


 







 

 

 
: قال تعاىل

 

 َما َقِمَّما المَِّى َمَع َأِإَلْى اِلَأِزِض ُخَمَفاَء ًٍََِجَعُمُكِم السٌَُّء ًٍََِكِشُف َدَعاُي ِإَذا اِلُمِضَطسَّ ٍُِجَُب َأمَِّننث 

ِِ بَََِن ُبِشّسا السٍَِّاَح ٍُِسِسُن ًََمِن ًَاِلَبِحِس اِلَبسِّ ُظُمَماِت ِفُ ٍَِوِدٍُكِم َأمَِّن  َتَركَُّسًَن  ٍََد

 ِمَن ٍَِسُشُقُكِم ًََمِن ٍُِعَُدُي ُثمَّ اِلَدِمَق ٍَِبَدُأ َأمَِّن   ٍُِشِسُكٌَن َعمَّا المَُّى َتَعاَلى المَِّى َمَع َأِإَلْى َزِحَمِتِى

 ِفُ َمِن ٍَِعَمُم َلا ُقِن   َصاِدِقنَي ُكِنُتِم ِإِن ُبِسَهاَنُكِم َهاُتٌا ُقِن المَِّى َمَع َأِإَلْى ًَاِلَأِزِض السََّماِء

ًَاِت  ِِف ِعِمُمُوِم ادَّاَزَك َبِن   ٍُِبَعُجٌَن أٍََّاَن ٍَِشُعُسًَن ًََما المَُّى ِإلَّا اِلغَََِب ًَاِلَأِزِض السََّما

 مث َعُمٌَن ِمِنَوا ُهِم َبِن ِمِنَوا َشكٍّ ِفُ ُهِم َبِن اِلآِخسَِّ
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اإلهداء 
 

 

 

 َربٔٓ اِهَعاَهٔمنَي ٌٔ َََمَمأتْ ٔهوَٓ  َٓ َََمِحَّا ََُنُسٔلْ    162: األنعام سورة         ُقِى ِإىَٓ َصالٔتْ 

خىفاً وطمعا 

َََما َأِرَسِوَهاَن ِإهَٓا َرِحَمّة ٔهِوَعاَهٔمنَي           107 : األنبياء سورة 

أحبك أكثر مه وفسي  

ََاِهَُِِّم اِهَآٔخِز  ٌٔ ٌُ ٔمَو اهثََّمَزأت َمِو َآَمَو ٔمِهًُِم ٔباهوَّ ََاِرُسِق َأِيَو  126 : البقرة سورة  َربِّ اِجَعِى َيَذا َبَوّدا َآٔمّها 

 فخرااً وإوتماء 

َُاّتا َبِى َأِحَّاْء ٔعِهَد َربًِِِّم ُِِزَسُقَُى ٌٔ َأِم  169 :آل عمرانسورة           َََها َتِحَسَبوَّ اهَّٔذَِو ُقٔتُوُا ٔفْ َسٔبِّى اهوَّ

 إكبارا و إجالالً

َُأهدَِِِو ِإِحَساّنا ََٔباِه   24: اإلسراء سورة        َََقَضى َربَُٓم َألَٓ َتِعُبُدَِا ِإلَٓ إَِِٓاٍُ 

  ورضىاوا برَاً إليهما

ََُقى رَّبِّ اِرَحِمًَُما َكَما َربََّّأنْ َصٔغرّيا          24: سورة اإلسراء 

امتناواً وعرفاوا ... إليها 

َأِئوْ ٔمِو ََِسِّزا ٔهْ ََاِجَعِى  َأٔخْ َياُرََى  اِشُدِد ٌٔ ٌُ  َأِسِرٓ ٔب   31-29: سورة طه     َأِمِزٓ ٔفْ َََأِشِزِك

ا واعتساز حمبة... مجيعَا إليهم

ََّكاَى ُأََهٔئَم ُكىُّ ََاِهُفَؤاَد ََاِهَبَصَز اهسَِّمَع ِإى ٌُ  36: اإلسراءسورة             َمِسُئُّها َعِه

  إىل اإلخىان احملاسبني

 أهدي حبثي هذا



وتقدير  شكر
 : إىل بالشكر أتوجو

  .بن ساهل وسيلة: يكون أستاذيت الدكتورة أن ذلذا العمج ما كان وججَّز  اا  عَّز  بعد إىل اليت 

ورقة  بأخالقك ىذه األطروحة، حيث غمرتين إ داد فرتة خالل هوتوجي نصح من يل هيتأسد ما شكرا لك  لى
 ىذه مناقشة لقبلوىم اللجنة أ ضاء األساتذة كما أشكر. اجلعاء خري جيعيك  ين أن اا أسأل وتواضعك تعاملك

 .األطروحة

: شكر خاص إىل
  لى نصائحو القيمة ومسائلتو الدءوبة  ن البحث، حيث كان نعم السند دمدوم زكريا  الدكتور األستاذ القدوة

. ونعم الظهري، جعج اا جهده و  ونو يف ميعان حسناتو
.   لى مسا دتو يف الضبط اللغوي ذلذه الطروحةعمر قيةاألستاذ 

: العمج ذلذا ود مهم وتوجيههم بنصحهم  لينا يبخلوا مل الذين إىل
 :و من األردن  لى كج الد م واالىتمام، ظاهر شاهر القشي: الدكتور :من خارج اجلعائر

، الدكتور عادل كيدودة، األستاذ عامر الحاج األستاذ ذهب علي، األستاذ بدوي إلياس، األستاذ :من اجلعائر
. مزهودة عبد المليك والدكتور قريشي محمد

إىل م . ىذا البحث ود م بيانات بعض حتصيج يف مسا دهتم  لى
 كان دوما د ج  .حريزي ياسمينة وحريزي الزهرة، وجارتاي بكوش فاطمة الزهرةأخيت : إىل من كانتا دوما سندي

. وسليم نعيمة محمودي يمينة هناء: إىل من كانتا دوما سراجا حليايت األختان
، عواطف عيشوش، منى خلف، إيمان قحموش، سناء طباخي: إىل أصدقائي وزمالئي يف مدرسة الدكتوراه

.  بن عامر دهينين، رياض عيشوش
.   لى د مهم وإىتمامهم

.  الوادي وجبامعة زلمد خيضر ببسكرةبإىل زمالئي وأصدقائي يف جامعة محة خلضر 
السيد : مصنع جسر قسنطينة  لى كج الد م ورحابة الصدر وباألخص خاصة  مال رلمع صيدال إطارات إىل

 .مراقبة التسيري بادلديرية العامة جملمع صيدالو  مراقب تسيري ادلصنع، وسيلة أودلان مسؤولة بقسم احملاسبة باي أمين
. والوفاء، وليعذرين من مل أذكر أمسو سهوا مين وجازى اا  ين اجلميع خري اجلعاء والتقدير احلب خالص فللكج

 

وأخريًا اللهم إوي أشهدك بأوين قد بذلت ما يسزت يل مه جهد فإن منت قد وفقت فمه عندك، و إن منت قد أخطأت أو قصزت 

فمه عندي، اللهم أجعل عملي هذا مقبىاًل وسعيي فيه مزضيًا مشنىرًا مبتغيًا به وجهل النزيم 

 .وآخز دعىاوا أن احلمد هلل رب العاملني



 
 

  :الملخص

نا يف إطار ىذه الدراسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الذي يعترب، نتيجة التكامل الذي يربزه بني املعلومات ناولت
.  نظاما حماسبيا فعاالحول العالقة السببية املتبادلة بني كل من املوارد واألنشطة واملنتجات،اليت يقدمها  املالية وغري املالية

كما استخدمت مقوماتو يف . حيث طوِّر ىذا النظام يف عدة مراحل ليعطي فهما أفضل ملا حيرك ويدفع التكاليف
، حماسبة استهالك املوارد، املوجهة بالوقتتصميم واقرتاح نظم تكاليف جديدة كنظام التكاليف على أساس األنشطة 

تسمى خمرجات نظام التكاليف على أساس األنشطة باملعلومة على أساس األنشطة . نظام التكاليف على أساس املواصفات
يف جماالت عدة كالتسعري و تتكون من حتليل األنشطة، حتليل مسببات التكلفة وحتليل مقاييس األداء؛ واليت تستخدم 

باإلضافة إىل املعلومات التسويقية لتنفيذ التسعري على أساس األنشطة، كما استخدمت للتخطيط والرقابة لتنفيذ املوازنة 
بذلك استخدمت ىذه املعلومة لقياس األداء واختاذ القرارات املختلفة يف إطار ما يسمى التسيري . على األساس األنشطة
اإلجراءات املستمدة من   ينطوي على تنفيذ عدد منإداريهنج إن التسيري على أساس األنشطة . على أساس األنشطة

التسيري على أساس األنشطة االسرتاتيجي لتنفيذ الفعالية  (1):  يف بعديناألنشطةالتكاليف على أساس حتليل خمرجات 
من خالل القيام باألشياء الصحيحة، ويتضمن  ىذا البعد تصميم املنتج، مزيج املنتج والتسعري، العالقة مع املوردين 

التسيري على أساس األنشطة التشغيلي لتنفيذ الكفاءة عن طريق القيام باألشياء بطريقة  (2). والعالقة مع العمالء
بالتايل . صحيحة، ويتضمن  ىذا البعد إدارة األنشطة، إعادة ىندسة العمليات، إدارة اجلودة الشاملة والقياس املقارن

كطريق لتحسني القيمة اليت حتقق املؤسسة ىدف إدارة التكلفة واألنشطة اعتمادا على بعدي التسيري على أساس األنشطة 
 .تلقاىا العمالء والربح احملقق من ىذه القيمة

من منظور  (1): وفقاً للنموذج املقرتح من طرفنا ميكن استغالل املعلومة على أساس األنشطة هبدف حتسني األداء
( 2). إضافة القيمة للعميل، تسهيل تسري العالقة مع العميل و ختفيض وقت االستجابة إىل العميلمن خالل : العمالء

األفراد : من منظور التعلم والنمو (3). التحكم يف التكلفة، حتسني اجلودة وإدارة الوقت: من منظور العمليات الداخلية
بتحسني املعرفة بالعميل ومعرفة مزيج املنتجات ومعرفة سبل تغيري املنتجات مبعرفة سبل تصميم وتطوير املنتجات؛ 

اإلجراءات كداعم لنظرية القيود وهتدف التحسني املستمر وتنفيذ إعادة ىندسة العمليات؛ والنظم بالتأثري على إدارة 
حتسني ىيكل التكلفة عن طريق : من املنظور املايل (4). اجلودة الشاملة، نظام التكلفة املستهدفة وإدارة سلسلة التوريد

حتسني الكفاءة التسيريية بشقيها التخصيصية واإلنتاجية؛ كوسيلة لرفع مستويات الرحبية بتنفيذ التحسينات يف التكلفة، 
 أساسحتليل الرحبية على اجلودة والوقت وكذا تنفيذ التسعري على أساس األنشطة وحتسني رحبية العمالء من خالل 

وحتسني القيمة للمسامهني من خالل التأثري على بعض مؤشرات األداء املايل التقليدية مثل مؤشر العائد على  األنشطة؛
االستثمار وحتسني القيمة االقتصادية املضافة، وبالتايل حتسني القيمة للمسامهني كنتيجة هنائية ملمارسات أسلوب التسيري 

 كإطار عام للدراسة وجمال إلسقاط الظاىرة على الواقع من خالل صيدالنيةقد اخرتنا املؤسسات ال ل.على أساس األنشطة
مت من خالهلا إثبات الدور الفعال ألسلوب التسيري على أساس  جمموعة من النتائج،وخلصت الدراسة إىل  .حالة دراسةتبين 

  . املؤسسةاألنشطة  وقدرتو على حتسني أداء
 نظام التكاليف على أساس األنشطة، املعلومة على ، التسيري على أساس األنشطة، أداء املؤسسة:الكلمات المفتاحية

 .أساس األنشطة، بطاقة األداء املتوازن



 
 
Résumé : 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié le système de comptabilité par activités qui 

permet de produire des informations financières et non financières sur la relation causale 

réciproque entre les ressources, activités et produits, ce qui justifie son importance en tant qu’un 

système efficace dans le domaine de la comptabilité. C’est un système séquentiel à plusieurs 

étapes qui permet de donner une meilleure compréhension de ce qui cause les coûts. Les 

fondements essentiel de ce système sont également utiles dans la conception de nouveaux 

systèmes de coûts comme : la méthode ABC pilotée par le temps (TDABC), la comptabilité à base 

de consommations de ressources (RCA), la méthode (ABCII). 

Les outputs du système de comptabilité à base d’activités sont les informations à base d'activités 

qui comprennent l'analyse des activités, l’analyse des causes des coûts et l'analyse des mesures de 

la performance. Les informations à base d'activités sont utilisées dans plusieurs domaines tels que 

la tarification, la planification et le contrôle du budget à base d'activités. Donc, cette information 

est utilisée pour mesurer la performance et prendre des décisions différentes dans le cadre de la 

gestion par activités. La gestion par activités est une approche de gestion qui  implique la mise en 

œuvre d'un certain nombre d'actions issues de l'analyse des résultats de la comptabilité par 

activités en deux dimensions: (1) La gestion par activités stratégique pour la réalisation de 

l'efficience en faisant les bonnes choses, et cela inclut la dimension de la conception des produits, 

du mix produits et le prix du produits, la relation avec les fournisseurs et la relation client. (2) la 

gestion par activités opérationnelles pour la mise en œuvre de l'efficacité en faisant des choses de 

la bonne façon, et cela inclut les activités de gestion de la dimension, le reengineering des 

processus, le Total Quality Management et le Benchmarking. Selon ces dimensions de la gestion 

par activités, l’entreprise réalise son but de gestion des coûts et des activités, comme un moyen 

d'améliorer la valeur perçue par les clients et le gain réalisé à partir de cette valeur. 

Selon le modèle que  nous avons proposé  on  peut exploiter les informations à base d'activités afin 

d'améliorer les performances en perspectives: (1) clients ; en ajoutant de la valeur au client qui  va 

faciliter la relation avec le client et de réduire le temps de réponse au client. (2) le processus 

internes: contrôle des coûts, amélioration de la qualité et la gestion du temps. (3) l'apprentissage et 

de la croissance ; les individus, à améliorer la connaissance du client, connaissance du mix de 

produits et comment concevoir et développer les produits; les procédures, comme un supporteur 

de la théorie des contraintes, des objectifs d'amélioration continue et la mise en œuvre du 

Benchmarking; les systèmes, l’impact sur le Total Quality Management, le coût cible et le gestion 

de la chaîne logistique. (4) finances; améliorer la structure des coûts en améliorant l'efficacité 
gestionnaire  en leur branche l’efficience allocative  et  l’efficience productive. En tant que moyen 

d'amélioration du niveau de rentabilité de la mise en œuvre de l'amélioration des coûts, la qualité et le 

temps Ainsi que la mise en œuvre de  prix à base d'activités d'améliorer la rentabilité des clients grâce 

à une analyse de la rentabilité à base d'activités d'améliorer la valeur des actionnaires en 

influençant certains indicateurs de performance financière traditionnels tels que le retour sur 

investissement et d'améliorer de valeur économique ajoutée, améliorant ainsi la valeur des 

actionnaires comme résultat final des pratiques de gestion à base d'activités. En faisant, la gestion 

par activité permet d’améliorer de performance d’entreprise du point de vue de  Balanced 

Scorecard. 

Nous avons choisi les institutions pharmaceutiques en tant qu’un contexte de recherche sur lequel 

se base notre analyse pratique à travers le choix d’une étude de cas. Nous avons conclu que la 
gestion par activités joue un rôle efficace dans l’amélioration de performance d’entreprise. 
 

 

Mots clés: La gestion par activités, La performance d’entreprise, Comptabilité par activités, 

L’information d’activité, Balanced Scordcard. 

 

 

 



  
 
 

 
 

 
 

 
Abstract : 
 

In the current research, we study the Activity-Based Costing which is considered as an 

effective accounting system that integrates financial and non-financial information describing 

the causal relationships between resources, activities and products. This system has been 

developed through several stages to give a better understanding of what motivates and drives 

the costs. Its components have also been used in designing and proposing new cost systems 

such as: Time-Based Activity Costing, Resource Consumption Accounting, and the ABCII.  

The outputs of the activity-based system are called Activity-Based Information which consists 

of activity analysis, cost drivers’ analysis and the analysis of performance measurements. 

Activity-Based Information is used in several areas such as pricing and the marketing 

information for the implementation of the activity-based pricing. It is also used for planning 

and monitoring the implementation of the activity-based budgeting. Therefore, this 

information is used to measure performance and make different decisions in the context of 

activity-based management. Activity-Based Management (ABM) is a management approach 

that involves the implementation of several actions resulting from the analysis of the findings 

of activity-based accounting in two aspects: (1) Strategic Activity-Based Management for the 

implementation of effectiveness by doing the right things, and this includes the dimension of 

product design, product mix and product pricing and the relationship with both suppliers and 

customers. (2) Operational Activity-Based Management for the implementation of efficiency 

by doing things the right way, and this includes management activities, business 

reengineering process, total quality management and benchmarking. Depending on the two 

dimensions of Activity-Based Management, the company realises its management cost and 

activities as a way to improve the value received by customers and the profits gained from 

this value. 

According to the model we have proposed in this study, Activity-Based Information can be 

employed to improve the performance from the following perspectives: (1) Clients: adding 

value to the customers; this will facilitate the relationship with the customer and reduce the 

response time to them. (2) Internal processes: cost control, quality improvement and time 

management. (3) Learning and growth: a) Individuals; by improving their knowledge of the 

customer and of the product mix and how to design and develop products; b) Procedures, as a 

supporter of the theory of constraints, aim at the continuous improvement and the 

implementation of Benchmarking; c) Systems as they impact the Total Quality Management, 

Target Cost and supply chain management. (4) Finance: improving the cost structure by 

enhancing the managerial efficiency in its two dimensions; allocative efficiency and 

productive efficiency. As a way to raise the level of profitability of the implementation of cost 

improvement, quality and time as well as the implementation of activity-based pricing to 

improve customer profitability through an activity-based profitability analysis to improve 

shareholder value by influencing some of the traditional financial performance indicators such 

as return on investment and enhancing added economic value, thereby enhancing shareholder 

value as the end result of Activity-based management. In doing so, activity-based 

management can improve the performance of the company from the Balanced Scorecard point 

of view. We have selected the pharmaceutical institutions as a case study in which we attempt 

to develop and analyse the phenomenon. The study concludes with a set of findings that prove 

the active role of activity-based management and its ability to improve company performance.  

 

Key words: Activity-Based Management, Company Performance, Activity-Based Costing, 

Activity-Based Information, Balanced Scorecard. 
 

 

 



 

 
 

 

 االختصار أو الرمز الداللة باللغة األجنبية الداللة باللغة العربية 
 Activity based Analyses ABA التحليل على أساس األنشطة 

 Activity-based approaches ABA املقاربات على أساس األنشطة

 Activity-Based Budgeting ABB املوازنة على أساس األنشطة 

نظام التكاليف على أساس األنشطة  Activity-Based Costing ABC 
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ا جمموعة من ال احمليطة لضمان  تهااملتفاعلة مع بيئ فتوحةامل نظمتعترب املؤسسة االقتصادية يف ظل نظرية النظم أ
عن  اً ومستقبلي اً حالي ًا تدعم عملية اختاذ القرار بتقدميها تصور باتت مرهونة بوجود نظم معلومات متعددة استمراريتها اليت 

ايف تطوير املؤسسة  وفعاالً  ورا مهماً د تلعب نظم املعلوماتبذلك . وضعيتها تقوم بتوفري املعلومات املالئمة ملختلف  أل
عرب عن النظرة الشمولية لكل أنشطة املؤسسة . اإلداريةجناز مجيع املهام والوظائف الالزمة إل اإلداريةاملستويات  ُ  املتكاملةي

ملعلومات اإلدارية املتكونة من جمموعة من العناصر املرتابطة تداول املعلومات املختلفة واستخدامها يف اختاذ القرار بنظم ال
يعد نظام املعلومات احملاسبية أحد أهم وأكرب النظم الفرعية لنظام املعلومات . املتكاملة املتفاعلة مع بعضها البعض

د بني هذين النظاميني يوج. اإلدارية وهو نظام رئيسي يف عالقته بالنظم الفرعية للمحاسبة املالية واحملاسبة اإلدارية
اسبة احملمن نظام  األساسيني نظام حماسيب يشكل حلقة للوصل بينهما هو نظام حماسبة التكاليف الذي يشكل جزءًا 

بذلك تقوم نظم . تخطيط والرقابة على األنشطة املختلفةاليركز على قياس التكاليف ألغراض التسعري و و اإلدارية 
خر مدة وبيانات أخرى اليت حتتاجها احملاسبة املالية يف إعداد آاملباعة أو تكلفة خمزون التكاليف بتحديد تكلفة املنتجات 

  .  التقارير والقوائم املالية
من  ؛ مما ميكن املؤسسةختفيضها إىل أدىن حد ممكنو التحكم يف تكاليف اإلنتاج كما تعمل نظم التكاليف على 

ونظرا للتطور . عن زيادة قيمة املنتج لديه مقارنة باملنتجات املنافسةالوصول إىل أهدافها يف حتقيق رضا الزبون الناتج 
نظم التكاليف عدم قدرة  مل يف إظهاراعو عدة امهت احلاصل يف البيئة االقتصادية، ومنها التغري يف قوى املنافسة؛ س

ا لالسريعة على مسايرة التغريات التقليدية  من بني املشاكل اليت . عهامأصبحت غري قادرة على التكيف تلك البيئة أل
 ،التكاليف غري املباشرة اليت تتم وفقا للتقدير الشخصي التكاليف التقليدية على معاجلتها مشكلة حتميل نظمعجزت 

األمر الذي يفقد بيانات التكاليف . وجود عالقة سببية واضحة بني تكلفة املنتج وما استخدمه من موارد املؤسسة ودون
تطوير عديدة للذا بدأت حماوالت . نظرا لتشوهها صعوبة اعتماد متخذي القرارات عليها عليه مصداقيتها مما يرتتب

-Activit( األنشطةرتح نظام التكاليف على أساس قُ اف. لإلدارةمع االحتياجات اجلديدة  حماسبية مبا يتالءم أساليب

based costing ; ABC (ب األساسي يف ظهوره كوسيلة ملواجهة اليت كانت السباملشكلة و بديل حياول معاجلة تلك ك
  .االحتياجات املتزايدة واملتغرية من املعلومات يف بيئة األعمال

كأحدث نظام لتحميل التكاليف غري املباشرة ولكنه سرعان ما استُخِدم  األنشطةنظام التكاليف على أساس يعترب 
حيث . يف استخدام األنشطة كأساس حلساب التكلفة يف جماالت تسيريية أخرى؛ نظرًا للفلسفة اليت يتبناها واملتمثلة

أهداف التكلفة تستهلك أنشطة وليس موارد وأن هذه األنشطة هي يعتمد هذا النظام على الفكرة األساسية مفادها أن 
يستخدم مفهوم النشاط لتفسري استهالك املوارد ويقيس هذا االستهالك من خالل ه أي أناليت تستهلك تلك املوارد؛ 

ضمن  ه ملعلومات مالية وغري مالية عن العالقة السببية املتبادلة بني كل من املوارد واألنشطة وأهداف التكلفةتقدمي
حتليل ملسببات ) Activity analysis( ،)2(لألنشطة حتليل ) 1( :يف شكل هاته املعلومات تكون .النموذج الثنائي البعد

ولقد أطلق  ؛)performance measurement analysis( لألداءاييس حتليل مق) 3(و )Cost driver analysis( التكلفة
 املعلومةلدقة وتفصيل هذه  نظرًا . )Activity-based information ; ABI(أساس األنشطة  عليها اسم املعلومة على

 ; Activity-based management)يف تسيري املؤسسات يف إطار ما يسمى بالتسيري على أساس األنشطة  استخدمت



  مقدمة  
  

  ب 
 

ABM) .لتسيري على أساس األنشطة لكون سلوب احيث يعترب نظام التكاليف على أساس األنشطة األرضية العملية أل
 مواطن اخللل توجيه نظر اإلدارة إىلهذا األخري يعتمد على خمرجات ذلك النظام لتكون وسيلة لدعم عملية اختاذ القرار و 

 أقل استهالكمقابل  عمالءال حاجيات إشباع من التمكن نشطة إىليهدف التسيري على أساس األكما  .حتسني األداءو 
 إجناز األنشطة بشكل حدوث التكلفة وكيفية املنجزة، وسبب األنشطة عن معلومات توفري إىل باإلضافة املؤسسة ملوارد

 مةالقي لتحسني تسيري األنشطة كطريق علىز يرك أسلوبعلى أساس األنشطة هو  أسلوب التسيريأي أن  .أفضل
وبذلك ميس التسيري على أساس األنشطة املستوى التشغيلي . املؤسسات يةرحب زيادةو حتسني العمليات عميل، لل املقدمة

  .واملستوى االسرتاتيجي يف عمليات املؤسسة
ا هدفًا بوصفه األداء إىلمن جهة أخرى ينظر  ً يف مفهومه . ات على حد سواءستسعى إليه مجيع املؤس اقتصادي

أما يف مفهومه . املؤسسة املختلفة ملوارد االقتصادي االستخدام خالل من الربح تعظيمب األداءيعرب عن التقليدي، 
دف   األداءمعاجلته من عدة جهات تسمى وفقا لبطاقة  حتقيق مشولية إىلاحلديث الواسع فقد عرب عنه بعدة أساليب 

العمليات ) 2(العمالء، ) 1: (حماور ملست ةأربع إىلاقة واليت صنفتها هذه البط لألداء أبعاد أوحماور ) 04(املتوازن 
 .املؤسسة ومتغريات بيئتها أهدافمفهوم واسع ومتطور بتطور  فاألداء ؛واحملور املايل) 4(التعلم والنمو و) 3(الداخلية، 
ا حيث أن  حتسني األداء بعملية  ماالهتما يداز ت إىل أدت املنافسة واحتدام حلديثةقتصادية ااال بيئةالالتطورات اليت شهد

ستمراريتها إىل حتقيقها لضمان ااملؤسسات سعى عترب من بني األهداف املهمة اليت تي والذي ؛الشامل للمؤسسة
الصعوبات اليت عاجلة شاملة على األعمال اليت متارسها هذه املؤسسات ملنظرة هذه العملية توفر تتطلب حيث . وتطورها

فإذا ما عوجلت تلك الصعوبات دون تلك النظرة الشاملة فهذا  ؛املختلفة األهدافقيق أثناء حت من املمكن أن تواجهها
ا     .ستظهر من جديديعين معاجلة ظواهرها اخلارجية فقط مما يعين أ

اليت  املعلومة على أساس األنشطةباعتبار أن التسيري على أساس األنشطة يقوم على النظرة الشاملة املستمدة من 
على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ورغبة منا يف دراسة هذا التأثري التكاليف على أساس األنشطة، نظام  ينتجها

  : ميكننا طرح اإلشكالية التاليةخصوصا مع االنفتاح االقتصادي الذي تعرفه البيئة اجلزائرية، 

  ؟ةاالقتصادية الجزائري كيف يساهم التسيير على أساس األنشطة في تحسين أداء المؤسسة
 

معتمدين على حتليل األداء وفقا  اإلشكالية املطروحة مت حتليلها إىل التساؤالت الفرعية التالية عنومن أجل اإلجابة 
  :املتوازن األداءحملاور بطاقة 

  ؟منظور العمالءمن  األداءتساعد يف حتسني األنشطة  ممارسات التسيري على أساسهل  -1
 ؟العمليات الداخليةمنظور من  األداءحتسني عمل على تهل ممارسات التسيري على أساس األنشطة  -2
 منظور التعلم والنمو؟من  األداءحتسني تساهم يف هل ممارسات التسيري على أساس األنشطة  -3
 املنظور املايل؟من  األداءيف حتسني  حتققهل ممارسات التسيري على أساس األنشطة  -4
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  فرضيات البحث
       :التاليةالفرضيات  اقرتاحميكننا املطروحة سابقًا ية الرئيس اإلشكاليةاإلجابة على  أجلمن 

 إضافة) 1(: عن طريق من منظور العمالء األداءتساعد ممارسات التسيري على أساس األنشطة يف حتسني  -
  ؛العميل إىل االستجابة وقت ختفيض )3(و العميل مع العالقة رييتس تسهيل) 2(للعميل، القيمة 

 لتحكما  (1):العمليات الداخلية بـمن منظور  األداءحتسني على ى أساس األنشطة ممارسات التسيري علتعمل  -
 الوقت؛ إدارة )3(و اجلودة حتسني (2 ) التكلفة، يف

: جيايب علىالتعلم والنمو بالتأثري اإل من منظور األداءحتسني يف ممارسات التسيري على أساس األنشطة تساهم  -
 .لنظما) 3(و اإلجراءات) 2(، األفراد) 1(

إجراءات ) 1(: املايل من خالل نظوراملمن  األداءتحسني بممارسات التسيري على أساس األنشطة  تسمح -
 .حتسني القيمة للمسامهني) 3(رفع مستويات الرحبية و) 2(التحسني كوسيلة لـ 

  أهمية البحث
ا من الدراسة أمهية تنبع على رغم  ًا حمدود أو اً لك معىن ثابتال مي مفهوماً املؤسسة الذي يعترب  أداءراسة تم بد كو
ة اإلداري والدراسات البحوث يف والتحليل والتمحيص االهتمام من األوفر النصيب نالت من املفاهيم اليتمن كونه 

هلذا فهو املوضوع  القدمي . اتساع معناه لتغري البيئة االقتصادية إىلأدى  لكن التطور املستمر هلذا املفهوم . معا بشكل
أحد أهم العناصر اليت  األداءتايل يعد الب ؛يف التسيري  املختلفة الفكرية واالجتاهات العلوم مع تداخلهخصوصا بث احلدي

يوفرها  اليت املعلوماتطبيعة بأيضا  الدراسة هذه تمكما . املنافسة أمامتقيس استمرارية وتطور وكذا صمود املؤسسات 
التسيري على أساس  أسلوبضمن ممارسات  اإلدارية القرارات على وتأثريهانظام التكاليف على أساس األنشطة 

واليت تتمثل يف املؤسسات واملسريين ض رت عتتسيريية و  اقتصاديةأهم مشكلة حل هذا البحث يف حناول وبذلك  .األنشطة
هو  يث نسبياً حد حماسيبأسلوب  يستخدم املعلومة على أساس األنشطة الناجتة عن منوذج دراسة  باقرتاح حتسني األداء

 األداءعلى أساس األنشطة يف حتسني  التسيريدى مسامهة مل فمن خالل دراستنا .األنشطةنظام التكاليف على أساس 
   .حتسن أدائهاعلى حث املؤسسات على ومعرفة قدرته احلديث  األسلوبتقدمي إضافة علمية بدراسة هذا حناول 

أحد  باستخدام ف على أساس األنشطة يف املؤسسات الصيدالنيةنظام التكالي تطبيق يف الدراسة أمهية تكمن كما
 .)Cooper two-stages activity- based costing system(: املسمى) Cooper(ه وهو منوذج كوبر ل املقدمة النماذج
وهو جممع صيدال الذي يعاين حسب  يف اجلزائر الصيدالنيةمؤسسات الصناعة وأكرب أهم بدراسة إحدى  قمناحيث 

متتلك  بيةو أور املنافسة الشديدة من قبل مؤسسات  إىلنظرا لتعرضه  .من تراجع يف حصته السوقية أعمالهمؤشر رقم 
ع الذي يتحمل على عاتقه مسؤوليات اجتماعية متعددة معلى العكس ا ؛الصناعة وتسعى لتحقيق الربح تكنولوجيات

إىل نسعى من خالل هذه الدراسة . الصناعة الصيدالنية اجلزائريةمقارنة باملؤسسات العاملة يف سوق  أدائه علىمما يؤثر 
مع وهو مصنع جسر قسنطينة من خالل استغالل املعلومة على أساس   تقدمي اقرتاحات لتحسني أداء أحد مصانع ا
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   .كممارسة للتسيري على أساس األنشطة  األنشطة يف اختاذ القرار 

  أهداف البحث
  : ىلدف من خالل هذه الدراسة إ

 كما حناول توضيح بعض املفهوم واملقومات حيث من أساس األنشطة على التكاليف نظام عرض -
 ؛تطبيقه على املرتتبة املنافع

وإطار التسيري على أساس األنشطة  أساس األنشطة على التكاليف التعرف على طبيعة خمرجات نظام  -
  ؛وحتديد العالقة بينهما

  اس األنشطة وأسلوب التسيري على أساس األنشطة؛ أس على التكاليف التميز بني نظام -
 يف املؤسسات الدوائية؛نظام التكاليف على أساس األنشطة لتطبيق منوذج كوبر  -
 توضيح كيفية حتسني األداء من خالل ممارسات التسيري على أساس األنشطة؛  -

  المنهج المتبع
تباع املنهج امن خالل املوضوع اجلة هذا متت معحيث التوجه االبستيمولوجي التفسريي ضمن تندرج دراستنا 

 اقرتاحإىل  ايهدف الباحث من خالهلفاملنهج االستكشايف هو عملية لتكوين املعرفة . ألسلوب اإلبعاد االستكشايف وفقاً 
البحث عن التفسري : كتشاف هيكل مفهومي نظري لتحقيق هدفني أساسيني؛ من خالل ا جديدة نسبياً نتائج نظرية 

تطبيق أسلوب اإلبعاد جيعل الباحث يبتعد نوعا ما عن إن  .فهم بغية الوصول إىل نتائج نظرية مبدعةوالبحث عن ال
 هاليت حتدد الروابط بني الظواهر وفقا لتصور  االفرتاضاتنطق، ويقتصر على البحث عن البحث عن النتائج املثبتة بامل

. الحقا ايتم اختباره اً تفسريي اً طابع تلفة ومنحهافهو إذن يهدف إىل حماولة استنتاج فرضيات من مالحظات خم؛ اخلاص
مع صيدالباستخدام تقنية دراسة احلالة يف وقد مت  ذلك  مجع  ؛ حيثباجلزائر العاصمة مصنع جسر قسنطينة التابع 

مع واملصنعاملقابلة واالعتماد على سجالت ومنشورات بيانات الدراسة باستخدام  ودراسة  ، واالستعانة ببعض التقاريرا
مع   .لتعرف على وضعية ا

  ع البحثو موض اختيارمبررات 
 :من أهم األسباب اليت دفعتنا الختيار دراسة هذا املوضوع ما يلي

 ؛اسبة ونظم املعلوماتباحملاألكادميي املتبع واملتعلق  ناوختصص نامسار يندرج ضمن كون املوضوع  -

ها   ًا ماما متزايدهتإشهد نظام التكاليف على أساس األنشطة كون موضوع  - ية اليت أصبح حيتّل كنظام وذلك لألمهّ
 ؛حماسيب حديث

ري على أساس األنشطة لوجود تداخل وخلط  األنشطة وأسلوب التسينظام التكاليف على أساس حماولة التميز بني  -
 كبري بينهما؛
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كاليف على أساس األنشطة أغلب الدراسات واملراجع اليت مت االطالع عليها من قبل الباحثة تشري إىل أن نظام الت -
 تطبيق هذا التحسني؛تعرض املمارسة العملية لكيفية  املؤسسة االقتصادية ولكنها الأداء حيسن من 

 ؛العمل احلاليةحتسني أساليب تساعدها يف ة والتسيريية احلديثة اليت يلألساليب احملاسبإمهال املؤسسات اجلزائرية  -

 التسيري على وأسلوب األنشطةنظام التكاليف على أساس ضوع قلة الدراسات واألحباث اليت تناولت مو  -
  . باألداءة مقرتنيف املؤسسات الصيدالنية  األنشطةأساس 

  صعوبات البحث
وتعدد جماالته صعب من عملية الضبط النظري  األداءتساع نطاق مفهوم اصعوبات متعلقة باجلانب النظري،  -

مل تتفق االجتاهات الفكرية فكري غين  لحقل عام هو بشك األداءوذلك راجع إىل أّن موضوع للمفهوم 
واملكونة له قريبة منه خرى األتداخله مع جمموعة من املفاهيم إىل ضافة باإل. لتحديد مفهوم واضح وموحد له

كما أن االستخدام املتبادل .وبةصعيف غاية ال ًا أمر املصطلحات املتقاربة تلك التمييز بني وهذا ما جعل مهمة 
طريقة واحدة جعل باعتبارمها تكاليف على أساس األنشطة وأسلوب التسيري على أساس األنشطة لنظام ال

 .صعب كذلكالتمييز بينهما 

 يف املؤسسةحلساب التكاليف توفر نظام  ميف حني متثلت الصعوبات اليت واجهتنا يف اجلانب التطبيقي يف عد -
وبذلك فقد واجهتنا صعوبات كثرية  ؛األنشطةساس لتصميم نظام التكاليف على أ اً الدراسة ليكون أساس لحم

  .البيانات اليت حنتاجها يف الدراسةوتصنيف أثناء مجع 

   الدراسات السابقة
ذ تساهم يف إ ؛ضوع من أهم معايري حتديد البناء البحثي السليمو املاملرتبطة بيعترب تقدمي وحتليل الدراسات السابقة 
من  ومفصال أساسياً  تعد مراجعة الدراسات السابقة عنصرا مهماً حيث . ةدعم الفهم االجيايب حول موضوع الدراس

التطرق يف هذا العنصر املرتب سيتم  .واجناز وكتابة البحوث والتقارير العلمية إعدادمفصليات املنهجية ونقطة انطالق يف 
  .يف بناء النموذج املقرتحمت االستفادة منها حيث الدراسة  اتهذه الدراسات واليت تتعلق مبتغري أهم  إىل زمنياً 

 باللغة العربية 
تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية بانتهاج األساليب " :، بعنوان)2003(دادن عبد الغني دراسة 
 المناخ وتحديات الجزائرية االقتصادية المؤسسة :حول األول الوطني ، الملتقى"في تخفيض التكاليف الحديثة

  ، الجزائر،ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلةكل  ،دالجدي االقتصادي
   .2003أفريل  23- 22يومي 

 املنافسة على اإلقتصادية املؤسسات قدرة بإجناح الكفيلة الوسائل أو دف هذه الدراسة اىل التعرف عن الشروط
 ًا أسلوب باعتبارهالتكاليف من منظور التحليل الشبكي  ةعاجلم لتحقيق هذا اهلدف مت. تطبيق املنهج التحليليمن خالل 

ا واحلد منها قدر اإلمكان كفيالً  وفقا ملا متليه الطريقة بضغط زمن  ؛بالتحكم العقالين يف التكاليف وحتديد مسببا
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على  هذه الدراسةبت لقد انص. اإلنتاج والتكلفة بعد حتديد ميل الدوال اخلطية وحتديد النقاط القصوى والدنيا للدوال
 الباحث ستعملااملعلومات املتاحة سنوية  ، ولكون"اجلزائر"بورقلة  املركز التكاليفي للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز

تنظيم احلقائق واملفاهيم بالشكل الذي يضمن كشف العالقات الضمنية ودراسة  يفأسلوب التحليل العاملي الرامي 
باستخدام نظام التكاليف على أساس ختصيص التكاليف غري املباشرة  طريقةتقييم  ىعل معتمداالظواهر املعقدة 

 ختفيض وقد توصلت الدراسة اىل أن أسلوب .)Pert-Cost(ضبط ورقابة األنشطة وفقا للتحليل الشبكيو األنشطة 
 بالضرورة رداءة يعين ال وهذا األسعار، اخنفاض بفضل احلواجز وتشكيل التنافس قوى لرتشيد ناجعة أداة يعد التكلفة
 بفضل التطور يف متوالية حلقات قد شهدت) احملاسبة االدارية( التسيري  حماسبةضافة اىل أن اإلب. املنتجات نوعية

  .رقابية كأداة)ABC(ظهور الـ يف عامال االنفراج هذا ويعترب ، السابقة األخطاء من االستفادة

األنشطة  المبني على التكاليف نظام لتطبيق مقترح تصور": بعنوان ،)2005(أمير إبراهيم المسحال  دراسة
ABC بقطاع األدوية لصناعة األوسط الشرق شركة على تطبيقية دراسة: الفلسطينية الشركات الصناعية في 

 ،كلية التجارة،استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويلمقدم الرسالة ، "غزة
   .2005فلسطين، مية بغزة، الجامعة اإلسال

  هلذا الشامل حيث التعريف من األنشطة، أساس على املبنية التكاليف نظام على التعرف إىل الدراسة هذه تعاجل
 هذه ولتحقيق .غزة قطاع يف الفلسطينية الصناعية الشركات على تطبيقه إمكانية ومدى التكلفة، إدارة نظم من النوع 

إجراء  مث ومن الصناعية الفلسطينية، الشركات يف التكاليف نظم واقع دراسةل ع املسح امليداينبأتبا  الباحث قام األهداف
 الدراسة نتائج أظهرت .غزة بقطاع التجميل الدوائية ومستحضرات للصناعات األوسط الشرق شركة علىدراسة تطبيقية 

 الدقيق التسعري عملية على تساعدها تكاليفنظم  وجود إىل تفتقر الفلسطينية الصناعية الشركات أن تطبيقها مت الىت
ا،  األخرى الشركات ظروف االعتبار بعني آخذة غري التسعري، عملية التنافسية عند األسعار يعتمد معظمها وأن ملنتجا

 قاً طب املنتجات تكلفة أن الدراسة بينت كما  .التصنيع عملية يف املستخدمة التكنولوجيا يف أو املواد اخلام نقل يف سواء
  .املتبعة التقليدية بالطرق هي عليه عما ختتلف األنشطة أساس على التكلفة ملدخل

 التعليمية الخدمات تكلفة لقياس األنشطة كأساس تكاليف نظام:"بعنوان ،)2007(حلس اهللا عبد دراسة سالم
، الجامعة 01: دد، الع15: اإلنسانية، المجلد الدراسات اإلسالمية بغزة، سلسلة الجامعة مجلة، "بالجامعات

  .2007فلسطين،  اإلسالمية بغزة،

ِساس على التكلفة عن احملاسبة مدخل الستخدام رئيسية بصورةالدراسة  هذا تناولت   قياس جمال النشاط يف أ
 أسعار وحتديد  اإلدارية القرارات لرتشيد) ABC(جمال الـ يف الالزمة املعلومات وتوفري التعليمية، اخلدمات تكلفة وترشيد

 املنهج استخدام مت البحث أهداف حتقيق حماولة إطار دقيقة، ويف موضوعية أسس على اجلامعات يف اخلدمات تلك
 نظام استخدام إمكانية مدى لدراسة االستنباطي املنهج استخدام ومت أدبيات الدراسة ملراجعة وذلك االستقرائي

اخلدمات  تكلفة وترشيد لقياس املمكنة التطوير أوجه واستنباطالقصور،  ملعاجلة الالزمة لتوفري البيانات األنشطة تكاليف
 الطرق باستخدام املرتبطة املشكالت على التغلب إمكانية أمهها النتائج جمموعة من إىل الدراسة خلصت ولقد .التعليمية
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 لكل تكلفة تمعدال استخراج يف) ABC(الـ نظام باستخدام وذلك املباشرة، غري التكاليف وتوزيع لتخصيص التقليدية
 إدارة من كالً  يفيد التكاليف بيانات أساس على التسعريوأن . منها لكل املناسبة التكلفة حمركات حسب على نشاط

 والتشغيل االستخدام على أثره ينعكس والذي التكاليفي، الوعي زيادة يف يسهم ومبا معها واملتعاملني اجلامعة
  .منها املرغوبة األهداف حيقق امب واملستخدمة املتاحة للموارد االقتصادي

واتخاذ  غراض الرقابةتقويم وتطوير أنظمة التكاليف أل" :بعنوان ،)2008( حسن توفيق محمود مصطفىدراسة 
مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فلسفة تخصص محاسبة كلية العلوم ، "دراسة ميدانية :القرارات

   .، الجزائرقسنطينة االقتصادية وعلوم التسيير جامعة منتوري
ردنية وتوضيح ة العامة األمهحتليل واقع نظم التكاليف املطبقة يف الشركات الصناعية املسا هدفت هذه الدراسة إىل

ا وضعفها  للصناعات الدوائية  دراسة احلالة حيث مت اختيار الشركة الفلسطينية ؛ باإلضافة إىل اعتماد اسلوبنقاط قو
 إىلتوصلت الدراسة  .)ABC(يف فيها والعمل على تطوير هذا النظام من خالل تطبيق نظام الـللتعرف على نظام التكال

نشطة ووجود ن شركات جمتمع وعينة الدراسة ال تطبق نظام التكاليف على أساس األأجمموعة من النتائج من بينها 
ف على أساس األنشطة وبالتايل مل دارات بنظام التكاليعدد كبري من اإل منها عدم معرفة معوقات حتول دون تطبيقه

ا وخاصة أت ذا النظام الذي ميكنها من حتديد اسعار مناسبة ملنتجا نشطة تحليل األب أنه يسمحخذ شركة عينة الدراسة 
دف التخلص منها وحتديد اليت تضيف قيمة من تلك لتحديد    .تعزيزها وتطويرها جلأغري املضيفة للقيمة منها 

ة ساس النشاط في تحسين مردوديأهمية نظام التكلفة على أ" :، بعنوان)2008(ي دراسة اليزيد ساحر 
إدارة : علوم التجارية تخصص، رسالة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماجستير في ال"المؤسسة
   ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائراألعمال

التكلفة على أساس مكانية املؤسسة الصناعية اجلزائرية على تبين نظام إللتعرف على مدى جاءت هذه الدراسة 
مت اتباع املنهج لقد  ."اجلزائر"مسنت واالمنيت بوالية برج بوعريريج ، حيث مت تطبيقه على مستوى وحدت األالنشاط 

ن ، علما وأت واملعلومات يف شكل وثائقذلك باحلصول على البيانا ج التحليلي يف الدراسة امليدانية؛الوصفي واملنه
حيث التكلفة على أساس النشاط الوحدة تطبق طريقة التكاليف الكلية اليت استعان بنتائجها الباحث لتطبق نظام 

كما توصل   .ن جناحه مرهون بتوفر بعض الشروطأىل أن هناك إمكانية لتطبيق هذا النظام يف البيئة اجلزائرية إال إتوصل 
من حتسني مردوديتها من خالل تتبع استهالك  كنهايف مؤسسة حمل الدراسة ُمي ) ABC(أن تطبيق نظام الـ الباحث اىل

أن هذا التطبيق ساهم يف ختفيض سعر التكلفة املوارد من قبل النشطة بطريقة أكثر دقةح حيث بينت الدراسة أيضا 
  .الدراسة ؤسسة حملالتكاليف التقليدي املطبق يف امل االمجايل مقارنة بنظام

 في ABMالـ  األنشطة أساس على اإلدارة نظام استخدام" :، بعنوان)2010(اليامور  يونس حازم دراسة علي
  .العراق الموصل، جامعة ،98: العدد ،32: المجلد الرافدين، تنمية مجلة، "التكلفة تخفيض فرص تحديد

  ختفيض دف واألساليب األدوات من موعةجم استخدام تتطلب للتكلفة الفاعلة أن اإلدارة الدراسة هذه وضحت
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 إدارة تتم إذ). ABM(ـال األنشطة أساس على اإلدارة نظام استخدام هي األدوات هذه وإحدى التكلفة، ورقابة 
 اإلطار تشكل اليت التحليالت من جمموعة على تعتمد واليت التكلفة هذه لنشوء املسببة األنشطة إدارة عن طريق التكلفة

 على التكاليف نظام مع يتكامل النظام هذا أن كما .التكلفة ختفيض فرص حتديد يف استخدامها وميكن مللنظا العام
 مت حيث. أهدافه حتقيق يف وتكاليفها األنشطة عن) ABC(يوفرها الـ اليت املعلومات استخدام خالل من األنشطة أساس

 مجلة إىل البحث خلص كما .املوصل ألبان عملمب التكلفة ختفيض لتحديد فرص حماولة يف احلالة دراسة منهج استخدام
 حتليل يوفرها يف اليت املعلومات باستخدام )ABC(الـمع  يتكامل )ABM(الـأمهها أن  ،والتوصيات االستنتاجات من

 وإن ؛التكلفة ختفيض فرص قيمة مبا يسمح بتحديد تضيف أنشطة إىل وتصنيفها األنشطة فعالية لتحديد العمليات
 وإعادة القيمة هندسة أسلوب تطبيق يف يفيد مدخالً  يعد األنشطة أساس على اإلدارة لنظام املختلفة حليالتالت

  .العمليات هندسة

في   ABMدور التسيير على أساس األنشطة " :بعنوان ،)2012( سماعيل حجازي، سعاد معاليمإدراسة 
   .الجزائر ، جامعة محمد خيضر بسكرة،27/28 :مجلة العلوم اإلنسانية، العدد ،"تحسين أداء المؤسسة

؛ من املؤسساتالتسيري على أساس األنشطة يف حتسني أداء  مدى مسامهة الدراسة إىل البحث يفهذه  عاجلت
مت معاجلة لقد . طارعمال يف هذا اإلهم األوالتطرق أل التسيري على أساس األنشطةطار النظري لألداء و خالل معاجلة اإل

بالتسيري عالقة كل متغري جزئي منهما إظهار اء غري مايل و دداء اىل أداء مايل وأألتقسيم اخالل شكالية البحث من إ
داء املايل نشطة يساهم يف حتسني األساس األسيري على أتىل أن الإوقد توصلت هذه الدراسة . أساس األنشطة ىعل

بأن  )Zéghal et Bouchekoua, 2000( وبشكوةزيكل  بدراسة مدعمني هذالتأثريه على مؤشر القيمة االقتصادية املضافة 
أما . لقيمة االقتصادية ملضافةااضح يف و متكنت من الزيادة بشكل املؤسسات اليت طبقت احملاسبة على أساس األنشطة 

من نظام  أوضح الباحثان أن كالً داء غري املايل فقد  نشطة يف حتسني األساس األأمسامهة التسيري على يف ما خيص 
 لتحديد مقاييس مالئمة  جديدًا  نشطة والتسيري على أساس األنشطة قد شكال معا مدخالً ف على أساس األالتكالي

باملوردين، مقاييس اء اخلاصة دمقاييس األ) 2(، داء املعتمدة على الوقتقاييس األم) 1: (داء من خاللللتعامل مع األ
  .العمالءرضا 

تجاهات اإلستراتيجية لتكامل نظامي التكاليف واإلدارة على اال": بعنوان ،)2014( سليمان البشتاويدراسة 
مجلة  ،"نحو تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية وخفض تكلفتها ):ABC (& )ABM(أساس األنشطة 

، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، 08:، العدد28جامعة النجاح لألبحاث، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد 
   .فلسطين

سرتاتيجية لتكامل نظامي التكاليف واإلدارة على أساس األنشطة، اسة إىل البحث يف االجتاهات االهدفت الدر 
ات الصناعية حنو التحسني والتطوير املستمرين على األنشطة والعمليات املستخدمة يف كلتحقيق أهداف إدارات الشر 

 نظمواملعنية بتطبيق هذه ال بنكاً ) 19(ا أداء اخلدمات املصرفية، حيث استهدفت الدراسة البنوك األردنية وعدده
 .)SPSS:(ـبلتحليل النتائج واختبار الفرضيات  هاماستخدمث مت ااستبيان ) 133(التكاليفية واإلدارية احلديثة، وزعت 
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على أنشطة البنك  توصلت الدراسة إىل أن التغيري احلاصل يف تقدمي اخلدمات بسبب التطورات التكنولوجية وأمتتتها
أدى إىل تغيري يف طبيعة األنشطة وأداء وتقدمي اخلدمات املصرفية انعكس على تكاليف  دمة يف تقدميهالفة واملستخاملخت

م العلمية  ة وزمن دورة حياة اخلدمات ورفع نوعية العمالة إىل املستوى األول املسمى بالنخبة الفكري تطوير أدائهم وخربا
حماسبة التكاليف على أساس األنشطة  نظماد إدارات البنوك األردنية على ضرورة اعتمبما أوصت الدراسة ك. والعملية

 عمالءمل، من أجل تقدمي خدمات مصرفية بكلفة ونوعية مقبولة من قبل الكابشكل  ة اإلدارة على أساس األنشطو 
ن إعادة تصميم زية والفرعية للعمل املصريف، لتمكني اإلدارة مكوتوفري معلومات دقيقة لإلدارات حول األنشطة املر 

  .اخلدمات باستمرار خالل دورات حياته
 باللغة االجنبية 

  : بعنوان ،)1993(سنة  Malcolm J. Morganدراسة 
"Testing Activity-based Costing Relevance: Pharmaceutical Products Limited – A Case Study", 
Management Decision, Vol.31, n°3. 

ونظام التكاليف التقليدية التكاليف نظم  دقة وموضوعية مقارنةاليت جرت بشأن  اتناقشاملعرضت هذه الدراسة 
يف و  .إزاء املعلومات احملاسبية اإلدارية بصفة عامة وقرارات تسعري املنتجات على وجه اخلصوص نشطةعلى أساس األ
شركة  يف يع املنتجات الصيدالنيةيف بيئة تصنأساس األنشطة اختبار أمهية نظام التكاليف على  جرىدراسة احلالة، 

يف  متعددة مواقعمن لندن ومرافق التصنيع يف قرها الرئيسي يف متعددة اجلنسيات املاألمريكية  اتشركالمن  مستقلة
ساعد اإلدارة على يسأساس األنشطة  إىل أن نظام التكاليف على الدراسة التجريبية األولية النتائج وتشري . نكلرتاإغرب 

ليست صيغة سحرية هذا النظام  ومع ذلك، فإن. وبالتايل اختاذ القرارات السليمة األعمال بشكل أفضل فهم طبيعة
  .األداء جزءا من عملية حتسني هللنجاح، ولكن

  :بعنوان، )Arman Avadikyan, Ch. Lerch, H. Mangano,  and M. Sonntag )1995دراسة 
"Appréehension de la performance d'un processus complexe par le biais de l'ABM. / Apprehending 
performance in a complex process using ABM", Published in Modèles d'organisation et modèles 
comptables, France. 

نية إمكاأن والذي أظهر  )ENSAIS(و )BETA(العمل البحثي الذي قام به فريق مشرتك من تناولت هذه الدراسة 
 'Agents(الوكالء مهارات و ) The evolutive feature of the process(مع امليزة التطورية للعملية  )ABM(الـ مبادئدمج 

skills(كما ان الـ ،)ABM (تعقيد جيعل من الصعب فمن وجهة نظر الفريق املشرتك، ال. يساهم يف توليد التعلم التنظيمي
وهو ما يوفره نظام التكاليف ) Multicritère( ومتعدد املعايري )Adapté(مناسبة  فهم األداء ألنه يتطلب استخدام أداة

يف فهم  امفيدفاستخدام هذه املعلومات ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة يكون . على أساس األنشطة
 على فهم آليات خلق القيمةيؤكد مما حيقق التعلم التنظيمي وتعزيز اسرتاجتيات التغيري ألنه  وتقييم العمليات املعقدة

  .لالستهالك املوارد الدقيق وتسمح بالتتبع
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  : ، بعنوان)Pasi Koota and Josu Takala )1998   اسةدر 
"Developing a performance measurement system for world-class distribution logistics by 
using activity-based costing and management: Case: basic metal industries", International 
Journal of Technology Management, Vol. 16,n° 1-3. 

حبثي وصفي  منهجصياغة وقياس األداء يف جمال توزيع اخلدمات اللوجستية باستخدام هذه الدراسة إىل  تعاجل
كما ناقشت . وسلسلة التوريد املؤسسةال أعملوجستية جزءا تفاعليا من إمجايل توزيع اخلدمات ال ئي؛ حيث اعتربتوبنا

. ، واحتياجات اليوم من القياس واألدوار املختلفة لقياس األداءاملقاييسوضع : وانب التالية لقياس األداءهذه الدراسة اجل
م نظا حيث مت تصميم لقياس األداء  الالزمةكأداة إلنتاج املعلومات أساس األنشطة  على  فيلاالتكنظام تطبيق وقد مت 

دراسة حالة تشاركية يف شركة ضخمة وعاملية قادرة على  بتنفيذ لوجستيات التوزيعلقياس شامل لقياس األداء التشغيلي 
معلومات الختاذ القرارات  مما وفر النظام الذي مت تصميمهتوصلت هذه الدراسة إىل . املنافسة يف الصناعات املعدنية

أن نظام حماسبة التكاليف التقليدي الذي من تبني كما . ساس األنشطةيف إطار أسلوب التسيري على أاالسرتاتيجية 
االت اليت ميكن حتسينها . أنشئ أساسا لتسجيل التكاليف ال يوفر للمديرين املعلومات الالزمة إلدارة األداء وحتديد ا

ميكن  ساس األنشطة نظام التكاليف على أساس األنشطة وأسلوب التسيري على أ نتيجة خلص الباحثان إىل أنه معك
املنتج حسب ما حندده من أهداف  أومستوى العملية  إىلالنشاط مستوى من  ءًا نه بديوحتليل األداء وحتسقياس 
  .للتكلفة

  : بعنوان ،)Angappa Gunasekaran, Ronald McNeil, and Daljit Singh )2000  اسةدر 
"Activity-based management in a small company: A case study", production planning & control, 
Vol. 11, n04. 

  جراء دراسة حالة علىإالتسيري على أساس األنشطة يف الشركات الصغرية من خالل  تطبيقهذه الدراسة  قدمت
مما يؤدي إىل إجراء التحسينات املناسبة واختاذ ) ABM(إحدى شركات تصنيع إطارات الصور عن طريق تطوير مشروع الـ

تنتج كمية  حيث صمم يف البداية الباحثون اإلطار العام لنظام التكاليف على أساس األنشطة الذي . لقرارات الالزمةا
عن  األداء نيأنه من أجل حتستوصلت هذه الدراسة إىل حيث . اليت مت استخدامها لتحسني األداءكبرية من املعلومات 

 Activity-based(استخدام التحليل على أساس األنشطة  أسلوب التسيري على أساس األنشطة جيب ممارسة طريق

analysis (لـ) :حتديد األنشطة غري املضيفة للقيمة مث حماولة القضاء عليها باستخدام األساليب اإلدارية املتاحة ) 1
أنه ينبغي استخدام  باحثو هذه الدراسة كما أضاف. البحث عن إمكانية حتسني األنشطة املضيفة للقيمة) 2(و

  .مسببات التكلفة كمقاييس ألداء األنشطة

    :بعنوان ،)Christopher D. Ittner, William N. Lanen, and David F. Larcker )2002دراسة  
" The Association Between Activity – Based Costing and Manufacturing Performance  " , Journal of 
Accounting Research, Vol. 40, n°03. 

داء الصناعي وقد األبهدفت هذه الدراسة اىل التعرف على مدى ارتباط نظام التكاليف على اساس االنشطة 
جلمع ) Cross-sectionnal(مت إستخدام طريقة حيث . االمريكيةمصنع يف الواليات املتحدة  2789طبقت على 

. مصانع اليت مشلتها الدراسة 1997ام استخدمت بيانات عو البيانات واليت تعتمد على مجع البيانات ملرة واحدة، 
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رتفاع مستويات اجلودة ال اً وتوصلت الدراسة إىل أن االستخدام الواسع لنظام التكاليف على أساس األنشطة كان بسبب
اىل ان االستخدام الواسع لنظام هذه الدراسة توصلت . حتسن كبري يف دورة الزمنواحداث  واخنفاض تكاليف التصنيع 

 ؛ باالضافة)Return on Investment; ROI( بالعائد على االستثماركبري اساس االنشطة ليس له ارتباط   التكاليف على
  .تتوقف على اخلصائص التشغيلية للمصنع والربح احملاسيب )ABC(الـدليل ضعيف على أن العالقة بني  اىل وجود

   :بعنوان ،)Narcyz Roztocki )2003  دراسة
"Activity-Based Management for E-Commerce " , Proceedings of the Second Workshop on E-
Business, Web 2003. 

واإلدارة على أساس األنشطة يف التجارة  األنشطةالتكاليف على أساس نظام تنفيذ هذه الدراسة  تناولت
 لتوضيح) B2C( مالءاألعمال إىل العيف شكل  فرتاضيةادراسة حالة شركة سلوب أاستخدام حيث  مت  .اإللكرتونية

دام خباستهذه الدراسة والتحليل ى أجر وقد . يهواآلثار املرتتبة عل األنشطةحتليل التكاليف على أساس كيفية تنفيذ  
تنفيذ جمموعة من الذي يعتمد على  )Cooper two-stages activity- based costing system( :بـ املسمىمنوذج كوبر 

ظهار إدارة على إل األنشطةمت استخدام حتليل التكاليف على أساس قد لو . يف املختلفةالتكالصفوفات من أجل تتبع امل
 جماليف ) Operational and strategic activity-based management(التشغيلية واالسرتاتيجية يف البعد أساس األنشطة 

لديها القدرة على قيادة األعمال  )ABM(الـو ) ABC(الـمن أهم نتائج هذه الدراسة أن نظامي  .التجارة اإللكرتونية
قياس موثوق التكاليف املرتبطة بالتجارة ب للمديرينأفضل ويسمح التجارية اإللكرتونية حنو مستويات كفاءة العمليات 

م على املوازنة بني التكاليف و  يوفر هلم فهما أفضل  ؛ ألنهلتحديد أولويات اهتمامهمفوائد الاإللكرتونية، ومساعد
  .هذه التكاليف نشوء لكيفية

   :، بعنوان)Jean-Noël Chauvey and Gérald Naro  )2004دراسة 
" Les apports de l’ABC à l’analyse stratégique : les enseignements d’une recherche-intervention", 
Revue Finance Contrôle Stratégie, Vol. 07, n°03 

نظام  هذا الوضح مسامهة نشطة يف مؤسستني لتساس األأالتكاليف على  على تطبيق نظام الدراسةهذه عتمدت ا
واليت  ساب التكاليفحل التقليديةيل لألساليب وكبد، إدارة التكاليف االسرتاتيجيةكأداة هامة من أدوات التسيري يف 

ليل نتائج هذه الدراسة مت عتمادا على حتاو . اختاذ القرارات االسرتاتيجيةبهلا  ةصلعدم وجود  الدراسات التجريبيةأثبتت 
توجيه تشكيل و  وعملية خلق القيمة من خالل منذجة التكاليف نشطة يفساس األأإظهار دور نظام التكاليف على 

اىل أبعد من  لسلة القيمةتحليل سل عمل هذا النظاممكانية توسيع نطاق إ كما أوضحت النتائج. املؤسسةاسرتاجتية 
  .سرتاتيجياالنظور امل من هاستخدام شروط جناح وضحتأ، و حدود املؤسسة

  :بعنوان ،)Bernard Coulie, Nadine De Decke,r Vic Maes and Filip Roodhooft  )2006دراسة  
"Design and implementation of an activity-based costing system in a pharmaceutical drug discovery 
environment", Drug development research, Vol.67, n°02. 

أساس األنشطة يف قطاع الصناعة الدوائية يف وحدة  تصميم وتنفيذ نظام التكاليف على إىل  الدراسة دف هذه 
فروق كبرية وغري متوقعة يف  وبعد التطبيق الحظ الباحثون وجود .كبريةالصيدالنية ال ات شركالبحث والتطوير بإحدى 
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ا يفوقد حددوا أس. التكاليف لكل مشروع  مرحلة املشروع، نوع املشروع، نوع النشاط، تعقيد املشروع، عدد با
مثل إدارة حافظة بناء على هذا التحليل القرارات اإلدارية مث قاموا بتوجيه . املوظفني املعنيني، ونوع اهلدف اجلزئي

ملضافة مقابل األنشطة، واالستعانة والتكلفة، ووضع املعايري، وحتديد القيمة ا املشاريع االسرتاتيجية على أساس املشروع
 ،من خفض التكاليف والوقتأساس األنشطة يأنظام التكاليف على بذلك استنتج الباحثون أن . مبصادر خارجية

  .وتوجيه قرارات حتديد أولويات املشروع، وحتسني فعالية التكلفة

   :بعنوان ،)Peter B.B. Turney )2010  دراسة
"Activity-based costing: An emerging foundation for performance management", Cost Management, 
Vol. 24, n°04. 

غيري املواقف وزيادة االنتشار تتميز بتنظام التكاليف على أساس األنشطة دورة حياة تطرقت هذه الدراسة إىل أن 
لكونه مهمة تعددة األوجه وقاعدة بيانات نظام هو خوارزمية مأن هذا الهذه الدراسة ترى . مع مرور الوقت التطبيق يف

يدعم نظم إدارة األداء حيث ميكن للمستخدمني الوصول ) ABC(الـوأن نظام  ؛ملعلومات املالية والتنظيميةقدم انظام ي
كما . ختطيط القدرات، وقياس األداء، والتحليالت األخرىبالتكلفة، ختطيط املوارد،  للتنبؤإىل املعلومات املستمدة من 

لكن   وهذا قد يؤدي إىل االرتباك والرفض ،)ABC(الـيساء فهم التطورات اليت تطرأ على ضافت هذه الدراسة أنه أحيانا أ
هو يف ) ABC(الـأن  إىلالدراسة هذه قد خلصت ل. ثرية لإلعجاب على مدى دورة حياتهوظائف م) ABC(الـ اكتسب

ويف الوقت نفسه، أدت . لتطبيقات التحليلية يف إعدادات متعددةإدارة األداء املتكاملة اليت تدعم القياس وا نظمقلب 
 ضمن إن فهم فعالية تكلفة. واحملافظة عليه) ABC(الـ نظامتكلفة تنفيذ  ختفيضاخلربة الرتاكمية واألساليب اجلديدة إىل 

  .األكثر تنافسا وتضخما ةالعاملي ياتأمر مهم لتقييم قيمته كأداة اسرتاتيجية يف االقتصاد يعداحلايل ) ABC(الـمنوذج 

   :بعنوان ،)Lenka Hudakova Stasova, Radoslav Bajus  )2015 دراسة
" Cost management using activity-based costing model " , Aktual'ni Problemy Ekonomiky = Actual 

Problems in Economics, Vol 164. 

ربط التكاليف مع ب ظام التكاليف على اساس األنشطةنعلى واحدة من أكرب مسامهات  هذه الدراسةتركز 
خمتارة وكذلك  مؤسسةيف يق هذا النظام طبحيث مت اقرتاح منوذج لت. األنشطة املنجزة وتكاليف املنتجات يف نظام واحد

ظهرت قد أل. التقليدية التكاليف نظمتطبيق من خالل ها املؤسسة حققتنتائج تطبيق هذا النظام مع نتائج اليت مقارنة 
ثر األتحليل ببيسمح نشطة أكثر كفاءة يف إدارة التكلفة باعتباره نظام ساس األأن نظام التكاليف على أهذه النتائج 

يف  هدر املوارديوضح و  لبحث عن التكاليف غري الضرورية لألنشطةلويقدم وسيلة التكاليف عملية ختصيص رجعي من ال
   .املتعلقة بكفاءة األداء رين إىل جماالت املشاكل وجيه االنتباه املديأن يميكن كما . األنشطة
  :بعنوان  ،)Teodor Hada, Radu Matei Todoran, Teodora Maria Avram )2016دراسة 

" Using activity based costing for investment decisions",  journal of Annales Universitatis Apulensis, 
Series Oeconomica, Alba Iulia, vol. 18, n°02. 

واحدة من أكثر األدوات شيوعا يف اختاذ القرارات ك نشطةقدمت هذه الدراسة نظام التكاليف على أساس األ
وضع قرارات و يف التمويل الستخدام معلومات هذا النظام على مراجعة األدبيات واملمارسة ركز هلذا،  .االستثمارية
إىل  2013على مدى ثالث سنوات من  )SC. X SRL(ـيانات املالية لت هذه الدراسة على أساس البجر  .االستثمار
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تتخذ قرارا  وبالتايلتفي بالشروط املثلى للحصول على األموال،  املؤسسة حمل الدراسةلتحديد ما إذا كانت  2015
التكلفة س قياهم طرق أواحدة من ) ABC(الـأن ج الباحثون نتيجة لذلك، استنت ).ABC(نظام الـاستثماريا باستخدام 

  .وضع قرارات االستثمارو 
  الدراسة عن الدراسات السابقةهذه ما يميز  

املستخدم خالل هذا  املذكورة يف املقدمة اوف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة كن حتديد جوانب اختالمي
  :يفيما يلالبحث 
  أساس دليل الستخدام التسيري على ح كالنموذج املقرت تقدمي ب تُعىن الدراسة احلالية: موضوع الدراسةمن حيث

ىل التعرف إحيث يهدف هذا البحث . داء املتوازنمن وجهة نظر بطاقة األداء املؤسسة ألتحسني  األنشطة
. نشطةساس األأالتسيري على  ملمارساتمنوذج الدراسة هو دليل ؛ جبعل ا ذلك اليت يتم العملية على الكيفية 

 على أساس األنشطة  نظام التكاليفدارة التكلفة االسرتاجتية مع إفاعل تقنيات كيفية تكما تقدم هذه الدراسة  
سلوب التسيري على أكما حاولت هذا الدراسة التميزين بني . التسيري على أساس األنشطةضمن أسلوب 

ب من النظام اىل االسلو مسار االنتقال توضيح  وحماولة على أساس األنشطة أساس األنشطة ونظام التكاليف 
  .ألسلوب التسيري على أساس األنشطة واضحاً  بذلك حاولت هذه الدراسة تقدمي إطارًا  .هماوالربط بين

 كمجتمع جممع صيدال  دوية هي نتاج األمؤسسة إلمت تطبيق هذه الدراسة على :  من حيث عينة الدراسة
يف  أساس األنشطةطبقت نظام التكاليف على وتعد الدراسات اليت . جسر قسنطينة كعينة لدراسة مصنعو 

نتاجية املختلفة، خرى كاملستشفيات، املؤسسات اإلدوية قليلة مقارنة بالقطاعات األمؤسسات اليت تنتج األ
 وهييف املؤسسات الصيدالنية  )ABC(بتطبيق الفعلي لنظام الـدراسات قامت  أربعفمثال مل جند سوى . البنوك

، )2005 ،أمري إبراهيم املسحال(دراسة  ،(Malcolm J. Morgan, 1993)دراسة  :املذكورة سابقًا ومتثل يف
حسن (ودراسة ) Bernard Coulie, Nadine De Decke,r Vic Maes and Filip Roodhooft, 2006(دراسة  

 ).2008، توفيق حممود مصطفى

  هيكل البحث
حيث تضمن الفصل األول  .فصول أربعةيف حماولة لتحليل ودراسة اإلشكالية املطروحة، مت تقسيم هذا البحث إىل 

من خالل عرض لألداء  األساسية املفاهيم إىلتطرقنا يف املبحث األول  .مباحث أربعة يف درس لألداءاإلطار النظري 
ا وأهم من خالل التطرق إىل  األداء تقييم عملية فيه أما املبحث الثاين فقد تناول .املفهومذا عام هل مفهومها ومكونا

أما املبحث الرابع  .األداء بعرض مفهوم التحسني ومراحله وأنواعه حتسني آليات ملبحث الثالثفحني مشل ا .مناذجها
  .فقد عرضنا فيه مداخل حتسني األداء يف املؤسسة على مستوى الفرد واملؤسسة ككل

تقسيمه إىل وذلك من خالل ي حديث ري كتوجه حماسيب وتسي األنشطة مدخلعلى الفصل الثاين مل تشايف حني 
تقدمي نظام التكاليف على أساس األنشطة من خالل عرض مجيع مفاهيمه  تضمن املبحث األولحيث . مباحث عأرب

األنشطة يف سبيل حتسني األداء من املعلومة على أساس التحليل فيه أما املبحث الثاين فقد عرض أمهية  ومستويات
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املقاربات أما املبحث الثالث فقد أظهر . األداء ت التكلفة وحتليل مقاييساوحتليل مسبب األنشطةخالل تقدمي حتليل 
نظام التكاليف على أساس األنشطة ك  على أساس األنشطة من مناذج تطوير نظام التكاليف على أساس األنشطة

طرق استغالل معلوماته  وكذا عرض املواصفات وحماسبة استهالك املوارد؛ أساس ، نظام التكاليف علىاملوجهة بالوقت
مفهوم التسيري على  أوضح املبحث الرابع فقد أما. سعري على أساس األنشطة واملوازنة على أساس األنشطةيف إطار الت

؛ مث عرض مبادئ ومستوياته واإلطار األنشطة أساسوحماولة التمييز بينه وبني نظام التكاليف على  األنشطة أساس
  .املتكامل للتسيري على أساس األنشطة والنماذج املقدمة له

املطروحة من خالل إظهار تصور حول  اإلشكالية عن لإلجابةمنوذج الدراسة املقرتح على الفصل الثالث  ىاحتو 
حيث . بنتائج دراسات سابقة متنوعة  إياهتقدمي تصورنا مدعمنيب األنشطة أساسالتسيري على  باستخدام األداءحتسني 

دف على أساس األنشطة  املعلومةية استخدام مت تقسيم هذا الفصل أيضا إىل أربع مباحث مشل األول منها كيف
) 3(ري العالقة مع العميل ويتسهيل تس) 2(إضافة القيمة للعميل، ) 1: (منظور العمالء من خالل من حتسني األداء

دف حتسني  تضمنكما . العميل إىلختفيض وقت االستجابة  املبحث الثاين استغالل املعلومة على أساس األنشطة 
املبحث  أما. إدارة الوقت) 3(حتسني اجلودة و) 2(التحكم يف التكلفة، ) 1: (بـنظور العمليات الداخلية األداء من م

دف حتسني األداء من منظور التعلم والنمو من خالل التأثري  استعمالالثالث فقد عرض  املعلومة على أساس األنشطة 
استغالل املعلومة على  األخري إىل حني تطرق املبحث يف. النظم) 3(و اإلجراءات) 2(األفراد، ) 1: (جيايب علىاإل

دف حتسني األداء من املنظور املايل من خالل رفع مستويات ) 2(إجراءات التحسني كوسيلة لـ ) 1: (أساس األنشطة 
  .حتسني القيمة للمسامهني) 3(الرحبية و

مع صيدال باجلزائر العاصمةمبصنع جسر قسنطينالقيام بدراسة تطبيقية مت فقد  الرابعيف الفصل أما  ، ة التابع 
من خالل حتديد املكانة االبستيمولوجية  تناول املبحث األول توضيح اإلطار املنهجي للدراسة. وذلك يف ثالثة مباحث

وقد مت من خالل  .دوات املستخدمة يف مجع البياناتاألحتديد املنهجية املتبعة يف الدراسة وتوضيح باإلضافة إىل للبحث 
 فيه مت ؛املختار واملصنعحيث مت التعريف باملؤسسة حمل الدراسة مبصنع جسر قسنطينة الدراسة امليدانية ملبحث الثاين ا

منوذج   للتعرف على املعلومة على أساس األنشطة باستخدام أوىلخطوة كنظام التكاليف على أساس األنشطة  تطبيق 
املتحصل عليها  تلك املعلومةه حتليل وتفسري النتائج على أساس أما املبحث الثالث فقد مت من خالل. )Cooper(كوبر 

لتقدمي اقرتاحات حتسني أداء املصنع كممارسات  لنظام التكاليف على أساس األنشطة الفعلي تطبيقعتمادًا على الاو 
   .األنشطةللتسيري على أساس 



 

 :الفصل األول
 

اإلطار النظري لألداء 
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  تمهيد
فهو الركن األساسي لوجود أي  التسيري، جمال يف املتزايد االهتمام يزال حمط ال لذا كربى بأمهية األداء مفهوم حيظى

 األداء يتصف عموماً  .واالستمرارية البقاء املتمثل يف الرئيس هدفها حتقيق يف إسهاما العامل األكثرمؤسسة، كما يعترب 
 ىحمتو املتواصل يف  تغريال بسبب ةاملؤسسيف  واقفامل لتغري نظرا بالديناميكيةحمتواه  يزتموي اً متطور  ًا واسع مفهوم بكونه
 األداء؛ مل يتم موضوع ضمن البحثية واملنطلقات األبعاد واتساع تعدد من الرغم هلذا على .1والداخلية اخلارجية بيئتها

وم األداء ناتج عن اختالف وجهات النظر إليه فاالختالف حول مفه. له حمدد حول مفهوم اتفاق أو إمجاع إىل التوصل
املنافسة، وبالنسبة  على والقدرة املردودية األداء يعين املؤسسة ملدير واختالف مستويات استخدامه؛ فمثال بالنسبة

  .2املؤسسة تقدمها اليت املنتجات نوعية عن فيعرب عميللل بالنسبة أما العمل مناخ ميثل فهو للموظف
من  ذلك ويتجلى الباحثون، اليت قدمها باألفكار املوضوع هذا ثراء عن ناتج لألداء دقيق مفهوم إعطاء صعوبة إن

 الرشدودرجة  سرتاتيجيةاال تاالختيارا صالحية مدى لتقييم األداء من أجل اختبار الدارسون قدمها اليت النماذج خالل
ومقارنتها باألداء الفعلي بالرجوع ملعايري موضوعة سلفًا  دورية تقييم األداء عملية منهجيةعترب ا لقد .3القراراتاختاذ يف 

هلذا يعد تقييم األداء مرحلة من . يكفل رفع مستويات األداء مبا املوضوعة اخلطط وتنفيذ األهداف حتقيق لتحديد مدى
أنواعها وعلى  كافةتعمل كل املؤسسات بسني وتطوير األداء بطريقة مستمرة؛ حيث ة سببها الرئيس هو حتيالعملية الرقاب

ا، أنشطتها يف اتحتسينعلى إحداث اختالف أهدافها  ا ومنتجا نظرا للتغريات اليت حتدث يف  .دون توقف عمليا
مع  تالءميمبا  إجراء هذه التحسيناتبالتايل فإن على املؤسسة  العمالء؛وتوقعات  حاجاتبيئتها اخلارجية خصوصا تغري 

 .األسواقة يف يو واجهة املنافسة القمل تلك التغريات
املوضوع  تتناول أربعة مباحث تقسيمه إىل خالل من ما يتعلق مبفهوم األداء ببعض لإلحاطة حماولة هو الفصل هذا

  :عديدة كما يلي جوانب من
 ؛املفاهيم األساسية لألداء: المبحث األول   
 ؛الشامل األداء عملية تقييم: المبحث الثاني  
 ؛داءآليات حتسني األ:  المبحث الثالث 
 يف املؤسسة األداءمداخل حتسني : المبحث الرابع.   

  
 

                                                
 .217ص، 2010- 2009، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 07: جملة الباحث، العدد حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء،الداوي،   الشيخ 1
  املفتوحة املتفاعلة مع بيئتها احمليطة لضمان استمراريتها اليت باتت مرهونة بوجود نظم معلومات متعددة تدعم عملية اختاذ القرار  ا جمموعة من النظمأبتعترب املؤسسة االقتصادية يف ظل نظرية النظم

  :ألكثر تفصيل ميكن االطالع على. حاليًا ومستقبليًا عن وضعيتها ًا بتقدميها تصور 
لد: وم الكفاية يف اإلدارة احلكومية باململكة العربية السعوديةمسري أسعد مرشد، نبيل إمساعيل رسالن، مفه - : ، العدد02:دراسة ميدانية، جملة جامعة امللك عبد العزيز، سلسلة االقتصاد واإلدارة، ا

 .285-284، ص1989، السعودية، 01
لد مسري أسعد مرشد، مفهوم الكفاية والفعالية يف نظرية اإلدارة العامة، جملة جامعة امللك -  .220-219، ص1988، السعودية، 01:، العدد01: عبد العزيز، سلسلة االقتصاد واإلدارة، ا
الجتماعية،  منظمات األعمال واملسؤولية ا: يل حـولعبديل، دور وكاالت التقييم  االجتماعي يف قياس األداء االجتماعي ألصحاب املصاحل حالة املؤسسات جزائرية، حبث مقدم يف امللتقـى الدو مباركة  2

 .3، ص2012فيفري  15و14: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، اجلزائر، يومي
: ئري، جملة العلوم اإلنسانية، العدداجلزا بالشرق النسيج منشآت صناعة يف والدنيا الوسطى اإلطارات على ميدانية دراسة: الصناعية املنشأة يف االجتماعي األداء وتقييم بومخخم، حتليل الفتاح عبد 3

 .127، ص2002قسنطينة، اجلزائر،  منتوري جامعة ،18
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  المفاهيم األساسية لألداء : المبحث األول
 إذوقامسا مشرتكا وعنصرا حموريا الهتمامات الباحثني،  يف جمال التسيري اجلوهرية املفاهيم من األداء مفهوم يعترب

 وأعماهلا املؤسسة أنشطة سري داء صورة توضيحية عنعدمه؛ حيث تقدم مستويات األ من املؤسسة وجود حوله يتمحور
 للبحث خصبا ة إىل جعل األداء جماالالبيئهذه  مكوناتلقد ساهم تنوع وتشعب . واخلارجية الداخلية بيئتها يف

 ةرييالتسي األدبيات هلذا تزخر .مستمرامازال  تقييمه وأساليب وأنواعه األداءوضوع مب االنشغالفتأثريها عليه؛ لوالدراسة 
ا إال تصورات عدةاألداء من  تناولتاليت  الدراساتب مفهوما  اكل منه  تحيث قدمله؛  واحد مفهوم على تتفق مل أ

 الرؤية إىلبتغري متأثر مبحتوى متجدد و  واسعاً  مفهوماً األداء اعترب هلذا . ألداءل ا ينظر اليت الزاوية خمتلفا حسب
 للعملبداية بالزمن املستغرق اليف  ارتبطف ،ح األداءيتوضحاولت فكار اليت تنوعت األ لقد .1وبيئتها املؤسسةمكونات 

تم لي ،باملسامهني واملوردين والعمال االهتمامإىل ف، األسعارفهوم إىل التحكم يف هذا املمث انتقل ، لتحديد معدالت األداء
تمع بصفة عامةليكون أداء اجتماعيا بيئيا متمي ةاملؤسسبالتغريات اليت تشهدها بيئة  هربط   .2زا على مستوى ا

 املفاهيم تقدمي بعض ماهية األداء مث عرضاملفاهيم األساسية املتعلقة باألداء من خالل  إىلهذا املبحث نتطرق يف 
  .هومعايري تصنيف األداء أبعاد تقدميوكذا  معناها منه يف تقرتب اليت

  ماهية األداء: المطلب األول 
 .البيئة االقتصاديةشهدها تيف حمتواه ملواكبة التطورات اليت  لتوسعا ةنة من حيث قابلياألداء باملرو مفهوم  يتصف

قد ختتلف بتنوع  -متقاربة بدت نإو - واليت ؛عند دراسته املفكرين راء واجتاهاتآ لتعدد خمتلفة أبعاديف هذا املفهوم  عوجل
مل  وكثرة استخدامه ملا يكتسيه من أمهية األداء مفهومن شيوع هلذا، ميكن القول أ. بيئتهاطبيعة كل مؤسسة واختالف 

حول هدف  ختالفاالتيجة املقدمة له ن التفسرياتتنوعت إىل توحيد خمتلف وجهات النظر حول مدلوله؛ حيث  يؤدِ 
ُ  من التمايز يف مفهوم األداء مما خلق نوعاً . وأساليب تقييمه املؤسسةيف  األداء   .3تفسري واضح له عطَ فلم ي

  ف األداءتعري: أوال
 الكثري البشري، إذ يعتربه العنصر إىل ضمين بشكل ولو توحي باإلجناز، إحياءات اتهطيا يف حتمل اليت أداء كلمة إن
 ككل وحىت الذين يربطونه بإجنازات املؤسسة. العمل عنصر نتاج بأنه فقط فيعرفون األداء هذا املورد على مقتصرا
 على والعائد الرحبية جوانب مقاييسه على املايل الذي يغلب البعد أخص بصفةو  التشغيلي، البعد ناحية من إليه ينظرون

                                                
  : اعتمادا على 1
لد، جملة جامعة بابل للعلوم الصرفة والت2002مهدي عطية موحي اجلبوري، مؤشرات األداء املايل االسرتاتيجي دراسة تطبيقية مقارنة بني مصريف الرافدين واملصرف التجاري للعام - ، 14:طبيقية، ا

 .252، ص2007، جامعة بابل، العراق، 01:العدد
جملة من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط،  أكرم حمسن الياسري، علي كرمي اخلفاجي، ظفر ناصر حسني، أثر عمليات إدارة املعرفة يف األداء االسرتاتيجي دراسة استطالعية آلراء عينة -

لدجامعة بابل للعلوم   .58، ص2012، جامعة بابل، العراق، 01:، العدد20 :الصرفة والتطبيقية، ا
لة 2009 -2004حبث مقارن لعينة من املصارف التجارية العراقية واإلماراتية للمدة من : عبد احلسني جاسم حممد، أمحد حسني املوسوي، تقييم مؤشرات األداء املايل للمصارف التجارية - ، ا

لد ،وم اإلداريةالعراقية للعل  .216، ص2012جامعة كربالء، العراق، ، 31: ، العدد08: ا
واجلنوبية، جملة دراسات وحبوث  الوسطى يف املنطقتني األوىل والدرجة املمتازة الدرجة السلة ألندية كرة ملدريب اإلداري األداء فن ملستوى مقارنة قصي فوزي خلف، السيد عباس جاسم حممود، دراسة -

لدالرتبية  .222، ص2013، جامعة البصرة، العراق، 1818: ، العدد35: ، ا
 .222ص، مرجع سابقحتليل األسس النظرية ملفهوم األداء، الشيخ الداوي،  2
  : اعتمادا على 3
 .86، ص2001اجلزائر،  ر بسكرة،، جامعة حممد خيض01: العدد اإلنسانية، العلوم مفهوم وتقييم، جملة: والفعالية الكفاءة بني األداء مزهودة، املليك عبد -
 : على اخلط 2014األردن،  –األردنية، عمان   مصعب حممد زهري الدويك، سامر قاللوة، مدى استخدام بطاقة األداء املتوازن يف ختفيض التكاليف يف البنوك التجارية -

https://mdweik.wordpress.com/2014/06/, 05/12/2015, 17:40. 



