAU  COURBE Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 50 544,00 5 054,40 

218100 BUREAU  1.40 X 0.80 Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 35 380,80 3 538,08 

218100 ARMOIRE  2 PORTES Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 94 770,00 9 477,00 

218100 BUREAU  1.40 X 0.80 Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 81 502,20 8 150,22 

218100 BUREAU  PDG Linéaire- Taux=10.00 % 18/08/2003 18/08/2003 547 911,50 54 791,15 

218100 CLIMATISEUR  SPLIT  9000  BTU Linéaire- Taux=10.00 % 31/08/2003 31/08/2003 94 040,00 9 404,00 

218100 CLIMATISEUR  24000  BTU Linéaire- Taux=10.00 % 30/09/2003 30/09/2003 150 930,00 15 093,00 

218100 ENSEMBLE ESPACE  06 PIECE Linéaire- Taux=10.00 % 08/10/2003 08/10/2011 595 000,00 59 500,00 

218100 ARMOIRE  HAUTE   METALIQUE Linéaire- Taux=10.00 % 24/09/2003 24/09/2003 32 088,00 3 208,80 

218100 Climatiseur Linéaire- Taux=10.00 % 11/01/2004 11/01/2004 100 000,00 10 000,00 

218100 Salon d'acceuil a 04 places Linéaire- Taux=10.00 % 30/05/2004 30/05/2004 102 000,00 10 200,00 

218100 Climatiseur Media 18000 BTU Linéaire- Taux=10.00 % 11/08/2004 11/08/2004 53 000,00 5 300,00 

218100 Climatiseur Split systeme 18.000 BTU Linéaire- Taux=10.00 % 10/05/2005 10/05/2005 109 316,23 10 931,62 

218100 Climatiseur TCL 18000 BTU Linéaire- Taux=10.00 % 20/07/2007 20/07/2007 60 000,00 6 000,00 

218100 Climatiseur split system 12000 btu samsu Linéaire- Taux=10.00 % 21/05/2009 21/05/2009 38 000,00 3 800,00 

218100 Climatiseur Split System 12000 BTU Sams Linéaire- Taux=10.00 % 12/05/2009 12/05/2009 34 000,00 3 400,00 
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218100 Bureau 1.60m Avec Roteure+Caison Linéaire- Taux=10.00 % 07/06/2011 07/06/2011 56 000,00 1 633,33 

218100 Comptoire De Reception Bleu Linéaire- Taux=10.00 % 12/09/2010 12/09/2010 151 000,00 15 100,00 

218110 Micro Ord Duel Core( 2.7-2.8-3 chz) Linéaire- Taux=10.00 % 02/01/2011 02/01/2011 195 000,00 9 750,00 

218110 Micro Ord Duel Core 03 Chz Linéaire- Taux=10.00 % 24/03/2011 24/03/2011 41 900,00 1 571,25 

218110 MICRO/ORDINATEUR Linéaire- Taux=10.00 % 31/03/2003 31/03/2003 62 809,00 6 280,90 

218110 Climatiseur Armoir 24000 Btu Linéaire- Taux=10.00 % 13/08/2011 13/08/2011 167 521,37 3 490,03 

218110 Compteuse De Billets Modele 8672301 Linéaire- Taux=10.00 % 02/11/2011 02/11/2011 265 000,00 2 208,33 

218110 Micro Ordavec ecran HP TFT et Ram 2GO Linéaire- Taux=10.00 % 09/11/2011 09/11/2011 33 760,67 281,34 

 853,66 878 1 915,47 354 19 وعــــمجمال

 252,60 470 دوات مكتبية مستهلكةأ

 106,26 349 2 وع الكلي للمركزـــــالمجم
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 تدخالت الصيانة(: حجوم مسببات التكلفة لمركز 00الملحق رقم )
 عدد التدخالتالتكلفة:  مسبب

 
 

 
 
 

 
 
 