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                                          األول                                                                                   الفصل 

 [4] 
 

املايل ميثل أو األداء التشغيلي أو األداء  أنه وان كان أداء األفراد غري ...)ROIReturn on investment ;( االستثمار
ة يف تسيري املؤسسة من منظور املقاربات اجلديدك حقائق أخرى فرضتها فإن هنا، يوميًااملسريون حقيقة يتعامل معها 

 الكلمة من مستمد األداء كلمة من الناحية اللغوية، 1...،املعرفة تسيري التنظيمي، سرتاتيجي كالتعلماال
التنظيم  اليت يعتمدها الطريقةتعين واليت  »Performance« االجنليزية الكلمة منها اشتقتو   «Performare»لالتينيةا

 عمل تنفيذ) 2(حدث،  عن ريتعبال) 1(:هي معاِن  ةثالث عكسء ياألدا فلفظ املعىن ناحية من أما. 2أهدافهللوصول إىل 
   .3 ما فعل أو حدث نتيجة عن ريتعبال) 3(ما و

بكفاءة  واستغالهلا ملؤسسة للموارد املادية والبشريةا استخدامإنعكاس لكيفية " :كونهبيعرف األداء  ،تسريياً أما 
حمصلة لقدرة املؤسسة على األداء أن هذا التعريف يوضح  .4"حتقيق أهدافها ها قادرة علىوفعالية بالصورة اليت جتعل

 بلوغ مبدى األداء يربط املنظور هذا من. أهدافها حتقيق على قادرة جتعلها بالصورة اليت املختلفة استغالل مواردها
 النسبية بالندرة املتميزة مواردها استخدام يف داالقتصا ومبدى ؛جهة منأو ما يعرب عنه مبفهوم الفعالية  أهدافها ملؤسسةا

 األداء مبستويات يتجسد) Barillot(باغيو : وفقا لـ أخرى بعبارةو . أخرى جهة من أو ما يعرب عنه مبفهوم الكفاءة
مة الفرق بني القيمة املقد" :هواألداء أن ) Lorino(حني اعترب لورينو  يف .5املؤسسة حتققها اليت والفعالية الكفاءة
سلبيا يف األداء  وتساهمملوارد ا تستهلكتكلفة البعض مراكز حيث أن  .)Ci(تكاليف خمتلف األنشطة و ) V(للسوق 

واألخرى تعترب مراكز ربح، وهي يف الوقت نفسه مستهلكة للموارد  .كمصلحة التخزين  الكلي عن طريق تكاليفها
  :تعظيم الدالة هوفإن األداء  ةمن مث ".األداء الكلي للمؤسسة برفعهم اومصدر عوائد، وتس

Max V - Somme (Ci)  
، حيث )قيمة ،تكلفة(مبعىن أن أداء املؤسسة يتجسد يف الزوج أو الثنائية  .املستهلكة املواردكرب من أقيمة  خلقأي 

 لورينو :فـ .6بينما تعكس القيمة احلاجات اليت متَّ إشباعها ،تُعرب التكلفة عن املواد املستعملة أي االستهالك الوسيط
 ختفيض يف يساهم من أداء ذو يكون ال حيث التكاليف، وختفيض القيمة تعظيم يف يساهم ما كلهو   األداءأن  عتربا

  .7"معا اهلدفني حتقيق يف يساهم ما أداء ذا يكون ولكن فقط، القيمة  رفع يف أو فقط التكاليف
ؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التوازن بني رضا قدرة امل:"فإن األداء هو) Drucker(من وجهة نظر دراكر أما 

للحكم على مدى حتقيق املؤسسة هلدفها الرئيس، وهو البقاء وهنا اعترب األداء كمقياس . 8"والعمال واملسامهني عمالءال
معا وهذا  الفاعلة األطرافمجيع  إرضاءيف سوقها واستمرارها يف نشاطها يف ظل التنافس، ومن مث تتمكن املؤسسة من 

 املمكن من واليت ألداءل ًا أهداف حدد دراكرالصفار أن  إمساعيل عبد محدأ أشار كما. وفق النظرة احلديثة للحوكمة
 ،التكنولوجيا جمال يف لتجديدا) 2(، سواقاأل يف التنافسي املوقف) 1: (هيو  املؤسسة أداء لقياس كمعايري استخدامها

                                                
للمنظمات واحلكومات، قسم علوم التسيري، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،  يزـــالمتم األداء :، حبث مقدم يف امللتقي الدويل حولوقياساً  مفهومًا  لألداء سرتاتيجيةاال ، املقاربةهمزهود املليك عبد 1

  . 486، ص2005 مارس 09و 08 :، اجلزائر، يوميورقلةجامعة 
2 Hamana Kamel (2007), The measurement of the organisational performance: Case study of the economic public companies 
(EPC), International Business Management, Vol.01, n°04, p119. 
3 Ecosip, Dialogue autour de la performance d'entreprise: Les enjeux, ouvrage  collectif  dirigée par Pierre-Jean BengJlozi, 
L'Harmattan lnc., Paris, France, p15-16. 

  .  11، ص2008قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر،  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة06: الشيخ الداوي، حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية، جملة الباحث، العدد 4
لة اجلزائرية للتسيري، العددعبد املليك مزهودة، املنظور االسرتاتيجي ملفهوم األداء والعوامل املفسرة له وقياسه،  5   .164، ص2008، املعهد الوطنية لإلنتاجية والتنمية الصناعية، اجلزائر، 03:ا
   .218ص ،مرجع سابق نظرية ملفهوم األداء،الشيخ الداوي، حتليل األسس ال 6

7 Philippe Lorino (2003), Méthodes et pratiques de la performance: Le pilotage par les processus et les compétences, édition 
d’organisation, Paris, France, p5. 

  .218ص ،سابقمرجع  حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء،الشيخ الداوي،   8
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 .1 االجتماعية املسؤولية) 7(و اإلنساين العنصر تنمية )6(ة، الرحبي )5(، ةاإلنتاجي) 4(، واردامل استخدام )3( 
منظومة متكاملة لنتاج : أما املنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة جلامعة الدول العربية فقد عربت عن األداء بأنه

  2:مكونات هي ةعلى ثالث أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية وهو يشتمل
التأكد من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ يف كل  يشملو : أداء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة -

  ؛وقت وعلى مستوى مناسب من اجلودةأقل و إدارة حتقق أكرب قدر ممكن من اإلنتاج بأقل التكلفة، 
لوقوف على مدى قرب اأداء كل وحدة  يعين: ة للمؤسسةأداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العام -

 ؛حتقيق الفعاليةاملؤسسة من 
 عن اليت خترج اخلارجية الكثري من العوامل هناك :أداء المؤسسة في إطار بيئتها االقتصادية االجتماعية والثقافية -

 تأثري رغم األداء هذا على ماحلك اإلجحاف من يكون وبالتايل أدائها، على بالضرورة تنعكس إدارة املؤسسة نطاق
 .تأثريها عليه غياب يف أو العوامل، هذه

املؤسسي على ثالثة أبعاد، فهو حمصلة التفاعل بني األداء الفردي وأداء  األداء مفهوم يوضح هذا التعريف اشتمال
  .عليهما والثقافية االجتماعية واالقتصادية البيئة تأثريات الوحدات التنظيمية مبراعاة

 ومدى واخلارجي الداخلي البيئي على البعدمفهوم األداء  لتحديد رّكزوا املفكرين بعض هناك فإن سبق، عما فضال
 نتيجة تفاعل املتحققة النتائج يعين املنظور ذاًا هلوفق األداء. أهدافها حتقيق أجل منمعه  تكييف على املؤسسة قدرة

 :الذي اعترب األداء) Lepetit(لوبيت من بني هؤالء  .3خلارجيةا التأثريات مع أنواعها اختالف على الداخلية العوامل
تمعية ) Sociale(متعدد األبعاد االقتصادية واالجتماعية  اً هدف" يشري هذا التعريف إىل . 4"واملالية والبيئية) Sociétale(وا

 علىالقتصادي للحكم اجلانب ا يحيث ال يكف ةباملؤسسأصحاب املصلحة بتعدد  احملاورمتعدد  األداء مفهوم أن
هو  )Reynaud(وفقا لوجهة نظر  البيئي واالجتماعي كذلك؛ هلذا فاألداء الشامل ستوى األداء بل جيب مراعاة اجلانبم

   .)01/01(ما يوضح الشكل رقم ك جمموع األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي
إىل تشري  التسيريي الفكر يفت العامة التوجهاأن الغاليب  منصور حمسن وطاهر إدريس صبحي حممد وائل خلص

 والتكاملية الشمولية الصورة تغطي مفاهيمية أطر ست من احلديثة التوجهات تنطلق أن األداء ذو أبعاد مشولية، لذا
) 5(القدرة على التكيف، ) 4(منظور النتائج، ) 3(وصول املؤسسة إىل أهدافها، ) 2(منطق املوارد، : لألداء هي

 بعد املؤسسة خمرجات به تتمتع الذي املستوى هو األداء أن) wit & Meyer, 1998(ويت ومري بني  مدخل النظم حيث
ا على العمليات إجراء   .  5الشمويل املفهوم) 6(املؤسسة، و داخل تشكل اليت األحداث هو خمرجات فاألداء مدخال

    
 

                                                
 .76، ص2009، جامعة املستنصرية، العراق، 76:دارة واالقتصاد، العددإلا جملةاألردنية،  التجارية املصارف يف ميدانية التنافسية دراسة وامليزة األداء يف التنظيمي املناخ الصفار، أثر إمساعيل عبد محدأ 1
قياس األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، مصر،  : ل للتطوير والتنمية يف الوطن العريب، وقائع لقاء اخلرباء حولاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، األداء املؤسسي كمدخ 2

  .12-9، ص1999
لدآليات جناح عملية تقييم أداء املؤسسة دراسة حتليلية ألراء عينة من املديرين يف مؤسسات االمسنت العممراد كواشي،  3 ، جامعة البصرة، العراق، 33 :، العدد09 :ومية، جملة العلوم االقتصادية، ا

 .173، ص2013
4Angèle Dohou-Renaud, et Nicolas Berland (2007), Mesure de la performance globale des entreprises, Actes du Congrès 
Annuel de l’Association Francophone de Comptabilité N28: Comptabilité et environnement, 23, 24 et 25 mai, IAE de 
Poitiers, France, p10. 

 .39-38ص، 2009، 1ط األردن، ،عمانبالتوازن، سلسلة إدارة األداء االسرتاتيجي، دار وائل  وبطاقة التقييم األداء الغاليب، أساسيات منصور حمسن أدريس، طاهر صبحي حممد وائل 5
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  محتوى األداء الشامل): 01/01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Source: Angèle Dohou-Renaud, et Nicolas Berland (2007), Mesure de la performance globale des entreprises, Actes du 
Congrès Annuel de l’Association Francophone de Comptabilité N28: Comptabilité et environnement, 23, 24 et 25 mai, IAE 
de Poitiers, France, p11. 

  ائص األداء خص :ثانيا
أن مفهوم األداء مكون من جمموعة من العناصر ) 2002(أثناء توضيحه ملفهوم األداء اعترب عبد الفتاح بومخخم 

ا خصائص ملفهوم األداء وهي كالتايل) 2006(مع سلمى اإلمام  بوحنينة اعتربها باحثون آخرون مثل  قوي   1:أ
ُ : االستعمال واسع مفهوم األداء - 1  من يبقى لكن ،األعمال ميدان يف واسع نطاق على داءاأل مفهوم ستخدمي

ن اليت األبعاد لتعدد له حمدد تعريف إعطاء الصعب  أي يف عليها احملصل النتيجة" :األداءيعين . الشامل األداء تكوّ
 ألداءا يعرب عنكما ."معينة قياس عنها بوحدات واملعرب ما عمل ممارسة عند حتقيقها يتم اليت كالنتائج عمل، ميدان

 وعلى املنتجات، النتائج، األنشطة على حكمٍ  إعطاء من متكن اليت للتمثيل والقياس املالئمة املعايري من جموعةمب
 فبالنسبة؛ يستخدمونه الذين األفراد أو اجلماعات بتعدد األداء مفهوم لقد تنوع. اخلارجية البيئة يف املؤسسة آثار
 عميللل بالنسبة أما العمل مناخ يعين فهو للموظف النسبةب، املنافسة على لقدرةوا املردودية يعين األداء املؤسسة ملدير
   ؛آلخر فرد من تلفخت إدراكية مسألة األداءفبالتايل  .املؤسسة تقدمها اليت خلدماتوا املنتجات نوعية عن فيعرب

 البيئة حتددها اليت وتلك الداخلية التقييم فمعايري الزمن، عرب تتطور األداء مكونات إن: األداء مفهوم متطور - 2
 غري تصبح قد السوق دخول مرحلة يف املؤسسة جناح يف تتحكم اليت فالعوامل متغرية، تكون األداء حتققو  اخلارجة
 والتقنية االجتماعية العوامل من توليفة هناك .النضوج أو النمو مبرحلة متر للمؤسسة بالنسبة ا األداء ليقاس مالئمة
 ؛الزمن عرب وتتغري متعددة والتوليفات ؛خرآ يف كذلك تكون أن دون معني موقف يف فعالة تكون ةوالتنظيمي واملالية

 اليت ومنها البعض ضهابع تكمل اليت منها ،املكونات من جمموعة عن عبارة األداء :تبالمكونا ثري األداء مفهوم - 3
 يف والسعي التكاليف ختفيض هدف حتقيق إىل املسؤولون يسعى عندما مثال التناقض هذا ظهري. متناقضة تكون
إن . ةماستدفة مصب لألفراد العالية املعنوية الروح على واحلفاظ املنتجات جودة حتسني هدف حتقيق إىل الوقت نفس
 من معينة مرحلة يف املؤسسة فإن املسيطر هو االقتصادي البعد بقي وإذا األمهية، نفس على ليست املكوناتهذه 

 نظام ًا إذ فاألداء األخرى،دون األبعاد  معني لبعد األولوية تعطي أن ميكنها مديرها صيةشخ تأثري حتت أو تطورها
  ؛املفهوم ذاه ألبعاد املتعدد التمثيل يضرور ال وبالتايل من األبعاد، متعدد

                                                
 .127-126بومخخم، مرجع سابق، ص احالفت عبد 1

 الشامل األداء

 االقتصادي األداء

 وصول سوق رأس املال/  )Les fonds  éthiques( االستثمار املسؤول اجتماعيا 

 البيئي األداء

 احلد من التلوث
 مة املنتجاتسال سالمة التجهيزات

 استنزاف املوارد

 االجتماعي األداء

 املساواة يف املعاملة
 ظروف العمل جيدة

 احرتام حقوق اإلنسان

 النفاياتوتقليل التكاليف املباشرة  ختفيض •               اإلضرابك العرضيةحداث األاحتمال حدوث  ختفيض• 
 القانونيةاحلوادث و العمل حوادث  خماطرض يفخت•                           زيادة حتفيز العاملني                         • 
 )ربحال(زيادة احلصة السوقية / حتسني صورة املؤسسة • تسهيل توظيف اإلطارات                                             • 

 فرص جديدةو  خلق منتجات•                                                                           
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 عن بعيدة احملققة النتائج كانت فإذا اإلداريني، القادة سلوكيات على املؤسسة أداء يؤثر: مفهوم ذو أثر األداء - 4
 لذلك ،سرتاتيجيةاال اخليارات يف وحىت واخلطط الربامج يف النظر إعادة عليهم يتوجب فإنه املسطرة، األهداف

 .1املستهدف األداء لبلوغ التصحيحية اإلجراءات اختاذ إىل يهدف تقييمه طريق عن األداء مستوى فمعرفة
  تطور مفهوم األداء : ثالثا
ُظهر أ لألداء التارخيي التتبع إن  تشري الشواهد. اإلنسانية احلضارة قدم تقييمه قدمي أساليب وتطوير به االهتمامن ي

 ترااعتبا وفق عيةراالز  املنتجات من الواحد الدومن غلة بتقدير كانوا يهتمون الصينيني وقدامى عنةراالف، البابليني أن إىل
م ومحاس الفالحني املياهة فر ، و الرتبة نوعيةك كانت  لكنها ومعايري بسيطة حسابات من نطلقواا لقد .العمل يف وخرب

 متعاقبة حلرام على جاء وإدارته األداء يف أما على مستوى الفكر التسيريي فالتطور احلاصل. التنفيذ متابعة يف مفيدة
ال انصب يف التطور هذا نأ املالحظ. ؤسساتكل أنواع املب أبعاد مث ضم هلا  أوال على أبعاد ومقاييس مالية التطبيقي ا

 على األهداف التأكيد خالل من الضيق بذلك يتباين مفهوم األداء عند الباحثني بني الرتكيز. 2ومقاييس غري مالية
ا الربح من تتخذ املالية اليت تغطية سعي املؤسسة الدائم حنو  حياول الذي الواسع، اإلطار إىل تعظيمه؛ وتسعى إىل هلا حمورً

  .األداء يف اجلانب التسيريي األفكار حول مفهوم  تطورلفيما يلي عرض . 3هافي أصحاب املصاحل توقعاتتلبية مجيع 
  لألداء التقليديةالنظرة  - 1

الربح لفرتة طويلة اهلدف األساسي الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه خاصة من طرف مفكري النظرية  اعترب
ا الكلية ها من خالئاالقتصادية اجلزئية، هذا من منطلق أن املؤسسة تعرب عن أدا ل األرباح اليت حتققها، أي إيرادا

مطروح منها التكاليف الكلية اليت حتملتها، ومن مث فالتصور الذي كان سائدًا هو أن املؤسسة اليت حتقق أرباحًا أكرب هي 
ققتها، غري أن وفقا هلذه النظرة كان أداء املؤسسة يقاس من خالل النتائج املالية واحملاسبية اليت ح. اليت لديها أداء جيد

ه؛ وبالتايل فإن أداء املؤسسة واليت تُعرب بصفة أدق عن لتقييمأدوات جديدة  إجيادتطورات احمليط دفعت الباحثني إىل 
ا  اليت تعكس املقاييسها الفعلي تَْستخدم جمموعة من ئتعرف على أدادف الاملؤسسة  التطور الذي حققته يف مسري

حلركة ادراسة ياسه، من خالل يف إعطاء مفهوم لألداء واالهتمام بق) Taylor(تايلور ل أعمافمثال تتجسد . حنو األفضل
من " احلركة والزمن"إلدارة اآللة وإيقافها، يف إطار دراسة  املناسبلوصول إىل الوقت ها لاليت كان يؤديها العمال وتوقيت

 تفاصيلال من جمموعة هناك الدراسة أن هذهجوهر  كان  .4وبالتايل معرفة مواطن التحسني جل حتديد معدالت األداءأ
جمموعة من العمليات معا، وهنا تكون نتيجة الدراسة وحدة فنية يستفاد منها  فيها تشرتك يف احلركة اليت يؤديها العامل

ة اليت مل   جيةإنتا زيادة من هذه الدراسة إمكانية استخلص تايلور. 5ا دراسة احلركة والزمن جترِ يف العمليات املشا
ا علمية بطريقة أعماهلم تصميم مت ما العمال إذا  تعين واليت ؛ألداء العمل مثلى واحدة طريقة اكتشاف على اهتمامه مركزً

  استهدف كما.األداء لتحقيق الوسيلة األنسب وهي عمل بأي للقيام غريها عن مثالية أكثر واحدة هناك طريقة أن

                                                
 .418ص ،2003، 1ط بعمان، األردن، الشروق دار، واجلماعة الفرد سلوك :املنظمة سلوك عطية، ماجدة 1
 .24-22الغاليب، مرجع سابق، ص منصور حمسن أدريس، طاهر صبحي حممد وائل 2
اجلامعية، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية،  القيادات من عينة آلراء استطالعية دراسة: اإلسرتاتيجي األداء يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ أثر األسدي، حتديد علي عبد العبادي، أفنان فوزي هاشم 3

لد  .21، ص2010، جامعة بغداد، العراق، 59:، العدد16: ا
 .223، 221صمرجع سابق، حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء، الشيخ الداوي،  4
ع قطارج لصناعية خات التنافسية للمؤسساواإلسرتاتيجيات املنافسة ا: الدويل حولمللتقی و، هودة عبو، دور االسرتاجتيات العامة للتنافس يف حتقيق األداء يف املؤسسة، حبث مقدم يف اعمر عب 5
 .3، ص2010نوفمرب  09و 08: اجلزائر، يومي ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،لعربيةول الدايف ت قاوحملرا
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  1:ووقتًا وذلك من خالل جهًدا وأقلها كفاءة اإلنتاج وأكثرها أساليب أسرع اكتشاف بواسطة اإلنتاج زيادة تايلور 
 ؛األداء حسنيتلوحتديد غري الضرورية منها واستبعادها  تقسيم العمل الذي يقوم به العامل إىل حركات بسيطة أولية -
 ؛وقت الضائعالتخلص من ال وبالتايلكل عملية، لأفضل األساليب وأسرعها مث إجياد أسلوب قياسي منطي  اختيار -
 .الكفاءة اخنفاضضمان عدم ل فرتة من الراحة ئهعطاإل يت يصل فيها العامل إىل حد التعبالتعرف على الفرتات ال -
  ثة لألداءالنظرة الحدي - 2

الرتكيز على الكميات املمكن إنتاجها إىل  اسرتاتيجيةمن  املؤسسةل اهتمام حتوَّ  ،مع بداية القرن العشرين
لى الكميات املمكن بيعها، ومتثل األداء حينها يف التحكم يف أسعار املنتجات عن طريق التحكم يف الرتكيز ع اسرتاتيجية

عرف مفهوم األداء تطورًا جديدًا يف حمتواه، فبدالً من االعتماد فقط على الزمن بعد ذلك غري أنه . التكاليف الداخلية
، متَّ تقييمه األسعار كآلية لتحديد مفهوم األداء وطرق املستغرق لألفراد واملعدات لتحديد معدالت األداء والتحكم يف

تطور التسويق وظهور الفكر ك  التطورات اليت تشهدها بيئة املؤسسات عند حتديد مفهوم األداء مراعاةإىل التحول 
 هذه. ألداءا مستويات أفضل إىل نتيجة النفتاح األسواق والتأثر باملنافسة والرغبة يف الوصول 2اإلسرتاتيجي يف اإلدارة

  . 3السوق واألفضل يف تنظيما األحسن املؤسسات من غريها إليه يصل مبا األداء مقارنة املؤسسة على تفرض التحديات
 فتوحةامل نظمةجمموعة من األ املؤسسة اعتربت اليت التسيريي للفكر احلديثة ملدارسوا النظريات أفكار أسفرتكما 

 أنسوف وماكدونيل عرف. 4؛ عن بروز مفهوم األداء االسرتاتيجيمعها التكيف احملتم اخلارجية البيئة مع عالقتها يف
)Ansoff & McDonnell,1990 (لبعيداو  القريب األمد يف البقاء متطلبات بني زنةااملو  حتقيقه ضوء يف االسرتاتيجي ألداءا 

 املرتتبة بالنتائج االسرتاتيجي داءعن األ  (Cokins,2003)كويكنز يعرب .رحبيتها وىتومس املؤسسة حياة دورة مؤشري وفق
 من القرار متخذي ميكن حنو وعلى وتصرفها املؤسسة لعمل لنظرة الشاملةل ًا وفق سرتاتيجيةاال اخلطط ترمجة عن

 لألداءمستويات  ةوجد ثالثي . 5اخلارجية البيئة عوامل يف والسريعة املتوقعة غري التغريات والتكيف مع السريعة االستجابة
): Financial performance(ألداء املايل ا) 1(: هي يجي متكن املؤسسة من البقاء يف بيئة األعمال بفعاليةاالسرتات
تعظيم  إىليهدف : )Operational performance(األداء التشغيلي ) 2(، تعظيم العائد وختفيض املخاطرة إىليهدف 

هناك . 6النمو وبناء املركز التنافسي إىليهدف ): Competitive performance(األداء التنافسي ) 3(و الكفاءة اإلنتاجية
تنافسية كلما النه ينشأ لدعم املزايا التنافسية فكلما ارتبط األداء بامليزة أبافرتاض  ًا عترب األداء االسرتاتيجي أداء متميز امن 

 حدأ يعد االسرتاتيجي األداء أن) Hoffman & Famster, 2001(وفامسرت هوفمان  يرىفمثال . قاد إىل حتقيق أداء متميز
األداء مفهوم ربز ف 7.املختلفة أهدافها جنازإ يف املؤسسة كفاءة نلتعبريه عمنافسيها  نع املؤسسة لتميز املهمة املؤشرات
   خصائصيف املتميز  األداء يتمثل) Kotler, 2000( كولرت  حسب. ألداءلكتطور آخر ) Excellent performance(املتميز 

                                                
 .39- 38ص ،1974مصر،  مشس، عني مكتبة العلمية، اإلدارة أصول اخلري، أبو محدي كمال   1
 .222حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء، مرجع سابق، ص الشيخ الداوي، 2
 .4عمر عبو، هودة عبو، مرجع سابق، ص 3
 .232-230، ص2000، 1وائل بعمان، األردن، ط دار مفاهيمها، مداخلها، عمليات املعاصرة،: االسرتاتيجية اإلدارة احلسيين، عداي حسن فالح 4
 املديرين من عينة ألراء ةحتليلي دراسة: )امنوذجا األخضر التصنيع اسرتاتيجيات (البيئي التصنيع اسرتاتيجيات تطبيق إطار الصناعية يف للمنظمة االسرتاتيجي األداء حتسنياجلرجري،  حممد سليمان محدأ 5
لدنينوى،  حمافظة يف اجلاهزة لأللبسة الشركة العامة يف  .226، ص2012 ، جامعة البصرة، العراق،09 :، العدد05 :جملة دراسات إدارية، ا
- 107، ص2013، كلية الرافدين اجلامعة، العراق، 32 :اجلامعة للعلوم، العددمنال جبار سرور، صبيحة صاحل عمر، استعمال تكاليف اجلودة يف تقومي األداء االسرتاتيجي، جملة كلية الرافدين  6

108. 
 .226صمرجع سابق، اجلرجري،  حممد سليمان امحد 7



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                                          األول                                                                                   الفصل 

 [9] 
 

   1:هي املتميزداء ألل مفاتيح فرتو ضرورة ل وأشار(Arther) ج منوذ  قدممث  املصاحل أصحاب رضاءإليت تسعى املؤسسة ال
 المصالح أصحاب )Stakeholder:( العاملني، عمالءالاملؤسسة كب مصلحة هلا أي جهة حتديد احتياجات ينبغي 

 ؛لصناعةا يف متميزة تكون كيل متوقعا من احلد األدىن شباعإل ...واملوردين
 العمليات (Processes): أو  جديد منتج تطويرب فاعل بشكل عملياتال إدارةب إال املصاحل أصحاب إرضاء ميكن ال

م العمالء ذبجل العمل فريق وبناء )Business process reengineering; BPR(العمليات هندسة عادةإ  ؛واالحتفاظ 
 الموارد (Resources):  لكي  يهاعل تسيطرو  هاأن متتلك ينبغي اليت املوارد إىل املؤسسة اجحتت عملياتال تنفيذأثناء

  ؛داخليامن تنفيذها  أداءأعلى ا لكو  ارجاخلمن  املوارد هذه على لحصوللتلجأ  قدذا، ل. متيزها حتافظ على
 التنظيمية الثقافة )Organizational culture:( ترتبكقد  وثقافات سياسات، هياكلجمموعة من املؤسسة  تتألف 

  .املتميز األداء إىل للوصول العاملني تدعم عاليةتنظيمية  ثقافة توفري على املؤسسةلذا جيب  التغيري، سريعة بيئة يف
 .مع املؤسسةم تعاملهب أصحاب املصاحلنيها جيفقط بل عن القيمة اليت  التكلفةداء مل يعد يعرب عن ختفيض األف ةمن مث

   األداءمستويات  - 3
 هذا ولعل أدائها، مستوى على التعرف خالهلا من االقتصادية للمؤسسة ميكن لألداء املستويات من جمموعة توجد
ال ذا باحثنيال ايتبناه اليت واملقاييس املعايري الختالف أشرنا كما يعود االختالف  :2يف املستويات هذه وتتمثل ،ا

 من الواضح االلتزام وكذا ،املرحبة والعقود البعيد دىامل على الصناعة ضمن األداء يف التفوق يبني :ياالستثنائ األداء 
 ؛للمؤسسة املايل الوضع وازدهار السيولة ووفرة األفراد قبل

 ؛متميز مايل ووضع مركز امتالك ،كفاءة ذوي أفراد امتالك ،كبرية عمل عقود على احلصولب: البارز األداء 
 ؛اجليد املايل بالوضع التمتع جانب إىل املستقبلية يةالرؤ  واتضاح ،األداء صالبة مدى يبني :جدا الجيد األداء 
 أو/و املنتجات يف والضعف القوة نقاط توازن مع السائدة املعدالت وفق لألداء متيز فيه كوني :الجيد األداء 

 ؛مستقر غري مايل وضع امتالك مع ،العمالء وقاعدة اخلدمات
 اخلدمات أو/و املنتجات يف القوة نقاط على الضعف نقاط وتغلب ،املعدل دون أداء سريورة ميثل: المعتدل األداء 

 ؛والنمو للبقاء الالزمة األموال على احلصول يف صعوبة مع ،العمالء وقاعدة
 عن فضال ،تقريبا احملاور مجيع يف الضعف لنقاط وضوح مع بكثري، املعدل دون األداء ميثل الذي :فالضعي األداء 

  .املالية اجلوانب يف خطرية مشاكل مواجهة مع ،املؤهلة اراتاإلط استقطاب يف خطرية صعوبات وجود
  المفاهيم المرتبطة باألداء: المطلب الثاني

والفعالية   الكفاءة املفاهيم هذه بني من. يرتبط األداء مبجموعة من املفاهيم أحيانا ما يتم اختصاره على أحدها
الة املكونني هذين بني ومواءمة وجود توافق عن كمكونات له حيث تبحث املؤسسة دائما  فهي مطالبة بأن تكون فعّ

 ميكن احلكم ال أنه أي له، اجلزئية املعاجلة يعين كفعالية وإما ككفاءة إما لألداء النظر أن كما. الوقت نفس يف ةأفوكُ 
ا أهدافها بلغت اليت على املؤسسة  وال .ردمن املوا الكثري ذلك كلفها قد كان إن األداء من جيدة مستويات حققت أ

  .مرضية منها بنسب االقرتاب األقل على أو أهدافها حتقيق من متكنها دون ملواردها كامالً  توظيًفا حققت اليت تلك على
                                                

 للعلوم الغريإطارات بابل، جملة  إطارات الديوانية،/ اعات املطاطيةدراسة حتليليه آلراء عينه من مدراء الشركة العامة للصن: يف حتقيق األداء املتميز واحلد من ظاهرة الفساد اإلداري اإلبداع أسيل على مزهر، أثر  1
لد االقتصادية   .127- 126، ص2009جامعة الكوفة، العراق، ، 13: ، العدد02: واإلدارية، ا

 .386- 385، ص2009اليازوري بعمان، األردن،  دار االسرتاتيجي، والتخطيط االسرتاتيجية إدريس، صبحي حممد محدان، ووائل بن حممد خالد 2
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ما  اً اعتبارمها أداء ناجت فنرىأما اإلنتاجية واملردودية    . تقييمه من الناحية التشغيلية واملالية مقاييس منعن كو
  الكفاءة والفعالية: أوال

 احملدودة ختصيص املوارد كيفية يف واملتمثلة االقتصادية باملشكلة اإلقتصادي الفكر يف الكفاءة مفهوم طإرتب
دف تلبية  ما، قطاع أو جلهة مورد أي احملدودة أن ختصيص املوارد عبارة وتعين. املتجددة أفراده حاجيات للمجتمع 

 مثالً، الزراعة لقطاع كبرية موارد خصصنا فإذا .أخرىقطاعات  جهات أو يف بديلة فرصة تكلفة باملقابل عنه ينتج
تمعات وختتلف .القطاعات أخرى على حساب ذلك فسيكون  وختصيص املوارد إستخدام كيفية يف االقتصادية ا
تمعات ولكن النادرة،  إىل الكفاءة يعود مفهوم تارخيياً . 1احملدودة وال ميكن هدرها املوارد أن على تتفق مجيع هذه ا

 أي فإن باريتو ، وحسب"باريتو بأمثلية" وأصبح يعرف املفهوم هذا طور حيث) Pareto(اإليطايل باريتو  االقتصادي
عن  فهو يعرب للموارد كفء غري ختصيص غري كفء، وأي ختصيص أو كفء ختصيص إما فهو للموارد ختصيص

 . inefficiency(2(أي مبعىن انعدام الكفاءة " الالكفاءة"
ا الكفاءة (Plauchet)عرف بلوشي   اإلمكانيات، والنشاط من بقليل املطلوب بالعمل القيام على القدرة" :على أ

حتقيق  على القدرة" :فاعترباهاالرمحان الدوري  عبد فالح حسن احلسين ومؤيدأما . 3"تكلفة األقل النشاط هو الكفء
من  قدر أدىن باستخدام من املخرجات هنفس احلجم على حتقيق القدرة أو حمددة، مدخالت من املخرجات أقصى

تضح هذه التعريفات خالل من. 4"املدخالت َ يف املوارد املستعملة أثناء أداء  حتقيق التدنية على العمل هي الكفاءة أن ي
 .معينة أدىن مدخالت ملخرجات بتحقيق حمددة، أو من مدخالت املخرجات أقصى بتحقيق إما ذلك ويتجسد املهام،
 السلوك دراسة على يقتصر حبيث اجلزئي، االقتصادي التحليل إطار يف االقتصادية الكفاءة يف البحث يندرج ما عادة

تمع يف اإلنتاجية للمؤسسات االقتصادي    6:يلي ما للمؤسسة االقتصادية الكفاءة تشمل. 5ا
لتقدمي وارد املتاحة تُعَىن بتوجيه امل (Allocative efficiency) ةالكفاءة التخصيصي أو :الكفاءة في التخصيص - 1

بذلك ختتار املؤسسة يف . أي املنتجات األكثر طلبًا يف السوق العمالءمعينة دون أخرى وفقًا لرغبات  منتجات
حبيث ال تقتصر عملية ها املدخالت بأمثلية بين مبتقسي مث تقوم البداية تشكيلة املنتجات اليت سوف تقدمها

 ختصيص أفضل إىل الوصول فهي. لتحقيق التنوع امنتجاتشكيلة  كلختصيص املوارد على منتج واحد بل على  
هذا النوع من الكفاءة االقتصادية يتعلق مبجموعة . للموارد النسبية والتكاليف األسعار ضوء يف املتاحة ممكن للموارد

. سابقة للعملية اإلنتاجيةلارحلة امل وهي ،بينها املواردوطريقة تقسيم نوعية املنتج  اختيارمن القرارات اهلامة من بينها 
 اإلنتاج، عناصر نم توليفة استخدام طريق عن املنتجات من توليفة أفضل إنتاج التخصيصية الكفاءة عينتَ  بالتايل

                                                
، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، ختصص 2003-1994دراسة نظرية وميدانية للبنوك اجلزائرية خالل الفرتة : قريشي، قياس الكفاءة االقتصادية يف املؤسسات املصرفية حممد اجلموعي 1

 .5، ص2006- 2005م التسيري، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، نقود ومالية، معهد العلوم االقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلو 
حبث مقدم يف امللتقى الدويل حول احلكومة  تأمني، مؤسسة إلدارة متكامل الكرتوين لنظام تطبيقية دراسة :اجلزائرية التأمني مؤسسات وتنافسية أداء تعزيز يف االلكرتونية اإلدارة حسني حساين، دور 2

 .2، ص2010أفريل  20و 19 :يوميقسم العلوم التجارية، كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، اجلزائر،  التنموية، ا يف أجناح اخلططودوره االلكرتونية
 . 220مرجع سابق، صحتليل األسس النظرية ملفهوم األداء، الشيخ الداوي،  3
 .227، ص2003، 2األردن، ط وائل بعمان، معاصر، دار وإسرتاتيجي كمي مدخل البنوك إدارة لدوري،ا الرمحان عبد احلسين، مؤيد حسن فالح 4
ة العلوم االقتصادية ، كلي12: جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدداملعقم،  القطن ملؤسسة قياسي منوذج بناء اإلنتاجية للمؤسسة املتاحة اإلمكانات الستخدام االقتصادية السعيد، الكفاءة صاحل 5

 .124، ص2012، اجلزائر، 01والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 
أداة مراقبة التسيري ك: دراسة حالة قسم األشعة مبصحة طبية جراحية خاصة،  حبث مقدم إىل امللتقى الدويل: لطيفة بكوش، مسامهة حتليل األنشطة يف حتسني الكفاءة التسيريية للمؤسسة االستشفائية 6

  .5-4، ص2013نوفمرب  28و 27: حتكم وقيادة األداء، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار بعنابة، اجلزائر، يومي
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 أن ختصيص املوارد هو بوساحة يعلو عبد احلميد بوخاري فيعترب . ممكنة تكلفة بأقل املدخالت من توليفة أي
 .1املوارد هذه استخدام تكاليف مبراعاة هلا، البديلة االستخدامات خمتلف على واردامل توزيع ا يتم اليت الطريقة

املثلى من عناصر اإلنتاج  االستفادةهي  (Production efficiency)الكفاءة اإلنتاجية  أو: الكفاءة في اإلنتاج - 2
هذا النوع . تقدميهااليت سيتم  اتاملنتج اختيارللوصول إىل أفضل إنتاج ممكن، وتعترب مرحلة الحقة تأيت بعد  املتاحة

ا أي إمتام العملية اإلنتاجية  واختيارنتاج اإلبوسيلة  من الكفاءة يهتم الطريقة اليت ختفض التكلفة إىل أدىن مستويا
 :وتشمل الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة جانبني. التكلفةبأقل تكلفة ممكنة أو إىل تعظيم الناتج مع ثبات 

 إنتاج أقصى كمية من املخرجات باستخدام كمية معينة:"تعرب عن): Technical efficiency(الكفاءة التقنية  -
". أدىن كمية ممكنة من املدخالت إلنتاج كمية معينة من املخرجات استعمالمن املدخالت، وهذا ما يقابله 

من مستوى  االنتقالهي ف. ما يعين مراعاة نفس التكنولوجيا ونفس البيئة اخلارجية دون هدر يف املوارد املتوفرة
 .مواقع الوفرة باستنفاذإنتاجي إىل مستوى إنتاجي آخر يكون أفضل من األول 

ا): Price efficiency( الكفاءة السعرية - موعة اختياريف  املؤسسة درجة جناح" :يقصد  من  املثلى ا
املزيج  استخداما القدرة على أي أ. "التقنية اإلنتاج عند احلدود تكاليف تؤدي إىل ختفيض واليت املدخالت،

  .أن النظام املدروس يعمل بكفاءة تقنية كاملة بافرتاض األمثل للمدخالت
ُستخدم مفهوم الكفاءة التسيريية  :الكفاءة التسييرية - 3 للداللة على كفاءة املؤسسة يف ) Managerial efficiency(ي

كما تعرف الكفاءة  .ةبأقل تكلف أنشطتهالقيام بكل اإلنتاجية، ومواجهة املشاكل اإلدارية وا تشغيل املستخدمات
ا درجة املهارة يف حتويل املدخالت أو املوارد إىل خمرجات وفقًا ملعايري أداء معينة من حيث التكلفة  التسيريية بأ

؛ وهي الوجه اآل الكفاءة  تشملبذلك ... خر ملا يدعى بالكفاءة اإلنتاجيةواجلودة لبلوغ أهداف حمددة سلفًا
حنو املنتجات األكثر طلبًا يف و  االستغالل األمثل حنو املواردتوجيه حتقيق الكفاءة اإلنتاجية يف إدارة و  تسيرييةال

ا  . فهي بذلك حمصلة للكفاءة املثلى يف خمتلف مستويات وأنشطة وعمليات املؤسسة. السوق ا حتمل يف طيا أي أ
  . والكفاءة اإلنتاجية الكفاءة التخصيصيةكال من 

وكثريًا ما يتداخل مع مفهوم الكفاءة  يحتل أمهية كربى يف حياة املؤسسةف) Effectiveness(ا مفهوم الفعالية أم
ا تعرف شيبلو حسب . بينهما اختالفبالرغم من وجود  القدرة على حتقيق النشاط املرتقب، : "الفعالية على أ

ا . 2"والوصول إىل النتائج املرتقبة  حجم املبيعات، زيادة خالل من األهداف حتقيق على سسةاملؤ  قدرة: "تعينكما أ
ُستنج من هذ. 3"ومنو الرحبية البشرية املوارد وتنمية املؤسسة، داخل والعاملني العمالء رضا وحتقيق أن الفعالية  اريفالتع هي

 وصف ميكن. مسبقًا  ديدهاحت يتم ملعايري اليت حياول أن يصل إليها املسريون طبقا تتعلق ببلوغ النتائج واألهداف املسطرة
ا مؤسسة أهدافها حتقيق تستطيع اليت املؤسسة خر اآلإحدامها داخلي و  نللمؤسسة هلا منطلقا إن الفعالية .فعالة بأ
 احلصة حبجم املبيعات، املتعلقة لألهداف املؤسسة حتقيق درجة أساس الفعالية على تقيم الداخلية البيئة فضمن. خارجي
ا  املستندة أساس التنافسية على الفعالية تقاس فإن البيئة اخلارجية، ضمن ماأ واألرباح؛ السوقية على درجة قبول منتجا

                                                
منو املؤسسات واالقتصاديات بني : األداء املتميز للمنظمات واحلكومات: الثاين حولعبد احلميد بوخاري، علي بوساحة، التحرير املايل وكفاءة االداء املصريف يف اجلزائر، حبث مقدم يف امللتقى الدويل  1

 .136ص، 2011نوفمبر 23 -  22: يومي، اجلزائر، قلة، جامعة قاصدي مرباح بورحتقيق األداء املايل وحتديات األداء البيئي
  .219مرجع سابق، صحتليل األسس النظرية ملفهوم األداء، الداوي،  الشيخ 2
هـ، ضمن فعاليات اللقاءات العلمية ملعهد االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، 1431-1430: واألداء، حوار األربعاء العلمي للعام الدراسي والفاعلية والفعالية الكفاءة بني شوقي بورقبة، التمييز 3

 .4، ص09/06/2010: السعودية، يوم



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                                          األول                                                                                   الفصل 

 [12] 
 

ا،  ا للتطوروخدما ا على اختاذ االقتصادية للتقلبات مدى حتسسهاو  التكنولوجي واإلبداع درجة استيعا  ردود وقدر
 خاص حكم طرف لكل يكون حبيث تتعامل معها اليت افاألطر  نظرا لتعدد هلذا تتعدد أهداف املؤسسة. اجتاهها أفعال
تمع  اً فنجد أهداف. مع مصاحلهم تتماشى معايري بواسطة الفعالية على  نظامية كالبحث عن اً افأهدو متعلقة باإلنتاج وا

ا، االستقرار و    ...1اسيةاألهداف الثقافية والسيهداف املشتقة اليت تسمح بالتطور مثل األك وأخرىالرقابة على عمليا
تم بالنتائج بينما الكفاءة ترتبط بالطريقة املتبعة للوصول إىل حتقيق هذه النتائج؛ وهذا  يتضح مما سبق أن الفعالية 

 جناز األعمالإ :"الكفاءة فهيأما " جناز األعمال الصحيحةإهي "الفعالية : حني قال أن )Drucker(دركر ما يؤيده 
  وبذلك جتد املؤسسة نفسها. ة ال يعين بالضرورة حتقيق الكفاءة والعكس صحيحإن حتقيق الفعالي. 2"بطريقة صحيحة

  : )02/01(اليت يوضحها الشكل رقم أمام إحدى احلاالت األربع  
  العالقة بين الكفاءة والفعالية): 02/01(الشكل رقم 

  
  
  
  

  

سيري الفعال يف املؤسسة االقتصادية، عبد احلميد برحومة، قياس الفعالية والكفاءة يف جماالت اإلنتاج والتصنيع، حبث مقدم يف امللتقى الدويل األول حول الت :على ااعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر
  .3، ص2005ماي  4و 3: قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، يومي

تضُح  َ ة من الكفاءة والفعالية أي مبدى حتقيقها لدرجات مقبول ئهاستوى أداترتبط مب املؤسسة استمرارية أن مما سبقي
األهداف املسطرة يعين حتقيق الفعالية، كما جيب أن يتم الوصول إىل هذه األهداف  إىلفالوصول يف وقت واحد، 

   .وبذلك تكون كل من الكفاءة والفعالية مرتابطتني. بتكاليف منخفضة مما يعين حتقيق الكفاءة
 اإلنتاجية: ثانيا

نظر أحيانًا إىل كل من الكفاء ُ لكفاءة باملعىن الذي تناولناه سابقًا تعترب قريبة جدًا من فاة واإلنتاجية كمرتادفني، ي
 هذا إنتاجية معرفة يستدعي إمنا اإلنتاج عناصر من عنصر أي كفاءة قياس نأعترب صاحل السعيد ا لقد. مفهوم اإلنتاجية

هلذا وجب التمييز بني  ؛3احملدودة للموارد األمثل االستغالل على بالقدرة ةمباشر  ترتبطكما أن اإلنتاجية  العنصر،
 إمجايلواملقصود به  اإلنتاج )1( بداية جيب التمييز بنياليف . الكفاءة واإلنتاجية ملعرفة الفرق بني اإلنتاجية واألداء

ا العالقة اإلنتاجية) 2(؛ معينة زمنية فرتة خالل القيمة أو بالكمية املخرجات خرجات يف بني املدخالت وامل واملقصود 
لكفاءة العمل  اً أن كلمة اإلنتاجية حتمل اليوم معاين متعددة فقد تكون مقياس) Salter(يرى سلرت  .4معينةفرتة زمنية 

وللبعض األخر تعين املخرجات املطلوب حتقيقها من جمموعة من املوارد، أو قد تكون هي مرادفة لكلمة الرفاهية، ويف 
 1950االقتصادي يف عام قدمت منظمة التنمية والتعاون لقد . 5بعامل الزمن ارتبطت اإلنتاجيةن فإ حاالت نادرة

                                                
االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية  العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة داء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة، رسالةعبد الرمحان العايب، التحكم يف األ 1

 .157-155، ص2011- 2010والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، املوسم اجلامعي 
2 Peter F. Drucker (2006), The effective executive: The definitive guide to getting the right things done, HarperBusiness, 
New York, USA, p1-2. 

 .124، صالسعيد، مرجع سابق صاحل 3
  .4، ص2002 ر،مص ،العصرية املكتبة مدخل التحليل الكمي،: والعمليات اإلنتاج أمحد حممد غنيم، إدارة 4
 .45، ص2007، 3خيضر كاظم محود، إدارة اجلودة الشاملة، دار املسرية بعمان، األردن، ط 5

  حتقيق األهداف مع عدم 
  وجود إسراف يف املوارد

  عدم حتقيق األهداف مع عدم
  ف يف املواردوجود إسرا 

  حتقيق األهداف مع وجود
  إسراف يف املوارد 

  عدم حتقيق األهداف مع
  وجود إسراف يف املوارد

 ءكف
 

 ءغير كف

ـال ــال غير فعّ  فعّ
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ا ميكن حتديد إنتاجية رأس املال، ناتج قسمة: هيتعريفًا رمسيًا لإلنتاجية  أو  املخرجات على واحد من عوامل اإلنتاج و
 املخرجات بني عالقة" :ة هيبأن اإلنتاجي) Morley(يف حني يرى موريل  .1كإنتاجية جزئية. ..أو املواد العمل،

ا اإلنتاجية أظهر هذا التعريف  .2"املدخالت إىل املخرجات نسبة شكل يف معربًا عنها املدخالتو  ملعرفة  مقياسعلى أ
  .الكفاءةملعرفة  مقياساً فهي االستخدام األفضل للمدخالت، ومن مث 

ا درجة جناح الوحدة االقتصادية يف استعمال  املقياس الذي يقيس: "أما أمحد رشاد موسى فيعرف اإلنتاجية بأ
املوارد املتاحة هلا يف إنتاج السلع واخلدمات اليت ختتص يف إنتاجها وتبعا لذلك فيعرف املستوى األمثل لإلنتاجية بأنه 
احلصول على أقصى كمية من الناتج بقدر معني من املوارد أو هو احلصول على كمية معينة من الناتج باستخدام أقل  

فإن مفهوم الكفاءة ومفهوم الكفاءة اإلنتاجية، وحسبه  لقد ميز هذا التعريف بني مفهوم اإلنتاجية .3"مية من املواردك
تقدمي املنتجات من أجل  الكيانصل هلا يشري إىل املستوى األمثل لإلنتاجية أي هي أقصى نسبة ميكن أن ياإلنتاجية 
اسعيد عندما قدم اإلنتاجية هذا ما يؤكده صاحل ال. أمثل للموارد باستخدام  عناصر أو املوارد حتويل لكفاءة مقياس: "بأ

تشري هذه التعريفات بأن اإلنتاجية . 4"اإلنساين والذكاء هداجل على إنتاجها يف يعتمد اليت واخلدمات السلع إىل اإلنتاج
النسبية بني املخرجات  العالقةتبحث يف ، وهي هي مقياس للكفاءة فاملستوى األحسن من اإلنتاجية هو كفاءة

   . نسبة الناتج النهائي إىل العناصر الداخلة يف تكوينه اأأي  ؛واملدخالت
ا، فمن املمكن تقدمي نفس اتوجد أكثر من طريقة تستطيع  املستوى من اإلنتاج بعدة  املؤسسة تقدمي منتجا

 اعتمادقة األحسن؟ إن كلمة أحسن تعين ولكن ما هي الطري. عناصر اإلنتاج استخدامطرق تتفاوت فيها مستويات 
تسمى هذه احلالة بالكفاءة التقنية أقل ما ميكن من عناصر اإلنتاج،  باستخدامالطريقة األفضل يف تقدمي ذلك اإلنتاج 

نبحث  بالتايل .وعند إدخال عامل التكاليف على أساس سعر كل عنصر من عناصر اإلنتاج تصبح بذلك كفاءة سعرية
عدة مقاييس من بعملية املفاضلة بني أساليب اإلنتاج تكون . اءة التقنية أوالً مث عن الكفاءة السعريةعن حتقيق الكف

  .احلالة اليت تكون فيها إنتاجية عناصر اإلنتاج مرتفعة اختياربينها اإلنتاجية سواء كانت جزئية أو كلية، حيث قد يتم 
صف ي) Jugement économique( اقتصاديحكم ألداء ا اعترببالرجوع لتعريف لورينو الذي مت عرضه سابقا،  
 إرضاء يف يبلغه أن النشاط لذلك ميكن الذيأما احلد بالتكلفة،  عنها عرب معني نشاط يف املستهلكة املوارد بني عالقة

 جودة،( كانت سواء العالقات مجيع فهم تعرب وتساعد على )تكلفة، قيمة(كما أن الثنائية . القيمةفهو  املستهلكني
تكاليف  عن الناجتة املخرجات بقيمة يرتبط األداء بالتايل .5)قيمة، تكلفة( عالقة أو) كفاءة، فعالية( العالقة أو) سعر

ا أو إنتاجي عنصر استخدام من الناجتة اإلنتاج كمية هي اإلنتاجية أن حني يفما  مورد استخدام من  اإلنتاج كمية أ
 اجتماعية حاجة تلبية على املؤسسة أيضا قدرة تشمل لورينو: لـبالنسبة  قيمةكما أن ال .6عديدة إنتاج عناصر استخدام
تمع من مدركة مضافة قيمة تقدم فهي بذلك حمددة موارد من انطالقا  مدركة أخرى قيمة واحلكومة؛ كذلك تضمنت ا

                                                
، 2006، 04:، العددللمعلومات ، النادي العريب3000اآللية والتطبيق، جملة العربية : يف نظم املعلومات إنتاجية العمل املعلومايت ومرونته ، قياسالبدري نعيمة عمري، توفيق الشهربل إنعام على 1

  .135ص
2 Elaine Morley (1977), Productivity training for practitioners, Public Productivity Review, Vol.02, n°04, p22. 

 .104، ص1970أمحد رشاد موسى، إقتصاديات املشروع الصناعي، دار النهضة العربية، مصر،  3
 .124، صالسعيد، مرجع سابق صاحل 4

5 Philippe Lorino (1999), À la recherche de la valeur perdue: Construire les processus créateurs de valeur dans le secteur 
public. In: Politiques et management public, Vol. 17, n° 2, p23. 

حنو آليات إقتصادية : جمية ملراكز اخلدمات الصحية يف حمافظة كربالء، حبث مقدم يف املؤمتر الدويل العلمي الثاينتقدير الكفاءة احل ،عبد السالم علي حسني، حممود فهد عبد علي ،أمحد حسني بتال 6
 .5، ص2010ماي  12و 11: مييف ظل انفتاح األسواق وعوملة األزمات املالية العاملية، قسم العلوم االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، يو  وإدارية رشيدة
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املدخالت  نسبة تعين نتاجيةاإل بني اإلنتاجية واألداء بأن سبق الفرق مما يتضح إذن. 1اإلنتاجية لزيادة حباجة مرتبطة
ا اإلنتاجية ىحدوإاألبعاد  متعددوهو  القيمة املقدمة بتفسري مرتبطبينما مفهوم األداء  املخرجات على    .مؤشرا
  المردودية: ثالثا

إن اهلدف الرئيسي من وراء إنشاء أي مؤسسة اقتصادية هو حتقيق أرباح صافية عن طريق األموال املستثمرة مما 
طويرها وحتقيق رفاهية لألطراف الفاعلة مع األخذ بعني االعتبار الظروف اخلارجية وإمكانيات املؤسسة واختيار يسمح بت

ا املتاحة باملردودية. األساليب والسياسات املناسبة . يعرب عن قدرة املؤسسة لتحقيق النتائج املالية باستغالل امكانيا
 من اشتقاقها اليت مت) Rentabilité( للكلمة الفرنسية املباشرة اللغوية الرتمجة إىل أصل كلمة مردودية يرجع من هناك

 من الناحية االقتصادية يرجع. إعادة أو رد يعين والذي) Rendre(الفعل  من أو إيراد أو ريع تعين واليت) Rente(كلمة 

ا عائد ريكاردو حسب تعرف حيث إىل املردود» املردودية« كلمة أصل  هي آخر ومبعىن الفالحية األرض استخدام بأ
ا املردودية تعرف الصناعية الناحية أما من .األرض نتيجة استخدام عليه احملصل الربح  املبلغ عن يزيد الذي الفائض بأ

 النتائج بني العالقة :"هي املردودية) Pancher(بونشيه اعترب  لقد .ما صناعة يف اإلنتاجي العنصر لبقاء الواجب دفعه
 على املؤسسة قدرة:"بـها اعرففقد  )koëhl & Caby( كوهل وكايبأما  ". النتائج على احلصول أجل من الزماملال ال ورأس

 وغري مادية أصول من تصرفهات حت وضع اليت واملوارد عليها حتصل اليت النتائج بني العالقة يف وتتمثل فوائد، حتصيل
ا) Collasse(كوالس  طرف من املردودية كما عرفت  ."وأموال مادية  مبعىن النقدية الوفرة حتقيق على املؤسسة درةق: "بأ
 استعمال عند االقتصادية االجتاهات مجيع على يطبق معىن) Conso( كونسو: وهي بالنسبة لـ". األرباح يف وفرة حتقيق

ية نتيجة لعدد كبري من املردودف 2.والنتائج اإلمكانيات بني العالقة عن تعرب واليت واملادية، املالية اإلمكانيات واستخدام
 أنواع ةثالث يوجد. 3السياسات والقرارات يف اختيار األداء املايل وبالتايل هي قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح كافية

   .4ية االقتصادية، املردودية املاليةاملردودية التجارية، املردود :وهي الثاين املبحثيف  عرضت للمردودية رئيسية
تم مبقارنة النتائج املالية مع  اليت مرتبط بعوامل بقاء واستمرارية املؤسسة لألداءبعد مايل  ملردوديةذا يتضح لنا أن ا

  .لمؤسسةاملايل املهمة ل األداء مقاييس منهي  وبالتايل وهي مقياس ملعرفة الوضعية املالية للمؤسسة اإلمكانيات املتاحة
  أنواع األداء: المطلب الثالث
اختيار  بإفرتاض إىل عرض أنواع األداء يف املؤسسةسيتم يف هذا العنصر االنتقال إىل مفهوم األداء  طرقبعد ما مت الت

تصنيفات متعددة لألداء ختتلف باختالف املعيار املتبع يف التصنيف والذي قد يعود الختالف  تقدميل لتقسيملمعايري 
مولية الذي وضح األداء الكلي واجلزئي هذا األخري صنف املعايري معيار الش من هذه .دراسة األداءباجتاهات الباحثني 

أداء يف ما يقابل األداء الكلي مبا حيتويه من  اً وداخلي اً خارجي األداء أيضا حسب الوظيفة، أما معيار املصدر فاعترب
داء غري متنافية املفهوم، ن خمتلف أنواع األكما أ. 5اً بيئي اً اجتماعي اً معيار الطبيعة فاعتربه أداء اقتصاديأما خمتلفة وظائف 

  .ينطبق على األنواع األخرىوهذا فقد جند األداء االقتصادي الذي صنف حسب معيار الطبيعة قد يضم األداء املايل، 

                                                
1 Philippe Lorino (2003), Méthodes et pratiques de la performance: Le pilotage par les processus et les compétences, Op.Cit, 
p5-4. 

 .14-12، ص2008، 1يوسف مامس، ناصر دادي عدون، أثر التشريع اجلبائي على مردودية املؤسسة وهيكلها املايل، دار احملمدية، اجلزائر، ط 2
3Charles-Henri d' Arcimoles, et Jean-Yves Saulquin (1995), Finance appliquee: Décisions finaciére, Vuibert, France, p24-25. 

لد 4  .281-280، ص2009معة منتوري قسنطينة، اجلزائر، ، جا13: ب، العدد: عبد النور موساوي، هدى بن حممد، حتليل مالءة ومردودية شركات التأمني، جملة العلوم اإلنسانية، ا
  .105- 104ص ،2012 اجلزائر،، جامعة حممد خيضر ،27 :العدد جملة العلوم اإلنسانية،، يف حتسني أداء املؤسسة ABM سعاد معاليم، دور التسيري على أساس األنشطة، إمساعيل حجازي 5
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  الشمولية  معيار حسب التصنيف: أوال
  1:وجزئية وبالتايل فقد قسم األداء إىل كلي وجزئي كلية إىل األهداف هذا املعيار يقسم    
 ميكن وال حتقيقه يف الفرعية األنظمة أو العناصر مجيع سامهت اليت جنازاتباإليتجسد األداء الكلي : الكلياألداء  - 1

 يحسب عل. الفرعية ة املؤسسةأنظم أداء تفاعل نتيجة هوفالعناصر  باقي مسامهة دون عنصر أي إجناز حتديد
يغطي حتقيق  أنه) Camron(ن مرو كايرى  فحني  ؛2...يعرب عن األداء الكلي مبؤشرات الرحبية، النموالسلمي 
 .3األطراف الفاعلةضاء أمثلية العمليات الداخلية وإراملوارد، استخدام ، األهداف

عدة أنواع ختتلف  إىلاألنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره  ىهو الذي يتحقق على مستو  :األداء الجزئي -2
 4:فهو وفقا للمعيار الوظيفيباختالف املعيار املعتمد لتقسيم عناصر املؤسسة فمثال 

 يتمثل هذا األداء يف قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية بأقل التكاليف املمكنة، : أداء الوظيفة المالية
ا على حتقيق التواز    ؛وتكاليف منخفضة ةحتقيق مردودية جيد ،ن املايل وتوفري السيولةفاألداء املايل يتجسد يف قدر

 من حتقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة ملؤسسة ايتحقق األداء اإلنتاجي عندما تتمكن : أداء وظيفة اإلنتاج
ا  زامحة منافسيها مبمنخفضة تسمح هلا  وتكلفةقطاع الذي تنتمي إليه، وإنتاج منتجات جبودة عالية يف المبثيال

  ؛وختفيض نسبة توقف اآلالت والتأخر يف تلبية الطلبيات
 ا على مبدى أمهية املوارد البشرية  تتجسد: أداء وظيفة األفراد . املؤسسة هدفحنو األخرى وارد املتوجيه قدر

، معدالت الغياب األداء اجليدمع تتغري عكسيا عدد اإلجراءات التأديبية اليت  :يف يتجلى أداء وظيفة األفراد
   ؛عالقات أرباب العمل والنقاباتو 
 درة على حتقيق درجة عالية من االستقاللية عن املوردين، واحلصول على يتمثل أداؤها يف الق :أداء وظيفة التموين

املواد جبودة عالية ويف اآلجال احملددة وبشروط دفع مرضية واحلصول على آجال تسديد املوردين تفوق اآلجال 
  ؛املمنوحة للعمالء، وحتقيق استغالل جيد ألماكن التخزين

 مقارنة باملنافسني، نسبة  ، وترية التجديدالبتكارلبدراسة اجلو املالئم ته ميكن دراس :والتطوير أداء وظيفة البحث
  ؛اتودرجة مواكبة  التطور  لمؤسسة لتنويع وقدرة املؤسسة على إرسال منتجات جديدةلوسرعة حتويل االبتكارات 

 هذا معرفة كن مي. يتمثل يف قدرة وظيفة التسويق على بلوغ أهدافها بأقل التكاليف املمكنة: أداء وظيفة التسويق
 احلصة السوقية، إرضاء العاملني، السمعة، ومردودية كل منتج؛: جموعة من املؤشرات منهامباألداء 

 على عائد مرتفع  احلصول :املسامهني )1: (هو بالنسبة لـ ذه الوظيفةاألداء : داء وظيفة العالقات العموميةأ
احرتام املؤسسة آجال  :املوردين )3( ؛جو عمل مالئم هو توفري :املوظفني )2(؛ واستقرار يف األرباح املوزعة

 .عاليةودة وجبيف اآلجال املناسبة  منتجاتهو احلصول على  :العمالء) 4(و التسديد واالستمرار يف التعامل
 

                                                
  .89ص ،، مرجع سابقمفهوم وتقييم: ةوالفعالي الكفاءة بني األداء مزهودة، املليك عبد 1
     .65ص ،1998قباء، مصر،  دار، تطوير أداء وجتديد املنظمات، علي السلمي 2
، مرجع سابق، صلألداء مفهومًا  سرتاتيجيةمزهودة، املقاربة اال املليك عبد 3   .487وقياسًا
 متارسها املؤسسة يرتبط املعيار الوظيفي بشده بالتنظيم والذي حيدد الوظائف واألنشطة اليت.  
أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامـــة، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية  :ربيـع قريـن، ياسني عطاهللا، فعالية بطاقة األداء املتوازن يف املنظمة، حبث مقدم يف امللتقى العلمي الدويل حول 4

  .7- 5، ص2009نوفمبـــر  11و 10 :مد بوضياف باملسيلة، اجلزائر، يوميالعلوم التجارية، جامعة حمو  وعلوم التسيري
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  التصنيف حسب معيار الطبيعة: ثانيا
 وبذلك أهداف سياسيةو  وجيةكنولتتبعا هلذا املعيار تقسم املؤسسة أهدافها إىل أهداف اقتصادية، اجتماعية، 

  1:ميكن تصنيف األداء إىل أداء اقتصادي، أداء اجتماعي، أداء تكنولوجي، أداء سياسي
يعترب األداء االقتصادي املهمة األساسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية إىل بلوغها ويتمثل يف : األداء االقتصادي - 1

االنتاج، الربح، القيمة املضافة، رقم األعمال، حصة (تعظيم نواجتها  الفوائض االقتصادية اليت جتنيها املؤسسة من وراء
  ؛)…رأس املال، العمل، املواد األولية، التكنولوجيا(وتدنية استخدام مواردها ) …السوق، املردودية

أو األهداف االجتماعية اليت ترمسها املؤسسة أثناء عملية التخطيط كانت قبل ذلك قيودا  إن: األداء االجتماعي - 2
تمع اخلارجي ثانيا شروطا فرضها عليها أفراد املؤسسة أوال،  حتقيق حتقيق هذه األهداف جيب أن يتزامن مع. وأفراد ا

  ؛ال يتحقق األداء االقتصادي إال بتحقق األداء االجتماعيفاألهداف األخرى وخاصة منها  االقتصادية 
يًا عندما تكون قد حددت أثناء عملية التخطيط أهدافا للمؤسسة أداء تكنولوج األداء يكون: األداء التكنولوجي - 3

ويف أغلب األحيان تكون األهداف التكنولوجية اليت ترمسها  ؛كالسيطرة على جمال تكنولوجي معنيتكنولوجية  
   ؛نظرا ألمهية  التكنولوجيا اسرتاتيجيةاملؤسسة أهدافا  

   .مزايا متنوعةا على  حتصل قداليت  دافها السياسيةيتجسد األداء السياسي يف بلوغ املؤسسة أه: األداء السياسي - 4
  المصدر معيار حسب التصنيف: ثالثا  

  2:فقا هلذا املعيار ميكن تقسيم أداء املؤسسة إىل نوعني األداء الذايت أو الداخلي واألداء اخلارجيو 
  :لتوليفة التاليةلاملكونة د أداء الوحدة الذي ينتج بفضل ما متلكه املؤسسة من املوار  بهيقصد : األداء الداخلي .1

 على صنع القيمة وحتقيق األفضلية  ًا قادر  اً اسرتاتيجي ًا مورد يعتربونفراد الذين األهو أداء  :األداء البشري
م   .التنافسية من خالل تسيري مهارا

 ا بشكل فعالو  :األداء التقني   .يتمثل يف قدرة املؤسسة على استعمال استثمارا
 ن يف فعالية تعبئة واستخدام الوسائل املالية املتاحةيكمو  :األداء المالي.  

  .من مواردها الضرورية لسري نشاطها من موارد بشرية، موارد مالية، موارد مادية فاألداء الداخلي هو أداء متأٍت 
امة هذا النوع بصفة ع". األداء الناتج عن التغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة"هو : األداء الخارجي .2

يظهر يف النتائج اجليدة اليت تتحصل عليها املؤسسة كارتفاع رقم األعمال نتيجة الرتفاع سعر البيع أو خروج أحد 
فكل هذه . املنافسني، ارتفاع القيمة املضافة مقارنة بالسنة املاضية نتيجة الخنفاض أسعار املواد واللوازم واخلدمات

   .يفرض هذا األداء على املؤسسة حتليل نتائجها .أو بالسلب التغريات تنعكس على األداء سواء باإلجياب
ديدة تفرض عليها مقارنة األداء وما حتققه من جحتديات تواجه  املؤسسات اليومأن ) 1998( علي السلميرى ي

نافسة قد تطورت هذه الفكرة بتأثري املل ؛ السوقيفواألفضل  األحسن تنظيماً  املؤسساتإجنازات مبا يصل إليه غريها من 
 World class( ظهرت فكرة املستوى العاملي لألداءف ،العاملية والرغبة يف الوصول إىل أفضل املستويات يف األداء

paratices( رقم الشكل  املوضحة يف)3)03/01:  
                                                

  .90-  89مفهوم وتقييم، مرجع سابق، ص: والفعالية الكفاءة بني عبد املليك مزهودة، األداء 1
  .5-4ربيـع قريـن، ياسني عطاهللا، مرجع سابق، ص 2
 .11علي السلمي، تطوير أداء وجتديد املنظمات، مرجع سابق، ص 3
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  لألداء العالمي المستوى): 03/01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     .12ص ،1998قباء، مصر،  دارملنظمات، ، تطوير أداء وجتديد اعلي السلمي: المصدر
  

ميكن تلخيص مفهوم األداء يف أنه عمل األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة، أي اجلمع بني ا ورد يف هذا املبحث مم
، بل يتعداه إىل البعد كليًا كان أو جزئياً   الفعالية والكفاءة يف التسيري؛ كما أنه ال يتضمن فقط البعد االقتصادي

فاألداء مفهوم واسع متطور ثري باملكونات . هأبعادو مفهوم يتميز بالشمولية من حيث فه ومن مث والبيئي االجتماعي
التأكيد  خالل من الضيق عند الباحثني بني الرتكيزبذلك يتباين مفهوم األداء  . وذو أثر على سلوكيات القادة واإلداريني

ا الربح من تتخذ املالية اليت على األهداف تغطية سعي  حياول الذي الواسع، اإلطار إىل تعظيمه؛ وتسعى إىل اهل حمورً
لكي تتمكن املؤسسة من تطوير أدائها باستمرار عليها . أصحاب املصاحل فيها توقعاتاملؤسسة الدائم حنو تلبية مجيع 

 .األداء لتقييماالعتماد على نظام متكامل 

 اهليكل التنظيمي  -
  املؤسسات الصغرية  
 املؤسسات اجلماعية  
  تصميم التسهيالت  
   املؤسسات التعليمية 

 )تعويض( رضا ومقاصة  -
 نظام املكافآت  -
 األمن  -
 محاية العمال -
 اختيار األداء -
 ) ساعات إضافية(احلوافز  -
 )التعليم(لتدريب  والرتبية ا -

 أدوات جديدة ومهارات  -
 طرق العمل -
 إدارة امللتقيات  -
 اإلصغاء -

 معرفة الذات -
 الثقافة  -
 قيم  -
 أخالق -
 أنواع الشخصيات -

 

 التكنولوجيا حميط العمل 

 العمليات

 اهلدف

 األفراد

 المستوى العالمي

 التخطيط -
 التخطيط االسرتاتيجي -
 التسويق االسرتاتيجي -
 ج السياسات انتها  -
 اإلبداع -
  تطوير املنتج -

 القيادة  -
 قيادة املهارات  -
 طموح مقتسم -
 طموح شخصي -

 الفكر النظامي  -
 خرائط النظام -
 منذجة النظام -

 حتسني العمليات -
 التصميم -
 النمطية  -
 التحسني  -
 إعادة اهلندسة -
 وسائل النوعية -

 القياس  -
 مؤشرات ولوائح التنظيم -
 معرفة التغريات -
 املراقبة العينية -
 تقييم النوعية  -
 جوهر طرق األعمال -
 تطوير املنتج  -
 اهلندسة التنافسية   -
 خدمة العميل -
 تطوير العارضني -
 بيع وتسويق -
 التسيري املايل -
 التوزيع -
 :التصنيع -

 اللوازم  
  اإلنتاجية  
  الصيانة  
 اإلعداد 

 تكنولوجيا العمليات  -
 تكنولوجيا املعلومات  -
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  عملية تقييم األداء الشامل: لمبحث الثانيا
 حالة تغيرييف  املؤسسةأن باعتبار  ييري التسية تقييم األداء واحدة من املوضوعات الرئيسية يف الفكر عمل تعترب

ُ  ما ؛بيئتهاتقلبات مستمر بسبب  عملية تقييم تقره وفقا ملا و  لزم اإلدارة بضرورة التعديل املستمر خلططها وسياستهاي
تعدد و  لألداء املقدمةبسبب صعوبة التمييز بني املفاهيم  قدةمن السياسات اإلدارية املعتعد العملية  هذه إن .األداء

  .أخرىظروفها اخلاصة وطبيعة عمل معينة جتعل بعض املعايري مالئمة ملؤسسة دون لكل مؤسسة  إذا األداءمعايري تقييم 
ابقة األداء الفعلي تأكد من مطإىل ال دف األ ؤسسةباملخطوة من النظام الرقايب تعترب عملية تقييم األداء ن كما أ

معايري دقة ب هذه العملية وتسهل حسب تصع .يظهرها التقييم اليتإجراءات تصحيح االحنرافات  واختاذاملخطط ب
    .  1فكلما كانت املعايري واضحة وحمددة كلما كان القياس سهالً وسريعًا وواضحًا  األداء،

مالية وغري مالية التكامل، وتستخدم جمموعة من املعايري و نة واالستمرارية واملرو  عملية تقييم األداء باحلركة  تتميز
أو ملعدات ا أو ألفرادا على مستوى تواجه املؤسسة اليت املشاكل ؛ وتوضيحاألهدافتحديد مدى التقدم حنو حتقيق ل

 إىلتؤدي ليت التعرف على اجلوانب ابعملية تقييم األداء املسامهة يف التطوير الشامل للمؤسسة  من أهداف  .اإلجراءات
 هاقسامأ بني التنافس خلقوكذا ا وتعزيز نقاط القوة اليت تعاين منها  الضعف نقاطالتعرف على رفع مستويات األداء و 

 .داءاألعملية تقييم األداء أحد الركائز اهلامة يف السعي حنو حتسني  تعدهلذا . 2أعلى أداء مستويات لتحقيق املختلفة
  .مؤشراته ومداخله، صعوبات تطبيقه، تعريفه وأمهيته: تقييم األداء من حيثإىل يف هذا املبحث نتطرق 

 مفاهيم حول تقييم األداء  : المطلب األول
ميكن اليت  طلب القيام بعملية تقييم األداءتإن معرفة مدى بلوغ املؤسسة ألهدافها وأمثلية استغالل مواردها ي

ورة توضح وحدات التنفيذ بص أعماهلاتخدام البيانات املتاحة عن اسباملؤسسة  حكم على أداء إصدارعملية  هااعتبار 
نات الفعلية مع قارنة البيامبداخل املؤسسة  واملعوقاتواالحنرافات عن اخلطط مع قياس النتائج، وإظهار املشاكل  الفعلية

ا علي قياس يضمنة عمليهذه التنطوي  عليه حيثهي عملية رقابية للحكم  األداءفعملية تقييم . البيانات املخططة
 .سابقة للمقارنة الكمية والنوعية البد من وجود معايري مبقاييسهإذا لقياس األداء  .األداء املعياريب قارنتهاألداء الفعلي وم

دف تقييم اليعد بالتايل     .افهادتحقق املؤسسة أهلمطلب ضروري  ، وهونقاط الضعف حتديد ومعاجلة إىلعملية دورية 
  األداءلية تقييم مفهوم عم :أوال

دف للحكم على مدى للمؤ منظمة وحتقق فوائد عديدة عملية جوهرية مستمرة، تقييم األداء  يعد سسة حيث 
ياسني و ربيـع قريـن يرى . أخرىاملوارد من جهة  عند استخدام الكفاءة جهة وحتقيق من املخططة هدافأللا وصوهل

لكلمتان لكن يف األصل ا .يم يف عملية الرقابة مبفهوم واحد دون متييزاستعمال كلميت القياس والتقي جرىقد نه أعطاهللا 
عد يو  ،املؤسسة قياس األداء هو حتديد مقدار نتائج. خاصة إذا مت ربطهما بعملية تقييم األداء حتمالن معنيني خمتلفني

قياس ال يتم كما . اتاالحنرافاملقارنة، تصحيح  ،القياس: راحل أساسيةامل اليت تشمل التقييممن عملية  املرحلة األوىل

                                                
  : على اعتمادا 1
تمع العريب، مصر  -   .188- 187ص، 2003مهدي حسن زويلف، إدارة األفراد، مكتبة ا
 .401-399ص ،2005مصر، ، مطبعة العشري، الفكر اإلداري التقليدي واملعاصر إطار يفمنهج متكامل  :اإلعمالمنظمات  وإدارةتنظيم ، سيد حممد جاد الرب -
لد: تقييم األداء املؤسسي وأثرها يف التميُّز التنظيميحممد ذيب املبيضني، فاعلية نظام  2 لة األردنية إلدارة اإلعمال، ا ، 09: دراسة تطبيقية على املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف األردن، ا

 .693، ص2013، اجلامعة األردنية، األردن، 04: العدد
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تستخدم  كذلك  .1األداء السابقته مع مقارن أووحتديد تطوراته احملققة  حتددهاألداء إال بتوفر جمموعة من املعايري اليت 
 موقوّ  اعتدل مبعىن استقام أصل من وهي مقوّ  كلمة من مأخوذ لغة التقوميالتقييم أحيانا كمرتادفتني، لكن كلميت التقومي و 

يمكن القول أن تقومي ف ؛3والقياسالتشخيص  واإلصالح بعد التعديل نهأبالتقومي  بذلك يقصد. 2عدله مبعىن يءالش
  .األداءدف حتسني وتطوير اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف ظل عملية اختاذ القرار بيعين تعديله وإصالحه  األداء

  األداءتعريف عملية تقييم  -1
لذا تعددت  األداء، تقييم تعريف حول نظر عدة وجهات توجد فإنه األداء، مفهوم حول االختالف من انطالقا

  4:منها ذُكر واليت تعاريف عملية تقييم األداء إال أن اجلميع يتفق على جوهر هذه العملية
 مرحلة  أو بأنه جزء من عملية الرقابة تقييم األداء ركز معظم الباحثني على تعريف: تقييم األداء كجزء من الرقابة

ا، من التخطيط ا تكشف االحنراف عن األهداف " :فتم تعريف عملية تقييم األداء بأ مرحلة من مراحل الرقابة أل
ا أداء ترشيد اختاذ القرارات ، املوضوعة ا مرحلة من التخطيط أل عملية  إن. 5"والكفيلة لتحقيق األهدافكما أ

أما  .املرجعية مث إصدار حكم متعلق بأداء املؤسسة املعايريلفعلية مع مقارنة النتائج اعند تقييم األداء تتوقف هنا 
ا واإلجراءات الواجب اختاذها  ؛الرقابة وإضافة إىل عملية تقييم األداء تشمل دراسة االحنرافات لتحديد أسبا

 ا توصلت إليه من نتائج يف ضوء م املؤسسةتقييم نشاط " :ف تقييم األداء أنهرِّ عُ  :قييم األداء كأداة لتقييم النتائجت
اية فرتة مالية معينة وهي  من حبثا عن العوامل املؤثرة يف النتائج لتشخيص ما تبني  ،سنة ماليةيف العادة يف 

أداة  بأنهكما ينظر إىل تقييم األداء  .6"تفادي أسباب األخطاء مستقباللحتديد مسؤوليات و صعوبات يف التنفيذ 
ومدى التقدم حنو حتقيق األهداف  ة تعكس نتيجة األعمال للوقوف على حقيقة األداءاملرآو  الستمرار ومنو األعمال

 ؛األهداف تلكبلوغ مدى لتقييم النتائج للتحقق من عدة وطرقا  أدواٍت  يستعملكعملية فان تقييم األداء  .املخططة
 تخاذ القراراتال كوسيلةقييم األداء  ت : ُ رارات بناء على معلومات رقابية عملية اختاذ قتقييم األداء بأنه إىل نظر ي

 ؛ختاذ القراراتال تقييم أساساال نتائج عدبالتايل ت ؛مبا حيقق أهدافا حمددة املشروعإعادة توجيه مسارات تساعد على 
 قياسيشمل القييم األداء ت : ُ  تتكونل حتقيقهااملمكن قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج أنه  قييم األداءت عتربي

 اختاذيكفل  مبا املوضوعة اخلطط وتنفيذ األهداف حتقيق يف النجاح ومدى ،دث وحيدث فعالح ملا صورة
، املستوى الفعلي لألداءحتديد قياس النتائج مبعىن بفالقياس يتم عند التنفيذ . 7األداء اإلجراءات املالئمة لتحسني

للظاهرة املدروسة لكن فقط ب الكمي القياس يوضح اجلان كما أن، أما التقييم فيمثل الفرق بني اهلدف والقياس
 األداء ضرورية تقييمبالتايل تعترب عملية  ...األسوأ، األفضل :لقياس أي يوضح وضعية هذه القيم مثللالتقييم إثراء 

ا متكن املؤسسة من   احلايل مع أداء الفرتات قارنة األداء مبأدائها  متقييم مدى تقدلاحلايل  نشاطهاحقيقة  معرفةأل

                                                
 .10ربيـع قريـن، ياسني عطاهللا، مرجع سابق، ص 1
 .1152، ص2005، 8حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ببريوت، لبنان، ط: لدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، القاموس احمليط، حتقيقجمد ا 2
جامعة /جامعة الكوفة وكلية االدارة واالقتصاد/ارة واالقتصاداالدعلي رزاق جياد العابدي، هاشم فوزي دباس العبادي، إستخدام أسلوب املقارنة املرجعية يف تقومي األداء اجلامعي دراسة مقارنة بني كلية  3

لد  .221، ص2007، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 03: ، العدد09: القادسية، جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، ا
 .61-59، ص2014، 1، طاألردن، بعمان والعمليات، دار أسامة اإلنتاجحلديثة إلدارة مفيدة عيسى حيياوي، إهلام صادق حيياوي، عزيز سطحاوي، املفاهيم ا 4
لد: نزار قاسم الصفار، تقييم كفاءة أداء املؤسسات الصحية 5  .45، ص2009، كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة املوصل، العراق، 93: ، العدد31: دراسة تطبيقية، جملة تنمية الرافدين، ا
األساليب الكمية ودورها يف  :امللتقى الوطين السادس حول إىلاملينائية بسكيكدة ودورها يف اختاذ القرار، حبث مقدم  ، واقع استخدام األساليب الكمية يف تقييم أداء الوظيفة املالية للمؤسسةزينة قمري 6

 .3، ص2009جانفي  28و 27 :سكيكدة، اجلزائر، يومي1955 أوت   20اختاذ القرارات اإلدارية، كلية علوم التسيري والعلوم االقتصادية، جامعة
 .95مفهوم وتقييم، مرجع سابق، ص: الكفاءة والفعالية بني األداء مزهودة، املليك عبد 7
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 .األخرى مقارنة أداء املؤسسة مع أداء املؤسساتأو مع األهداف  احلايلمقارنة األداء أو  قةالساب
  دف معني يعترب: األداء كتقديرتقييم  يسعىفتقييم أي نشاط ، تقييم األداء عملية تقدير ملوقف تتم دراسته 

 انطالقا من القياس الذيف، لكن التقييم ال ميثل فقط التقدير .هذا النشاطأهداف مدى حتقيق  لىللتعرف ع
  .1يتكامل مع التقدير أي تقدير األداء املتحقق يتم التقييم بني اهلدف والقياس الختاذ القرار املناسب

 مت معاجلة خالهلا من والرؤى اليت لالجتاهات تبعا أشرنا وأن سبق كما ختتلف ،األداء لتقييم تقسيمات عدة توجد
  :)04/01(رقم  الشكل ثابت ثالث مستويات لتقييم األداء موضحة يف زهريقدم فمثال  ،لألداء املفكرين

  مستويات تقييم األداء في المؤسسة): 04/01(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت الصناعية العاملة يف اجلزائر،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسا: احممد بن الدين، املناولة الصناعية كاسرتاجتية لتحقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات الصناعية: لمصدرا
  .  211، ص2013-2012 بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، أيبيري والعلوم التجارية، جامعة وراه يف العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية والتستالدك

  عملية تقييم األداء خطوات -2
كل صنف من االقتصادية باالتفاق التام حول مراحلها نظرا لطبيعة   عملية تقييم األداء باملؤسسات مل حتظَ 

عملية تقييم أداء األفراد يف بعض مراحلها عن عملية تقييم األداء اإلنتاجي، لذلك ختتلف مثال فراد تقييمه، امل األداء
موما ع. لتقييم النتائج تستخدممن عملية الرقابة واليت  اشتقتسيتم التطرق يف هذا العنصر إىل عملية التقييم اليت 

 2:وهي بالرتتيب كما يلي مراحل عملية التقييم يف أربع مراحل أساسية مكملة لبعضها البعض حصر ميكن
 نوعيعام و  بشكلوالعامة  سرتاتيجيةاال األهداف صياغة تمت غالبًا : تشغيلية أهداف إلى العامة تقسيم األهداف 

 وضوحًا و  تفصيالً  أكثر تشغيلية إىل أهداف األهداف هذه متقسي جيب لذلك. زاالجنا قياس على يساعد ال
 ء؛األدا معايري وتأسيس إعداد يف وتساعد ،للمنفذين واضحة تكون لكي اإلمكان قدر كمية بطريقة ومصاغة

 دهنا ق لكن. تشغيلي هدف لكل األداء معايري وصياغة وضع جيب: التشغيلية لألهداف األداء معايير تأسيس 
 األنشطة ذه القائمون فيه يشرتك اً إبداعي اً تفكري  يتطلب ما وهو ،األنشطة معايري لبعض يستأس صعوبةتثار 

 ؛التحقيق وممكنة للقياس وقابلة واضحة معايري لتحديد
 أوالً  فيها يسجل اليت املتابعة ومناذج إجراءات بتصميم الفعلي االجناز قياس مرحلة تبدأ :الفعلي االنجاز قياس 

 ؛التقييم حملأو تقسيم تنظيمي  نشاط لكل الفعلي اءاألد ستوىملبأول 
 الفعلي األداء احنراف يف هناك كان إذا ما بيان اخلطوة ذههل النهائي اهلدف: األداء بمعايير الفعلي االنجاز مقارنة 

  ؛والسرعة لضمان الدقة حديثة تقنيات استخدام تتطلب ؛ كما قدالزيادة أو النقصب ياملعيار  األداء عن 
 واملسؤولني كانامل ،سباباأل معرفة املرحلة هذهيف   تتم :التصحيحية اإلجراءات االنحرافات واقتراح صتشخي 

 .يف باملستقبل تكرار حدوثها ومنع عالجهابدراستها،  إليه أدتملشاكل اليت احل مما يسهل  وجد االحنراف إذاعن 
                                                

ى العلمي الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية دراسة حالة، حبث مقدم يف امللتق: إهلام حيياوي، جنوى عبد الصمد، مؤشرات تقييم األداء التجاري بالتطبيق على شركة االمسنت اجلزائرية 1
 .2، ص2009نوفمبـــر  11و 10: يوميالعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف باملسيلة، اجلزائر، و  املستدامـــة، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

جامعة نايف العربية  كلية التدريب، قسم الربامج التدريبية،ورقة علمية مقدمة يف احللقة العلمية لقياس األداء يف العمل األمين،  املعاصرة،  املؤسساتو  املنظمات يف األداء قياس محزاوي، سيد حممد 2
 . 13-11ص، 23/01/2013-21 :، السعودية، أيامللعلوم األمنية بالرياض

 مستويات تقييم األداء

  ى الكليالتقييم على املستو 
 )تقييم أداء املؤسسة(

  التقييم على املستوى الوظيفي اجلزئي
 )القسم/ تقييم اإلدارة (

  التقييم على املستوى الفردي
 )تقييم أداء العاملني(
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  أهمية تقييم األداء  -3
  1:اآليتيف  إبرازها ميكن ،عدة ومستويات جوانب يف كبرية بأمهية االقتصادية املؤسسات يف األداء تقييم عملية حتظى

 واملشاريع اليت تعمل املؤسسة على تنفيذها؛ للربنامج سرتاتيجيةاال اخلطة للرتكيز على واضح مدخل توفر -
 أن املؤسسة مبقدور عن األهداف ختتلف النتائج كانت ما وإذا األهداف حنو التقدم حول العكسية التغذية وفرت -

تمع احتياجات تعاجلل التعديالت وإجراء األداء فجوات حتليل على تعمل  ؛اجتماعية تحقيق غاياتل ا
 اختاذ يف عليها االستناد ميكن حقيقية ملموسة بيانات يوفرتقييم ال أن حيث املشكل، حل حنو ناءالب التوجه شجعت -

 ؛ا ًا اجيابي اتأثري  حتققمما قد  والرتكيز االهتمام إىل حتتاج اليت احملاور على التعرف يتمف ؛سليمة قرارات
 ج مع التغريات اليت قد حتصل؛الربام هذه فييوتك للربنامج التنفيذ حول توضيحات إعطاء يف ساعدت -
 واقع حيث من اآلن هي أين تعلم ال املؤسسة كانت ما فإذا ،تقييم دون حتسني هنالك يكون أن ميكن ال -

ا،   ؛تريد حيث إىل الوصول ميكن ال بالتأكيد وبالتايل مستقبلها، هو ما تعرف أن تستطيع ال عمليا
 ؛وإيصاهلا للعمالء واخلدمات املنتجات من نسحي امم واملوارد الوقت ختفيض على ثحيو  إجنازه جيب ما على كزت -
 .ومتعامليها عمالئهاو  املؤسسة ما بني اخلارجية االتصاالت عن فضال العاملني، بني ما الداخلية االتصاالت حيسن -

 ومعوقاتها األداء تقييم نجاح عملية متطلبات :ثانيا
 التقييم بدرجة الوصولا شأ من اليت األساسية الشروط بعض توفر جيب ،األداء تقييم عملية جناح ضمان قصد

 وكذا سؤولياتامل حتديد ،االحنرافات تصحيحل السليمة القرارات اختاذ على يساعدمما  الدقة من مقبول مستوى إىل
 2:يلي ما الشروط هذه ومن ،املرغوبة املستويات إىل بالنتائج االرتقاء

 فيها؛ تداخل أي دوندقة ب والصالحيات املسؤوليات فيه تتحدد واضحا التنظيمي اهليكل يكونأن  -
 ؛من خالل دراستها يف كل مستوى سهولة بكلقابلة للتنفيذ و  اإلنتاجية اخلطة أهداف وواقعية وضوح -
 ن على تطبيق معايري بالشكل الصحيح؛ متمرسون يف عملية التقييم وقادرو  األفرادن يتوفر للمؤسسة أ -
 تساعد ومنتظمة سريعة املعلومات انسيابية تكون حبيث ؛األداء لتقييم الالزم للمعلومات متكامل فعال نظام توفر -

م اختالف على املسؤولني  ؛املناسب الوقتب والسريع السليم القرار اختاذ من اإلدارية مستويا
 املوضوعة ملسار عملية التقييم واضحة ومنظمة ومتناسقة؛  واآلليات اإلجراءاتأن تكون  -
 يضعفه غيابف ليحقق ربطا متينا بني األهداف املخططة والفعلية، عنويةامل أو اديةامل لحوافزل فعال حوافز نظام وجود -

 االحنرافات؛ تصحيحل املتخذة القرارات قوة من 
ا األداء تقييم عملية تتميزكما   من األبعاد بتلك الوعي غياب يزيد ومعقدة، متداخلة أبعاد ذات عملية بأ

 األداء تقييم بعملية خاصة مشاكل من تعاين املؤسسات من الكثريإن  .من هذه العملية ةاملرجو  األهداف حتقيق صعوبة
ا التقييم أنظمة يف مشاكل إىل تعزى اليت  إىل يؤدي قد الذي األمرالتقييم  عملية على بالقائمني صةخا وأخرى ذا

  4:يفميكن تلخيصها اليت و من التقييم الدقيق لألداء إن املعوقات اليت تواجه عملية التقييم تصعب  .3نظمةتلك األ فشل
                                                

 .72-70ع سابق، صوائل حممد صبحي أدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، مرج 1
 43- 42ص ، 1،2007، األردن، طبعمان املناهج دار ، معيار لتقومي يف الوحدات االقتصادية املختلفة 388: املالية النسب باستخدام األداء تقومي ،الكرخي جميد 2
لديوسف عبد حبر، مؤمن خلف عبد الواحد، معوقات عملية تقييم األداء يف الوزارات احلكومية بقطاع غزة  3 ، 13: من وجهة نظر املقيمني، جملة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، ا

 .769-768،  ص2011 ، فلسطني،)A( 01:العدد
  .212، ص2002، 1، األردن، ط، دار وائل بعمانالتنظيم واجراءات العمل ،موسى اللوزي 4



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                                          األول                                                                                   الفصل 

 [22] 
 

 ؛على درجة من الدقة واملوضوعية لتقييم األداءح صعوبة حتديد منوذج متكامل واض -
 ؛اتاالجناز  تشخيصعملية اليت معرفة بداية  ميكنال  بذلك، بينها والعالقات قياسها اداملر  اتاملتغري  حتديد صعوبة -
 ؛املؤسسة أداء لقياس والنوعية الكمية املخرجات لقياس ونوعية كمية معايري تطوير صعوبة -
 .الالزمة كفاءاتال من عالية درجة تتطلب العملية هذه الن األداء بتقييم للقيام املدربة البشرية الكوادر نقص -

  مقاييس األداء : ثالثا
ا األداءمقاييس يف واشنطن عرف مكتب اإلدارة املالية  ، هاط املؤسسة والنتائج املرتتبة عنوصف رقمي لنش :بأ

،. هانشاط ومدى حتقيقها ألهدافها ومقدار التقدم حنو ذلك التوضيح طبيعة تستخدم ليانات بباالعتماد على   عمليًا
أي مدى وعلى أي مستوى ميكن  إىلكمي عن حجم أو تكلفة أو نتائج األنشطة اليت تشري   تعبريهي  داءاألمقاييس 

تركز على يف السابق كانت املؤسسات لقد  . 1"حمددةللمؤسسة أن توفر اخلدمة أو املنتج للعميل خالل فرتة زمنية 
أن نظم تقييم األداء صممت على  كماسهم،  العائد على االستثمار ورحبية الو  يف سوق املال املؤسسةاالهتمام بقيمة 

كل ذلك قد انعكس على نوعية   .هواصفاتم عدم تغريو  أساس افرتاضات تقليدية تقوم على طول دورة حياة املنتج
  2:املستمدة من املداخل التاليةواحملاسبية  على املقاييس املاليةيف البداية لرتكيز حيث مت ا مقاييس األداء املستخدمة

 بأنشطة املؤسسة  رتبطُ إىل استخالص معلومات ذات داللة تَ  املدخليهدف هذا : يل القوائم الماليةمدخل تحل
ا  ذا التحليل . ودرجة املخاطرة رحبيتهاو وكفاء امليزانية،  متمثلة يفاالعتماد على القوائم املالية األساسية بيتم القيام 

املدخل بيانات عن نتائج األنشطة هذا يوفر . فقات النقديةقائمة الدخل مث قائمة األرباح احملتجزة وقائمة التد
  ؛احملاسبية القادرة على إعطاء صورة واضحة عن األداء املايل بدقة املؤشراتالعديد من  هماستخدالاملختلفة 

 سرتاتيجيةباعتباره أحد األهداف االحتقيق هدف ختفيض التكاليف ذا املدخل ميكن  :مدخل تحليل التكاليف  
 تطبيق نظام التكاليف املعيارية وحماسبة املسؤولية لربط نظام الرقابة احملاسبية باهليكل التنظيمي كما أن. ؤسسةللم

 . يتطلب هذا املدخل التحديد الواضح ملركز املسؤولية وحدود املسؤوليات كل منها. ومسؤوليات األقسام واملشرفني
متطلبات التقييم يف البيئة  مسايرةليت تقدم املقاييس املالية فقط من ام األداء التقليدية يمل تتمكن نظم تقي ،رغم هذا

موعة من االنتقادات منتتع هاجعل امم ،تواجه منافسة شديدةاليت احلديثة وتلبية احتياجات املؤسسة    3:هارض 
 ؛م األداءتركز على النتائج فقط دون االهتمام الكايف باملسببات، مما يؤثر على الدور الرقايب لنظم تقيي -
تم باملاضي دون املستقبل، وتركز على تقييم نتائج األداء يف األجل القصري رغم أن معظم القرارات  - ذات تارخيية 

                                                
اجلامعة  ،املستقبل إىلالبحث التقين طريقنا : حول يف تقييم أداء املصارف العراقية األهلية، حبث مقدم ضمن وقائع املؤمتر العلمي الدويل الثاين ةاملتوازن املضبب األداءثابت حسان ثابت، استخدام بطاقة  1

 .3، ص2017مارس  2و 1: ، العراق، يوميالتقنية اجلنوبية
لدواالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت اليمنية، جملة التحويلية الصناعية الشركات يف تطبيقية راسةاألداء د مقاييس تطوير على احلديثة التصنيع بيئة توفيق، دور إقبال عمر 2  كلية  ،15: ، العدد05: ، ا

  .59- 58ص ،2009العراق،  تكريت، واالقتصاد، جامعة اإلدارة
  : اعتمادا على 3
حنو تعزيز  :ؤمتر االقتصاديامل إىلدراسة تطبيقية على قطاع املؤسسات املالية العاملة يف قطاع غزة، حبث مقدم : افسي االسرتاتيجيز التنكمجيل النجار، أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن على تعزيز املر  -

 الفلسطينية اخللوية االتصاالت شركة من وبدعم "دتري بال" الفلسطيين التجارة زكومر  الفلسطينيني االقتصاديني مجعية مع تنافسية املنتجات االقتصادية الفلسطينية، جامعة القدس املفتوحة بالتعاون
ال   .7- 6، ص2012أكتوبر 17و 16 :يوميفلسطني،  -، رام اهللا "جوّ

- Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), The balanced scorecard: Translating strategy into action, Harvard Business 
School Press, Boston, USA, p21-23. 

- Christopher D. lttner, and David F. Larcker (1998), Innovations in performance measurement: Trends and research 
implications, University of pennsylvania, Vol.10, p217 

اإلدارة القيادة اإلبداعية يف مواجهة التحديات املعاصرة لإلدارة العربية، : إىل املؤمتر العريب الثاين حول حبث مقدم ،إطار مقرتح: زينب أمحد عزيز حسني، منوذج اسرتاتيجي متعدد األبعاد لتقييم األداء -
  . 275ص ،2001نوفمرب  8و 6: ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، مصر، يومي2001نوفمرب  - 8 6
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  ؛األصول وقرارات تبين برامج للتطوير والتحسني اقتناءقرارات االستثمار وقرارات كتأثري طويل األجل،  

 ختاذالال توفر املعلومات  كماسسة مثل املوارد البشرية والشهرة  تتجاهل القيمة املالية لألصول غري امللموسة للمؤ  -
  ؛مستوى اجلودة، وسلوك املنافسني تتجاهل أيضًا بعض اجلوانب اهلامة مثل رضاء العمالء،و  القرارات الداخلية 

 إىل العاملية مبا بيئة احلديثة فإن املنافسة تشتد وتتسع وتنطلق من احمللية الال تعكس الوضع التنافسي للمؤسسة يف ظل  -
  .حيتم أن تشتمل مقاييس األداء على مقاييس جديدة لقياس املوقف التنافسي للمؤسسة

وشدة  العمالءالتغري يف بيئة التصنيع احلديثة وما صاحبها من زيادة احتياجات أن ) Kaplan, 1983(يرى كابلن 
أدت إىل ضرورة إجياد مقاييس هذه البيئة؛  ظل ء يفلتقييم األدا لوحدها املالية املقاييس مةمالء عدم وكذااملنافسة 

 غري أداء مبقاييس االستعانة هلذا مت .1العميل إرضاء لإلدارة يف تركيزها على املتجددة االحتياجات تواكبجديدة لألداء 
عدد الوحدات  غري املالية مقاييس كمية مثل مقاييس األداء تضمن .شاملة املقاييس املالية مناذج تقييم مالية لتشكل مع

 بأن االدعاءميكن  الرغم ذلك . 2ومرونة عمليات التصنيع العميلرضاء ووالء ، سمعة املنتجمتعلقة بمقاييس و املنتجة، 
ا اكتشفت قد املالية غري املقاييس  ديثةاحل ساليباأليف يها عل الرتكيز هو ريتغّ ال وإمنا ،سابقا مستخدمة تكن مل أو حديثً

 كانت لكن اإلنتاج، يف زيادة ولتحقق األعمال إجنازتحسني ل العاملني تدريب على تركز دارةاإل كانت مثال. لتقييمل
 واملمارسات الكتابات يف اتفاق شبه يوجد .3لمؤسسةل املالية النتائج وبنيها بين واضح ربط وجود عدم يف مشكلة هناك

 هذه تشتمل حيث ؛املرنة التصنيع نظم وتطبيق ةالبيئ تطور تالءم جديدة أداء مقاييس وجود رورةضب احلالية احملاسبية
  .)01/01(رقم  اجلدولببعضها هشام حمسن العطاس واليت خلصها  4؛خمتلفة جماالت تغطي جمموعات على املقاييس

موعتني املكملتني من   وضوح) 1( :قاييس يف توفري خاصيتني هامتني يف نظام تقييم األداءامليفيد وجود هاتني ا
 إن .هو الذي يسبب النتائج املالية اليت حتققها للمؤسسةاألداء التشغيلي ف ،ببية بني املؤثرات والنتائجالعالقة الس

 املرونة وختفيض التكاليف هي اليت تؤدي ،واعيد التسليم، مزمن دورة التصنيع، اجلودةب املرتبطة مثال غري املالية املقاييس
ن كما أ  .كمقاييس مالية، ومعدل دوران األصول، وعائد األسهم  تثماراالسالعائد على : يف النهاية إىل النتائج مثل

زمن  ختفيضيؤدي  فمثال،. الرتكيز على األعمال املؤثرة يف حتقيق أهداف املؤسسة يفوضوح هذه العالقة السببية يساعد 
 باخنفاضديونية املن مستويات املخزون الذي يؤدي إىل تقليل رأس املال العامل مما يقلل م ختفيضدورة التصنيع إىل 

تقييم كل مستوى مبقاييس يفهمها ويتفاعل معها ) 2. (مما يعين يف النهاية حتسني أرباح املؤسسة الفائدة تكاليف
إصالحات للوحدات املعيبة : العاملون، حيث تكون وقتية وقريبة من نقطة احلدث كحصر البيانات عن الفاقد يف شكل

للجودة معرب عنها يف صورة وحدات ونسب يف األقسام التشغيلية كمقاييس غري  ةإضافي مراقبةأو التأخر يف التسليم أو 
مث يتم ترمجة هذه املقاييس التشغيلية يف مستوى أعلى كمقاييس مالية يف صورة وحدات نقدية إىل بيانات تكاليف . مالية

ون عملية الرتمجة هذه فورية وإمنا تتم لن تك. اجلودة مراقبةمثل تكلفة إصالح التالف أو غرامات التأخري أو تكاليف 
  على فرتات أطول نسبيا أسبوع أو شهر مثال؛  فتظهر يف تقارير جتميعية يف مستوى أعلى وهي اللغة اليت تفهمها

                                                
1 Robert S. Kaplan (1983), Measuring manufacturing performance: A new challenge for managerial accounting research, The 
Accounting Review, Vol. 58, No. 4, p688-689, 694-695, 700. 

يل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري، كلية العلوم عزيز دمحاين، مسامهة اإلنفاق على رأس املال الفكري يف أداء املؤسسة الصناعية، حالة مؤسسة سونطراك، أطروحة مقدمة لن 2
 .122، ص2015-2014العلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،و  االقتصادية، التسيري

لة  ردنية ألمهية استخدام املقاييسمنصور إبراهيم السعايدة، مستوى إدراك مديري الشركات الصناعية املسامهة العامة األ ،وحيد رثعان اخلتاتنة 3 غري املالية لبطاقة األهداف املتوازنة يف تقييم األداء، ا
لداألعمال إدارةيف  األردنية   .6، ص2009 عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، األردن، ،01:، العدد05:، ا

    .328-327ص، 2002 مصر، ،باإلسكندرية عيةاجلام الدار قدمة،املت اإلدارية احملاسبة حسني، ليع حسني أمحد 4
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  .1هكما تسمح هذه التقارير مبعرفة املشاكل اليت تؤثر على األداء الكلي وبالتايل وضع الربامج املناسبة لتحسين .اإلدارة 
  مقاييس األداء غير المالية في بيئة التصنيع الحديثة): 01/01(ول رقم الجد

 مالرق المقاييس الرئيسة المقاييس الفرعية التغير المرغوب فيه
 .عدد اإلصالحات خالل فرتة الضمان -  نقص 

  .العمالء ىعدد شكاو  -  نقص  1 مقاييس رقابة الجودة
  .عدد الوحدات املعيبة -  نقص 
  .لفة إصالح اإلنتاج املعيبتك  - نقص 
 .نسبة تكلفة املواد إىل التكلفة الكلية -  نقص 

 2 مقاييس رقابة المواد
  .وقت استالم املواد -  نقص 
  .عدد القطع املعيبة كنسبة من القطع اجليدة -  نقص 
  .تكلفة املخلفات كنسبة من التكلفة الكلية -  نقص 
  .اخلسائر الفعلية من املخلفات -  نقص 
  .عدد العناصر يف املخزون -  نقص  3 مقاييس رقابة المخزون ).نوع املواد اخلام، املنتجات التامة: (معدل دوران املخزون - زيادة 
 .نسبة استغالل اآللة للعمل -  زيادة 

  ). وقت األعطال، وقت الصيانة الوقائية: (نسبة توقف اآلالت - نقص  4 مقاييس أداء اآلالت
  .معدل استخدام الوقت املتاح من اآللة -  زيادة 
  .وقت إعداد اآللة -  نقص 
 .نسبة التسليم الفوري -  زيادة 

 5 مقاييس أداء التسليم

  .وقت دورة التسليم -  نقص 
  .وقت التصنيع أو عجلة الدوران -  نقص 
  .كفاءة دورة التصنيع -  زيادة 
  .الطلبات املردودة -   نقص 
  . اإلنتاجيةإمجايل -  زيادة 

دراسة ميدانية على املنشآت الصناعية السعودية، مطابع  :هشام حمسن العطاس، مدى تأثري املدخل الشرطي يف تطبيق نظم وأساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة بغرض ترشيد القرارات اإلدارية :المصدر
  .108-107، ص2003 السعودية، جامعة امللك عبد العزيز،

  األداءلتقييم  ل الماليةالمداخ: يالمطلب الثان
ال يف هذا شيوعا التحليل أدوات أكثر ومن فيها، الواردة حتليل املعلومات إىل وفهمها املالية القوائم قراءة حتتاج  ا

الذي النسب املالية من أساليب التحليل املايل تعترب . 2املؤسسة أداء عن صورة تكوين إىل سعىت اليت املالية، النسب هي
اية نشأ ا  الوفاء على املؤسسة قدرة مدى توضح مالية نسبا البنوك استعملت حيث 19 القرن يف   إىل استنادابديو

 يتم املالية القوائم بنود أكثر من أو بندين بني عالقةال "إن. 1908 يف تاكتشف اليت؛ كنسبة التداول 3احملاسبية كشوفها
عالقات بني عناصر القوائم  وجودعلى يقوم املالية  النسب أسلوبأن  أي. 4"املرات بعدد أوة مئوي بنسبة عنها التعبري
املالية النسب ال تعترب كما . التحليلمن دف اهلو حسب النشاط هذه النسب ختتلف  وبالتايل، تاريخ معني يفاملالية 

تتم عملية تقييم األداء  .ة واخلارجيةالداخلي الظروفملواجهة كافة تتغري باستمرار لتتمتع باملرونة الكافية  نأثابتة بل جيب 
لتحديد  ؛مبثيلتها من النسب النمطية واحملسوبة مقدماتها قارنمحبساب جمموعة النسب الفعلية مث وفقا للنسب املالية 

ا ومعاجلتهامث دراسة هذه الفروق  النمطيواملتوقع أو  الفعليالفروق واالحنرافات بني    .5وأسبا
 .اخلاصة لتقييم األداء اهمعايري  فرتة لكل جعلمنها و  أوجد عدد هائالً  مما والتجدد حلركيةبا األداء مقاييس تتميز

 ويف الفرتة املمتدة من .األعمال وحجم األصول بقيمة اهعن امعرب  املؤسسة حبجم متماهاال كان 1970 اية حىت
                                                

  .366- 364، صمرجع سابق حسني، ليع حسني أمحد  1
لة األردنيةٕادريس حممد اجلراح، األبعاد اليت تقيسها نسب السوق ونسب التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردني، بشري أمحد مخيس 2 لد ة، ا : يف إدارة األعمال، ا

 .72، ص2007، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، األردن، 01:، العدد03
 .13، ص1998التحليل املايل، دار احملمدية العامة، اجلزائر، اجلزء األول، : ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيري 3
االقتصادية  العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة العربية مع إمكانية تطبيقها على اجلزائر، رسالة مصر مجهورية جتربة املالية دراسة األوراق سوق يف االستثمار صناديق شريط، دور الدين صالح 4

 .282، ص2011/2012، 3 اجلزائر التسيري، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم ومالية، كلية نقود :فرع
  www.slideshare.net/abosalahfahim/ss-60339676 :يفمنشور مقال  .10، ص1998شركات التأمني،  يفامحد عبد النيب محودة، األسس العلمية والعملية لتقييم األداء  إبراهيم 5
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 األرباحة، الصافي األرباحة واليت تقاس باعتمدت معايري األداء يف هذه الفرتة على العوائد احملاسبي 1980 حىت1970 
 واليت املولدة السيولة حنو االهتمام هاجت فقد  1990إىل  1980من الفرتة أما. سعره إىل مهالس رحبيةلسهم،  الصافية
 من الفرتة خالل مث .احلالية القيمة صايفو  املخصومة النقدية التدفقات: مثل النقدية التدفقات باالعتماد على تقاس
 بالقيمة واملؤسسات املستثمرين من كل هتمفا يةلالفع القيمة قلخ ومهمف هو جديد ومهمف رهظ  2000إىل 9019

   .1على خلق القيمة املستدامةتعمل املؤسسات ف 2000بعد سنة  أما. املضافة السوقية لقيمةة وااملضاف االقتصادية
 عرض كما متعلى الرحبية ومقاييس مبنية على القيمة؛   األداء املايل إىل مقاييس مبنية مقاييس  تقسيميف ما يلي مت

  .لتدفقات النقدية منفصلة عن املقاييس مبنية على الرحبية نظرا ألمهيتهاا مقاييس
  المبنية على الربحية  بعض مقاييس األداء المالي :أوال

أداء  تقييم يف املالية القوائم موومستخد املاليون احملللون عليها يعتمد اليت املقاييس أهم من الرحبية تعترب مقاييس
 والذي املؤسسة؛ لنشاط النهائي االختبار الرحبية متثل إذ .منها ممكن معدل أعلى حتقيق إىل بدورها تسعى اليت املؤسسة
 أن إال. واملبيعات اإلنتاج يف التنافسي األداء من عليا مستويات حتقيق على واملقدرة املنتجات خط حيوية مدى يعكس
 من يقدمه وما احملاسيب النظام جيعل فقط، االستحقاق ألساس وفقا املعدة احملاسبية األرباح على املقاييس هذه اعتماد

 األرباح على االعتماد أن كما .االنتقادات من العديدوجهت هلذه املقاييس ف ،قصور يشوبه للمستخدمني معلومات
 املؤسسة حققته ما مقدار املالية القوائم مستخدمي عن حيجبة يرحبال وقياس ستثماراال على العائد لقياس فقط احملاسبية

هلذا ظهرت مقاييس أخرى لألداء املايل   .2التشغيلي الدخل قابلمل االستثمارات هذه على تشغيلية نقدية تدفقات من
 السوقبتقييم  تم؛ ومقاييس العائد على االستثمارمثل  اإلدارةتقييم أداء لتعكس وجهة نظر و تم بالتقييم الداخلي 

   .3األرباح إىلاألرباح املوزعة للسهم وسعر السهم   لالستثمارات مثل أرباح السهم،
  األرباح الصافية -1

ايـة السـنة املاليـة إن كانـت رحبـًا أو خسـارة، وفقـًا للمبـادئ احملاسـبية املتعـارف عليهـااأليتم حتديـد نتيجـة   عمـال يف 
ـاأسـاس االسـتحقاق ومقابلـة إيـرادوعلـى   اخلسـارة أو الصـايف الـربح احملاسـيب يقصـد بالـدخل. ات الفـرتة املاليـة مـع نفقا
 إذا رحبـاً  العمليـات نتيجـة تكـون .احملاسـبية الفـرتة خـالل املختلفـة العمليـات مزاولتهـا نتيجـة املؤسسـة حتققهـا اليت الصافية
ـا، األعبـاء عـن العمليـات إيـرادات زادت كانـت  فـإذا .ؤسسـةامل أصـول صـاىف يف زيـادة الـربح هـذا علـى ويرتتـب املرتبطـة 
 أو عاديـة أربـاح تعتـرب األربـاح فـان ؤسسـةاملأجلـه  مـن تأسسـت الـذي الطبيعـي النشـاط نطـاق يف تـدخل العمليـاتهـذه 
 األرباح) 1: (وهي نوعان عادية غري أرباحاً  األرباح تعترب فان الطبيعي النشاط نطاق يف تدخل ال كانت إذا أما ؛جارية
 الرأمساليـة األربـاح) 2(املؤسسـة؛  عليهـا حتصـل قـد الـيت مثـل التعويضـات متكـررة غري أحداث من تنتج أرباح هي ةالعرضي

 عـن بالعمليـات اخلاصـة األعبـاء زيـادة إن .األجـل طويلـة الثابتـة واخلصـوم باألصـول متعلقة عمليات من تنتج أرباح يهو 
ـا  كـان إذا اخلسـارة عاديـة تعتـربو  .املؤسسـة أصـول صـايف يف قـصن عليهـا ويرتتـب خسـارة نتيجـة األعمـال تصـبح إيرادا

                                                
القرار يف املؤسسة االقتصادية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم  صنع: حول االقتصادية املضافة، حبث مقدم يف امللتقى الدويل القيمة مدخل :االقتصادية املنشأة تقييم مسعي، بريكة، مسري السعيد 1

 .12، ص2009أفريل  15و 14: والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، يومي االقتصادية
دراسة تطبيقية، جملة البحوث : شتقات املالية على أداء الشركات املسامهة يف سوق الكويت لالوراق املاليةخماطر استخدام امل، علي عبد الغاين الاليذ، ابراهيم علي عبد اهللا القاضي، طالل مزيد العرادة 2

 .55- 54، ص2015، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، اجلزائر، 03: االقتصادية واملالية، العدد
دراسة تطبيقية على عينة من الشركات املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية، ): Tobin’sq(اء الدين فاضل، التنبؤ بأداء ورحبية الشركات بأستخدام معادلة عالء عبد احلسني صاحل، عدي صف 3

لد   .21، ص2012، الفصل الثالث، جامعة بغداد، العراق، 20، العدد07:جملة دراسات حماسبية ومالية، ا
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 عمليـات عـن ناجتـة كانـت إذا عادية غري اخلسارة تعد كما جلهأ من املؤسسة تأسست الذي الطبيعي النشاط مصدرها
 قـداألربـاح الصـافية  أن) Ehrbar & al., 1998(ه وزمـالؤ  إهربـاريـرى  .1للمؤسسـة الطبيعـي النشـاط نطـاق يف تـدخل ال

ا  األداء لتقييم كأداة اختذت ال والبيئة نفس يف تعمل اليت املؤسسات قارنةمب ومساحهالسهولة حسا  العديد تناولت. ا
مسعي مسري و بريكة السعيد فمثال يشري . املايل األداء لتقييم الصافية األرباحمة استخدام مقياس ءمدى مال دراساتال من

ن النتـائج احملاسـبية ال أل أدائهـامؤشرا كافيا لتقييم  الراهنحتققها املؤسسة يف الوقت اليت لصافية ا األرباحأنه مل يعد حتديد 
إن  .2لـألداءختفي عدة نقائص كعدم كفايـة االسـتثمار املـادي واملعنـوي املتجـدد واملولـد  أنيمكن فتعكس الواقع السوقي 

  .3املايل داءاأل لىع للحكم وعادل مناسب بديل عن للبحث قوياً  كان دافعاً  هذا القصور
  األسهممقاييس ربحية  - 2

 الوحدها  األرباح صايف أن يثمقياسا جيدا ح يعترب ال عادة مؤسسات عدة أرباح مقارنة إنمن الناحية املالية، 
 إيرادات إىل النظر من بد ال ،داللة اذ اإليرادات مقارنة موضوع يكون حىت. اليت متلكها املؤسسة األسهم عدد تظهر
  :)02/01(اليت يوضحها اجلدول رقم  النسبذلك من خالل  إىل الوصول وميكن. 4الواحد مالسه

  ستثمارات الماليةالل األداءمقاييس تقييم  :)02/01(الجدول رقم 
  المدلول  النسبة  الرقم

    ربح السهم العادي  01
  أرباح األسهم املمتازة - صايف الربح بعد الضريبة 

ح الصافية اليت حققتها املؤسسة أو متوسط ما حققه السهم الواحد من ربا األنصيب السهم الواحد من   
  عدد األسهم العادية املتداولة  أرباح ويعكس رحبية املشروع أيضا

  النسبة السعرية  02
  لعائد السهم الواحد 

  
  ربح السهم العادي الواحد

  
عكس مدى جاذبية االستثمار يف مقارنة نسبية بني العائد املتحقق للسهم العادي وقيمته السوقية وي

  القيم السوقية للسهم الواحد  األسهم العادية

    القيمة الدفترية العادية  03
  حقوق امللكية

  عدد األسهم العادية املتداولة  املؤسسةقيمة السهم العادي الدفرتية العادية ويظهر حقوق ملكية السهم الواحد يف موجودات   

دفترية الى القيمة السوقية نسبة القيمة ال  04
  للسهم العادي الواحد

  
  القيمة الدفرتية للسهم العادي الواحد

  
والسوقية للسهم العادي حيث إن اخنفاض هذه النسبة  فرتيةتعكس هذه النسبة الفارق بني القيمتني الد

  القيمة السوقية للسهم العادي الواحد  يؤشر مسعة جتارية حسنه للمؤسسة يف السوق

    نسبة سعر السهم العادي إلى األرباح  05
  القيمة السوقية للسهم  العادي الواحد

  
تبني هذه النسبة مدى الربح الفعلي الذي حققه السهم العادي مقارنة بقيمته السوقية من األرباح 

  ربح السهم العادي الواحد السنوي  املوزعة فقط

  نسبة السهم   06
  الواحد من األرباح

  
  املوزعة لكل سهم األرباح

  
ا لما تبقيه املؤسسة من أرباح السهم الواحد  تظهر ذا كانت إما توزعه على املسامهني فو تمويل استثمارا

  املتحقق من األرباح لكل سهم  .ملة األسهمحلفقط  % 15ووزعت  %85على  أبقتيعين ان املؤسسة  %15النسبة 
  .110- 109، ص 2007 ،1ردن، طألا ،ملناهجدار ا ،معيار لتقومي يف الوحدات االقتصادية املختلفة 388: تقومي األداء باستخدام النسب املالية يد الكرخي،جماعتمادا على  الباحثة إعدادمن  :المصدر

  العائد على حقوق الملكية -3
 يف وحقوقهم املسامهني جممل ملكية ميثل الذي امليزانية من اجلزء املسامهني ذلك حقوق أوامللكية  حبقوق يقصد

 واالختيارية الثانوية االحتياطات مجيع إليه بالكامل مضافا املدفوع املال رأس من املسامهني حقوق وتتكون ،ةالشرك
معة األرباح ذاوك احملتجزة عن  عرب عبد النور موساوي وهدى بن حممد. املسامهني على موزعة وغري سابقة سنوات من ا
 الستثمار املتحقق العائد معدل يقيس 5باملردودرية املالية(Return on equity; ROE)  امللكية حق على العائد معدل
 عن زيادة النامجة العالية للمخاطرة دليل فهو مرتفعا املعدل هذا كان فإذا ،اإلدارة ألداء مقياس وهو ،املالكني أموال
منوذج  أو امللكية حقوق على العائد لمعد يعد. 6بالقروض متحفظ متويل إىل اخنفاضه يشري حني يف املالية الرافعة

                                                
 .37- 36جازى، احملاسبة الضريبية، برنامج مهارات التسويق والبيع، مركز التعليم املفتوح، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر، دون سنة نشر، صوفاء حيىي أمحد ح 1
 .1، صمرجع سابق ،مسعي مسري، بريكة السعيد 2
دراسة نظرية تطبيقية رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف احملاسبة، : األداء للشركات األداء احملاسيب للشركاتنيفني عبد القادر محزة ابراهيم حال، استخدام مدخل القيمة االقتصادية املضافة يف تقييم  3

 .39، ص2014قسم احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة بور سعيد، مصر، 
 .24، ص2010اإلمارات، ، بو ظيبأ القتصادية، صندوق النقد العريبإبراهيم الكراسنة، إرشادات عملية يف تقييم األسهم والسندات، معهد السياسات ا 4
 .281عبد النور موساوي، هدى بن حممد، مرجع سابق، ص 5
لة العائد ومعدل التمويل كلفة يف املالية الرافعة علي، أثر عبد فهد حممود 6 لد للعلوم العراقية على حق امللكية، ا  .242ص، 2008كربالء، العراق، ، جامعة  21:، العدد04:اإلدارية، ا
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)DuPont (معدل قياس على األمر بادئ يف قتصرا .العشرين القرن بداية يفه استخدام بدأ األداء، تقييم مناذج أهم من 
 نسبة وهي األرباح بتحقيق اإلدارة كفاءة عن األوىل النسبة تعرب نسبتني من اشتقاقه خالل من االستثمار على العائد
ا استخدام يف اإلدارة كفاءة عن الثانية النسبة تعرب فيما املبيعات، إمجايل إىل ربحال صايف  صايف نسبة وهي موجودا

 إىل االستثمار على العائد معدل من ليتحول النموذج هذا تطوير مت سبعينياتاليف . املوجودات إمجايل إىل املبيعات
 املايل الرفع املتعلقة مبضاعف النسبة  وهي املخاطرة ختص له ثالثة نسبة إضافة طريق عن امللكية حقوق العائد على معدل
  . 1امللكية حقوقإىل  األصول إمجايل نسبة وهي رأس املال  هيكل نسب إحدى

 لوصف متكامالمقياسا   طويلة لفرتة امللكية حقوق على العائد منوذجعترب احممد اجلموعي قريشي، : بالنسبة لـ
 لتقييم كوسيلة األمريكية املتحدة الواليات يف كول دايفيددم من طرف قُ  ؛واملخاطرة العائد بني املتبادلة العالقة وقياس

 وحجم مصدر تقييم من احمللل متكن أشكال عدة يف تلخيصها يتم النسب من جمموعة حتليل خالل من ،البنوك أداء
 الفائدة، معدل وخماطر السيولة، وخماطر الئتمان،ا خماطر يف أساسا تتمثل اختيارها، مت اليت خاطراملب اخلاصة البنك أرباح

ميكن استخدام  فاضل الدين صفاء عدي، صاحل احلسني عبد عالء: أما بالنسبة لـ. 2التشغيل وخماطر املال رأس وخماطر
منوذج العائد على حقوق امللكية أحد  اعتربا ثحي. مقاييس الرحبية يف هذا النموذج حىت يف املؤسسات االقتصادية

ا  مبحاولة يتعلق فيما املؤسسات أداء قيسي وبالتايل واملخاطرة العائد بني العالقة قاييس املهمة لوصف وقياسامل إدارا
 .3املشروع أصحاب ثروة على ستنعكس واليت رحبية أقصى حتقيق اجل من ممكنة خماطر بأقل ممكنة عوائد أقصى حتقيق

  .)DuPont( ية وفقا لنموذجرحبالأهم مؤشرات قياس يوضح ) 03/01(اجلدول رقم 
  )DuPont(ربحية وفقا لنموذج الأهم مؤشرات قياس ): 03/01(الجدول رقم

  المدلول  العالقة  المقياس
  العائد على حق امللكية

(ROE)  

  .يوضح قيمة العائد الذي حتصلت عليه املؤسسة عند استثمارها لوحدة واحدة من حقوق امللكية    صايف الدخل  
    مللكيةإمجايل حقوق ا  

  العائد على األصول
(Return On Assets; ROA)  

عنه باملردودية  لقد عرب عبد النور موساوي وهدى بن حممد .يقيس صايف الدخل الناتج عن استثمار األصول اململوكة    صايف الدخل  
    إمجايل األصول    .4االقتصادية

  الرافعة املالية
(E M) 

عنه  عرب عبد النور موساوي وهدى بن حممد لقد .للربح واملخاطرة اكما يعترب مقياس،صول حبقوق امللكية به تتم مقارنة األ    إمجايل األصول  
    إمجايل حقوق امللكية    .5باملردودية التجارية

  هامش الربح
(PM) 

  .ى التكاليفيوضح صايف الدخل احملقق من كل وحدة من إمجايل اإليرادات ويظهر قدرة املؤسسة للسيطرة عل    صايف الدخل  
    إمجايل اإليرادات  

  منفعة األصول
(A U)  

  .تعرب عن نسبة إمجايل اإليرادات لوحدة واحدة من األصول    إمجايل اإليرادات  
    إمجايل األصول  

  .90-77، ص 1999صر، الدار اجلامعية باإلسكندرية، م ،املخاطرةو  حتليل العائد: طارق عبد العال محاد، تقييم أداء البنوك التجارية :المصدر

 بشكل القرار جماالت تعكس جزئية مؤشرات مؤشر إىل كل حتليلمن  ميكن ألنه رونةاملب هذا النموذج ميتاز
 مستوى رفع إىل يؤدي الذي املالية الرافعة ملؤشر بالنسبة احلال هو كما واملخاطرة، العائد بني ربطال نوع هناك، و تفصيلي

  .)04/01(رقم وفقا للجدول   التحليليف تهميكن تقسيم مسامههلذا . 6املال رأس مستوى خماطر ويعكس الرحبية
                                                

- 2008 للفرتة  املالية لألوراق العراق سوق يف املدرجة الشركات على تطبيقية دراسة امللكية حقوق على العائد منوذج باستخدام العراقية الشركات أداء فاضل، تقييم الدين صفاء صاحل، عدي احلسني عبد عالء 1
لدواإل االقتصادية للعلوم ، جملة الغري2010  .149- 148، ص2012، جامعة الكوفة، العراق، 25: ، العدد08: دارية، ا

، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح 03:، جملة الباحث، العدد2000-1994 الفرتة اجلزائرية خالل البنوك من موعة حالة دراسة :املصريف املؤسسات أداء حممد اجلموعي قريشي، تقييم 2
 .90، ص2004قلة، اجلزائر، ور 
- 2008 للفرتة  املالية لألوراق العراق سوق يف املدرجة الشركات على تطبيقية دراسة امللكية حقوق على العائد منوذج باستخدام العراقية الشركات أداء فاضل، تقييم الدين صفاء صاحل، عدي احلسني عبد عالء 3

 .149، مرجع سابق، ص2010
 .281هدى بن حممد، مرجع سابق، ص عبد النور موساوي، 4
 .280، صأعالهنفس املرجع  5
 .91حممد اجلموعي قريشي، مرجع سابق، ص 6
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  في تحليل األداء المالي )DuPont(مساهمات نموذج ): 04/01(الجدول رقم 
  الكيفية  معادلتها  المساهمة

01  ROA = AU × PM 
 ومراقبة التحكم يف كفاءة أكثر اأ سببه فيكون عًا مرتف األصول على اً عائد ما مؤسسة حققت إذا السيئ فمثال األداء أو األفضل األداء مصدر

 طريق عن أو األصول إنتاجية أو األصول منفعة مؤشر يعكسه ما وهو لألصول أفضل باستخدام أو املرتفع، الربح هامش مؤشر يعكسه ما وهو التكاليف
الني كال يف التحسني   .لكليهما أو منهما جلانب يعود قد الضعيف األداء فإن باملقابل. ا

02  ROE = EM × PM ×AU  

 على العائد إىلذلك  سبب إرجاع أو تتبع ميكن فإنه ًا منخفض أو ًا مرتفع امللكية حقوق على اً عائد ما مؤسسة حققت فإذا أفضل، بشكل األداء ريتفس
 مستوى إىل يتعرفون واملسامهني احملللني فإن ،ةالرافع إىل يعود مللكية احقوق على العائد ارتفاع يف السبب كان إذا لكليهما، أواملالية  الرافعة إىل أو األصول

 يف ستكون فإنه  لألصول ممتازة إدارة خالل من املرتفع امللكية حقوق على العائد حتقق فإذا وباملقابل واألداء؛ العائد من املستوى ذلك يتطلبه الذي اخلطر
  .املؤسسة إدارة عن واملسامهني للمحليني أخرى رسالة احلالة هذه

كلية ،  03:العدد، جملة الباحث، 2000- 1994 الفرتة اجلزائرية خالل البنوك من موعة حالة دراسة :املصريف املؤسسات أداء حممد اجلموعي قريشي، تقييم: على اعتمادامن إعداد الباحثة : المصدر
  .91ص ،2004جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، احلقوق والعلوم االقتصادية، 

  مقاييس التدفق النقدي : ثانيا
 تنفيذ يف فعال دورو  كبريةأمهية   من هلا ملا متابعتها، اإلدارة على الواجب األمور أهم من واحدة النقدية إدارة تعترب

 من أو ،داحملد الوقت يف بااللتزامات اإليفاء عند ةملؤسسا عن احلسن ترك االنطباع يف دورها خالل من سواء أعماهلا؛
ا يف خالل ا اجليدة الشراء شروط على احلصول مساعد  باإلجياب على تنعكسقد  واليت النقدي التسديد على لقدر

  .1قدين خصم على احلصول نتيجة التكاليف ختفيض
  مفهوم التدفق النقدي -1

؛ أما النقدية 2اقتصاديني عونني بني) T1(إىل ) T0( الزمنيةدة امل منهو كمية السلع والنقود احملولة  )Flow( التدفق
)Cash (يعود . املعاملةإجراء وقت  املدفوع فعالاملقبوض سواء كان يف وضعية االستعداد للدفع أو  املال جاهز فتعين

داخل  تتنقلتيارات األموال اليت ف ؛، ما يعين أنه قادر على تغطية االلتزامات احلالية بسرعةمفهوم السيولةذلك إىل 
واألسهم اجلديدة  البنكيةالقروض ، التصفياتداخلة يف شكل إيرادات من العمالء، ) 1:(ما أن تكونإاملؤسسة وخارج 

تسديد و  واملنح، االستثمارات، والضرائبلرواتب دفوعات كاامليف شكل ) 2(أو ...لالكتتاب بالنسبة لشركات املسامهة
شري إىل حركة النقد داخل أو ي) Cash flow(هلذا فالتدفق النقدي  ...أقساط البنوك،و اإلجيار و  مستحقات املوردين

  . 3يقاس عادة خالل فرتة زمنية حمددة يستخدم لتحديد توقيت ومشاكل السيولة وحجمهاوالذي  املؤسسةخارج 
 اليت األولويات أهم من يعترب السيولة مقبوال من حدا يوفر مبا الداخلةو  اخلارجة النقدية التدفقات بني التوازن لعل 
 السيولة توفريل اخلارجة التدفقات النقدية تقليل مقابل الداخلة النقدية التدفقات تعظيم دوما تحاولف ؛ملؤسسةا اهلتسعى 
 يعترب السيولة توفر إن؛ فأخرى جهة من. جهة من متاحة استثمارية فرص أية أو نقدية طارئة احتياجات ألية الالزمة

 واملقرضون واملستثمرون املاليون احملللون وىلأَ  الذ. املاليةية ضعو ال عن املالية التقارير من املستقاة املهمة املعلومات أحد
ا ؛النقدية لتدفقاتل خاصة أمهية  ومدى مؤسسةلل املوقف املايل قوة تقييم عند تراعى اليت املهمة النقاط ىحدإ لكو

 هذه بتحقيق ملتعلقةا من املخاطر ًا عدد هنالك نأ كما .ةالنقدي التدفقات من املستويات تلك بتحقيق استمراريتها
 عالقات هناك آخر، جانب من .السوقية هاتقيم خالل من املؤسسات لتقييم مهمة معلومات باعتبارها املستويات

  .4املبيعاتو  امللكية حقوق ،القروض حجمك املالية لقوائمل األخرى العناصر مع النقدية للتدفقات متعددة
                                                

لداملالية، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واال لألوراق سوق العراق يف املدرجة العراقية للشركات السوقية القيمة على النقدية التدفقات الساعدي، أثر صاحل عبد احلسني عالء 1 : ، العدد16: قتصادية، ا
 .137، ص2014، جامعة القادسية، العراق، 01

2 Pierre Conso, et Farouk Hemici, (2005), Gestion financiere de l’entreprise, Dunod, Paris, France, p8. 
3Wolfgang Runge (2014), Technology entrepreneurship: A treatise on entrepreneurs and entrepreneurship for and in 
technology ventures, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Scientific Publishing, Vol. 02, p51-52. 

 .138الساعدي، مرجع سابق، ص صاحل عبد احلسني عالء 4
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  محتوى قائمة التدفقات النقدية  -2
النقصان بقائمة  أوكشف التحليلي حلركة التغريات النقدية اليت حصلت يف املؤسسة سواء بالزيادة يعرب عن ال

التعرف على أسباب هذه التغريات حيث تصور جمموع املعامالت النقدية الداخلة ب تسمحالتدفقات النقدية واليت 
 تظهرللمحاسبة املالية واليت  احملاسيبام خمرجات النظ ىحدإفرتة معينة وهي  يفوجمموع املعامالت النقدية اخلارجة 

ا يف خمتلفة معلومات منأمهيتها  ا مضمو  لكن تعد. قائمة الدخل وقائمة املركز املايل يف الواردة املعلومات عن ودالال
ا كما القائمتني هاتني بني وصل حلقة مبثابةقائمة التدفقات النقدية   يف ةوالقو  نقاط الضعف لتحديد مةءمال أكثر أ

  2:تصنف هذه القائمة التدفقات النقدية كالتايل. 1املؤسسة نشاط
 وتعترب ،تفصح عن العمليات اليت تدخل يف حتديد صايف الدخل: التدفقات النقدية عن األنشطة التشغيلية -

  ؛وسيولتها املؤسسةالتدفقات النقدية النامجة عن األنشطة التشغيلية مؤشرا مباشرا لرحبية 
وتعترب التدفقات النقدية من  ،تفصح عن عمليات التمويل طويل األجل: ية من األنشطة التمويليةالتدفقات النقد -

ا؛   األنشطة التمويلية مؤشرا مباشرا على السياسات املالية اليت تتبعها املؤسسة يف متويل عمليا
روض وحتصيلها وشراء تفصح عن العمليات اليت تدخل يف منح الق: التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية -

   .انكماشها أوالتدفقات مؤشرا مباشرا على درجة منو املؤسسة هذه وتعترب  ،وبيعها الثابتة األصول
  بذلك يكون اهليكل العام لقائمة التدفقات النقدية على النحو التايل

   .يف النقدية) النقصان أوالزيادة (صايف التغري =  نهاية المدةلرصيد النقدية 
  .التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية من األنشطة  التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية =                             

  مقاييس التدفقات النقدية  -3
 ميكن اليت املالية بالنس جمموعة اشتقاق يف النقدية التدفقات قائمة تعرضها اليت من املعلومات االستفادة ميكن
كما تعترب هذه   .لتوظيفها املالية املوارد مةءمال مدى باختيار يتعلق فيما السيما تقييم أنشطة املؤسسةل ا االسرتشاد

 خططها كشف ويف واالستثمار التمويل جمال يف اإلدارة تتبناها اليت السياسات كفاءة مدى لتقييم فاعلة النسب أداة
   :)05/01(ما يظهره اجلدول رقم كمؤشرات التدفقات النقدية  تصنف وفقا لشعيب شنوف  .3عالتوس يف املستقبلية

  
  
 
 
 
 
  

                                                
، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، 31:دالعد اجلامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية اطر السيولة املصرفية، جملةالرشيد وأمهيته يف قياس خم ملصرف املايل األداء رجاء رشيد عبد الستار، تقومي1

  .124، ص2012
لة العلمية لالقتصاد والتجارة، ية افيصل حممود الشواورة، خالد عبد احلطيبات، موسى فالح املناصري، اثر التدفقات النقدية على القيمة السوقية ألسهم شركات البنوك األردن 2 ملقيدة يف بورصة عمان، ا

  :الرابطمقال منشور على  138ص
http://ww2.blog.postjordan.com/karak/wp-content/uploads/2012/11/ -املقيدة-األردنية-البنوك- شركات-ألسهم- السوقية-القيمة-على-النقدية-التدفقات- اثر /

عمان- بورصة-يف .pdf , 15/08/2016, 11: 42. 
  .124رجاء رشيد عبد الستار، مرجع سابق، ص 3
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  النقدية للتدفقات المالي األداء مقاييس):05/01(لجدول رقم ا
  حسابها  نسبة  رقم  مقاييس

رباح
 اال

ودة
م ج

تقيي
  

  كفاية التدفق النقدي التشغيلي  )1(
    التشغيليالتدفقات النقدية الداخلة من النشاط   
    األساسيةاالحتياجات النقدية   

  النقدية من النشاط التشغيلي  )2(
    صايف التدفق النقدي التشغيلي  
    صايف الربح بعد الفوائد والضرائب  

  العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي   )3(
    صايف التدفق النقدي التشغيلي  
    جمموع األصول  

  فق النقدي التشغيلي إلى المبيعاتالتد  )4(
    إمجايل التدفقات النقدية الداخلة يف النشاط التشغيلي  
    صايف املبيعات  

يولة
الس

يم 
تقي

  

  التغطية النقدية  )1(
    صايف التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي  
    االستثمارية والتمويلية لألنشطةالتدفقات النقدية اخلارجة  إمجايل  

  المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون  )2(
    صايف التدفق النقدي من النشاط التشغيلي  
    فوائد الديون  

  التدفق النقدي من النشاط التشغيلي  )3(
    صايف التدفق النقدي من النشاط التشغيلي  
    االلتزامات املتداولة  

ويل
لتم

ت ا
اسا

 سي
ييم

تق
  

  التوزيعات النقدية   )1(
    يعات النقدية للمسامهنيالتوز   
    صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

  التوزيعات النقدية إلى صافي التدفقات النقدية التشغيلية  )2(
    صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
    التوزيعات النقدية للمسامهني  

  التوزيعات والفوائد المقبوضة  )3(
    األسهمعلى النقدية من الفوائد الدائنة والتوزيعات النقدية  املقبوضات  
    التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة  

  اإلنفاق الرأسمالي  )4(
    )الزيادة يف األصول الثابتة( ايل احلقيقيالرأمس اإلنفاق  
    التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة األجل وإصدارات األسهم  

 .191-189ص ،2013، 1ط ،األردن، عمانب دار زهران ،)IFRS( املايل لإلبالغالدولية  للمعايري طبقاً  احلديث املايل التحليل ،شنوف شعيب: من إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر

  القيمة المضافة المبنية على  مقاييس األداء المالي: ثالثا
 ا مت اليت الفعالية استغالهلا؛ وتعكس عمليات بفعل املؤسسةأي  فتهاأضا اليت احلقيقية الثروةالقيمة املضافة  متثل

 ومنوها حجمها معيار لقياس أحسن وتشكل للمؤسسة االقتصادي الوزن القيمةهذه كما تقيس . اإلنتاج عناصر دمج
؛ فحسب  لغريا من عليها حصلت اليت من املواد ستخدامات الوسيطةاالو  نتاجاإل اإلنتاجية؛ وتبني هياكلها وتكامل
 أضافته ملا نقديا قياساالقيمة املضافة  تعتربهلذا  .1األموالهي النتيجة االقتصادية مطروح منها تكلفة ) Cohen(كوهان 
  . 2اإلنتاج عناصر بني املزج عملية جناح على دليل فذلك كبرية القيمة كانت فإذا، اخلاصة اإلنتاجية بوسائلها املؤسسة

  قيمةمن القيمة إلى خلق ال -1
... ليس من السهل حتديد مفهوم القيمة، فقيمة الشيء مرتبطة بعدد هائل من احملددات، زاوية التقييم وفرتته

 : 3من أمههاو  ،وغايتهاوللقيمة مفاهيم عدة حسب استخدامها 
 القيمةتناول آدم مسيث قيمة املبادلة فرق بني استعمالني لكلمة  ماعند: االستعمالية والقيمة التبادلية القيمة،  

                                                
 ة األجل، النقص يف الدائنني، إطفاء السنداتاملصاريف التشغيلية النقدية، فوائد مدينة، مصاريف رأمسالية للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية، نصيب السنة املدفوع من االلتزامات طويل: تشمل   . 
 19مرجع سابق، ص مسعي، مسري بريكة، السعيد 1
 .27ص اجلامعية، اجلزائر، املطبوعات ديوان املايل، التسيري لسلوس، مبارك 2
  : اعتمادا على 3

 .5-4مرجع سابق، ص مسعي، مسري بريكة، السعيد -
- Florence Noguera, et  Djamel Khouatra (2004), Gestion des ressources humaines et la création de valeur organisationnelle: 

Concepts et outils de mesure, La revue de la gestion des ressources humaines, n°53, ESKA, Paris, p496-499. 
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القيمة االستعمالية . أخرى ما للشيء من قدرة على شراء سلع ينتعين منفعة الشيء والثانية تع األوىل أنفوضح 
القيمة كما أن . ململوكبكيانه التشغيلي؛ أما القيمة التبادلية فهي مرتبطة بالشيء ا وإمناما غري مرتبطة مبلكيته  ألصل

  ؛ة ومثال ذلك وسائل العمل قيمتها االستعمالية أعلى بكثري من قيمتها التبادليةاالستعمالي التبادلية أقل من القيمة
 وليس  اً هي مفهوم حماسبي القيمة الدفرتيةة؛ هلذا فالتارخيي التكلفة مبدأ احملاسبة على ستندت: الدفترية القيمة

ُ  ،اً اقتصادي وهنا يطفو مفهوم القيمة . ت الرتاكمية له عن التكلفة احملاسبية التارخيية لألصل املعين ناقص االهتالكاعَرب ي
ختتلف عن قيمة و بالتايل ميكن االستفادة منه؛ فائدة  اولكنه ال زال ذ ابعد اهتالكه كلي األصلاملتبقية وهي قيمة 

 األصليةبالنسبة للمؤسسة القيمة الدفرتية مبثابة حتديد التكلفة . ال فائدة من ورائه األصلاخلردة اليت تفرتض أن 
 هي املسامهة فإن القيمة الدفرتية للسهم العادي ةبالنسبة لشرك أما. مع طرح االهتالكات والديون املعدومة وللألص

  العادية بعد خصم مجيع االلتزامات والقيم املقابلة لألسهم املمتازة؛  األسهمقسمة صايف حقوق امللكية على عدد 
  ا العميل اليت اجلودة مفهوم على تعتمد :العميل وجهة نظر منالقيمة نسبية  قيمة وهيلمنتج ل عند اقتنائه يشعر 

 ما املتاحة اخلدمات مثل أبعاد عدة تغطي لكنفيه  اجلوهرية يف العوامل اجلودة تنحصر الو  ؛عميل آلخر من ختتلف
 يف التحكم أيضا عليها لكن ؛لعمالئها جودة يذ منتج توفري هو للمؤسسة األساسي اهلدفإن  .البيع بعد

  ؛)جودة، تكلفة(الثنائية  تعظيمب قيمة مضافة يأيت خلقأن  إذا. الربح هامش لىللمحافظة ع ليفالتكا
 لألصليف السوق أي تقدير السوق  األصلتعرب القيمة السوقية عن قيمة : القيمة السوقية والقيمة االستثمارية 

توقعة يف املستقبل ومعىن هذا أن القيمة فالقيمة السوقية للسهم مثال تتحدد على أساس تقييم املستثمرين لألرباح امل
اجلانب النقدي هي ويطلق عليها كذلك القيمة النقدية و . السوقية تأخذ يف احلسبان القيمة االقتصادية للمؤسسة

املشرتيني  وإمجاعيف السوق تعكس أمهية املؤسسة  األصلوقيمة . مالك آخر أو بيعها إىلعند حتويلها  لألصول
خالل  األصلما يديره  أن أيما  ألصلالتدفقات املستقبلية  إمجايلأما القيمة االستثمارية فهي . لألصلاحملتملني 

اليت ميكن أن تتحقق خالل  اإلضافيةالقيمة ) 1: (األخذ بعني االعتبار عاملني مهافرتة االستثمار يعرب عن قيمته مع 
 تلبية املالية على تعمل احملاسبة. األصول أسعاروتقلبات  كأثر التضخمالظروف العامة  ) 2(والسنوات الالحقة 

فوائد  ثالث شملي ألنصارها طبقا) السوقية القيمة( العادلة القيمة تقييم املصلحة، هلذا فإن أصحاب احتياجات
واملستقبل وبالتايل هلا  احلاضر األداء عن أفضل معلومات توفري) 2( القياس، يف أكرب موضوعية) 1: (هي رئيسية
ا  ًا قيود رغم هذا فإن هلا .املسامهني قبل من املديرين على الرقابة حتسني) 3( :ـل أكرب أمهية السيما  الشديدة كتقلبا

 فعال؛ غري أوغري موجود  يكون السوق املايل عندما بقياسها املرتبطة والصعوبات االئتمان يف مؤسسات
 خالل من يتم هنا القيمة وخلق ؛بيئتها مع سةاملؤس لعالقات نتيجة هي: التنافسية القيمة أو ستراتيجيةاال القيمة 

 نسلسلة م وهي القيمة سلسلة مفهوم استخدام اقرتح) 1986(بورتر . تنافسية ميزة لقخل ومزيج األنشطة اختيار
 لبورتر، وفقا. تنافسية ميزة للحصول على اهلامش وحتقيق ارد املؤسسةاألنشطة األساسية واملساندة اليت تستهلك مو 

ا خالل من القيمة ساتاملؤس ختلق  القيمة سلسلة يف نقطة كل ورصد لتقييم مصلحة لديها ؛ بالتايلودرايتها خرب
 ؛جديدة تطوير مشروعات أو التنافسية مزاياها تعزيز جلأ من
 واإلدارة للتمويل للنظرية احلديثة العام اإلطار ىعل املؤسسات يرتكز إلدارة مدخالً  القيمة خلق يعترب مدخل 

 أي ىعل احلكم يتم حيث؛ باملؤسسة القرارات مجيع الذي حيكم األساسي املعيار االقتصادية القيمة مفهوم جيعلو  ،ةاملالي
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على أساس  التسيريتعريفا ) Simms, 2001(سيمز هلذا قدم . 1املسامهني ثروة يف تعظيم مسامهته مدى خالل من قرار
وفقا لفلسفة قيادة املؤسسات لتعظيم ثروة  اإلدارية عمليةال جوهر:"بأنه) Value-based management; VBM(القيمة 

) Hoarau & Teller, 2001( تالرهوارو و  لقد أعطى كل من. 2"تزيد عن تكلفة رأس املال إيراداتاملسامهني بإنتاج 
كن فهم القيمة فال مي. تمعاملوردين و ا ،ملسامهنيا العمالء، ،لشركاءا ،لعاملنيا: أشكاال خمتلفة خللق القيمة فتكون لـ

خلق القيمة ف ،هلذا يشكل خلق القيمة مطلبا ملحا لألداء. 3املقدمة يف السوق دون إبراز القيمة املتبناة داخل املؤسسة
 .  4لكافة أصحاب املصلحة ةرها والذي جيب أن يكون برؤية متعددتطوّ وسيلة لتمويل و ميزة تنافسية  للمؤسسةيعطي 

  القيمة االقتصادية المضافة -2
إن األساليب احملاسبية التقليدية املستخدمة يف تقييم وضعية املؤسسة واليت تعتمد على األرباح احملاسبية متعددة   

قد واجهت عدة انتقادات العتمادها على التقدير   ،والتدفق النقدي من العمليات التشغيلية العائد على االستثمارك
ا تتأثر بالطرق احملاسبية املستخدمة حيث أن معدل العائد احملاسيب دائما ما مت انتقاده لعدم قدرته على قياس  .كما أ

من خالل االعتماد على الطرق القياسية املختلفة  تعبرياالربح االقتصادي، فأصبحت احلاجة ملحة لتوفري أدوات أكثر 
شركة استرين ستيورت  واليت مت تطويرها من قبل) Economic value added; EVA( القيمة االقتصادية املضافة :مثل

)Stern Stewart( هلذه الشركة إال أن  التجارية العالمة املضافة هي االقتصادية القيمة أن من على الرغم .5األمريكية
 أول) Marshall( مارشل عشر، يعترب التاسع القرن يف املضافة االقتصادية القيمة فكرة إىل أشاروا قد االقتصاد، خرباء

 يغطي عندما املؤسسة الذي حتققه احلقيقي الربح شروط يف) 1890(عام  يف االقتصادي ربحال فكرة عن حتدث من
  .6املختلفة التشغيل تكاليف إىل باإلضافة املستثمر املال رأس تكلفة

 بديالً  أصبحت واليت القيمة وخلق جمال قياس األداء يف احلديثة االبتكارات حدىإ املضافة االقتصادية القيمة تعد
ا على هلا النظر املتبقي؛ يتم س الربحعن مقيا ا عن فضال املايل املؤسسة ألداء مقياس أ . اإلدارة لنظام رئيسي جزء أ

املبيعات  بني الفرق حبساب املؤسسة الذي يقيس نتيجة) Residual income(املتبقي ) الدخل(لقد مت صقل مفهوم الربح 
كمقياس لألداء مت   املتبقي الربح .بأصوهلا املرتبطة املالية الداخلية يفاملصار  األخرية هلذه يضاف إذ اخلاصة، وتكاليفها

 على العائد وهو الفرتة تلك يف وشيوعا استعماال األكثر احملاسيب املقياس مع، املاضي القرن من العشرينياتاستعماله يف 
 االستثمار، على مرتفع عائد حتقيق بالضرورة ليس التسيري هدف أن إىل اجلديد، املقياس هذا استعمال ومرد االستثمار

 االقتصادية، النظرية يف قدمي املتبقي الربح مفهومرغم أن . املستعملة األموال تكلفة األقل على يغطي ربح ضمانا إمن
 جيب وبالتايل ملالكها، القيمة تعظيم هي للمؤسسة االجتماعية املهمة أن على مسيث آدم منذ االقتصاديون أكد حيث

                                                
جامعة القاهرة، مصر، كلية التجارة،  األعمال، إدارة أطروحة مقدمة للحصول على دكتوراه فلسفة يف ،ةالقيم لتعظيم مدخل :املصرية املسامهة الشركات يف املالية املخاطر علي، إدارة حممد علي حممد 1

 .22، ص2005
2 Anne Ameels, Geert Scheipers, and Geert Scheipers (2002), Value-based management control processes to create value 
through integration: A literature review, Vlerick Leuven Gent Management School Working Paper Series, Vlerick Leuven 
Gent Management School, p6. 

 .6مرجع سابق، ص مسعي، بريكة، مسري السعيد 3
4 Laurent Cappelletti, et Djamel Khouatra (2002), La mesure de la création de valeur organisationnelle: Le cas d'une 
entreprise du secteur de la gestion de patrimoine, Conférence de technologie et management de l'information: Enjeux et 
impacts dans la comptabilité, le contrôle et l'audit, AFC, 22-23 Mai, France. p7. 

، أم معايري األداء التقليدية EVAتغيري يف القيم السوقية لألسهم أهي القيمة االقتصادية املضافة ثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالين، أمساء إبراهيم العمارنة، أيهما أكثر قدرة على تفسري ال 5
  .3، ص2011 جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة بعمان، األردن،ومدعوم ماليا من ) DRGS-2011-5(مشروع حبث علمي رقم 

ة، خدام القيمة االقتصادية املضافة دراسة حتليلية من وجهة نظر األكادمييني واملمارسني واملستثمرين، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصاديحكيم محود فليح الساعدي، تعزيز اإلبالغ املايل للشركات باست  6
  .392، ص2015، كلية بغداد للعلوم االقتصادية،العراق، 43: العدد
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 وكوسيلة املتبقي الربح اسم حتتهتم به افقد كان أول من . اململوك املال ورأس القروض تكلفة تفوق احاأرب حتقق أن
 قيمته تساوي ما الستثمار املتبقي الربح لتدفقات احلالية القيمةالذي بني أن ) Preineich( برينرايش هو األداء لقياس
  .1االستثمار قيمة منها مطروحاةاملتاح النقدية للتدفقات احلالية القيمة بني الفرق تساوي األخرية هذه الصافية احلالية
بنشر وتسجيل القيمة االقتصادية املضافة كعالمة جتارية مميزة حتت  1989يف  استرين ستيورتشركة قامت لقد  
مرتبط و  قيقيلربح احلااملايل لتقدير  لألداءمقياس " :وقد عرفت مقياس القيمة االقتصادية املضافة بأنه، )EVA®(اسم 

املال اململوك  رأسالربح التشغيلي املعدل بعد الضرائب وتكلفة بني  وهو الفرق باستمراربتعظيم ثروة املسامهني 
  3:املضافة على النحو التايلاالقتصادية  القيمةو املتبقي  وضح قاسم نايف احملياوي االختالف بني الربحلقد . 2"واملقرتض

  . تكلفة رأس املال -عمليات الربح من ال= املتبقي  الربح -
 .احملاسيب من العمليات الربحتعديالت + املتبقي  الربح= املضافة االقتصادية القيمة  -

 تعد .)05/01(رقم يف الشكل كما ) EVA(الـحساب ) Zéghal & Bouchekoua(زقال وبوشكوة خلص لقد 
 املقرتنة احملاسبية بالتعديالت سبقه ما عن يتميز، لألعمالخلق القيمة اإلمجالية  يستخدم ملراقبة اً مقياس) EVA(الـ

  . للمؤسسة التشغيلي األداء على اجيايب أثر ملا له من هبتطبيق
  توضيح طريقة حساب القيمة االقتصادية المضافة): 05/01( :الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

Source: Daniel Zéghal, Majdi Bouchekoua (2000/1) L'analyse de l'effet de l'adoption des méthodes modernes de contrôle sur la 
valeur économique ajoutée (VEA), Comptabilité - Contrôle – Audit, Tome 6, Volume I, p52. 

 رحبيةال حتديد احلد األدىن من القيمة يساعد علىقياس األداء على أساس  أن) Roztocki, 2000(رويزتكاي  يرى
  : 4العالقةبالرحبية  هذا احلد األدىن من ميكن أن حيسب. ًا جدد احلاليني وجذب مستثمرينإلرضاء املستثمرين 

 )Rci(نسبة رأس املال املستثمر × )Ci(املال املستثمر  رأس) = Cci(تكلفة رأس املال املستثمر
م املديرين كفاءة مدى لتحديد اً مناسب اً مؤشر  القيمة االقتصادية املضافةعترب لذا ت ، املسامهني ثروة تعظيم ىعل وقدر

ا ؛التقليدية احملاسبية املقاييس على تفوقها أثبتت   تقدير يف املال رأس وتكلفة الصافية التشغيلية األرباح على تعتمد أل

                                                
 الطابع االحتياطي ذات واملؤونات اإلهتالكات ةتضاف للنتيج حيث احملاسبية اخللفية من انطالقا النقدية التدفقات حتسب. 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 07: هواري سويسي، دراسة حتليلية ملؤشرات قياس أداء املؤسسات من منظور خلق القيمة، جملة الباحث، العدد 1

 .61، 59- 58، ص2009-2010
ال علي أمحد علي، دراسة لنموذج القيمة االقتصادية املضافة كأداة مكملة ألدوات تقومي أداء الشركات الصناعية والتعديالت املقرتحة الحمقب 2 دراسة تطبيقية، جملة دراسات حماسبية ومالية، : تسا

لد   .122، ص2010، جامعة بغداد، العراق، 11: ، العدد05: ا
  .378، ص2006األردن،  بعمان، ارة اجلودة يف اخلدمات مفاهيم وعمليات وتطبيقات، دار الشروققاسم نايف احملياوي، إد 3

4 Fatemeh Nouriand, and Maziyar Ghasemi (2011), Relation ABC and ABM by integrating EVA for a new system of 
measuring performances, International conference on E-business: Management and economics, International Proceedings of 
Economics Development & Research (IPEDR),Vol.25, IACSIT Press, Singapore, p148. 

 القيمة االقتصادية المضافة

 مطروحا منه
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 مطروحا منها

 تكلفة رأس المال

 األصول الثابتة رأس املال العامل
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ا اليت األساسية القوة مصادر إىل يرجع األداء لقياس )EVA(الـ اعتماد أن كما. 1املضافة القيمة    2:وهي تتمتع 
 ؛املستثمر املال رأس إلمجايل احلقيقية االقتصادية العوائد تقيس -
 ؛املقرتض أو اململوك سواء املال رأس بتكلفة صرحية بصورة تعرتف -
 ؛هلم عائديزيد من ال الذي األداء إىل املؤسسة نظر وتوجه األسهم، محلة وبثروة بالقيمة وثيق بشكل تربط -
 ؛للمؤسسة مالك مكأ التصرف على وتشجيعهم ناملسريي حتفيز خالل من الوكالة مشاكل ختفيض على تعمل -
 حيقق استثماري اقرتاح أي أن حيث ككل، واملؤسسة األسهم محلة أهداف مع املسريين أهداف تطابق إىل تؤدي -

غري  السالبة )EVA(الـ ذات االستثمارية االقرتاحات بينما. أيضا واملؤسسة القسم مصلحة حيقق موجبة )EVA(الـ
 كالعائد األخرى املالية املقاييس بعض من العكس على. ككل املؤسسة أو القسم مستوى لىع سواء فيها مرغوب

 ؛ككل واملؤسسة القسم مصلحة بني التعارض من نوع خلق إىل يؤدي قد الذي على االستثمار
 .الستثماراتنتائج اب تحكمال يسهل واملايل مما االسرتاتيجي اجلانب بني الربط على املضافة االقتصادية القيمة قدرة -
  القيمة السوقية المضافة -3

ا ممقياسا لتقيي) Market value added; MVA(تعد القيمة السوقية املضافة   ةالقيم: "األداء اخلارجي، وتعرف بأ
املقياس الرتاكمي لعوائد رأس املال :"وبالتايل هي ؛3"بليامستقالقيمة االقتصادية املضافة املتوقعة  وع قيمماحلالية 

ا ال تعكس فقط  ."ملساهم بها . بل وتعكس تقييم السوق املايل لصايف القيمة احلالية للمؤسسة األسهمثروة محلة أي أ
لدراسة  هائإجرا دفبع؛ )Stern Stewart(الثاين مع الذي مت تسويقه من قبل األداء  مقياسالقيمة السوقية املضافة هي 

يف  املؤسسة أداء إىل لإلشارةمصداقية  األكثر األداةمة السوقية هي القي أنتوصلت  أمريكية مؤسسة 1000برز أعلى 
توقع زيادة القيمة السوقية للمؤسسة  إىل )MVA(الـارتفاع يشري . املستقبليألدائها يف التخطيط  استعماهلا وميكن السوق
هو أكرب من قيمة  للمؤسسةقي اعتقاد املستثمرين أن قيمة رأس املال السو جيابية هذا املقياس تعكس إف. األرباحوتدين 

 اإلمجالية والقيمة للمؤسسة االقتصادية القيمة بني الفرق القيمة السوقية املضافة يف وبالتايل تتمثل. 4املال املستثمر رأس
 من موعة حتسب واليت هلا احملاسبية والقيمة البورصة يف املؤسسة القيمة بني توافق الوحدات ربطب املستثمرة، لألموال

 :5التالية بالعالقة وتعطى املضافة االقتصادية للقيمة احلالية موع القيم التارخيية السلسلة متثل بذلكلسنوات، ا
MVA =

EVA
(1 + K)  

   .)t(الفرتة  يف لرأمسال املرجحة الوسطية التكلفة: K      ،)t( للفرتة املضافة االقتصادية القيمة: EVA  :حيث أن 
ا ال تأخذ يف االعتبار تكلفة الفرصة البديلة ) Frank(فرانك حسب    يعاب على أسلوب القيمة السوقية املضافة أ

ا على األقسام ومراكز املسؤولية   .6لرأس املال املستثمر والعائد النقدي للمسامهني، وال ميكن حسا
                                                

، جملة الباحث، )2013-2008(خالل الفرتة  CAC40 مؤشر دراسة حالة املؤسسات املدرجة يف: قياس األداء املايل باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافةنوال بن عمارة، ، حسنـية صيفي 1
  .185، ص2015، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 15العدد 

  .63هواري سويسي، مرجع سابق، ص 2
3 James L. Grant (2003), Foundations of economic value added, Wiley finance The Frank J. Fabozzi series, John Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Published simultaneously in Canada, p5. 

لدقي، جملة شهاب الدين محد النعيمي، استخدام مؤشري القيمة السوقية املضافة والعائد على راس املال املستثمر يف قياس أداء القطاع املصريف العرا 4 ،  68:، العدد18 :العلوم االقتصادية واإلدارة، ا
 .74-73، ص2012كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 

، جملة  الواحات 2011 -2006خالل الفرتة ) AFD(عبد الوهاب دادن، رشيد حفصي، حتليل األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي  5
لد  .27-26، ص2014، جامعة غرداية، اجلزائر، 02، العدد 07 :البحوث والدراسات، ا

لد: نور حممد ثابت كاظم، تقييم فاعلية إدارة االئتمان املصريف 6  .411، ص2013، العراق، ، جامعة االنبار10:، العدد05:إطار مفاهيمي، جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، ا
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   األداء تقييمالجامعة بين المؤشرات المالية وغير المالية لالمداخل  :المطلب الثالث
ا تبحث بنظرة رجعية وال  س املالية حمفوفة بعدد من القيودعلى الرغم من وضوح موضوعيتها فإن مقايي أبرزها أ

لذلك فإنه يف عامل متغري قد يكون من اخلطأ االفرتاض بتكرار  ،تعكس نتائج اإلجراءات اإلدارية على املدى الطويل
ن اهلدف املقصود من املعلومات احملاسبية املالية أن تقدم تقريرا إية املثالية فمن الناح. النتائج السابقة مع تغري الظروف
بيانات املالية هي متطلبات قانونية تؤكد بان الاملؤسسة مع ذلك يف الواقع فإن املتعلقة بموضوعيا لألحداث االقتصادية 

 إىل املوجهة االنتقادات إزاء .1ةاملؤسسن على أكمل وجه وتقدم معلومات إضافية ع التنظيميةاإلدارة تقوم باملمارسات 
 يف وتأخذ املستقبل صوب تتجه أداء مقاييس تطوير إىل جاءت اجتاهات ،األداء تقييم يف املستخدمة املالية املقاييس
 تفسرياتيقدم و  توازناً  أكثر مدخالً  يوفر مبا والتحسني االبتكار إىل واحلاجة التشغيلية والعمليات ،العمالء اعتبارها
 املقاييس متجاوزا يتحرك أن جيب اإلدارية احملاسبة تركيز أنب) 1983( كابلن  لهأشار  ماوهو  .املؤسسة ألداء أفضل
 .املالية غري املقاييس حنو لتتجه والرقابة التقييم يف األساسي دورها على حتافظ أن أرادت إذا للعمليات امللخصة املالية

 صورة عطاءإل مناذج يف معًا  املالية وغري املالية املقاييس تجميعب األداء لقياس خمتلفة ًا طر أ الباحثني من العديد حاقرت  قدل
يلي بعض املداخل احلديثة  على سبيل املثال ال احلصر يف ما. 2حلديثةا بيئةال ملتغريات وفقا املؤسسة أداء عن أوضح
ذا أساس تنظيمي هلكزمن ظهورها  لسيمها وفقا مت تقواليت ) Boulianne, 2000(ومنها اليت عرضها بوالن  األداءلتقييم 
  .البحث

  1992- 1990المداخل المبتكرة في الفترة  :أوال
  )1990( لـ األداءهرم  -1
نظام متكامل لتقييم األداء ك) Performance pyramid(هرم األداء ) McNair & al., 1990( هزمالؤ ميكنار و  اقرتح 

 يتمف ؛بينهاة السببي ةلعالقل مراعاةو  بينها الفصل التشغيلية لصعوبة املؤشرات مع سرتاتيجيةاال ملؤشراتادمج  على يقوم
 عملية تستنديف حني . األعلى اهلرم حنو أسفل من فرتمجة أما املقاييس ،أسفله إىل اهلرم ىعلأ املؤسسة من أهداف ترمجة
 اإليراد ،يةالسوق احلصةكومالية   يةتسويق أهداف إىل تهاترمج مث للمؤسسة سرتاتيجيةاال الرؤية على األهداف حتديد

يتم  .جياتيسرتاتاال تلك لتحقيق املالية والتنبؤات املوازنات وضعو  جياتيسرتاتاال حتديد يتم أساسها على اليت ؛واألرباح
 حيث يتم ؛العميل رضاو  اإلنتاجية، املرونة: كـ التشغيلي للمستوى مفيدة مقاييس إىل أهداف املؤسسة ترمجة لكذ بعد
 يؤكد. واجلودة والتسليم الدورة وزمن الضياع وهي مراكز العمل يف مناطق أربعة على بالرتكيز الثالثة املقاييس هذه يزتعز 

التشغيلية يف  فاملقاييس يليه والذي مستوى كل بني االرتباط حتمية على) 06/01( رقم املوضح يف الشكل لنموذجا
  .3وهكذا املستوى األعلى مقاييس إىل حتسني يؤديها وحتسين عليها، رثؤ وت منها األعلى باملقاييس ترتبط اهلرم قاعدة

  
  
  

                                                
لدفائق جواد كاظم، دور رأس املال الفكري يف تعزيز األداء املايل لعينة من الشركات املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية، جملة الع 1 ، جامعة بغداد، 78: ، العدد20: لوم االقتصادية واإلدارية، ا

 .200ص ،2014 العراق،
،  كلية بغداد 35: دراسة تطبيقية يف شركة زين السعودية لالتصاالت، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد: أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن سحر طالل إبراهيم، تقومي 2

 .353-352، ص2013للعلوم االقتصادية، العراق، 
 .354-352حسني، مرجع سابق، ص علي حسني أمحد 3
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  هرم األداء): 06/01(الشكل رقم 
      

  
  
  

  
  

Source: Carol J.  McNair, Richard L. Lynch, and Kelvin F. Cross (1990), Do financial and nonfinancial performance 
measures have to agree?, Management Accounting, Vol.72, n°05, p30. 

  )Brignall, Fitzgerald, Johnston, & Silvestre, 1991(لـ  محددات والنتائج -2
 )1: (املؤشرات من أنواع ستة املصفوفة هذه حيث تقدم سرتاتيجيةاال املؤسسة أداء تقييم على النموذج هذا يركز

س املنافسة املالية وغري ومها مبقاييس األداء املايل ومقايي سرتاتيجيةسة االمرتبطة بنتائج أداء املؤسمتثالن النتائج  منها اثنان
بذلك تركز على عوامل ، واحلداثةاملستخدمة ملوارد ا، املرونة، اخلدمة جودة: احملددات وهي متثل الباقية األربعة) 2(؛ املالية

 واضحة مؤشرات وجود عدم يف مشكلة األداء لتقييم السابق النموذج مع املصفوفة هذه تشرتك .وحمددات جناح األداء
 اجلدول. 1احلاجة حسب دقة أكثر أخرىإىل  عامة مقاييس ترمجة على املؤسسة بقدرة مرهونة التفاصيل لتبقى ودقيقة،

 :مصفوفة احملددات والنتائج يف املوجودة املؤشرات هيكل يقدم )06/01(رقم 
  نموذج المحددات والنتائج): 06/01(الجدول رقم 

 المؤشرات الفرعي المؤشرات األساسية 

 النتائج

 التنافسية
 حصة املؤسسة يف السوق

 منو املبيعات
 عمالءمقاييس رضا ال

 األداء المالي

 املردودية
 النسب املالية ونسب التسيري

 السيولة
 العائد على اإلستثمارات

 المحددات

 الخدمة جودة

 الثقة
 تاإلصغاء وحتسس احلاجا

 املظهر
 األمن

 اإلتصال
املة  ا

 إمكانية الوصول والسهولة

 المرونة
 اإلنتاج حجم يف
 اإلنتاج وقت يف
 اخلصائص تغيري على القدرة يف

 المستخدمة الموارد
 اإلنتاجية
 الكفاءة

 أداء عمليات التطوير التطور
 أداء التطوير على مستوى األفراد

 

Source: T. J. Brignall, L. Fitzgerald, R. Johnston, and R. Silvestro (1991), Performance measurement in service businesses, 
Management Accounting, Vol. 69, n°10, p36. 

  )1992(المتوازن  األداءبطاقة  -3
  القرارات باختاذ تسمح مهمة اسرتاتيجيةو ية إدار  لةوسي إىل ألداءا قياسل وسيلة من املتوازن األداءبطاقة  انتقلتلقد 

                                                
1 Émilio Boulianne (2000), Vers une validation du construit performance organisationnelle, Thèse présentée à la faculté des études 
supérieures en vue de l’obtention du grade  de philosophiae Doctor (PH.D) en administration, École des Hautes Études 
Commerciales, Université de Montréal - Québec, Canada, p18-19. 

 رؤية املؤسسة
 مايل سوقي

 اإلنتاجية املرونة رضاء العميل
 التسليم اجلودة )الفاقد(الضياع   زمن الدورة

 الكفاءة الداخلية
ــات     العمليــ

 الفعالية اخلارجية

 األهداف
 مقاييس األداء

 وحدات المؤسسة    
 النظم التشغيلية للمؤسسة   

 األقسام ومراكز العمل  
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 تابعةمب تسمح الضرورية والبيانات النسب متابعة شكل يف 1930فرنسا منذ ب القيادة لوحة فكرة ظهرت قدف .املختلفة
إعداد  يف وفقا للمنهجية املعتمدة. املعيارية والنسب احلالية بني النسب املقارنة عن طريق األهداف حنو املؤسسة تسيري
 القيادة لوحة يهو  )Tableaux de bord de gestion( التسيريية القيادة لوحة )1: (مها نأساسيا ننوعا هلاالقيادة  لوحة
) Balanced Score Card(األداء املتوازن  بطاقة )2(البتكار واليت اعتمد عليها كابلن ونورتن  ،فرنسا يف لتاستعم اليت
  .1األمريكية املتحدة الواليات يف لتاليت استُعم القيادة لوحة وهي
 نموذج لوحة القيادة 

هناك   فإن ا للتحكم الضرورية السائق باملعلومات تزود قيادة لوحة وجود تستوجب السيارة قيادة أن عملية كما
 قيادة لأج من والفورية املفيدة املسؤول باملعلومات تزود مؤشرات وهي جمموعة التسيري بعملية اخلاصة لوحة القيادة

اب القيادة لوحة )Alazard & Sépari( اريألزاغ وسب يعرف. 2أهدافها حتقيق حنو املؤسسة ليب بشكل أفضل تأداة " :أ
وثيقة حتتوي على جمموعة ، فهي الوقوف على جمموعة من املتغريات املالية والكمية والنوعيةتسمح باحتياجات القيادة و 

 والتنسيق القرارات اختاذ علىيف تساعد تغريات خمتارة مل) Synthétique(واصطناعية طريقة واضحة بمن املعلومات املنظمة 
 4:منها أشكاالً التصميم العام للوحة القيادة يأخذ إن . 3"فريقوالوظيفة الاخلدمة، ) Les actions(تصرفات  والرقابة على

 07/01(يوضحه اجلدول  كما ؛عيألي معيار مرجمباشرة االحنرافات بالنسب والقيم  إظهارتتميز ب :الجداول :( 

  لوحة القيادةجداول الشكل العام ل): 07/01(رقم  الجدول 
  ....لوحة القيادة الخاصة بمركز مسؤولية 

  الفروقات  األهداف  النتائج  المؤشرات االقتصادية
  1الصنف 

  مؤشر أ 
  مؤشر ب

  2الصنف 
  مؤشر أ 
  مؤشر ب

      

Source: Claude Alazard, et Sabine Sépari (2010), Contrôle de gestion: Manuel et applications, Dunod, Paris, France, p557. 
 

 التمثيل البياين فهم الظواهر املختلفة وتوضيحها للتغريات واالحنرافات؛  يسهل  :المخططات البيانية 
 تنبئ بوجود احنراف  فقد ،قياساملأو إشارات ملونة تظهر حالة  اً أسهم قد تكونهي متثيالت : اإلشارات أو الرموز

اللون األمحر إذا كان غري مالئم، وباللون األخضر إذا كان مالئما، ميكن أن تكون إشارات ضوئية على  باستخدام
 .على املستعجل والضروري الرموز بالرتكيزهذه تسمح  .الة غري عاديةحوجود  يعينشاشة احلاسوب فإن أضاءت 

 نموذج بطاقة األداء المتوازن 
 كأحد أساليب تقييم) Kaplan & Norton(نورتن و بداية التسعينيات من قبل كابالن ببطاقة األداء املتوازن  قرتحتا

ألثر العمليات اإلنتاجية ضمن أربعة أبعاد تشكل جوانب كما تقوم بتحليل شامل . ري ماليةغو قاييس مالية مباألداء 
                                                

1 Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant Datar, George Foster, and Kamran Malik (2009), Contrôle de gestion et gestion 
budgétaire, tradition de Georges Langlois, Nouveaux Horizons, Paris, France, p35, 40-41. 

،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 04:حسني رحيم، أمحد بونقب، دور لوحات القيادة يف دعم فعالية مراقبة التسيري، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 2
 .3، ص2008اجلزائر، 

3 Claude Alazard, et Sabine Sépari (2010), Contrôle de gestion: Manuel et applications, Dunod, Paris- France, p592. 
إسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق : لوهيبة مقدم، دور لوحة القيادة وبطاقة األداء املتوازن يف قياس وتقييم أداء املوارد البشرية، حبث مقدم إىل مللتقى الوطين الرابع حو  4
  .4، ص2009نوفمرب  11و 10: يزة التنافسية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة الدكتور طاهر موالي بسعيدة، اجلزائر، يوميامل
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، حيث ميكن حتديد التوجه االسرتاجتي لبطاقة )07/01(كل رقم واليت يظهرها الش األداء االسرتاجتي للمؤسسة تقييم
 1:هذه اجلوانب األداء املتوازن من خالل

  من خالل الجوانب األربعة لألداء ستراتيجيةترجمة الرؤية واال): 07/01(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Source: Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), Linking the balanced scorecard to strategy, California Management 
Review, Vol.39, n°01, p54. 

  :املالية تعتمد املؤسسات على سرتاتيجيةلتحقيق اال :المالية ستراتيجيةاال .1
 :يتم حتقيقها عن طريق اجتاهني: النمو في اإليرادات استراتيجية  -أ 

 جدد أو تقدمي منتجات جديدة؛ ءعمالاإليرادات ككسب  إجياد قنوات جديدة خللق -
 .العالقات بينهم وبني املؤسسة احلاليني عن طريق زيادة رضاهم وتعميق العمالءالرتكيز على زيادة قيمة   -

 :مل علىتتشو  :اإلنتاجية ستراتيجيةاال  - ب 
 دف إىل اكتساباليت و " التكلفة األقل اسرتاتيجية"ب واليت تعرف : تحسين هيكل التكاليف استراتيجية -

 ؛بتكاليف املنتجات املنافسة مع احملافظة على اجلودة تكاليف املنتجات مقارنة بتخفيضميزة تنافسية  
دف إىل توضيح آلية االستفادة من املوجودات: استخدام الموجودات استراتيجية - املتاحة بالشكل  واليت 

ا  بطرقباستثمار مواردها املتاحة عالية حينما يقوم  تصبح ذات كفاءة املؤسسةإذ أن . الذي يزيد من كفاء

                                                
  :اعتمادا على 1

- Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1992), The balanced scorecard: Measures that drive performance, Harvard 
Business Review, p73-79. 

- Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), Linking the balanced scorecard to strategy, California Management 
Review, Vol.39, n°01, p53-69. 

 الرؤية
  واإلستراتجية

 عمالءجانب ال
 األهداف

)Objectives( 
  

  .تحقيق رؤيتناكيفية 
 ينبغي لنا أن كيف 

 ؟لعمالئنا ظهرن
To achieve 
our vision. 

How should 
we appear to 

our 
customers ? 

 

 المؤشرات
)Measures( 
  

 المستهدفة النتائج
)Targets( 
  

 المبادرات
)Initiatives( 

 انب الماليالج
 األهداف

)Objectives( 
  

   لتحقيق النجاح
 .من الناحية لمالية

 كيف ينبغي لنا أن
 ؟للمسامهني تظهر

To succeed 
financially. 
How should 
we appear to 

our 
shareholders?  

 المؤشرات
)Measures( 
  

 المستهدفة النتائج
)Targets( 

  

 المبادرات
)Initiatives( 

 علم والنموجانب الت
 األهداف 

)Objectives( 
  

  لتحقيق رؤيتنا
حلفاظ ا كيف ميكننا 

 تغيريال قدرتنا على على
 والتحسني

To achieve 
our vision. 

How will we 
sustain our 
ability to 

change and 
improve? 

 

 المؤشرات
)Measures( 
  

 المستهدفة النتائج
)Targets( 

  

 المبادرات
)Initiatives( 

 جانب العمليات الداخلية
 األهداف

)Objectives( 
  

المساهمين  إلرضاء 
  العمالءو 

  ما الذي جيب أن
 ؟العمليات هنتفوق في

To satisfy our 
shareholders 

and customer, 
what business 
processes must 

we excel at? 
 

 المؤشرات
)Measures( 
  

 المستهدفة النتائج
)Targets( 
  

 ادراتالمب
)Initiatives( 
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 .املدخالت غالبا ما يؤشر بنسبة املخرجات إىل سرتاتيجيةاجناز هذه االب املؤسسة جناح أكثر رشدا، لذا فان 
حنو القيمة املقرتحة هلم اليت تعد مبثابة  العمالء املؤسسات يف تعاملها مع اسرتاتيجيةتتجه : العمالء استراتيجية .2

يز ياملقرتحة ليست وسيلة لتم فالقيمة. وكذا تقييم جودة املنتجات عمالئهاالقة املؤسسة مع لتقيم ع معيار ثنائي
 تعد من العوامل أيضاوإمنا هي  ؛جدد عمالءاحلاليني وكسب  العمالء نفسها عن املنافسني اآلخرين واحملافظة على

ا الداخليةا تعتمد  يف هذا املنظور سرتاتيجيةاف االواألهد .حلامسة اليت تساعد املؤسسة يف حتسني وتطوير عمليا
 :دف إىلو ناجحة للمؤسسة  اسرتاتيجية اليت تدعم بناء العمالءبشكل أساسي على تقنيات حتليل رحبية 

 ؛العمالءحتليل مستوى الرحبية املتحققة من تعامل املؤسسة مع شرائح خمتلفة من  -
 هم مرحبني للمؤسسة؛غري املرحبني وجعل العمالءحماولة التأثري على سلوكيات  -
 .املؤسسة وفق مستوى الرحبية احملقق منهم مقارنة مع حجم املبيعات املقدمة هلم لعمالءحتديد نسب مئوية  -

إن األنشطة احلامسة يف أداء املؤسسة من منظور العمليات الداخلية ميكن أن تقسم : العمليات الداخلية استراتيجية .3
 :إىل أربعة مستويات

 ؛ًا جدد عمالءيز عن طريق اإلبداع والتطوير مثل إجياد منتجات جديدة وكسب خلق التفوق والتم -
 احلاليني؛ العمالءمع  العالقةاليت تتضمن تعميق  العمالءعن طريق عمليات إدارة  العمالءزيادة قيمة  -
قل أاليف حتسني العمليات التشغيلية اهلادفة إىل حتقيق نوعية عالية بتك حتقيق التفوق التشغيلي وذلك من خالل -

 ومن خالل خفض زمن دورة العمليات الداخلية؛
تمع  ًا جديد ًا عضو  املؤسسةن تصبح السعي أل - توطيد عالقات حقيقية ومؤثرة مع أصحاب املصاحل بيف ا

 .اخلارجيني
 .تلك املستويات يف حتقيق األهداف املالية اسرتاتيجيةجناح املؤسسة يف حتقيق هذه املستويات يعين جناح كما أن 

من خالله يتم ، و التكنولوجيا والثقافة التنظيمية، باملهارات يتضمن هذا املنظور التعريف :التعلم والنمو استراتيجية .4
التنظيمية بالشكل الذي يؤدي إىل اجناز  التعلم واليت تعد حجر األساس لزيادة اخلربات واملهارات اسرتاتيجية وضع

 .ومن مث بلوغ األهداف املالية لعمالءلالقيمة  العمليات الداخلية بفاعلية وحتقيق
 جمموعةمرتمجة يف واسرتاتيجيتها ة املؤسس رؤية بطاقة األداء املتوازن أهم وسيلة لقياس األداء الشامل؛ توضحتعد 

وتقييمه  ،املستقبلي وتطوره العمل أداء كيفية عن املتكاملةالشاملة و تظهر الصورة اليت املنفصلة واملتصلة  املقاييس من
فمقاييس األداء املالية توضح نتائج  .فة مستمرة ومنتظمة وذلك من خالل جمموعة من املقاييس املالية وغري املاليةبص

عن األداء املستقبلي، ومبعىن أدق يرتجم منوذج  فتعد حمركاتمقاييس األداء غري املالية أما  سابقاالقرارات اليت متت 
  رقمالشكل  يوضح. 1خمتلفة جوانباتيجيتها إىل أهداف ومقاييس يف أربعة وإسرت  املؤسسةمقياس األداء املتوازن رؤية 

  2:احملاور اليت يشتمل عليها كل جانب من جوانب بطاقة قياس األداء املتوازن )07/01( 
                                                

   :اعتمادا على 1
- Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), The balanced scorecard: Translating strategy into action, Op.Cit, p7-12. 
- Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), Linking the balanced scorecard to strategy, Op.Cit, p53-56 

 : اعتمادا على 2
طريقة كابالن ونورتون يف قياس التوازن واألولويات االسرتاتيجية، جملة خالصات كتب : ؤسسة املوجهة اسرتاتيجيا، امل)شعاع(الشركة العربية لإلعالم العلمي : روبارت كابالن، ديفيد نورتون، ترمجة -

  .5، ص2001مصر،–، القاهرة 196: املدير ورجل األعمال،  العدد
  .10اضرة بقسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة املنصورة، مصر، صاملدخل املعاصر لقياس األداء اإلسرتاتيجي، حم: عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، قياس األداء املتوازن -
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بدقة وقابلة للقياس والتحقيق وكذا مرتبطة  اليت تكون حمددةيتم وصف األهداف الرئيسية  كل حمور  يف :األهداف -
اية العام احلايل؛% 10خلدمة املقدمة بنسبة عن ا العمالءزيادة نسبة رضا : مثال. إلمتامها بوقت زمين   يف 

س الذي حيدد حالة اهلدف  :المؤشرات -  ؛العمالءمؤشر رضا : ک. قارنته بقيمة حمددة سلفامبمتثل ا
عن اهلدف ) سلبا أو إجيابا(ف وهي مقدار حمدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االحنرا: النتائج المستهدفة -

 ؛%80مثل. املقرر حتقيقه مع االستعانة ببعض القياسات واليت تسهل عملية استقراء احلالة بشكل سريع
 ...فتح فروع جديدة: مثل. حقيق اهلدفإىل املشاريع التشغيلية الالزم تنفيذها لتاملبادرات تشري  :المبادرات -

 1:الرائدة ة األداء املتوازن بني كل من املؤشرات املتأخرة  واملؤشراتيف بطاق نورتنو كابالن  ميز كل منلقد 
طويلة األجل لكل القضايا  سرتاتيجيةتصاغ مع األهداف اال: )Lagging indicators( المؤشرات المتأخرة -

ا  أي ،منظور كل يفاألساسية  سرتاتيجيةاال   ؛منظور كل يف سرتاتيجيةحتقق األهداف اال إىل مدى تشريأ
ا مؤشرات متأخرة،  على النقيض من :)Leading indicators( الرائدة لمؤشراتا - املؤسسة مزايا  تعرب عنفإ

برامج  يتم حتديد .حمددة اسرتاتيجية النتائج اليت تظهرها املؤشرات املتأخرة بناء على ققحت يةومتثل كيف .تنافسيةال
  .باملؤشرات املتأخرة تقاسو األساسية  سرتاتيجيةهداف االاأل حتقيق على أثر اليت هلا أكرب األداء الرئيسية تشغيل
 وفقا األداء البيئييعرف . واالجتماعيخامس لتقييم األداء البيئي  بعدتطورت هذه البطاقة حيث أضيف هلا  كما

قارنة عملية مستمرة لإلدارة الداخلية وأداة تستخدم جمموعة من املؤشرات للتعبري عن م:" بأنه 14031عيار االيزو مل
تسعى إدارة االستدامة حيث . 2"املرسوم سابقا األداء البيئي للمؤسسة يف املاضي واحلاضر مع معايريه األداء البيئي

 )Sustainability balanced scorecard; SBSC( تبين بطاقة األداء املتوازن املستدامةببتكاملها مع بطاقة األداء املتوازن 
تساهم يف التنمية  املؤسسات تكاملية؛ بافرتاض أن بطريقة يف حتقيق االستدامة سساتاملؤ إىل معاجلة مشكلة مسامهات 
 .3يف وقت واحد البيئية واالجتماعية، االقتصادية :الثالثةالستدامة اأبعاد  ميعئها جبأدا املستدامة من خالل حتسني 

  4:وهي )BSC(الـاعية والبيئية يف القضايا االجتم لدمج ممكنة طرق مخسة أن هناكبيكر وقميندر لقد أشار كل من 
  بطاقة األداء المتوازن المستدامة الجزئية)Partial SBSC :(من ثننيا أو واحد مؤشر إدخال خالل من 

 جيب أن تكون أكثر عرضة اليت التقليدية املتوازن بطاقة األداء يف بعناية املختارة األبعاد بعض يف مؤشرات االستدامة
  ؛العملية الناحية من حمدود هاتأثري  أن الدمج إالهذا  الرغم منوعلى  االستدامة، ألمور

 ذات البعد المضاف  المستدامة المتوازن األداء بطاقة)Additive SBSC:( منفصل  خامس بعد إضافة يتم
 يف االستدامة حالة يطور ذا احلله. التقليدية للبطاقة األربعة األبعاد إىل واالجتماعية البيئية باالستدامة وخاص
  ؛االستدام لقضايا بدرجة كبرية املعرضة ؤسساتامل يف تطبيقه وميكن املؤسسة

                                                
1 Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), The balanced scorecard: Translating strategy into action, Op.Cit, p155-156. 
2 Jurgis Staniškis, and Žaneta Stasiškienė (2002), Environmental performance evaluation: Tool for CP investment 
development and monitoring, Environmental research engineering and management, Vol. 22, n°04, p4. 
3  Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger, and Marcus Wagner (2002), The sustainability balanced scorecard: Linking 
sustainability management to business strategy, Business Strategy and the Environment, Vol.11, n05, p272. 

 :اعتمادا على 4
- Thomas Bieker, and Carl-Ulrich Gminder (2001), Towards a sustainability balanced scorecard, the project  of research: A 

management-Cockpit for Corporate Sustainability, Oikos Summer Academy, university of Gallen, Switzerland, p7. 
لد ،يةدارواإل االقتصاديةم لعلوامجلة ، مةالمستدالتنمية افي ل ألعمات امنظمادور لتفعيل  ازنلمتوداء األابطاقة  في لبيئيداء األات امج مؤشرد ،لحليماضى عبد راية دنا - كلية ،  02: العدد ،21: ا

 .25، ص2005 اإلمارات، ،جامعة اإلمارات ،االدارة واالقتصاد
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 الكلية  المستدامة المتوازن األداء بطاقة)Total SBSC :(املستقبلية باملؤشرات اخلامس البعد ربط يتم فيها 
 ؛باخلصوصيةظها مع احتفا واضحة السببية البطاقة العالقات ههذ جتعل ومن مث كلها األربعة باألبعاد اخلاصة

 العرضية المستدامة المتوازن األداء بطاقة )Transversal SBSC:( ة البيئي املؤشرات إدخال هنا أيضا يتم
 تحقيق النجاحل للقيمة احملركة أو املمكنة األمور املستدامة على لكن تركز ؛للبطاقة األربعة األبعاد يف واالجتماعية

 .يف املستقبل قائدة كمؤشرات البيئية األمور بدمج اإلدارة امةاستد من تكامل يزيد ؛ ممااملستقبل يف
 المشاركة المستدامة المتوازن األداء بطاقة )Shared Services SBSC:( األداء بطاقة أيًضا عليها يطلق وقد 

 كبذال .فقطئها أجزا بعض يف املستدامة املتوازن لبطاقة األداء املؤسسة استخدام وتعين .املستدامة للخدمات
 .البيئية االستدامة عن املشاركة املسئولة اخلدمات لوحدة تشغل هذه البطاقة

الذي  األمريكية اإلدارية احملاسبة معايري جلنةمن بني النماذج اليت تتشابه مع بطاقة األداء املتوازن املستدامة منوذج 
ا ظروفها مع تتناسب األداء ملقاييس باختيار املؤسسة فيه أوصت هذا  تكوني .تتبعها اليت سرتاتيجيةاالو  واحتياجا
  :األيتك) 08/01(رقم  الشكل يلخصها األداء ملقاييس رئيسية جمموعات ستة من النموذج

  األمريكية اإلدارية المحاسبة معايير لجنة مؤشرات نموذج): 08/01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كلية بغداد ،  35اجلامعة، العدد  لة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جمدراسة تطبيقية يف شركة زين السعودية لالتصاالت :القتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازنسحر طالل ابراهيم، تقومي أداء الوحدات ا: المصدر
  .355، ص2013 للعلوم االقتصادية، العراق،

  2000 - 1994المداخل المبتكرة في الفترة  :ثانيا
 )Morin, Savoie, & Beaudin, 1994 -2000(لـ  الكفاءة التنظيمية -1

، حيث 2000سنة  النموذج مبراجعة وتعديل الثالثة نمث قام الباحثو  1994 سنة األصلي التنظيمية الكفاءة قدم منوذج
 :يوضحان كال النموذجني )09/01(و) 08/01( اجلدوالن. املؤسسة بسياسة يتعلق واحد بعد مت إضافة

 نصيب الوحدة يف السوق  - 
 عدد الزبائن والسوق  - 
 رضا الزبائن  - 
 مدى جودة املنتج  - 

 عدد ساعات اخلدمة اليت تقدمها الوحدة االقتصادية للمجتمع  - 
 .عدد ساعات أنشطة التصنيع - 
 نسبة املواد اليت مت تصنيعها إىل إمجايل املواد  - 

 نصيب كل منافس يف السوق - 
 نتجات املنافسني مدى جودة م - 
 مدى سرعة تقدمي اخلدمة لدى املنافسني  - 
 املؤشرات املالية لدة املنافسني  - 

 الوقت الالزم لتطوير املنتج  - 
 عدد املنتجات اجلديدة  - 
 متوسط فرتة التشغيل - 
 نسبة املبيعات إىل عدد العاملني  - 

 معدل زيادة اإليرادات - 
 رحبية الزبائن  - 
 رحبية املنتجات  - 
 املبيعات معدل العائد على - 

 مدى جودة النقل  - 
 سرعة الرد على الزبائن - 
 رحبية الزبائن طبقا لقنوات السوق أو املناطق اجلغرافية  - 

ا الوحدة االقتصادية  -   حجم امللوثات واألضرار البيئية اليت قامت 
ا الوحدة االقتصادية -   حاالت اإلصابات واحلوادث اليت قامت 
  ات احلكوميةالتعويضات اليت دفعتها الوحدة للجه - 

 جودة سعر السلعة أو اخلدمة لدى املنافسني  - 
 لدى املنافسني  عميلرضا ال - 
  الوقت الالزم لتقدمي منتج جديد لدى املنافسني - 

 مقاييس عدم اجلودة - 
 متوسط فرتة التخزين - 
 عميلالوقت املستغرق بني طلب املنتج وتسليمه لل - 

 تقومي األداء العادل للعاملني - 
 عامل عدد ساعات تدريب كل  - 
 معدل دوران العاملني  - 

 عدد العاملني الذين مت توظيفهم إىل إمجايل عدد الطلبات املقدمة - 
 الروح املعنوية للعاملني  - 
 مدى والء العاملني  - 

 معدل العائد على حقوق امللكية  - 
 القيمة االقتصادية املضافة    - 
 معدل العائد على رأس املال - 

 مقاييس السوق والزبائن

 ئية المقاييس البي

مقاييس خاصة 

مقاييس العمليات 

 مقاييس أداء الموارد البشرية  

 المقاييس المالية 



 

 
 

 
 

    
الجدول رقم 

)
08

/
01

 :(
نموذج الكفاءة التنظيمية لسنة 

1994
 

قيمة
 

الموارد
 

البشرية
 

الكفاءة
 

االقتصادية
 

 
التحفيز
 

والتعبئة 
)

M
obilisation

 :(
مستوى
 

مشاركة
 

األفراد
يف 

 
بناء

 
القيمة
 

واجلهد
 

املبذول لتحقيق
 

ف؛
األهدا

  
 

الوالء 
)

M
oral

 :(
مدى

 
مسامهة

 
طول

 
اخلربة

 
العملية
 

إجيابا
يف 

 
املؤسسة

 ؛
 

المردودية 
)

Rendem
ent

 :(
نوعية
 

وكمية
 

املنتجات؛
  

 
التطوير 

)
D

éveloppem
ent

 :(
نسبة تطوير

 
املهارات
 

عند
 

املستخدمني
.

 


 

االقتصاد في الموارد 
)

E
conom

ie des ressources
 :(

ض خمصصاا من املوارد مع
قدرة املؤسسة على ختفي

 
احلفاظ على جودة العمليات واملنتجات؛

  


 
اإلنتاجية 

)
Productivité

 :(
كمية

جو  
 ودة

املنتجات
 

واخلدمات
 

اليت
 

تقدمها
 

املؤسسة بالنسبة
إىل 

 
املوارد
 

املستخدمة
 

خالل
 

فرتة
 

زمنية
 

معينة
.

 
شرعية
 

المؤسسات
 

أمام
 

المجموعات
 

الخارجية
 

استمرارية
 

المؤسسة
 


 

رضا
 

المساهمين
 )

Satisfaction de bailleurs de fond
 :(

مستوى
 

رضا
 

املسامهني
 

 عن
استخدام
 

أمواهلم
 

بالشكل
 

األمث
  ل؛


 

رضا
ال 

عمالء
 )

Satisfaction de la clientèle
 :(

صورة
 

املؤسسة
 

عند
 

عمالئها
 

ومستوى
 

رضاهم
ع 

ما ن
 

تقدمه؛
 


 

رضا
 

الهيئات التنظيمية
(Satisfaction des O

rganism
e régulateur)

 :
مستوى
 

احرتام
 

القواعد
 

والقوانني
 

املنِظ 
 مة

لألنشطة؛
 


 

رضا المجتمع 
)

Satisfaction de la C
om

m
unauté

 :(
مد

ى تأثر املؤسسة مبا تقدمه للمجتمع
.

 


 

جودة
 

المنتجات
 )

Q
ualité du produit

:( 
مدى
 

استجابة
 

املنتجات
 

لرغبات
 

وحاجات
ال 

عمالء
  ؛


  

المردودية
 

المالية 
)

R
entabilité financier

 :(
مستوى
 

تطور
 

النسب
 

املالية
 

بالتحسن
أو 

 
بالتدهور
 

باملقارنة
 

مع األنشطة
 

السابقة
أو 

مع 
 

ف
هد

 
معني؛

  


 
التنافسي

(ة 
C

om
pétitivité

 :(
نسب
 

املؤشرات
 

االقتصادية
 

مقارنة
 

بتلك
 

اليت
 

حتققها
 

املؤسسات املنافسة
أو 

 
املوجودة
 

غالبا
يف 

 
القطاع
 

الذي
 

تنشط
فيه 

 
املؤسسة

.
 

Source: Ém
ilio B

oulianne (2000), V
ers une validation du construit perform

ance organisationnelle, Thèse présentée à la faculté des études supérieures en vue de 
l’obtention du grade  de philosophiae D

octor (PH
.D

) en adm
inistration, École des H

autes É
tudes C

om
m

erciales, U
niversité de M

ontréal - Q
uébec, C

anada, p24. 
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2000

  
قيمة
ال 

موارد
 

البشرية
 

الكفاءة
 

االقتصادية
 

 
التحفيز

 
والتعبئة 

)
M

obilisation
 :(

مستوى
 

مشاركة
 

األفراد
يف 

 
بناء

 
القيمة
 

واجلهد
 

املبذول لتحقيق
 

ف؛
األهدا

  
 

الوالء 
)

M
oral

 :(
مدى

 
مسامهة

 
طول

 
اخلربة

 
العملية
 

إجيابا
يف 

 
املؤسسة

؛
 


 

االقتصاد في الموارد 
)

E
conom

ie des ressources
 :(

قدرة املؤس
ض خمصصاا من املوارد 

سة على ختفي
مع احلفاظ على جودة العمليات واملنتجات؛

 
 

المردودية 
)

R
endem

ent
 :(

نوعية
 

وكمية
 

املنتجات؛
  

 
ا

لتطوير 
)

D
éveloppem

ent
 :(

نسبة تطوير
 

املهارات
 

عند
 

املستخدمني
.

 
سياسة

 
المؤسسة

 
 

اإلنتاجية 
)

Productivité
 :(

كمية
و  

جودة
 

املنتجات
 

واخلدمات
 

اليت
 

تقد
مها
 

املؤسسة 
بالنسبة

إىل 
 

املوارد
 

املستخدمة
 

خالل
 

فرتة
 

زمنية
 

معينة
.

 
شرعية
 

المؤسسات
 

أمام
 

المجموعات
 

الخارجية
 

 
الساحة السياسية؛

   
 

ف 
رضا التحال

المهيمن؛ 
  

 
رضا المكونات وفقا لقوتهم النسبية؛ 

 
 

تقليل الضرر؛ 
 

 
كفاية 

المؤسسة
  /

البيئة
.

 

استمرارية
 

المؤسسة
 


 

رضا
 

المساهمين
 )

Satisfaction de bailleurs de fond
 :(

مستوى
 

رضا
 

املسامهني
 

 عن
استخدام
 

أمواهلم
 

بالشكل
 

األمثل؛
  


 

رضا
ال 

عمالء
 )

Satisfaction de la clientèle
 :(

صورة
 

املؤسسة
 

عند
 

عمالئها
 

ومستوى
 

رضاهم
 

 عن
 ما

تقدمه؛
 

 
جودة

 
المنتجات
 )

Q
ualité du produit

:( 
مدى
 

استجابة
 

املنتجات
 

لرغبات
 

وحاجات
عال 

مالء
  ؛

 
 

المردودية
 

المالية 
)

R
entabilité financier

 :(
مستوى
 

تطور
 

النسب
 

املالية
 

بالتحسن
أو 

 
بالتدهور
 

باملقارنة
 

مع األنشطة
 

السابقة
أو 

مع 
 

هدف
 

معني؛
 


 

رضا
 

الهيئات التنظيمية
(Satisfaction des organism

e régulateur)
 :

مستوى
 

احرتام
 

القواعد
 

املنِظ 
 مة

لألنشطة؛
  


ر  

ضا المجتمع 
)

Satisfaction de la C
om

m
unauté

 :(
مدى تأثر املؤسسة مبا تقدمه للمجتمع

.
 

 ا
لتنافسية 

)
C

om
pétitivité

 :(
نسب
 

املؤشرات
 

االقتصادية
 

مقارنة
 

بتلك
 

اليت
 

حتققها
 

املؤسسات املنافسة
أو 

 
املوجودة
 

غالبا
يف 

 
القطاع

 
الذي

 
تنشط

فيه 
 

املؤسسة
.

 
Source: D

iane-G
abrielle Trem

blay (2012), Perform
ance organisationnelle et tem

ps sociaux, Project M
us, Presses de l’U

niversité du Q
uébec, C

anada, p66. 
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 )Skandia Navigator,1995(نموذج سكانديا نافيقاتور  -2

وكان نتيجة  .1995يف تقريرها السنوي لسنة السويدية والذي نشرته الشركة  ،سكانديايسمى أيضا مستكشف 
يف البحث عن طريقة لقياس ) Björn Aolrath(بيورن بذهلا املدير التنفيذي للمجموعة  1980نذ عام د حثيثة مجهو 

  :)10/01(رقم يوضح مقاييسها اجلدول يعكس هذا النموذج مخسة أبعاد  .1رأس املال الفكري
  بعض المؤشرات المستخدمة في نموذج سكانديا نفيقاتور): 10/01(الجدول رقم 

  مؤشراتال مؤشرات التجديد والتطوير المتعلقة بالعمليات المؤشرات
 المؤشرات المالية المؤشرات المتعلقة بالعمالء لموظفلالمعرفية  

 )بالقيمة(إمجايل األصول  احلصة السوقية مؤشر القيادة املوظف الواحد/ تطوير االكتشافات  %االيرادات اإلمجالية / املصاريف اإلدارية 
  )قيمة(املوظفني / إمجايل األصول عدد العمالء مؤشر التحفيز مؤشر رضا املوظف االيرادات اإلدارية/ اإلدارية تكلفة األخطاء 

  %ل إمجايل األصو / اإليرادات   للعميل املبيعات السنوية بالنسبةقيمة   مؤشر التوظيف  مصاريف التسويق بالنسبة لكل عميل  عدد احلواسيب االلكرتونية بالنسبة لعدد املوظفني

عدد العمالء الذين مل تستطع الشركة   عدد املوظفني  حصة الساعات املخصصة للتدريب  املصاريف اإلدارية بالنسبة للموظف الواحد
  التعامل معهم

  %إمجايل األصول / األرباح 

  مصاريف تكنولوجيا املعلومات 
  قيمة/ إيرادات املشروعات اجلديدة   يارات العمالء للشركةعدد ز   دورة التوظيف  حصة الساعات املخصصة للتطوير  بالنسبة للموظف الواحد

 رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل :بوشريبة، منوذج لوحة قيادة رأس املال الفكري بني النظرية والتطبيق، حبث مقدم امللتقى الدويل اخلامس حولحممد ، دهان حممد: المصدر
  .  16، ص2011ديسمرب  14و13 :يوميالشلف، اجلزائر، التسيري، جامعة حسبية بن بوعلي  لعلوم االقتصادية والتجارية وعلوماالقتصاديات احلديثة، كلية ا

لبطاقة األداء املتوازن ألنه يعتمد على أبعادها األربعة وأضاف هلا كذلك بعدا  رًا نموذج أيضا تطو ميكن اعتبار هذا ال
  .احملرك األساسي لألداء الكلي للمؤسسة وملواكبة حتديات عصر املعرفة هبار أنخامسا متعلقًا باملورد البشري على اعت

 )Atkinson, Waterhouse, Wells, 1997( لـ المصالح أصحابنموذج  -3
) Stakeholder theory( على نظرية أصحاب املصاحل )11/01(رقم اجلدول املوضح يف يعتمد هذا النموذج 

 & Donaldson( بدراسة النموذج تأثر حيث ؛هتحديد مؤشراتلد نظري وبعد عملي ز على بعيكبالرت  تقييم األداءل

Preston, 1995 (أساسية اً افرتاض أن لكل مؤسسة أهداف ىقوم علاليت استعرضت نظرية أصحاب املصاحل، كما ي 
 .2منها الثانوية ذا حتققتإال إ األساسيةال ميكن حتقيق األهداف ف؛ينها عالقة املؤثر واملتأثرثانوية واضحة تربط ب وأخرى

  نموذج أصحاب المصالح): 11/01(الجدول رقم 
 الثانوية األهداف األساسية األهداف أصحاب المصالح

  العائد على استثمارات  المساهمون
 املسامهني 

 منو العائدات  
 منو النفقات  
  اإلنتاجية  
 نسب السيولة  
 يكل رأس املال  النسب املتعلقة 

 مجيع الدراسات املتعلقة بالسوق واملنتجات  املقدمة اخلدمات وجودة عمالءلا حاجات إشباع  عمالءال

 نو المستخدم
 التزام املستخدمني  
  إنتاجية املستخدمني  
  كفاءة املستخدمني 

  القيام بسرب اآلراء للمستخدمني  
 مؤشرات اجلودة اليت يقدمها املستخدمون  
  املؤشرات املالية املتعلقة بتكاليف حسب صنف األجور 

 مجيع الدراسات اخلارجية  الصورة العامة  المجتمع
  

Source: Anthony A. Atkinson, John H. Waterhouse, and Robert B. Wells (1997), A stakeholders approach to strategic 
performance measurement, Sloan management Review, Vol.38, 0n3, p35.  

تمع ميثلعمالءال :أقسام أربعة يف املصاحل أصحاب منوذج حيصر  هدف همؤ إرضا ، املستخدمني، املسامهني وا
 .منهم واحد لكل والثانوية األساسية األهداف حتقيق مدى على فيتوقف أما أداؤها املؤسسة

                                                
قتصاديات احلديثة، كلية الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل اال حممد دهان، حممد بوشريبة، منوذج لوحة قيادة رأس املال الفكري بني النظرية والتطبيق، حبث مقدم امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال 1

  .  14، ص2001ديسمرب  14و 13: بوعلي بالشلف، اجلزائر، يوميالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسبية بن 
2 Émilio Boulianne, Op.Cit, p25-27,49. 
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  المتميز األداءنماذج تقييم برز أ: ثالثا
اليت  فيها التغيري املؤثرة قوى وضغوط القتصاديا نتيجة االنفتاح املؤسسات تواجه اليت العاملية التحديات زادت لقد
 طبيعة أهداف أو داخلية كتغري... ةواالجتماعي والتكنولوجية، والسياسية، االقتصادية كالعوامل خارجية قد تكون
 التطورات هذه إن رغبة املؤسسة يف مواكبة ...العمل وأساليب واألفراد التنظيمي، املناخ االجتاهات، القيم، ،املؤسسة
االت ميعجب املتالحقة تمع حاجات تزايد ،ا  إدارية مفاهيم فرض عليها تطبيقة؛ والتحوالت االقتصادي املوارد ندرة ،ا

 حتقيق إىل دف اليت املخططة التنظيمية اجلهود على يطلق .رضاهم وحتقيق العمالء دمةخب التميز على تركز حديثة
التميز أنه السلمي  يعل يعترب .Managing excellence(1" (التميز إدارة" لدائمةواملزايا التنافسية ا املستمرة التحسينات

 اإلنتاجية للعمليات والتنفيذ ألداءا من عادية غري عالية مستويات حتقق املؤسسي والتفوق اإلداري اإلبداع من حالة
ة الفئ هاعن وترضىما حيققه املنافسون،  جنازات تتفوق علىإو  نتائج هعن ينتج مبا ،ةاملؤسس يف وغريها واملالية التسويقية

اجلهود اهلادفة من قبل املؤسسات : "فهيأما إدارة األداء املتميز . 2املؤسسة يف كافة حةلاملص وأصحاب دفةهاملست
اخلاصة أو العامة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي واجلماعي ووضع معايري ومقاييس واضحة ومقبولة كهدف 

ُ . 3"قبوهلا وحتقيقهايسعى اجلميع ل ستنتج أن التميز باألداء ما هو إال حمصلة اجلهود املبذولة من قبل من خالل ما سبق ي
  . املؤسسة لتحقيق رغبات عمالئها من االكتشاف إىل االستجابة بإحداث حتسينات مستمرة ومزايا تنافسية دائمة

 يتم) National quality awards(جودة لل وطنية جوائز إنشاء إىل الدول بعض سعت التميز؛ دف تشجيع
 مبادئ حنو تطبيق التوجه وتعميم معها املتعاملني املنتجات، إرضاء تقدمي يف والريادة التميز حتقق اليت منحها للمؤسسات

واليت ختدم األداء الشامل ؛ 4بكل معانيها املتعددة )Total Quality Management; TQM( الشاملة اجلودة إدارة
عليها هذه  أسست اليت املعايري بالرغم من صعوبة احلكم على. فهي جوائز للجودة امسًا ولألداء مضموناً للمؤسسة 

ا اجلوائز اجتاهات  مع لتتوافق تطويرها اليت مت بديلة مداخل تعترب ملزمة؛ لكنها أو مشوليتها يف عاملية أصبحت والقول أ
 دولية معايري وجدت هلذا ال .التميز يف األداء ومبادئ لعناصر بلورة بةمبثا وهي التطبيق عليها، سيتم اليت بيئة املؤسسات

 األورويب واالحتاد واليابان املتحدة الدول كالواليات تطبقها بعض وطنية معايري هناك بل باألداء، التميز لتقييم موحدة
 أو احمللية للمنظمات نحهااملعايري واليت مت هذه تطبيق األخرى كاإلمارات وفلسطني يف الدول بعض حذوها وحتذو

واليت  5األمريكية بالدرج وجائزة اليابانية، دمينج ، جائزة"األورويب التميز جائزة"مبعايريها فمثال توجد  اليت تلتزم اخلارجية
  . عرض أساليب تقييمها لألداءباالكتفاء سيتم 

  )1951(للتميز في األداء الياباني النموذج  -1
 سلسلة من املاضي؛ حيث قام بعقد القرن أربعينيات منذ اليابان يف اجلودة حبركة )Deming(دمينج  اسم ارتبط

 هرسخت تعاليمف ومهندسني رينملد اجلودة لضبط األساسية املبادئ درس من خالهلا اليت العلمية احملاضرات والندوات
                                                

العامة بالرياض،  اإلدارة القطاع احلكومي، معهد يف متميز أداء حنو :اإلدارية للتنمية الدويل كومي، حبث مقدم إىل املؤمتراحل القطاع يف األداء وتطوير قياس يف والتميز اجلودة جوائز عبود، دور أمحد بن علي 1
 .15ص ،2009 نوفمرب 5 -1 :السعودية، أيام

يف ت قاوحملرع اقطارج لصناعية خات التنافسية للمؤسساواإلسرتاتيجيات املنافسة ابع الرايل ولدای مللتقالفلسفة احلديثة لنجاح املنظمات يف عصر العوملة واملنافسة، حبث مقدم يف ا: شوقي قبطان، إدارة التميز 2
 .3، ص2010نوفمرب  09و 08: ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، يوميلعربيةول الدا
 .11، ص2014/2015ء، تقييم األداء، حتسني األداء، مؤسسيا وفرديا، دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية، مصر، قياس األدا: حممد قدري حسن، أدارة األداء املتميز 3
 .15عبود، مرجع سابق، ص أمحد بن علي 4
لد واإلدارية، االقتصادية ساتللدرا اإلسالمية اجلامعة الفلسطيين، جملة الدوائية الصناعات قطاع ونتائجه يف باألداء التميز مقومات بني جرار، العالقة ذياب 5 ون البحث العلمي ؤ ، ش02: العدد ،21: ا

 .270، ص2013 والدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني،
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 حتقق اليت واهليئات لألفراد جائزة بامسه مبنح دمينج مؤسسة تقوم. ة لتنفيذها يف اليابانيدافع وأعطتهماملشاركني  أذهان يف
 عام العاملي املستوى إىل وحتولت اليابانب 1951هذه اجلائزة استحدث عام . اجلودة رقابة جالمب هامة إجنازات
هذا  ركزي .أفكارها التمييز مناذج مجيع منه استلهمت الذي املنبع األداء يف للتمييز دمينج جائزة تعتربهلذا . 19841

 املنتج تطوير البحوث، التكاليف، على الرقابة األرباح، :عنصرا هي عشرة أربعةبتقييم األداء املتميز  علىج النموذ 
 التعليم والتوظيف، العمل عالقات املهنية، السالمة واملخزون، اجلرد عمليات التصنيع، املعدات، صيانة وتصميمه،
عالقات ، البيع بعد ما خدمات العميل، نم االستفادة الشكاوى، مع التعامل اجلودة، تأكيد يف جمال التعاون والتدريب،

 ا تقييميتم  )The Deming medal(قالدة دمينج  هذه املعايرين تكوّ . 2والعمالء واملوزعني املوردين مع الزمالء، العالقة
ا باجلائزة تبدي بانيةيا غري مؤسسات بدأت مث فقط، لليابانيني تقدم سابقااليت كانت  لنيل اجلائزة املؤسسات أداء  اهتمامً

  3:كالتايل ةعددجلائزة دمينج فئات مت. )Lucent Technologies( مريكيةاأل ، كالشركةا للفوز وتتقدم
  ؛)The Deming prize for individuals(لألفراد  دمينج جائزة -
 ؛)The Deming application prize(املتميز للتطبيق دمينج جائزة -
 ؛)The quality control award for factories(للمصانع  اجلودة على الرقابة جائزة -

  )1987(النموذج األمريكي للتميز في االداء  -2
 جائزة احلكومة خصصت، الشاملة اجلودة إدارة رواد أحدو  وزير التجارة األمريكي األسبق هو) Baldrige( بالدريج

أسندت مسؤولية إعداد وحتديث  .اجلودة إدارةتطبيق مبادئ و  األمريكيةتقديرا جلهوده يف حتسني أداء املؤسسات  بامسه
.  القطاع اخلاص معالتابع لوزارة اخلارجية األمريكية بالتعاون  برنامج بالدريج إىل املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا

 األمريكية مؤسساتلل)  MBNQA national quality award;Malcolm Baldrige(للتميز  بالدريج مالكومل جائزة حنمتُ 
 املؤسسات يف اجلودة مستوى راقبةمب احلكوميني األخصائيني من جمموعة يقوم حيث نموذج،ال هذا معايري يف تنجح اليت

  . 1987أوت  20يف  عوقَ امل 107- 100بعد إصدار قانون  هذا النموذجمت تطبيق . 4املرشحة للحصول على اجلائزة
 املؤسسات: الرئيس األمريكي مرتني سنويا لكل من فمن املمكن أن يقدمهاهذه اجلائزة باحرتام كبري  حتظىكما 

 لقد أثبتت بعض الدراسات أن املؤسسات اليت اعتمدت على. الصناعية، مؤسسات اخلدمات واملشروعات الصغرية
ا وأربا عمالئهامعايري بالدريج بنية تقييم أدائها متكنت من حتسني رضا  حها وحصتها وعامليها وزيادة حجم مبيعا

                                                
لةم دراسة: نزار الرب واري، مناذج اإلدارة التعليمية املعاصرة بني متطلبات اجلودة الشاملة والتحوالت العامليةحلسن عبد اهللا باشيوة،  1 لد  التعليم جودة لضمان العربية قارنة، ا : ، العدد02اجلامعي، ا

  .117، ص2009، جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، اليمن، 03
 جامعة االسرتاتيجيني، جملة املديرين نظر وجهة من يةحتليل دراسة: الفلسطينية مصانع األدوية يف باألداء والتميز االسرتاتيجي التخطيط مقومات بني العالقة دويكات، قياس يوسف جرار، سعيد ذياب 2

لد اإلنسانية، العلوم سلسلة األزهر،  .215، ص2013، جامعة األزهر بغزة، فلسطني، 01: ، العدد15: ا
 .118-117نزار الرب واري، مرجع سابق، ص حلسن عبد اهللا باشيوة،  3
  : اعتمادا على 4
لد العلوم اإلنسانية، سلسلة األقصى، جامعة جملة الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم ضوء يف األقصى التدريسية جبامعة اهليئة أعضاء نظر وجهة من امعياجل األداء حسني احلجار، تقييم رائد - ، 08: ا

 .220، ص2004، جامعة األزهر بغزة، فلسطني، 02: العدد
،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد 14: العاملية للجودة، جملة أحباث اقتصادية  وإدارية، العدد مراد كواشي، قياس األداء املتميز للمؤسسات من خالل مناذج اجلوائز -

 .319، ص2013خيضر بسكرة، اجلزائر، 
- Siva K. Balasubramanian, Ike Mathur, and Ramendra Thakur (2005),The impact of high-quality firm achievements on shareholder 

value on Malcolm Baldrige and J. D. Power and associates awards, journal of the academy of marketing science, Vol. 33, n°04, 
p414. 

- Isabelle Bruno (2006),Déchiffrer l’«Europe compétitive» étude du benchmarking comme technique de coordination 
intergouvernementale dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en science politique, 
Institut d’Etudes Politiques, Paris, France, p60. 
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عترب فقط نظاما لتطبيق اجلودة ولكنه هذا النظام ال يبالتايل فأن . سرتاتيجيةالسوقية باإلضافة إىل بلوغ جممل أهدافها اال
من أكثر  ًا كما أصبح دليل إرشادات معايري جائزة بالدريج واحد. أيضا أداة للحكم على مدى تقدم املؤسسة يف أدائها

ألف نسخة سنويا بينما طلبات  200يف دوائر األعمال األمريكية؛ مبعدل طباعة يصل إىل املواد املطبوعة انتشارا 
غلب املؤسسات تستخدم معايري أن ميكن تفسري هذا بأ. مؤسسة سنويا 100التسجيل على اجلائزة ال يزيد عن 

ام يضم سبعة معايري رئيسية تستند جائزة مالكوم بالدريج إىل نظ. 1بالدريج لتقييم األداء وليس للتنافس على اجلائزة
  ):   12/01(كما يوضحه اجلدول رقم    تتوزع ؛داءاأللتقييم  درجة اليت تشكل أساساً  1000بإمجايل درجات مقداره 

  للتميز في األداء   )Baldridge(نقاط التقييم في ضوء معيار  :)12/01(الجدول رقم 
  النقاط المجمعة للبند  نقاط البند  البند  الرقم
  120    يادة الق  1
    80  قيادة املؤسسة  1- 1
    40  االنتماءو  املسؤولية العامة  2- 1

  85    التخطيط اإلستراتيجي  2
    40  سرتاتيجيةتنمية اال  1- 2
    45  سرتاتيجيةحدود الوعي باال  2- 2

  85    مجال السوق للعمالء  3
    40  العمالءو  املعرفة بالسوق  1- 3
    45   مستوى رضاهم و  العالقات مع العمالء  2- 3

  90    المعلومات والتحليل   4
    50  قياس وحتليل أداء املؤسسة  1- 4
    40  إدارة املعلومات  2- 4

  85    مجال الموارد البشرية  5
    35  نظم العمل  1- 5
    25  .املستوى العلمي للعمالة، التدريب والتطوير  2- 5
    15  رضاء وراحة العاملني  3- 5

  85    إدارة العمليات  6
    45  ل املنتج واخلدمةمراحل تشغي  1- 6
    25  مراحل النشاط  2- 6
    15  مراحل التدعيم وخدمة األنشطة  3- 6

  450    نتائج النشاط  7
    125  نتائج مرتبطة بالعمالء  1- 7
    125  نتائج مرتبطة بالسوق واجلوانب املالية  2- 7
    80  نتائج مرتبطة باملوارد البشرية  3- 7
    120  سسةنتائج متعلقة بكفاءة وفاعلية املؤ   4- 7

  1000    مجموع درجات التقييم  
األساليب الكمية  :، امللتقى الوطين السادس حول)دراسة كمية ألدوات تقييم األداء( ني أداء شركات التأمني اجلزائريةحتسو  ، دور استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القراراتحساين حسني: المصدر

  . 5، ص2009جانفي  28و 27 :يومياجلزائر،  ،جامعة سكيكدة العلوم االقتصادية والتسيري كليةودورها يف اختاذ القرارات اإلدارية،  

  )1991(للتميز في األداء  النموذج األوربي -3
 التميز جائزة توجد بريطانيا يفللجودة الوحيدة اليت متنح يف أوربا يف جمال اجلودة فمثال  األوربيةليست اجلائزة 

) Scottish quality management system; SQMS( ةاالسكتلندي اجلودةد اجلائزة وجوت) UK quality award( الربيطانية
" التميز إدارة" مناذج أبرز من) European excellence model(األورويب للتميز  النموذج لكن يعترب. 2يف جمال التعليم

                                                
 .322 ،319مرجع سابق، ص ،ة للجودةقياس األداء املتميز للمؤسسات من خالل مناذج اجلوائز العامليمراد كواشي،  1
  :على اعتمادا 2
  .15عبود، مرجع سابق، ص أمحد بن علي -
 .111حلسن عبد اهللا باشيوة، نزار الرب واري، مرجع سابق، ص -
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تأسست املؤسسة األوربية لإلدارة اجلودة سنة . الشاملة ومعايري بالدريج اجلودة فكر على  يقوم حيثاألوربية والعاملية 
كمؤسسة غري رحبية تروج فكرة اجلودة كعملية أساسية للتحسني املستمر يف املؤسسات األوربية؛ وتعمل على   1988

تطوير املنافسة بني القطاعات االقتصادية األوربية العامة واخلاصة بتزويدها ببيانات حول آخر التطورات واالجتاهات يف 
بتأسيس اجلائزة األوربية للجودة واليت يديرها  1991كما قامت املؤسسة األوربية إلدارة اجلودة يف عام . إدارة األعمال

إىل  هذا النموذج التميز يف األداءقسم . 1االحتاد ذاته بغرض تشجيع املؤسسات األوربية على التميز يف جماالت األداء
أربعة  من فيتكون الثاين القسم أما ؛)Enablers(ممكنات  تدعى متغريات سمخ من األولن يتكو  ،من املعايري قسمني
  ):09/01(وهو ما يوضحه الشكل رقم  )Results(نتائج 

  )2012( اإلطار العام لمعايير النموذج األوربي للتميز في األداء :)09/01(الشكل رقم 
    
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

      

Source: EFQM (2013), overview of the EFQM excellence model, p4.  
 

وتتعد  مناذجهختتلف هي نظام متكامل ومتطور األداء أن عملية تقييم  إىل اإلشارةميكن مما ورد يف هذا املبحث 
البيئة نظرا لتغريات  لكن .فقط كبدايةعلى مقاييس مالية  أحتوىها ما حسب طبيعة املقاييس املعتمدة يف التقييم، فمن

يف  اإلدارةاحتياجات مل تعد تليب هذه املقاييس املنافسة  واشتداد عمالءمن زيادة احتياجات الوما صاحبها  االقتصادية
 غري مالية إىل ضرورة إجياد مقاييسدفع  مما. الكيفية اليت تتيح هلا اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املالئمتوضيح 

مقارنته باألداء املخطط والتعرف و  األداء الفعليلتحديد  األداءضمن مناذج متعدد لتقييم تستخدم مع املقاييس املالية 
يف أسباب االحنراف يف األداء وما يعرب عنه بفجوة األداء حيث يساهم حتليل . أكثر وضوحا بصورة بينهما الفرقعلى 

  .األداءحتديد اإلجراءات التصحيحية املناسبة لتطوير وحتسني 
  
  

                                                
  : اعتمادا على 1

  .113حلسن عبد اهللا باشيوة، نزار الرب واري، مرجع سابق، ص -
 .323مرجع سابق، ص ،مناذج اجلوائز العاملية للجودةقياس األداء املتميز للمؤسسات من خالل مراد كواشي،  -

 اإلبداع والتعلم والشفافية    

  نتائج 
 األداء

 املؤسسي 

نتائج املوارد 
 البشرية

 نتائج املتعاملني 

تمع  نتائج ا

 مكناتالم/ المنهجيات  النتائـــــــــــــج

  القيادة
العمليات، 
املنتجات 
 واخلدمات

 املوارد البشرية

  سرتاتيجيةاال

 الشراكة واملوارد
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  األداءآليات تحسين : لمبحث الثالثا
ا، أنشطتها يف اتحتسينعلى إحداث كافة أنواعها وعلى اختالف أهدافها كل املؤسسات بتعمل   ا ومنتجا  عمليا
بالتايل فإن على  ؛العمالء وتوقعات حاجات خصوصا تغرياخلارجية  تهابيئللتغريات اليت حتدث يف نظرا  دون توقف

يف عترب حتسني األداء ي .األسواقة يف يجهة املنافسة القو وامل تلك التغرياتمع  تالءميمبا  إجراء هذه التحسيناتاملؤسسة 
دف إىل العمل على تطوير العمليات واألنشطة املتعلقةخمتلف املستويات  باآلالت واملواد واألفراد وطرق  فلسفة إدارية 

هذا في سبيل ف .قع على عاتق اإلدارة مسؤولية توفري متطلبات جناح جهود حتسني األداءي بذلكر، اإلنتاج بشكل مستم
ومن مث حتدد  ؛األداء الفعلي ايقارن والذي يعترب نقطة األساس البد أن يكون هناك مستوى مطلوب  ،تحسنيال

هلذه الفجوات يؤدي إىل إن الرصد املستمر  .فيها ةاملرغوب اتحدود التحسين، الفجوة بينهما واليت تدل على اجتاهات
  .حتسني األداء ما يساعد علىسمح مبتابعته املستمرة األداء مما ي اتالكشف املبكر عن اجتاه

  مفهوم تحسين األداء: المطلب األول
بتحدد  الشامللتعرف على جوانب القوة والضعف يف أداء املؤسسة لاألداء األساس  قياس وحتليلتعترب نتائج 

رصد بزمة لتصحيح األخطاء ، بناء عليه يتم وضع خطط حتسني األداء باختاذ اإلجراءات الالمصادر األداء احملقق
ا متهيدًا  كما جيب أن حتقق عملية حتسني األداء أهدافها . للعمل على إزالتها فجوات األداء، حتديد مصدرها وأسبا

املشاكل اليت معاجلة ظواهر حيث أن  ؛عملية نظرة مشولية تبدأ من اجلذورهذه التتطلب هلذا . تنفيذل املتوفرةاملوارد  راعاةمب
ا ال تؤدي إىل القضاء  ؤسساتتواجه امل ا ،تلك املشاكل عندون إزالة أسبا   . ظهر من جديدقد ت مما يعين أ

  األداءماهية تحسين : أوال
يف  جل التحسنيأتتنافس من  يف ظل البيئة االقتصادية سريعة التغيرياملؤسسات أن  اخلزامي أمحد احلكم أشار عبد

السلمي أن املؤسسات تسعى دوما إىل حتقيق أداء أفضل   ييضيف عل. 1تنافسها يف أي جمال آخرأكثر من األداء 
فجوة ) 3(املستوى الفعلي لألداء، ) 2(املستوى املطلوب لألداء،  )1: (بالتسلسل التايل كنتيجة لعملية تقييم األداء

لية إدارية متكاملة ينطبق عمو  لإلدارة سرتاتيجيةحتسني األداء وهو من األهداف اال) 4(األداء أو ما يعرب عنه باملأزق و
  . 2عليها مفهوم النظام

  تعريف تحسين األداء -1
 ُ جهود مستمرة تنفيذ عملية إدارية ترتكز على املخرجات الكلية للمؤسسة من خالل ": عرف حتسني األداء بأنهي

 هيأن يكون وما أثناء العمل لتقليل الفجوة بني ما جيب اليت قد تقع البحث عن األخطاء و  العمليات لضبط وحتسني
عترب ا كما  . 3"الفجوة بني األداء احلايل والنتائج املرغوب فيها لتقليصمنتظمة و وهي عملية مستمرة ومنهجية  ؛عليه اآلن

وحتقيق  العمليات، وإنتاجية املخرجات لتحسني املتاحة املوارد ميعجل استخدام :أنهحتسني األداء  اخلزامي أمحد احلكم عبد
   األداء أن حتسنياخلزامي  أمحد احلكم عبدويرى . املثلى بالطريقة املال رأس توظف اليت الصحيحة نولوجياالتك بني التكامل

  . 4التكنولوجية والتكلفة اإلنتاجية، اجلودة، :يتطلب توازن كل من مؤسسة ألي
                                                

 .6، ص1999، 3، اجلزءمصر ،بالقاهرة سينا ابن مكتبة إقرأ، تدرب، مارس،: األداء، سلسلة اإلدارة املعاصرة حتسني: التحسني إىل التقييم من األداء تكنولوجيا اخلزامي، أمحد احلكم عبد 1
  .40-38ظمات، مرجع سابق، صعلي السلمي، تطوير أداء وجتديد املن  2
  .59، ص2009امعة سانت كليمنتس العاملية، سوريا، عبد الوهاب حممد جبني، تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبدرية الشؤون الصحية مبحافظة الطائف، رسالة دكتوراه يف اإلدارة الصحية، ج 3
  .11مرجع سابق، ص اخلزامي، أمحد احلكم عبد 4
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كون امل م النظامعملية إدارية متكاملة ينطبق عليها مفهو ل نتيجة عملية حتسني األداءيتضح أن  ما سبقمن خالل 
 بذلك .التصحيحية اإلجراءات باختاذ وحتسني األداء تحديد االحنرافاتحتليل األداء ل، ملعرفة مستوياته من قياس األداء

  .لعملية تقييم األداءنتيجة  األداءميكن القول أن حتسني 
على منط جديد  باالعتمادالتغيري أي االنتقال من وضع إىل وضع آخر معىن حتسني األداء يف مضمونه كما حيمل 

بتغيري األداء أن الوضع اجلديد لألشياء خيتلف عن القدمي هلا أما املقصود . التكنولوجيا والسلوكومناسب يف األهداف، 
طوير املؤسسات يساعد القادة على تقبل التغيري من منظور أنه فرصة ؛ فتوهو موجود يف كل مكان ويف كل األوقات

ديدا ظم ضغوط تغيري األداء تأيت من البيئة اخلارجية كاملؤسسات احلكومية، التقنية احلديثة، العمالء كما أن مع .وليس 
الهتمام باملنتجات لوأحيانا يأيت الطلب على تغيري األداء من البيئة الداخلية كتغري اجتاهات اإلدارة العليا . واملنافسني

له أو عرضيا  اً دا وخمططري يف األداء عدة جوانب، فقد يكون متعمَ وللتغ. قوى العاملةالمن حىت الثانوية أو املهملة، أو 
ميكن أن يؤثر على عدد كبري أو صغري من عناصر التنظيم، أو قد حيث  ؛أو صغريًا  غري خمطط له، وقد يكون كبريًا 

ملؤسسة مبا جيعلها كما يعتمد حتسني األداء على التطوير التنظيمي بإحداث تغريات إجيابية يف ا. ئاً أو بطي يكون سريعاً 
إن التطوير التنظيمي لألداء يعترب . أكثر قدرة على حل املشاكل اليت تواجهها وتقييم املنتجات واخلدمات بكفاءة عالية

دف إىل إحداث تغري تنظيمي وتنمية العاملني  ؛ وهو سلسلة املنتجات اليت تقدمها املؤسسةو عملية خمططة ومستمرة 
دة املدى اهلادفة إىل حتسني قدرات املؤسسة على إدخال التجديد ومواكبة التطور ومتكينها من البعيمن اجلهود املستمرة 

ا  أو ، أو تصميمات مبتكرة،جديدة تقنيات عن بالبحث األداء تطوير بذلك يكون. 1حل مشاكلها ومواجهة حتديا
م باألداء وتنظيم القائمني هياكل يف تغيريات   .2لعملياتا تصميم إعادة خالل من عالقا

  تحسين األداء أشكال -2
 التنظيمية العوامل ليوحتل  ،ومستوياتهه لعناصر  الشاملة الدراسة خالل من إال يتحقق ال األداء حتسني هدف إن

ن لتحسني األداء ان أساسياعموما هناك منط .3العوامل تلك وتطوير لتحسني الفعالة األساليب عن والبحث فيه، املؤثرة
يتعلق بتحديد طرق ) Continuous Improvement; CI(ي املستمر والتحسني اجلذري، فالتحسني املستمر التحسني التدرجي

تم حبل املشكالت أما التحسني اجلذري فال يكون تدرجييا . التطوير يف األعمال اليومية وتنفيذها بوضع فرق للتطوير 
ائص كل من التحسني املستمر والتحسني خص )13/01(رقم يوضح اجلدول . بل بقفزة نوعية يف مستوى األداء

 حاجات ورغبات العميليف إشباع  يتشاركانمدخلي التحسني املستمر والتحسني اجلذري إن  .وفق عدة معايري اجلذري
 4:قيود هيجموعة من المباألداء حتسني  أشكالمن شكل  أي يرتبط  ؛ لكنتعديل عمليات املؤسسةب

 ت واملؤهالت الالزمة من أجل احلصول على التحسني؛ الصعوبة التقنية املتعلقة بالكفاءا 
  حجم املوارد سواء املالية أو البشرية املعبئة من أجل تنفيذ التحسني؛ 
 مستوى االلتزام املنتظر من طرف اإلدارة العليا من أجل القيادة الفعالة لتحسني األداء. 

                                                
 .371، 349، 348، 346مرجع سابق، ص حممد قدري حسن، 1
 جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية تسيري، ختصص االقتصادية العلوم يف دكتوراه دولة أطروحة سوناطراك، مؤسسة حالة االقتصادية، املؤسسة يف البشرية املوارد تنمية إسرتاتيجية يرقي، حسني 2

 .194، ص2007/2008اجلزائر، 
  .287ص ،دون تاريخ نشر ،مصر غريب، دار ،السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات مي،السل علي 3
، جامعة 05: دراسة حتليلية لعينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جملة آداء املؤسسات اجلزائرية، العدد: البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسسات ،مسغوينمىن  4
 .30، ص2014اصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، ق
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  تحسين األداء أشكال): 13/01(الجدول رقم 
 التحسين الجذري لمستمرالتحسين ا المتغيرات

  جذري  جزئي  طبيعة التغيير
  البدء من جديد  عملية موجودة  نقطة البداية
  منخفض  مرتفعة  تكرار التغيير
  طويل  قصرية  الوقت الالزم

  من األعلى إىل األسفل  من األسفل إىل األعلى  المشاركة
  )Inter-services( واسع   )Intra-service(ضيق   مدى التغيير

Source: Vincent Bronet (2006), Amélioration de la performance industrielle à partir d’un processus référent: Déploiement 
inter entreprises de bonnes pratiques, thèse de doctorat en Génie industriel, Université Savoie Mont Blanc, France, p23. 

العالقة بني قياس األداء،  1992يف ) Kursteadt(وكروستد  1986يف ) Deming(قد حدد كل من دمينق ل
 : )10/01(رقم حتليل األداء وحتسني األداء يف الشكل 

  وتحسين األداء تحليلحلقة قياس، ): 10/01(الشكل رقم 
 
  
  

  

Source: Mária Pomffyová (2010), Process management, Intech, India, p5. 

 تغريت اليت اإلدارية األسس برزأ لعل منخر من حتسني األداء على مستوى سلسلة إمداد؛ آكل كما يوجد ش
 لتشكل والتنسيق التعاون من املزيد باجتاه العمالء واملوردين بني العالقة شكل التطورات البيئية للمؤسسة تغري نتيجة

 األولية للمواد والفعال الكفء والتخزين فقالتد ورقابة وتنفيذ ختطيط عملية: "يقصد باإلمداد. 1اإلمداد سلسلة
 تعرفيف حني  .2العمالء متطلبات وإرضاء مقابلة دف االستهالك نقطة من املعلومة ونقل وربط النهائية واملنتجات

 أو نقل/إنتاج، حتويل واليت تشارك يف  الوحدات من نظام) Leukel & Kirn( ليوكيل وكرين: وفقا لـسلسلة اإلمداد 
اكما   .3العمالء إىل املوردين من واخلدمات السلع  موردي مورد من املنتج وتوزيع إلنتاج املتتالية ملراحلا ":تعرف بأ

على  املؤسسة أداء يف هاما عنصرا اإلمداد بسلسلة اخلاصة اإلدارية متثل العمليات. 4"عمالئهم عمالء إىل املنتجني
 بسلسلة اخلاصة العمليات أن املؤسسة تتأكد أن أجل من. عملها وطبيعة وأهدافها وأنشطتها أحجامها اختالف

ا ،يرام ماعلى  اإلمداد تسري  يشري إىل قدرة هذه السلسلة على تلبيةبدراسة أداء سلسلة اإلمداد الذي  تقوم فإ
 اليت كلاملشا  وتشخيص اإلمداد يف اإلنتاجية سري السلسة عن نظرة أداء سلسلة اإلمداد يوفر تقييمف .متطلبات العمالء

  :5يف يفيد باملؤسسة والذي اإلمداد سلسلة ممكنة وبالتايل حتسني أداء بديلة خطط وحلول بوضع يسمح مما تعرتضها
  ؛واملبيعات السوقية احلصة من وتزيد الرأمسالية والتكاليف التوريد تكلفة ختفيض -

                                                
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 08: اإلمداد، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد سلسلة وفعالية أداء قياس ومناذج ملؤشرات حتليلية عمر أقاسم، نسيمة لعراج جمتهد، دراسة 1

 .2، ص2015حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
، جامعة  قاصدي 09مبغنية، جملة الباحث، العدد  كيمياء أطلس شركة حالة دراسة :املرجحة باألهداف اخلطية الربجمة باستخدام اإلمداد سالسل مثلوية طويطي، حتديد جماهد، مصطفى لعرج نسيمة 2

  .118، ص2011مرباح ورقلة، اجلزائر،
3 Joerg Leukel, and Stefan Kirn (2008) A Supply chain management approach to logistics ontologies in information systems, in: 
Witold Abramowicz, Dieter Fensel (eds) Business information systems: the 11th International Conference, BIS 2008, Innsbruck, 
Austria, May 5-7, 2008, Proceedings (Lecture Notes in Business Information Processing), Springer, Germany, p98. 
4 Yves Pimor, and Michel Fender (2008), Logistique: Production, distribution, soutien, Dunod, Paris, France, p5. 

 .7-5صعمر أقاسم، نسيمة لعراج جمتهد، مرجع سابق،  5

 تعلم ومعرفة العملية التسييرية

 تقارير أفعال/ قرارات 
  األداء تحسين األداء تحليل  قياس األداء

 معلومات
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 ؛للمؤسسة النقدية التدفقات وزيادة ملنتج احلدي الربح حتسني -
 متميزة؛ بصورة العمال جنازإو  املستويات كافة على لتصنيعا كفاءة زيادة -
 عليهم؛ واالستحواذ بالعمالء االتصال حتقيق -
  .للمؤسسة السوقية القيمة تزيد وبذلك التشغيلي التميز حتقق -

  معوقات تحسين األداء -3
ة صاحب شخصية رجل اإلدار بما أن تكون على املستوى الشخصي حيث ترتبط إمعوقات حتسني األداء  إن 

   1:املؤسسة أو على مستوى الدولةما أن تكون على مستوى إالقرار و السلطة يف اختاذ 
 ترتبط هذه املعوقات بشخصية املسؤول األول صاحب السلطة يف اختاذ القرار يف املؤسسة: المعوقات الشخصية، 

  :ة إىل عدة أسباب منهاترجع املعوقات الشخصي. وهذا يتطلب جذب القادة األكفاء لتويل املراكز القيادية
ختلق املركزية الشديدة على املرؤوسني نوعا من التباطؤ يف تنفيذ املهام مما ينعكس على أدائهم هلا : المركزية -

أما تفويض السلطة فيساعد يف ختفيض الوقت والتخصص يف االجناز وهو . بطريقة سلبية وإهدار املوارد املختلفة
 الذين يؤدون مهامهم بفعالية؛يتطلب اختيار املعاونني األكفاء 

، %100املمارسات اإلدارية ال تعرف التأكيد أو التقديس فال يوجد شيء مؤكد أو صحيح : كهونية الحتمية -
 االعتقاد فكل شيء قابل للتغيري؛ لى املسؤول اإلداري التخلي عن هذاوع

تعديل يف املمارسات فال يوجد من الضروري التفكري يف األفضل واالستمرار يف التجريب وال: توقف التفكير -
 .  سقف لألفضلية يف ظل البيئة االقتصادية املتغرية

 لكن سيكون  ،على مستوى املؤسسة األداءحتسني ميكن التصدي ملعوقات : المعوقات على مستوى المؤسسة
 :من بني هذه املعوقات. ستويات العليا أو على مستوى الدولةاملمن الصعب ذلك إذا كانت على 

إن عملية اختاذ القرار تتطلب جتميع قدر كاٍف من املعلومات اليت ختتلف يف : وجود نظم معلومات كافيةعدم  -
 ؛له املناسبةما يكون سليما يف غياب املعلومات  حجمها ونوعيتها حسب طبيعة القرار املتخذ الذي نادرًا 

اخلطأ، كما يؤدي تصميم املقياس   حدوث يف رئيسيا دورا املعتمد يف التقييم يلعب املقياس: الخطأ في تقييم األداء -
 وما والصحة الوثوق درجة يف األداء تقييم عملية يف تربز اليت املشكالت كل إجياز إىل اخلطأ أيضا يف التقييم، وميكن

 ؛2القرارات الالحقة مع طبيعة واملستخدمة املستنبطة املعلومات تناسب مدى
ات الروتينية ظاهرة سلبية قد تنتج عن صدور الكثري من القوانني بطء وتعقيد اإلجراء :البطء في اإلجراءات -

دف السيطرة واملركزية؛    واللوائح والتعليمات 
أي  ؛ها معًا ؤ تتكامل وتتفاعل أجزا، وفقا ملدرسة النظم أي مؤسسة هي منظومة ترتابط :عالقات العمل الداخلية -

 .املنظومة ككل وبالتايل يف بقية األجزاءتلك  التأثري يف إىليؤدي خلل أو نقص يف أحد تلك األجزاء 
  تتمثل على مستوى الدولة يف القوانني واللوائح اليت حتكم العمل يف الدولة مقر : الدولةالمعوقات على مستوى 

                                                
 .447- 441حممد قدري حسن، مرجع سابق، ص 1
التنظيم، قسم علم النفس وعلوم الرتبية، كلية العلوم اإلنسانية نور الدين تاوريريت، قياس الفعالية التنظيمية من خالل التقييم التنظيمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علم نفس العمل و  2

 .139، ص2005/2006والعلوم اإلجتماعية، جامعة حممود منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
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  . قد تكون يف شكل حتديد لألسعار وسلم األجور، األجهزة الرقابية ووسائل اإلعالمهاته املعوقات  .املؤسسةعمل 
  وافع تحسين األداءد: ثانيا

مفيدة عيسى حيياوي، أهلام كل من قسمها    أدائها، حتسني إىل باملؤسسات تؤدي اليت العوامل من العديد يوجد
  1:إىل أسباب داخلية وأخرى خارجيةعزيز سطحاوي و  حيياوي صادق

 األسباب الداخلية لتحسين األداء -1
ا، وبالتايل عدم أدائهامستوى اخنفاض  إىلي تعاين الكثري من املؤسسات من عوائق ومشاكل داخلية تؤد  قدر

  :يلي ومن ابرز مظاهر هذه املشاكل ما العمالءمستوى تطلعات  إىل والوصولعلى مواجهة املنافسة 
 ؛تناقض أهداف املؤسسة مع تلك اخلاصة بالعمال بني مستويات األداء املخططة واملنجزة -
 ؛أفراد املؤسسةو سبب تشتت املسؤوليات بني مستويات نتائج األداء ب يف قياسة ينظم احملاسبالضعف  -
 ؛جتنب املخاطر أوبطء االستجابة لتغريات السوق وبالتايل عدم القدرة على استثمار الفرص  -
 ؛حديثة لبناء اهلياكل التنظيمية القائمة على أساس العمليات املرتابطة املنتجة باملؤسسة عدم االعتماد على معايري -
 ؛املدى القصرييف للمستقبل والرتكيز فقط على مشاكل  ايفعدم االستعداد الك -
 ؛الوقت يف العمليات مما خيفض فرص بلوغ األسواق يف الوقت املناسب هدر -
 ؛دون تفعيلها) املعلومات، االتصاالت واحلاسوبات(لتقنيات اجلديدة لاالستخدام الشكلي  -
 ؛التايل تضاؤل القدرات التنافسيةوب العمالءضعف التوجه التسويقي واالفتقار إىل آليات إرضاء  -
ا على حتقيق التميز والتفوق على  يصادر القوة التنافسية للمؤسسة مما يؤدباملضعف الوعي  - إىل عدم قدر

 .  املنافسني
 ألسباب الخارجية لتحسين األداءا -2

  : أمهها منتتمثل هذه األسباب يف عوامل احمليط اخلارجية املؤثرة على أداء املؤسسة، 
 اه حنو التكتالت االقتصادية اليت تسمح بزيادة القدرة التنافسية والسيطرة على األسواق؛االجت -
 تؤثر مباشرة على واقع وتطور املؤسسة؛ وخماطر عوملة السوق اليت توفر فرصاً  -
 التطور التكنولوجي السريع الذي يسمح بزيادة احلصة السوقية؛ -
 اليت سيطرت على األسواق العاملية؛ لقاراتل العابرةظهور الشركات متعددة اجلنسيات  -
دد مباشرة دول العامل بفضل تطورها التكنولوجي املستمر  دول جنوب شرق أسيابظهور النمور األسيوية  - اليت 

 واهتمامها الفائق باإلنتاجية واجلودة؛
 .14001يزو اإلوفقا إدارة البيئة كذا و إدارة اجلودة الشاملة و  9001إدارة اجلودة واإليزو : تطبيق أنظمة -

إن هذه التحديات بنوعيها الداخلية واخلارجية تفرض على املؤسسة التجاوب معها من خالل حتسني أدائها ليصبح        
  2:مرنا ومتكيفا مع التغريات السريعة يف حميطها، فهذا التحسني جيب إن يشمل

 داء املخطط وفق تغريات احمليط؛خططا مرنة تشمل جماالت تغيري األ -
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 توعية فريق العمل بضرورة التجديد واإلبداع لرفع مستوى األداء الفعلي؛ -
 حتديد املستوى الفعلي لألداء احلايل مقارنة مع أفضل املؤسسات املتميزة لتوضيح التطوير الالزم؛ -
 .تلعب الدور اهلام يف االرتقاء مبستوى أدائها فهياالهتمام باجلودة كعامل أساسي يف التحسني،  -

   األداءيات تحسين كيف:ثالثا
لذلك يعترب  ؛لكنه أصبح شرطا جوهريا لبقائهااملؤسسة أو تنصرف عنه اختياريا  حتسني األداء أمرا تلجأ إليهمل يعد 
نفتاح ال فنظرا .شامل يستهدف أساسا تكوين القدرات التنافسية هلاسة بتحسني األداء من منظور كلي و اهتمام املؤس

صبح احلفاظ على املركز التنافسي النسيب للمؤسسة أمرا صعبا إن مل تعمل على حتسني أ، األسواق واشتداد املنافسة
ا و أدائها  لكن املشكلة األساسية اليت  .بشكل يتفوق متاما على املنافسني وحاجات العمالء إشباع رغباتو متييز منتجا

مما يتطلب حتسينه ، ي عن األداء املخططتواجه املؤسسة واملتعلقة باألداء هي يف أغلب األحيان اختالف األداء الفعل
ا تسعى إىل حتسينه للبقاء يف ، املؤسسة هو بلوغ األداء األفضل هدفانطالقا من أن . باستعمال عدة مداخل فإ

   1:لعاملني رئيسني مها يتم وفقاوالذي ، السوق
وهو املفهوم ، ل من املخططاألداء املنجز حيث أن هذا األخري أقو إما وجود عدم التوازن بني األداء املخطط  -

 .الشائع لدى الكثري من الباحثني حول حتسني األداء
تغريات احمليط السريعة تستوجب على املؤسسة و لكن تطورات ، أو وجود توازن بني األداء املخطط مع الفعلي -

 .املتميزو التكيف معها وفق ما يسمى بالتحسني املستمر لألداء لبلوغ األداء األفضل 
أما عبد احلكم امحد  .الديناميكيةو السكونية  :من الناحيتني يتمحتسني األداء أن وزمالؤها فيدة حيياوي ترى م لذا

  مكسب/ سيناريو مكسب: نه يكون وفقا لـأاخلزامي فريى 
  األداءلتحسين  مكسب/ سيناريو مكسب -1

حتسني اليت تعمل على سة واملؤس األطرافجلميع  )Win-Win scenario( املكسب/ املكسب  سيناريوهذا يوفر  
  ):11/01(رقم  املكسب املوضح يف الشكل/  عشرة خطوة يطلق عليها مربع املكسبيتتدور حول اثن أدائها

  المكسب/ المكسب  سيناريو): 11/01(الشكل رقم 
  

1  2  3  4  

12  
  مربع خطوات

  المكسب/ المكسب

5  

11  6  

10  9  8  7  
  

  .11،ص1999، 3القاهرة، اجلزء سينا، ابن مكتبة إقرأ، تدرب، مارس،: األداء، سلسلة اإلدارة املعاصرة حتسني: التحسني إىل التقييم من األداء نولوجياتك اخلزامي، أمحد احلكم عبد: المصدر

   2:عن التايل )11/01(الشكل رقم املذكورة يف  األرقامتعرب 
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  1(الخطوة رقم:(  للتحسني ادالعمل اجل    الخطوة رقم)اونزيادة التع  ):7  
  2(الخطوة رقم:(  االستثمار املتزايد من املالكني    الخطوة رقم)أفضلمنتجات تقدمي   ):8  
  3(الخطوة رقم:(     اإلدارةاالهتمام من    الخطوة رقم)عمالء الشكاوى تقليل   ):9  
  4(الخطوة رقم:(  حتسني العملية    الخطوة رقم)زيادة والء العمالء  ):10  
  5(الخطوة رقم:(   العاملنيزيادة رضا    الخطوة رقم)واألرباحزيادة معدالت النمو   ):11  
  6(الخطوة رقم:(   التعامل أطرافزيادة الثقة بني    الخطوة رقم)زيادة العائد على حقوق امللكية  ):12  

  تحسين األداء وفقا للنموذج الساكن  -2
اليت  فجوة األداء) 3(وداء املنجز األ) 2(، األداء املخطط) 1( :تتم عملية حتسني األداء يف شكلها الساكن وجود

وبالتايل  .سمى باملأزق اإلداري الذي يفرض على املؤسسة البحث عن عالج لهتمتثل الفرق بني األداء املخطط واملنجز و 
ا و ، هدف عملية حتسني األداء هو حتليل الفجوةفان   ؛املداخل لعالجهاو بالتايل اختيار األساليب و التعرف على أسبا

  1:لمراحل التاليةل اً تتم وفق يلي توضيح لتحسني األداء كعمليةويف ما  .ح بوضع برنامج عمل للتحسني لهمما يسم
 ا من خالل :تحليل الفجوة ا لتسهيل معرفة أسبا  :إما أن تكونهذه الفجوة ، جتزئة الفجوة إىل مكونا

 ؛أي أن األداء الفعلي أقل مما هو خمطط :قصور االجنازات -
 ؛ا هو خمططمممبعىن أن اإلمكانيات املتاحة أقل  :قصور القدرات -
 .ا هو خمططممسرعة االستجابة للتغيري أقل و املتمثل يف أن حجم و  :قصور التطوير -

 اليت تقسم إىل نوعني مهاو  :تحديد أسباب الفجوة: 
 منها، واملتمثلة يف تغريات احمليط :األسباب الخارجية للفجوة: 

 ؛تطوير التكنولوجيالك  تصاعد املتغرياتو مشول ، سرعة -
يار  -  ؛جمتمع اخليار األوحد ومنو جمتمع اخليارات املتعددة كمفهوماملفاهيم التقليدية  و اختفاء القيم و ا
 ؛إزالة احلواجزو بسبب حترير التجارة العاملية و احمللية  تعدد املنافسة  -
 ؛رضاهالبحث عن رغباته مبا حيقق و  العميلانتهاج املؤسسات حاليا سبيل االقرتاب من  -
 ؛االستثمار لضمان التفوقو التنويع ، البحث عن حتقيق امليزة التنافسية من خالل التجديد املستمر -
 ؛اهلجومية للبقاء بني املتنافسني سرتاتيجيةالتوجه حنو اال -
ا حنو زيادة األجور و تغيري تركيبة القوى العاملة  -  .املشاركة يف اختاذ القراراتو زيادة تطلعا

  :التحول منو اب اخلارجية هي التغري اجلذري للمحيط خالصة هذه األسب
 ؛إىل أسواق مفتوحة للمنافسة قراراالستو التعامل يف أسواق مغلقة تتمتع باألمن  -
 ؛املخاطرةو إىل حالة عدم التأكد  االطمئنان إىل النتائج  من خاللحالة التأكد النسيب  -
ربة ( األساليب املتحفظة  -  .تطورة باستمراراملو إىل األساليب املرنة ) ا
 التنظيم اهلرمي :املتمثلة يف عدم فعاليةو ، يت ختص العناصر الداخلية للمؤسسةال :األسباب الداخلية للفجوة،  

                                                
 .74-72حيياوي، عزيز سطحاوي، مرجع سابق، صمفيدة عيسى حيياوي، إهلام صادق  1



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                 األول                                                                                                            الفصل 

[55] 
 

، إدارة األفراد، نظم املعلومات، الرقابة القدميةو أساليب التخطيط ، األدوات التنظيمية التقليدية، املركزية اإلدارية
 .التسويق التقليديةو اذ القرارات أدوات اخت، اإلدارة املالية

أن السبيل الوحيد أمام املؤسسة هو التحسني ، يتضح من خالل األسباب املذكورة سابقا لوجود فجوة األداء 
او الشامل لكل عناصر املؤسسة و الكلي    .التحديث اجلذري لتوجها

 تباع أحد األسلوبنيامن خالل  :مداخل سد الفجوةو حديد أساليب ت: 
 ؛هو تطوير األداء الفعلي ليصل إىل املستوى املستهدفو ، ايب حمقق للهدفجيإاألول  -
 ).هو نادر احلدوث( هدف ليتعادل مع األداء الفعلي هو ختفيض األداء املستو الثاين سليب  -
 فإذا جنح العالج وارتفع األداء الفعلي إىل املستوى :إنشاء برنامج عمل لتطبيق المدخل العالجي المالئم 

ا ، نه جيب متابعة هذا املوقف من خالل التحسني املستمرإفاملستهدف  أما إذا مل ينجح املدخل العالجي فإ
 .تتكرر دورة عملية التحسني

  .إن النموذج الساكن املوضح لعملية حتسني األداء تطور يف الفرتة احلالية وفق النموذج الديناميكي لتحسني األداء
  مكيتحسين األداء وفقا للنموذج الدينا -3

ن حتسني األداء يف شكله الديناميكي قائم أ 1عزيز سطحاويو  مفيدة عيسى حيياوي، أهلام صادق حيياويترى 
معلومات و معارف ، تغريات مستمرة :فالواقع احلايل للمؤسسة يضم، على عملية التحسني املستمر وفق تغريات احمليط

االندماج و التحالف ، الشبكات املتداخلة، حلجم الصغريا: هذا ما يفرض عليها التوجه حنو .تكنولوجيا متطورةو متجددة 
  .التطويرو الرتكيز على البحوث و 

  :التحسني املستمر ألداء املؤسسة يقوم على ركيزتني أساسيتني مها إن
 ... ،جنازاته إتقييم ، حتفيزه وفق االبتكار، من خالل استثمار قواه الذهنية املورد البشري -
أي الدراسات املسحية . خلق قيمةو الشمولية ، اخلدمة: الرتكيز على املفاهيم التاليةمن خالل  والعمالءالسوق  -

م املتميزة بالتطور املستمرو للسوق لتحديد شرائح العمالء   .رغبا
العالية و الصفات املشرتكة للمؤسسات املتميزة و من خالل التحسني املستمر لألداء الذي ميثل أبرز اخلصائص 

كثر أ وا تنفرد عن منافسيها ببعد أميمكن هلا أن تتميز عندف .بالتايل بلوغ األداء املميزو املؤسسة  ميكن جتديد، األداء
ا تعين عالمة اجلودة  حالياينظر إىل كلمة التميز  .)املرونةو  الوقت، اجلودة، التكلفة(من أبعاد امليزة التنافسية  بأ

  :إىل أن التميز ذو بعدين أساسيني مهااإلشارة  تكما مت. الناجحة يف إدارة األعمال ةللمؤسس
ا املؤسسة على كل منافسيها؛إهو  :البعد األول -  جناز نتائج غري مسبوقة تتفوق 
 .جناز األعمال صحيحة من أول وهلةإو يعين اجلودة الفائقة الكاملة أي عدم وجود خطأ  :البعد الثاين -

 إدارة األداء لتحقيق تحسينه: المطلب الثاني
 على بالعمل باستمرار ومتابعة مستجداته مواكبته ضرورة عليها حتم والتغري التطور دائم حميط يف سسةاملؤ  وجود إن
 األداء مستوى أن ذاك املنافسني عن والتفرد التميز تستهدف مراجعة مستمرة لعمليات وإخضاعه وتطويره األداء حتسني

مالئمة جهود تضمن التأكد من  أداةك األداء إدارة لذا توجب. األهدافحنو حتقيق  املؤسسة مدى تقدم يف الفيصل هو
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 بني للربط تصميمها يتم عملية األداء ؛ أي أن إدارةاملؤسسة الكتساب ميزة تنافسية أهدافونتائجهم مع  األفراد
   . 1والوحدات التنظيمية تطوير أداء األفراد الشامل بحتسني األداء  ا ميكن الفرد بطريقة وأهداف املؤسسة أهداف

  تعريف إدارة األداء : أوال
 من املتاحة العناصر استثمار تستهدف واليت واملرتبطة املتكاملة املكونات من جمموعة على األداء إدارة تشتمل

النهائي  والغرض، وتقييمه ومراجعته ومتابعته توجيهه وآليات األداء خطط إعداد يف والتنظيمية البشرية واملوارد األعمال
 إدارة تعرف .ال يوجد إمجاع على ماهية إدارة األداء األداءمثل مفهوم . 2هوتطوير  وحتسينه األداء حيحلتص آليات توفري
 ووضع واجلماعي الفردي األداء وتوجيه وتنظيم لتخطيط املختلفة املؤسسات قبل من اهلادفة اجلهود: "اأ على األداء
ا حسب  .3"ليهاإللوصول  اجلميع يسعى كهدف ومقبولة واضحة ومقاييس معايري  )Armstrong( أرمسرتونغكما أ

وهو وسيلة للحصول على نتائج  ،عملية منهجية لتحسني األداء التنظيمي من خالل تطوير أداء األفراد والفرق" :يه
ومعايري ومتطلبات ة طار متفق عليه من األهداف املخططأفضل من خالل فهم األداء وكيفية حتقيق مستوياته يف إ

 األداءبطريقة تزيد من احتمال أن  األفرادإدارة وتنمية و س فهم مشرتك حول املراد حتقيقه، عمليات لتأسي إجيادو . اإلدارة
 ,Briscoe & Claus( بريسكو ونويل :ـوفقا ل .4"وهي من مهام اإلدارة التنفيذية ،سيتحقق على املدى القصري والطويل

حتديد معايري األداء، تعيني وتقييم العمل،  وضع أهداف العمل، على املؤسساتتعمل به إدارة األداء هي نظام  )2008
 ,.Lucas & al(وزمالؤه  لوكاسعرف كما   .5يم ردود الفعل، حتديد االحتياجات التدريبية وتطوير وتوزيع املكافآتيتق

ا األداء إدارة) 2006  حالة يؤمن حنو علىوتطويره  األداء وتقييم األهداف وضع تضمن متكاملة اسرتاتيجية عملية: "بأ
  .6"واجلماعي الفردي املستويني على األداء أهداف بني التماسك

 هلامكاسب وحتقيق  التغيري لتنفيذ وسيلة وهي ة،املؤسسالقدرة على حتسني أداء  األداء دارةإل أنيتضح مما سبق 
ا القدرة على حتسني توجه املؤسسة بتحريكها يف اال اإلدارةومتنح   سرتاتيجيتهاا إطاريف  جتاه الصحيحيف مجيع مستويا

  .التكامل بصنع القرار املناسباملرسومة فهي 
  عناصر إدارة األداء : ثانيا

تسعى املؤسسات إىل حتقيق األداء األفضل من خالل اإلدارة اجليدة له، واليت تتمثل يف ختطيط األداء، تنظيمه، 
وظائف اإلدارة من تنظيم، توجيه ورقابة ألن هذه الوظائف وحيتل التخطيط الصدارة، أي يسبق بقية . توجيهه ورقابته

 يف األداء إدارة فكرة عن التعبري ميكن )2001( علي السلمي حسب .7مبنية على القرارات املتخذة يف عملية التخطيط
ا  ثالثة يف النظام مدخالت تتمثل .خمرجاتو  وعمليات مدخالت من يتكون الذي املفتوح النظام شكل تتخذ كو

                                                
شهادة دكتوراه علوم،  قسم علوم  بسكرة، رسالة مقدمة لنيل-فرع جنرال كابل -نوال شنايف، دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري باملؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل 1

 .112، ص2015-2014التسيري،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر ببسكرة، اجلزائر، 
آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة املوصل، جملة تنمية الرافدين، ناهدة إمساعيل عبد اهللا احلمداين، علي أكرم عبد اهللا علي، رأس املال الفكري وأثره يف إدارة أداء العاملني دراسة حتليلية  2

لد  .132، ص2010، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 98: ، العدد32: ا
موعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  3  .84، ص2010مدحت حممد أبو النصر، األداء اإلداري املتميز، ا

4 Michael Armstrong (2009), Armstrong's handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high 
performance, Kogan Page Limited, London and Philadelphia, United Kingdom, p9. 
5 Tom Imbali, Willy Muturi, and Mogwambo Vitalis Abuga (2016), Factors influencing strategy implementation in the tourism 
industry: A study of Maasai Mara national park in Kenya, European Journal of Business and Management, Vol. 08, n°07, p2. 