 العمال
   المنصب 

 نة مجموعاصي

 نة مجموعاصي رةانة إداصي جا إلنتانة اصي نة توزيعاصي نة تمويناصي
 

 إطار
 فني)تقني( 786 6 115 372 6 264 35

 أعوان منفذين
 786 6 115 372 6 264 35 المجموع

 1 0 1 0 0 نةاصيالت نسبة تدخال

 
 لمجموعا لالعمانقل  االنتاج لتوزيعا لتموينا رةاإلدا المجموع

 000,00 880 8 234,31 5 2112702310 229,89 340 800,18 45 486,30 150 000,00 880 8 نةالصياتوزيع 
 786,00 6 4,00 0127 260,00 35,00 115,00 786,00 6 تلتدخالاعدد 

 
53 428,50 905,43 275,57 2 047,07 00302320 31,49 53 428,50 
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 هالمياحجوم مسببات التكلفة لمركز (: 02الملحق رقم )
 لتر من الماء المستعملالتكلفة:  مسبب

       SARL  LES GRANDS MOULINS DU SUD 

G.M.Sud 

 Situation  de Suivi Eaux Citernage 

         Qtité /Litre P.M Débit Crédit Solde Obs 

Stocks initial 5 533 502,69 0,30 
1 660 

050,81       

janv./12              

Entrée 1 065 180,00 0,30 319 554,00       

Cession 787 951,00 0,30   236 385,39     

Consommation 994 473,68 0,30   298 342,10     

Solde Janv/2012 4 816 258,01 0,3000   1 444 877,31 1 444 877,31   

févr./12              

Entrée 1 007 060,00 0,30 302 118,00       

Cession 788 802,00 0,30   236 670,57     

Consommation 208 818,27 0,30   62 645,48     

Solde Fév/2012 4 825 697,75 0,30     1 447 679,26   

mars/12              

Entrée 1 088 100,00 0,30 326 430,00       

Cession 751 813,00 0,30   226 143,98     

Consommation 223 994,12 0,30   67 198,24     

Solde Mars/2012 4 937 990,63 0,30     1 480 767,05   

avr./12              

Entrée 1 028 880,00 0,30 308 664,00       

Cession 683 980,00 0,30   205 194,03     

Consommation 215 377,57 0,30   64 613,27     

Solde Avril/2012 5 067 513,06 0,30     1 519 623,75   

mai/12              

Entrée 1 332 180,00 0,30 399 654,00       

Cession 951 070,00 0,30   285 320,89     

Consommation 258 831,24 0,30   77 649,37     

Solde Mai/2012 5 189 791,82 0,30     1 556 307,48   

juin/12              

Entrée 1 168 240,00 0,30 350 472,00       

Cession 843 675,00 0,30   253 102,61     

Consommation 194 192,17 0,30   58 257,65     

Solde Juin/2012 5 320 164,65 0,30     1 595 419,22   

juil./12              

Entrée 1 353 680,00 0,40 541 472,00       

Cession 738 359,00 0,40   295 343,50     
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Consommation 216 237,92 0,40   86 495,17     

Solde Juill/2012 5 719 247,73 0,40     1 755 052,56   

août/12              

Entrée 1 030 000,00 0,40 412 000,00       

Cession 186 787,00 0,40   74 714,94     

Consommation 103 811,75 0,40   41 524,70     

Solde Aout/2012 6 458 648,98 0,40     2 050 812,92   

sept./12              

Entrée 671 740,00 0,40 268 696,00       

Cession 811 302,00 0,40   324 520,72     

Consommation 223 518,34 0,40   89 407,34     

Solde Sept/2012 6 095 568,64 0,40     1 905 580,86   

oct./12              

Entrée 1 853 054,00 0,40 741 221,60       

Cession 644 383,00 0,40   257 753,30     

Consommation 265 153,44 0,40   106 061,38     

Solde Oct/2012 7 039 086,20 0,40     2 282 987,79   

nov./12              

Entrée 1 131 460,00 0,40 452 584,00       

Cession 695 573,00 0,40   278 229,06     

Consommation 218 779,60 0,40   87 511,84     

Solde Nov/2012 7 256 193,60 0,40     2 369 830,88   

déc./12              

Entrée 1 045 900,00 0,40 418 360,00       

Cession   0,40   0,00     

Consommation 228 574,23 0,40   91 429,69     

Solde Dec/2012 8 073 519,37 0,40     2 696 761,19   

CONS. EAU 2012 3 351 762,32 
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 31الملحق 