 .130ناهدة إمساعيل عبد اهللا احلمداين، علي أكرم عبد اهللا علي، مرجع سابق، ص 6
 .53مفيدة عيسى حيياوي، إهلام صادق حيياوي، عزيز سطحاوي، مرجع سابق، ص 7
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 وهياملؤسسة ) 3(و العمل بتنفيذ مإليه سيعهد نالذي األفراد) 2(، أداؤه املطلوب العمل) 1: (هي رئيسية ناصرع
 العمليات فهي السلمي يالنظام وفقا لعل هذا عمليات أما .ملصلحتهاو  إطارها يف العمل ويتم وحميطه النشاط مكان

 متابعته تشخيصه، توجيهه، وآليات األداء خطط إعداد يف ةاملتاح استثمار املعلومات تستهدف املرتابطةو  املتكاملة
  2:مما يليإىل أن إدارة األداء تتكون السلمي  يعلأشار  كما  .1وتطويره حتسينهو  األداء تصحيح آليات لتوفري وتقييمه

) Achievement of objectives( األهداف حتقيق وتأكيد ضمان هو ؤسسةامل يف اإلدارة وجود من األساسي اهلدف -
 ؛أجلها من املؤسسة نشأت اليت

  
 لذب من البد إذ )Performance planning( األداء ختطيط هو األهداف حتقيق وتأكيد لضمان األساسي السبيل -

 ؛النتائج إىل للوصول جهود
 
، التنظيمية الظروف يئةته ،املختلفة اإلمكانات توفري جيب املخطط حسب األفضل الوجه على األداء يتم لكي -

 ؛) Performance  facilitation(ء لألدا تسهيالتمي أي تقد لألداء املوجهة واملعايري املعلومات توفري، داريةإلا
 
 متابعة جيب بل ال، أم حتققت قد األهداف كانت إذا ما لتكتشف األداء اية إىل تنظر أن اإلدارة تستطيع ال -

 ؛املستهدفة النجاح احتماالت وتبني)  Performance  audit( األداء ومراجعة
 
 ألخرى، فرتة من األداء يف املستخدمة العناصر كفاءةف  وختتلات والتكنولوجي األساليب تتبدل، األوضاع تتغري -

 لتطور وفقا) Performance development( األداء تطوير يقتضي األمر فإن متجددة، وتطلعات أهداف وتستحدث
 تمرار؛وباس املتغرية واملعوقات واملوارد الظروف

 
 تعمل مل إن صعبا أمراللمؤسسة  النسيب التنافسي املركز على احملافظة تصبح املنافسة واشتداد األسواق النفتاح نظرا -

ا للتفوق ومتييز )Performance improvement( أدائها حتسني على  العمالء رغبات وإشباع املنافسني على منتجا
 املنافسني؛ على متاما يتفوق بشكل

  
 ؛) Performance management; PM" (األداء إدارة"هو متكامال مفهوما مجيعا تُكوِّن الستة لعناصرا هذه -

 
 الفعلي األداء اختالف األحيان أغلب يف هو األداء مبوضوع يتصل فيما اإلدارة تواجه اليت األساسية املشكلة -

 ؛)Performance  gap" (داءفجوة األ"وهو ما يعرب عنه بـ) األهداف(املخطط  األداء عن) جنازاإل(
 

                                                
 . 114شنايف، مرجع سابق، صنوال  1
قتصادية، كلية احلقوق األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، قسم العلوم اال: املتميز، حبث مقدم يف امللتقى العلمي الدويل حولمدخال لألداء اهلندسة ادة ـإعبلعور سليمان، مصيطفي عبد اللطيف،  2

 .473- 472، ص2005مارس  09و 08: والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، يومي

 األهداف تحقيق. 1

 تخطيط األداء. 2

 ءدااأل تسهيالت. 3

 مراجعة وتدقيق األداء. 4

 تطوير األداء. 5

 تحسين األداء . 6

 إدارة األداء . 7

 األداء  فجوة. 8
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 وسد األهداف، حتقيق من تتمكن لكي لإلدارة األساسي الطريق هو الفجوة هذه سد على العمل يصبح مث من -
 الفعلي،  األداء مع ليتعادل املستهدف األداء ختفيض وهو سليب أحدمها بأسلوبني يتحقق أن الفجوة ميكن ذهه

  .املستهدف املستوى إىل ليصل الفعلي األداء وحتسني تطوير هو إجيايب والثاين
ا  يف األعمالوتبدل التكنولوجيا  األوضاعناتج عن تغري  األداءأن تطوير الحظ من خالل هذه اخلطوات ن وتقنيا

دف إىل متيز املنتجات أو إشباع رغبات العمالء فهو عملية مستمرة  األداءأما حتسني  .أخرى إىلويكون من فرتة 
  .املنافسني لىبشكل يتفوق ع

  تحسين األداء كهدف إلدارة األداء: ثالثا
توفري جمموعة من جلها املؤسسة، من خالل أاألساسية لإلدارة هي حتقيق األهداف اليت قامت من  ةتعترب املهم

ا تكون إاإلدارة عندما تضع أهدافا ف. تنسيقها وتوجيهها مبا جيعلها قادرة على حتقيق النتائج املطلوبة، املوارد الالزمة
عن  تعربإدارة األداء أن  جميد الكرخييرى و قدر اإلمكان بحمددة ميكن قياسها باستخدام معايري واضحة  اً أهداف

 األداءمبجرد حتديد أهداف . 1ةأبطريقة فعالة وكف األهدافاليت تضمن استمرارية العمل حىت بلوغ  اإلداريةاملمارسات 
 هذا .تتمثل يف ضمان أن يتم تنفيذ هذه اخلطة األداء إدارةلتالية من عملية العمل فإن املرحلة ا ةواملوافقة على خط

 األداءالتنفيذ وتوفري مستلزمات  إمتاماملطلوبة والنتائج املتوقعة عند  األهدافحتديد ، يتطلب تصميم العمل بطريقة سليمة
يئة الظروف احمليطة مبكان العمل  األفرادومالحظة ما يقوم به  األداءلسليم ومتابعة مبا يتطلب التنفيذ ا ،املادية والتقنية و

مث القيام  املعدالت احملددةمقارنتها مع و  األهدافقياس رصد نتائج التنفيذ وتقييمها ب خرييف األو  ؛أثناء العمل
ردي الف األداءورقابة  وتوجيهتعين اجلهود اهلادفة لتخطيط وتنظيم  األداء إدارةكانت   إذاف .باإلجراءات التصحيحية

  : 2ا تقوم علىإيسعى اجلميع لقبوهلا ف كأهدافواجلماعي ووضع معايري واضحة وموضوعية  
  باستخدام املعايري الرقابية اليت مقارنتها اليت ستتم  أواليت متت فعال  األعمالقياس  إىلالذي يهدف  :األداءقياس

  ت؛ن تقرر أسبق و 
 دف التعرف أنوبني ما جيب حتقق از الفعلي الذي جنوهو مقارنة ميدانية وفعلية بني اإل :األداء تحليل  ينجز 

  ؛الذي مت األداءوالوقوف على مستوى وحجم ونوعية 
 ا وبالتايل اختيار أفضل األداء حتليل فجوة جيب أي تقومي األداء، حيث : األداءالج فجوة ع والتعرف على أسبا

 باختاذ اإلجراءات التصحيحية؛ املداخل لعالجها
 إنشاء برنامج عمل مث سد فجوة األداء بعد رصد نتائج التنفيذ وتقييمها  تأيت األداءعملية حتسني  :اءاألد ينستح

جنح العالج وارتفع األداء الفعلي إىل املستوى املستهدف يصبح من الواجب متابعة املوقف للتأكد من فإذا  .كلذل
 .ل العالجياستمرار التحسني أو تستمر دورة النظام يف حالة عدم جناح املدخ

املكونة من قياس وحتليل  قييم األداءتعملية ) 2(مث  األداء،ختطيط  )1: (مما تقدم نستنتج أن إدارة األداء مكونة من
 ؛األداءاهلدف النهائي إلدارة وتطويره  األداءيشكل حتسني  بذلك، األداء وتطويره حتسني) 3(وعالج فجوته، مث  األداء

   :)12/01(ل رقم ميكن توضيح ذلك من خالل الشك
                                                

  .32ص، 2015، 1جميد الكرخي، مؤشرات األداء الرئيسية، دار املناهج بعمان، األردن، ط 1
  .340- 339ص حممد قدري حسن، مرجع سابق، 2
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  وتطويره هنتحسيإدارة األداء لنظام ): 12/01(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  .161، ص2002، مصر، بالقاهرة، إدارة التميز، دار غريب علي السلمي: اعتمادا على الباحثةمن إعداد :  المصدر

  
وإدارته؛ حيث  األداءتقييم مما ورد يف هذا املبحث يستخلص أن حتسني األداء وتطويره هو هدف كل عملية ل 
 جيب تنظيم األداء ينطلق التنفيذ من. بتخطيطه من خالل وضع معايري سابقة هي أهداف للمؤسسة األداء إدارةتنطلق 

وبذلك له  املخطط حسب األفضل الوجه على األداءحتقيق  يتم لكي اإلداريةوالتسهيالت  املختلفة اإلمكانات توفري
فجوة  إجياد؛ وعندها ميكن لتحديد مستواه الفعلي قياس األداءيمكن حتديد بعد التنفيذ، ف أما. األداءق رقابة قتتح

إن حتليل هذه الفجوة يسمح بتحديد أبعادها ومداخل سدها وعندها  .وهي احنراف األداء الفعلي عن املخطط األداء
الذي يشكل هدفًا مستمراً  تطويرهيف شكل برامج عمل لتحسني األداء و لتوجيه األداء تتخذ اإلجراءات التصحيحية 

  .بذلك تكون إدارة األداء وعملية تقييمه عملية مستمرة مرتبطة بوجود وبقاء املؤسسة لكل مؤسسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى
 األداء املطلوب

مستوى األداء الفعلي 
 )تنظيم األداءبعد (

  فجوة األداء
  أو 

 املأزق اإلداري 

  حتليل
 الفجوة

  حتديد
 أبعاد الفجوة

حتديد مداخل 
 سد الفجوة 

ع برنامج عمل وض
لتحسين األداء 

 تطويرهو 

  تخطيط األداء 
 )معايري األداء وضع(

 قياس األداء

 عملية تقييم األداء 

  توجيه األداء  لتقويمه
 )اختاذ اإلجراءات التصحيحية(

 رقـــابة األداء

 )االنحرفات(األداء تحليل 
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 مداخل تحسين األداء في المؤسسة: لمبحث الرابعا
؛ من 1اة لتحسني األداءطريقة وأد 180أكثر من  التسيريينه يوجد اآلن يف الفكر أاخلزامي  أمحد احلكم عبد أشار

ا من اليت الفكرية املداخل من جمموعة إىل للوصول الباحثني مسامهات تعددخالل   أداء يف حتسني تساهم أن شأ
النفس  علم مت االستفادة من فمثال. البحثية اليت خدمت عدة جماالت واهتماماتهالفكرية  كل حسب توجهاته ،املؤسسة

بأن األداء هو نتاج  (Nickols) نيكوالس يرى .املؤسسة أداء أو الفردي األداءيف دراسة  التسيري جمال يف وعلم االجتماع
السلوك فهي اليت متخضت عن ذلك السلوك، مما جعل  ئجط الذي يقوم به األفراد، أما نتاهو النشا ، والسلوكالسلوك

 األداء لتحسني الدولية اجلمعيةحسب  األداء حتسني إن 2.احملصلة النهائية خمتلفة عما كانت عليه قبل ذلك السلوك
)International society for performance improvement: ISPI( من خالل  واملؤسسات األفراد أداء حتسني يف يتمثل

أداء  حتسني يسمح مبا البشرية املوارد أداء لتحسني املعتمدة واألساليب هي جمموع اإلجراءاتو البشري  األداء تكنولوجيا
ألجل ا، فيه العاملني جلميع األداء مستويات رفع طريق عن أهدافها حتقق نأ للمؤسسات وبالتايل ميكن. 3ةاملؤسس

ا ذلك لتعريف املذكور سابقا للكن وفقا  .4عامليها أداء مستويات لرفع مبتكرة مداخل عن وباستمرار تبحث فإ
ال يقتصر فقط على حتسني أداء  األداءة نرى أن حتسني لمنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة جلامعة الدول العربيل

   .والثقافية االجتماعية واالقتصادية البيئة تأثريات الوحدات التنظيمية مبراعاةذلك حتسني أداء  إىل باإلضافة ولكن فراداأل

  نماذج تحسين األداء الفردي في المؤسسة: المطلب األول 
يوليه اهتماما  أنملؤسسة هلذا وجب على اجلميع اب األحسن لألداءأن املورد البشري مصدر ترى نوال شنايف 
 أداءحتسني  نأ إذ؛ ؤثر على املؤسسةتواليت  هذا العصرا للتغريات السريعة واملستمرة اليت يتميز وتفعيال وحماولة مواكبته 

 فإن درة إبراهيم الباري عبد حسب. 5تمبستوى املوارد البشرية واملهارا يتأثر ألنهاملؤسسة  أداءحتسني  إىلالعاملني يؤدي 
) 1(: وهي أنواع ثالثة إىل تقسيمها ميكنالبشري  األداء تكنولوجياوفقا ل األداء حتسني تناولت اليت الفكريةج نماذ ال

   .العمليات مناذج )3(و الشخصية النماذج )2( األداء، حتسني يف العامة الفكرية النماذج
  األداء تحسين في العامة الفكرية النماذج: أوال 

  6:التاليني النموذجني كأمثلة للنماذج الفكرية العامةدرة   إبراهيم الباري عبدلقد استعرض 
  )1997( األداء تحسينل الشامل الفكري النموذج -1

التفكري والعمل  ،بعة مستويات للنظرأر  أن هناك باعتبار) Ripley(ورايبلي ) Dear( ردي قبل نمطور هذا النموذج 
 مث األداء وحتليل وتقدير صياغة من تبدأ ؛ واليت)13/01(يظهرها الشكل رقم كما األداء البشري  ة تكنولوجيا حركيف 

 تصورال إىل ووصوال األداء حتسني نظم وإدارة وتقييم اختبار مقاييس مث األداء وتدخالته حتسني أساليب إىل االنتقال
 .حتسني األداء أنظمة باختبار املتعلقة واألساليب الفكرية ماذجوالن النظريات وإدخال وتطبيق صياغة النظر يف إعادة

                                                
  .8رجع سابق، صم اخلزامي، أمحد احلكم عبد 1
  .15، ص2003 اإلدارية بالقاهرة، مصر، للتنمية العربية املنظمة املعاصرة، البيئة يف اتهودالال النظرية األسس: املنظمات يف البشري األداء عبد الباري إبراهيم درة، تكنولوجيا 2
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، كلية العلوم بسكرة،  - فرع جنرال كابل  –مؤسسة صناعة الكوابل : لةعادل بوجمان، تأهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة االقتصادية دراسة حا 3

 .109، ص2015-2014االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر ببسكرة، اجلزائر، 
م االقتصادية تنظيمي عرب مشاركة املعرفة حبث استطالعي ألراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية املأمون اجلامعة، جملة جامعة االنبار للعلو عباس حممد حسني، تأثري نظرية السلوك املخطط يف األداء ال 4

لد  .349، ص2015، جامعة االنبار، العراق، 13: ، العدد07: واإلدارية، ا
 .6نوال شنايف، مرجع سابق، ص 5
 .72درة، مرجع سابق، ص إبراهيم الباري عبد 6
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  تحسين األداءل (Metamodel)نموذج ميتا ): 13/01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Source: Peter J. Dean, and David E. Ripley (1997) Performance improvement pathfinders, The International Society for 
Performance Improvement, Silver Spring, USA, p198. 

  )1997( األداء لتحسين الدولية للجمعية الفكري النموذج -2
ا عند كنولوجيا األداء البشري أن يقوم خطوات على مستشار ت أن هناك مخس) 14/01(: يظهر الشكل رقم

 اختبار) 3(، حتليل األسباب) 2(، ءحتليل األدا) 1( :وهيدف حتسني األداء  استخدامه هذا النموذج الفكري
 . التقييم) 6(والتحسني و التنفيذ) 4(، التدخل وتصميمهأسلوب 

 األداء لتحسين الدولية للجمعية الفكري النموذج): 14/01(الشكل رقم 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ا النظرية سساأل: املنظمات يف البشري األداء ، تكنولوجياعبد الباري إبراهيم درة: المصدر  .78، ص2003 اإلدارية بالقاهرة، مصر، للتنمية العربية املنظمة املعاصرة، البيئة يف ودالال

   الشخصية النماذج: ثانيا
  1:هااملؤسسة ومن أداءعلى  ثرؤ تتعمل فيها  أنالبشري  األداءالت اليت ميكن لتكنولوجيا اتعىن هذه النماذج بتحديد ا

  )1978( جلبرت :لـ كنموذج هندسة السلو  -1
 يف الصف العلوياملوجودة تتعلق الثالثة األوىل من ستة مستطيالت ) Gilbert(يتكون النموذج  الفكري جللربت 
  .ؤسسةاملبقية باألفراد العاملني ، وتتعلق الثالثة البااملؤسسةاجلماعات الصغرية يف و ببيئة العمل اليت تؤثر على أداء األفراد 

                                                
 .114- 110عادل بوجمان، مرجع سابق، ص 1

 واملقاييس ليبسااألالتصور املفاهيمي، تطبيق، وتثبيت مناذج حتسني األداء، 

)1( 

)2( 

)4( 

)3( 

 أساليب حتسني األداء تدخالت 

 نظم حتسني األداء  دارةإو  اختبار وتقييم جراءاتإ

  وتحليل األداء وتقييمنماذج فكرية في صياغة 
 

تدريب يف قاعات 
 الصف واحملاضرات

تكنولوجيات أداء يف 
 مواقع العمل

إعادة تصميم العمليات 
 واألنظمة

) ثقافـة( حضارة
  املؤسسة

تصميم نظم  ،التعليم
 تعليمية، والتدريب

سريع و تعليم مناسب 
 يف مواقع العمل

إعادة تصميم ومواءمة بني 
 األنظمة وعمليات العمل

التفاعل بني الفرد 
 واملنظمة ككل

 :في نقص 
 واملكافآت احلوافزو  النتائج  • 
 الراجعة التغذيةو  املعلومات  • 

 واألدوات املواردو  البيئة دعم  •
 األفراد قدرات  •
 التوقعاتو  الدوافع  • 

 املعارفو  املهارات  •

 وتقييم نظم  •
 الوظيفي املسار تنمية  •
 التنظيم حضارة تغيري تعليم،  •
 والوثائق الرواتب  •
 واهلندسة البيئة  •
 الصحية الظروف حتسني  •
 معلومات أنظمة  •
 العمل وتصميم العمل، مساعدات  •
 القيادة  •
 املنظمة تصميم  •
 لألداء إلكرتوين دعم  •
 التوظيف وهندسة بناء إعادة  •
 الفريق وبناء اإلشراف  •
 وتعليم تدريب  •
 أخرى أساليب  •

 املؤسسة رسالة
ا  وإسرتاتيجيا

 وأهدافها

 فيه املرغوب األداء
 مواقع يف للعاملني

 العمل

 بيئة
 والتنظيم العمل

 الواقعي األداء
 يف لعاملنيل

 العمل مواقع

 فجوة

 تصميمهاو  التدخل أساليب اختيار األسباب تحليل األداء حليلـــــت

 حسينوالت التنفيذ التقييم
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 يوضح نموذج هندسة السلوك لجلبرت) 14/01(الجدول رقم 
  الحصيلة/ العواقب  اإلجابة/ االستجابة  المثير/ المنبه

  الحوافز/ بيئة العمل 3الخلية   الموارد/ بيئة العمل 2الخلية   المعلومات/ بيئة العمل 1الخلية 
 ؛وصف ما هو متوقع من األداء .1
 ؛املهمة/ وضع إرشادات حول كيفية تنفيذ العمل .2
  .ية الراجعة املتكررة ووثيقة الصلة باألداءأسلوب للتغذ .3

 ؛تلبية حاجات األداءلاملواد و  توفر األدوات والوقت .1
 ؛حتديد طرق الوصول واالتصال مع القادة واملسؤولني .2
 ؛توفري عدد كاف من العاملني .3
  .توفري إجراءات عمل وعمليات منظمة .4

 ؛توفري حوافز مالية تعتمد على األداء املتوقع .1
 ؛عنويةتوفري حوافز م .2
 ؛تطوير فرص مهنية .3
  .توضيح عواقب األداء السيئ .4

  الدوافع/ عوامل متعلقة بالفرد 6الخلية   القدرة/ عوامل متعلقة بالفرد 5الخلية   المعرفة/ عوامل متعلقة بالفرد 4الخلية 
تدريب مصمم بشكل منظومة تتناسب مع متطلبات  .1

 ؛األداء املثايل
  .توفري فرص التدريب .2

 ؛سب يف املكان املناسبوضع الشخص املنا .1
 ؛اختيار جيد للعمليات .2
 ؛جدولة مرنة لألعمال لتناسب ذروة قدرات العمال .3
  .صناعية ومرتبة لزيادة القدرات/ مساعدات مادية .4

 ؛متييز وإدراك رغبة العمال للحوافز املتوفرة .1
 ؛تقييم دوافع العمال .2
  .توظيف عمال ملقابلة حقائق وشروط العمل .3

  

العلوم جملة توظيف تكنولوجيا األداء البشري لتطوير األداء بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني باجلامعات السعودية،  ،حممد على احلبيب، منصور بن زيد إبراهيم اخلثالنعبد الرمحان : المصدر
لد   .196ص  ،2015معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة، مصر،  ،02، اجلزء 03: العدد، 23 :الرتبوية، ا

  )1994( سلهار :لـ األداء تحسين عملية نموذج - 2  
 جلربت: لـ الستة األبعاد وحصر ،يف املؤسسة البشري األداء توجيه على بالرتكيز اهتمامه )Harless(س لهار  وجه

  :)15/01(رقم  شكلوفقا لل زواحلواف العمل، والدوافع بيئة واملعارف، املهارات املوظفني، اختيار :هي أبعاد أربعةب
  هارلس: ـل األداء تحسين عملية نموذج):15/01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم بسكرة،  - فرع جنرال كابل  –مؤسسة صناعة الكوابل  :عادل بوجمان، تأهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة االقتصادية دراسة حالة: المصدر
  .112، ص2015- 2014علوم التسيري جامعة حممد خيضر ببسكرة، اجلزائر، و  التجاريةو  تسيري، كلية العلوم االقتصاديةال

  )1995( رملر :ـمستويات األداء الثالثة لموذج ن -3
مستوى العمليات  )2(، ملستوى التنظيميا) 1( :مؤسسة رملر أن هناك ثالث مستويات لألداء يف أُي يعتقد 

   ).15/01(املوضحة يف اجلدول رقم  العاملني املؤدين لألعمال مستوى) 3(و
  متغيرات األداء التسعة لجيري رملر): 15/01(الجدول رقم 

  مستويات األداء
  حاجات األداء 

  اإلدارة  التصميم  األهداف
  إدارة التنظيم  التنظيمي التصميم  التنظيم أهداف  المستوى التنظيمي
  إدارة العمليات  تصميم العمليات  ياتالعمل أهداف  مستوى العمليات

  إدارة الوظائف  الوظيفة تصميم  الوظائف أهداف  ألعمالا منفذيمستوى العاملين 
 

Source: Peter J. Dean, and David E. Ripley (1997) Performance improvement pathfinders, The International Society for 
Performance Improvement, Silver Spring, USA, p111. 

الذي حيدد السياق لتصميم  همستشار حتسني األداء عمله بتناول املستوى التنظيمي ألنأن يبدأ جيب رملر  حسب
مستويات األداء الثالثة  بربط عن تسعة متغريات لألداء كما حتدث. وحتسني األداء على مستوى العمليات واألعمال

  .دارة وهذه احلاجات إما أن تعززه وإما أن حتد من الفعالية التنظيميةميم واإلوالتص األهدافوهي له مع ثالث حاجات 

 التغيرات المطلوبة أو األساليب وإيجادختامي لكل عملية لوضع  –القيام بتحليل قبلي 

 اختيار وتنقيح وتنفيذ األساليب

 مستمرة لتحسين األداءاختيار عملية الرقابة ال

تصميم وتطوير أساليب 
 تتعلق بالدوافع واحلوافز

تصميم وتطوير أساليب 
 تتعلق ببيئة العمل

تصميم وتطوير أساليب 
 تتعلق باملهارات

تصميم وتطوير أساليب 
 تتعلق باختيار العاملني
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  العمليات نماذج: ثالثا
  1:أشهرها ومن البشري األداء تكنولوجيا تطبيق كيفية العمليات مناذج تعكس

  ) 1997(  ميجر: لـري وتحديد الحاجات التدريبية شنموذج األداء الب -1
 ،أسئلة تتعلق باألداء الواقعي املطلوب حتليل األداء يف ضوء اإلجابة عنعلى ) Mager(ميجر منوذج  يعتمد

  ):16/01(الشكل رقم  هكما يوضحاملشاكل   طرق حلو معيقات األداء  ،املكافآت ،مقومات األداء اجليد، املهارة
  نموذج األداء البشري وتحديد الحاجات التدريبية ):16/01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   روزيت:لـ التدريبية الحاجات تحديد نموذج -2
ا التدريبية االحتياجات حتديد) Rosset( روست رفتُع  بيانات ومجع ابتكار أو ملشكلة املنهجية الدراسة: "بأ

 للقيام ودوافع مربرات ثالثة هناك أن ترىكما  ".سيحدث ملا توصيات أو فعالة قرارات الختاذ خمتلفة مصادر من وآراء
 .العادي التدريب وجود ،جديدة وتكنولوجيا أنظمة تبين ،األداء مشاكل :وهي التدريبية االحتياجات حتديد يةبعمل

 وتقدمي ،سباباأل عن والبحث واقعي هو وما األداء من مطلوب هو ما بني الفجوة وحتليل مقارنة وجوب ترى ذلكب
  ):17/01(وفقا للشكل رقم  املطلوبة املستويات قحتقي دون تقف اليت واحلواجز األسباب تحليلب املناسبة احللول

                                                
 .97- 91درة، مرجع سابق، ص إبراهيم الباري عبد 1

 يف البشري األداء ، تكنولوجياعبد الباري إبراهيم درة: المصدر
ا النظرية األسس: املنظمات  املنظمة املعاصرة، البيئة يف ودالال

 .95، ص2003 اإلدارية بالقاهرة، مصر، للتنمية العربية

اخرت أصلح 
 احللول

اخرت أصلح 
 احللول

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 ال

هل لديه  انقله أو أفصله  ال
 استعداد؟

  صف 
 التنافس يف األداء

 جتاهل األمر هل التناقض مهم؟

هو نقص  هل
 يف املهارة

 نظم 

 هل اعتاد ذلك؟

  هل اعتاد 
 ذلك مرارا ؟

 نظم تدريبيا رمسيا

 نظم تغذية راجعة

  هل مثة طريقة
 أبسط لألداء ؟

 غري العمل 

  نظم 
 أثناء العمل  تدريبا

 نعم

 نعم

 نعم

هل يعاقب األداء 
 اجليد؟

هل يكافئ األداء 
 السيء؟

هل لألداء أمهية 
 حقيقية ؟

ل يعاقب األداء ه
 اجليد؟

 أزل 

  رتب الظروف
 لذلك 

 أزل العقاب

 رتب

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم
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  أليسون:ـل التدريبية الحاجات تحديد نموذج): 17/01(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا النظرية األسس: املنظمات يف البشري األداء ، تكنولوجياعبد الباري إبراهيم درة: المصدر   .96ص ،2003 اإلدارية بالقاهرة، مصر، للتنمية العربية املنظمة املعاصرة، البيئة يف ودالال

  مداخل تحسين األداء الشامل للمؤسسة :المطلب الثاني
لتحقيق والتطوير  معيار لبقائها وحافز يدفع الفرد للبحث أيضانه إفكان االرتقاء والتميز هو هدف كل مؤسسة   إذا
تقدير و التعلم التنظيمي مفهوم تكريس ب إال اهذال يتم  .لديها ولدى عامليها املرتاكمةدائما مستغلة اخلربات  األفضل

 األهمالطريق املؤسسة إىل  يرشد إذْ التميز  إدارةلة هامة يف يالتعلم التنظيمي وسرايس  تعترب وفاء. األداءيف حتسني  أمهيته
ضمن ثقافة تكيف مع البيئة احمليطة لواتغريات خمططة  إحداثيتم من خالهلا باعتباره عملية  ؛األداءتحسني ل واألسرع
، املؤسسة أداءستويات مبغايات االرتقاء  ققصد حتقي. أفضل أداءق قحيمما  عمالأللتطوير املستمر داعمة للتنظيمية 

حماور متنوعة، منها ما ركز هذه املبادرات اختذت  لقد .واليت قد تكسب املؤسسة تعلما تنظيمياتعدد مبادرات حتسينه ت
، ركز على تطوير القدرات القيادية وتعزيز مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وآخرنا سابقا، يأالبشرية كما ر  املواردعلى حمور 

حتسني  أوتصميم العمليات  إعادة وأ اإلجراءات ومنها ما ركز على تطوير تقنيات وأنظمة معلومات تعمل على تسهيل
     .1تكاليف مبا يضمن ويتجاوز توقعات املتعاملنيالتقليل  أوودة اجل

الشخصية  ةلمالحظلوفقا  هانابعض مداخل حتسني األداء مبا خيدم إشكالية البحث وقد قسم اختيار يناأرتالقد 
  .بالتكلفةمداخل التحكم   )3(ومداخل التحكم باجلودة ) 2(مداخل التحكم بالعمليات، ) 1: (إىل  ثالث أنواع

  مداخل التحكم في العمليات  :أوال
إدارة يهدف مدخل  ،بالعملية اخلدمة أو املنتج نفس خلق يف تتشارك ليتا رتابطةاألنشطة امل جمموعةيعرب عن 

مما يسمح لكل من أصحاب  الوظائف خمتلف بني التعاون بتطوير ثقافة العميل حنو املؤسسة أنشطة توجيه إىل العمليات
 العمل كيفية إدارة فرق على ًا إلدارة العمليات تأثري  إن. املصلحة داخل املؤسسة مبعرفة أنشطة املنبع واملصب لكل عملية

األخرى  هلا تأثري سليب على العمليات التنظيميةليس  تحسنيالتحقق من أن إجراءات وحتديد نوعية العالقة بينهم وال
   تغيريال) 2(نظرية القيود، ) 1: (األداءحتسني مداخل من بني  .2القيمة للعميل النهائي لسلسلة الواضحة الرؤية بإعطاء
    .ضمن أساليب حتكم يف العمليات اعتربناها؛ واليت القياس املقارن) 4(لتحسني املستمر وا) 4(ي، اجلذر 

 نظرية القيود  -1
يف ) Goldratt( جولدراتمقرتحة من طرف هي فلسفة تسيريية ) Theory of constraints; TOC(نظرية القيود 
 إدارة إطارالوقت يف  إدارة كيفية  على الرتكيزب) Cox(كوكس تعاونه مع   تطويرها إىل يف الفضل يرجع منتصف السبعينات

ق ييع) Constraint(معني  قيد وجود حالة يف للعمليات التشغيلي األداء خالل حتسني منالعمليات وجدولة اإلنتاج 
 يكون أن جيب حقيقي نظام كل أن فيها األساسية الفكرة بإيضاح القيود نظرية معامل تتضح. 3لإلنتاج التدفق املستمر

 املزيد إىل يسعى الذي املدير على وجيب نريد، مما املزيد على احلصول دون حيول على األقل واحًدا قيًدا األقل على فيه
                                                

االقتصاديات احلديثة، كلية رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف : وفاء رايس، دور التعلم التنظيمي يف حتسن األداء التنافسي ملنظمات األعمال، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل حول 1
 .3،4،16، ص2011ديسمرب  14و 13: العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، يومي

2 Nicolas Volck (2009), Déployer et exploiter Lean six sigma, Editions d’organisation, Paris, France, p26-28. 
  . 355، ص2011، 1املنظورين التقليدي واحلديث، دار اليازوري بعمان، األردن، ط: د العشماوي، حماسبة التكاليفحمم 3

 حتليل الفجوة

 حتليل األسباب والعقبات

 الواقـع  المثاليات

 احلل  األسباب



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                 األول                                                                                                            الفصل 

[65] 
 

 حتقيق اميكنه للربح اهلادفة املؤسسة فإن قيد يوجد مل نإ جولدرات أضافكما . القيود بكفاءة يدير أن األرباح من
 يؤكدهلذا  .اهلدف هذا إىل الوصول من هامتنعجمموعة من القيود اليت  مؤسسة كلتوجه   واقعيا،لكن  .حمدودة غري أرباح

 النظرية تعترب ألفكار اً طبق .املؤسسة أداء حتسني أجل من املعوقات هذه على تركز أن جيب اإلدارة أنعلى  جولدرات
 القيود نظرية تعرف.  1األداء حتسني يتم منها وبالتخلص داءمن األ حتدد القيود أنعلى أساس  للتحسني ًا فرص القيود
ا اكما  .2"نشاطلا قيود ضوء يف املؤسسة وتشغيل إلدارة شاملة نظرية: "بأ  والتكلفة اإليراد إدارة على ترتكز اليت" :أ
  . 3"التشغيل وتكاليف االستثمارات تكاليف ختفيض مع اإلجناز زيادة هو وهدفها االختناقات مواجهة عند

ار نظرية القيود من منظو  ةذا اعتربت املؤسسهل ا بقوة أضعف بأ  سلسلة من األنشطة املرتابطة واليت تتحدد قو
وختفيض  )Throughput( ويتمثل هدفها يف اكتساب وتوليد أكرب قدر من النقود من خالل تعظيم اإلجناز حلقة فيها

لتشغيل تكون حمدودة، بعكس ض املخزون ونفقات ايخفبتفرصة توليد املزيد من النقود  إن .التشغيل وتكاليف املخزون
ا من احتواء أي نظام علي قيد ) 1: (مفهومني أساسيني ىعلقد بنيت نظرية القيود ل. خالل تعظيم اإلجناز فرصة زياد

ائية  ىواحد عل ذا يعين التسليم بالقدرة الال  ؛رباحاإلنتاج والتسويق وحتقيق األ ىعل املؤسسةاألقل وعدم االعرتاف 
 القيد .4 الفكر للبحث عن حلول مبتكرة بتحفيزإجراء حتسينات غري عادية  ىعل املؤسسةحيفز إدارة  وجود القيد) 2(

أن اهلدف من الرحبية على يؤكد ، و هدفه جتاه أعلى أداء حتقيق على النظام قدرة من حيد شيء أي هو جولدراتحسب 
  6:وما ميكن تقسيم القيود اليت تواجه املؤسسة إىلعم ؛5مستقبال اآلن على كسب املزيد من املال املؤسسةزيادة قدرة هو 
 قيود خارجية )External constraints :(من مصادر خارجية، وتشمل املؤسسةعلى  املفروضة احملددات جمموعة: 

 من أكثر أو لواحدة أو الطويل القصري اآلجل يف األولية املواد قلة حالة يف القيد هذا وينشأ: األولية املواد قيود -
 ؛معني منتج لتصنيع الضرورية وناتاملك

 إنتاج كمية خمزون وتعد اإلنتاجية العملية على املفروضة اخلارجية القيود أهم أحد النوع هذا يعد : الطلب قيد -
 .القيد هلذا دالة القيد خمرجات طاقة كامل من جبزء إنتاجي خط تشغيل أو تام 

  قيود داخلية)Internal constraints( :ا وتضمقدر  من حتدوامل املوجودة داخل املؤسسة واليت الع ة منجمموع: 
 باآلالت والتجهيزات اإلنتاجية املتمثلة العملية على املفروضة الداخلية القيود أهم من يعد :الطاقة موارد قيود -

 على تلبية قادرة غري القيد تكون خمرجات عندما القيد هذا ويظهر .أخرى ملموسة موارد وأي واألفراد
 د؛القي دالة هلذا التشغيل حتت إنتاج خمزونات كمية تعد كما السوق اتاحتياج

                                                
قاعة البحث،  كلية ألغراض خفض التكلفة وحتسني اإلنتاج، موضوعات تابعة ل) TOC( ونظرية القيود) JIT(حممد السيد حممد الصغري، إطار مقرتح لتحقيق التكامل بني فلسفة التوقيت املضبوط  1

  . 14التجارة، جامعة سوهاج، مصر، ص
2Eliyahu M. Goldratt (1988), Computerized shop floor scheduling, International Journal of Production Research, Vol.26, n°03, 
p453. 

 .14حممد السيد حممد الصغري، مرجع سابق، ص 3
لدحممود يوسف الكاشف، دراسة مقارن 4 لة املصرية للدراسات التجارية، ا ، جامعة املنصورة، 02: العدد، 30: ة لنظرية القيود وأسلوب التحليل احلدي الختاذ قرارات املزج األمثل للمنتجات، ا

 .9، 4، ص2006مصر، 
5 Eliyahu M. Goldratt (1999),What is this thing called theory of constraints and how should it be implemented?, North Press, New 
York, USA, p5,111. 

  :اعتمادا على 6
- Don R. Hansen , and Maryanne M. Mowen (2015), Cornerstones of cost management, College learning, Boston, USA, p1061. 

، الرحبية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية حتسني يف ودوره) ABC(األنشطة  أساس على الكلفة ونظام) TOC(القيود  نظرية بني ما احلديدي، التكامل عمر املعاضيدي، هشام سامل مىن -
 .181، ص2008، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، 18: العدد
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ا اكتشافا القيود أصعب من تعد :اإلدارية السياسات قيود -  نتيجة وتنشأ وغري مرئي املدى طويل تأثري ذات كو
 .معينة بقاعدة االلتزام ضرورة مثل املؤسسة يف السياسات بعض لتطبيق

 من. )Loose constraints( فضفاضة قيود هي املنتجات مزيج قبل من كامل كلبش تستخدم ال اليت قيودن الإ
والذي  Binding constraint(1( العائق هو القيد مث القيد، من دةداحمل املوارد مجيع يستخدم املنتج مزيج أخرى، ناحية

 على املؤسسة ةقدر  يفوق هردامو  ىعل الطلبالذي يكون  النشاط هوو  ؛)Bottleneck(االختناق  أويدعى عنق الزجاجة 
هلذا فإن األمثلية يف . 3اختناقاً االختناق هو دائما قيد ولكن القيد ال يكون بالضرورة ) Gal(غال : ـوفقا ل. 2هاتوفري 

ن القيود يتم ختطيطها ووضعها قبل أبذلك يتضح  .4ؤسسةامل تواجه اليت لقيودمبراعاة ا األمثل املزيج اختيارالقيود هي 
لية اإلنتاجية فقد تكون ندرة املوارد أو العمال املاهرين ليس هلا موقع حمدد لظهورها أو حدوثها فقد تكون البدء بالعم

ثناء أداء العملية اإلنتاجية أثناء التشغيل أي حدث أما االختناق فيأثناءها أو بعدها، أقبل البدء بالعملية اإلنتاجية أو 
يتحقق التحسني املستمر يف لنظرية القيود  وفقاً  .5ول القيد إىل اختناقن يتحأنه ميكن أوقد يكون غري خمطط له، إال 

) 1( :تدور أساليب نظرية القيود حول مطلبني أساسيني مها. النشاط من خالل السعي لكسر قيوده والتغلب عليهاأداء 
تنفذ نظرية القيود . أهدافه مع النظام تناظم حتقق اليت املقاييس تعريف )2(؛ أهدافه وحتديد التطبيق حمل النظام تعريف

  :6)18/03(الشكل رقم  املستمرة املوضحة يفمخس خطوات من خالل 
  ألداءلخطوات نظرية القيود بهدف التحسين المستمر ): 18/01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العملية بدأت مث. داءأليف احلد من ا حامسا عامال يعد مل أنه أي القيد من التخلص يتم حىت العمليةهذه  تكرار تمي
 فلسفة القيود نظريةأن ) Balakrishnan( باالكريشنانيرى  .7لألداء حمددا عامال اآلن أصبح الذي املورد مع جديد من

 املستمر التحسني لتحقيق مركزة خطوات مخس يذحتاوري  إطار خالل من قيدامل املورد أداء تعظيم إىل دف إدارية

                                                
1 Don R. Hansen , and Maryanne M. Mowen (2015), Cornerstones of cost management, Op.Cit, p1061. 
2 John Darlington, John Innes, Falconer Mitchell, and John Woodward (1992), Throughput accounting: The garrett 
automotive experience, Management Accounting, Vol.70, n04, p33. 
3Colin Wilks, and Louise Burke   (2006), Management accounting decision management, CIMA’S Official Learning System, 
Managerial Level, Elsevier, p415. 
4 Don R. Hansen , and Maryanne M. Mowen (2015), Cornerstones of cost management, Op.Cit, p1061. 

لدتأثري التكامل بني التقنيات املستجدة يف حماسبة التكاليف وتراب، معاد خلف إبراهيم اجلنايب 5 ، جامعة تكريت، 27: ، العدد09: طها يف خدمة منظمات األعمال، جملة تكريت للعلوم االدارية، ا
  .241، ص2013العراق، 

  :اعتمادا على 6
ا القيود لنظرية إنتقادى زغلول، منظور حممد الرءوف عبد جودة - لد علمية،ال للبحوث التجارة كلية جملة اإلدارية، احملاسبة فكر املكتسبة من وتداعيا  مصر، ، جامعة اإلسكندرية،01:العدد ،45:ا

 .11، ص2008
 .12مرجع سابق، ص حممود يوسف الكاشف، -

7 Don R. Hansen , and Maryanne M. Mowen (2015), Cornerstones of cost management, Op.Cit, p6. 

لة املصرية للدراسات التجارية، مثل للمنتجاتالختاذ قرارات املزج األ التحليل احلدي وأسلوبدراسة مقارنة لنظرية القيود  حممود يوسف الكاشف،: المصدر جامعة ، 02:العدد، 30 :لدا ،ا
 .12، ص2006، مصر، املنصورة

التغلب على 
  القصور الذايت 

  تعريف القيد

كيفية التغلب 
  على القيد 

  تابعية كل املوارد
  لقرار التغلب على القيد 

  تنشيط القيد 
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 يتم تطبيق. 1ومستقبالً  حاالً  النقود صناعة يف واملتمثل ككل التنظيم هدف على قيدامل دمور  أداء وينسحب ،لألداء
 إىلهذه املنهجية دف  .املعوقة النسيابية األداء االختناقاتاخلطوات اخلمس السابقة يف إطار مفهوم منهجية حل 

ا املوارد املقيدة واملخزو   مبا حيقق أقصى استفادة من الطاقات املتاحة ؛نحتقيق التوازن الزمين بني السرعة اليت تعمل 
وتدار  (Drum-buffer-rope; DBR) ىمَّ َس مُ  جولدراتأطلق عليها اليت و  ،للحصول على أقصى منفعة من املواد

ا املورد املقيد، ) Drum(عرف الـي. (Time buffers; T-Bs)استخدام املخزون الوقيت ب بأنه السرعة اليت يعمل 
يعين ) Rope(والـ. سرتاتيجيًا حلماية املخرجات من االحنرافات اليت قد حتدث يف النظاماهو املخزون احملدد ) Buffer(الـو 

 املؤسسةما يعين أن حتقيق  .تحقق من خالل رقابة النقاط احلرجةي والذيالتوازن الزمين بني سرعة املورد املقيد واملخزون 
 .ل العشوائية للموارد غري املقيدةيتطلب ضرورة تفادي األعطاو م اإلجناز؛ لالستخدام األمثل للموارد مبا ميكنها من تعظي

املتمثل يف الوحدات اليت تنتظر أمام املورد املقيد لضمان استمرار تشغيله دون أن  يتحقق ذلك من خالل املخزون الوقيت
يف ضمان استغالل املورد املقيد واملتمثل ) DBR(الـما يتفق مع هدف  هذا ؛يتأثر بأي أعطال يف املوارد غري املقيدة

املخزون الوقيت من ناحية بتنشيط هذا املورد من ناحية، ومحايته من أعطال املوارد غري املقيدة ب بأقصى طاقة ممكنة
  .2تتحدد بطاقة هذا املورد مؤسسةمن منطلق أن الطاقة الكلية لل ،أخرى

 مداخل التغيير الجذري  -2
البيئة  ملؤثرات السوق استجابة يفمتوقعها عادة التوازن ألعماهلا و إري إىل يالتغ ةسرتاتيجيال هاتنفيذبتسعى املؤسسة 

تعزيز امليزة ل مرغوبة مستقبلية حالة جتاه للمؤسسة احلايل الوضع يعرب عن عملية حتريك .االستمرار والنمو لضماناحمليطة 
 خيتلف التغيري االسرتاتيجي حسب. اء املؤسسةأدبالتنافسية بالتغيري االسرتاتيجي وهو احلجر األساسي األكثر أمهية 

 وحجمه، من بني أشكاله التغري اجلذري الذي ينشأ من تطبيق تغريات جذرية يف البيئة الداخلية للمؤسسة التغيري عمق
أن مدخل التغيري اجلذري حيوي أداتني لتحسني  )2006(أشار بورنات لقد . 3أو حىت أفرادها أساليبها أو كهيكلها

  . 4وإعادة هندسة العمليات) Hoshin kanri( يكانر اهلوشني  مها التخطيط االسرتاتيجي من خالل أسلوب  األداء
   ي كانر الهوشين)Hoshin kanri(  

اليت تعين البوصلة " شني"و ،واليت تعين حرفيا القرار "هو: "اهلوشني مصطلح ياباين مركب من مزيج من كلمتني
 .اهلوشني كانري فكرة إبرة البوصلة لتوجيه مجيع أفراد العمل حنو حتقيق هدف مشرتك حاقرت اإلدارة؛ بالتايل  تعين انريكو 

 سرتاتيجيةالا السياسة وتطوير) Management by policy(بالسياسات  اإلدارةك تسميات عدة للهوشني كانري
)Strategic policy deployment .(رد املتاحة وتركزها على عدد يف اهلوشني كانري، يتطلب حتسني األداء تعبئة كل املوا

أول  اليت 5يأخذ مبادئ اإلدارة باألهداف كانريوشني  اهللذا . للتحسني والتقدم أهدافاقليل من النقاط الرئيسية تشكل 

                                                
  .9ص ،مرجع سابقزغلول،  حممد الرءوف عبد جودة1
  .12رجع سابق، صحممود يوسف الكاشف، م 2
  .65-64، 61، ص2008، اجلامعة املستنصرية، العراق، 69: طالب أصغر دوسة، سوسن جواد حسني، التغيري االسرتاتيجي وانعكاساته على األداء التنظيمي، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد 3

4 Vincent Bronet,(2006), Amélioration de la performance industrielle à partir d’un processus référent: Déploiement inter 
entreprises de bonnes pratiques, thèse de doctorat en Génie industriel, Université Savoie Mont Blanc, France, p30-35. 

  : اعتمادا على 5
- Vincent Bronet, Op.Cit, p34. 

سبة ادراسة تطبيقية، دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة، قسم احمل: كاليف تيار القيمة ألغراض تدعيم اسرتاتيجية االستدامة يف ظل بيئة التصنيع املرشَّداملشهراوي، استخدام منوذج قياس ت زاهر حسين قاسم -
  .62، ص2015واملراجعة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، 
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اب وعرفها The practice of management(1(يف كتابه 1954ا هو بيرت دراكر عام  ىمن ناد أسلوب إداري : "أ
والطويلة األجل وجيمع بني جوانب إدارة  ةهداف لتحقيق التوازن بني األهداف القصري للمحاسبة عن حتقيق األ

يف أداء املؤسسة ومنظم إلطالق طاقات  اسرتاتيجيةبأنه مدخل شامل لتحقيق طفرات  اهلوشني يتميز. 2"العملية
ى األولويات احليوية واليت متثل طبقا لألولويات، وهو يقوم على تركيز املوارد عل اسرتاتيجيةاملؤسسة لتحقيق اجنازات 

ني كانري بالرقابة املباشرة من شو اهلوبالتايل يسمح . 3فجوات األداء وكذا ترمجة الرؤى املستقبلية إىل نتائج قابلة للقياس
دف تطوير املؤسسة وتنفيذ  أنشطةخالل التنسيق املفصل بني  ا وتطوير االعمليات  سرتاتيجيتها يف كافة مستويا

أن ) Tennant & Roberts, 2000( تينانت وروبرتس يرى .4املتاحة لتحقيق أهدافها والعمل على استمرارية ذلك الوسائل
ا االسرتاتيجي للتخطيط أداة ليس كانرياهلوشني    سرتاتيجيةاال اخلطة لنشر ةتنفيذي أداة اعتبارها ميكن لكن ،يف حد ذا
 على وتعتمد االسرتاتيجي، التخطيط عملية تسهل أن ميكن اأ من الرغم على املؤسسة كافة مستويات يف القائمة
 اهلدف ترمجة هذا األسلوب يستلزم فتطبيق التنفيذي، الرئيس يرمسها اليت األهداف من واضحة جمموعة وجود

   5: إىل بغنوت :وفقا لـ سرتاتيجيةأهدافه اال وتتلخص بيوم، اً يوم مطلوبة وسلوكيات أنشطة إىل االسرتاتيجي
 استعمال من خالل العملية، هذه ألداء املفتاحية األهداف نفس يف العملية يف الفاعلني مجيع اشرتاك ضمان -

 تنظيمي؛ مستوى لكل ومعدلة مباشرة مقاييس
 ؛أفضل بشكلوتنسيق املوارد اجلهود رتكيز ب الرئيسية هدافاأل لتحقيق املؤسسة ومهام وظائف مجيع توجيه -
 للمحيط؛ة التغريات املستمر  مع بسرعة التكيف من هامتكن بطريقة ملؤسسةا وأنشطة ألهداف الفعال التعديل -
 1990تعترب إعادة هندسة العمليات أحد أبرز الظواهر اإلدارية احلديثة اليت ظهرت يف : إعادة هندسة العمليات 

 :واصدرا كتاب) Champy( تشاميبمث تعاون مع ) Reengineering work(مقال يف ) Hammer(على يد هامر 
)Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution ( بشكل سريع يف  تانتشر  ةمثمن

منذ ذلك احلني أحدثت ثورة حقيقية يف جمال اإلدارة مبا حتمله من أفكار . األوساط األكادميية ويف كل القطاعات
قامت  افة األنشطة واإلجراءات واالسرتاتيجيات اليتري يف كذغري تقليدية ودعوة صرحية إىل إعادة النظر وبشكل ج

تعد إعادة هندسة العمليات من املوضوعات احلديثة؛ نتيجة لذلك استخدمت . 6املؤسساتعليها الكثري من 
) Davenport, 1993(، جتديد العمليات )Talwar,1993(إعادة اهليكلة  :هامن أمه العديد من املسميات لوصفها

مصطلح اهلندرة واليت قد تبدو يف البداية  أما. Davenport & Short, 1990(7(ليات اإلدارية وإعادة تصميم العم
                                                

  .128ص، 2014األكادمييون، الوظائف واإلدارة، : أمحد يوسف دودين، منظمات األعمال املعاصرة 1
2 Peter F. Drucker, and Joseph A. Maciariello (2008), Management, Rev Edition, HarperCollins ebooks, p22(xx). 

  .83مفيدة عيسى حيياوي، إهلام صادق حيياوي، عزيز سطحاوي، مرجع سابق، ص 3
: ستعمال أدوات احملاسبة الرشيقة يف دعم نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية، جملة الكوت للعلوم االقتصادية، العددعباس نوار كحيط املوسوي، سجاد مهدي عباس الغرباوي، ا 4

  .508، ص2015، جامعة واسط، العراق، 17
5 Vincent Bronet, Op.Cit, p34. 

  : اعتمادا على 6
إدارة منظمات األعمال : مدخل تكاملي، حبث مقدم إىل مؤمتر العلمي الثالث: ال من منظور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحممد مصطفى القصيمي، تفعيل مهام إعادة هندسة األعم -

  .2، ص2009والتحديات العاملية املعاصرة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، نيسان 
العلوم ة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، كلي: هندسة عمليات إدارة سلسلة التوريد،حبث مقدم إىل امللتقى الدويل اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة عمر أقاسم، الشيخ ساوس، إعادة -

 .2، ص2011ماي  19و 18 :االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، يومي
الواقع : للجودة السعي حنو التقدم األول الوطين احلامسة، حبث مقدم إىل املؤمتر النجاح عوامل: العام القطاع يف )اهلندرة(اإلدارية  العمليات هندسة احلمايل، إعادة حممد ييب، راشدالعت مرزوق سعد 7

  .8ص، 2004ماي  17- 15 :سعودية، أياموالطموح، اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس واللجنة الوطنية للجودة بالرياض، ال
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 Reengineering( لكلميت العربية الرتمجة متثلو  إدارة،و  هندسة: كلمتني من مركبة جديدةغريبة فهي كلمة 

business(1 .ا عملية تغيري جذري وليس جزئي دف  اً ينظر إىل إعادة هندسة العمليات بأ يف عمليات املؤسسة 
تم كما ؛2األداءحتسني  ا  عن طريق فحص وإعادة تصميم العمليات لتبسيطها باستخدام  العمليات تحسنيب أ

إعادة التفكري املبدئي واألساسي :"ـب تشاميبهامر و  هاعرف .3األداء يف تغري جذري حداثتكنولوجيا املعلومات إل
يف مقاييس  تدرجيية هامشية وليستاإلدارية لتحقيق حتسينات جوهرية وفائقة وإعادة التصميم اجلذري للعمليات 

 قو  صياغتها يف جزئياً  اختالفاً يالحظ أن هذه التعريفات ختتلف . 4"األداء مثل التكلفة، اجلودة، اخلدمة والسرعة
   5:هيربع األعمليات مفاتيح إعادة هندسة العناصر  فإن )2002(هامر وشاميب لـ وفقاً  .املضمون يف بعيد حد إىل

األساسية  العمليات فهم هيإعادة هندسة العمليات  يف البدء قبل األوىل اخلطوةإن : )Fundamental(األساسية  -
 نؤدي ملاذا نفعل؟ ما نفعل ملاذا ؟املؤسسة تعمل يفك :لحو طرح جمموعة من األسئلة  جيبحيث  يف املؤسسة

ا العمل اليت قالطر  واالفرتاضات القواعد يف نظراألفراد على ال جيرب مما ؟الطريقة ذه   ؛ينفذ 
 للوضع ظاهريةأو  سطحية تغيريات جمرد وليس اجلذور من التغيري تعين ذريةاجل تصميمال إعادة: )Radical(جذري  -

 جديدة طرق وابتكار القائمة واإلجراءات اهلياكل مجيع جتاهلمن خالل  اً متام القدمي من التخلص هي وإمنا. لقائما
  ؛أو تطوير األعمال احلالية تعديل أو حتسني وليس واالبتكار يف األعمال التجديد وبالتايل هي. متاماومستحدثة 

 يف نوعية قفزات حتقيق إىل دف بل شكلية حتسينات إدخالال تعين إعادة هندسة العمليات ): Dramatic( فائق -
 فالتحسينات البسيطة .األداء ومستويات ساليبألا يف كلية تغيريات إجراء إىل احلاجة عند ضرورة ؛ وهياألداء

   ؛مبتكر جديد بشيء واستبداله القدمي نسف تطلبتموجود بينما إعادة هندسة العمليات لل صقالً تتطلب فقط 
ا عملية؛ حنو موجهة ليست عادة العمل فريق اهتمامات: )Processes(ت العمليا - على فرص العمل،   تركز أ

   .العملياتلكن ليس على  واألفراد تنظيميةال اهلياكل ،الوظائف
 التحسين المستمر -3

 إىللذا ميكن النظر  بالتوازي مع متطلبات االستجابة للتغيري األفضلنزوع الدائم حنو  إىليستند التحسني كفلسفة  
سني املستمر جناز التحإميكن . ومتلك السوقتسعى للتنافس  بالنسبة للمؤسسات اليت تهايادون علم التحسني كمرحلة 

 إذ التنافس، يف اليابان جناح سر نهأ على هذا املفهوم) Masaaki(ماساكي يصف . 6حمددةطوات خببثبات وتواصل 
 أعلى مستويات وحتقيق وإقامة أفضل بطريقة الصغرية األشياء وأداء املستمر، التدرجيي التحسني حنو السعي يتضمن
وتعين التغيري  ) Kai( األول مقطعني منوهي كلمة ) Kaizen(اليابانية كلمة حد الرتاجم للأ هواملستمر  التحسني. لألداء

                                                
جامعة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد،  04: ، العدد08: لدصالل راهي احلسناوي، األفاق املستقبلية هلندرة املنظمات ومدى تطبيقها يف العراق، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اسامل  1

  .128، ص2006القادسية، العراق، 
امعة السليمانية، جملة جامعة االنبار للعلوم العزيز سليمان، أياد شاكر سلطان، عثمان عبد القادر محه أمني، خفض التكاليف بأستخدام مدخل إعادة هندسة العمليات دراسة تطبيقية يف جغازي عبد  2

لد   .348، ص2012، جامعة االنبار، العراق، 09: ، العدد04: االقتصادية واإلدارية، ا
3Margaret Tan, and Thompson Teo (1997), From low technology to high technology: A tale of two printing companies, 
Information Technology & People, Vol.10, n04, p287. 
4 Michael Hammer, and James Champy (2001), Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution, 
HarperCollins Publishers, Inc. PerfectBound, New York, USA,p35. 
5Dejan Stojkovic, and Ratko Djuricic (2011), BPR concept as the factor of successful electronic business of a modern 
companies, International symposium engineering management and competitiveness, 24-25june, Zrenjanin, Serbia, p89. 

يد الرباوي، على منصور حممد بن سفاع، تقنيات التحسني املستمر واألداء املنظمي 6  جملة العلوم االدارية واالقتصادية،تأطري مفاهيمي ومؤشرات قابلة للتطبيق يف املنظمات الصناعية، : نزار عبد ا
  .8-7ص، 2008لعلمية خلرجيي ومنتسيب كليت االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة عدن، سلطنة عمان، ، اجلمعية ا01: العدد
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 احلياة الشخصية، يف مستمر تغيري عن عبارة األفضل كلمة هنا .األفضلاألفضل  أي التغيري حنو  أي) zen(والثاين 
  .1واملخلفات الضرورية غري التكاليف من للتخلص بسيط حنو على والعملية االجتماعية

حتسني اجلودة  ،لتطبيق وسائل لتخفيض التكاليف املستمرالسعي : "هذا األساس عرف التحسني املستمر بأنهعلى  
يتعدى جماله حدود العمليات التصنيعية ليتضمن حتسينات على تصميم املنتجات كما تنفذ  اإلنتاجية؛وزيادة 

جيب املؤسسة  مجيع جوانبض أن رت يفكايزن الحظ وفقا ملا سبق أن الي  .2"التحسينات املستمرة على أساس املشروع
دون  نيحسحيقق التشأنه أن  ما منوكل املمارسات اإلدارية، املنتجات  العمليات، األفراد، ،وقتالتحسن يف تأن 

  .فضل بصفة مستمرة ال تنتهي أبدايف مهام صغرية حنو األتغيريات  صنعما يعين  توقف
Five-S; 5S(زن واليت تسمى أما خطوات النهج الياباين يف تنفيذ الكاي

 (3:هيف  
ال لزوم له، ما هذه اخلطوة تنطوي على فصل ما يلزم من  ):Straighten up(مرتبا ومنظما  جعلها 1الخطوة  -

 ؛األوراق واملستندات ،املنتجات ،اآلالت العملية،مثل األدوات، عدة ال لزوم له يف جماالت  اوالتخلص مم
هذه اخلطوة تنطوي على وضع أشياء مثل األدوات  ):Put things in order( في نظام األموروضع  2خطوة لا -

ا الصحيح واحلفاظ   ؛عنها دون إضاعة الوقت يف البحث ادهاإجيحبيث ميكن يف النظام  عليهاواملواد يف مكا
أن لعمل لاحلفاظ على مكان العمل نظيفا حىت ميكن على  تنطوي هذه اخلطوة): Clean up( تنظيفال 3لخطوة ا -

 ؛اً موقع العمل فوضوي ما يكونيسري بطريقة فعالة، وخالية من املشاكل اليت ميكن أن تنتج عند
توحيد ب  ؛واحلفاظ عليها السابقة تنفيذ اخلطوات يةتوحيد كيفلدف  :)Standardize(المعايير توحيد 4لخطوة ا - 

 ؛مكانه يف كل شيء،  وقت بكلم العمل احلفاظ على املعايري العالية وتنظي ،كل عملية معيارل ،أفضل املمارسات
 .اً انضباطو  اً تدريبوهذا يتطلب عمل للإجراءات موحدة بااللتزام الدقيق  تعين ):Discipline( االنضباط 5خطوة ال -

 إعــادة بــأن ومريديــث شــافرالطيــب داودي ومــراد حمبــوب علــى جمموعــة مــن التعــاريف مــن بينهــا تعريــف عتمــد القــد 
حيــث .جــل تفســري عالقتهـا بالتحســني املســتمرأاألعمـال مــن  عمليــات تصــميم إعــادة يف اعاإلبـد هــي العمليــات هندسـة
 أو جمـٍد  غـري يصـبح معينـة نقطـة عنـد التحسـني ألن دائمـة بصـفة املسـتمر التحسني تنفيذ ميكنها ال املؤسسات أن وضحا
 أخطـاء الـيت قـد ينـتج عنهـا ليـاتالعم هندسـة إعـادة مـدخل ينفذ أو يبتكر أن الفرد على ،النقطة هذه يف .للغاية مكلٍف 
 هندسـة وتنفيـذ مـدخل إعـادة عنـدما يصـبح غـري جمـٍد  املسـتمر التحسـني عـن التوقـف جيـب هلـذا. وضـبطها حتسينها ينبغي

   ):  19/01(ما يوضح الشكل رقم كأخرى؛   مرة وحيسن ويبتكر وحيسن يبتكر أن الفرد على جيب بذلك .4العمليات
  
  
  

                                                
 يف الطبية ستلزماتوامل األدوية لصناعة العامة الشركة يف حتليلية دراسة :املستدامة التنافسية امليزة حتقيق يف الرشيق التصنيع مرتكزات السبعاوي، دور قاسم اهللا وعد إسراء الطائي، علي منيب بسام 1

امعة قاصدي مرباح سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ج :حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل حولنينوى، 
  .296ص، 2012 نوفمرب 21و 20 :بورقلة، اجلزائر، يومي

لد: كامل جواد، مداخل التحسني املستمرمها   2   .103، ص2009، جامعة بغداد، العراق، 07: ، العدد02: دراسة مقارنة، جملة دراسات حماسبية ومالية، ا
 ا يستخدم قائمة من مخسة الكلمات اليابانية مرتمجة التينيا وهي ذا االسم أل  .Shitsuke، وSeiri ،Seiton ،Seiso ،Seiketsu :مسيت 

3 David L. Goetsch, and Stanley Davis (2013), Quality management for organizational excellence: Introduction to total 
quality, Pearson Education Limited, London, p367. 

 .153-152ص ،2013، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 32: لة العلوم اإلنسانية، العددالطيب داودي، مراد حمبوب، دور إعادة اهلندسة اإلدارية يف حتسني جودة اخلدمة املصرفية، جم 4
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  هندسة العمليات وإعادةالتحسين المستمر  تسلسل): 19/01(الشكل رقم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .152ص ،2013، اجلزائرجامعة حممد خيضر بسكرة، ، 32: العددالطيب داودي، مراد حمبوب، دور إعادة اهلندسة اإلدارية يف حتسني جودة اخلدمة املصرفية، جملة العلوم اإلنسانية، : المصدر

 القياس المقارن -4
  جياد أو تشخيص عالمة أو إمن علم املساحة الذي يهتم مبسح األرض من خالل ) Benchmarking(كلمة   اشتقت

ُ  ملواضع حمددة مسبقا  )Reference  points( تكون نقطة مرجعيةشارة إ  ستعملوتاستنادا إليها النقاط األخرى  تّقوم
لقياس لذور التارخيية عود اجلت .Benchmarks(1(  من خالل حتديد عالمات أو إشارات مقابلها، املقاييس ألخذ ًا مرجع

بدراسة أفضل األساليب املستخدمة يف معامل الطحني الربيطانية، ) Lowell(ال و ل، عندما قام 1810 إىلاملقارن 
ال يف بداية القياس املقارن كانت اليابان أول من طبق مفهوم  .للوصول إىل أكثر التطبيقات جناحًا يف هذا ا

  أثناء األمريكية ؤسساتامل وحماكاة األفكار ستقطابال املعلومات مجع على جهودهم بانيوناليا ركزمسينيات عندما اخل
م  إبداع يف عليها واالستناد يتهمخلصوصه شاهدو  ما وتكييف املعرفة على احلصول إىلدف  تكان اليت املكثفة زيارا

م م منتجا يف  ا األسلوب إىل الواليات املتحدة األمريكيةوانتقلت تطبيقات هذ. من خالل الزيارات امليدانية ومبتكرا
اله) Xerox(، حيث تعترب شركة التنافسية استجابة إىل 1979   .2ي الرائدة يف هذا ا
املعايرة النموذجية، : العربية للقياس املقارن منها املصطلحات اللغوية طارإ يف املفهوم ذا التسميات اختلفت لقد

قياس  بأنه نه يوجد إمجاع شبه تام على املعىن املقصود منهاأإال ... املرجعي، القياس بالغرياملقارنة املرجعية، القياس 
دف ال  م من اآلخرين األداء مقارنة بأداء املؤسسات الرائدة يف نفس ا لقياس عرف ا. التحسني من خالل التعّل

 إىل املؤسسة اليت ستقود األفضل لصناعاتا ممارسات وتكييف وحتليل لتحديد ومنظمة، مستمرة عملية" :بأنهاملقارن 
من خالل مقارنة الطرق احلالية  املهاميقصد به البحث املستمر عن أفضل طريقة فعالة إلجناز ف .3"متفوق أداء

 .4املؤسسةضمن نفس أو ممارسات سابقة املنافسة أو مع وحدات فرعية أخرى  املؤسساتومستويات األداء مع أفضل 
يف املنتجات طريقة منهجية لتحديد وفهم، وخلق تطورات وتفوق :" هوف ).Voehl & al( ل وآخرونفو : بالنسبة لـأما 

املقارن قياس على مستوى العمليات، ال. "العمليات واملعدات واملمارسات لتحسني أداء املؤسسةواخلدمات، التصميم، 
دها أو تكييفها من أجل احلد من التكاليف، وسيلة منهجية لتحديد العمليات واملمارسات املتفوقة اليت يتم اعتما هو

تساعد كما . لعمالء الداخليني واخلارجينيلتوفري قدر أكرب من االرتياح و املخزون التحكم يف زمن، دورة التقليل 

                                                
 –ية العراق(دراسة ميدانية يف الشركات العامة لسمنت : ةصالح عبد القادر النعيمي، سناء عبد الرحيم سعيد، سعدون حمسن، تقومي أداء بعض الشركات الصناعية بأسلوب املقارنة املرجعية االفرتاضي 1

لد، )اجلنوبية –الشمالية   .54ص، 2009، جامعة بغداد، العراق، 54: ، العدد15: جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، ا
 العامة اإلدارة معهدء متميز يف القطاع احلكومي، حنو أدا: اريةمسري حممد عبد الوهاب، املقارنة املرجعية كمدخل لتقييم أداء البلديات يف الدول العربية، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل للتنمية اإلد 2

 .14، ص2009نوفمرب  4-1: بالرياض، السعودية، أيام
 .225، ص2010اق، ،كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العر 25:العدد: ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةالمعرفة في تطبيق المقارنة المرجعيةإدارة دور ، ايناس القضاة، خالد محمد،فراس سليمان3

4 Ronald W. Hilton, and David E. Platt (2014), Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment, 
McGraw-Hill Education, New York, USA, p514. 

 )إعادة هندسة العمليات(االبتكار 

 التحسين المستمر

 )إعادة هندسة العمليات(االبتكار 
 التحسين المستمر

 )إعادة هندسة العمليات(االبتكار 
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ا األعمالطريقة اليف  عيد النظرتُ  جتعلها املؤسسات على حتقيق أفكار جديدة ن القياس املقارن من ِك ُمي . 1اليت متارس 
َ اعرفة املعدل م  املؤسسة فإذا كان معدل تطور ؛اكتساب املعارف واإلبداعو سري به املنافسون حنو التطوير والتحسني لذي ي

ا  ارن من سرعة تكيفها مع القياس املق يزيدهلذا . قل من املنافسني فإن ذلك يعد إنذارا باخلطرأوحتسن عمليا
االستفادة من التجارب الناجحة والفاشلة والوقوف على  ،اعمليااحلصول على أفكار جديدة يف املستجدات، 

تركز على جهود التحسني وتقدمي منتجات حالية أو جديدة بتكلفة  املؤسسةعل جيكما . خطاء احلاصلة وتصحيحهااأل
داه ال يقتصر دور القياس املقارن يف حتسني األداء االقتصادي بل يتعف ،العمالءقل وجودة أفضل ووقت أسرع إلرضاء أ

 لياً داخ أفضل أداء مستويات إجياد على قومي القياس املقارن بأن القول ميكن. 2ليشمل األداء االجتماعي والبيئي
  .3التنافسي للقياس بالنسبة وهذا القطاع نفسب العاملة أو املنافسة املؤسسات مع خارجياً  أو ؛الداخلي للقياس بالنسبة

  مداخل التحكم في الجودة  :ثانيا
تم أكثر برغبات  ؛حد املداخل األساسية لتحسني أداء املؤسسةأودة متثل اجل  العمالءفلقد أصبحت هذه األخرية 

. والعمل على تلبيتها إلرضائهم، حيث مل يعد السعر هو العامل احملرك لسلوكهم بل ظهرت جوانب أخرى كاجلودة
مداخل لبقاء يف السوق أمهها التميز يف األداء من خالل على حتقيق مزايا تنافسية تضمن هلا ا حبثهاوبالتايل تركز املؤسسة 

      .سيقما ستة) 2(اجلودة الشاملة و إدارة)1: (اجلودةاستخدام ب األداءمن بني املداخل املقرتحة لتحسني . 4اجلودة
 الجودة الشاملة  إدارة -1

دف إىليعترب   حتسني وتطوير األداء بصفة مستمرة مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت 
عليها أن تقدم  اً لزام كان ،أكثر عمالء اكتساب من املؤسسةتتمكن  لكي .العميل ملتطلباتمن خالل االستجابة 

تضمن استمراريتها يف ظل  بأن، وأن ترتقى بصناعتها ةاملختلف موتفضيال مذات جودة تتناسب مع رغبا منتجات
يف ظل بيئة التصنيع احلديثة أصبح أنه  حيث ذكر) 2009(أكد على ذلك النعيمي وآخرون د قو  .املنافسة العاملية

 مؤسسةحتقيق اجلودة ليس مكلفًا وإمنا املكلف هو عدم حتقيقها، لذلك أصبحت اجلودة ضرورية جيب توافرها يف أي 
إدارة ) Brickley & al., 2016( هؤ يعرف بريكلي وزمال .5"حتقيق أهداف النمو والتوازن واالستقرار يف السوقيف ترغب 

اباجلودة الشاملة   العمالء توقعات لتلبية الالزمة التنظيمية والتغيريات يةاإلدار  عملياتال إدارية تشمل مجيع فلسفة:" أ
ا. 6"ستمرامل نيتحسال وحتقيق   7:كما أ

 مستمر؛ بشكل اجلودة حتسني جلأ من املؤسسة اتإمكان على واحملافظة التطوير تعين: اإلدارة -
  ؛للعملية مبا يرضي املستفيد األوىلتاليف العيوب والنواقص من املرحلة وتضم  املستفيد ملتطلبات الوفاء تعين: الجودة -

                                                
1Frank Voehl, H. James Harrington, Chuck Mignosa, and  Rich Charron (2014), The Lean six sigma black belt handbook: Tools 
and methods for process acceleration, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, p503-504, p216. 

، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 04: العدد اجلزائرية، املؤسسات أداء املراعي، جملة / احلضنة يتشرك مقارنة املؤسسات دراسة أداء وتقييم قيادة يف املرجعية املقارنة صالح بالسكة، نور الدين مزياين، مسامهة 2
 61- 59ص، 2013اجلزائر، 

لد االقتصادية الدراسات جملة التنافسي، املوقف تعزيز يف اسرتاتيجي منظور من التكاليف إدارة دور زغدار، أمحد ،سعيد بن أمني 3  التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية06: ، العدد01: واملالية، ا
  .21ص، 2013الوادي، اجلزائر،  جامعة

 .84مرجع سابق، صمفيدة عيسى حيياوي، إهلام صادق حيياوي، عزيز سطحاوي،  4
اسرتاتيجية،  رؤىتقنيات إدارة التكلفة يف حتسني األداء يف الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية، جملة إدارة اجلودة الشاملة و  حممد حممود النحوي، أثر العزيز أمحد الشربايت، الـناصر أبراهيم نــور، عبد بدعـ 5

  .83، ص2016االسرتاتيجية، االمارات،  والبحوث للدراسات اإلمارات ، مركز16: العدد
6James Brickley, Clifford Smith, and Jerold Zimmerman (2016), Managerial economics and organizational architecture, McGraw-
Hill Education, New York, USA, p824. 

 .27، ص2007، 1، طاألردن، بعمان ، دار جريريف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي: اجلودة الشاملة إدارة ،مهدي صاحل السامرائي 7



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                 األول                                                                                                            الفصل 

[73] 
 

 احتياجات التعرف على من ءًا بد العمل، مظاهر من مظهر أي يف اجلودة عن البحث مبدأ تطبيق تتضمن: الشاملة -
 .له املقدمة أو املنتجات والعاملني اخلدمات عن راضيا املستفيد كان ما إذا بتقييم وانتهاء املستفيد

   ,Juran & Gryna, 1970; Crosby(دميينج و ؛ كروسيب، فيجنباوم،  غرينا،و جوران  مثلأشار خرباء اجلودة لقد 

1979; Feigenbaum, 1986; Deming, 1988(  خاصة  اجلودة الشاملة سوف يؤدي إىل حتسني األداءبإدارة أن االلتزام
إدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة إدارية  أن وصفي عقيلي ريف حني أوضح عم. 1حبيةحتسني مستويات ومقاييس الر 

حديثة تأخذ صورة منهاج أو نظام إداري شامل مبين على أساس إحداث تغيريات جذرية داخل املؤسسة للفكر 
دف . اإلدارية ونظم وإجراءات العمل واألداء وكل شي فيها والسلوك والقيم واملعتقدات واملفاهيم اإلدارية ومنط القيادة

ا من سلع وخدمات وبأقل ت ىعلأتطوير وحتسني مكونات املؤسسة كافة للوصول إىل  كلفة وبالتايل جودة ملخرجا
م وفق ما يتوقعونه؛ انسجاما مع ب درجات الرضا للعمالء حتقيق أعلى م ورغبا رضا  تدرك أن اسرتاتيجيةإشباع حاجا

رضا من خالل أداء العمل يعتمد على هذا ال املؤسسةإذ أن بقاء وجناح واستمرار . العميل وهدف املؤسسة مها واحد
خ العمل اجلماعي التعاوين املنسق، بادئ منها ترسيجمموعة من املاعتمادا على  ؛دون أخطاء من الوهلة األوىلالصحيح 

  .2بالتايل حتقيق الفوائد للجميع ،والتحسني املستمر ل وجهحتفيز الطاقات والقدرات واستثمارها على أفض
 اجلودة، ختفيض التكاليفمستويات حتسني العمل على  ميكن القول أن إدارة اجلودة الشاملة تعين ملا سبقتبعا 

متامًا  ، ألن من مهام إدارة اجلودة الشاملة تفادي السلبياتللمؤسسة الشاملرفع مستوى األداء و العمالء رضا حتقيقا ل
  . تؤكد على القيام باألعمال بصورة صحيحة من أول مرة حيث 
 سيقما ستة -2

اليت  سيقما ستة األساليب هذه أحد املختلفة، املؤسسات اجلودة يف حتسني إىل دف أساليب عدة ظهرتلقد 
ا وتوقعاته متتاز العميل حاجات حيقق مبا املنتج جودة على تركز  يع العمليات بأقلمج يف األداء حتسني على بقدر

 الثامن احلرف )Gauss(للقياس إىل استخدم غاوس  كمعيار ستة مدخل سيقما جذور تعود .أخطاء وبال التكاليف
 اعتمد. الطبيعي املنحىن يف احلسايب املتوسط عن للقيم املعياري االحنراف على يدل رمز )(اإلغريقية  األجبدية يف عشر

 يف). Western Electric( شركةب املنتجات جودة لقياس كمعيار سيقما ثالثة 1924 عام يف) Shewhart(شيوارت 
 قبل املنتجات عيوب لقياس ستة سيقما اسرتاتيجية مرة ألول) Motorola(شركة  املاضي استخدمت القرن مثانينات

 1988سنة تاستطاعو  سنوات أربع خالل دوالر بليون 2أكثر من  توفري من متكنت حيث العميل، قبل من اكتشافها
  .IBM(3(كشركة   املدخل هذا تتبىن أخرى شركات جعل الذي األمرللتميز بالدرج  جبائزة الفوز ستة سيقما استخدامب

  تشري سيقما ستة بينما. 4الكمال عن احملددة العملية احنراف مدى يقيس إحصائي تعبري) SIGMA(يقصد حبرف 

                                                
1 Douglass Cagwin, and Katherine J Barker (2006), Activity-based costing, total quality management and business process 
reengineering: Their separate and concurrent association with improvement in financial performance, Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal, Vol.10, n01, p51. 

لد: ر ادارة اجلودة الشاملة يف تقليل املخاطر يف قطاع التعليم العايل االردين يف ظل االزمة االقتصادية العامليةعلى فالح الزعيب، دو  2 لة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، ا ، 06: دراسة تطبيقية، ا
  .12، ص2013جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، اليمن، ، 11: العدد

أكتوبر مبصراته، ليبيا،  7التعليم العايل وسوق العمل، كلية اآلداب، جامعة  :إعادة اهلندسة وستة سيقما، حبث مقدم إىل املؤمتر العريب حول: ابنة، أبادل حديثة يف إدارة التعليم العايلصاحل أمحد أمني ع 3
  .8، ص2010أفريل  15و 14: يومي

فرع بابل، جملة العلوم اإلقتصادية /دراسة حالة يف الشركة العامة لتجارة احلبوب :Six Sigmaاس، حتسني العملية باستخدام طريقة إيثار عبد اهلادي الفيحان، صالح عبد محزة، سعد فارس عب 4
  .133، ص2005، جامعة بغداد، العراق، 37واإلدارية، العدد 
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امفهوم ك   والتحليل املؤكدة املعلومات ستخدم ت )Rigid and systematic methodology(صارمة منهجية نظامية : "بأ
: معلمي )1( :ثالثة أجزاءب هذا املدخل وميكن اعتبار. تحديد ومنع األخطاءباإلحصائي لقياس وحتسني أداء املؤسسة 

DMAIC/DFSS(باستخدام  :منهجية )2(، مليون الفرص العيوب كل من اً جزء 3.4هو نسبة 
(أدوات حل ك

مفهوم  خيتلف .1"بالعميلعرفة املقرارات مبنية على  اختاذو  املؤسسةتخفيض التباين يف ب: فلسفي )3(اهليكلية و كلا املش
)6 (كالتحسني املاضي القرن من والثمانينات السبعينات عقدي يف سائدة كانت اليت اجلودة مبادرات عن اً جوهري 

أجل  من العمليات قدرةو التحسني ، لقياسا اجلديد على املراقبة، ماملفهو  هذا يشتمل إذ الشاملة اجلودة وإدارة املستمر
 ملعدالت قياس جمرد من أكثر) 6(الـطريقة  عرب اجلودة برنامج يقدم. العيوب أنواع كل من خالية منتجات بناء

مث  ومن ءاألدا حتسني مراحل عرب والطرق األدوات من واسعة سلسلة ودمج تقدمي على تنفيذها يشتمل إن إذ العيوب،
 احلامسةو  األساسية العميل متطلبات على قياس املدخل هلذا األساسية الفكرة ترتكز. ائي كهدف األرباح حتسني

 األهداف تلك حتقيق عن ًا عوض اإلنتاج أثناء األهدافب األداءة مقابل مث ومن لتحقيقها املؤسسة تسعى ًا أهداف بوصفها
ا تركز على بناء مستوى حمدد ) 6(الـحسن عترب حممد قدري ا. 2تصنيع املنتجات بعد أحد مداخل حتسني األداء أل

؛ عمليات املؤسسةو  أنشطة كافةفعالية  ءمة لتحسني ودعم الكفاءة و من أكثر األدوات مالآليتها  نكما أ .من األداء
 .3يتم حتليل الفجوة بني األداء احلقيقي واملرغوب فيها باستخدام جمموعة من املعايري الكميةف

  مداخل التحكم في التكلفة: ثالثا
هو احلصول على األرباح وتعظيمها؛  مؤسسةأن اهلدف األساسي ألي بتنبع أمهية تقليل التكلفة والتحكم فيها 

؛ فدون تستطيع املنافسة يف السوق بذلكعن طريق حتكمها يف أنشطتها حبيث تعطي أفضل منتج وبأقل سعر  هذا يتم
ُ  تنافسيًا  بعدا ةلفالتك يف التحكم ميثل كما .4 البقاء طويالً  حتقيق هامش رحبي لن تستطيع  من حتقيقه ى إىلعسي

 نشاطها لفةتك لتخفيض طرق عن تبحث أن مؤسسةعلى  جيب وبالتايل ة،التنافسي ياااملز  كتسابال  ستمرامل هتماماال
يف  اإلنتاج) 2(، لتكلفة املستهدفةا)1: (من بني املداخل املقرتحة لتحسني األداء بالتحكم يف التكلفة .5مستمر بشكل

  .نظام التكاليف على أساس األنشطة) 3(و الوقت احملدد
 التكلفة المستهدفة  -1

 أي اإلنتاجية العملية من مبكرة يف مراحل املنتجات تكاليف ختفيض فكرة مع القيمة هندسة دمج مت الستينات يف
 من اليابان يف هلا استخدام أول كانقد  ل .)Target cost; TC( التكلفة املستهدفةبأسلوب هذا  يَ ُمسِّ  التخطيط مرحلة يف

التكلفة بتتحكم عوامل السوق  انطالقا من أن. 6لتطبيقلمث انتشرت  1963 عام السيارات إلنتاجشركة تويوتا  قبل
توى من يقع عند مسالذي تحديد سعر السوق املستهدف ب تبدأ هذه الطريقةقبل تقدمي املنتجات اجلديدة؛  املستهدفة

                                                
 Define, Measure, Analyze, Improve, and Control/Design For Six Sigma. 
1 Frank Voehl, H. James Harrington, Chuck Mignosa, and  Rich Charron, Op.Cit, p539. 

  .131صإيثار عبد اهلادي الفيحان، صالح عبد محزة، سعد فارس عباس، مرجع سابق،  2
  .436قدري حسن، مرجع سابق، ص حممد 3

4 O.Y. Ojedokun, T.O. Odewumi, A.O. Babalola )2012( ,Cost control variables in building construction: A case study of  
Ibadan North Local Government Oyo State - Nigeria, Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), Vol.04, 
n.01, p32. 

 .200، ص20013،  هيئة التعليم التقين بغداد، العراق، 04: ، العدد26: لدزينب جبار يوسف، أثر استخدام منحىن التعلم يف إدارة وختفيض التكاليف، جملة التقين، ا 5
، جامعة املستنصرية، العراق، 85: واالقتصاد، العدد اإلدارة يف املوصل، جملة الوالدية األلبسة معمل يف تطبيقية قرارات التسعري دراسة ترشيد يف املستهدفة التكلفة مدخل ناصر، استخدام عليوي طه 6

  .4ص ،2010
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 ملعرفةمث يتم خصم هامش الربح املطلوب  ؛وحجم املبيعات املرجوة يةتحقيق حصتها السوقب يسمح للمؤسسةأن  هشأن
ومقارنتها تصميم اليتم حساب تكاليف املنتج على أساس مواصفات بعد ذلك  .تكلفة املنتجلاحلد األقصى املستهدف 

يصبح  لكيتعديل تصميم املنتج  جيبتوقع أعلى من التكلفة املستهدفة إذا كانت تكلفة املنتج املف. تكلفة املستهدفةبال
التكلفة  ريقة لتخطيطط إذا هي.1تحقيق التكلفة املستهدفةلطرق حتسني كفاءة اإلنتاج  رتكيز املصممني علىبأقل تكلفة 

 على متطلبات ظةاحملاف مع التكاليف ختفيض إىل دفو اهلندسي للمنتج  والتصميم البحث والتطوير مرحلة خالل
 3:هاتنفيذ وضحة يف خطواتاملفاهيم املعلى  )TC(الـتعتمد  .2الكلية املنتج حياة دراسة سلسلة القيمة لدورةب اجلودة

ومنتجات املنافسني متلي ميزات الء  العمإن متطلبات  :تطوير المنتج الذي يلبي احتياجات العمالء المحتملين -
  القيمة للعميل؛ إلضافة واليت يتم التعرف عليها من أحباث السوق لتصميمايف تعديالت كذا احداث املنتج و يف 

 لوحدةل مثنا دفعه على وقادرا فيه راغبا العميل للمنتج والذي يكون املقدر هو السعر: تحديد السعر المستهدف -
 ؛الوحدة هلذه من شرائه املتوقعة املنفعة قيمة على بناء عادة العميل املنتج وحيدده

  ؛هو الدخل الذي ترغب املؤسسة يف حتقيقه للوحدة الواحدة من املنتج: بح المستهدفتحديد الر  -
 أن الفرق بني سعر املستهدف والربح املستهدف ميثل التكلفة املستهدفة وهي تكلفة: تحديد التكلفة المستهدفة -

 ؛الوحدة تلك بيع من دفاملسته الربح حتققة خمطط كلفةت هيو  املؤسسة تتحملها اليت املنتج من الوحدة الواحدة
 اإلنتاجية للعملية التشغيلية األنشطة حتليل ا يتمو  املنتج تصميم مرحلة خالل نفذتُ : القيمة هندسة استخدام -

  ؛املنتج جودة على احلفاظمع  قلأ بتكلفة بديلة أنشطة إجياد أو للعميل، تضيف قيمة ال اليت األنشطة من لتخلصل
لمنتج على لالتكلفة اإلمجالية  ختفيضن التكلفة املستهدفة أداة إلدارة أل: لياتللعم المستمر التحسين استخدام -

 .، وليس النهج الذي يتوقف عند إطالق املنتج اجلديدكاملة حياتهدورة 
على وميتد  لإلنتاج األويل املخططبرناجمًا كامالً لتخفيض التكلفة يبدأ قبل إعداد تعترب التكلفة املستهدفة كما  

لتحقيق ميزة تنافسية متكن  العمالءتلبية حاجات ورغبات  من أجلودة اجلمستوى  ةراعامبحياة املنتج طول دورة 
  .4إدارة الربحو إلدارة التكلفة وختفيضها  اسرتاتيجيةهي تقنية التكلفة املستهدفة ن إف ،ذاهل .من البقاء يف السوق املؤسسة

 في الوقت المحدد اإلنتاج -2
يف الوقت احملدد  اإلنتاجمدخل  بتطوير اليابانية) Toyota(تويوتا  مبؤسسة اً نائب يعمل كان الذي) Ohno(أوهنو قام 

)Just in time; JIT ( يف 1980 بداية تطبيقه إىل األمريكية املؤسسات بعض اجتهت مث  ،1970عام تطبيقه متو 
 حالة أو اإلنتاج عمليات يف دراهل إزالة منها مفاهيم عدة على األسلوب هذا حيتوي .توالسيارا اإللكرتونيات صناعة
 أو احملدد، الوقت ويف احلاجة حسب اإلنتاج حالة أو قدر أقل إىل السلعي املخزون حجم ختفيض أو بالطلب، اإلنتاج

                                                
1Colin Drury (1992), Management and cost accounting, ELBS Springer Science Business Media, Chapman & Hall Ltd, USA, p305. 

لد االقتصادية للعلوم النجف االشرف، جملة الغري مسنت معمل يف تطبيقية دراسة: املنتجات وتطوير التكاليف ختفيض يف القيمة هندسة كاظم، دور كرمي حامت 2 ، 09: ، العدد02: واإلدارية، ا
  .116، ص2008جامعة الكوفة، العراق،  

  : اعتمادا على 3
- Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and Madhav Rajan (2012), Cost accounting: A managerial emphasis, Pearson Education, 

Inc., Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA, p462-463.  
لد واالقتصادية، اإلدارية للعلوم تكريت التكلفة، جملة قيادة حتقيق يف املستهدفةالتكلفة  لتقنية اإلسرتاتيجي ، الدوراجلنايب يماهإبر  خلف معاد -  جامعة واالقتصاد، اإلدارة ،  كلية21: ، العدد07: ا

  .181، ص2011تكريت،  العراق، 
  .236مرجع سابق، ص تأثري التكامل بني التقنيات املستجدة يف حماسبة التكاليف وترابطها يف خدمة منظمات األعمال،نايب، معاد خلف إبراهيم اجل 4



  لألداء الــــنظري  اإلطـــــار                                 األول                                                                                                            الفصل 

[76] 
 

 املخزون تكاليف نظامهو د يف الوقت احملد اإلنتاج نأ) Schloeder, 1989(شولدر يرى  1.السلعي املخزون من التخلص
 شاملة فلسفةكما أنه    2.ستالمهاا توقيت ضبطب اإلنتاج يف البدء املواد عند استالم على يعمل الذي املناسب الوقت يف

 عليها للحصول املؤسسة تسعى اليت التنافسية زاياامل حيققا مب وتسليم وٕانتاج شراء من األعمال جماالت كليف   ومتكاملة
 االستخدام على قادر وكفء مبسط إنتاج تشغيلب يتم هذا. والتسليم اإلبداعالتكلفة، الوقت، اجلودة، املرونة،  وهي

 ضرورية غري بتكاليف املؤسسة إرهاق إىل وتؤدي قيمة تضيف ال اليت الضرورية غري األنشطة مجيع لةاز وإ للموارد األمثل
 لياتيتطلب درجة عالية من التكامل يف العم بذلك. 3عليها يرتكز اليت املبادئ تطبيقباإلنتاج  معوقات وجتنب

 قدرات املورديناليت تتبىن هذا األسلوب جيب أن تركز على  فاملؤسسة ،عمالئهاومورديها و التشغيلية بني املؤسسة 
  5:بـ األداءعلى حتسني  )JIT(الـ يعمل .4واستعدادهم ملقابلة اجلودة املطلوبة وجداول التسليم املوضوعة بواسطة النظام

 تكاليف يفة وفر  حتقيق إىل يؤديمما  الصفر، إىل لقد يصل الدنيا حلدودا إىل هأنواع بكل املخزون كلفةت فيضخت -
 ؛االستثمار على العائد وزيادة املؤسسة رحبية تعظيمو اإلنتاج  تكاليف ختفيض ، بالتايلالتأمنيو  واملناولةالتخزين 

 تطبيق على العمل اللخ من اخلام املواد من كبري وفاقد معيب إنتاج لوجود املسببة األساسية املصادر من التخلص -
  ؛الصفر إىل والتالف الفاقد نسب ختفيض إىل يؤدي مما خزين،تال على الرقابة جمال يف الشاملة اجلودة برنامج

 متكاملة إنتاج خاليا شكل على ترتيبها خالل من املصنع ترتيب وإعادة إعداد وقت من التخلص أو لتخفيضا -
 ؛اإلنتاج ودورة التصنيع وقت يف كبري ختفيض إىل يؤدي مما وظيفي أساس على املبين التقليدي الرتتيب من بدالً 

 ؛السوق لتغريات أسرع واستجابة عمالءال طلبات تلبية إىل االستجابة سرعة -
 .اآلين الشراء نظام إتباع خالل من املوردين مع بالتعامل املتعلقة املشاكل على التغلب -
 نظام التكاليف على أساس األنشطة -3

من تطوير نظام جديد للتكاليف يقوم على فكرة ختصيص التكاليف الصناعية غري املباشرة على  لنوكابكوبر متكن  
هذا  .(Activity-based costing; ABC) األنشطةنظام التكاليف على أساس اسم  األنشطة مث على املنتجات أطلق عليه

 تصميم ضرورة يعين مما موارد أو تكلفة بتتطل بأنشطة تقوممؤسسات  إىليقوم على فكرة أن املنتجات حتتاج  النظام
 تكاليف ختصيص سهللت فيها املتسببة األنشطة على ملنتج بلعلى ا مباشرة حتميل التكلفة يتم ال حبيث نظام التكاليف

ا درجة حسب املنتجات على نشاط كل  غري التكاليف جتنب علىيعمل هذا النظام  .النشاط ذلك من املتوقعة استفاد
 متكن موضوعيةو  دقة أكثر التكاليف حول معلومات حيث يوفر. املنتج مواصفات على التأثري قيمة دونلل املضيفة
 واختيار قنوات تقدمي وقرارات التسعري قرارات مثل املختلفة واألنشطة باإلنتاج متعلقة أفضل قرارات اختاذ من املؤسسة
 إلغاءب وذلك عمليات املؤسسة تصميم إعادة كفاءة، أكثر بطرق األنشطة أداء بكيفية تتعلق وقرارات والتوزيع، التسويق

                                                
االقتصادية  العلوم التسيري، كلية علوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قسم بسكرة، وكالة اجلزائر اتصاالت مؤسسة :حالة العامة دراسة اخلدمات تكاليف لرتشيد مثلى نعيمة زعرور، أساليب 1

  .119، ص2015- 2014ببسكرة، اجلزائر،  خيضر حممد التسيري، جامعة وعلوم والتجارية
مة للصناعات النسيجية مصنع يف ختفيض التكاليف للشركات الصناعية دراسة تطبيقية يف الشركة العا) JIT-ABC(جنم عبد عليوي الكرعاوي، قاسم حممد عبد اهللا البعاج، التكامل بني نظام  2

  .370، ص2014،  كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، 39: نسيج الديوانية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،  العدد
 ،ها يف ختفيض التكلفة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعةودور ) JIT(مىن سامل حسني مرعي املعاضيدي، هشام عمر محودي احلديدي، استخدام التجارة اإللكرتونية يف مساندة تطبيق فلسفة  3

  .179، ص2009 بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، ، كلية19: العدد
 .110، ص2010، السودان، 2املاحي سليمان آدم سعيد، أسس وأساليب الشراء احلديث، مركز آوتسورس لتدريب نظم الشراء واإلمداد، ط 4
لدالعامة الشركات يف )JIT(احملدد  الوقت يف اإلنتاج نظام تطبيق أمهية ،جاسم نعيم علي مشكور، جايد سعود5 ، جامعة املثىن، العراق، 02:، العدد02: ، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا

  .104، ص2012
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 نتيجة معني نشاط خدمات على تطرأ اليت التغريات حجم معرفة للمؤسسة يتيح. معينة أنشطة تنظيم إعادة أو دمج أو
  .1حديثة تكنولوجية أساليب تباعاو  اإلنتاجية العمليات على حتسينات إدخال مثل معينة قرارات اختاذ

  مداخل تحسين األداء ل هارينغتونتصنيف : ثالثالمطلب ال
مبقابل احلصول على م معظم مواردها لتوفري املنتجات إىل العمالء ستخداملؤسسة تأن ) Harrington( هارينغتونيرى 

ا  أنتتمثل يف معضلة األداء حتسني  عند تنفيذ اإلدارةتواجه كما . العملياتلتحسني  منها ًا جزء ختصص اليت إيرادا
 هاتقسيم عليهااإلدارة و عليها مناهج تتنافس  ةمخس األقلن لديها على أحمدودة و  لتحسنياجلهود  املمكن توفريهاوارد امل

) Total Improvement Management; TIM( الشاملة إدارة التحسني هارينغتونأطلق عليه ما  هذا، بني تلك املناهج
 )2(التكاليف الشاملة،  إدارة) 1: (وهي تحسني األداءاملقرتحة لية العاملاملداخل  تضمفرعية  مناهجمخسة شمل واليت ت

  وبذلك .2إدارة التكنولوجيا الشاملة) 5(إدارة املوارد الشاملة و) 4(، الشاملةإدارة اجلودة ) 3(الشاملة، إدارة اإلنتاجية 
  ):20/01(وضحه الشكل رقم متداخلة كما ي فروع ةاألداء من مخسحتسني قدم تصنيفا ملداخل  قد هأنميكن القول  

  تداخل مناهج التحسين الشامل): 20/01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

Source: James H. Harrington (1995), The new model for improvement: Total improvement management, Management 
Decision, vol.33, n3, p19. 

املوارد الشاملة  إدارة عترباالسابقة؛ لكنه التحسني اخلمسة مناهج  هناك الكثري من التداخل بني أن هارينغتونيرى 
يف وسط  1املنطقة كما وضح أن  .على موارد املؤسسة ًا مباشر  ًا تأثري  ان هلالباقية أل األربعةدائرة بني املناهج  أوسع

  .)TTM, TPM, TQM, TCM(هي بسبب األنشطة املشرتكة اليت متارس يف املناهج األربعة  )20/01(رقم  الشكل
   :حلمخس مرا على) Total cost management; TCM(التكاليف الشاملة  إدارة تتم: إدارة التكاليف الشاملة .1
    ؛ختضع لتطبيق املنهج أنعملية عمل جيب  أيلتحديد  :)Assessment(التقييم  -
  ؛وفرق حتسني العملية اإلدارةاندماج وتدريب : )Organization(التنظيم  -
  ؛اجلذرية لكل نشاط واألسبابحتليل القيمة  وإجراء األنشطةوضع خريطة ): Analysis( التحليل -
 ؛عائد /اليت ال تضيف القيمة مع حتليل التكلفة األنشطةختطيط جديد للعملية بأقل عدد من  :)Design(التصميم  -
  .على العملية وقياس النتائج تطبيق التغريات املقرتحة :)Implementation(لتطبيق ا -
دف إدارة التكاليف الشاملة  نظاممن  ًا اليت تعترب جزء األساليبا أم   :أمهها ،وحتسينه األداء إدارة إىلواليت 
 بدايةنقطة  األنشطة أساسابتكار نظام التكاليف على كان يف الثمانينيات  : نظام التكاليف على أساس األنشطة 

                                                
 .108ص مرجع سابق،نعيمة زعرور،  1

2 H. James Harrington (1995), The new model for improvement: Total improvement management, Management Decision, 
Vol.33, n3, p18-20. 
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من خالل حتليل كل نشاط داخل العملية  ألنشطةاتحسني النظام ل تصميم هذا مت ،التكاليف الشاملة إلدارة
من أو التقليل التصحيحية للتخلص  اإلجراءاتمث تتخذ مضيفة وغري مضيفة للقيمة  إىلوتصنيف تكلفتها 

  .للمنتجات تضيف قيمة اليت الوالتكاليف غري الضرورية  األنشطة
 سابيع، أو حىت األيام أو األب بقىيالبا ما غ اليت ةمؤسسلميثل املخزون تكلفة ل :نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

اإلنتاج . غلب القطاعاتأتقليل املخزون باعتباره تكلفة غري مضيفة للقيمة يف دف حتسني األداء حتاول  ؛شهرأل
خلق ميع اخلدمات أو املواد الالزمة لعملية جلمفهوم يستخدم لوصف التسليم يف الوقت احملدد  هويف الوقت احملدد 

لتقليل النفايات  )JIT( إجيادمت . مرحلةهو التأكد من تقليل كمية املواد اليت يف حوزتنا يف أي ) JIT(هدف . القيمة
  . 1تكاليف املخزونلتدفقات النقدية السلبية لتحمل اختفيض من زيادة املخزون و 

 حسب نظام حماسبة املسئولية : حاسبة المسؤوليةم)Responsipility accounting( لوحدة أو املؤسسة يتم تقسيم ا
هذا  ارتبط لقد. إىل مراكز مسئولية تتفق مع اهليكل التنظيمي للمؤسسة لضمان كفاءة استغالل املوارد املتاحة

ولية على حدة ؤ كل مركز مسلستوى اجلزئي امل على الذي يكونتقييم األداء وبنظام مبفهوم الالمركزية يف العمل ال
لذلك ظهرت احلاجة املاسة . نتيجة طبيعية لكرب حجم املؤسساتكهذا  ومن مث على املستوى الكلي للمؤسسة، و 

   .2تحسني األداء وتطويره وختفيض وترشيد التكاليفل ستوياتاملإىل تقييم كفاءة اإلدارة ومدى فعاليتها يف مجيع 
  الجودة ضعف تكلفة نظام(Poor-quality cost): تبطة عيوب التصنيع املر  ف اجلودة منالينظم تك لقد تطورت

وجيه اجلودة تيف التفكري  إىل األربعينيات يف تكاليف ضعف اجلودةنظام يف القرن املاضي ك التكلفة بالغإبنظم 
ويتناول ؛ جودةلللتكاليف املباشرة وغري املباشرة كل ا  ضعف اجلودةتكاليف نظام يتضمن  .يف التسعينياتالشاملة 

  . 3املضيفة للقيمةوتكاليف غري العميل، تكلفة الفرصة الضائعة تكلفة مفاهيم مثل 
لكل وحدة كمية املخرجات   لتحسنياستخدام أساليب خمتلفة يف يتم توظيف جهود املؤسسة : إدارة اإلنتاجية الشاملة .2

 Total productivity(الشاملة  اإلنتاجية إدارةيسمى وهو ما  ؛وأدواٍت  معداٍت  ،أمواالً  ،ًا أفرادسواء كانت  من املدخالت

management; TPM ( وهدر املواردالروتينية، والتخلص من ضياع  األنشطة: عاجلةمب اإلنتاجيةعلى حتسني ركزت واليت .
   :دخلذا املوفقا هل اإلنتاجيةلتحسني  إتباعهااخلطوات اليت جيب  1981سنة ل) IBM(تقرير الفين لشركة الفمثال يظهر 

   ؛على وعي باملشكلة ريةاإلدااملستويات  أعضاءجعل كل  :)Awreness(انتشار الوعي  -
  ؛تقليل من اللوائح والتشريعات احلكوميةالجيب أن تكون كافية واحلرص على   :)Information(المعلومات  -
  ؛الرأمساليةاالستثمار يف املعدات و الستثمار يف جمال البحث والتطوير ل :)Planning(التخطيط  -
  ؛الدولية األسواقيف التوسع و باآللية االستخدام الفعال  :)Action(التنفيذ  -
  .أول مرةصحيح من المل القيام بالع واحلرص على زيادة اندماج العاملني وفرق العمل :)Fllow-up(المتابعة  -

قرار وليس  أفضل إىلودائما تؤدي بأعلى من اإلتقان؛ إدارة اجلودة الشاملة كل شيء تقبل : إدارة الجودة الشاملة .3
ا)Degree of performance( األداءمن درجة ما يعين حتقيق  قرار جيدةجمرد   عينمما ي األخطاءتتخلص من  كما أ

                                                
1Rich Charron,  H. James Harrington, Frank Voehl, and Hal Wiggin (2014), The lean management systems handbook, CRC 
Press, Taylor & Francis Group, New York, USA, p251-252. 

لد2   .319-318، ص2003، جامعة دمشق، سوريا، 02:، العدد19:ابراهيم عمر ميده، نظام حماسبة املسؤولية يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية واقع وتطلعات، جملة جامعة دمشق، ا
3H. James Harrington (1999), Performance improvement: A total poor-quality cost system, The TQM Magazine, Vol.11, 
n4, p221. 
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 ، الشاملة برامج إدارة اجلودة ة منمن خالل استخدام جمموع .)Level of performance( األداءمستوى من حتقيق  
   .1زيادة اإلنتاجيةالنفايات و من تقليل الكبرية يف جمال حتسني اجلودة و   حلامر الغربية الصناعية ات ياقتصاد خطت

 بدأتلالستفادة من مواردها  أساليبانطالقا من املكاسب اليت حققتها اليابان باستخدام : إدارة الموارد الشاملة .4
فعلى ). Total resource management; TRM( املوارد الشاملة إدارة عن طريقاملوارد  إدارةتم مبنهجية الدول  باقي

والء  للحفاظ علىاملهارات  ودعمربامج التعليم بالعاملني  يلأهتهود مكثفة لزيادة جب بدأت ،املوارد البشرية صعيد
مو  إنتاجيتهمزيادة و العاملني  د تصميم يكانت وحدات اهلندسة الصناعية التنظيمية تع  ،الوقت ويف ذات .مهارا

 األجزاءمن حتريك  اناإلمكعمليات التصنيع ومساحات التخزين لتحقيق التوازن يف تدفق العمل وتقلل قدر 
اعتمدت بالدرجة األوىل على النتائج اليت حققتها شركة تويوتا حيث  والتقليل من زمن التشغيلومستويات التخزين 

 اإلنتاجية سرتاتيجيةاالن أاحلركة االعتقاد السائد ب هقد أحدثت هذل. نظام اإلنتاج يف الوقت احملددل تطبيقهاعند 
ون حتت التشغيل كميات كبرية من نفس الوحدات خالل عملية التصنيع وركزت اجلهود يك أنكفاءة وفعالية   األكثر

كمية   املدخلخيفض هذا  حيث. تكلفة التخزيناملصانع و  ةمساحك من املوارد الرئيسية األفضلعلى االستفادة 
  .)Zero stock( املخزون صفر وأ اإلنتاج يف الوقت احملددبتطبيق  قلص املخزون حتت التشغيليو الوقت املطلوب 

ا أنعمالقة  مؤسساتيف الستينات اكتشفت : إدارة التكنولوجيا الشاملة .5 . املنافسات الدولية أمامتتقهقر  تكنولوجيا
اتنخفض  نأجات اجلديدة جيب تتكلفة املن أنيف نفس الوقت اخنفضت دورة حياة املنتج مما يعين  توزع على  اآلن أل

إدارة التكنولوجيا الشاملة  فجاءتالتكنولوجيا  إدارةجديدا يف  مدخالتطلب هذا قد ل. عدد أقل من الوحدات املنتجة
)Total technology management; TTM.(  أنمن  األمريكية ؤسساتققت املحتعندما  املدخلوقد مت الرتويج هلذا 
وقد طبقت . تقدم منتجا للسوق يف أقل من نصف الوقت ونصف التكلفة أناليابانية استطاعت  ؤسساتامل

حتسينات  إلحداثاستخدام تكنولوجيا املعلومات  ومت. التكنولوجيات اجلديدة ختفيض وقت دورة التشغيل والتكلفة
احلصول  املؤسسة من ميكن ممايف عمليات التصنيع و يات التصميم يف عمل اآليلوختفيض التكاليف كاستخدام احلاسب 

  .جودة وأحسن سعاراأل أحسنعلى 
ا من اليت الفكرية املداخل من جمموعة إىل للوصول الباحثني مسامهات تعدد فقدا املبحث مما ورد يف هذ  أن شأ

 .األداءلتحسني  ، ومت تقدمي عدة مناذجالبحثية واهتماماتهالفكرية  كل حسب توجهاته ،املؤسسة أداء يف حتسني تساهم
العنصر  ارعتباإىل  الباحثني أمثال نوال شنايفعض بجه باالجناز تو  إحياءاتحيمل يف طياته  األداءعلى أعتبار أن فمثال 
 حتسني تناولت اليت الفكريةج نماذ ال فقد قدم درة إبراهيم الباري عبدأما . ملؤسسةبا مصدر لألداء األحسن البشري

 شخصيةال النماذج )2( األداء، حتسني يف العامة الفكرية النماذج) 1(: وهيالبشري  األداء تكنولوجيااألداء وفقا ل
األداء ال يقتصر فقط على حتسني أداء األفراد ولكن باإلضافة إىل ذلك  نرى أن حتسنيلكننا  .العمليات مناذج )3(و

اختيار بعض ب قمنا حيث. والثقافية االجتماعية واالقتصادية البيئة تأثريات حتسني أداء الوحدات التنظيمية مبراعاة
مداخل ) 1: (قسمناها وفقا للمالحظة الشخصية إىل  ثالث أنواع بحث وقدمداخل حتسني األداء مبا خيدم إشكالية ال

قدم تصنيفا فقد  هارينغتونأما  .مداخل التحكم بالتكلفة) 3(مداخل التحكم باجلودة و) 2(التحكم بالعمليات، 
  .لشاملةا إدارة التحسني أطلق عليها جمتمعة مصطلح من مخسة فروع متداخلةيف املؤسسة ملداخل حتسني األداء 

                                                
1 H. James Harrington, (1995),The new model for improvement: Total improvement management, Op.Cit, p35. 
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  خالصة الفصل
  

الذي تعيشه هذه  احمليط االقتصاديوهذا نابع من طبيعة يف املؤسسات، باهتمام بالغ ومتزايد  األداءحيظى 
ا يوم يف الوقت الراهن، املؤسسات  أصبحت واليتا يوالذي ميتاز بالتغري الدائم وعدم االستقرار يف ظل منافسة تزداد حد

مثل ألااالستعمال  لیإ املواردتطور من مدى توافر قد  األداءمفهوم  نإ .احلديثة اإلعماليئة السمات الرئيسية لب إحدى
ومنه كان الرتكيز يف األداء على الكفاءة مث انتقل إىل الفعالية ومدى إمكانية حتديد . حتقيق األهداف املسطرة قصدهلا 

وفقا ملفهوم األداء  حميط املؤسسة ومحايتهثريه على عىن أوسع ويقاس مبدى تأالطرق اإلنتاجية لكن أصبح اليوم حيمل م
  . املتميز واستخدام االستدامة يف األداء

ا عملية ذات أبعاد متداخلة ومعقدةوتتميز  اإلداريةالعمليات  يف أساسيةهي عملية  تقييم األداءإن عملية   ؛بأ
هلذا تتصف هذه  أهدافهااملؤسسة على حتقيق  قدرةوبالتايل التعرف على اه قيما تعرب عن مستو  األداءمنح  إىلدف 

 األداءمنصبا بشكل كبري على مقاييس  املؤسساتوقد كان اهتمام إدارة  .العملية باحلركة والشمولية واملرونة والتكامل
البحث عن طرق  إىلتغريات االقتصادية باتت هذه املقاييس غري كافية فسرعان ما حول اللكن مع ، املالية فقط

   .مناذج متعددة وخمتلفة لتقييم األداء وحتسينهمعا أخرى تتكون من مقاييس غري مالية فكونت  تقييم وأساليب
 يف عليه السيطرة الستمرار وتقييمه ومتابعته وتنظيمه األداء ختطيط جيب األهداف حتقيق ضمان جلأ من

ا واسرتاتيجيتها رسالسة تأخذ يف اعتبارها ؤسلتطوير امل طريقةإن عملية حتسني األداء هو  .لألهداف احملققة االجتاهات ا
التفكري يف مث  .لتلك املشكالتاألسباب اجلذرية من خالل التعرف على  مشكالت األداء ىوثقافتها وبيئتها للتغلب عل

 مع تمعةأو جم متفرقةجمموعة من األدوات اليت ميكن استخدامها مشكالت األداء من خالل  التدخل املناسب لعالج
 .لتحسني األداء ىل األخر املداخ
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  تمهيد

االت التكنولوجيا املتسارعة التطور يف  الستخدام منذ الستينات نتيجة العامل التقين الذي شهده التطور يعترب ا
بدراسة  االهتماموقد فرضت هذه التغريات زيادة  ؛احلديثة األعمال التغريات اليت مست بيئة أسباب أحد ،املختلفة

 .واليت ميزت تلك البيئة ةالتصدي للتحديات املنافسة الشديد يف أثر من هلا امل خاصة غري املباشرة منها، وذلك التكاليف
من أهم مشاكل حماسبة التكاليف اليت حاولت أهداف التكلفة تعد مشكلة حتميل التكاليف غري املباشرة على كما 

جاء يف بداية األمر  يالذأساس األنشطة  نظام التكاليف علىاملقرتحة  النظمبني هذه من و  .عدة نظم حماسبية حلها
وتطور من منوذج أحادي البعد إىل  تكاليف غري املباشرة،لليف حتميلها  التقليدية التكاليفنظم من أجل تفادي ثغرات 
  .عة املعلومات املالية وغري املالية اليت يقدمهايلطبمنوذج ثنائي البعد نظرا 

اقتصاره على حتديد التكلفة أكثر دقة فحسب بل عدم أساس األنشطة  نظام التكاليف علىسرعان ما أثبت لكن 
يف جماالت  اليت يقدمها) Using activity-based information; UABI( املعلومة على أساس األنشطة استخدامإمكانية و 

هذا ساهم  بذلك .املوازنة على أساس األنشطة بإعداد والتخطيطبتنفيذ التسعري على أساس األنشطة، كالتسعري   أخرى
وتقدمي نظم متطورة منه   من خالل تطوير النموذج احلسايب للتكاليف التكاليف الرقابة علىآليات  يف تطويرظام الن

 .اسبة استهالك املواردحمو  املواصفات أساس علي نظام التكاليف، األنشطة املوجهة بالوقتكنظام التكاليف على أساس 
دف  ات التشغيلية واالسرتاتيجيةعملية اختاذ القرار دعم لية كوسائل أول املعلومة على أساس األنشطةاستخدام وكذا 

  .  يف إطار ما يسمى التسيري على أساس األنشطةحتسني القيمة للعمالء واملسامهني 
هــذا الفصــل هــو حماولــة لإلحاطــة بــبعض مــا يتعلــق مبــدخل األنشــطة كتوجــه حماســيب وتســيريي حــديث مــن خــالل 

  :وضوع من جوانب عديدةتقسيمه إىل أربعة مباحث تتناول امل
 ؛تقدمي نظام التكاليف على أساس األنشطة: المبحث األول   
 ؛األنشطة يف سبيل حتسني األداءاملعلومة على أساس أمهية  :المبحث الثاني  
 ؛املقاربات على أساس األنشطة: المبحث الثالث  
 التسيري على أساس األنشطة كاستخدام للمعلومة: المبحث الرابع.   

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  وإلستخدامها يف إعداد التقارير املالية وتقييم... املصطلح املستعمل لوصف األنظمة احملاسبية املصممة أساسا ملواجهة احتياجات املستثمرين، املقرضني،تدعى أيضا املدخل التقليدي للتكاليف وهو 

مبعىن انه يركز على فرضية أن املنتجات متتص كل تكاليف  املرتبطة   )Absorption costing( ميتاز خباصية امتصاص التكلفة. تكلفة املنتجات وألعداد التقارير املالية والتصريح بالربح واإليراد
  :إعتمادا على. باإلنتاج

Sidney J.Baxendale (2001), Activity-based costing for the small business: A primer, Business Horizons, Vol. 44, n01, p61. 
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   األنشطةنظام التكاليف على أساس تقديم : األوللمبحث ا
 ذات تعترب عملية املالئمة لتخفيضها األساليب توفري مث ومن ومالئم دقيق بشكل التكاليف حتديد عملية إن

 للثغرات ونظراً . استغالهلاوحتسني  مواردها االقتصادية على احلفاظ حيث متكنها من للمؤسسات بالغة بالنسبة أمهية
 ولعل .وحتميلها تكاليفال لتحديد عن أساليب بديلة البحث من البد التقليدية كان التكاليف نظمتعاين منها  يتال

 أوجه ملعاجلة النظملتلك  األنشطة الذي جاء كبديل على التكاليف نظام استخدامهو  األساليب هذه أهم من
  .اإلدارية اتقرار ال دعم مث املتاحة املوارد وختصيص تتبع جماالت تطويرل املباشرة غري تكاليفلل يف حتميلها القصور

تعرف على مفهوم نظام التكاليف على أساس األنشطة وتطوره التارخيي باإلضافة إىل الحناول يف هذا املبحث 
  .مقوماتهخري نعرض األعليها، وكذا التطرق إىل مستويات التحليل اليت يعتمدها ويف  يقوم اليت األساسية الفروض
  األنشطة أساس على التكاليف لنظام العام الهيكل: األول المطلب

يستند على فكرة أساسية مفادها أن أهداف التكلفة  ألنهيعترب نظام التكاليف على أساس األنشطة تطورًا حماسبيًا 
ات هذا النظام معلوميوفر بذلك  ؛تستهلك أنشطة وليس موارد وأن هذه األنشطة هي املستهلك الفعلي لتلك املوارد

 املعلومات املقدمةهذه  تعد. التكلفة وأهدافمالية وغري مالية عن العالقة السببية املتبادلة بني كل من املوارد واألنشطة 
 ،سبب(ظهر عالقة تاحلجم وال ب خاصةتعتمد على معدالت حتميل  اليت لنظم التقليديةاباملستخرجة أكثر دقة من تلك 

   .فقا لتلك النظمو اليف تكال حتديد يف الثقة عدم إىل أدى مما؛ جية وتكاليفهابني املخرجات العملية اإلنتا )نتيجة
  األنشطة أساس على التكاليف نظام ماهية :أوال

إىل جانب حتليل  -نظام التكاليف على أساس األنشطة  يعترب ،األكادمييني واملمارسني من وجهة نظر العديد من
من أهم ابتكارات احملاسبة اإلدارية يف القرن  ًا واحد - اقة األداء املتوازنالتباين، منوذج العائد على االستثمار، وبط

اإلشارة كما جتدر  .1حيث خضع مفهوم هذا النظام لتفسريات متفاوتة مما أدى إىل تطور تعريفه مبرور الوقت. العشرين
 معاجلةو  مدخالت مناألساسية  مالنظا مكونات على شمولهل نظرا املباشرة غريملعاجلة التكاليف  متكامل نظام هأن إىل

  .2التكاليف لتوزيع طريقة أو أسلوب جمرد ليس فهو عكسية وتغذية وخمرجات
  األنشطة أساس على التكاليف نظامتعريف  -1

. 3"هيكل ينظم جمموعة من األشياء واألجزاء املرتبطة واملتكاملة واملوجهة لتحقيق هدف مشرتك" :يقصد بالنظام
نظام لتجميع بيانات التكاليف ومعاجلتها مث عرضها بصورة ملخصة ومبسطة حيث تستفيد " :هوف نظام التكاليفأما 

اليت  األنشطة بتحليل يقوم نظام:"بأنهنظام التكاليف على أساس األنشطة  )Cooper(كوبر  عرف .4"منها املؤسسة
 مث أوالً، األنشطة حتميلها على يتم ثحي ةحد على نشاطلكل  املباشرة غري التكاليف يتم جتميع مث املؤسسة يف متارس

  .5"املعلومات تستخدم فيهالغرض الذي  حسب ،عمالءال أو أو اخلدمات املنتجات على األنشطة تكاليف حتميل يتم 
                                                             

1Maurice Gosselin (2007), A review of activity-based costing: Technique, implementation, and consequences, in C. 
Chapman, A.G. Hopwood & M.D. Shields (eds.) handbooks of management accounting research, Elsevier Ltd., Vol.02, 
p641. 

، جامعة 07:األردنية احلكومية واخلاصة، جملة اجلنان، العددبكر حممود الطراونة، مدى فعالية نظام التكاليف املبين على أساس األنشطة  كأساس لقياس وحتديد تكلفة اخلدمات التعليمية يف اجلامعات  2
  .128، ص2015اجلنان، لبنان، 

 .6، ص1995أمينة حممود حسني، نظم املعلومات التسويقية، الدار العربية، مصر،  3
 .1، ص2007، 35:ورين، نظام حماسبة التكاليف ودوره يف مراقبة التسيري باملؤسسات االقتصادية، جملة العلوم اإلنسانية، العددڤحاج قويدر  4
لد الدراسات اإلسالمية بغزة، سلسلة اجلامعة غزة، جملة قطاع يف الصناعية الشركات األنشطة يف تكاليف نظام لتطبيق الالزمة األساسية املقومات توفر درغام، مدى موسى ماهر 5 ، 15: اإلنسانية، ا

 .680،ص2007فلسطني،  اجلامعة االسالمية بغزة،، 02: العدد
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عرف ك  ُ من خالل تتبع األنشطة  التشغيليو  املايل األداءاخلاصة ب علوماتامل تجميعحماسيب يقوم ب ظامن" :بأنهما ي
نظام التكاليف على أساس األنشطة والتسيري  تملصطلحا شاملال عجمأما امل. 1"مة املؤداة داخل املؤسسةاألساسية وامله

 هأصدر والذي  )ABC/M( ب اختصارًا رمز هلا واليت ) Activity-based management; ABM(على أساس األنشطة 
)Consortium for advanced management-international; CAM-I (على أساس التكاليفم نظا فعرِّ في 1991 عام 

 تكلفة يوزعمث  األنشطة، املوارد على تكلفة يوزع حيثد واملوار  األنشطة وأداء تكلفة يقيس منهج" :هبأن األنشطة
 مسبباتبني األنشطة و  السببية ومييز العالقات ،استخدامااحسب ) )Cost objectsالتكلفة أهداف على األنشطة
 املؤسسة ومساعدة التكاليف وحتميل لفهم أداة مبثابة" :بأنه) ABC(لا نظام) Gering( جرين فعر  يف حني .2"التكلفة

العمليات  يف تظهر اليت الكفاءة عدم نواحي على تركز مهمة أداة":أنه ، كما"فعالية وأكثر أكثر كفاءة تصبح لكي
  :على أساس األنشطة من خالل التعريفات السابقة ميكن اعتبار أن نظام التكاليف . 3"التشغيلية

نظــام لتحميــل التكــاليف غــري املباشــرة علــى مــرحلتني، حيــث يقــوم يف املرحلــة األوىل بتحميــل التكــاليف غــري املباشــرة  -
  ؛املرحلتني تاعلى األنشطة مث يقوم يف املرحلة الثانية بتحميلها على املنتجات باالعتماد على مسببات للتكلفة يف كل

 .لتحسني كفاءة وفعالية العمليات هامةأداة و  ،األداء التشغيلي واملايلم معلومات عن يقد التكلفةإدارة  نظمأحد  -
 :يف النقاط التالية هانظام التكاليف على أساس األنشطة فيمكن تلخيص إىل تبينأما أهم األسباب اليت أدت 

التكاليف التقليدية  نظمجهت الصناعية فقد وا البيئة لتطور نظرًا  :التقليديةالتكاليف  نظمل الموجهة االنتقادات .1
 نظميف طريقة توزيعها للتكاليف، حيث أظهرت جمموعة من الدراسات أن هذه ال جمموعة من االنتقادات خاصة

  4:ذكر منهاي النقائصتعاين من جمموعة من 
  ة علـى أسـاس العالقـة بـني حـدوثها ووحـد التكاليف التقليدية ال تسـمح بتحميـل التكـاليف غـري املباشـرة نظمإن

أن العالقة بني التكلفة وعدد  بافرتاض كما تعاجل التكاليف غري املباشرة .اإلنتاج وهذا ما يطمس سبب حدوثها
ا يـؤدي ممـ. بسـيطة يف حتميلهـا لتلـك التكـاليف ةتعتمد علـى عالقـ بالتايل الوحدات املنتجة تكون دائما مباشرة؛

ا مث حتميلها على أساس واحد إىل اجلمع بني عناصر التكاليف غري املتماثلة من حيث سلو  مرتبط كها أو مسببا
مراكز اإلنتـاج   اختاذمن اخللل؛ ولعل سبب حدوثه هو فكرة  قدر إىليؤدي مما  املباشرةكساعات العمل باحلجم  

 بـــني) Causal relationship(هـــذه العالقــة ســببية أن ) ABC(لا نظــامبينمــا يعتــرب . كمركــز لتجميــع التكــاليف
 ؛لألنشطة أفضل لتحقيق إدارةبشكل مفصل حمددة و  فيها تسببت الـيت باشرة واألنشطةاملغري  التكاليف

  يعين أنشطتها وتكاليفها، ماحتليل املؤسسة على قدرة  يؤدي إىل عدم األنشطةتعقيدات ل نظمهذه الجتاهل إن 
                                                             

لة األورويب غزة مستشفى يف) ABC(األنشطة  على املبين التكاليف املنظ املتقدمة النماذج أحد وتطبيق شقفة، دراسة إبراهيم درغام، خليل موسى ماهر 1 لد العربية احلكومي، ا ،  29: لإلدارة، ا
  .12، ص2009مصر،  واإلدارة، للتنمية العربية ، املنظمة01: العدد

  أو أي عمل يتطلب حتديد تكلفته بشكل منفصل... قرار، حالة مامنتج، عميل، طلبية، مشروع، خدمة، : ميكن اعتبارها املسببات األساسية للتكلفة وقد تكون إما.  
2 Annabella Fu (2000), Theory of constraints and activity-based costing: Can we get the best of both worlds?, Journal of 
Business Review, University of Auckland, Vol. 02, n°02, p69. 

 قسم على تطبيقية دراسة:احلكومي األورويب غزة مستشفى يف (ABC)األنشطة  على املبين التكاليف لنظام وفقاً  العالجية اخلدمة تكلفة شقفة، حساب إبراهيم خليل، مدرغا موسى ماهر 3
لد األزهر جامعة امليكروبيولوجي، جملة   .120-119، ص2008، فلسطني، 01: العدد ،10: بغزة،، ا

  : اعتمادا على 4
 .562-559، ص98/1999مصر،  ،الفيومي حممد، أصول حماسبة التكاليف، املكتب اجلامعي احلديث باالزراريطية حممد -
 .112-111، ص2001العامة مبسقط، عمان،  اإلدارة، معهد 86: ، العدد23: عماد يوسف الشيخ، نظام التكاليف املبين على األنشطة، االداري، السنة -
لدامل حسني املرعي، ختصيص التكاليف املبين على األنشطة أسلوب جديد للقياس مقارنة باألنظمة التقليدية، جملة تكريت للعلوم اإلدارية وامحد السيدية، مىن سأحممد علي  - ، 02: القتصادية، ا

 .123- 122، ص2006العراق،  ،، كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة تكريت03: العدد
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 .تنوع املنتجات خاصة يف ظل يف تكلفة املنتجإحداث خلل  
 يف حـني يسـتند نظـام التكـاليف  ماليـة فقـط كتكـاليف العمـل واملـوادمعلومـات مهـا التقليديـة يف معظ نظمال تقدم

ماليــة وغــري ماليــة كتكلفــة كــل مــن املــوارد واألنشــطة واملنتجــات وغــري ماليــة  معلومــات علــى أســاس األنشــطة إىل 
  .كاألنشطة املنفذة، الوقت املطلوب واملوارد املستهلكة

مما  خمتلف مراحل اإلنتاج، يف اآللية كنتيجة لدخول التكاليف هيكل تغيري يف التقين ساهم التطور :التطور التقني .2
موع التكاليف  وتتضاءل تنخفض املباشر العمل عنصر تكلفة جعل  غري املباشرة التكاليف تزداد بينمابالنسبة 
 تصميمك شرةاملبا غري التكاليف مهية بعضألنظرا  1%50إىل  %25ن م بعض القطاعاتيف  نسبتها  ارتفعت اليت

 ؛اإلدارة على خدمة قادرة التكاليف التقليدية نظم  تعدبذلك مل  ...اجلودة، رقابة املنتج،
تلك اليت توفرها  من دقة أكثر التكاليفعن ) ABC(لنظام ا اليت يوفرها املعلوماتتعترب  :أكثر دقة معلوماتتوفير  .3

 تكاليف ، وترشيدوالعمالءاملزيج األمثل لإلنتاج  اختيار: لالقرار مث اختاذلعملية  التقليدية كما تعترب مالئمة النظم
  ؛للمؤسسات التنافسية القدرة زيادة إىل مما يؤدي ...اإلنتاج،

 االستفادة مقدارهو  خمتلف أسلوب علىغري املباشرة يف حتميله للتكاليف ) ABC(ليعتمد ا: سلوب التحميلأ .4
 املنتجة الوحدات عدد تضاعفمثال عندما  تفرتض اليت التقليدية النظميف  املطبقمعيار احلجم  مناحلقيقية بدال 

 العدالة عدم إىل يؤدي مما سوف تزداد وتتضاعف حسب معدل التحميل املستهلكةغري املباشرة  التكاليف فإن
  .هارتفاع درجة تعقيدو حجم اإلنتاج تنوع و  اختالف معخاصة  التكاليف نصيبها منل املنتجات تحملل والتناسب

  لخلفية التاريخية لنظام التكاليف على أساس األنشطةا -2
ُشري جونسون  مصطلح  ستعملاأول من ) General Electric(إىل أن حماسيب شركة جنرال إلكرتيك ) Johnson(ي

نت هذه الشركة األمريكية عام " النشاط" ّ فريقًا لدراسة  1963لوصف العمل الذي يسبب نشوء التكاليف، حيث عي
وهو  ًا جديد اً قرتح هذا الفريق مفهوماتتابع للتكاليف غري املباشرة؛ فب جديدة تسيطر على النمو املأسالي واقرتاح

 نظام إنشاء إىل 1986 يف سنة حتاد الدويل للصناعات املتقدمةاالوقد توصل  .2األنشطة من أجل حتقيق هذا اهلدف
 1987عام ) ABC(لا عنه نظام انبثقالذي  "نظام إدارة التكلفة" والذي يدعى التكاليف مؤسس على جديدي تسيري 

ما ، ويعترب كل منه1988عام ) Robin Cooper(روبن كوبر  مث طوره مع). Robert Kaplan(باقرتاح من روبرت كابالن 
ما أول من طبق هذا النظام عمليًا   )Harvard Business Review: (كـعدة جمالت أكادميية  يف  ، وقد مت نشر دراسا

 عترب سليماناوقد . 3استخدامهلوقت تزايدت الكتابات حول هذا النظام لتناقش مجيع مفاهيمه وتقيم آثار ومنذ ذلك ا
   4:مث حتقيق التكامل بينهما )ABM(الـ لبناء كممهدات قد مر بثالث مراحل تطور جاءت) ABC(لاأن نظام  البشتاوي

 التكاليف على أساس األنشطة  نظام لبناء ساسيةاأل اللبناتكوبر وكابلن يف هذه املرحلة وضع  : المرحلة األولى
 وهنا مت حتديد مبادئ ومقومات هذا النظام كأسلوب التحميل، مفهوم وتصنيفات مسببات التكلفة، مفهوم

                                                             
1 Susan V. Crosson, and Belverd E. Needles (2008), Managerial accounting, Cengage Learning, Boston, USA, p71.  

 . 160، ص2008، 2قضايا معاصرة، دار حامد بعمان، األردن، ط: إمساعيل حيي التكرييت، حماسبة التكاليف املتقدمة 2
  دف الرقابة املستمر ا اإلدارة    .وذلك إلرضاء العمالء لتخفيضهاة على التكلفة يقصد بإدارة التكلفة مجيع األعمال اليت تقوم 
التطبيق ومنوذج مقرتح للقياس، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية : عمر حممد هديب، نظام حماسبة التكاليف املبين على األنشطة يف الشركات الصناعية يف األردن وعالقته باألداء املايل 3

  .38-37، ص2009ملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن، العلوم املالية وا
تكلفتها، جملة جامعة النجاح  وخفض املصرفية اخلدمات أداء وتطوير حتسني حنو ):ABC (& )ABM(ة األنشط أساس على واإلدارة التكاليف نظامي لتكامل االسرتاتيجية البشتاوي، االجتاهات سليمان4

لد لألحب   .1873- 1872، ص2014، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطني، 08:، العدد28اث، سلسلة العلوم اإلنسانية، ا
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  ؛سعر التكلفةل هحتديد عنددقة اليت مينحها هذا النظام الدرجة  معرفةمت و  اليف،لتكلاملستهلكة  األنشطة وتصنيف 
 مفهوم نظام الـ تطور :ةالمرحلة الثاني)ABC (وحتديد لقياس وغري املالية املالية باملعلومات اإلدارة ميد نظامًا  ليصبح 

املرتبطة األنشطة طبيعة  ملعرفة احلاجة فجاءت .نشطةاألو  العمليات يف األداء تحسنيل واألنشطة التكلفة مسببات
 عميلكاليف على أساس القيمة من وجهة نظر الوهنا مت االعتماد على تصنيف األنشطة والت بتقدمي املنتجات

ا مث  ا القيمة غري مضيفةاألنشطة  إلغاء خالل منختفيض التكلفة  على العملوحتديد مسببا  ؛أو تقليل مسببا
 ـلأسلوب ا جاء :المرحلة الثالثة)ABM (ـلا نظام وفرها اليت املالية وغري املالية املعلومات على ليستند)ABC ( والذي

 على املؤسساتإدارات  وكفاءة قدرة زيادة من )ABM(ـلا يتطلبه ملا مناسبة مدخالت تصبحخمرجاته ل تطورت
ا تكلفة ضيفخت  ومروراً  األولية يف مراحلها وتطويرها املنتجات تقدمي إجراءات تصميمإعادة  من ابتداء .منتجا

 خالل من الرحبية على بالرتكيز وانتهاء ؛املنخفضة ذات القيمة إىل املضافة القيمة املرتفعة الضرورية األنشطة بتحديد
 .العالية الرحبية ذوي عمالءلل املقدمة النهائية اخلدمات تقدمي مث ياةاحل دورة زمن اجلودة وختفيض مستويات حتسني

  األنشطة أساس على التكاليف نظام عليها يقوم التي األساسية الفروض :ثانيا
 غري التكاليف حتميل بعدالةيتعلق  فيما خاصة األنشطة أساس علىكاليف نظام الت يقدمها اليت املميزات إن
 اإلدارية القرارات اختاذ من ذلك تبعيس وما منتج لكل نسبياً  الدقيقة التكلفة إىل االقرتاب مث ومن؛ املنتجات على املباشرة

 وإمنا هذا النظام؛ اءاتوإجر  خطوات تطبيق جمرد من تنبع الضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة  صحيحة
   1:؛ وهي كما يليللتكلفة السليم اسـالقي جمتمعة حيققها توافر  حالة يفو  الفروض من جمموعة ريتوفة األمر ضرور  يتطلب

أساس على ف التكالي نظام أن من التحقق خالهلا من ميكن اليت الفروض وهي: المؤسسة بطبيعة تتعلق فروض  -1
 :يف وتتمثل ا احمليطة والظروف ؤسسةامل نشاط وطبيعة يتناسب األنشطة

 حيث من بينها فيما ختتلف رجاتـخم املؤسسة امتالك تكون عند: املؤسسة منتجات تشكيلة يف والتباين التنوع 
دي يكونهنا و  ،تهاأنشط على الطلب الختالف نتيجة للموارد استهالكها نسبة  ؛)ABC(لنظام ا تطبيق من ا

 أو العمليات تشابك عن والناتج املباشرة غري فيلاالتك ارتفاع إن: اإلنتاجية ألنشطةا أو العمليات وتشابك تعقد 
  .لتكلفةل السليم القياس تقرب منلل )ABC(لا نظام لتطبيق ومنطقياً  مقبوالً  مربراُ  يكون قد األنشطة اإلنتاجية 

 :هابين ومن النظام تطبيق ءاتإجرا ودقة سالمة بتأمني املتعلقة الفروض وهي: تطبيقال بإجراءات تتعلق فروض  -2
 يكون ال حبيث ةكلفالت ملراكز املناسب العدد حتديد على العمل جيب: التكاليف ملراكز املناسب العدد حتديد 

 مما الالزم من أقل عددها يكون ال وبنفس الوقت النظام، تطبيق تكلفة ارتفاع إىل يؤدي مما الالزم من أكثر عددها
 ؛ات النظامخمرج دقة اخنفاض إىل يؤدي

 معدالت استخراج على يساعد للتكلفة الرئيسي املسبب حتديد ألن: للتكلفة الرئيسي املسبب حتديد إمكانية 

                                                             
  سعر التكلفة)revient Coût de  :(ا من  هو عبارة عن مفهوم اقتصادي يعرب عن حجم املصاريف املنفقة منذ بداية عملية تصور املنتوج، وشراء املواد األولية اليت تدخل يف تكوينه وما يعلق 

اية عملية اإلنتاج والتوزيع جمموع التكاليف اليت يتكلفها منتوج معني أو خدمة : "كما أنه" التكلفة النهائية ملنتوج معني يف مرحلته األخرية، مع العلم أن تكلفة التوزيع متضمنة فيه:" فهو. نفقات إىل 
  :ميكن االطالع على". ية وصوهلا إىل املرحلة النهائية وتندرج ضمنها تكاليف البيع والتوزيعمقدمة ابتداء من انطالق عملية إعدادها إىل غا

 جملة املالية ،2013- 2011لصناعة النسيج بتلمسان خالل الفرتة  Mantalدراسة حالة مؤسسة : عمار درويش، إلياس صاحل، فعالية طريقة التكاليف املعيارية يف مراقبة التسيري وحتسني األداء -
لد واألسواق،   .155، ص2015، خمرب الديناميكية االقتصادية الكلية والتغريات اهليكلية، جامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن، اجلزائر ،02:، العدد01:ا

  .1ص ،مرجع سابق ڤورين، قويدر حاج -
 .431-422، ص2000بعة جامعة القاهرة، مصر، حنفى زكى عيد حممد، سعيد حيىي ضو، عادل إبراهيم عزب، أساسيات حماسبة التكاليف، مط 1
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  ؛تكلفةلل السليم القياس يف عليها االعتماد ميكن حبيث األنشطة تكلفة لتحميل سليمة
 تكلفة سببمب تتأثر معني تكلفة زركمل املكونة فيلاالتك أن مبعىن: متجانسة تكلفة لعناصر التكلفة مركز تضمني 

 يف التغري أن حيث .قوي ارتباط مبعامل فيما بينها للمركز املكونة األنشطة تكاليف ارتباط بسبب ،فقط واحد
  ة؛للتكلف األصلي نفس املركز يف تكلفتها تدخل اليت األخرى األنشطة أو النشاط يف مماثل تغري يقابله معني نشاط

 جمموعها يف املكونة التكاليف عناصر مجيع أن الفرض هذا يعين: التكلفة ملركز املكونة كلفةالت عناصر بني االتساق 
   .مستوى النشاط يف التغري مع االجتاه وبنفس املقدار بنفس تتغري أن جيب لتكلفة املركز

  األنشطة أساس على التكاليف مقومات نظام: ثالثا
 :  هيث مقومات أساسية يعتمد نظام التكاليف على أساس األنشطة على ثال

ا )Resources( تعرف املوارد: الموارد -1 يوجه ألداء األنشطة املختلفة وميثل أساس حدوث  اقتصاديعنصر :"بكو
ألداء  توجيهها يتم اليت االقتصادية فاملوارد إذن هي العناصر .1"على األنشطة واملنتجات التكلفة اليت حتمل

 استخدامها واليت يتم تعترب من مدخالت النشاط فهي ،هااستخدام عند دثحت اليت للتكلفة امصدر  وتعد النشاط،
 من خارج اخلدمات أو البشري، التكنولوجيا، التسهيالت العنصر املواد األولية،: املوارد وتتضمن. خمرجاته لتوليد

  3:على األنشطةعند ختصيصها  املوارد من نوعني بني التمييز يتم .2واخلدمات احملاسبية اإلعالن مثل املؤسسة
 حجم عن النظر بغض الفعلي النشاط مستوى على منها حجم املستهلك يتوقف وهي اليت :المرنة الموارد 

   ؛أخرى دورة يف ليستهلك مخزونك يبقى أن ميكن ما دورةيف  األولية ملوادفمثال الفائض من ا ،املخصص املورد
 أما .العاملة التجهيزات واليد مثل القصري األمد نة علىوهي تلك املوارد اليت تكون غري مر : المرنة غير الموارد 

  .الزمن أساس على األجر يتم كان إذا الطلب باجتاه نفسها باملرونة يتمتع فال املباشر عنصر العمل 
 أن املنتجات تستهلك املوارد حسب حجمها اإلنتاجي فتعترب أن افرتاضالتكاليف التقليدية على  نظمتقوم 

األنشطة هي اليت تستهلك املوارد بذلك أن  )ABC(الـتكاليف هو حجم اإلنتاج، يف حني يفرتض نظام العامل املفسر لل
لتلك األنشطة  استهالكهاعند  فأهداف التكلفةتسبب يف حدوث التكاليف يف املرحلة األوىل، أما يف املرحلة الثانية 

  .سبب التكلفة اخلاص بكل مورد وكل نشاطاملرحلتني هو م تاوالعامل املفسر لالستهالك يف كلحتدث التكاليف 
، هذه األخرية )Cost drivers( التكلفة مسببات هي أساسية دعامة على) ABC(الـ نظام يرتكز :مسببات التكلفة - 2

ا سبباتهذه املوتعرف  .وأهداف التكلفة واألنشطة بني املوارد للربط متثل وسيلة على  يرتتب الذي العامل:"بأ
 التكلفة مسببات وحتليل حجم النشاط أو ملستوى العادة السبب األساسي يف وميثل ،التكلفة حدوث وجوده

ا وكما ميكن تعريف. 4"حدوث التكلفة سبب حتديد يتناول لألنشطة  الذي الطلب متثل:"مسببات التكلفة بأ
  تكلفة متثليتضح مما سبق أن مسببات ال .5"لتحميل التكلفة أدوات جمرد وليس كل نشاط على املخرجات تصنعه

                                                             
  .273، ص2003حممد سامي راضي، مبادئ حماسبة التكاليف، الدار اجلامعية اجلديدة، مصر،  1
لدنسانيةاإل الدراسات اإلسالمية بغزة، سلسلة اجلامعة جملة باجلامعات، التعليمية اخلدمات تكلفة لقياس األنشطة كأساس تكاليف نظام، حلس اهللا عبد سامل 2 ، اجلامعة 01: العدد، 15: ، ا

 .220ص ،2007فلسطني،  اإلسالمية بغزة،
لدالقرارات صنع عمليات لدعم الهادفة ليف التكاتصميم نظم في إستخدام قواعد البيانات  عبد الرزاق حممد قاسم، 3 ، جامعة دمشق، سوريا، 02: ، العدد16: اإلدارية، جملة جامعة دمشق، ا

 .75- 74ص ،2000
 .222ص مرجع سابق،، حلس اهللا عبد سامل 4

5 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Journal of 
Accounting Horizons, Vol.06, n°03, p4. 
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  1:هي أساسية فروض على املسببات هذه املؤسسة حيث تقومبختلفة التشغيل املحتقيق مستويات يف العامل املؤثر 
 ا؛وقياسه انوعيته وحتديد اتوصيفه ميكن ةنشطجموعة من األمب تقوم املؤسسة أن -
 ؛واملكاين الزماين وللتحديد والنوعي للقياس الكمي قابلة تكون نشاطكل  يتطلبها اليت املالية التضحية أن -
 تكلفة حدوث يف املتحكم العنصرهذه املخرجات  ثلحيث مت للقياس أيًضا قابلة تكون نشاط كل  خمرجات أن -

  .تهمدخال ختفيض أو إىل زيادة تؤدي النشاط خمرجات حجم ختفيض أو فزيادة. النشاط
ا) Cost pools(مراكز التكلفة ) Hicks(يعرف هيكس : مراكز التكلفة  - 3 أقل مستوى من التفصيل يتم عنده ":بأ

ويف هذه احلالة  .هذا املستوى قد يتعلق بنشاط واحد أو مبجموعة متجانسة من األنشطة". جتميع وتوزيع التكاليف
أن  باعتبارميكن القول أن مركز التكلفة املتجانس هو حمصلة لتجميع تكاليف جمموعة من األنشطة املتجانسة 

إال أن مسألة جتميع التكاليف يف مراكز تكلفة متجانسة . تجانسة ختلق مراكز تكلفة متجانسةجمموعة األنشطة امل
تثري مشكلة يف العدد األمثل من املراكز اليت يتعني تكوينها حبيث ال تكون قليلة لدرجة التبسيط وال تكون مبالغًا 

العدد املناسب من مراكز التكلفة املتجانسة واحلل هو أن يتم تكوين . فيها لدرجة إخالهلا مببدأ التكلفة والعائد
 نظمأما يف . 2الذي يقع بني طريف النقيضني السابقني بشرط متاثل العالقة السببية بني التكاليف وأهداف التكلفة

حيث تقوم فكرة جتانس األقسام  اً متجانس اً التكاليف التقليدية فيتم جتميع التكاليف يف مركز تكلفة يسمى قسم
حيث يتم حتميل التكاليف غري املباشرة على هذه . أن املوارد تستهلك مباشرة من قبل أقسام املؤسسة اعتبارعلى 

 وتصطدم عملية التحميل بصعوبة. األقسام مث على املنتجات مبا يتناسب مع اخلدمات اليت تتلقاها من تلك األقسام
  . 3وحدات العمل يف عملية التحميل حتديد وقياس اخلدمات اليت يقدمها كل قسم إىل كل منتج حيث تستخدم

 هدف يكون قد. )Cost object(هو مرتادفة لكائن التكلفة ) Cost objective(هدف التكلفة  :أهداف التكلفة - 4
 قد كما  .الغاز اسطوانات لوحة تكلفةك عملية أو ،تذاكرالحجز  تكلفةك خدمة ، أولفة سيارةككت اً منتج تكلفةال

 القضاءلفة برنامج ككت  ابرناجمأو  إعالنية محلة أو العميل أو ،تكلفة غرفة العملياتأو مصلحة ك قسم تكلفة يكون
 إنفاقمن  للغرض مناسبا يكون جيب أن املختار التكلفة هدف. مثال الطريق بناء شروعم أو األطفال شلل على

 املعلومات ومستخدم كان إذا أخرى، وبعبارةه تكاليف قياس مطلوبكل  هو؛ بالتايل 4اليت يراد حتليلهاالتكاليف 
 :بأنههدف التكلفة  رفهلذا ع .5التكلفة هدف شيءال هذا يسمى ،ما شيء تكلفةيعرفوا  أن يريدون احملاسبية

 .6"اجلغرافية املنطقة القسم، اإلدارة، اإلنتاج، خط :مثل تكلفته، حساب إىل حنتاج الذي الشيء ذلك" 
  األنشطة أساس على اليفالتك نظام التحليل في مستويات :المطلب الثاني

 املؤسسـة تقسـيمل) Une approche transversale( عرضـية مقاربـة علـى نظام التكاليف علـى أسـاس األنشـطة ستندي
 أو وظيفــة متييــز دون لكــل املؤسســة تحليــلتــنص هـذه املقاربــة علــى ضــرورة تنفيــذ هـذا ال .للقيمــة املولــدة نشــطةاأل حسـب

                                                             
التسيري،  إلدارة العمومية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص دراسات اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوممحد اخلطيب، إشكالية تطبيق احملاسبة التحليلية يف امنر  1

  .13، ص2014-2013 اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح بورقلة،
 .79، ص2006امعية، مصر، أمحد صالح عطية، حماسبة تكاليف النشاط لالستخدامات اإلدارية، الدار اجل 2

3Henri Bouquin (1997), Management accounting in its social context: Rimailho revisited, Accounting, Business and Financial 
History, Vol. 07, n°03, p322-324. 
4 Asish K. Bhattacharyya  (2004), Principles and practice of cost accounting, PHI Learning Pvt. Ltd., New-Delhi-India, p14.  
5 Colin Drury (2012), Management and cost accounting, Cengage Learning EMEA, United Kingdom, p23. 

 قسم على تطبيقية دراسة:احلكومي األورويب غزة مستشفى يف (ABC)األنشطة  على املبين التكاليف لنظام وفقاً  العالجية اخلدمة تكلفة حسابشقفة،  إبراهيم خليل درغام، موسى ماهر 6
   .121ص مرجع سابق، ،امليكروبيولوجي
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 سواء كانـت مضـيفة أو غـري مضـيفة والداعمة األساسية بالعمليات املتعلقة طةاألنش مجيعمعني؛ حيث أن  هرمي منصب
الوظيفيـة  العموديـة الرؤيةمع  تعارضت النشاط،ب العرضية الرؤية ذهه .للمنتج قيمة خلق جيب أن تظهر يف التحليل للقيمة

مسـتويات حتليـل إجـراءات العمـل ) ABM(الـوأسلوب  )ABC(الـتبعًا لنظام .  1التقليدية نظم التكاليفستند عليها ت اليت
 املكونـة مـن جمموعـة ؛ على اعتبار أن املؤسسـة هـي شـبكة مـن األنشـطةاملهام، األنشطة والعملية: يف املؤسسة هي ثالث

  .2خلق القيمةعلى يف عمليات عرضية تعمل معا  من املهام تنظم
  المـهام: أوال

 خمتلف قبل من تعرف ما نادرا) Task(" مهمة" كلمةأن  ) Alcouffe & Malleret(ألكوف ومالغي كل من يرى   
بوكان  اقرتحه الذي التعريف هووأضافا أن االستثناء الوحيد . مفهوم النشاط حتديدجهودهم كانت حنو  أن ،املؤلفني

)Bouquin, 1993 (ا لمهمةل  حلقة من السلسلة الرئيسية اليت توثق ربط التدفقات داخل التنظيم وتؤدي إىل حدوث:"بأ
وميكن أن تكون املهمة حترير مراسلة أو تصنيف امللفات أو  التكاليف وتُشكل معًا جمموعة متماسكة تدعى النشاط

بأن النشاط هو  )Bescos & Mendoza, 1994(بيسكوس وميندوزا ما أكده كل من  هذا ."إجراء االتصاالت اهلاتفية
التقرير ) 1: (الطلب مكون من املهام املتسلسلة التالية ن نشاط التعاقد علىأوشرحا مثال عن ذلك ب جمموعة من مهام

متثل املستوى  اعترب دمحون هالل أن املهام كما .3إمتام الطلب) 3(حتديد مواعيد التسليم و) 2(عن الكميات املطلوبة، 
 إىل الذهاب حالة متتالية، ففي إجراءات عدة أداء يف املهمة للتجزئة؛ كما قد تتمثلة قابل غري وهياألول لتقسيم العمل 

رقم  تكوين البنكية، البطاقة إدخال: هامتتالية من إجراءات عدة تنفذ آيل مثالً، يتم موزع من نقود البنك لسحب
ألزاغ  أيضا اعترب .4آيل موزع من نقود سحب يف يتمثل الذي النشاط ضمن تدخل املهام هذه ...الشخصي التعريف
 القيمة سلسلة حتقيق عملية من صائصمتجانسة اخل املهام من جمموعةهو  النشاطأن ) Alazard & Sépari( وسيباري

 :)01/02(؛ ووضحا ذلك بالشكل رقم املوارد واالستهالك
  المهمة كوحدة أساسية للنشاط): 01/02(الشكل رقم 

  
  

 
 
 

Source: Claude Alazard, et Sabine Sépari (2010), Contrôle de gestion: Manuel et applications, Dunod, Paris, France, p589. 

ميكن أن تشكل نشاطا إذا كانت  كيانأي   ا يقوم ليتا) البسيطة( األولية املهاممن  جمموعةيستنتج مما سبق أن 
ا واألداء التكلفة السلوك حيث من تجانسةم    .من حيت املوارد اليت تستهلكها للقياس وقابلة لالختزال ةقابل غري، كما أ

  نشطة األ: ثانيا
 يف حني تَعتربها) Activities(يعترب نظام التكاليف على أساس األنشطة بأن املؤسسة مكونة من جمموعة أنشطة 

يستند نظام التكاليف على أساس األنشطة إىل  هلذا. 5التكاليف التقليدية مكونة من جمموعة من األقسام املتجانسةنظم 

                                                             
1Bernard Augé, Gérald Naro, et Alexandre Vernhet(2013), Mini manuel de comptabilité́ de gestion,Dunod, Paris, France, p168-169. 
2Claude Alazard, et Sabine Sépari (2010), Contrôle de gestion: Manuel et applications, Dunod, Paris, France p588-589. 
3 Simon Alcouffe, et Véronique Malleret (2002), Les fondements conceptuels de l'ABC à la française, 23ème Congrès de 
l'Association Française de Comptabilité, Toulouse, l’IUT de Université Paul Sabatier (Toulouse 3), p3 

 العلوم قسم، نقود وماليةالقتصادية ختصص ادراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه يف العلوم  :نظام معلومات للتسيري ومساعد على إختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية: هالل دمحون، احملاسبة التحليلية 4
 .252، ص2005 جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر،التسيري،  وعلوم ةاالقتصادي العلوم لية، كاالقتصادية

 .72صمرجع سابق،  ،اإلداريةالقرارات صنع عمليات لدعم الهادفة ليف التكاتصميم نظم في عبد الرزاق حممد قاسم، إستخدام قواعد البيانات  5

 مهمة مهمة مهمة

 النشاط
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التكاليف التقليدية نظم  

 كل ما تملكه المؤسسة
 نظام التكاليف على أساس األنشطة 

 التتبع من خالل مسببات التكلفة

 ته في الواقعما يتم ممارس

 مسببات األنشطة التتبع من خالل

  المنتجات  -
 عمالءال -
- ... 

 أهداف التكلفة

 الموارد

 قواعد التحميل التـحميل

  المنتجات  -
 عمالءال -
- ... 

 الموارد

 األنشطة

 أهداف التكلفة

 تستهلك

 تستهلك

 على فكرة أساسية مفادها أن أهداف التكلفة باالعتمادفة، كأساس حلساب التكل" األنشطة"مفهوم  استخدام
وبالتايل جيب أن تنسب التكاليف  ؛تستهلك األنشطة وليس موارد وأن هذه األنشطة هي املستهلك الفعلي لتلك املوارد

النظام  بني هذا االختالفهذه الفكرة هي نقطة . 1إىل أنشطة مث يتم َحتميل تكلفة هذه األنشطة إىل أهداف التكلفة
قد  نظمهذه الوارد وبذلك تكون املأن أهداف التكلفة تستهلك  افرتاضعلى تقوم  اليتالتكاليف التقليدية  نظموبني 

  :عملية حتميل التكلفة بني التصورين اختالفيوضح ) 02/02(الشكل رقم . أمهلت دور األنشطة يف حتميل التكاليف
  التكاليف التقليدية نظمم التكاليف على أساس األنشطة و مواطن االختالف بين نظا): 02/02(الشكل رقم 

      
  

  
    

  
  
  
  
  

        
  
  

  

  
  

  
  

  .على ما سبق اعتمادا من إعداد الباحثة: المصدر    

 املنظور املستخدم باختالفمفهوم النشاط يف العديد من األحباث، إال أن تعريفه خيتلف  استخدامعلى الرغم من 
دف إىل:"أن األنشطة هي ىير ) Lebas, 1991(فلباس . واهلدف من التعريف  جمموعة من املهام يف املدى القريب اليت 

 أوضح إمكانية تقسيم املؤسسة عند تقدميه ملفهوم النشاط) Porter( يف حني أن بورتر. 2"إضافة قيمة إىل هدف التكلفة
تتحدد  .وفقا لكيفية أداء كل نشاط إىل فئتني مها أنشطة رئيسية وأنشطة مساندة، ميكن تقسيم كل فئة إىل أنشطة فرعية

 التكلفة النشاط يستهلك موارد فيمكن حتليلوطاملا أن . تأثريه على املزايا التنافسية للمؤسسة قيمة النشاط بالنظر إىل
  .3بالشكل الذي يساعد على حتديد ما إذا كانت تكاليف املؤسسة مرتفعة أم منخفضة مقارنة مبنافسيها

دف حتسني األداء، حي) Harrington, 1991(هاريننت قد ناقش ل ث يرى إمكانية تقسيم ممارسات مفهوم النشاط 
اليت تتكون من جمموعة من األنشطة و عمليات فرعية تقسم إىل  قد )Processes(العمليات  مؤسسة إىل جمموعة منأي 

وكيفية إجناز العملية، مث وضع  داءاألتحليل بحيث يتم حتديد تلك األنشطة . املرتابطة فيما بينها لتحقيق هدف معني
في تعريفه للنشاط أشار ف) Brimson,1991( أما برميسون. حتديد زمن وتكلفة كل نشاط اخريطة هلذه العمليات ميكن 

يوضح النشاط طريقة توظيف فبأنه مزيج من األفراد والتكنولوجيا واملواد اخلام واألساليب والبيئة اهلادفة لتقدمي منتج، 
يرى برميسون أن حتميل املوارد لألنشطة جيب أن يعكس التكلفة اليت . هدافاأللزمن واملوارد يف سبيل حتقيق املؤسسة ل

 مستخدااأن إدارة التكلفة تعىن  وأضاف. تدخل فعليًا يف النشاط وليست التكلفة اليت جيب أو ميكن أن تدخل فيه
  .4هاريننتى فرص التحسني وهو بذلك يتفق مع حتليل والتعرف عل التشغيلية القرارات ختاذالالنشاط حول معلومات 

                                                             
االت التطبيقية، ال 1   .21، ص2000دار اجلامعية، مصر، هشام أمحد عطية، حماسبة التكاليف املتقدمة يف ا

2 Simon Alcouffe, et Véronique Malleret, Op.Cit, p4. 
3Michael E. Porter (1985), Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Free Press, New York, USA, p39. 

لة املصرية للدراسات التجارية، العددحممود يوسف الكاشف، التكلفة وفقا للنشاط كمدخ 4 لد04:ل لقياس تكلفة اجلودة وتوفري املعلومات املالئمة ألغراض الرقابة، ا ، كلية التجارة جبامعة املنصورة، 21:، ا
 .5- 4، ص1997مصر، 
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الـيت تسـاعد علـى قول أن النشـاط جمموعـة مـن املهـام لبـاس بـال اكتفـى فقـد ،لنشـاطلزوايـا النظـر  اخـتالف لنـايتضح 
 ماأ. حتقيق أهدافها يف ظل املنافسةيف املؤسسة  هاتحديد األنشطة اليت حتتاجلعاجله بورتر من منظور عام . إضافة القيمة

 . دارة التكلفةإل وكيفية أداء األنشطةاملوارد  استهالكأسباب على املنظور التشغيلي بتحليل  اعتمدافقد برميسون هاريننت و 
  العملية : ثالثا

ا) Process(العملية ) Lorino( يعرف لورينو  جمموعة من األنشطة اليت ترتابط فيما بينها بواسطة تدفق" :بأ
ا ) CAM-I(كما تعرفها   ؛1"أو غري مادي اً ث تنظم إجراءات تقدمي املنتج سواء كان مادياملواد حي املعلومات أو بكو

عبارة عن تتايل جمموعة  ًا إذ فالعملية. 2ةمعين نتائجحتقيق  الستكمالاملرتابطة القائمة على الوقت و سلسلة من األنشطة 
ائي من أجل حتقيق هدف معنياملرتابطة فيما بينها من األنشطة  ز العمليات أن  لورينيويرى . و ّ اتتمي   3:بأ

  ...اإلنتاج، التسويق، التخطيط،: أفقية للتنظيم السلمي والتقسيمات الوظيفية الكربى للمؤسسة مثالعموما تكون  -
 .داخلي أو خارجي عميللكل عملية أنه كما ،  لكل عملية خمرج وحيد شامل -

 :مثاال لتنفيذ طلبية )03/02(الشكل رقم يظهر 
  نموذج لمراحل تنفيذ طلبية): 03/02(كل رقم الش

  
  
  

  
  
  
  
  
  

فالوظيفة عبارة عن جتمع األنشطة بواسطة ) Process(والعملية ) Fountion(ك فرق بني الوظيفة لهنالورينيو  وفقاً 
ا تتميز  ومن أمثلتها " املهارة املشرتكة"بجمموعة من الوسائل وهي متعلقة بتسيري الكفاءات وكل املوارد املتوفرة كما أ

 فهي عبارة عن جتمع األنشطة من أجل الوصول إىل هدف مشرتك وهي ةأما العملي.. .وظيفة اإلنتاج، وظيفة التسويق
  ):04/02(الشكل رقم بوظيفة /وميكن التعبري عن تقاطع عملية، 4م تسيري املؤسسات من جهة املدخل العمليايتئتال

  وظيفة/تقاطع عملية): 04/02(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                             
1 Philippe Lorino (1991), Le contrôle de gestion stratégique: La gestion par les activités, Dunod, Paris, France, p40. 
2 Frederic Adam, Frederic Adam, and Patrick Humphreys (2008), Encyclopedia of decision making and decision support 
technologies, Information Science Reference, Hershey, New York, USA, p18. 
3 Philippe Lorino, Op.Cit, p40-41.  

 ا أو على األقل لديه رغبة يف  :الخارجي العميل) 1: (مها العمالءوفق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يتضمن نوعني من  العميل ن مفهومإ هو الذي يكون موقعه خارج املؤسسة ويقوم بشراء منتجا
وفقا هلذه  اخلارجيالعميل اليت يدركها  ةه يف األقسام األخرى أو من نفس القسم؛ فهو مصدر القيمهو الذي يعمل داخل املؤسسة وتكون مدخالته هي خمرجات زمالء :الداخلي العميل) 2(شرائها؛ 

وتبسيط الصحيح لالحتياجات وتوظيف القدرات واستخدام الوسائل احلديثة كاملكننة  يتطلب هذا األمر الفهم. الداخلي أو اخلارجي األولوية رقم واحد يف عمل املؤسسات عميلال الفلسفة يعد رضا
 .األوىل جل إجناز اخلدمة بصورة صحيحة من املرةأداخليني أو خارجيني وحماولة حل مشاكلهم من  العمالء تقليل وقت انتظار كذلكوكذا اجناز العمليات املطلوبة بشكل كامل؛   اإلجراءات

4 Philippe Lorino, Op.Cit, p57-58. 

  عملية تنفيذ الطلبية
.من إعداد الباحثة: المـصدر  

 نشاط المراقبة

الكمية والنوعية:مقارنة مقارنة الوصوالت  
 2مهمة  1مهمة 

 نشاط التفريغ

 الجـمع اإلنـزال
 1مهمة  2مهمة 

 التقطيع التركيب  اإلنهاء
 3مهمة      2مهمة  1مهمة 

  التسليمنشاط  نشاط التصنيع

 اإليصال الشحن
 1مهمة  2مهمة 

Source: Philippe Lorino (1991), Le contrôle de gestion stratégique: La gestion par les activités, Dunod, Paris, France, p57. 
 مهارات مشتركة

 عمليات
 هدف مشترك

 وظائف
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جمموعة  د عالقة ترابط بني العملية والنشاط واملهمة باعتبار أن العملية تتكون منو وج يستنتجبناء على ما سبق 
رقم الشكل ب) Mevellec( ولباس فلكم هذا ما عرب عنه ؛من األنشطة يتكون كل نشاط منها من جمموعة من املهام

)05/02(:  
  مهمة، نشاط، عملية لتسلس): 05/02(الشكل رقم 

  
  

  

  
  األنشطة أساس على التكاليف نظام تطبيق: الثالثالمطلب 
مع  ربطهاب التكاليف ورقابة تتبع على قدرة املؤسسة زيادة شأنه من نظام التكاليف على أساس األنشطة تطبيق إن

سلسلة من  إىل ملؤسسةايم لنظام يتم تقسا هذا تطبيقأثناء . اإلسراف أوجه تاليف على يساعدمما  األنشطة أداء
يف  والدقة لتكلفةا عناصر على الرقابة حيقق مما األنشطةتلك  تستهلكها اليت ملواردحيث يسمح بالتعرف على ا؛ نشطةاأل

ً  جماالت متعددة يف أفضل قرارات على اختاذ املؤسسات يساعد نظام هو بذلك ؛القياس  اليت الدقيقة املعلومات على بناء
  1:التالية خل التطبيقامدأحد من حتديد ) ABC(الـقبل البدء بتصميم نظام البد  عالية التطبيقضمان فل .يقدمها
 منوذج أويل )Prototype( : الـيفسر مبادئ نظام)ABC ( ؛باالعتماد على األمثلة همفاهيمو  
 مشروع جترييب )Pilot project( : أو اليف الفعلية نظام على مستوى جزء من الشركة باستخدام التكهذا اليتم تطبيق

 ؛وحتديد تكلفة املنتج )ABC(الـالتحميل عدالت ماملقدرة من أجل تطوير 
 مشروع مرحلي )Staged project( : الـيتم تطبيق نظام)ABC ( ويف  ،تحديـد التكـاليفلعلى عدد من أجـزاء الشـركة

 ؛...حتليل االحنرافو نشطة، األ على أساسإعداد املوازنة و التسعري،  :لـ )ABM(الـمرحلة متقدمة ميكن استخدام 
 تطبيق )ABC & ABM ( ككل  املؤسسةعلى مستوى )Full-scale(.  

  أسباب اعتماد نظام التكاليف على أساس األنشطة : أوال
يف  التكلفة دارةمعلومة كافية ومناسبة إل توفرييف  التقليدية اإلدارية احملاسبة فشلأن إىل ) Currie( كوري  يشري  

لم ف ،)ABC(الـنظام كان وراء تطور ؛  )...،JIT ،TQM(:كـ اجلديدة التقنيات من جمموعةستخدم املؤسسات اليت ت
 قلأ حاليا املباشرة العمالة أن )ABC(الـنظام  أنصاريزعم كما . ألداءل موثقة صورة التقاطمن  التقليدية نظمالتتمكن 

 ومراقبة قياس على اقبضتهدت تلك املؤسسات تكنولوجيا للتصنيع فقالمع دخول ف؛ اإلمجالية التكاليف من٪ 10 من
 أقل أصبحت املباشرة غري التكاليف لتحميل املباشرة لةاآلعمل  ساعات اليت تعتمد علىالتقليدية  نظمال ألن التكاليف

بعض ب النظامهذا معدالت تطبيق ) 01/02( :يظهر اجلدول رقم. 2املشكلة هلذه كحل )ABC(الـنظام  دمقُ  لذا .أمهية
تعدد الدول اليت تطبق نظام التكاليف على أساس األنشطة من الواليات ؛ حيث وفقا لدراسات االستقصائية دولال

  . ، وخيتلف مدى اعتمادها هلذا النظام2007املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، أسرتاليا واليونان منذ التسعينات إىل 

                                                             
1 Institute of Management Accountants; IMA(1998), Tools and Techniques for Implementing ABC/ABM, Statement 
Number 4EE, November, N.J., USA, p10. 
2 W.L. Currie (1999), Revisiting management innovation and change programmes: Strategic vision or tunnel vision?, 
Omega, Vol.27, n06, p651. 

Source: Michel Lebas, et  Pierre Mévellec (1999), Vingt ans de chantiers de comptabilité de gestion, Revue Comptabilité -
Contrôle - Audit, Vol. 05, p85. 
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  ى األنشطة في بعض دول العالم  معدالت تطبيق نظام التكاليف عل): 01/02(الجدول رقم 
  معدل التطبيق الشركات  الدراسة االستقصائية  الدولة  السنة  الرقم
  ABC تنفيذ من الشركات يف ٪6 بدأت  CIMA أعضاء ،)1991( وميتشل اينيس  اململكة املتحدة 1990  01

 )(Ask & Ax  1992  السويد  1991  02
  اهلندسية الصناعة

  ABC تطبق٪ 2

  ة املتحدةاململك  1990  03
(Davies & al.,1992) 

  )ABC(الـ تطبق٪ 32  القطاع الصناعي

  اململكة املتحدة  1991  04
(Nicholls, 1992)  

  1990ماي )ABC(الـ ندوة حضرت اليت اتشركمن ال 178
  )ABC(الـ٪ 10 نفذت

  )(Armitage & Nicholson, 1993  كندا  1992  05
  كندا يف الشركات 700 آخر قائمة مالية ألكرب

  )ABC(الـ تطبق٪ 14

  )ABC(الـ تستخدم املتحدة اململكة يفمن الشركات املستجيبة للدراسة  48%  )(Yakhou & Dorweiler’s,1995  اململكة املتحدة  1994  06

  ،)(Innes & Mitchell, 1995  اململكة املتحدة  1995  07
  )TIME 1000(قائمة  يف املدرجة الشركات

م على تنطبق )ABC(الـ يعتربون٪ 20   منظما
  )واسع نطاق على مهتستخد فقط٪ 8( 

08  1995  
 املتحدة الواليات

 األمريكية
(Shim & Sudit, 1995) 

  )ABC(الـ تنفذ) Fortune 1000(من ٪ 25 أن  ) Fortune( شركة أمريكية حسب جملة 1000أكرب 

  اسرتاليا  1995  09
(Booth & Giacobbe, 1997)،  

  الشركات الصناعية االسرتالية
  )ABC(الـ اعتمدت شركة مستجيبة للدراسة 213 من 12٪

  (Chung & al., 1997)  سنغافورة  1997  10
  )ABC(الـ تنفيذ   من األوىل املراحل يف تزال ال) ٪21- ٪ 4(  الشركات السنغافورية

  (Nguyen & Brooks, 1997)  اسرتاليا  1997  11
  شركات التصنيع االسرتالية

 أسرتالياب فيكتوريا والية يفالستبيان على ا ةجميب شركات 120 من٪ 12.5
  )ABC(الـ تستخدم

  اسرتاليا  1998  12
(Chenhall & Langfield-Smith, 1998) 

  )ABC( تنفذمنها ٪ 56  الشركات الصناعية

  (Clarke & al.,1999)  ايرلندا  1999  13
  رفضته ٪13و ذلك، تقييم٪ 20و ،)ABC(الـ تنفذ٪ 12  الصناعة التحويلية

14  2003  
اليات املتحدة الو 

  األمريكية
(Kiani & Sangeladji, 2003)  

  )ABC(منها نظام الـ ٪ 52 نفذت  أ.م.يف و  الصناعية الشركات 500 أكرب

 (Pierce & Brown, 2004)  ايرلندا  2004  15
له  املنفذة دماتاخل شركات ، ABC(  34.9٪(الـ تنفذاليت  التصنيع شركات

  ٪28.6 نسبتها  )ABC(الـ تنفذ اليت املالية الشركات ،٪17.8بنسبة 

  (Greek Cohen & al., 2005)  اليونان  2005  16
  )ABC(الـ مل تتنب اليت هي٪ 59.1و )ABC(الـ تبنته اليت هي٪ 40.9 رائدة شركات 88

  (Sartorius & al., 2007)  جنوب افريقيا  2007  17
يب ركاتمن الش 181 من٪ 12  املالية لألوراق وهانسربغالشركات املدرجة يف ج   )ABC(الـ نفذت ةا

Source: Husam Aldeen Al-Khadash, and Mahmoud Nassar (2010), The implementation of activity-based costing and the financial 
performance of the Jordanian industrial shareholding companies, Afro-Asian Journal Finance and Accounting, Vol.02, n02, p139. 
  

٪، ارتفعت 52٪ إىل 25الشركات األمريكية من  ارتفع اعتماده يف للدراسات االستقصائية املشار إليها فمثال وفقا
٪ إىل 12ارتفعت من فاالسرتالية  اتشركاليف أما . ٪20٪ إىل 6اململكة املتحدة من بالشركات يف مستويات التبين 

 يف خمتلف البلدان لتقييم إىل أي مدى مت تنفيذ استطالعاً  25حدوث أكثر من  إىل) Gosselin( وسلنيغ تشري .56٪
 ارتباك يف هذا راجع لوجود وأثبتت أن. كانت أقل مما كان متوقعا  )ABC(الـأن معدالت التنفيذ  أظهرتو ، )ABC(الـ

لتطور التحليلية  ادراسته يف) Moisello( ماسلو أما .1)ABC(الـ جمتمع احملاسبة اإلدارية على ما هو بالضبطأوساط 
هذا  وتطبيق بني تزايد استخدام ت تفسري التناقضتنظيمية حاولالوعالقته باملتغريات  )ABC(الـومشاكل تنفيذ نظام 

هذا التناقض  توأرجع هلنجاح اً مجاعي اً رأي تظهر ال والعملية النظرية دراساتال أخرى ناحية ومن النظام من ناحية؛
إذن ستكون  خمتلفة ًا أمور  يقيسونم إ":للنجاح خمتلف مفهوم اليت تناولت هذا النظام لديها لدراساتا كل(1) :سببنيل
   نتائجحققت قد  التنفيذ مستوى الشركات اليت اختربته بنفس (2) ؛")paradox( مفارقة ليست اإ خمتلفة، نتائج ديهمل

                                                             
1 Maurice Gosselin, Op.Cit, p641. 
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  :1هذا النظام تنفيذ متغريات ةثالث دورما أظهرت ماسيلو ك .التنظيمية املتغريات مع التعامل طريقة الختالف متباينة
 بدورها واليت ،التنظيمي للمؤسسة واهليكل التنظيمية الثقافة علىهذه القدرة  تعتمد: االبتكارات تنفيذ على القدرة 

 على منفتحة ثقافة جيب أن تكون لديها يةبتكار ا أفقاليت لديها  فاملؤسسة ؛سرتاتيجياال هاتوجهب بقوة ترتبط 
  . جديدة مناهج إدارية إدخال دعم أو قبول على ةقادر ، تكون وهكذا. مرن تنظيمي وهيكل التغيري

 الـملشروع  جترو يت ال قيادةال : المشروع ذتنف التي القيادة)ABC (األ جدا ةمهم :  
 شروعهذا امل ميتقيسواء كانت تعمل على  والتمويل، املوظفني حيث من اإلدارةمن  دعم أعلىحتقيق  إىل ؤديت -

احلالية  املعلومات نظم على) ABC(الـيؤثر املشروع  عندما خاصة أمهية له الدعمهذا . أو غري مباشر مباشرة
 الذي والوقت لتكلفةلأيضا و  تلك النظم لصالبة نظرا جدا عاٍل  بشكل تغيريلل مقاومةحتدث  حيث ،للمؤسسة

  . اجلديد) ABC(موارد كمية ونوعية وبشرية الالزمة ملشروع  تعيني يتم أن املهم منف ًا ؛ إذجديد تغيرييتطلبه أي 
 شروعبامل املشرتك االلتزامحتسن و  القبول مستوى يف علهجب )ABC(الـ شروعمل القياديةاملستويات  وتوجهتشجع  -

 من )ABC(ها نظام الـطلبيت اليت البيانات مجع ثقل بسبب باطأأن يت ميكن شروعهذا امل قبولو . املؤسسة داخل
 العامل تأثريإن . يف املؤسسة جديدة مناذج اعتماد حنو األفراد قبل من عدم الثقة بالنفس أخرى ناحية ومن احية،ن

 .النموذج اتحتديث وبساطة البيانات عمج والذي يتميز بتبسيط عملية ،)TDABC(الـ اعتمادب ختفيفها ميكن األول
 تقدمي جيب. املناسبة التنفيذية اآلليات خالل نم ادجيب التحكم يف سلوك األفر : المؤسسة داخل األفراد سلوك 

 نظامبعث بمعهم  ومتابعتهاتوضحها هلم وتقامسها ل والتدريب االتصال خالل من) ABC(نظام الـ اعتماد أهداف
 .لألفراد تًا ضمن نظام املكافآفمن املهم جعل قبول املشروع مقياس. فعال حتفيز

     األنشطة أساس ىعل التكاليف نظام تطبيق أهمية :ثانيا
   2:ميكن تلخيص العوامل اليت تزيد من ضرورة تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة يف ما يلي

 : تغير األهمية النسبية لمكونات التكلفة  -1
 مل يعد العمل املباشر هو املكون الرئيسي لتكلفة اإلنتاج خصوصًا يف تلك املؤسسات اليت تتصف عمليتها بالكثافة

ولقد أدى . والزيادة غري العادية يف التكاليف غري املباشرة فحدث بذلك تغيري يف األمهية النسبية لعناصر التكاليف اآللية
هذا األمر إىل ضرورة البحث عن أساليب جديدة لتحميل التكاليف غري املباشرة واليت تعكس العالقات اجلديدة 

لتوصل إىل نظام حتميل يقوم على أساس فهم سلوك التكلفة وال ميكن حتقيق هذا اهلدف إال إذا أمكن ا. للتكاليف
   .)ABC(كنظام الـ وإمكانية الربط بني التكاليف غري املباشرة وبني املصادر اليت تسبب يف حدوثها

 زيادة حدة المنافسة  -2
ري يف زيادة يف األسواق قد ساهم إىل حد كب وانفتاحال شك أن ما يشهده العامل اآلن من حرية يف التجارة الدولية 

وبالتايل أصبح هدف زيادة احلصة السوقية أو على األقل احملافظة عليها من  ؛درجة املنافسة اليت تواجهها املؤسسات
ا ًا كبري   ًا ليت تشغل حيز األهداف احليوية ا ة قسم التسويق لتحقيق هذا اهلدف اسرتاتيجيغالبا ما تكون . من تفكري إدار

ا، اإليتمثل حل هذه املشكلة يف ضرورة أن تعيد  .ختفيض األرباح يعين ختفيض األسعار مماحماولة هي  دارة ترتيب أولويا
                                                             

1Anna Maria Moisello (2012), ABC: Evolution, problems of implementation and organizational variables, American Journal 
of Industrial and Business Management, Vol.02, no02, scientific research, p61.   