 جداول تخصيص استهالك المياه على الكميات المشتراة

Fiche d'imputation Comptable 

 

 
Cons Eau Mois de 

Janvier 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

janv./12 23 629,670 841 807   4 256,506 152 667   

              

       
       Cons Eau Mois 

deFevrier  
    Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

févr./12 1 936,704 68 995   3 898,416 139 823   

              

       
       Cons Eau Mois deMars 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

mars/12 2 230,328 79 455   4 029,889 144 539   

              

       
       
       Cons Eau Mois deAvril 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

avr./12 2 072,037 73 816   3 946,875 141 561   
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Cons Eau Mois de Mai 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

mai/12 3 157,139 112 473   4 080,618 146 358   

              

       
       Cons Eau Mois de Juin 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

juin/12 2 004,944 71 426   3 422,845 122 766   

              

       
       Cons Eau Mois de Juill 

    Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

juil./12 2 708,963 96 507   3 338,228 119 731   

              

       
       Cons Eau Mois de Aout 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

août/12 2 914,014 103 812     0   

              

       
       
       Cons Eau Mois de Sept 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    

Blé Dur 08 Tonne 285 L 
 
 

   
         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 
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sept./12 2 864,842 102 060   3 386,385 121 458   

              

       
       
       Cons Eau Mois de Oct 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

oct./12 2 763,323 98 443   4 648,050 166 710   

              

       
       Cons Eau Mois de Nov 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

nov./12 2 184,944 77 839   3 929,581 140 941   

              

       
       
       Cons Eau Mois de Dec 

     Blé Tendre 15 Tonne 538 L 
    Blé Dur 08 Tonne 285 L 
    

         Blé Dur   Blé Tendre Montant 

Mois Qtit Tritu Cons eau L   Qtit Tritu Cons eau L 0,30 DA L 

déc./12 2 627,891 93 619   3 762,703 134 956   
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 الخدمات الهاتفية (: حجوم مسببات التكلفة لمركز00الملحق رقم )
 ةعدد الخطوط السلكية والالسلكيالتكلفة:  مسبب

 
 

 األمانة نائب المسير المسير مستوىال
مكتب العالقات 
 البنكية والخارجية

 التجارة فلةالحائق اس اإلنتاج الجودة اإلدارة العامة
المالية 

 المحاسبةو 
 مناألن اعو أ

أعوان غرفة 
 تحكم

 المجموع صيانة

 13000 0000   2000 1000  7000 7000 0000 7000 7000 3000 3000 إطار

 73000 2000 7000 0000    0000 7000      فني)تقني(

 300000 30000  70000  73000 3000 22000       أعوان منفذين

 20000 0000 0000 7000 7000 3000 3000 المجموع
 

70000 2000 72000 7000 72000 707000 

 01000 0000 3000 2000 0000 30000 3000 2000 7000 0000 0000 0000 3000 7000 عدد الخطوط

               
 

               

 
 المجموع األمن صيانة نقل العمال اإلنتاج توزيع تموين اإلدارة

      

 63,00 9,00 5,00 1,00 10,00 13,00 3,00 22,00 عدد الخطوط
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 االستيراد (: حجوم مسببات التكلفة لمركز00الملحق رقم )

 بالعملة الصعبة دج من التسديدات 0111التكلفة:  مسبب
 
 

 التسديدات بالعملة الصعبة   المصاريف البنكية المرجع
Conv.1118/09 Reglt. Parciel. Virt_Cpte Silo            36 560 623,83    