 .84-80، ص2002، مصر، باالسكندرية املتقدمة، الدار اجلامعية حسني، احملاسبة اإلدارية يأمحد حسني عل 2
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ملوارد لكي ا استخداماتالعمل على ترشيد مبعىن . حبيث يكون الرتكيز على زيادة الرحبية يف ظل مستوى املبيعات احلايل
  :بنوعني من اإلجراءات مها القيام ية يتطلب حتقيق هدف زيادة رحب. تكون أكثر رحبية بدال من ختفيض األسعار

 نفسيف مكثف للموارد و  استخدامأن حتاول إعادة تسعري املنتجات حبيث ترفع أسعار املنتجات اليت تتطلب : األول
تصل هذه األسعار إىل املستوى لكي مكثف للموارد،  استخدامالوقت ختفض من أسعار املنتجات اليت ال تتطلب 

للموارد املتاحة، مث معرفة  استهالكهاطبيق مثل هذا اإلجراء يتطلب حتليل األنشطة ومقدار ال شك أن ت. التنافسي
ة يصبح من سرتاتيجيفإذا جنحت هذه اال. )ABC(وهو ما يوفره نظام الـ أو طلب املنتجات من هذه األنشطة احتياجات

د لنفس مستوى املخرجات احلايل، أو إىل السهل التوصل إىل تشكيلة املنتجات اليت تؤدي إما إىل طلب أقل على املوار 
  . جتميع إيرادات أكرب من نفس مستوى االستهالك احلايل من املوارد أوكالمها معا

ما بتقليل عدد مرات إ املوارد ويكون ذلك استهالكتقليل من لوهو األكثر أمهية، أن تبحث اإلدارة عن طرق ل: الثاني
أو تقليل املوارد  عمالءاث تغيريات يف تشكيلة املنتجات أو تشكيلة الأداء األنشطة لنفس املخرجات من خالل إحد

وقد يعين هذا إعادة . أي زيادة كفاءة أداء األنشطة عمالءاملستهلكة لتصنيع التشكيلة احلالية من املنتجات وخدمة ال
ا على عدد أقل من األجزاء تكون هلا صفة العمومية، مبع  استخدامىن أنه ميكن تصميم املنتجات حبيث تشمل مكونا

 .يف هذه القرارات) ABC(نظام الـ ات اليت ينتجهاعلومامليتم ذلك باستغالل . نفس اجلزء مع أكثر من منتج
  زيادة التنوع في المنتجات   -3

 اختالففيما بينها من حيث احلجم واملواصفات ودرجة التعقيد يؤدي إىل  االختالفاتن تنوع املنتجات وزيادة إ
هود املطلوب لتقدميهاأنواع األنشط مما يتطلب الرتكيز على العالقات السببية بني التكاليف وبني األنشطة . ة ومستوى ا

فاألنشطة هي اليت تستهلك املوارد املسببة للتكلفة، واملنتجات تستهلك األنشطة، . الرئيسية املطلوبة لتصنيع املنتج املعني
حتديد التكلفة حتديدًا دقيقًا من خالل تتبع التكلفة من األنشطة إىل  وبالتايل جيب حتديد وتعريف األنشطة لكي يتم

  .املنتجات على أساس طلب املنتجات على األنشطة أثناء عملية التصنيع
  ل نظام التكاليف على أساس األنشطةخطوات تخصيص التكاليف في ظ: ثالثا

التقليدية  نظمالالتكاليف مبرحلتني شأن  تتطلب فلسفة نظام التكاليف على أساس األنشطة أن متر عملية حتميل
 علىالتكاليف  حتميل األوىل املرحلة يف ال يتم ،التكاليف التقليدية نظمفضمن . االختالف يف املنهج واإلجراءات مع

 بالرغم من أن. 1الثانية املرحلة يففقط  املنتجات على التكاليف حتميل يتم بينما  ،اإلنتاج مراكز على وإمنا األنشطة،
نظم التقليدية تستخدم هي األخرى مسببات تكاليف بسيطة مثل ساعات العمل املباشر؛ إال أن الفرق األساسي بني 

عالقة طردية بني التكاليف والتغري يف اإلنتاج ومن مث فهي تستخدم أسس  جتدنظم التقليدية الالنظامني يرجع إىل كون 
على أساس األنشطة باستخدام العديد من مسببات التكلفة  ختصيص مرتبط باحلجم؛ يف حني يرتكز نظام التكاليف

 األوىل يف املرحلة يتم األنشطة أساس على التكاليف نظام يف تحميلال يف عملية أما. مرتبطة بالتسلسل اهلرمي لألنشطة
 ويتم ؛اطنش لكل التكلفة معدل أوال من خالل ما يعرف مبسبب تكلفة املوارد وحتديد األنشطة على التكاليف تحميلب

  )...، قناة توزيععمالءمنتجات، منطقة جغرافية، (أهداف التكلفة  على املباشرة غري التكاليف حتميل املرحلة الثانية يف

                                                             
   .22،28،31، ص2004السعودية،  ،جويل مابريل، حتديد التكلفة على أساس النشاط يف املؤسسات املالية، ترمجة أمحد حممد زامل، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث 1
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 : 1إلجنازها من خالل ما يعرف مبسبب تكلفة النشاط املطلوبة األنشطة لعدد وفقًا  
 يف  غري املباشرةو املباشرة لة جتميع التكاليف يتم يف هذه املرح: )تخصيص الموارد على األنشطة(األولى  المرحلة

لتكلفة مث ربط هذه املراكز باألنشطة باستخدام مسببات املوارد اليت تسمح بتوزيع املوارد املستهلكة بني امراكز 
استخدام مسببات تكلفة املوارد . مراكز األنشطة املوارد بواسطة الستخدام مسببات متثلخمتلف األنشطة حيث 

ا بعد ذلك تكون على دراية كاملة   يلعب دورا كبريا يف مجع كافة تكاليف األنشطة املؤداة واملنجزة داخل املؤسسة أل
يف حالة استخدام معدل حتميل واحد،  ًا التقليدية فتستخدم مركز تكلفة واحد نظمالأما . مبا أنفقته على أنشطتها

   ؛وعدد حمدود نسبيا يف حالة استخدام معدل حتميل لكل قسم
  ذه املرحلة حتميل تكاليف األنشطة يتم : )تخصيص تكاليف األنشطة على أهداف التكلفة(المرحلة الثانية

فمثال املنتج  ؛على أهداف التكلفة حسب درجة استفادة كل هدف من كل النشاط باستخدام مسببات األنشطة
على هذا األساس  .تكلفة مرتبطة بهالذي مل يستخدم نشاطا معينا ومل يستفد من خدماته جيب أن ال يتحمل بأي 

وصول املنتج إىل وحىت من عملية اإلنتاج  النتهاءل األدائه جمموع تكلفة األنشطة الالزمتتحدد تكلفة املنتج من 
  .العميل

  

 نظم ثغراتبعض  لسدنظام التكاليف على أساس األنشطة كمحاولة  جاءيف هذا املبحث من خالل ما تقدم 
ال يكون مباشرة من قبل أهداف التكلفة كما   ةاملؤسسباعتماده على فلسفة أن استهالك املوارد التكاليف التقليدية ب

حتميل يتم . ملواردلتلك ااملستهلك الفعلي بدورها  تعتربأنشطة وإمنا تستهلك أهداف التكلفة  نظمالتلك كانت تعتربه 
التكلفة  أهدافاألنشطة على تكلفة وزع تو  ،على األنشطة املواردتكلفة ع يوز تب )ABC(الـالتكاليف وفقا لنظام 
قد يتحول إىل عملية معقدة إذا ) ABC(الـأن تطبيق نظام  .سببات التكلفةاليت يعرب عنها مب ااباالعتماد على استخدام

تحقق لذا على اإلدارة قبل اعتماده ال ؛جيب أن تراعىلفلسفة اليت يتبناها وانه يطبق يف ظل فرضيات لمل يتم الفهم اجليد 
نافع املتوقعة منه امليف بيئتها الداخلية واخلارجية؛ وكأي نظام جيب عليها أيضا التأكد من أن  شروط التطبيقمن توفر 

املتبادلة بني  السببية  ةالعالقعن  أنه يوفر معلومات مالية وغري مالية) ABC(مييز نظام الـكما . أكرب من تكاليف تطبيقه
ف التكلفة؛ فيساعد على حتقيق نوع من الرقابة على هذه العناصر من جهة وحتديد كل من املوارد واألنشطة وأهدا

الطاقة املتاحة وكيفية استغالهلا من جهة أخرى مما ميكن اإلدارة من اختاذ قرارات مرتبطة بتخصيص املوارد طبقا ألهداف  
    .كل نشاط

  
  
  
  
  
 

                                                             
  .36- 33، ص2015، 1، األردن، طبعمان الفلسفة والتطبيق، دار امليسرة: أساس النشاط حممد مسعود الثعيلب، نصر صاحل حممد، التكلفة على 1
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  تحسين األداء في سبيل األنشطةالمعلومة على أساس أهمية : المبحث الثاني
يعرف  أصبحيقدما نظاما جديدا لتوزيع التكاليف غري املباشرة  أنكوبر وكابلن  الباحثاناستطاع  1987يف سنة 

 ميه البعض منوذجسوهو ما يأحادي البعد  منوذجاكان يف البداية ميثل   ،األنشطةأساس لتكاليف على افيما بعد بنظام 
 ): 06/02(كما يوضح الشكل رقم فقط،   دقةأكثر تكلفة حلساب سعر  وجهالتقليدي وامل) ABC(الـ

  النموذج األحادي البعد لنظام التكاليف على أساس األنشطة): 06/02(الشكل رقم 
   

 
  
  

  :اعتمادا على
- Maurice Gosselin, and Pierre Mevellec (2002), Plaidoyer pour la prise en compte des paramètres de conception dans la 

recherche sur les innovations en comptabilité de gestion, revue Comptabilité – Contrôle – Audit,  Tome 08, Vol.02, p4. 
- Thierry Bertrand, and Pierre Mévellec (2005),Cohérence organisationnelle et structure des modèles ABC/M, 26e congrès 

de l'Association Francophone de Comptabilité: Comptabilité et connaissances, IAE, Lille, France, 11-13 Mai, p5. 

   1:إىل هذا النموذج االنتقادات التالية) Johnson(جونسن  قد وجهت دراسةل
 إنـه يقـدم معلومــات تكلفـة أكثـر دقــة مـن أجـل حتســني قـرارات التسـعري، ويبــني مسـببات التكلفـة مــن أجـل ختفــيض -

ذا ببعد التكلفة فقط ال يستطيع دعم امليزة التنافسية    ؛التكاليف وزيادة األرباح، لكنه 
  ؛باستمرار هاوحتسين العمليةلمساعدة على ختفيض زمن لوإعداد خرائط األنشطة  العميلالرتكيز على  البد من -
، حيــث أن )Process analysis(جيــب الرتكيــز علــى العمليــة ولــيس علــى التكــاليف، وجيــب القيــام بتحليــل العمليــة  -

  ؛لقيام بالعملحتليل األنشطة يبني األنشطة املنجزة وتكلفتها، لكنه ال يبني كيف جيب ا
الـيت تسـبب التـأخري يف العمـل واسـتبعاد الطاقـة غـري املسـتغلة مـن ) Constraints(جيـب الرتكيـز علـى اسـتبعاد القيـود  -

 ؛خالل إجياد آليات لتكامله مع نظرية القيود
، )Relevance lost" (خســارة مقبولــة"يــؤدي إىل حتقيـق ) ABC(الـــإن االعتمـاد علــى املعلومـات الــيت يقــدمها نظـام  -

ا ال تغري أسلوب تفكري اإلدارة حنو التحسني املستمر فال توجد معلومات تساعد على ذلك  . حيث أ
طرق  إجيادوعدم االكتفاء بدقة التكلفة؛ حيث جيب  )ABM(الـأظهرت هذه الدراسة أمهية التوجه حنو  كما

من أجل دعم امليزة  العميلالرتكيز على  يف تسيري العملية؛ كما جيبهذا النظام اليت يقدمها  اتالستغالل املعلوم
النموذج ) Turney(تورين  مساه بعدين يإىل منوذج ذ ولحت، و باملوازاة مع متطلبات السوق) ABC(الـهلذا طور . التنافسية

ع م لبعد املتعلق بتحميل التكلفةلتقاطع ا) ABC(الـأو تقاطع ) Tow dimensional activity-based costing(ثنائي البعد 
  2:منمكون يظهر أنه  الذي) 16/02(و )15/02(رقم  نالشكال يوضحهالبعد املتعلق بالعملية عند األنشطة كما 

   البعد المتعلق بتحميل التكلفة -1
 إىل تقدمي معلومات تفصيلية عن تكلفة كل من املوارد واألنشطة وأهداف) Cost view( بعد حتميل التكلفةيهدف 

 يهدف إىل بأسلوب التكاليف بأهداف التكلفة ربط علىتكاليف على أساس األنشطة يقوم نظام ال حيث. التكلفة
  :وذلك لتحقيق املباشرة غري عناصر التكاليف من التقليل

                                                             
1Thomas H. Johnson (1992), It’s time to stop overselling activity- based concepts, Management Accounting, Vol.74, n03, p30-33. 

  :اعتمادا على  2
- Peter B. B. Turney (1993), Beyond TQM with workforce activity-based management, Management Accounting, Vol.75, n3, p28-

30. 
- Peter B. B. Turney (1992), Activity-based management: ABM puts ABC information to work, Management Accounting, Vol.73, 

no.07, p20-22. 
- Peter B B. Turney, and Alan J. Stratton (1992), Using ABC to support continuous improvement, Management Accounting, Vol.74. 

n03, p47. 

 األنشطة الموارد أهداف التكلفة  مسببات املوارد مسببات األنشطة 
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 ؛أهداف التكلفةقياس تكلفة يف دقة العدالة و ال -
 أغلب يف املؤسسات اخلدمية حيث تكونحتميل التكاليف غري املباشرة خاصة  ةمشكل علىقضاء ال ختفيض أو -

 .وغري مباشرة تكاليف ثابتة هاتكاليف
فبدالً من االعتماد على ربط عناصر التكاليف غري املباشرة مبراكز التكلفة وإعادة توزيع مراكز اخلدمات على مراكز 

 التقليدية؛ يقوم منوذج الثنائي البعد يف املرحلة األوىل النظماإلنتاج مث حتميل هذه األخرية على وحدات اإلنتاج ضمن 
ة  يتم تقسيم املوارد بني مراكز األنشطة باالعتماد على مسببات فبإجياد مركز تكلفة واحد لكل صنف من املوارد املتشا

أما يف املرحلة الثانية فيتم حتميل التكاليف من مراكز األنشطة على أهداف التكلفة باستخدام مسببات . املوارد
  ):07/02(الشكل رقم وميكن تلخيص ما سبق يف . األنشطة

  التكاليف التقليدية ونظمالفروق الجوهرية بمراحل تحميل التكاليف بين نظام التكاليف على أساس األنشطة ): 07/02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Source: Edward Blocher, David Stout, and Gary Cokins (2010), Cost management: A strategic emphasis, McGraw-
Hill/Irwin, New York, USA, p130. 

ُالحظ مما سبق تشابه معاجلة التكاليف املباشرة،  التكاليف التقليدية يف نظم مع األنشطة على التكاليف نظام ي
 اهلامة عند االعتبارات من تتجاهل الكثري هذه النظم  أن كما.املباشرة غري مبعاجلة التكاليف يتعلق فيما واختالفهما

 التحميل أسس أي أن .املنتجة وعدد الوحدات اإلنتاج على حجم تركز اأ ، حيثالنهائيةالتكاليف  حساب
 املباشرة بصورة غري حتميل التكاليف عدم إىل بدوره يؤدي وهذا املنتج، بوحدات متعلقة على مواصفات تبىن التقليدية

تكاليف  يربط مث األنشطة، ألداء املوارد املستخدمة تكلفة بقياسفيقوم  التكاليف على أساس األنشطةنظام أما . دقيقة
  .األنشطة من األهداف تلك احتياجات عن تعرب مقاييس باستخدام تستفيد منها اليت بأهداف التكلفة األنشطة

 البعد المتعلق بالعملية  -2
هود) Process view( يهدف البعد املتعلق بالعملية  إىل التعرف على مسبب التكلفة الذي حيدد حجم العمل وا

 حيث يقوم بتحديد مقاييس األداء واليت تصف العمل الذي مت تنفيذه مث تقييمه باالعتماد. زمني إلمتام كل نشاطالال
وهذه املعلومات عن مسببات التكلفة ومقاييس األداء تساعد اإلدارة يف . على مقاييس حمددة للتكلفة واجلودة والزمن

كما تسمح املعلومات غري . زم ألدائه واجلودة الالزمة إلمتامهحتسني أداء النشاط من حيث كفاءة النشاط والوقت الال
وكذا حتديد املناطق  هذا اخلطأ املالية بالتعرف على نواحي اخلطأ واملهام أو األنشطة أو العمليات اليت سامهت يف حدوث

 نظام التكاليف على أساس األنشطة
 المـــوارد

املرحلة حتميل  هذه يف يتم: لمرحلة األولىا
األنشطة  مراكز على التكاليف غير المباشرة

بعد حصرها باستخدام مسببات تكلفة تسمى 
  الموارد مسببات

 حتميل تكاليف املرحلة هذه يف يتم: المرحلة الثانية
 وفقًا لعدد خدمات أو على املنتجات األنشطة

 ذلك ويتم ازها،إجن املطلوب اخلدمة أو املنتج وحدات
 مسببات األنشطة تدعى تكلفة مسببات باستخدام

 أهداف التكلفة

 التكاليف المباشرة التكاليف غير المباشرة
)حتميل مباشر على أهداف التكلفة(  

:مراكز التكلفة  
 كمراكز األنشطة سواء

.جممعة أو فردية   

التكاليف التقليدية نظم  
ــواردالمـ  

حتميل   هذه املرحلة يف يتم: المرحلة األولى
 مراكز التكلفة، على التكاليف غير المباشرة

 العالقة توفر اليت املقاييس بعض استناداً إىل
 .تلك املوارد الستخدام

 حتميل هذه املرحلة يف يتم: المرحلة الثانية
أهداف التكلفة  على املراكز تلك تكاليف

 املرتبطة تحميلال أسس باستخدام بعض
  .باحلجم

 أهداف التكلفة

 التكاليف المباشرة التكاليف غير المباشرة
)حتميل مباشر على أهداف التكلفة(  

:مراكز التكلفة  
 أو أجزاء منها ككلاملؤسسة  
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ة يتم ربطها باملعلومات غري بعد حتديد املعلومات املالية يف البعد املتعلق بتحميل التكلف .اليت جيب تركيز العمل عليها
حيث أن . 1يف آن واحد اً وتسيريي اً حماسبي اً نظام )ABC(الـنظام  ما جيعل ابالعملية وهذاملالية اليت يوفرها البعد املتعلق 

رة توفري املعلومات غري املالية باإلضافة إىل املعلومات املالية يساعد يف حتقيق املؤسسة هلدف ختفيض التكلفة، وميكن اإلدا
يف شكل األنشطة املنفذة،  )ABC(الـالية املتوفرة يف ظل نظام املوتَكوُن املعلومات املالية وغري . من تطوير مقاييس أدائها

كما ميكن لإلدارة استغالل هذا التمازج بني . أهداف التكلفةالوقت املطلوب، املوارد املستهلكة وتكاليف األنشطة و 
ها عند حماولة حتسني مستويات استغالل املوارد باملناطق ذات التكلفة املرتفعة أو يف تلك املعلومات املختلفة يف طبيعت
 من املعلومات، معلومات بنوعنيجناعته يف تزويد املسريين هذا النظام أظهر  وبذلك. املناطق اليت تستهلك وقتا أطول

    .التشغيليةو  ةسرتاتيجيختاذ القرارات االواليت تعترب أساس ا حول العملياتأخرى التكلفة و متعلقة ب
اعتربوا أن بعد التكلفة هو نظام التكاليف ) Gupta & Galloway( وغاالوي غوبتاهناك جمموعة من الباحثني أمثال 

أن كال البعدين مها نظام  لكن من وجهة نظرنا. 2ن بعد العملية هو التسيري على أساس األنشطةأعلى أساس األنشطة و 
نظام التكاليف على أساس األنشطة؛  فأثناء تطبيق النظام  ضمنن حمتوى بعد العملية طة ألالتكاليف على أساس األنش

حندد األنشطة ومسببات التكلفة أما مقاييس األداء فهي خمرجات هذا النظام؛ لكن حتليل حمتوى بعد العملية 
االت اإلدارية هو التسيري على أساس األنشطة وفقا لتع   .سنتطرق هلا  يف املبحث املوايل اليت هريفاواستخدامه يف ا

 Activity-based( مة على أساس األنشطةاملعلو مصطلح  )ABC(الـأطلق تورين على املعلومات املنتجة من نظام 

information; ABI( التسعري مثل والتكتيكية ةسرتاتيجياال القضايا وتستخدم يف معاجلة ونتائجه العمل فواليت تص، 
ا ،يلبيعا زيجحتديد امل ن تكو  )ABC(لـلكما أوضح أن طبيعة هذه املعلومة كمخرج . جماالت التحسني اليت جيب القيام 
 يف حمدد دور لديهملقاييس األداء؛ واعترب أن كل نوع منها  حتليٍل لألنشطة، حتليٍل ملسببات التكلفة وحتليلٍ : يف شكل

 )ABC(الـأن تنفيذ نظام ) Friday-Stroud & Hill( وهيل سرتاود-فرايدايأشار كل من كما   .3املستمر التحسني عملية
يف تطبيق  االستثمار من املرجوة النتائج جين يف املؤسسات تواجه اليتقبات وحده ال يضمن ترشيد اختاذ القرار وأن العَ 

 ظامالن مصممي تساعد أن ميكنكما أن طبيعة هذه املعلومة . املعلومة على أساس األنشطة سماتب ترتبطنظام هذا ال
 أن على برهن) 1991( تريين رأيهما بأن مدعمني )ABC(الـ نظام تنفيذ عن النامجة للتحديات تصدييف ال واملدربني

 بورجيسون حسب .4املختلفة املعلومات من اإلدارة احتياجات لتلبية يكفي مبا مرنةاملعلومة على أساس األنشطة 
)Börjesson(  الـنظام ميكن تصنيف معلومات)ABC( اجلدول رقم ب كمانوعية   وأخرىمعلومة كمية  إىل)02/02(.  

    معلومة األنشطة تصنيف): 02/02(الجدول رقم 
 

 

Source: Sofia Börjesson, (1994), What kind of activity-based information does your purpose require?, International Journal 
of Operations & Production Management, Vol. 14, n12, p83.  

                                                             
 .2ص مرجع سابق، احلكومي، األورويب غزة مستشفى يف) ABC(األنشطة  على املبين التكاليف لنظام املتقدمة النماذج أحد وتطبيق شقفة، دراسة إبراهيم خليل، درغام موسى رهما 1

2 M. Gupta, and K. Galloway (2003), Activity-based costing/management and its implications for operations management, 
Technovation, Vol.23, n02, p133-134. 
3Peter B. B. Turney (1993), Beyond TQM with workforce activity-based management, Op.Cit, p29-30. 
4 Aretha Hill, and Shawnta Friday-Stroud (2009), Information fatigue: The case of activity-based information (ABI) in 
decision-making, Journal of Technology Research, Vol.01, p2-3. 

  نوعي  كمي
 مسببات األنشطة ، املوارد مسببات 

 النشاط تكلفة، املوارد من االحتياجات
  األداء مقاييس، التكلفة أهداف  معلومات

    مقدحات األنشطة، الروابط، الرتابط
  وإىل رئيسية ومساندة طة من حيث القيمة،تصنيف األنش

  مسببات التكلفة، األسباب اجلذرية، مقاييس األداء
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ا لمعلومة على أساس األنشطةلمما تقدم ميكننا تقدمي التعريف    نظام التكاليف على أساس األنشطة خمرجات : بأ
 حتليل ملسببات التكلفة وحتليل ملقاييس األداء واليت تستخدم كمدخالت ألسلوبو  وتكون على شكل حتليل األنشطة

  .املختلفةات التسيري على أساس األنشطة الختاذ القرار 
  مخرج لنظام التكاليف على أساس األنشطةكمرحلة و   تحليل األنشطة: لمطلب األولا

ا وبذلك  األنشطةالرتكيز على هي  األنشطةنظام التكاليف على أساس فلسفة  أساسإن  والتكاليف املرتبطة 
 الوظائف مستوى على األنشطة لحتلي يتمف. هذا النظام إلقامة األساسييف أي مؤسسة احلجر  األنشطةيكون حتليل 

. 1التكلفة ربط لغرض النشاط نطاق لتحديد قسم كل داخل واإلجراءات العمليات دراسة مث الرئيسية واألقسام العامة
 معا األنشطة جتميع يتم مدى أي وإىلوتصنيفها اليت متارسها املؤسسة  األنشطةكل طبيعة  األنشطة  حيدد حتليلوبالتايل 

 .2التجميع بدائلبني  وفوائد تكاليف على يعتمد النشاط مراكز يف
 تعريف تحليل األنشطة :أوال

عملية دراسة األنشطة وتصنيفها ووضع طرائق :"حتليل األنشطة على أنه) Kinney & Raiborn(كايين ورينب   يعرف
 .3"معدومة للعمالء لتقليل أو القضاء على األنشطة اليت ترفع من مستوى التكاليف وتلك اليت توفر قيمة منخفضة أو

ووفقا لكوبر وكابلن . 4"املؤسسة داخلعملية حتديد ووصف وتقييم األنشطة املؤداة " :حتليل األنشطة بأنه يعرفكما 
أو جمموعة من املنتجات املتماثلة؛ أو  اً منتج ماإوفقا ألهداف التكلفة اليت قد تكون فان حتليل األنشطة يشرح األعمال 

كما يظهر األنشطة املرتبطة باألعمال املنجزة وكيفية . توزيعالعة عمالء؛ أو حىت عن طريق قناة أو جممو  ًا واحد عميالً 
أما تورين فقد أضاف أن حتليل األنشطة . 5أهداف التكلفة حتقيقاستهالك املوارد أثناء  أجلترابطها فيما بينها من 

التعرف على مفاتيح إدارة ) 3( ،؟تم ذلكإىل أي مدى ي) 2(، ؟العمل ملاذا يتم) 1: (يساعد املؤسسة على فهم
  . 6للمؤسسة إلزالة كل النفايات من العملية اإلنتاجية سرتاتيجيالتكاليف وتعزيز املوقع اال

على طبيعة األعمال، طريقة حتميل التكاليف ونوعية مسببات التكلفة حيث يتم  إلعداد التقاريرحتليل األنشطة يركز 
 )ABC & ABM(لـلعترب حتليل األنشطة القلب النابض اهلذا . 7عمليات وأهداف التكلفةحتديد وتعريف العالقات بني ال

: على أربعة خمرجات هي األنشطة بالتعرف تسمح عملية حتليل. 8ميع املستوياتجب للتحسني املمكنة فرصالحيدد ألنه 
الوقت واملوارد الالزمة ) 3(طة؛ األشخاص الذين يقومون بأداء تلك األنش) 2(ها؛ ؤ طبيعة األنشطة اليت جيب أدا) 1(

ُ  ًا فهو إذ ؛9تقدير قيمة أنشطة املؤسسة) 4(وألداء تلك األنشطة؛  يتم إجناز حتليل  عملياً  ،ؤسسةاملفتت مكونات نظم ي
قد ل .باملزج بني كل ذلك أو من خالل املقابالت واالستبيانات، واملراقبة، ومراجعة السجالت املادية للعمل األنشطة

                                                             
، كلية 18:ودوره يف حتسني الرحبية،  جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد) ABC(ونظام الكلفة على أساس األنشطة ) TOC(مىن سامل املعاضيدي، هشام عمر احلديدي، التكامل ما بني نظرية القيود 1

  .183، ص2008بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، 
2The institute of chartered accountants of India (1988), Advanced management accounting, Final new course, Board of studies, 
Published by Dr. T.P. Ghosh, Director of studies, ICAI, C-1, Sector-1, NOIDA - 201301, p52. 
3Michael R. Kinney, and Cecily A. Raiborn (2011), Cost accounting: Foundations and evolutions, South-Western, Cengage 
Learning, Mason, USA, p114. 
4Don R. Hansen, and Maryanne M. Mowen (2007), Managerial accounting, Thomson South-Western, Mason, USA, p176. 
5 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1991), Profit priorities from activity-based costing, Harvard Business Review, p131. 
6 Peter B B. Turney (1992), Activity-based management: ABM puts ABC information to work, Op.Cit, p22. 
7 Dawn J. Sedgley, and Christopher F. Jackiw (2001) The 123s of ABC in SAP: Using SAP R 3 to support activity-based costing, 
John Wiley & Sons, Inc, New York, USA, p42-43. 
8Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety (2006), Towards a conceptual framework for strategic cost management: The concept, 
objectives, and instruments, Genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum politicarum,  Von der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz, Deutschland, p351. 
9 Don R. Hansen, and Maryanne M. Mowen (2007), Managerial accounting, Op.Cit, p176. 
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تحليل األنشطة مكانة مهمة ضمن نظام التكاليف على أساس األنشطة، حيث يقدم أن ل )Baker( أشار بيكر
اليت عمليات الخمرجات املؤسسة وحتديد منهجية مهمة لتحليل  كما اعتربه. ميكن االستغناء عنهاأساسية ال  معلومات

واليت تصف خمتلف اهلامة يف املؤسسة فهو حتديد األنشطة  هذا التحليل أما الغرض من إعداد. تولد تلك املخرجات
كما أنه يظهر . املؤسسةوبذلك يقدم حتليل األنشطة قدرا كبريا من املعلومات حول . وحتديد تكلفتها وأدائها العمليات

 .1تالعالقات بني اخلدماوطبيعة  باملوردين عمالءطبيعة العالقات اليت تربط الجودة األنشطة املنجزة وكميتها، 
  ت تحليل االنشطةخطوا: ثانيا

  2:متمثلة يفسبع خطوات للقيام بتحليل األنشطة ) Brimson, 1997(برميسن قدم 
من خالل تقدمي تعريف واضح وحمدد ولكل األنشطة  ):Determine activity scope(تحديد نطاق األنشطة  .1

موعات األنشطة   . املؤداة من قبل املؤسسة باإلضافة إىل وصف دقيق وكامل 
 )Activity units, activity approach, activity data collection( وجمع البيانات ، نهجهاجموعات األنشطةتحديد م .2

يؤثر على كل اإلجراءات اليت تليه ضمن نظام التكاليف على  قد اسرتاتيجيهو قرار : حتديد جمموعات األنشطة -
ات األنشطة إىل جمموعات واليت جيب أن حيث جيب حتليل وحد. أساس األنشطة وحيدد درجة دقة وتعقيد النظام

على الرغم من أن وحدات األنشطة غالبا ما تطابق الوحدات التنظيمية، فمن الضروري . دف واحد حمددتكون 
 ألنشطة وبذلك سيكون التحليل شامال وفعاال؛ لاملناسبة وحدات الوحدات التنظيمية مع الإعادة تقاطع 

ج األنشطة -  يشكل العمليات، الوظائف والتنظيم؛و التالية يؤثر على اإلجراءات  اسرتاتيجير قرا أيضاهو : حتديد 
املالحظة، املقابلة، االستبيان، السجالت أو : قد تكون تقنية جتميع البيانات: حتديد تقنيات مجع بيانات األنشطة -

 . لقياس كمعايري رئيسيةمزج كل هذه األساليب؛ واختيار أي التقنيات أكثر مناسبة خيضع لدرجة الدقة وتكلفة ا
 و فعل كما جيب أن ال تكون هلاأعموما جيب تعريف األنشطة باسم  ):Define activities(تعريف األنشطة  .3

 ؛"األوليةاملادة  إخراجنشاط "تكون حمددة مثل  أنبل جيب  " نشاط اإلخراج"تسميات عامة  مثل 
انات حتليل األنشطة يف قائمة تدعى قائمة األنشطة يتم جتميع بي): Rationalize activities( ترشيد األنشطة .4

)Activity list (األنشطةقاموس  أو )Activity dictionary .(قاموس األنشطة بأنه ترتيب وزمالؤه  نهانسرف ع
واليت تشمل املعلومات املالية  )Activity attributes( األنشطةأنشطة املؤسسة ضمن قائمة مع ذكر بعض مسات 

للعملية اإلنتاجية بعد حتديد  ةيصف قاموس األنشطة كافة األنشطة الالزم. 3ة لوصف األنشطة الفرديةوغري املالي
ا وتعريفها، فهو قائمة تعرض األنشطة اليت يتم تنفيذها يف املؤسسة وتشمل اسم النش اط، تعريف نطاقها وجمموعا

  :4كما يلييكون قاموس األنشطة  قد . مفيدةوأي معلومات أخرى ... وتصنيف النشاط النشاط، خمرجات النشاط
  إعداد تقارير األداء الشهرية:           اسم النشاط

  إعداد وتوزيع وعرض تقارير شهرية اليت توضح األداء الفعلي مقارنة باألهداف املخططة:         وصف النشاط
  تقارير األداء الشهرية:       خمرجات النشاط
  .، غري مضيف للقيمة، يشكل جزءا من العمل اإلدارينشاط مساعد:       تصنيف النشاط

                                                             
1Judith J. Baker (1998), Activity-based costing and activity-based management for health care, Aspen Puplishers, Inc., 
Gaithersburg, Maryland, USA, p11,29. 
2 Ibid, p10-11. 
3 Don R. Hansen, and  Maryanne M. Mowen (2007), Managerial accounting, Op.Cit, p130. 

  .471-470ص مرجع سابق،جويل مابريل،  4
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أو  ميةك املستهلكة، املوارد أنواع تشملة اليت تكلفال فاهدأن مسات األنشطة قد ترتبط بأ موينهلذا اعترب هانسن و 
 ،)النشاط أداء سبب( النشاط إخراج تستهلك اليت التكلفة حتديد أهداف لنشاط،ألداء ا الالزم لوقتل ئويةامل سبةالن

كما يساهم قاموس األنشطة يف حتديد امتداد كل   .1النشاط واسم ،)مسببات األنشطة( النشاط خمرجات مقياس
ايته؛ والتعرف على املهام اليت حيتويها ووصف كل ما حيدث من  انطالقمعرفة نقطة  أينشاط  تنفيذه ونقطة 

مما يسمح لنا بالتعرف على األنشطة .  سسةإجراءات يف املؤسسة بشكل دقيق ومفصل فهو يعرفنا عما حيدث باملؤ 
يتم ترشيد  برميسن:وفقا لـ. 2املكررة أو األنشطة غري الضرورية واليت ميكن االستغناء عنها أو اليت جيب تربير تنفيذها

جيب حتقيق التوازن بني اخلصائص الكثرية للتفصيل ؛ كما أنشطة املؤسسة من خالل هيكلة ومراجعة ذلك القاموس
 ؛لإلدارةيكون مكلفا وبني االختصار الذي ال تنتج إجابات دقيقة وكافية  الذي قد

جيب تصنيف كل نشاط مث حتديد العالقة بينها مث ربط كل نشاط : )Classify activities(تصنيف األنشطة  .5
 :هي لألنشطةتصنيفات  ةعلى ثالثيعتمد نظام التكاليف على أساس األنشطة . باآلخر

) Value add activity(للقيمة  مضيفةتكون أنشطة  أن إماأن أنشطة املؤسسة ) Porter(تر يرى بور : تصنيف بورتر -
ا  واليت تتميز  اهلدف حتقيق إىل تؤدِي أنشطة) 2(؛ عميلال نظر وجهة من قيمة تضيف أنشطة) 1: (بكو
 دون استبعادها كنمي اليت) Non value add activity(للقيمة  مضيفة أو أن تكون أنشطة غري ؛للمؤسسة األساسي

 . 3املؤسسة أهداف على حتقيق تؤثر ودون أن عميلال رضا فقد
 )1: (املستويات اهلرمية أساسخر لألنشطة على آ اً تصنيفكابالن وكوبر دم كل من  ـق: كابالن وكوبرتصنيف   -

فيها إنتاج وهي اليت يتم أداؤها يف كل مرة يتم  )Unit-level activities(أنشطة على مستوى وحدة اإلنتاج 
ا تلك األنشطة اليت تتكرر كلما تكرر اإلنتاج؛ اإلنتاج أنشطة على مستوى دفعة ) 2( وحدات جديدة، أي أ

)Batch-level activities ( وهي تلك األنشطة اليت يتم أداؤها يف كل مرة يتم فيها إجناز دفعة من دفعات اإلنتاج
أنشطة على مستوى خطوط  )3(ف على عدد دفعات اإلنتاج؛ حيث ال ترتبط تكاليفها بعدد الوحدات وإمنا تتوق

يتم أداء هذه األنشطة من أجل دعم إنتاج كل نوع من أنواع املنتجات و ) Product-level activities(اإلنتاج 
األنشطة العامة وتشمل ) Facility-level activities(أنشطة التسهيالت العامة ) 4(املوجودة يف اخلط اإلنتاجي؛ 

بعد تطبيق هذا التصنيف أضيف له نوع . طأنواعها وال ترتبط بعمليات اإلنتاج فق اختالف املنتجات علىلكل 
 املرتبطة األنشطة وهي) Customer-level activities(عميل معني  ىعلى مستو  األنشطةخامس من األنشطة وهي 

 .4ؤسسةباقي عمالء امل منها يستفيد وال معني أو جمموعة عمالء  عميل باحتياجات
  1989يف  )Bellis-Jones & Hand(جونس وهاند -سبيلي منولقد اعتمد كل : وهاند سجون-بيليستصنيف  - 

                                                             
1 Don R. Hansen,  and Maryanne M. Mowen (2007), Managerial accounting, Op.Cit, p130. 

مراقبة التسيري كأداة : دراسة حالة قسم األشعة مبصحة طبية جراحية خاصة،  حبث مقدم إىل امللتقى الدويل: ، مسامهة حتليل األنشطة يف حتسني الكفاءة التسيريية للمؤسسة االستشفائيةلطيفة بكوش 2
  .6، ص2013نوفمرب  28و 27: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار بعنابة، اجلزائر، يوميحتكم وقيادة األداء، قسم علوم التسيري،  

3Robert S. Kaplan, and Cooper Robin (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Harvard Business School Press, Boston, USA, p157. 

  : اعتمادا على 4
 قسم على تطبيقية دراسة:احلكومي األورويب غزة مستشفى يف (ABC)األنشطة  على املبين التكاليف لنظام وفقاً  العالجية اخلدمة تكلفة حساب شقفة، ابراهيم درغام، خليل موسى ماهر -

  .122- 121ص ،مرجع سابقامليكروبيولوجي، 
- Robert S. Kaplan, and Cooper Robin (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 

performance, Op.Cit, p89-91. 
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) 1: (املؤسسة إىل أنشطةعلى الرؤية الثانية اليت قدمها بورتر لألنشطة أثناء إعداد سلسلة القيمة حيث صنفا 
املنتجات أو األنشطة اليت حتافظ على البنية األساسية  واليت ترتبط بشكل مباشر بتقدمي) Core activity(أنشطة أساسية 

واهلدف من حتديدها هو التعرف على األنشطة غري الضرورية اليت جيب تربير تنفيذها على أساس القيمة اليت  ،للمؤسسة
تستمر  ها لكيؤ وهي اليت ال ترتبط مبنتج معني ولكن يتم أدا )Support activities(األنشطة املساندة  )2(تضيفها؛ 

ا يف السوق؛  يقصد ) Diversionary activities(األنشطة املنحرفة ) 3(املؤسسة يف مزاولة أعماهلا واحملافظة على صور
 . 1ا األنشطة الناجتة عن حدوث خطأ عند إجناز عملية ما وتندرج ضمنها أنشطة تصحيح األخطاء

واليت  البعدنماذج ثنائية الهي ) ABC(الـاحلديثة لنظام  أن النماذج سرتاتونو يعترب تورين : سرتاتونو  تصنيف تورين -
املؤسسة  أقسام منوهي وحدات عمل  )Micro activities(اجلزئية  األنشطة) 1: (األنشطةتستخدم نوعني من 

الكلية  األنشطة )2(إىل تكاليف بل جيب حتميل تكلفتها اللكن ال تستخدم لتحميل واليت تدار يوما بيوم 
)Macro activities(  الغرض األساسي منهاوملخصات للعمل اجلزئية املرتابطة مع بعضها  لألنشطة جممعاتهي و 

 )1: (اجلزئية يف نشاط كلي باستخدام ثالث قواعد األنشطةيتم دمج . تسهل تقدمي تقارير دقيقة عن التكاليف
التقليل من ) 3(األنشطة وأساس  حتسني جودة ومرونة املعلومة على) 2(املسؤولية واملعلومة االقتصادية،  إظهار

البيانات واملعلومات اليت تقدمها األنشطة التجميعية تكون يف صورة وبالتايل فإن . )ABC(الـتكلفة وتعقيد منوذج 
 كما.)ABC(الـمنوذج زيادة تكلفة وتعقيد  إىلاملعلومات التفصيلية قد تؤدي  وجودألن جمملة وليست تفصيلية، 
إمنا يتم استخدامها يف  أهداف التكلفة بشكل مباشريف حتديد تكلفة اجلزئية  نشطةاألال تستخدم معلومات 

باستخدام مسببات  منها تكلفة األنشطة اجلزئية على التجميعية حتملتكلفة األنشطة التجميعية حيث  حتديد
يؤدي  ممايعي التجمباستخدام مسبب النشاط  أهداف التكلفةعلى األنشطة التجميعية تكلفة  مث حتمل .املوارد

    .2احملافظة على دقة حتديد تكاليف اإلنتاج والتقرير عنها بصورة سليمةوكذا  ،)ABC(الـوتعقيد تكلفة  إىل ختفيض
  توضح خريطة األنشطة العالقة بني الوظائف، العمليات،): Create an activity map(إنشاء خريطة األنشطة  .4

ا توضح طريق استهالك األنشطة واملواردواألنشطة حيث تعكس هذه اخلريطة تنظيم األ  .نشطة وهيكلة تكاليفها أل
ا  قسم معني، صور العالقات الرأسية بني أنشطة ي ذيالهيكل من األنشطة ":ميكن تعريف خريطة األنشطة على أ

نشطة على تعرف خريطة األكما . 3"ألداء كل نشاط الضرورية الزمنية دورةالاألفقية بني األنشطة و  االتصاالتوكذا 
ا تم بعرض":أ املهام حيث يرتبط كل نشاط من منظمة  أهم األنشطة على شكل سلسلة عبارة عن تقنية بيانية 

طبيعة الروابط بني أنشطة حتدد خريطة األنشطة القول أن  ناهلذا ميكن  .4"جبميع األنشطة اليت تغذيه ويغذيها
توضح مقدار و  ا تظهر موقع وترتيب كل األنشطة يف كل عمليةكم  ؛املتبادلة بينها املؤسسة وتسمح بفهم العالقات

  .استخدام املوارد وكذا الوقت الالزم ألداء كل نشاط
 اخلطوة األخرية هي وضع قائمة مركبة: )Finalize and document activities(اإلنهاء وتقديم وثيقة األنشطة  .6

  .طةقاموس األنشيف لألنشطة اليت تدعم مجيع متطلبات التحليل 
                                                             

1 Robin Bellis-Jones, and Max Hand (1989), Seeking Out The Profit Dissipators, Management Accounting, Vol.67, n08, p48. 
2 Peter B B. Turney, and Alan J. Stratton (1992), Using ABC to Support Continuous Improvement, Op.Cit, p46-47. 
3Ayse Pinar Gurses (1999), An activity based costing and theory of constraints model for product- mix decisions, Thesis of 
master of science in industrial and systems engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 
Virginia, USA, p38. 
4John L. Thompson, Frank Martin (2005), Strategic Management: Awareness and Change, Cengage Learning Press, p296. 
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  :)08/02(الشكل رقم موضحا ب األنشطةحتليل ) .Tardivo & al( وزمالؤه ترديفو  قدم األساسعلى هذا 
  وزمالؤه ترديفو  تحليل األنشطة وفقا لـ): 08/02(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Giuseppe Tardivo, Giulia Cordero, and Di Montezemolo (2009), Using activity- based management to achieve 
excellence, Journal of Financial Management & Analysis, Vol. 22, n01, p72. 

 تحليل مسببات التكلفة كمقوم ومخرج لنظام التكاليف على أساس األنشطة: الثانيالمطلب 
 ُ  دةقاملع سلةلالس أو الشكل املعقد حتديد طريق عن التكلفة حدوث أسباب بتحديد التكلفة مسببات فهوممعىن ي

 يف التغيري جتاه التكاليف عناصر لسلوك التقليدي التحليل يعد لمف ة؛والفرعي الرئيسة األنشطة يف متمثلة التكلفة حلدوث
 يف التغيري جتاه التكاليف عناصر سلوك دراسة على يركز ألنه للتكلفة، سرتاتيجياال التحليل مبتطلبات يفي اإلنتاج حجم

 من العديد االسرتاتيجي، التحليل ظورمن من التكلفة سببتُ  بينما .األخرى التكلفة سبباتم الً همتجا اإلنتاج، جمح
 مسببات حتليل تمهي. هاسلوك نم ضئيالً  قدرا إال احلجم يفسر وال معقدة، بصورة اهبعض مع ترتابط اليت العوامل
 جاالتمب التحليل هذا نتائج استخدام يتم .التكلفة بباتمس لتأثري شرحكذا و  كمية، قيم وإعطاء بتحديد التكلفة
 إدارة وحتقيق اجلودة حتسني) 2( ،العمليات أداء زمن ختفيض تستهدف اليت املستمر التحسني برامج )1: (كـ  عديدة
 ميكن يهوعل. والتكلفة الوقت اجلودة،: ألداءل الثالثة األبعاد مع يتعامل نهأ أي ؛فالتكالي ختفيض) 3(و الشاملة اجلودة

 التحليل هذا أن يعين ذاه .)JIT(الـ والسيما احلديثة، اإلنتاج نظم إىل التحول لتربير التكاليف مسببات حتليل استخدام
االت التكاليف ملسببات املختلفة التأثريات يتعامل مع   .1التأثريات دراسة من تستفيد أن يتعني اليت املختلفة وا

  ماهية مسببات التكلفة :أوال
 التكلفـة جممعـات داخل التكلفة وتكوين عنصر خلق يف اجلوهري السبب يعكس مقياس عن عبارة التكلفة مسبب إن

 النهائيـة األغـراض أو األنشـطة علـى أفضـل بشـكل وحيملهـا املسـتنفدة، املـوارد والتكـاليف قيـاس يف يسـتخدم عامـل هـو
ا الواجب املعايريو  املساعدة األساليب بعض االعتماد على جيباملالئمة  سبباتامل رختياال . للتكلفة  2:منها مراعا

 المالئمة مسبباتال راختياعلى المساعدة  األساليب   
 ا وطبيعته لألنشطة وافيةدراسات  إجراء بعدف ،سبباتمن امل قاعدة إنشاء يف تحليلهذا ال يفيد: األنشطة تحليل 

                                                             
لد: ليل االسرتاتيجي للتكلفة يف ظل بيئة التصنيع احلديثة ودعم امليزة التنافسيةحممود أمحد إبراهيم، التح 1 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 10: ، العدد32: دراسة ميدانية، جملة تنمية الرافدين، ا

  .88، ص2010العراق،  املوصل،
  . 15حممد اخلطيب، مرجع سابق، صمنر  2

 تحديد وحدات النشاط
 تحديد الهدف

 لجان الخبراء التسجيالت اليومية

 استبيان مالحظة  مقابلة

 العمليات الوظائف التنظيم

  1الخطوة  
  تحديد أهداف النشاط

  2الخطوة  
  تحديد الوحدات التي سيتم تحليليها 

  
  

  المنهج اختيار 
  

  المعلومات جمع أسلوب اختيار  

  3الخطوة  

  4الخطوة  

  5الخطوة  

  6الخطوة  

  7الخطوة  

 تعريف النشاط
 ترشيد النشاط

ةاإلنهاء وتقديم وثيقة األنشط  

 نشاء خريطة األنشطةإ

 )مثال أساسية ومساندة(تصنيفات األنشطة 
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حبيـث  نشـطةمـن األ جمموعةلكل  أو لكل نشاط الئمامل املسبب اختيار يتم. ةاألنشطيتم من خالهلا تقدمي قاموس 
 تكـاليف األنشـطة ربـطيف  املسببات تلك باستخدامهذا التحليل  يفيد كما .متجانسة طبيعة ذات جيب أن تكون

 ؛عدالة للتكلفة أكثر بتوزيع يسمح مما املنتجة وحداتالب
 حتميـل يكسـب عمليـة ةحـد ىعلـ نشـاط لكـل مسـتقل تكلفـة مسـبب حتديـد أن رغـم: البـديل المسـبب أسـلوب 

 تعقيد من يزيدقد  ذلك أن إال ،التحميل عملية يف عالقة السببيةتعزيز ال على ويعمل املوضوعية من الكثري التكاليف
 واحد، سببمب مرتفعة ارتباط بينها درجة اليت سبباتامل تعويض علىهذا األسلوب  يعمل لذا .تكلفته ويرفع النظام

ة األنشطة جيمعو   .سبباتاملعدد  وخفض املعاجلة إجراءات تبسيط إىليؤدي  مما تكاليفها، ملسببات اً تبع املتشا

 المسببات الختيار مراعاتها الواجب المعايير   
 تكلفـة حـدوثالـيت تـؤدي إىل  العوامـل أسـاس علـى سبباتامل اختيار يتم املعيار هلذا اً قطب: الموارد استهالك معيار 

 أو العامل اختاذ يتم كما ،ةاملشرتا املواد قيمة أو الشراء أوامر يسببها عدد شرتياتامل قسم تكلفة فمثال املدخالت،
 ؛ما نشاط أو لعنصر التكلفة مسبب الختياركأساس ) التكاليف( املوارد الستهالك املسبب العنصر

 من ،النشاط ذلك خمرجات أساس على معني نشاطل تكلفةال مسبب راختيا يتم وهنا: النشاط مخرجات معيار 
ا، األنشطة وحتديد وحتليل دراسة خالل ا على املخرجات تلك واختاذ خمرجا   .التكاليف مسببات مبثابة أ

 عدد بتحديد األول يتعلق: متداخلني قرارين اختاذ) ABC(لنظام امصممي  على جيب التكاليف مسببات حتديد بعد
 إىل تـداخل القـرارين سـبب ويرجـع ،تسـتخدم أن جيب يتال التكلفة مسببات نوع بتحديد الثاين ويتعلق مسببات التكلفة،

 وحىت .1التكاليف لبيانات املستهدفة الدقة مستوى لتحقيق استخدامهايتم  اليت سبباتامل عدد على يؤثر سببامل نوع أن
  :اآليت التحليل تباعا ميكن القرار السليم إىل التوصل ميكن
 جيـب الـيت التكـاليف ملسـببات املناسـب العـدد حتديـد يعتمـد: اسـتخدامها يجـب التـي التكـاليف مسـببات عـدد 

  2:هي عوامل عدة على استخدامها
 زيادة األمر تطلب كلما يوفرها النظام، اليت التقارير دقة درجة زيادة املؤسسة يف إدارة رغبت فكلما: الدقة درجة 

  ؛)ABC(لا نظام تطبيق تكلفة من يزيد املطلوبة، مما الدقة لتحقيق املسببات عدد
 عددفهي تؤثر ببالتايل و وارد، امل استهالك معدالت زيادة يف املنتجات تنوع درجة تؤثر: المنتجات درجة تنوع 

 زادتا كلمو  ،لألنشطة استخدامها جتانس عدمكلما زاد  املنتجات تنوع زاد فكلما .استخدامها الواجب املسببات
 مما قد يؤدي إىل زيادة. لألنشطة منتج كل الكاسته اختالف تعكس لكي مسببات التكلفة عدد زيادة إىل احلاجة

  ؛)ABC(لا نظام تطبيق تكلفة 
 بتكلفة األنشطة باملقارنة صغرية نسبة متثل األنشطة بعض تكلفة تكون عندما: التكلفة لمراكز النسبية األهمية 

 مسببات تعدد لةاحلا هذه يف األمر يتطلب وال .جوهرية غري األنشطة هذهة تكلف مراكز أن القول ميكن األخرى
 يف املهم ىويبق .متجانسة أعمال غري جمموعة على حيتوي منها نشاط كل كان ولو حىت األنشطة هلذه التكاليف

   .النشاط هذا تكلفة جمموعة مع ارتباط درجة بأعلى الذي يتميز التكلفة مسبب اختيار هو احلالة هذه
                                                             

  .51- 50حممد، مرجع سابق، ص حممد مسعود الثعيلب، نصر صاحل 1
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التكاليف  ذ القرارات اإلدارية،مصعب علي ابراهيم حممد الفرجاين، دور األساليب الكمية يف حتميل التكاليف الصناعية غري املباشرة يف القطاع الصناعي وأثرها على اختا 2

  .226، ص2016يا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، واحملاسبة اإلدارية، كلية الدراسات العل
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 1:املالئمة سبباتامل نوعية اختيار عند تراعى هامة لعوام ثالثة هناك: المستخدمة التكلفة مسببات نوع تحديد 
 من املختلفة الفعلي للمنتجات واالستهالك املختار، التكلفة مسبب نوعية بني االرتباط درجة تعين: االرتباط درجة 

  ؛للتكلفة كمسبب استخدامه فرصة زادت االرتباط درجة زادت فكلما .األنشطة
 ؛كمسبب اختيارهفرصة  قليلة كلما زادت املسبب قياس تكاليف نتكا كلما: التكلفة مسبب قياس تكلفة 
 مسبب استخدام عندفالتكلفة،  مسببات نوعية اختيار عند احلسبان يف السلوكية اآلثار خذأ جيب: السلوكية اآلثار 

 .اً سلب أو إجيابًا  همئأدا مستوى على سيؤثر فإنه العاملني أداء لتقييم كأساس التكلفة
  سببات التكلفة أنواع م :ثانيا

  2:حسب مرحلة املعاجلة التكاليف التكلفة مسببات بني يزيالتم جيب أهداف التكلفة تكلفة قياسل
 الموارد  مسببات)Resources drivers( :حيث متثل مفاتيح التوزيع التكاليف  لتحميل األوىل املرحلة يف وتستخدم

ا املتعلقة اليت تسمح بتوزيع املوارد املستهلكة بني خمتلف األنشطة  متثلو  األنشطة على املوارد بتحميل، أي أ
  ...ساعة املستخدمة الكيلوات عدد ،لغيالتش أوامر دعد :هامن مراكز األنشطة املوارد بواسطة الستخدام مسببات

 األنشطة مسببات )Activities drivers :(التكاليف حيث تتمثل يف مفاتيح  لتحميل الثانية املرحلة يف تستخدم
ا زيع بني خمتلف أهداف التكلفة،التو   مسبب وميثل املخرجات، على األنشطة تكلفة حتميل يف تستخدم اليت أي أ

 .واحد مسبب تكاليف مركز لكل يكون حيث التكلفة، مراكز تكوين يف العامل األساسي النوع هذا من التكلفة 
اكما أنه   أنـه إال العديد من املسببات، استخدام ميكن فإنه ،فةأهداف التكلو  األنشطة بني والعالقات الروابط لتعدد نظرً

 3:إىل عامة بصفة التكلفة مسببات تقسيم ميكن
 بالعمليـات خاصـة مسـببات )Transaction drivers(: النشـاط تأديـة راتـمـ عـدد علـى تركـزالـيت املسـببات  وهـي 

فـإن  فمـثال النشـاط، مـن القـدر نفـس إىل حتتـاج املنتجـات جمموعـة كانـت إذاما  يف حالةمثال  تستخدم وهي الواحد
 وتسـتغرق أن تـؤدي ميكـن اآللـة مـن معـني جـزء وصـيانة الشـراء أمـر وتشـغيل لإلنتـاج اآلالت تشـغيل جدولـة نشـطةأ

 ؛النهائي املنتج طبيعة عن النظر بصرف واجلهد الوقت نفس
 الزمنية المسببات )Duration drivers( :الـالزم النشـاط يسـتغرقها الـيت نيـةالزم باملدة تم اليت املسببات تلك وهي 

 منتجـات نـاك همـثال النشـاط جنـازإل كبـري زمـين فـارق هنـاك يكـون عنـدما الزمنيـة املسـببات وتسـتخدم .جمنـت إلنتاج
 ثـالث إىل حيتـاج طبيعـة معقـدة اذ خـرًا آمنتجـ هنـاك أن حـني يف اآلالت، يئـة نشـاط مـن دقـائق عشـر إىل حتتـاج

 العمـل سـاعات الفحـص، اآلالت، سـاعات يئـة سـاعات الزمنيـة املسـببات أمثلة ومن نفسه، النشاط من ساعات
 ؛السابق النوع من كلفةتو  دقة أكثر النوع هذا ويعد املباشر،

 الفعلـي االسـتعمال مسـببات )Intensity drivers( :إىل حتتـاج منتجـات وجـود حالـة يف املسـببات ههـذ سـتخدمت 
 الوهنـا  الوقـت، عامـل غـري بعامـل النشـاط بـنفس متـر الـيت نتجـاتامل نع ختتلفو  خاصة عمليات معدات أو، يئة

  .تكلفة األكثر ولكنها بالدقةه املسببات هذ ويتصف املباشرة، غري للتكاليف دقيقاً  حتميالً  الزمنية املسببات تعطى

                                                             
  . 89مرجع سابق، ص حممود أمحد إبراهيم، 1
 .298- 297، ص2002أمحد رجب عبد العال، فتحي رزق السوافريي، مدخل معاصر يف احملاسبة اإلدارية املتقدمة، الدار اجلامعية اجلديدة، مصر،  2

3Robert S. Kaplan, and Cooper Robin (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Op.Cit, p95-98. 
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  بين مستويات األنشطة ومسببات التكلفةالتبادلية العالقة  :ثالثا
 التكاليف التقليدية حيث كانت مسببات التكلفة فيها مرتبطة نظمموجودة سابقًا بكانت فكرة مسببات التكلفة 

يقوم برتتيب  حيث. باحلجم، إال أن نظام التكاليف على أساس األنشطة ركز على مفهوم هرمية التكاليف غري املباشرة
. يس مالئمة لكل نشاطمقاي استخداموذلك حىت ميكن  لتسلسل اهلرمي هلذه األنشطةااألنشطة يف جمموعات حسب 

أربعة مستويات هرمية على مستوى قاما بتصنيف األنشطة ومسببات تكاليفها إىل  كابالنكما أشرنا سابقًا فإن كوبر و 
   1:التايل النحو على املؤسسة

 يف كل مرة أداؤها اليت يتم  األنشطة جمموع نشطة على مستوى وحدة اإلنتاجويقصد باأل: مستوى وحدة اإلنتاج
ا وتكرارها كلما تكرر يها إنتاج وحدات جديدةيتم ف ، أي أن هذا املستوى يشمل كافة األنشطة اليت يتم القيام 

 الوحدات بعدد مرتبطة أخرى مبقاييس أو املنتجة بعدد الوحدات يرتبط ألنشطةاهذه  من املستهلك وكمية. اإلنتاج
نتاج الكلي وبالتايل فإن مسببات تكلفة هذا املستوى املوارد مع تزايد حجم اإل استهالكاملنتجة، حيث ترتفع تكلفة 

   ؛ترتبط بعدد الوحدات اإلنتاجية
ما أن التكاليف التقليدية، ك نظمنستنتج مما سبق أن عملية حتميل تكاليف هذا املستوى ال خيتلف عن حتميلها يف 

  .  رة بني وحدات املنتجة والتكاليفمسببات تعتمد على العالقة املباش هي) ABC(الـمسببات التكلفة اليت يعتمدها 
 ا اإلنتاج اتعلى مستوى دفع ةاملمارسنشطة األتعرف : مستوى دفعة اإلنتاج أداؤها يف  تم ياألنشطة اليت تلك  بأ

وإمنا  املنتجةحيث ال ترتبط تكاليف هذه األنشطة بعدد الوحدات  ؛كل مرة يتم فيها إجناز دفعة من دفعات اإلنتاج
 دفعات وليسالوبالتايل فإن أنشطة هذا املستوى تستهلك موارد بناء على عدد  .فعات اإلنتاجتتوقف على عدد د

بذلك ترتبط مسببات تكلفة هذا املستوى بعدد الدفعات اليت يتم إنتاجها وليس بعدد الوحدات  .املنتجات بعدد
 ارتباطها ات اإلنتاج أكثر منوالسبب يف إجياد هذا املستوى هو وجود بعض التكاليف اليت ترتبط بدفع. املنتجة

   ؛فإن هذه التكاليف تظل ثابتة دفعاتال بوحدات املنتج، وطاملا مل حيدث أي تغري يف عدد
 عم إنتاج كل نوع من أنواع املنتجات لد اإلنتاج وطنشطة على مستوى خطأداء األ يتم: مستوى خطوط اإلنتاج

وليس على  أنواع املنتجات على عدد اعتمادارد املؤسسة تستهلك هذه األنشطة مواو  .املوجودة يف اخلط اإلنتاجي
  .، كما تتأثر مسببات هذا املستوى بتلك األنواعدد وحدات اإلنتاج أو عدد الدفعاتع
 يت يتم أداؤها لدعم ومساندة كل ال نشطةتلك األ التسهيالت العامةأنشطة يقصد ب: مستوى التسهيالت العامة

فهي إذن أنشطة عامة ومشرتكة لكل املنتجات وال . منها مجيع املنتجات ادةاالستفتشرتك يف و عمليات املؤسسة 
التكاليف التقليدية على الرغم من  نظموقد مت إمهال هذه النوع من األنشطة ضمن . ترتبط بعمليات اإلنتاج فقط

حمل كل نشاط من حيث يت. أساليب للرقابة على هذا النوع من األنشطة وتكاليفها )ABC(الـقرتح نظام اف. أمهيتها
ا هذا املستوى التكاليف اليت يتسبب يف إحداثها مث   .تقسم تكاليفه على األنشطة املتعلقة به حسب درجة إستفاد

                                                             
  :اعتمادا على 1

- Robert S. Kaplan, and Cooper Robin (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Op.Cit, p130-135. 

 .32-31، ص2002، 1، األردن، طعبد الناصر إبراهيم نور، احملاسبة اإلدارية، دار املسرية بعمانمؤيد حممد فضل،  -
 .74-73مرجع سابق، ص اإلدارية،القرارات صنع عمليات لدعم الهادفة ليف التكاتصميم نظم في إستخدام قواعد البيانات  ،عبد الرزاق حممد قاسم، -
 .107- 105، ص2002، الدار اجلامعية اجلديدة، مصر،والرقابة طألغراض التخطي: حماسبة التكاليف كمال الدين الدهراوي، ،كمال خليفة أبو زيد -
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 اإلنتـاج،مـع حجـم  تتغـري طرديـاً  اإلنتـاجأن تكـاليف تفـرتض  التقليديـة التكـاليف نظـم تإذا كانـيتضح ممـا سـبق أنـه 
ولكـــن هنــاك عناصــر تكــاليف تــرتبط بأنشــطة لــيس هلــا عالقـــة . إلنتــاجمســتوى وحــدة ا أنشــطة علــىفهــذا يســري فقــط 

ومسـببات تكلفتهـا األنشـطة لتصـنيف  خمتلفـاً  نظامـاً  التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة نظـام تبـىن ذلكول اإلنتاج،بوحدات 
عـن  مـن أمثلـة جمموعـة )01(رقـم املوضـح يف امللحـق ويقـدم اجلـدول . حيث صـنفها حسـب هرميتهـا إىل أربـع مسـتويات

 .مراكز األنشطة ومسببات تكلفتها وأيضا التكاليف املمكن حتميلها حسب املستويات املختلفة لألنشطة
سـيؤدي إىل  املباشـرة غـري التكـاليف األنشطة لتوزيع استخدام فإناملناسب  التكلفة مسبب حتديدميكن  أنه طاملاكما 

 له املميزة الصفة ألنالتكاليف على أساس األنشطة نظام  احجنعليها  يتوقف هذه الدقة. تكاليفال حتديديف  الدقة زيادة
التكاليف التقليدية فتعتمد يف حتميلها للتكاليف على مفهوم وحـدة  نظمأما . هخمرجات به تتصف الذي الدقة مستوى هي

بنمذجـة إال أن هـذه الوحـدة ال تسـمح . عبارة عن مقياس يتم من خاللـه تقيـيم كـل خدمـة يسـتهلكها املنـتجهي و  العمل
ومن مث ال تعتـرب وحـدة العمـل بالضـرورة سـببًا يف التكـاليف بـل هـي  ؛املوارد إال إذا كانت مرتبطة بتكاليف املنتج استهالك

ذه األخرية   :1كالتايلمسببات التكلفة   ها وبنيوميكن توضيح أهم الفروق بين .املتغري الذي يبدو مرتبطًا 
اليت  اخلدمة من ط بدالً اتعكس املوارد املستهلكة من قبل النش كانت ذاإ للتكاليف مسببات العمل وحدات تعترب ال -

ا تقدمها، متاما كما  .التكلفة سبب إثبات على التكاليف وليس البسيطة اليت تربط بني تركز على توضيح العالقة أل
 أن اعتقادبسبب  اتالوحد هذه اختيار ويتم. هو حال وحدات العمل التقليدية واملتمثلة يف اليد العاملة واآللة

 أن تكون مسببات ميكن ال العكس على أخرى للنشاط، موارد استهالك بتكلفة مرتبطة املوارد هذه استهالك أوقات
  ؛التكاليف نفس دائما تثري كانت وإذا للقياس ةقابل كانت إذا إال عمل، وحدة عن التكلفة عبارة

 مباشرة عالقة أي هلا تكون ال قد فاملسببات املنتجات، تباراالعبعني  يأخذ ال واألنشطة التكلفة مسبب اختيار إن -
 .العمل لوحدة بالنسبة إجباري االرتباط هذا أن حني يف املنتجات،  مع

  تحليل مسببات التكلفة  :رابعا
ا إنتاج يف النشاط يستهلكها اليت املوارد هي النشاط مدخالت ،وخمرجات مدخالت نشاط كلل  أما. خمرجا

والذي  النشاط على الطلبات ريقديسمح بت فعال نتيجة النشاط بشكل قياس. النشاط نتيجة فهي طالنشا خمرجات
 مع ذلك .النشاط تكلفةتغري  إىل النشاطالطلب على  تغيريقد يؤدي  كما. النشاط كلفةميكن أن نعرب عنه مبسببات ت

  هلذا توجب  .2مسببات التكلفة املتمثلة يف النشاط تكاليفل اجلذرية األسبابن مقاييس املخرجات قد ال تتوافق مع إف
 . دراسة مسببات التكلفة وحتليلها من أجل التعرف على تلك األسباب

وأحد خمرجات نظام التكاليف على أساس  لتكلفةل ةسرتاتيجياالدارة لإل اً مهم ًا ميثل حتليل مسببات التكلفة حمور 
 وشرح وتقدير، فحص،بأنه  )Dierks & Cokins, 2001( كوكينزو  ديركسيعرف حتليل مسببات التكلفة حسب األنشطة 

األفضل و غري مالئم لدراسة سلوك التكاليف،  اً يعترب احلجم أساس سرتاتيجيفمن املنظور اال .3مسببات التكلفة آثار
                                                             

  : اعتمادا على 1
 .255، 179-178هالل دمحون، مرجع سابق، ص -

- Colin Drury (2012), Management and Cost Accounting, Op.Cit, p255-256, 258. 
 .12ص حممد اخلطيب، مرجع سابق،منر  -

2Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, and Liming Guan (2009), Cost management: Accounting and control, South-
Western, Cengage Learning, Mason, USA, p550. 
3 Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety, Op.Cit, p354. 
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ال، مثل احل) Structural cost drivers(األخذ مبسببات التكلفة اهليكلية  ةسرتاتيجياالألهداف بلوغ ال اخلربة، جم، ا
اليت ) Executional cost drivers(األخذ مبسببات التكلفة  التنفيذية لعمليات واملنتجات و اد يرجة تعقالتكنولوجيا، د

ذ الربامج للتحسني املستمر، كفاءة استغالل الطاقة،  يترتبط باملهارات التنفيذية مثل اجلودة، مشاركة العاملني يف تنف
التوصيف اهلندسي ملكونات املنتج، درجة االستفادة من العالقات مع املوردين  ،عكفاءة التنظيم الداخلي للمصن

   .)03/02(وهو ما يوضحه اجلدول رقم . مؤسسةوالعمالء، وكال النوعني يساهم يف تشكيل املوقف التنافسي لل
  محتوى مسببات التكلفة الهيكلية والتنفيذية): 03/02(الجدول رقم 

واالقتصاد،  اإلدارة، كلية 10: العدد، 32 :لدادراسة ميدانية، جملة تنمية الرافدين، : للتكلفة يف ظل بيئة التصنيع احلديثة ودعم امليزة التنافسية يجيسرتاتحممود أمحد إبراهيم، التحليل اال: المصدر
  .90-89ص، 2010 جامعة املوصل،

 نتائج استخدام ويتم التكاليف، مسببات تأثري وشرح كمية قيم وإعطاء بتحديد التكاليف مسببات حتليل يهتم
 الداخلية، العمليات أداء زمن ختفيض تستهدف اليت املستمر التحسني برامج مثل عديدة جماالت يف التحليل هذا

 يف تتمثل واليت لألداء الثالثة األبعاد مع يتعامل انه أي ...التكاليف وختفيض الشاملة اجلودة إدارة وحتقيق اجلودة حتسني
 لتربير ةلفالتك مسببات حتليل استخدام ميكن نهأ )Harvey( هرفري يرى الصدد هذا ويف والتكلفة، الوقت اجلودة،

ا ةفلالتك ملسببات املختلفة التأثريات مع يتعامل التحليل هذا أن يعين مما )JIT(الـ  تستفيد جيب أن اليت املختلفة التوا
  . 1التأثريات هذه دراسة من

 املقدمة املنتجات تكلفة على رقابية بأداة اإلدارة أداة متدالتكلفة البشتاوي حتليل مسببات  عترب سليمانا كما
حتليل األنشطة هو ؛ حيث أن 2والتشغيلية ةسرتاتيجياال اإلدارية القرارات اختاذ يف األساس أصبحت واليت ،عمالءلل

فمثال حتليل . هته األنشطة عن األسباب اجلذرية لتكلفةألداء أما اخلطوة الثانية فهي البحث اخلطوة األوىل حنو حتسني ا
 السبب معرفة مبجرد. املصنع ختطيط هو ةاملتحرك املواد لتكلفة اجلذري السبب أن عن كشفي قد مسببات التكلفة

 تستخدم ما غالبا. املوادتلك  تكلفة ليللتق املصنع تنظيم إعادة يمكنف ؛النشاط حتسنيالعمل على  ميكن اجلذري،
 ضيفختو  اجلودة وحتسني ،اإلنتاج مرات تقليلل املستمر التحسني برامج يف اإلدارة قبل نمنتائج حتليل مسببات التكلفة 

فمثال . ا املرتبطة لألنشطة اجلذري السبب أيضا هو )مسببات التكلفة(األنشطة  لتكاليف اجلذري السببالن . تكلفة
  .3تعامل مع املوردالنظر يف ال عادةإل اسبب كونت قداملشرتاة  جزاءألل اجلودة مراقبة تكاليف

                                                             
وتدقيق،   حماسبة :التجارية، ختصص العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة إدارة التكاليف من منظور اسرتاتيجي كمدخل الختاذ القرار يف املؤسسات االقتصادية دراسة حالة اجلزائر، أطروحةسعيد،  بن أمني 1

 77- 76، 74، ص2014 /3،2015 اجلزائر التسيري، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية
  .1872البشتاوي، مرجع سابق، ص سليمان 2

3 Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety, Op.Cit, p354-355. 

  مسببات التكلفة الهيكلية
  .ة املتعلقة باملوقف االقتصادي للمؤسسةسرتاتيجيين اخليارات االتع

  مسببات التكلفة التنفيذية
متثل مقدرة املؤسسة على حتقيق النجاح لتحدد موقفها تكاليفيا مما يساهم يف إمكانية الربط بني التكاليف 

يكل التكاليف ا املباشرة أي ان هذا النوع يرتبط    ومسببا
  الداللة  المسبب  الداللة  المسبب

ما هو حجم االستثمار الالزم لألنشطة البحث والتطوير، التصنيع   الحجم
  ولألنشطة التسويقية، ودرجة التكامل األفقي ألنشطة املؤسسة

مشاركة العاملني يف تنفيذ برامج التحسني 
  مدى التزامهم بفلسفة التطوير والتحسني املستمر  املستمر

  هدف جودة املنتج والسياسات اليت تؤدي اىل حتقيقه  درجة حتقيق إدارة اجلودة الشاملة  ي ألنشطة املؤسسةدرجة التكامل العموم  المجال
  مدى استغالل الطاقة ملعرفة اخليارات نطاق وتصميم املصنع  كفاءة استخدام الطاقة  ما عدد مرات أداء املؤسسة النشاط نفسه مقارنة مبا تقوم به اآلن  الخبرة

األساليب التكنولوجية املستخدمة يف كل خطوة من سلسلة القيمة ما   التكنولوجيا
مدى كفاءة التصميم الداخلي للمصنع بغض النظر عن اإلنفاق   كفاءة تصميم املصنع  للمؤسسة

  واالختالف عن األعراف اهلندسية والتنظيمية

  ما حجم االتساع وتنوع املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء  درجة التعقيد
  مدى فعالية تصميم املنتج ومكوناته  اهلندسي ملكونات املنتج التوصيف

درجة االستفادة من العالقات مع 
  املوردين  والعمالء

مدى املقدرة على استغالل الروابط املتداخلة مع كل من العمالء واملوردين 
  يف اطار سلسلة القيمة للمؤسسة ككل
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  األداءتحليل مقاييس  :المطلب الثالث
تفصيل تكلفة املنتج على مجيع األنشطة بإنتاجه ملعلومات أكثر فعالية ب األنشطةيساعد نظام التكاليف على أساس 

 عن نظم التكاليف) ABC(الـهذا ما يفرق بشكل كبري نظام . األداء تظهر كأداةاملؤسسة بالتأكيد على التكاليف  
خالل نظام قياس أكثر واقعية  هذه املعرفة وبيانات إضافية اليت يقدمها تدرج يف عملية حساب التكاليف من. األخرى

اية املطاف، يركز هذا النظام على قياس  .ز النقاش حول دور هذا النظام يف حتسني األداء التشغيلي العامحتف روابط يف 
وبالتايل، جيب أن تكون مراقبة أي تغيري . م حتديد تكاليف النشاط املسيطريت) ABC(نظام الـ، فمن خالل أداء األنشطة

تعرف ) ABC(نظام الـيف إطار  .1األداءيكون شرطا مسبقا للنجاح التنظيمي وحتسني  أنقد حيدث وقياسه جيب 
ا) CAM-I(مقاييس األداء وفقا لـ  تكون قد معني فهد تحقيقل عند سعيها داخل املؤسسة جراءاتلتنفيذ اإل أدوات بأ

ا املقاييس .2أو االثنني معا ةأو غري مالي ةمالي األداء مقاييس  املنجز العمل إىل تشري اليت العناصر اليت حتدد كما أ
ا) ABC(نظام الـ سياق يف األداء مقاييسكما تعترب  .3التنظيمية لوحدة أو عمليةل أو لنشاط وفقااحملققة  والنتائج  بأ

 األداء مقاييس متثل مقاييس األداء القول أنميكن  مما تقدم  .4هنتائجومرتبطة ب النشاط أي يف جزاملن العمل مؤشرات
   .املؤسسة أداء علىللحكم  تستخدم اليت املالية واإلحصاءات التشغيلية

 لةومساء اجتاهها، لتحديده مقاييس رصديتم قياس األداء و  )ABC(الـأنه يف ظل نظام ) 1991( برميسنأشار 
أن جوهر مؤشرات أداء النشاط اليت ) 1996(يرى تورين هلذا . 5األداء باستمرار تحسنيل نشاط كل عن سؤولنيامل

العمل املنجز  وجودة، الوقت الالزم إلمتام النشاط، من خالل التكلفة كفاءة النشاط: تشمل قياس) ABC(الـيقدمها 
 على التحسني )ABM(الـهذه املقاييس تساعد أسلوب  .6اخمرجاو تركز الفعالية على العالقة بني مدخالت األنشطة و 

ا القرارات املناسبة واختاذ اها وكفاءيق فعاليتعاليت ت الوقوف على األسبابباملستمر لألنشطة    :7بشأ
هو تقدمي تكلفة أكثر دقة وعدالة حيث تتم عملية التوزيع  )ABC(الـاهلدف األساسي من نظام : مقاييس التكلفة .1

وسيطا يف عملية التحميل لتحديد تكلفة كل نشاط مث توزيع شطة املسببة لوجود هذه التكاليف جبعل األنالتكاليف 
حبسب درجة استفادة كل هدف ...) خط إنتاجي ،منتجات، عميل(تكاليف األنشطة على أهداف التكلفة 

لتكلفة هنا أي تكاليف فعند عدم استهالك هدف التكلفة لنشاط ما، ال يتحمل هدف ا. التكلفة من هذا النشاط

                                                             
1 John M. Bula (2004), Activity-based costing and performance measurement: A strategic integration approach, In Partial 
Fulfillrnent of the Requirements for the Degree Master of Science in Quality Assurance, A Project Presented to the Faculty 
of California State University Dominguez Hills, p4. 
2 Paul A. Dierks, and Gary Cokins (2000), The CAM-I glossary of activity-based management, Version 3.0, p07. 
3 Edward Blocher, David Stout, and Gary Cokins (2010), Cost management: A strategic emphasis, McGraw-Hill/Irwin, New 
York, USA, p937. 
4 Sofia Börjesson, (1994), What kind of activity-based information does your purpose require?, International Journal of 
Operations & Production Management, Vol. 14, n12, p83. 
5 Judith J. Baker, Op.Cit, p113. 
6 Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety, Op.Cit, p357. 

  : اعتمادا على 7
- Judith J. Baker, Op.Cit, p8-9. 
- Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety, Op.Cit, p355-358. 

 العربية، لإلدارة املعاصرة التحديات مواجهة يف اإلبداعية القيادة اإلدارة :حول الثاين العريب املؤمتر إىلحبث مقدم  ،إطار مقرتح: حسني، منوذج اسرتاتيجي متعدد األبعاد لتقييم األداءزينب أمحد عزيز  -
 .277، ص2001نوفمرب  8و 6: مصر، يومي، جامعة الدول العربية بالقاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،2001 نوفمرب - 8 6

لد الرافدين، تنمية جملة ،املوصل ألباندراسة حالة يف معمل  التكلفة ختفيض فرص حتديد يف  ABMالـ األنشطة أساس على اإلدارة نظام استخدام، علي حازم يونس اليامور -  ،98: العدد ،32: ا
 .238-236ص ،2010 العراق، املوصل، جامعة

 :، على اخلط2015، 37 :، سوريا،العددحبماه وآليات تطبيقها يف املؤسسات، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملي، مركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية) ABM( باألنشطة اإلدارةب، خدجية عرقو  -
giem.kantakji.com/article/details/ID/760, 10-03-2016, 15:49  
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ذا النشاط  يساهم يف العمليات تكلفة قياس يف األنشطة أساس على التكاليف نظام وهلذا فإن استخدام. مرتبطة 
للمنتجات أو  تكلفة متعددة، لتتبع تكلفة مسببات استخدام خالل من اخلدمة أو املنتج تكلفة دقة حتسني

 على وليس التكلفة ارد املؤسسة حيث يركز هذا النظام على مسبباتمو  تستهلك اليت باألنشطة املرتبطة اخلدمات
لمستخدمة ارد المواجميع كما أن تكلفة النشاط تتضمن . التكاليف التقليدية نظمالتكلفة كما تفعله  أهداف

ت لمعلوماج واإلنتاانظم تكنولوجيا و واإلمدادات واآلالتاد ألفرامن ن تتكوارد لمواه هذط و لنشاا اذداء هأل
 لخدمةارد لموا ختصص لكن عندما، وبسيطاً س لقيان احد يكوط وانشاداء ألارد لموام استخداعند ومستخدمة لا
 .منه االستفادةألنشطة حسب اذه هعلى رد لموا اذهيع تكلفة زيتم توأن يجب  ةنشطة عديدأ 

م على فعالية األداء اليت ؤشرات يف احلكامليف العملية اإلنتاجية وأحد  مهماً  يعترب الوقت عامالً : مقاييس الوقت .2
ال يقصد .  يقدمها نظام التكاليف على أساس األنشطة يف مرحلة حتليل األنشطة وبالضبط تظهره خريطة األنشطة

.  بالوقت أن تؤدى العملية اإلنتاجية يف الوقت احملدد فحسب، بل جيب أن يتم استغالل هذا الوقت بكفاءة عالية
هلذا جيب العمل على ختفيض الوقت غري  .للعميلاملوجهة لى أساس القيمة عوتصنيفه وهنا جيب حتديد الوقت 

املضيف للقيمة الذي يعترب وقتا ضائعا يزيد يف دورة التصنيع بسبب عدم كفاءة العملية اإلنتاجية والذي قد ينتج 
اهلامة لتحسني ذا فإن عنصر الوقت أحد األدوات ل. دي إىل التوقف املفاجئ لآلالتعن ضعف الصيانة اليت قد تؤ 

ميكن ة على حد  طلكل نشا بنظام التكاليف على أساس األنشطةلخاصة الوقت ات امؤشر استخدام.  األداء
تختلف  لوقتات امؤشر وجتدر اإلشارة أن. لتهاإزالعمل على وا املؤسسة يف االختناقضع اتحديد مولإلدارة 

 على د للر الالزمفيعبر عنه بالوقت ء لعمالت اطلباعلى د لراو ط هلنشاا كانذا  تقيسه فإ الذيط لنشاا باختالف
 .من باب الواقعية اجلغرايفلموقع احسب ت لى مجموعاء إلعمالاتقسيم  وهنا جيب لعميلا

 فسابقا اإلدارة كانت تعتقد أن . لقد أصبحت اجلودة إحدى أهم مبادئ اإلدارة يف الوقت احلاضر: مقاييس الجودة .3
رخص مث العمل بعد ذلك على تصريفها يف أت وتقدمي خدمات بشكل أسرع و جناح املؤسسة يعين تصنيع منتجا

لقد غريت مبادئ اجلودة هذا . األسواق وتقدمي خدمات ما بعد البيع من أجل معاجلة العيوب اليت قد تظهر فيها
ل هو الطريق األمثل الذي يؤدي إىل تصنيعها ضاملفهوم إىل مفهوم جديد مفاده أن تصنع منتجات بشكل أف

رضا  حتقيق يف مباشر بشكل تسهم اليت الرئيسة العوامل من اجلودة على هذا األساس تعد. رخصأبشكل أسرع و 
 هلا احملددة واملتطلبات مع املعايري واألداء املواصفات يف واخلدمات املنتجات توافق مدى هي اجلودة؛ و العميل
 جودة لتحسني كبرية جهوداً  املؤسسات وتبذل ت،واخلدما يف املنتجات أعلى جودة إىل يتطلعالعميل إن  .مقدمًا 

حيث أن . املؤسسة مجيع أنشطة تشمل حبيث الشاملة اجلودة إدارة مبدأ تبنيهاب ومنتجات من خدمات تقدمه ما
 تطبيق يتطلب ما فعادة ؛القياس بعملية يتعلق: والثاين التطبيق، بعملية يتعلق األول: بأمرين يتعلق اجلودة حتسني

ا بداية من املرة األوىل أي من عيوب دون من سليمة منتجات على للحصول الرتكيز اجلودة نيبرنامج حتس  كو
من خالل  )ABC(الـنظام  ؛املستهلك بيد تصبح حىت بعملية اإلنتاج ومروراً  والتصميم البحوث مرحليت يف فكرة

نه باملعلومات التفصيلية اليت أكما . دفتعرفه على األنشطة املنحرفة وحماولة التقليل منها يعمل على حتقيق هذا اهل
 الذي القياس أيضاً  بعملية اجلودة حتسني برنامج يكتمل. املرحلتني كلتايقدمها يسمح للمؤسسة بالتحكم يف  

 . غري املاليةو املالية  هقاييسمب) ABC(الـهذا أيضا يوفره . اجلودة حتقيق على تشجع مالئمة أداء قاييسوجود م يضمن
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لبيئة أو ا للمؤسسةخلية الدالبيئة ا يفث قد تحدات تغير يستجابته ألاجة رتعكس د: ة النشاطمقاييس مرون .4
على رة بالقدط لنشاافهل يتمتع ، لسلعةا يف لعميلايطلبها  اليتت صفاالمواحالة تغيير  يفمثال  .جيةرلخاا
لتكنولوجية األساليب ا يفتغير وث حالة حد فىط ولنشات امنتجات أو خدما يفع لتنوى اما مد أي. وبلتجاا
اليت يقدمها نظام  داءألاتوفر مقاييس  ات؟لتغيراذه همع اءم يتوط أن لنشاافهل يستطيع ج إلنتاا يفلمستخدمة ا
 هناك عالقة. يف حتقيق أهداف املؤسسةط لنشاام بها هسا اليتلفعالية ى امستو علىضحة واية رؤ )ABC(الـ
ط لنشااقت تشغيل و تخفيضفمثال ، خرينآلايؤثر على  احداهإ يف تغيري فأيط لنشاأداء اضحة بين مقاييس وا

دى يؤ اليتلطريقة ا يغيرف لتخفيض سوا هذا بالتايل، نةولمردة والجوى امستوط ولنشاايؤثر على تكلفة تشغيل 
دارة إلا متستخدأن لخطأ افإنه من ط، لنشاأداء المتشابكة لمقاييس ا العالقةذه هلطبيعة ا نظر .طلنشاابها 
 .)Trade off analysis(النسيب لتحليل ام استخدا يف يساعدهامما األخرى لمقاييس اعن ل بمعز ًا حدوا اً سمقيا

 يكمصدر أساس على أدوات هامةتعتمد أن ممارسات التسيري على أساس األنشطة ) Brimson, 1995(أشار لقد 
حتليل مسببات  )2(، األنشطةحتليل )  1( :تتمثل يفاليت  األنشطةالتكاليف على أساس نظام هي خمرجات للمعلومات 

  ):09/02(املوضح يف الشكل رقم  )ABM(الـحمتوى ) 1996(قدم تورين  مث. 1األداء حتليل) 3(و التكلفة
 محتوى التسيير على أساس األنشطة حسب تورني): 09/02(الشكل رقم 

  
  
  

  
  
  

Source: Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety (2006) , Towards a conceptual framework for strategic cost management:  
The concept, objectives, and instruments, Genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum 
politicarum,  Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz, Deutschland, p350. 