Virt 107/11  Terminal Céréalier de Djen Djen              3 000 000,00    
Virt 109/11  Terminal Céréalier de Djen Djen              4 000 000,00    
Virt 111/11  Terminal Céréalier de Djen Djen              2 000 000,00    
Virt 118/11  Terminal Céréalier de Djen Djen              3 000 000,00    
Virt 124/11  Terminal Céréalier de Djen Djen              4 000 000,00    

Vir 129/2011 Terminal Céréalier de Djen Djen              2 000 000,00    
Virt 137/11  Terminal Céréalier de Djen Djen              2 000 000,00    

Fr 414200851 National Flaour 2365000 usd Cour 76.0891                                  -      

Rest Prov/CDI802/CHF3300/Bhler Non                 255 611,93    

Reg Prov/CDI957/CHF3545/Bhler  Non                  285 457,33    

    693,09 101 57            المجموع
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 اهتالك المباني (: حجوم مسببات التكلفة لمركز00الملحق رقم )

 عدد المباني التكلفة: مسبب
 
 

 سةاحر الت امقصور 
212070 Guerites 

Linéaire- 
Taux=5.00 % 

30/06/2006 30/06/2006 360 000,00 18 000,00 

       

 عيةإهتآلك المباني الصنا

213010 
Batiments de 
production 

Linéaire- 
Taux=2.50 % 

30/06/2006 30/06/2006 
462 640 
000,00 

11 015 229,39 

212010 
Amenagements 

interieurs 

Linéaire- 
T
a
u
x
=
5
.

0
0

 
% 

30/06/2006 30/06/2006 10 573 800,00 528 700,00 

 929,39 561 11 وعــــــــالمجم
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 التأمينات (: حجوم مسببات التكلفة لمركز00) الملحق رقم

 من تكلفة األصل المؤمن عليه دج 0111 التكلفة: مسبب
 

 رصيد  مدين رصيد دائن األصل المؤمن عليه
Amenagements Interieurs                                                                              10 573 800,00 - 

Guerites                                                                                             360 000,00 - 

Agencements et aménagements de terrain                                                               10 933 800,00 - 

Batiments Industriéls                                                                                462 665 500,00 - 

Silos de Reception de blé                                                                            10 300 000,00 - 

Tunel                                                                                                8 200 000,00 - 

Tremiesd de Reception                                                                                1 120 000,00 - 

Hangar 10 Tonnes                                                                                     840 000,00 - 

Hangar Pour Chargement de Son                                                                        960 000,00 - 

Murs                                                                                                 7 650 000,00 - 

Abris pour vehicule                                                                                  1 250 000,00 - 

Poste de Garde                                                                                       750 000,00 - 

Niche P/Postes Transformateur                                                                        3 000 000,00 - 

Agencements et installations                                                                         21 319 775,92 - 

Niche P/groupe Electrogene                                                                           570 000,00 - 

Bureau de directeur de projet                                                                        915 000,00 - 

Bache a Eau                                                                                          2 880 000,00 - 

Chambre D'equipement bache Eau                                                                       980 000,00 - 

Constructions                                                                                        523 400 275,92 - 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels                                          

789 199 476,98 - 

Materiél de Laboratoire                                                                              12 388 651,11 - 

Materiél de Nettoyage de blé                                                                         25 945 844,51 - 

Pont Bascule                                                                                         540 000,00 - 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels                                          

828 073 972,60 - 

Materiel De Transport                                                                                46 984 653,05 - 

Mobilier De Bureau                                                                                   3 870 094,66 - 

Materiel De Bureau                                                                                   3 506 981,50 - 

Citerne GPL                                                                                          625 000,00 - 

Autres immobilisations corporelles                                                                   54 986 729,21 - 

Immobilisations corporelles en cours                                                                 1 504 473,38 - 

Investisseme en cours-Batiment                                                                       5 674 403,50 - 

Reseau anti incendi                                                                                  4 778 035,54 - 

Immobilisations corporelles en cours                                                                 11 956 912,42 - 

Silo Djen Djen                                                                                       - - 
Créances rattachées à des participations 
groupe                                                      

- - 

Prêts et créances sur contrat de location - 
financement                                              

141 451 252,83 - 
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Prêts et créances sur contrat de location - 
financement                                              

141 451 252,83 - 

Dépôts et cautionnement versés                                                                       936 000,00 - 

Dépôts et cautionnement versés                                                                       936 000,00 - 

Amenagement Interieur                                                                                - 2 907 795,00 

Amort.Guerites                                                                                       - 99 000,00 

Amort.Batiments Industriels                                                                          - 115 663 514,65 

Amort.Silos de Reception                                                                             - 2 575 006,05 

Amort.Tunel                                                                                          - 2 050 004,89 

Amort.Tremies de Reception                                                                           - 280 000,63 

Amort.Hangar 10 Tonne                                                                                - 210 000,50 

Amort.Chargement Son                                                                                 - 239 977,96 

Amort.Murs                                                                                           - 2 103 750,00 

Amort.Abris Pour Vehicules                                                                           - 343 749,92 

Amort.Poste de Garde                                                                                 - 206 250,00 

Amort.Niche Pour Postes Transf                                                                       - 825 000,00 

Amort.Agencements.Instal                                                                             - 9 293 281,35 

Amort.Niche Pour Group Electro                                                                       - 156 750,00 

Amort.Bureau de Direc de Proje                                                                       - 251 625,00 

Amort.Bache A Eau                                                                                    - 792 000,00 

Amort.Chambre D'equipement                                                                           - 269 499,92 
Amortissement installations techniques 
Materiel et Outillage                                         

- 685 242 017,51 

Amort.Materiél Laboratoire                                                                           - 9 544 510,47 

Amort.Materiél Netoyage Blé                                                                          - 20 108 029,54 

Amort.Pont Bascule                                                                                   - 148 500,00 

Amort.Materiél de Transport                                                                          - 41 162 908,38 

Amort.Mobilier de Bureau                                                                             - 3 094 739,74 

Amort.Materiel De Bureau                                                                             - 1 917 964,19 

Amort.Citerne GPL                                                                                    - 171 875,04 

  3 143 477 885,96 899 657 750,74 

 135,22 820 243 2 تكلفة األصل المؤمن عليه
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مصفوفة معامالت االرتباط لمركز استهالك و للعينة   االحصائي  اختبار التوزيع(: 00الملحق رقم )

 المحروقات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 اهتالك معدات النقلمصفوفة معامالت االرتباط لمركز و  للعينة  االحصائي اختبار التوزيع (:00الملحق رقم )
 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

المركباتعدد   ,385 3 . ,750 3 ,000 

 984, 3 1,000 . 3 176, تكلفة األنشطة

a. Lilliefors Significance Correction 
   

 
 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 001, 4 687, . 4 402, عدد لترات الوقود

 011, 4 701, . 4 391, تكلفة األنشطة

a. Lilliefors Significance Correction 
   

   
 تكلفة األنشطة عدد لترات الوقود

Spearman's rho  عدد لترات

 الوقود

Correlation Coefficient 1,000 1,000
**
 

Sig. (2-tailed) . . 

N 4 4 

Correlation Coefficient 1,000 تكلفة األنشطة
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 4 4 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

 تكلفة األنشطة عدد المركبات   

Spearman's rho عدد المركبات Correlation Coefficient 1,000 ,866 

Sig. (2-tailed) . ,333 

N 3 3 

 Correlation Coefficient ,866 1,000 تكلفة األنشطة

Sig. (2-tailed) ,333 . 

N 3 3 

 
 

 المستخدمينمصفوفة معامالت االرتباط لمركز و االحصائي للعينة  اختبار التوزيع(: 21الملحق رقم )
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

x ,346 18 ,000 ,769 18 ,001 

y ,256 18 ,003 ,804 18 ,002 

a. Lilliefors Significance Correction 
   

 

Nonparametric Correlations 

 
Correlations 

   
X y 

Spearman's rho x Correlation Coefficient 1,000 ,842
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

y Correlation Coefficient ,842
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  خدمة الكهربائيةاللمركز معامالت االرتباط  مصفوفةاالحصائي للعينة و  اختبار التوزيع(: 20الملحق رقم )

  

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

x ,334 7 ,018 ,788 7 ,031 

y ,504 7 ,000 ,453 7 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
   

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   
x y 

Spearman's rho x Correlation Coefficient 1,000 ,000 

Sig. (2-tailed) . 1,000 

N 7 7 

y Correlation Coefficient ,000 1,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 . 

N 7 7 

                                      **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

ألبسة العماللمركز (: مصفوفة معامالت االرتباط 22الملحق رقم )  
 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   
x y 

Spearman's rho x Correlation Coefficient 1,000 ,994
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 8 8 

y Correlation Coefficient ,994
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 8 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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معدات وأدوات المكاتبلمركز مصفوفة معامالت االرتباط االحصائي للعينة و  اختبار التوزيع(: 22الملحق رقم )  

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Inducteur.x ,423 6 ,001 ,552 6 ,000 

cout.y ,482 6 ,000 ,517 6 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
   

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   
Inducteur.x cout.y 

Spearman's rho Inducteur.x Correlation Coefficient 1,000 ,676 

Sig. (2-tailed) . ,140 

N 6 6 

cout.y Correlation Coefficient ,676 1,000 

Sig. (2-tailed) ,140 . 

N 6 6 

 

 

 

 

 

 تدخالت الصيانةلمركز مصفوفة معامالت االرتباط االحصائي للعينة و  اختبار التوزيع(: 20الملحق رقم )
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Inducteur.x ,452 5 ,001 ,584 5 ,000 

cout.y ,373 5 ,022 ,671 5 ,005 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

   
Inducteur.x cout.y 

Spearman's rho Inducteur.x Correlation Coefficient 1,000 1,000
**
 

Sig. (2-tailed) . . 

N 5 5 

cout.y Correlation Coefficient 1,000
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 5 5 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 

 

المياهلمركز (: مصفوفة معامالت االرتباط 20الملحق رقم )  

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Statistic df Sig. 

Inducteur.x ,260 2 . 

cout.y ,260 2 . 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   
Inducteur.x cout.y 

Spearman's rho Inducteur.x Correlation Coefficient 1,000 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 2 2 

cout.y Correlation Coefficient 1,000
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 2 2 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 



 ..................................................................................................المالحق .
 

 

 

 

ز اهتالك المعداتلمرك(: مصفوفة معامالت االرتباط 20الملحق رقم )  
 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   
Inducteur.x cout.y 

Spearman's rho Inducteur.x Correlation Coefficient 1,000 -,600 

Sig. (2-tailed) . ,285 

N 5 5 

cout.y Correlation Coefficient -,600 1,000 

Sig. (2-tailed) ,285 . 

N 5 5 

 

 

اهتالك المبانيلمركز (: مصفوفة معامالت االرتباط 20الملحق رقم )  

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Statistic df Sig. 

Inducteur.x ,260 2 . 

cout.y ,260 2 . 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Nonparametric Correlations 

 

Correlations 

   
Inducteur.x cout.y 

Spearman's rho Inducteur.x Correlation Coefficient 1,000 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 2 2 

cout.y Correlation Coefficient 1,000
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 2 2 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 



 ..................................................................................................المالحق .
 

 

 

 

التنقالت والفندقةلمركز (: مصفوفة معامالت االرتباط 20الملحق رقم )  
 

 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Statistic df Sig. 

Inducteur.x ,260 2 . 

cout.y ,260 2 . 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Nonparametric Correlations 
 

Correlations 

   
Inducteur.x cout.y 

Spearman's rho Inducteur.x Correlation Coefficient 1,000 -1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 2 2 

cout.y Correlation Coefficient -1,000
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) . . 

N 2 2 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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