 

) ABC(منوذج الـ يدعىأحادي البعد  منوذجايف البداية  كان) ABC(الـنظام كان مما ورد يف هذا املبحث  يتضح أن  
عدم  أُشري إىللطبيعة املعلومات اليت يقدمها هذا النظام نظرا مث  ؛فقط دقةأكثر وجه حلساب سعر تكلفة التقليدي وامل

الرتكيز على العميل ب ستغالل املعلومات اليت يقدمها يف تسيري العمليةجيب إجياد طرق الو  بتحديد سعر التكلفةاالكتفاء 
تشمل املعلومات . ثنائي البعدإىل منوذج  ولحتو  باملوازاة مع متطلبات السوق) ABC(هلذا طور الـ. دعم امليزة التنافسيةل

أما املعلومات . د واألنشطة واملنتجاتمعلومات عن تكلفة كل من املوار  لبعد املتعلق بتحميل التكلفةاملالية املقدمة يف ا
هود  غري املالية املقدمة يف البعد املتعلق بالعملية فتهدف إىل التعرف على مسببات التكلفة اليت حتدد حجم العمل وا

كما يقوم هذا البعد بتحديد مقاييس األداء واليت تصف العمل الذي مت تنفيذه مث تقييمه . الالزمني إلمتام كل نشاط
يف  نشطةاملعلومة على أساس األ )ABC(بذلك يقدم نظام الـ. عتماد على مقاييس حمددة للتكلفة واجلودة والزمنباإل

 تنفيذيف املؤسسة ساعد ؛ واليت تحتليل مقاييس األداء )3(حتليل مسببات التكلفة و) 2(حتليل األنشطة،  )1:(شكل
   .استغالل هذه املعلومة ضمن املقاربات على أساس األنشطة؛ أي أنشطة وعمليات املؤسسةالالزمة يف أداء التحسينات 

  

                                                             
دف دعم القدرة التنافسية للمنشأة، حبث مقدم للحصول علي درجة دكتور الفلسفة حممد عبد احلليم علي عطية، إطار م 1 يف احملاسبة، كلية قرتح للمحاسبة عن التكلفة علي أساس دورة حياة املنتج 

  .85، ص2009التجارة باإلمساعيلية، جامعة  قناة السويس، مصر، 

 األنشطةتحليل 

 مسببات التكلفةتحليل  األداءتحليل 
ABM 
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  األنشطةالمقاربات على أساس : لمبحث الثالثا
 الواقع بسبب األخرى،من  أفضل تكاليفال باحلس طريقة هناك بأن جزم يوجد الأنه ) Dejnega( اڤدجينيتؤكد 

اها،نوعة، ملؤسسا رى أن  ؛1... حتكمهااليتالبلد كقوانني  ا احمليطة والبيئة منتجا ُ  سحريا حال ليس )ABC(الـفمثال ي
 يفه أن إال التقليدية، لنظما اليت وجهت نتقاداتاالن م العديد تاليف يفهذا النظام  ساهم ذلك، ومع. 2العلل جلميع
 .مستغلة ريغ طاقات من عنها ينتج قد وما االختناق ونقاط اإلنتاج قيود تجاهلك أيضاً  نتقادلال تعرض التقليدية صورته

. 3املستمر والتحسني الشاملة اجلودة إدارةك األساليب بعض باحتياجات وفاءشكله احلايل لل إىلنظام هذا المت تطوير و 
احلياة  دورة تكلفةحتليل و  األرباحبوات التوزيع قن مسامهة حتليل العمالء، رحبيةتحليل ك تحليللل متينا أساسا بذلك يوفرل

 وفري )ABC(الـأن ) 1998( ووكريشري كما  .4اإلدارية املعلومات ونظم القرار ظمن دعملى املنتج وبالتايل العمل ع
 جلعله اإلداري التفكري نوعية تغيري يتطلب لكنه التقليدية، النظممقارنة ب القرارات الختاذ املفيدة املعلومات من املزيد
  .) )Activity-based approaches; ABAضمن املقاربات على أساس األنشطة 5فعاال

  تطور نموذج حساب التكاليف على أساس األنشطة  :األولالمطلب 

 ذلك عن ىختليف املؤسسة  واسع نطاقبالتقليدي  نظام التكاليف على أساس األنشطة تنفيذ حاولن مم العديدن إ
معقدا  ئه،بناا يف كلفرا مأم الشامل التطبيق إىلالتطبيق واعترب متديد النموذج التجرييب هلذا النظام  تكاليف رتفاعال

) 3(إضافة األنشطة اجلديدة و) 2(تغري العمليات واإلنفاق على املوارد، ) 1: (نظرا لـ تعديله صعبا يف ،للحفاظ عليه
 املقابالت من جديدة جولةفكل حتديث للنموذج يتطلب . زيادة تنوع وتعقد الطلبات الفردية للعمالء ولقنوات التوزيع

هلذا جلأ بعض  .6ومربرة عقالنية تكان) ABC(الـ وإدامة اعتماد مقاومة هلذا فإن. تعملياالب غيريالت ملعرفة واملسح
حساب التكاليف على أساس األنشطة  أسلوبتطوير  إىل )Kaplan & Anderson( أندرسونكابلن و الباحثني أمثال  

  .التقليدي) ABC(الـهلا نظام حملاولة التصدي لالنتقادات اليت تعرض 
  نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت :أوال

نظرة ثاقبة غري متوفرة يف غريه حول تكلفة ورحبية  املؤسساتلنظام الذي يعطي اأن  أندرسونكابلن و  الحظ
 )ABC(الـيف اعتماد  املؤسساتحيث فشلت بعض  .باالخنفاض فجأةبدأ معدل تنفيذه  عمالءوال العمليات ،املنتجات

                                                             
1Oleg Dejnega (2011), Method time driven activity based costing: Literature review, Journal of Applied Economic Sciences, 
Vol.06, n01, p10. 
2 Australian Accountant, Attribute based costing, Vol.62, n02, p43. 

دف االستغالل األمثل للطاقة ا 3 لة العلمية جلامعة امللك فيصل،  سلسلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، امع دراسة تطبيقية، : ملتاحةصاحل عبد الرمحن احملمود، تطوير مدخل قياس التكاليف على أساس املواصفات 
لد   .151،157، ص)هـ1428( 2007، السعودية 02: ، العدد08:ا

 ا تقوم بتوفري املعلومات املالئمة ملختلف املس عرب عن النظرة الشمولية لكل أنشطة . تويات اإلدارية الالزمة إلجناز مجيع املهام والوظائف اإلداريةتلعب نظم املعلومات دورا مهمًا وفعاالً يف تطوير املؤسسة أل ُ ي
  : الكثر تفصيل ميكن االطالع على. ضها البعضاملرتابطة املتكاملة املتفاعلة مع بعاملؤسسة املتكاملة لتداول املعلومات املختلفة واستخدامها يف اختاذ القرار بنظم املعلومات اإلدارية املتكونة من جمموعة من العناصر 

  .  45، ص 1987املفاهيم والتكنولوجيا، دار االشعاع للطباعة باالسكندرية، مصر،  : حممد السعيد خشبة، نظم املعلومات -
  .51- 50، 21، ص2001كندرية، مصر، باالسصالح الدين عبد املنعم مبارك، اقتصاديات نظم املعلومات احملاسبية واالدارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر  -
  .58، ص1994املفاهيم والتطبيقات، دار املريخ بالرياض، السعودية، : شريف كامل شاهني، نظم املعلومات االدارية للمكتبات ومراكز املعلومات -

4 Australian Accountant, Op.Cit, p43. 
5 Mike Walker (1998), Attributes or activities? Looking at ABCII, Australian CPA, Vol.68, n09, p26. 

   ا مجيل االساليب والنظم اليت تستخدم معلومات   .فلسفة نظام التكاليف على أساس األنشطة أونقصد 
  : اعتمادا على 6

- Robert S. Kaplan, and Steven R. Anderson (2007), Time-driven activity-based costing: A simpler and more powerful path to 
higher profits, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts,  p5. 

- Robert S. Kaplan, and Steven R. Anderson (2004), Time driven activity-based costing, Harvard Business Review, Vol.82, n11, 
p131. 

- Robert S. Kaplan, and Steven R. Anderson (2003), Time-driven activity-based costing, November, p1. 
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 معظم ةاجلعطريقة مل اجذري أنه حيمل تغرياة السلوكية والتنظيمية اليت ترافق أي فكرة جديدة، ال سيما قاوماملبسبب 
  1:هي هذا النظام تؤدي إىل التخلي عن قدأخطاء التطبيق اليت  إىل أشاراكما . التكاليف

ا حول مهامهم  بياناتال ا تستخدماليت  توقع املوظفني للكيفية -  مما يؤثر  ردودهم هتشو  أو حتيز قداليت يقدمو
  ؛)ABC(الـ دقة مما يؤثر على. التكلفة طريقة تتبعو على دقة مسببات التكلفة 

 ؛العمليات تعقيد اللتقاط دقيقا يكن مل بأنه أنتقد )ABC(الـ نظام يف األنشطة من كبري عدد وجود من الرغم على -
  .املرتاكمة البيانات ومعاجلة لتخزين وجية عاليةيتطلب قدرات تكنول ،أكثر تفاصيل عكسيل األنشطة قاموس توسيع -

 وزمالؤه روبرت هأكدوهو ما . ولكن يف طريقة تطبيقه )ABC(الـنظام أن أسباب التخلي ليست عيوبا يف  نالحظ
)Robert & al. (عدم استخدام العدد املناسب هو  يف العديد من التجارب نظامهذا الفشل تطبيق  أسبابأن ب

مثال نرى أن  .2اإلدارةعوائق هيكلية جيب تالفيها من قبل ووجود  قلة اخلربات، م املعقد للنظامالتصمي لألنشطة،
 عدم إىلتعود ) ABC(نظام الـ عدم فعالية أنرغم تأكيدمها  .الكليةمبفهوم األنشطة  تهاإلشكال األخري ميكن معاجل

 االنتقال كيفية صفي لى تطويره باقرتاح مدخل آخرعمال ع أندرسونكابلن و  أن إال ؛تنفذه وتدعمه اليت اإلدارة فعالية
 املوجه بالوقت األنشطة أساس على لتكاليفا  نظامإىل ) Rate based ABC( املعدالت على املعتمد )ABC(الـ نظام من
)Time-Driven ABC; TDABC(3 الـعلى تبسيط  عمال حيث)ABC (4بتوظيف مسببات أنشطة تستند على الوقت.  
  م التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقتنظاماهية   -1

وتفوقها  املؤسسات، وانطالقًا من أن سر جناح )ABC(الـللعقبات واملشاكل اليت اعرتضت تطبيق نظام  ًا جتاوز 
ا على إدارة تكلفتها بشكل علمي وعملي فعال كان ال بد من وجود منهج جديد يتغلب على   ؛يكمن يف قدر

مث  1997يف ) Steven Anderson( أندرسونستيفن والذي طوره  )TDABC(الـفكان نظام  .اتاملعيقات ويليب الطموح
يعتمد  م جديدنظاك) 2004( سنة لضبط هذا املنهج واللذان قدماه يف) Robert Kaplan(روبرت كابلن  تعاون مع 

التكلفة بطريقة أكثر  على أساس األنشطة، حبيث ميكن التعرف على عناصر التكاليفعلى مؤشرات الوقت يف حساب 
) ABC(الـعلى احتواء نقاط قوة ) TDABC(الـ قدرة نظامإن  .)Time equations( سهولة باستخدام معادالت الوقت

ـــد  مطباتهوجتاوزه معظم  من نظام معقد ) ABC(الـ حتوللقد  .عودةبالاألنشطة  على أساستوزيع التكلفة على عودة ساعـ
ـــة بشكل علومامومكلف إىل أداة تقدم  ــ  املرتبطة الصعوبات) TDABC(الـ تجنبف .أقل تكلفةبسيط و ت مفيدة ودقيقـ

ا تعقيد علىللسيطرة  مرونة أكثرنظاما  يوفر كما واعية إدارية تقديرات على العتمادبا) ABC(الـ تنفيذب  .5عمليا
                                                             

1 Robert S. Kaplan, and Steven R. Anderson (2007), Time-driven activity-based costing: A simpler and more powerful path to higher 
profits, Op.Cit, p5-6. 
2 Michael W. Roberts, and Katherine J. Sylvester (1996), Why ABC failed and how it may yet succeed, Journal of Cost 
Management, Vol.09, n04, p23. 
3 Maurice Gosselin, Op.Cit, p649. 
4 Sachin Karadgi (2014), A reference architecture for real-time performance measurement: An approach to monitor and 
control manufacturing processes, Springer International Publishing, Switzerland, p41. 

 :اعتمادا على  5
درجة يف بورصة سياسة توزيع األرباح لدى شركات املسامهة العامة امل وأثره على) TDABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت ، الداعور إبراهيم جرب غنب، أبو عقل حممد هيثم -

  .17-16ص، 2013 غزة، فلسطني،  األزهر اإلدارية، جامعة والعلوم االقتصاد ملخص دراسة مقدمة إىل كلية فلسطني،
- Werner Bruggeman, Patricia Everaert, Steven R. Anderson, and Yves Levant (2005), Modeling logistics costs using time-

driven ABC: A case in a distribution company,Working paper, Faculty of economie en Bedrijfskunde, University of Gent, 
p10.  

- Robert S. Kaplan, and Steven R. Anderson (2004), Time driven activity-based costing, Op.Cit, p131 
- Michel Gervais, Yves Levant, and Charles Ducrocq (2010), Time-driven activity-based costing (TDABC): An initial 

appraisal through a longitudinal case study, JAMAR, Vol.08, no02, p1-2.  
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 لاقرتح حل) ABC(لـنظام ا من منقحة نسخة، فهو للتكلفة وناشئ بديل أسلوب هو )TDABC(الـإن نظام 
 قيمةلل املضيفة غري األنشطة على التعرف) TDABC(فمثال يتم خالل الـ الفوائد عن التخلي دونتطبيقه  مشاكل

 ).ABC(مثله مثل الـ املنتج تكاليف وختفيض املستمر التحسني إىل حتقيق ويهدف هاحذفأو  هاوالعمل على ختفيض
وأسهل يف االستخدام، كما أنه  قل تكلفة وأكثر سرعة يف التطبيق العملي،يعترب أ) TDABC(الـأن  الرشيدي طارق يشري

 القضاءإىل ) TDABC(يهدف الـ .1معدالت دوران التكلفة على أساس القدرة الفعلية إلمداد املوارديساعد يف حتديد 
 البيانات مجع لوبأس تغيري خالل منى، الكرب  املؤسسات التقليدي يف) ABC(الـ واستخدام تنفيذ  يف املشاكل على
 حتديد على أساسي شكلب )TDABC(الـ يرتكز هلذا. 2النشاط تكلفة حساب إجراءاتوتعديل  النشاط أوقات عن

 كما املستغلة، غري الطاقة حتميل نتيجة التكلفة يف لمبالغاتل اجتنب التكلفة حلساب كأساس للموارد العملية الطاقة
 اجلديد البديل :"بأنه )TDABC(لـا اً تعريفوزمالؤه لقد قدم كابلن  3.طنشا كل لتنفيذ الالزم الوقت حتديد على يرتكز

 كمية)2(و املوارد طاقة توفري تكلفة) 1:(املعلمات من فقط اثنني تقدير يتطلب ألنه قوةبسط وأكثر ألكنه  )ABC(لـ
 حىت للغاية معقدة عمليات اللتقاط )ABC(الـتبسيط  يتيح فهو. العمالء وخدمة ،منتج معاملة، كلالطاقة املستهلكة ل

يعتمد على معادالت الوقت ) TDABC(الـيالحظ من هذا التعريف أن . 4"الوقت معادالت استخدام خالل من
  .إذا كانت املؤسسات تعاين من تعقد عمليات مثل املؤسسات الكربى) ABC(لتبسيط منوذج الـ

 وأندرسون كابالنطرف  من  ف مقرتحةحلساب تكالي ةجديدمقاربة : بأنه) TDABC(الـنظام ميكن تعريف 
 وأكثر وأبسط، أسرعواجهت تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة وهو  اليت الصعوبات على لتغلبل 2004يف

إىل أهداف التكلفة  نشطةاأل تكاليف ختصيص يف خمتلفا دورا يلعب الوقت، يف هذه املقاربة )ABC(نظام الـ من مرونة
  .األنشطة لتنفيذ الالزم الوقت على بناء التكلفة معادالت تحسبفنشاط  لكل سياألسا تكلفةال فهو مسبب

 خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت  -2
إىل  مسببات التكلفة من زاالرتكا حتول على هؤ مبد ويستند ،"الوقت معادالت") TDABC(الـنظام  ستخدمي
 تقدير عملية أي هذا بأن) Adkins, 2008( آدكنزنتقد القد . النشاط لتسيري الالزم قتالو  عن تعرب اليت الوقت معادلة

اآلالف من املعامالت ميكن أن حترف إىل حد كبري  مضروبا الوقت تقدير يف واحدة دقيقة خلل، فللخطأ معرضة لوقتا
يف حالة  التقليدي) ABC(الـة باستخدام أن هذا اخلطأ يف التقدير متواضع مقارن )Dejnega(دجينيقا  اعتربتلكن . النتائج

ا التمثيل اجلربي املستخدم للتنبؤ بالوقت الالزم ملعاجلة النشاط أو احلدث . 5تعقد العمليات تعرف معادلة الوقت بأ
 أن أي مؤسسة قبل تطبيق النظام )2007( وأندرسون كابالنيرى   .6تتوافق ومسات النشاطحمددة  أسسوفق 

  ما هو مقدار تكلفة توفري طاقة املوارد لكل عملية يف الوحدة؟ وما هو: رئيسنيسؤالني  ن تراعيأعليها ) TDABC(الـ
                                                             

  : اعتمادا على 1
- Zohreh Hajiha, and Samad Safari Alishah(2011), Implementation of time-driven activity-based costing system and customer 

profitability analysis in the hospitality industry: Evidence from Iran, Economics and Finance Review, Vol.01, n08, p57. 
 .17-16ص مرجع سابق،هيثم حممد عقل أبو غنب، جرب إبراهيم الداعور،  -

- Eli Pernot, Filip Roodhooft, and Alexandra Van den Abbeele (2007), Time-driven activity-based costing for inter-library services: 
A case study in a university, The Journal of Academic Librarianship, Vol.33, n05, p551.  

2Anna Szychta (2010), Time-driven activity based costing in service industries, social sciences revue, Vol.67, n01, p49, 53. 
  .552، ص2013 ، جامعة فلسطني، فلسطني،05: العدد، والدراسات لألحباث فلسطني جامعة فلسطني، جملة بنك يف بالوقت املوجه النشاط أساس على التكلفة نظام تطبيق الداعور، إمكانية إبراهيم جرب 3

4Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young  S. Mark (2012), Management accounting: Information 
for decision-making and strategy execution, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, USA, p516. 
5 Oleg Dejnega, Op.Cit, p8. 
6 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young  S. Mark, Op.Cit, p516 
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  1:النظام على مرحلتني مها بذلك يركز هذا مقدار الوقت املطلوب لتنفيذ معاملة أو نشاط؟ 
 للمبالغات يف  اً نبهي حتديد القدرة الفعلية للموارد وتكلفة كل منها، كأساس حلساب التكلفة جت :المرحلة األولى

  .التكلفة نتيجة حتميل الطاقة غري املستغلة
 تقدير الزمن الالزم لتأدية كل نشاط، أي أن نظام يتم فيها  :المرحلة الثانية)TDABC ( يعتمد على تقدير الوقت

ً على اخلصائص املتعددة للنشاط  ل يد معد، حيث يتطلب حتد)مسببات الوقت(املطلوب لكل عملية أو حدث بناء
 :العامة كالتايل تهاصيغ معادالت الوقتمن خالل  ، وحتديد الوقت املطلوب ألداء النشاط تكلفة الوحدة من املوارد
nnik XXXXT   .........3322110  

  kملستقبل خلصائص احلدث ا jاملقدار الثابت من وقت النشاط  j  0يف النشاط  Kالوقت املطلوب إلجناز احلدث jkT :نأحيث 
1الوقت املستهلك أو املستنفذ لوحدة من مسبب الوقت األول  n عدد مسببات الوقت اليت حتدد الوقت املطلوب إلجناز النشاطj  

1X،2      مسبب الوقت للنشاط األولXسبب الوقت للنشاط الثاين،م       nXللنشاط مسبب الوقت N  
 : ويتم حساب تكلفة النشاط كاآليت

  تكلفة كل وحدة وقت xالوقت املطلوب للنشاط =  تكلفة النشاط
  من أحداث النشاط kالوقت املطلوب لكل حدث =  الوقت المطلوب للنشاط

j =ijkللنشاط  kتكلفة الحدث  CT   
 :نأحيث  

  :كما يلي  )العميل، اخلدمة، املنتج(يتم جتميع كل تكاليف األنشطة للوصول إىل التكلفة الكلية هلدف التكلفة 

i       =التكلفة الكلية لهدف التكلفة 

n

i

m

j

i

k
kjCT

  1 1 1
  

i(  jkT(وحدة تكلفة الوقت اخلاصة مبجموعة املوارد  iC :نأحيث    .jيف النشاط ) k(الوقت املستنفذ للعملية   
n،عدد جممعات املوارد                        m  ،عدد األنشطة          i عدد أوقات النشاطj املستهلكة  

  :كما يلي) ABC(خبطوات نظام الـ ، واليت ميكن مقابلتها)TDABC(تنفيذ الـ خطوات) 2(يف امللحق رقم خلص الشكل 
  على أساس األنشطة التقليدي والموجه بالوقت خطوات تطبيق نظام التكاليف): 04/02(الجدول رقم 

 )TDABC(نظام الـ )ABC(نظام الـ  

ظام
ل ن

ت ك
طوا

خ
 

 املختلفة األنشطة ديدحت .1
 املوارد مسببات باستخدام املختلفة لألنشطة التكاليف ربط .2
 نشاط لكل النشاط مسبب ديدحت .3
 النشاط ئقسا حجم إىل اإلمجالية النشاط تكاليف بقسمة النشاط مسبب معدل حتديد .4
اإلمجالية هلدف  التكاليفحلساب  النشاط مسبب استهالك يف النشاط مسبب معدل ضرب .5

  ...)العمالء أو املنتجات أو طلبيات(التكلفة موضوع القياس 

   وارداملختلفة من امل جمموعات ديدحت .1
 املواردمن  جمموعة لكل اإلمجالية التكلفة تقدير .2
 )االجتماعات يستثىن منها  العمل ساعاتف( املوارد من جمموعة لكل العمليةوقت الطاقة  تقدير .3
 العملية حجم الطاقة على هلا اإلمجالية التكلفة بقسمة ملوارد جمموعة كلل الوحدة تكلفة حساب .4
 معادلةمسببات الوقت وباستخدام  إىل استنادا ،من أحداث النشاط حدث لكل الوقت تقدير حتديد .5

 احلدث وخصائص الوقت
 التكاليفحلساب  للحدث املناسب الوقت تقدير يف املواردمن  جمموعة كل من دةالوح تكلفة ضرب .6

  اإلمجالية هلدف التكلفة 
Source: Patricia Everaert and Werner Bruggeman, Gerrit Sarens, Steven R. Anderson, Yves Levant (2008), Cost modeling 
in logistics using time-driven ABC: Experiences from a wholesaler, International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management, vol.38, n03, p175. 

  التقليدي والموجه بالوقتمقارنة بين نظام التكاليف على أساس األنشطة  -3
 موارد استخدام على يقوم الذي )ABC(الـ هو )TDABC(الـ أن) Gramco & Gremco, 2007; Adkins, 2008( يرى
 واليت )ABC( منهج من مطورة نسخة هو أو التكلفة، خالل من تستخدم واألنشطة األنشطة، خالل من املؤسسة

                                                             
  .19-17، صمرجع سابق هيثم حممد عقل أبو غنب، جرب إبراهيم الداعور، 1

jkT   )i(وحدة تكلفة الوقت اخلاصة مبجموعة املوارد  j.  iCيف النشاط ) k(الوقت املستنفذ للعملية   
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 الوقت االعتبار يف األخذ مع والعميل اخلدمة، املنتج، العملية، من لكل الطلب موارد تقدير يف املؤسسات تساعد
 للمنهجني العام املنطق أن من الرغم على إنه القول ميكن لذلك .تالوق وحدة طاقة وتكلفة األنشطة إلجناز املطلوب

  :)05/02(يوضحها اجلدول رقم  1وظائفهما يف اهلامة االختالفات بعض يوجد فإنه واحد
  )TDABC(ـوال) ABC(لـفي وظائف ا االختالفات بعض): 05/02(الجدول رقم 

 )TDABC(نظام الـ )ABC(نظام الـ  وجه المقارنة

 التكلفة مسببات -  صفة العوامل لتخصيص التكلفة  - 1
  تعمل مع عدد من العوامل احلادثة مع عدد مرات إعداد اآلالت -

 مسببات الوقت -
إلعداد لالوقت الالزم كعوامل  عدة ب اليت تتأثر تعمل مع وقت فرتة التشغيل  -

روحية بني / دد غري حمدد من العوامل مع وجود عالقة متينة لكل نشاط ع  لكل نشاط ميكن استخدام فقط عامل واحد  عدد عوامل  ختصيص التكلفة - 2
  .العوامل، وهذه العوامل يتم أخذها يف احلسبان

  .النشاطاختالف بتسيطر على كل جديدة اليت وقت  ةتاج معادلحيكل نشاط   كل اختالف يف اجناز النشاط حيتاج إىل تطبيق نشاط جديد منفصل  مشولية املنهج يف ختصيص التكلفة - 3
  .ألن معدالت التكاليف حتديد على أساس وحدة الوقت ABCأقل من   يتوسع بدرج كبرية يف حتقيق معدالت التكلفة  لوقت املستفيد لتحديث النظام ا - 4
  أكثر قدرة على ذلك  نعمالقدرة على حتديد الطاقة غري املستغلة  - 5

، جامعة فلسطني، فلسطني، 05: والدراسات، العدد لألحباث فلسطني جامعة فلسطني، جملة بنك يف بالوقت املوجه لنشاطا أساس على التكلفة نظام تطبيق الداعور، إمكانية إبراهيم جرب :المصدر
  .556-555ص، 2013

 وزمالؤه جريفيهيعتقد  فمثال، إال انه تعرض النتقادات) TDABC(نظام الـ قد يقدمهاعلى الرغم من املميزات اليت 
)Gervais & al., 2009 (الـ حيدث هذا تشوهًا يف حساب التكلفة مبوجبرمبا  هأن)TDABC( 2:نظرا لـ  
، بل نوقشت منذ بداية القرن اً حديث اً ليست اكتشاف) TDABC(مشكلة تكلفة الطاقة العاطلة اليت يعتمدها نظام الـ .1

 كما .وليةالد احملاسبةمن معايري  2عيار رقم امل توصيات وتطرقت هلا )Gantt,1915( جانتدراسة   يفالعشرين مثال
  ؛القدرة العملية أوالقدرة العادية  أو بالقدرة النظرية هيعرب عنفقد  اً بسيط أمرًا مستوى النشاط العادي ليس حتديد أن 

 لكنأن جتميع املهام يف أنشطة جيب أن يستهلك املوارد بنفس النسب  وأندرسون كابالنيصر  : مشكلة التجانس .2
 عمليةال تغريات تراقب أن جيبرغم ذلك . باين حبسب استجابة كل مريضال حيدث يف اخلدمات الطبية اليت تتهذا 

 .وبالتايل يتناىف التجانس هنا الوقتيف  التناسب من غريت أن ميكن التغيريات هذه نأل بعناية، يةاإلنتاج
 بسبب أن أوقات ات حيث ال يزال العمل املباشر عنصرا أساسيااخلدم يف قطاع اً مشاكل يف قياس الوقت خصوص .3

 ألداء الالزم الوقت حتديد نيفضال وأندرسون كابالن ،وبالتايل يصعب قياسها ثابتةالنتظمة وغري املغري األنشطة 
 .املقارنة املعلوماتو  قابالتامل املوقع، يف مراقبة أساس على ساعات أو دقائق يف املباشر تقديرال طريق عن املهام

 ت بالنسبة املئوية يؤدي إىل حتيز وحىت تقدير الوق. سات الكربىلكن هذا جتريبا صعب ومبالغ فيه خصوصا يف املؤس
  .كتوقف اآلالت أو متوين وغريها من املشاكل املعتادة اليت حتدث  املعطلة الطاقات بعض هناك نسببات التكلفة ألم

ة من استخدام املعلومات الناجتفعالية تنفيذ و جناح أن ) Coners & von der Hardt(كونتس وفودان هارت يرى  
، (Enterprise resources planning; ERP)تكامله مع نظم األخرى كنظام ختطيط موارد الشركة مرتبط ب) TDABC(الـ
 .Customers relation management; CRM(3(العمالء  العالقة معتسيري و 

  المواصفات  أساس على التكاليفنظام  :ثانيا
 ميكن ما إنتاج أي بالسوق التوجه مفهوم إىل املؤسسات بتحول بيئة االقتصادية احلديثةاللقد سامهت مميزات 

 قيمة لتقدمي أقسامها بني املستمر التعاون خالل من التنافسية القدرة دعملإنتاجه  ميكن ما تسويق من بدال تسويقه
                                                             

  .553ص مرجع سابق،الداعور،  إبراهيم جرب 1
2 Michel Gervais, Yves Levant, and Charles Ducrocq, Op.Cit, p3-5 

  .20، صمرجع سابق هيثم حممد عقل أبو غنب، جرب إبراهيم الداعور، 3
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 مصدركاملنتج   قيمة مفهوم إىل التسويقي املفهوم من هذا التحول مت ما سرعانلكن . باملنافسني مقارنة للعميل أفضل
 أن عليهاالقيمة  هذه إىل تصل أن املؤسسة تستطيع لكي .اتاملنتج ملواصفات وتقييمه العميل رؤيةوتعتمد على  للرحبية
ا نقاط مجيع تستغل  من حمدد ومبستوى العمالء توقعات تليب منتجات جديدة لتطوير منافسيها عن ا اليت تتميز قو
التكاليف  نظمرغبات العمالء، وعجز حاجات و يف ظل هذا التأكيد على . ر والرحبيةحىت ال تؤثر على األسعا التكلفة

أساس  على التكاليفنظام التقليدية على تقدمي هذه النوعية من املعلومات، أسفرت اجلهود البحثية على تقدمي 
  .مواصفات املنتج راعاةمب لقياس تكاليف املنتجات اً الذي يعد نظام )Attribute-based costing; ABCII( املواصفات

  على أساس المواصفات التكاليفماهية نظام  -1
نظام التكاليف على  أن ، حيث أشار1املواصفات أساس ىعل التكاليفنظام هو مقرتح ) Walker(ولكر يعترب 

يف  ًا تغري  بيتطل لكنه ،التكاليف التقليدية نظم توفرها اليت تلك من فائدة أكثر أن يوفر معلومات نميك أساس األنشطة
 جديدة نوعية توفري إىل األول يهدف حيث، )ABC(نظام الـ لتطوير )ABCII(الـأتى  لذا .جناعة أكثر ليكونالتفكري 

 بغرض 2املوارد استخدام كفاءة وحتقيق األداء فعالية حتسنيو  اإلدارية للقرارات الداعمة املعلومات من مةمالءأكثر و 
 والعمليات تكاليف األنشطة وحتليل لتتبع )ABCII(الـ نظام يستخدم ،مة العمالءمبا يف ذلك قي املؤسسة قيمة تعظيم

 ميزة حتقيق يف يساهم كما،التكلفة إدارة يف جمال املستحدثة األساليب منهذا النظام  يعتربكما  .املنتج واصفاتمل تبعا
  . 3نظرهم وجهة من معينة قيمة تعكس مبواصفات منتج ىعل باحلصول العمالء رغبات تلبية طريق عن تنافسية

التحليل  مستخدمًا  )ABC(الـلنظام  وتطوير امتداد:"بأنه )ABCII(الـنظام ) .Barfield & al( وزمالؤه بارفيلدعرف 
 ...)،مثل املوثوقية واملتانة(املنتج  مواصفاتيف  املتمثلة العمالء تعرف على احتياجاتلل )منفعة، تكلفة(ثنائية لاملعمق 
 :ويعرف أيضًا بأنه. 4"املواصفات تلك على للحصول اإلضافية والضرورية التحسينات تكاليفحول  اتعلومامل وحتليل

هلذا اعترب . 5"السلعة ومواصفات خصائص على بناء األنشطة على فيلاكتال حتميل خالل من كلفةتال لقياس مدخل"
كاليف على أساس األنشطة الثاين ببساطة يدل على نظام الت )ABCII(الـأن نظام )  Emblemsvåg(امبلمزفادج 

)ABCII(6 . الـنظام أما ولكر فقد أشار إىل أن)ABCII(  7:ـل الطريقا ومهد دقة أكثرإطار يسمح بتحديد التكاليف   
 مساهمةال تحليل )Contribution analysis :(املستويات  ميعجب الرحبية الستكشاف قوية تقنية مسامهة حتليل يوفر

 ؛األعمال ةاسرتاتيجيعلى  كثريًا  ثرؤ ت أن ميكن اليت) العمالء، السوق من اجلزءيع، قناة التوز  ،املنتج(
 المواصفات  تحليل)Attribute analysis :(من املهم معرفة تكلفة املواصفات الداخلية واخلارجية هلدف التكلفة 

  حتملحيث  رئيسية، صفاتموعة من موا أهداف التكلفة تقسيم ضروريهلذا من ال. سواء كانت مادية أو معنوية
 ؛على أهداف التكلفة جتميعهايتم  مث ،على املواصفات تكاليفأوال ال

                                                             
1 Derrell Hollis Moore (1998), A comparative evaluation of financial and activity-based cost accounting systems in a private 
university, partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of education, Texas Tech University, p47. 
2 Mike Walker (1998), Attributes or activities? Looking at ABCII, Op.Cit, p26. 

راسات االقتصادية جملة اجلامعة اإلسالمية للد ،دراسة ميدانية: نيمحدي شحده حممود زعرب، مدخل متكامل إلدارة التكلفة االسرتاتيجية لدعم القدرة التنافسية لشركات قطاع اخلدمات املدرجة يف بورصة فلسط 3
لد   .47- 46ص ،2013فلسطني،  -غزة ،01: ، العدد21: واإلدارية، ا

4Jesse T. Barfield, Cecily A. Raiborn, and Michael R. Kinney (2003), Cost accounting: Traditions and innovations, Thomson south 
western, Inc., USA, p146. 

، االقتصادية للعلوم بغداد كلية ،46 :اجلامعة، العدد ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية)TC(وأسلوب الكلفة املستهدفة ) ABCII(مل بني مدخل الكلفة على أساس املواصفات مثىن روكان جاسم، التكا 5
  .452، ص2015العراق، 

6 Jan Emblemsvag (2003), Life-cycle costing: Using activity-based costing and Monte Carlo methods to manage future costs and 
risks, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, p40. 
7 Mike Walker (1998), Attributes or activities? Looking at ABCII, Op.Cit, p26-27. 
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 القيمة تحليل )Value analysis:(طلوبفامل ؛قيمةال فهم دون القرار ملتخذي الصورة منًا جزء وحدها التكلفة توفر  
 التكلفة بتحليل القيمةحتليل  استبدالكن ميكما . املستوياتيف كل  التكاليف ليلحتو  القيمة حتليل بني جز هو امل

 اجلهديف  زيادة اليت حتتاج عن املناطق يكشف الرئيسية صفاتاللمو  واملستهدفة الفعلية التكلفة مقارنة؛ فاملستهدفة
 .لعمالءاملقدمة ل قيمة علىالتأثري  دون التكلفةب وفرات قحتققد  القيمة من املزيد لتوفري

. 1الثالث تتعاون مع نظام التكاليف على أساس األنشطة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامةأن هذه األساليب ولكر يرى 
 2:املواصفات أساس علي التكاليف حتليل لتسهيل التايل النحو على األنشطة تصنيف يتم أن قرتحأُ  كما
 التحتية البنية أنشطة )Infrastructure activities:( ميكن الملؤسسة  لتحتيةا البنية وصيانة إنشاء مع ترتبط واليت 

 .املنتجات مسامهة من اسرتدادها سيتمعلى أنه  تكاليفها تعامل أنجيب . تتعلق مبنتج بعينه أن
 التقديرية نشطةأ )Discretionary activities:(  من كجزء تنفذ اليتو  والتطوير، البحثك واحدة، مرةتتم  اليتوهي 

 التنمية مشاريع يف التقديرية النشاط تكاليف رمسلة جيب. األداء تحسنيك حمددة اً أهداف الذي ميلك تنموي مشروع
 ألغراض املهم منف. مباشرة كتكلفةمعاجلته   من بدالعلى مدى دورة حياته أو فرتة حتسينه  لمنتجاتوحتمل ل
 .تنموي مشروع كل يف االستثمار على املتوقع العائد حتديد ميكن حيث التكاليفهذه  عزل التخطيط

 يلالتشغ أنشطة )Operating activities( :جدولة تصميم،ال املشرتيات، وتشمل اخلدمة، أو املنتج لقوهي اليت خت 
 تكاليف أيضا التشغيل تكاليف تشمل. البيع بعد ما وخدمة لتسليما التخزين، التصنيع، ،نظماعتماد ال ،اإلنتاج

فمن . التصنيع تكلفة من مئوية كنسبة لتقليديةا التكاليف نظم واليت تعاجل ضمن... العامة النفقاتو  التسليم ،البيع
  ). Product attributes(خيلق كل خاصية من مواصفات املنتج  الذي النشاط حتديد يتم النشاط تكلفة حتليل خالل

  والرقابة تخطيطلل كأداة المواصفات أساس علىنظام التكاليف  تطبيق -2
  3:بات أساسية هيعلى وجود أربعة متطل )ABCII(يعتمد تطبيق نظام الـ

م -   ؛وجود جمموعة من املواصفات األساسية للمنتج تتفق مع حاجات العمالء ورغبا
  ؛جناز لكل صفة من مواصفات املنتجوجود عدد من مستويات اإل -
  ؛جنازإمكانية قياس التكلفة والعائد للمنتج عند كل مستوى من مستويات اإل -
  .جناز يف شكل مصفوفة مبا يتحقق معها أفضل عائد للمؤسسةإلإمكانية حتديد التوليفة املثلى من مستويات ا -

 املواصفات من جمموعة إىله تقسيمب ملنتجاكلفة ت لتحديد مدخل )ABCII(الـأن نظام  مثىن روكان جاسمعترب ا لقد
   4:والرقابة التخطيط يف تفيد مفصلة معلومات تقدميل هامن واملنافعها إجناز  تكاليف قياس مث ومن متعددة إجناز ستوياتمب
 مواصفاته  تنفيذ أولوية لتحديد وتصميمه املنتج فكرة دراسة أثناء دوىاجل دراسةب القيام ميكن: في مجال التخطيط

دراسة ال تلك نإف لذا. املواصفات تلك وعوائد تكاليف حتديد مث ومن اإلجناز، مستويات من مستوى أي عند
 ؛)03( امللحق رقمهلا  يشري خطوات ثالث يف ذلك يتمو  وتكلفته، املنتج لتخطيط عيةو املوض األسس حتدد

 خطوات من خالل الرقابة جمال يف املواصفات أساس على التكلفة قياس مدخل تطبيق ميكن: في مجال الرقابة  
                                                             

1 Mike Walker (1999), Attribute based costing: For decision making, Management Accounting, Vol.77, n06, p22. 
2 Australian Accountant, Op.Cit, p43-44. 

/ 1:لد، جملة حبوث مستقبلية، االنتاج الكاشي )X(يف حتليل رحبية الزبائن بالتطبيق على معمل ) ABCII(فائق مال اهللا حممود، زينة فتحي حممد، استخدام نظام الكلفة على أساس املواصفات  3
  .119، ص2014، مركز الدراسات املستقبلية، كلية احلدباء اجلامعة، العراق، 01: ، العدد45

  .456، 453، 452ص مثىن روكان جاسم، مرجع سابق، 4
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  .)ABCII(ود كنموذج للتطوير الـمالرمحن احمل عبد صاحلمن  املقرتحة) 04( قمامللحق ر يوضحها ومتكاملة  متتالية
  األنشطة أساس المواصفات ونظام التكاليف على أساس ق بين نظام التكاليف علىالفرو  -3

  :)06/02(يف اجلدول رقم  )ABCII(الـنظام و  )ABC(الـأهم الفروق بني نظام  جاسم روكان مثىنخلص 
  اصفاتالمو  أساس األنشطة ونظام التكاليف على أساس اهم الفروقات بين نظام التكاليف على): 06/02(الجدول رقم 

   (ABCII)الـ مدخل   (ABC)الـ مدخل
    التكاليف تنشئمواصفات املنتج تستهلك األنشطة وهي اليت تستهلك املوارد وبالتايل  - 1   التكاليفاملنتج يستهلك األنشطة وهي اليت تستهلك املوارد وبالتايل تنشئ  - 1
ال يقيس استهالك املوارد فحسب وإمنا خيطط الستهالكها وحتسني كفاءة استغالهلا من خالل تقسيم أنه  - 2   لفةالتكال يقيس اإلنفاق وإمنا يقيس االستهالك أي أنه يبحث عن مسببات أنه  - 2

  املنتج إىل جمموعة مواصفات وحتديد أولوية تنفيذ كل منهما 
ً بناوحتدد  عميلالرئيسي هو املنفعة اليت حيصل عليها المسبب التكلفة   - 3  هدف التكلفة الرئيسي هو  التكلفة مسبب - 3   .للمنتجاجناز كل صفة  درجة ء
أن األنشطة هي اليت تسبب حبدوث التكاليف وأن هدف الكلفة هو الذي خيلق  - 4

  .الطلب على تلك األنشطة
هي اليت ختلق الطلب على  عميلأن األنشطة هي اليت تتسبب حبدوث التكاليف وأن حاجات ورغبات ال - 4

  .لق الطلب على األنشطةمواصفات املنتج وأن مستويات اجناز كل صفة هي اليت خت
  .لحصول على املواصفةلاجناز األنشطة اليت مت تنفيذها تكاليف مستويات كلفة املنتج هي جمموع ت  - 5  .ستهلك من األنشطة يف سبيل تنفيذ ذلك املنتجاكلفة املنتج هي مقدار ما ت - 5
ل على تقدمي معلومات مستقبلية تعطي نظرة شاملة عن كافة نواحي سلسلة القيمة بدءا من يشتمل التحلي - 6  .كلفة اليت حدثت فعالتالتحليل يقتصر على البيانات التارخيية لل - 6

  .التصميم وحتديد املواصفات الرئيسية وانتهاء بالتوزيع وخدمات ما بعد البيع
  .إتباع التوجه بالسوقب جنازإلحنو اهتمام االلتوجيه  وكذا تقنية لتقييم املخزون وحتديد األرباح هو - 7  .هو تقنية حماسبية لتقييم املخزون وحتديد األرباح) ABC(نظام الـأن  - 7

، كلية بغداد 46:اجلامعة، العدد ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية)TC(الكلفة املستهدفة  وأسلوب) ABCII( التكامل بني مدخل الكلفة على أساس املواصفاتمثىن روكان جاسم، : المصدر
  .461ص، 2015 للعلوم االقتصادية، العراق،

1:يتضح من خالل ما تقدم أن نظام التكاليف على أساس املواصفات هو
   

نقاط  ،قيود اإلنتاج ،جنازمستوى اإلملراعاة األنشطة اليت تكون  خطوة متقدمة لنظام التكاليف على أساس األنشطة -
 من تكاليف ميكن جتنبها؛ كذل ىاالختناق والطاقات غري املستغلة وما يرتتب عل

لتحديد تكاليف املنافع اليت توفرها املنتجات للعمالء إذ تشكل تلك املنافع املسبب احلقيقي للتكلفة فيمكن حماولة  -
م مما يزيد الطلب على املنتجات؛ املالنظر إىل املنتج بأنه جمموعة من   واصفات املرغوبة وتشبع رغبا

لفة لتحديد معدالت التحميل خاصة االعتماد على حتليل مواصفات املنتج من خالل استخدام مسببات التك -
  .  عندما تكون هنالك عالقة مباشرة بني كل من تكاليف املنتج ومواصفاته

 محاسبة استهالك الموارد : ثالثا
 جديدةأساليب حماسبية  تطوير حتديات أمام ةوضعت متطلبات البيئة االقتصادية احلالية نظام املعلومات احملاسبي

التكاليف  نظم وتعرض منها املطلوبةب الوفاء يف التقليدية التكاليف قصور نظم مع خاصة املوارد، استخدام لرتشيد
 كأساس املوارد استهالك فتم تقدمي مدخل حماسبة. االنتقادات لبعضكنظام التكاليف على أساس األنشطة  احلديثة

 املعلومات مع )ABC(الـ نظام ؛ والذي نتج عن دمجتلك النظم واجهتها واالنتقادات اليت املشاكل بعض من للتخلص
  .)05(كما يوضحه امللحق رقم  )Grenzplankostenrechnung: GPK( األملاين التكاليف نظام من املستمدة

  الموارد استهالك محاسبةماهية  -1
 واالستهالك الطاقة حتليل خالل من عليها الرتكيز جيب حمورية نقطة املوارد استهالك أن) GPK(الـ نظام يعترب

يتم ف ؛املوارد من بدال األنشطة هي ز عليهايكجيب الرت  اليت احملورية النقطةيعترب ف )ABC(الـ نظام أما. والرقابة لتخطيطوا
                                                             

  .119 - 116ص مرجع سابق،فائق مال اهللا حممود، زينة فتحي حممد،  1
 يوجد بني هذين النظاميني األساسيني نظام . ة لنظام املعلومات اإلدارية وهو نظام رئيسي يف عالقته بالنظم الفرعية للمحاسبة املالية واحملاسبة اإلداريةيعد نظام املعلومات احملاسبية أحد أهم وأكرب النظم الفرعي

بذلك تقوم نظم . تكاليف ألغراض التسعري والتخطيط والرقابة على األنشطة املختلفةحماسيب يشكل حلقة للوصل بينهما هو نظام حماسبة التكاليف الذي يشكل جزءًا من نظام احملاسبة اإلدارية ويركز على قياس ال
  :تفصيل ميكن االطالع على ألكثر. لقوائم املاليةالتكاليف بتحديد تكلفة املنتجات املباعة أو تكلفة خمزون آخر مدة وبيانات أخرى اليت حتتاجها احملاسبة املالية يف إعداد التقارير وا

  .  63- 61، 54-53، 48- 47، ص2006االطار الفكري والنظم التطبيقية، الدار اجلامعية باالسكندرية، مصر، : على حسني، نظم املعلومات احملاسبية أمحد حسني -
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يعين ) ABC(الـو ) GPK(الـالدمج بني إن  .اسبباوم التكلفة وجممعات األنشطة مراكز وحتليلاألنشطة  طاقة حتليل
) Resource consumption accounting; RCA( املوارد استهالك حماسبة: يمسالدمج بني مسات النظامني يف نظام واحد 

نظام حماسبة استهالك ) Webber & Clinton, 2004( وكلينتون ويربعرف . 1النظامني االستفادة من مزايا كال ُن ِك ا ُمي مم
ا مدخل التكلفة األملانية ومدخل التكلفة ميزج بني مزايا نظاميني عامليني مه إدارةاجليل القادم من نظم " :املوارد بأنه

دف توفري معلومات األنشطةالتكلفة على أساس  ا ةتشغيلي،  . 2"أكثر دقة تساعد يف حتليل التكلفة عند أدىن مستويا
ة يدمج بني التكلفة سرتاتيجيأداة لتقدير التكاليف اال" :بأنه) Thomson & Gurowka( وكوروكا طومسون هكما عرف

على أساس األنشطة يف إطار متكامل إلدارة  التكاليفالتكلفة األملانية واألنشطة والعمليات يف نظام احلدية يف مدخل 
  .3"األداء
بصورة جوهرية على النظرة الشاملة للموارد والعالقات املتداخلة بينها وكيفية استهالك املخرجات  )RCA(الـركز ت

بالتايل يتم تفسري سلوك التكلفة وفقا ملبدأ السببية و حيث ات لحصول على معلومات تفصيلية عن العمليللتلك املوارد 
كما يركز على معدالت استغالل الطاقة على مستوى املوارد واالهتمام بإعادة تفعيلها . يظهر لإلدارة طاقة املوارد العاطلة

 تعينيب املؤسسة ملوارد األمثل االستغالل على )RCA(الـ تعمل. 4على أنشطة التشغيل األخرى لدعمها وزيادة إنتاجيتها
 من التكلفة تتدفق هذه ،اً مية كمقاس العمالء خلدمة موارد من يستهلك ما أساس والفعلية على املخططة التكلفة

 املوارد بني تداخلةامل التشابكية العالقات راعاةمبأهداف التكلفة  إىلمث  األنشطة إىل) Resource pools( املوارد جممعات
 تدعيم على يقوم حتليل فهي بالتايل آخر، مورد من ويستفيد يفيد قد مورد كل أن حيث )06(م بامللحق رقاملوضحة 

  .)RCA(والـ) ABC(يقارن بني الـ) 10/02(الشكل رقم  .5الزائدة/العاطلة الطاقة لإلدارة مواطن ويظهر التكلفة، طبيعة
  محاسبة استهالك المواردكاليف على أساس األنشطة و المقارنة بين طريقة تحميل التكاليف في نظام الت): 10/02(الشكل رقم 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Grégory Wegmann, and Nozile Stephen (2009), The activity-based costing method developments: State- of-
the art and case study, The IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices, p9. 
 

                                                             
لة العلمية لكلية التجارة، : القيمة حممد شحاتة خطاب، إطار مقرتح للتكامل بني نظام التكاليف على أساس النشاط وحماسبة استهالك املوارد لتعزيز فلسفة اإلدارة على أساس 1 دراسة نظرية وميدانية، ا

 17- 15، ص02مصر، العدد، جامعة طنطا
تجارة، جامعة بين سويف، مصر، ، جملة احملاسبة واملراجعة، كلية ال"دراسة ميدانية"وليد أمحد حممد علي، أثر التكامل بني نظام حماسبة استهالك املوارد ونظام ختطيط موارد املشروع يف دعم إدارة التكلفة  2

لد   .263، ص2013، 01:،  العدد01:احتاد اجلامعات العربية، ا
3 Jeff Thomson, and Jim Gurowka (2005), Sorting out the clutter, Strategic Finance, Vol. 87, n02, p31. 

  .252وليد أمحد حممد علي، مرجع سابق، ص 4
اململكة  يف احملاسبة تطوير سبل: حول عشر الثانية إىل الندوة مقدمة عمل وميدانية، ورقة نظرية دراسة :مقرتح وحوكمة الشركات إطار التكلفة إدارة أدوات بني كاملحممد شحاتة خطاب خطاب، الت 5

  .13، ص2010ماي  19و 18 :يومي السعودية، امعة امللك سعود،، كلية إدارة األعمال جبوالعشرون احلادي القرن وحتديات السعودية العربية اململكة يف احملاسبة مهنة: عنوان حتت

  مجمعات الموارد
  األنشطة

  األنشطة

  أهداف التكلفة
  أهداف التكلفة

 الموارد  الموارد
  نظام التكاليف على أساس األنشطة  محاسبة استهالك الموارد
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  الموارد استهالك محاسبةأبعاد  -2
  يشمل ، كما كمي أساس على التكلفة ومنوذج التكاليف طبيعة املوارد، أمهية حماسبة استهالك املوارد على كدتؤ 
  1):11/02(رقم  الشكل يف مبني هو كما عمليةوجهة نظر الو  املوارد نظر وجهة

 واليت )GPK(الـعلى ) RCA(الـ ستندت بذلكها،وتكاليف املوارد قدرات لتحليل قوية مكانياتإ املوارد نظر وجهة قدمت -
 ؛األملانية والشركات األملانية باللغة الناطقة البلدان يف الشركات طريق عناألربعينيات  أواخر منذ بنجاح استخدمت

 أفضل قبيتط تضمنتو  األنشطة إلدارة يةالعمل النظر وجهة أمهية علىتشدد وجهة النظر حماسبة استهالك املوارد  -
 مناذج تعقيد لتجنب ومنضبطة حمدودة بطريقة األنشطة مفهوم تطبيقحيث يتم  ) ABC(الـ نظامل املمارسات

 تدفق تعقب يف تساعداملوضحة مبسببات املوارد ومسببات األنشطة  والنتيجة السببعالقة  فإن وباملثل،. النشاط
كمية لتوضح  يف شكل جممعات التكلفة كمية   أساسحيث تكون هذه املسببات على  ؛وتكاليفها املوارد خمرجات

 : )02(/رقم وهو ما يظهره الشكل . التكاليف تتبع الكميات نأمع فهم املوارد املستهلكة 
  مكونات محاسبة أستهالك الموارد): 11/02(الشكل رقم 

  
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
Source: Larry White (2009), Resource consumption accounting: Manager-focused management accounting, The Journal of 
Corporate Accounting & Finance, vol.20, n04, p71. 
 
 

  قوم عليها محاسبة استهالك المواردالدعائم التي ت -3
  :)07/02(رقم  ملخصة يف اجلدولهامة  ودعائم أسس على املؤسسات يف املوارد استهالك حماسبة مدخل يعتمد

  

                                                             
1 Sachin Karadgi, Op.Cit, p42. 

 

RCA 

  مميزات وجهة نظر العملية
)ABC(  

  المواردمميزات وجهة نظر 
)GPK(  

  التركيز على الموارد  التركيز على األنشطة

  تحليل الطاقة واالدارة  تحليل العملية واإلدارة 
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الجدول رقم 

)
07

/
02

 :(
الدعائم التي تقوم عليها محاسبة استهالك الموارد

 

                     
المصدر

 :
حممد شحاتة خطاب

 ،
إطار مقرتح للتكامل بني نظام التكاليف على أساس

  
 

النشاط وحماسبة استهالك املوارد لتعزيز فلسفة اإلدارة على أساس القيمة
 :

دراسة نظرية 
  

 
وميدانية

، 
الة العلمية لكلية التجارة

 ،
جامعة طنطا

، 
مصر، العدد

02
، 

ص
19

-
22

.  
  

 

تقوم هذه الدعامة على قياس خمرجات املوارد يف شكل و 
ض النظر 

حدات كمية بغ
عن الصورة املالية لتلك املخرجات على أساس استخدام هذف لتحقيق هدف 

آخر يعتمد على جمموعة كمية من املدخالت تتمثل يف ساعات عمل إيل وعدد 
الكليوات من الكهرباء اليت تستخدمها هذه اآلالت للدوران وميثل ذلك عالقات 

السببية لسرعة حتويل وحدة من املخرجا
ت إىل وحدة أخرى من املخرجات من 

خالل معايري كمية
. 

   
تتطلب هذه الدعامة ضرورة النظرة الشمولية لطبيعة التكلفة وأمناط استهالك املوارد لذلك
 

جند أن حماسبة استهالك   
  

  
املوارد
 

تتعرف عل مبدأين أساسيني مها
 :

حتديد القدر املستهلك من املوارد، وحتديد منط سلوك التكاليف
، وهذه 
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  التسعير على أساس األنشطة: المطلب الثاني
قرار على  التأثريتتخذها املؤسسة ملا للسعر من أمهية يف  اليت املصرييةاملنتجات من القرارات بيع  أسعاريعد حتديد 

من العوامل اهلامة  أصبح بل فقط متويلي أوجمرد قرار تسويقي  األسعار يعترب قرار حتديد فال. الشراء من عدمهبالعمالء 
 هوارتباط اإليراداتمن الداخلة  اتتدفقالاملنتجات و  من املطلوبة كميةلالتحديده  ؛اليت تؤثر على أنشطة املؤسسة ككل

يغرى على البقاء يف السوق والصمود  اعائد يقدمرب من التكاليف مبا أك إيراداتالطويل بتحقيق  األجلاستمراريتها يف ب
 الداخلي ومركزها املؤسسة أداء ا يتأثر اليت التكتيكية القرارات أهم يعد قرار التسعري منوبالتايل  .1املنافسة أمام

 العمالء استقبال على أثر من له ملا سرتاتيجياال التخطيط وسائل أحديعترب التسعري  كما. بالسوق ومستقبلها التنافسي
بالتايل  .املنتجات تلك من عليها حيصلون اليت الفوائد يساوي ونهيدفع الذي املقابل كان إذا ما يف يمهميوتق للمنتجات

 مقابل عليها حيصل اليت املنافع وبني العميل يدفعه الذي املبلغ بني التوازن حتقيق مدى يف التسعري قرار مشكلة تكمن
سهيم  يرى .2العميل أواملؤسسة إما  الطرفني ألحد خسارة يسبب التوازن هذا اختالل أن فيه شك ال مما. الثمن هذا

ا املؤسسة تواجه اليت اإلدارية القرارات أهم من تُعد التسعري أن قراراتب) Shim & Sudit(وسوديت  ا قدر  يف تؤثر أل
انم بتسويق ية الرتباطهااالستمرار  على   .3للمؤسسة جمزيا اً عائد وحتقق تاجناإل تكاليف تغطي داتاإير  حتقق بأسعار تجا
  لتسعير المنتجات كأساستكاليف  استخدام ال: أوال

التكاليف من العوامل الرئيسية اليت تؤخذ يف احلسبان لغرض اختاذ قرارات التسعري فــي التطبيق العملي نظرًا  إن
ذه التكاليف قياسًا بالعوامل األخرى فضالً عن اجتاه اإلدارة لتغطية التكاليف يف األجل  لتوفر املعلومات املتعلقة 

ال يتحكم فيها  يف ظل سوق تتصف باملنافسة .4األقل حىت تتمكــن الشركة مـن االستمـرار باإلنتاجالطويـل على 
تتبعها يت عمليات املؤسسة وطريقة التسويق والتوزيع الوطبيعة حد كبري يف حجم  إىل امؤثر  ، يعد عامل التكلفةباألسعار

يتطلب  .5وعلى استمراريتها يف السوقاملنتجات  تقدمية من املتوقع األرباحاالئتمان املمنوحة للعمالء وعلى  وعلى شروط
لية حساب تكلفة املنتج وله قدرة على مناقشة بيانات آيكون على اطالع ومعرفة تامة ب نأقرار التسعري  ذمن متخ

إن  .عتبارها قاعدة للسعر فكلما زادت السيطرة على التكاليف ساهم يف زيادة قدرة املؤسسة التسويقيةابالتكاليف 
االعمل على حتسني املنتج وختفيض التكاليف ميكن املؤسسة من احتالل  فضغط املنافسة  ؛موقع يف السوق وزيادة مبيعا

ا وتعمل على ختفيضها مما يعزز هامش اتراقب باستمر  أنمستمر وعلى املؤسسة  ويعطيها مرونة   أرباحهار تكلفة منتجا
وحجم قبة عناصر التكاليف فالعالقة وثيقة بني تكلفة الوحدة وسعرها مراهذا يتطلب  .مواجهة منافسيهاكافية يف 

زيادة عدد الوحدات املنتجة لحمفزا للشراء وزيادة الشراء تؤدي ما اخنفضت تكلفة فان السعر سيكون املبيعات فكل
املتاحة وغري  اإلنتاجيةت الكبري واستثمار الطاقا اإلنتاجيساعد يف ختفيض تكلفة الوحدة جراء استثمار مزايا  مماواملباعة 
مبيعات؛ كما  ،سعر ،يف عالقة العناصر الثالث تكلفة واألثرهكذا ستستمر دورة التكامل والتفاعل يف النتيجة . املستغلة

  : 6)12/02(يوضحه الشكل رقم 

                                                             
  .46-45ص ، مرجع سابق،حسني، احملاسبة اإلدارية املتقدمة يأمحد حسني عل 1
  .283، ص2011، جامعة بغداد، العراق، 17: ية،  العددعقيل قاسم شنداخ، حماسبة التكاليف كنظام للمعلومات وأثرها يف قرارات التسعري، جملة دراسات حماسبية ومال 2

3 Eunsup Shim, and Ephraim F.Sudit (1995), How manufacturers price products, Management Accounting, Vol. 76, n08, p37. 
  .282عقيل قاسم شنداخ، مرجع سابق، ص 4
  .45ص رجع سابق،، محسني، احملاسبة اإلدارية املتقدمة يأمحد حسني عل 5
  .140، ص2008، 1، طاألردنمدخل تسويقي، دار جهينة بعمان، : على عبد الرضا اجلياشي، التسعري 6
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  المبيعاتالعالقة بين التكلفة، السعر، ): 12/02(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  .140، ص2008، 1ط، األردنمدخل تسويقي، دار جهينة بعمان، : ، التسعرياجلياشيعبد الرضا على : المصدر

   األنشطة أساسعلى  التسعير ماهية: ثانيا
ً على أسس علمية وموضوعية عامالً مهمًا من عوامل االستق املنتجاتيعترب حتديد أسعار  رار واالطمئنان بناء

 أسلوبًا لتغطية النفقات وحتقيق هامش الربح فحسب، وإمنا وال يعترب التسعري. واملستفيدين منهاها للجهات اليت تقدم
تذب املستفيدين الذين يسددون مقابل تلك جي التسويقيومكونا للمزيج ة تسويقية مهمة اسرتاتيجييعترب يف ذات الوقت 

 أكثر ةبدرج التنوع تكلفة حساب خالل من التسعري قرارات على ةفعال بصورة )ABC(الـ يؤثر .1املنتجات بصورة مباشرة
 وتنوع تعقيد بدرجة ترتبط بل اإلنتاج حبجم ترتبط ال التكاليف من اكثري  هناك أن على النظام هذا برهن حيث ،ةدق

ممارسات التسعري أفضل من خالل نظام هذا الدعم كما ي  2.التكاليف لوجود املسببة العوامل من وغريها املنتجات،
 من اليت ةسرتاتيجياال اإلدارية القرارات واختاذا لتحديد موارد غري مستغلة، لتكاليف أكثر دقة، وميكن استخدامهحتديد ا

ا  ختتلفاليت قياس التكاليف إدارة املوارد والتحكم يف التكلفة بسبب طريقة يف  )ABC(الـيفيد . التكاليف ختفيض شأ
 تستطيع وبالتايل ،تكاليفال هيكل لفهم الالزمة باملعلومات دارةاإلنظام هذا ال يزودكما   .3التكاليف التقليدية نظمعن 

 السعر حتديد من اإلدارة ميكن كلفةتال الدقيقة عن علوماتامل من وفرهي فما املنتجات، ومزيج التسعري قرارات اختاذ اإلدارة
أو اخلدمات  عن املنتجات إلدارةل واضحة رؤية تقدم الدقيقة املعلومات أن كما معقول، ربح على واحملافظة املنافس
  .4للمنتجات األمثل املزيج حتديد يف اإلدارة توجهات أو قرارات دعم شأنه من وهذا ،ةكلفت األقل وتلك كلفةت األكثر

ا،  على أساس األنشطة مةستخدم املعلو ت املؤسساتبعض أن  كوبر وكابلنيشري   ا وخدما إلعادة تسعري منتجا
متت فريى أنه  )Daly(أما دايل . 5نتجات للعمالءامل لتقدمي تجاوز تكاليف املوارد املستخدمةتيرادات اإل تكونحبيث 
هذا  يوفر .ؤدي إىل ربح إضايفتضافية سوف اإليرادات اإلن ألأدوات التسعري لتوفري ضمان أفضل إىل  )ABC(الـإضافة 

و املنتجات نحرف حنتاملبيعات س فإن  تكاليفها احلقيقية، املؤسساتعندما ال تعرف ، فتكاليفللأفضل  اً قياسنظام ال
؛ حباث السوق تقدير كمية املنتج اليت سيتم بيعها بأسعار خمتلفةألميكن  .يراداتسعرا أو املنتجات اليت تضيع اإلقل األ

عندما يتم اجلمع بني هذه . بيعاتاملالتكاليف املرتتبة على خمتلف أحجام  للمؤسسة مبعرفة يسمحف )ABC(الـأما 
 ؛مجايل اإليرادات والنفقات واألرباح يف أي نقطة على منحىن الطلب من العمالءإ معرفة للمؤسسةاملعلومات، ميكن 

استجابة معلومات  )ABP(الـ يدمج .)Activity-based pricing; ABP( على أساس األنشطة ريعالتسهذا سمى يو 
  .6تعظم الربح للعثور على مزيج من األسعار والتكاليف اليت )ABI(الـمع طلبهم دراسة من خالل لسعر لالعمالء 

                                                             
  .229ص امل عبد اهللا حلس،  مرجع سابق،س 1
  .692مرجع سابق، ص ،غزة قطاع يف الصناعية الشركات األنشطة يف تكاليف نظام لتطبيق الالزمة األساسية املقومات توفر مدى درغام، موسى ماهر 2

3 Robert M. Dowless (1997), Using activity-based costing to guide strategic decision making, Healthcare Financial 
Management, Vol. 51, n06, p86. 

شرف، جملة التقين، االدارية دراسة تطبيقية يف معمل مثلجات اخلفاجي يف حمافظة النجف األميثم مالك راضي، جمبل دواي امساعيل، حتديد التكاليف على أساس األنشطة ودوره يف اختاذ القرارات  4
لد   .88، ص2011، هيئة التعليم التقين، العراق، 09: ، العدد24: ا

5 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Op.Cit, p8. 
6John L. Daly (2002), Pricing for profitability: Activity-based pricing for competitive advantage, John Wiley & Sons, Inc., 
USA, p8, 16, 137-138. 

 تكلفة الوحدة الواحدة 

 حجم المبيعات  سعر بيع الوحدة 



 مدخل األنشطة كتوجه حماسيب وتسيريي حديث                                               الفصل الثاني                                                         

] 126 [  

 أسعار لتحديد التكاليف حماسبة املعلومات مع السوق حبوث بيانات بني جتمع اليت التسعري طريقة:"هو )ABP(الـ 
املقرتحة  سعاراأل قاعدة يؤسسالذي  فهو األسلوب ؛1"اإلرباحتصميم مستويات  إىل تؤدي اليت واخلدمات للمنتجات

تستخدم معرفة اليت طريقة التسعري :"أنه كما. 2تسليمهسبل و  التقديرية نتاجإلا التكلفة على طلبات العمالء اعتمادًا ل
 قيتطبإن  .3"إىل حتقيق أرباح خمطط الذي يؤديلوضع سعر  ةبيع حمددطريقة  حولعمالء ومعرفة التكاليف ال اتطلب

 عدد توقعب ؛ يسمحةوالتكلف والسعر جماحل بني العالقات بدراسة )ABP(الـضمن  تعاوين بشكل والتسويق احملاسبة
 جماحلو  التكلفة بني العالقة دراسةل )ABC(لـاستخدام ا ميكن مث .املختلفة األسعار مستويات يفاملقدر بيعها  الوحدات
  .4اإلمجالية األرباح تعظيم فيها يتم اليت النقطة يف السعر ديحتد ميكن أي؛ واحلجم السعر بني العالقةدراسة  مع بالتزامن

  األنشطة أساسير على عالتس عتباراتا: ثالثا
؛ أما 5مرحبني آخرين إىل نيمرحبغري  العمالء لتحويل استخدامها للمؤسسة ميكن أداة أقوىيعترب  لتسعرياإن 

 7:هيالتسعري على أساس األنشطة  اعتبارات أنديلي يرى . 6األسعار لتربير آلية يوفرف األنشطة أساس على التسعري
 عدد بما إ املشرتاةات املنتج حجم أساس على للعمالء صماخ متنح ؤسساتامل من لعديدا: خصومات الحجم

وعلى هيكلة جدول  العميل ةخدم تكلفة على شراءال منط يؤثر .قيمة مجيع املنتجات املباعةب أوالوحدات املباعة 
طريقة  تكونعن آخر يشرتي شهريا وبالتايل  أسبوعياي رت يش عميلل وتفريغ الشحنفمثال ختتلف تكاليف اخلصم 

م  العمالءات خدم تكاليفب الفرق لتحديد )ABC(الـنظام  استخدام ميكن .خمتلفة اخلصم منح  قنوات أووفئا
األكثر  ءعمالال إجياد ىمينح القدرة عل مما )ABP(الـيف  األنشطة أساسيعين استخدام املعلومة على  هذا؛ التوزيع
 كل يف العمالءالتمييز بني  )ABP(للـ ميكن .منهم فئة كل مةدخل وفقا تفاضليا العمالء تكاليف حتميلمث ؛ رحبية
ا اليت املنتجات جمحل وفقا فئة  التسعري برنامج إنشاء طريق عن التكاليف هذه على السيطرة ميكن .مثال يشرتو

  ؛مكلفا أمرامما مينع جعل ارتفاع املبيعات  الذي يوضح األسلوب األنسب ملنح اخلصومات
  الـ باستخدام: الحجم ةمنخفض األعمالتوى مس على رباحاالخلق)ABC(  يف  االختالفميكن التعرف على

 املنخفض احلجم ذات واملنتجات) High volume products(املنتجات ذات احلجم املرتفع  بني احلقيقية التكلفة
)Low-volume products(، الـ شريي)ABP( املنخفض ماحلج ذات لمنتجاتكون لت ألسعارل زيادةغلب أأن  إىل .

 اليت املؤسسات معظمفإن  املبيعات، حجم السعي لرفع عند تنافسية ميزة يوفر )ABP(الـ أن من الرغم على
يغري  األسلوبوبالتايل فإن هذا  )Low-volume work( احلجم منخفض العمل من الكثري على حتصل ال هتستخدم

 حجم ختفيض أن ةواثق كونت أن ميكنت هذه املؤسسا. احلجم منخفضالعمل  جتاه املؤسسات معظم موقف
 تكلفة بني مناسب بشكل يفرق )ABP(الـ أن هو ذلك يف والسبب خيفضها؛ لنمن أرباحها و يزيد املبيعات 

 ؛سنويا كبرية بكميات إنتاجها يتم اليت واملنتجات نوعه من فريد منتج من وحدةال

                                                             
1 Carola Raab, Karl Mayer, Stowe Shoemaker, and Steve Ng, (2009), Activity-based pricing: Can it be applied in 
restaurants?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.21, n04, p394. 
2 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young  S. Mark, Op.Cit, p510. 
3 John L. Daly, Op.Cit, p154. 
4 Abraham Pizam (2010), International encyclopedia of hospitality management, Elsevier Ltd., Great Britain, p6. 
5 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young  S. Mark, Op.Cit, p226. 
6 Robert Handfield (2012), Biopharmaceutical supply chains: Distribution, regulatory, systems and structural changes Ahead, 
CRC press, Taylor & Francis Group, p48. 
7John L. Daly, Op.Cit, p151-156. 
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 هلذا  .به القيام صعب اآلخر والبعض هلة التنفيذالعمليات س بعض: التكاليف علىالعمليات  تعقيدية تأثير كيف
ا   معقدة املنتجات بعضقد تكون  ايف عمليا  التجميع وقت على يؤثر مما؛ للتنسيق الوقت من املزيد تتطلب أل
الشحن  والتغليف، التعبئة ،املواصفاتيف  خاصة تطلباتمبعلى املنتجات  العمالء حيصلفقد . اجلودة ومستويات

م تكلفة أكثروهذا ما جيعلهم  التسليم أو  هذه تلبيةاليت ترغب يف  املؤسسة تكون أن ينبغي. الختالف حاجا
ا أعلى سعر على احلصولتنفيذها و  على قادرةتكون مستعدة و أن  اخلاصة االحتياجات  اليت أما املؤسسة. خلدما

   جال آخر؛مبواستثمارها  اخلدماتفة تكل توفريعليها اخلاصة  محتياجاا حسب العمالءبني  قيتفر ال هاميكن ال
 التكلفةاليت تسبب  العوامل فهم املؤسسة على جيب التكاليف،ب الدقيق التنبؤ أجل من: المنتج تعقيد وقعت 

حىت يف األعمال اليت مل يتم تنفيذها من قبل؛  يف فرتات الحقة بالتكلفة للتنبؤ ستخدمت قدواليت  احلالية للمنتجات
 ؛قياسها كميايتم  مل لو حىت معروفة تكون ما غالبا التكلفة حتدث اليت سبابواأل ما، ببلس حيدث عمل يأن أل

 تصميمهندسة ال على احلصولب احلقيقية التكاليف يف وفورات اكتشاف يتم: نشطةالتشغيل وتنسيق األ بدء 
يف  التكاليف ختفيض لبدء وقت أفضل. التكلفة أسباب عن عرفايل التبالت ...اجلودة، مراقبة العملية، هندسةو 

 قبل واجلهد املال من ًا كبري  املؤسسات مقدارًا  تستثمر الصناعات من العديد يف .والعمليات املنتجات تصميم مرحلة
 أحباث أنشطة شملي أن كنمي األنشطة وتنسيق التشغيل بدء. جديد منتج من عائدال توليد على قادرة تكون أن

 املواعيد ،اإلنتاج عمليات األدوات، النماذج، وتطوير تصميم ملنتجات،ا تصميم تكاليف املنتج، الختبار السوق
ا ثابتة هي التكاليف هذه من العديد. واملعايري اإلجراءات فحصو   عن مستقلةو  واحدة مرة إال تمت لن أل
 جدا كبرية أو جدا صغرية تكون أن ميكن واليت لمنتجاتول للعمالء اإلطالق تكاليف توجد قد. املنتجة كمياتال

 قدرة كبري بشكل حتسن أن ميكن اخلصائص هذه دراسة. الصناعة أو والعمالء املنتجخصائص  على اعتمادا
 التقليدية التكاليف حماسبة تستخدم اليت تصنف املؤسسات. أرباح كسب وبالتايل تكلفتها،ب التنبؤ على املؤسسة
ا اإلطالق تكاليف    ؛التسعري قرارات على كبري بشكل رتؤثقد  اتتشوه مما خيلق العامة النفقات بأ

 أساس على التكاليف حتليل عملية إجراءإن . مدمتهالتكلفة خل نفس العمالء كلل ليس: بيعال أنشطة تحليل 
منخفضة  تدمااخل ذويقنوات التوزيع  أو العمالء بني التفريقمن ملؤسسة ن اكّ ُمي  البيع تكاليف مييلتق األنشطة

وبالتايل تنفيذ التسعري على  ،لذلك وفقا التسعري تعديل ميكن .ت األكثر تكلفةاخلدما التكاليف وأولئك ذوي
 . قل رحبيةأوعة صغرية من العمالء مرحبة جدا بدال من اختيار جمموعة كبرية مفيتم اختيار جم ؛أساس األنشطة

  الموازنة على أساس األنشطة  :المطلب الثالث
 اإلدارية املهام وتنفيذ القرارات الختاذ والدقيقة املالئمة املعلومات توفري املتمثل التكاليف حماسبة فهد مع متشيا

 ةبلرقا بعد معاجلتها استخدامها ميكن اليتتشغيلية و  ةباسحم بيانات األنشطةأساس  على التكاليف نظام ميزج؛ املختلفة
 التكلفة فأهدا على تكاليفال حتميل األول يتضمن ؛مدخلني على نظامهذا ال ويينط بذلك .األداء وتطوير التكاليف

أهداف  استهالك وحجم ةستهلكامل املوارد تكاليفك األنشطة داءبأ املرتبطة املعلومات وتوفري األنشطة خالل من
جبانبيها التخطيطي  املوازنات إعدادك للتسيري املعلومات هذه استخدامفيشمل  الثاين لاملدخ أما. ألنشطةالتكلفة ل

   يف تاجهاحت اليت املعلوماتب اإلدارة تزويد على قادر األخري أن جند )ABC(الـ ظامن مع التقليدية نظمال قارنةمب .والرقايب
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  .1املختلفة هاوظائفب اهقيام وفاعلية ومصداقية دقة على ينعكسي الذ األمر ومصداقية دقة أكثر بشكل املوازنات إعداد
حة للتغلب من أهم االجتاهات احلديثة املقرت ) Activity-based budgeting; ABB(عترب املوازنة على أساس األنشطة ت

نرى . ABC(2(الـواليت جاءت كنتيجة الستخدام  املوازنات، إلعدادعاين منها املدخل التقليدي على أوجه القصور اليت ي
 يفيةالتقديرية اليت تقوم على أسس وظ واستخدام املوازنات األنشطة أساسغري املعقول قياس التكاليف على من  أنه

 أن) Demeril( دميرييليرى  كما .منهجية األداءنفس الفلسفة لكي تكون عملية تقييم  تتتبعختطيط  أداة إجيادفتوجب 
 ،)TQM, BRP, Benchmarking(اليت تستخدم الـ احلديثة الشركات متطلبات لتلبية كافية غري تزال ال التقليدية املوازنات

لتقدير الطلب املستقبلي على املوارد كمسببات  )ABC(الـ ظامنمبادئ تستخدم اليت  )ABB(الـ إىل احلاجة برزت هلذا
 ومنهجية )ABM(الـاحد مكونات  )ABB(الـ تشكلكما  .التكلفة وأهداف التكلفة واليت تكون نقطة بداية التقدير

تدعم دقة  بالتايل ألنشطةاتلك  ألداءحيث تعمل على حتديد املوارد الالزمة  األنشطةحتليل على  تعتمد املوازنات إعداد
املوازنة  عدتُ وبذلك  .املايل جوالنموذ  غيليشالت جالنموذ  بني لدمجمن خالل ا اإلدارةك ادر إالتنبؤات املالية وتزيد من فهم و 

  .3املوازنات إلعدادلتكاليف الذي تركز عليه الطرق التقليدية ا عناصرالتكلفة بدال من منظور  أهدافمن منظور 
  لموازنة على أساس األنشطةاماهية  :أوال

 تعد ؛ اليت4على أساس األنشطة املوازنةتطوير ب )Coopers & Lybrand Deloitte( ديلويت ويرباند كوبرزقام   لقد 
 والنشاط املنتجة الوحدات كمية بني العالقة تستخدم إذ )ABC(الـواليت تستند على  املوازنة عدادإل احلديثة الطرائق من

 .5املقرتحة باخلطة اإلنتاجية اخلاصة النشاط مستلزمات أو تملتطلبا مفصلة تقديرات لوضع الوحدات هذه إلنتاج لالزما
نظام التكاليف  بادئم ستخدمتاملوازنة على أساس األنشطة " :فإن) Cooper & Slagmulder(كوبر سالقمودر : فقا لـو 

ا  املؤسسة وتتميز ملوارداملستقبلي  الطلب لتقدير األنشطةعلى أساس   أن على القدرة لديهعن املوازنات التقليدية بأ
 وكيفن بيرت ويعرف. 6"اإلنتاج حجم مع املواردصورة واضحة عن سبب عدم خطية الطلب على  ريدقة توف أكثر يكون

)Pieter & Kevin (ا األنشطة أساس على املوازنة  فهم وزيادة املالية التوقعات دقة لتعزيز إلعداد املوازنة منهجية :بأ
 حتديد مث ومن نتاجها،إل الالزمة األنشطةمنظور  من إنتاجها يتم اليت اخلدمات أو املنتجات من خالل حتليل اإلدارة
 إنتاجمن أجل ) ABC(الـنظام  اتعملي عكس هي )ABB(نظام الـ ببساطة،ف. األنشطة ذه للقيام الالزمة املوارد

 بنود من بدال التكلفة، أهداف تكاليف وجهة نظر من املوازنة يقدم) ABB(الـ أن جوهره يف يعين والذي املالية، اخلطط
 .7التقليديةاملوازنات  التكاليف الذي تعتمد عليه

                                                             
لة الدولية  األردين، املستشفيات قطاع يف األنشطة على املبنية املوازنات تطبيق إمكانيةعبد الرمحن بكر، مازن العمري، عبري مسارة، اسامة عبد اللطيف،  1 لد لألحباثا ، عدد 03: احملاسبية، ا

  .5، ص2012، األردنديسمرب، اجلمعية الدولية للعلوم والرتبية،
2 Lana Y J Liu, John J Robinson, and John Martin (2003), An application of activity-based budgeting: A UK experience, Cost 
Management, Vol.17, n°05, p30. 

  :اعتمادا على 3
- Suleyman Demeril (2010), The role of activity based budgeting on target costing practices, The Journal of Faculty of Economics 

and Administrative science, Vol.15, n01, p215. 
- Jim Brimson, and Robin Fraser (1991), The Key features of ABB, Management Accounting, Vol.69, n01, p42. 
- Pieter Buys and Kevin Green (2007), Strategic costing techniques: Activity based budgeting, Accounting & Tax Periodicals, 

Accountancy SA, p38. 
4Michael Wilhelmi, and Brian H. Kleiner (1995), New developments in budgeting, Management Research News, Vol.18, n03, p82. 

 العلوم جملة معمل متوز، –دارسة تطبيقية يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية : التنافسية تاالسرتاتيجياجليلة عيدان الذهيب، مؤاب دليل القسوس، اثر املوازنة على أساس األنشطة يف تنفيذ  5
لد ة،واإلداري االقتصادية   .214ص ،2009 العراق، بغداد، جامعة ،55: العدد ،15: ا

6 Robin Cooper, and Regine Slagmulder (2000), Activity-based budgeting: Part1, Strategic Finance, Vol.82, n03, p85. 
7Pieter Buys, and Kevin Green, Op.Cit, p38. 
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ا مدخلاميكن تعريف املوازنة على أساس اعتمادا على ما سبق   صادرامل تقدير على يعمل موازنايت ألنشطة بأ
 املعلومة على أساس األنشطة على يعتمدحيث  )ABC(الـ نظام نم ممتد أسلوبوهي  نشطةاأل حاجات لتلبية الالزمة

  .للمؤسسة املستقبلية اخلاصة باخلططوأهداف التكلفة  واألنشطة املوارد عن الحقة زمنية لفرتات تقديرات ميقدلت
الرقابة  نم اإلدارة لتمكني األنشطة أساس على املوازنة إعداد إمكانية املتكاملة املعلومات مزايا نظم أهم من لعل

 الثابتة إىل التكاليف من األعظم القسم حتويل من اإلدارة متكن اأ إذ التكاليف، عناصر على فعالية أكثر بشكل
 ينفق أن كم جيب حيدد الذي اإلداري بالقرار متعلق أمر هو واملتغرية الثابتة التكاليف بني التمييز ألن متغرية تكاليف

 إىل احلاجة بني املواءمة اإلداري على القرار قدرة وما هي املستخدمة املوارد بطبيعة قامتعل وليس املوارد هذه تأمني على
  2:األنشطة يف النقاط التالية أساس على املوازنة حتديد أمهيةكما ميكن . 1بسرعة املوارد هذه وتوفري ملواردا

 ؛الييف املؤسسة بشكل أكثر تفص والضعف القوة مواطنو  املتاحة قةالطا عرفةتسمح مب -
 ؛جديدة إنتاج تنفيذ خطط تتطلب اليت حلاالتحتديد او  املستقبلية للتكاليف للتخطيط دقة أكثر طريقة متثل -
 ؛لتفصيل الذي متنحهل نظرا التنافسية امليزة لتحقيق جديدة طرق إجيادو  بدقة أكثر املرسومة األهداف حتقيق -

  األنشطة أساس على الموازنة إعداد مرحلة :ثانيا
    3:يوضحها التسلسل التايل حلامر  بعدة األنشطة أساس على املوازنة إعداد مير
ومزيج  حجمحتديد و  املتوقع اإلنتاج تقديراتيف هذه املرحلة ب املؤسسةتقوم : تقدير الكميات للفترة المالية .1

ابه هذه قد تتش. حتديد خصائص تشكيلة العمالء املستهدفني بالعدد والنوعية عليهاجيب  كمااملتوقعة   املبيعات
تتطلب معلومات تفصيلية أكثر من ) ABB(املرحلة مع املرحلة األوىل إلعداد املوازنات التقليدية؛ لكن ضمن الـ

 أوامر الشراء والنقل، عدد طلبات تاالستعانة بتحليل مسببات التكلفة كعدد مرات تصنيع كل منتج، تكرارا
ا وطاقتها التشغيلية؛   وهي األساس لتحديد ... العمالء املتوقعة، طريقة الشحن  طبيعة األنشطة ومسببا

 لتلبية الالزمة ساندةوامل األساسية األنشطةمجيع  على الطلب يتم توقع: التنظيمية األنشطة على الطلب وقعاتت .2
بعد ذلك  .قاموس األنشطةتحليل األنشطة أو االستعانة بب والعمالء اخلدمات، املنتجات مزيجمن  التوقعات حجم

 حتقيق ا سيتم اليت الكيفية عنتوقع كمية مسببات تكلفة األنشطة بناء بد املستوى التشغيلي لكل نشاط يتم حتدي
. وحتليل مسببات التكلفة الذي يظهر كمية وطبيعة وتأثر كل مسبب تكلفة جبدولة اإلنتاج واملبيعات اإلنتاج حجم

تقليدية عمليًا لكن االختالف اجلوهري بينهما أن قد يالحظ متاثل هذه املرحلة مع تلك املستخدمة يف املوازنة ال
 ؛ ةيشمل كل كافة األنشطة يف حني يتم تقدير املواد والعمل فقط ضمن املوازنة التقليدي )ABB(الـإعداد 

 كل قدرت مث ألنشطة،طلب على ا من املتوقعة الكمية عرفةيتم ذلك مب: األنشطة لتنفيذ الالزمة الموارد حديدت .3
ا املوارد من نوع كيفية تنفيذ كل  فهمعلى  املوارد توقعاتأيضا  تستند. األنشطة من املطلوب املستوى لتلبية وكميا

                                                             
لد، دراسة تطبيقية يف الشركة العامة للصناعات اجللدية :التكاليف على الرقابة يف النشاط أساس على املرنة املوازنة دورصبيحة برزان العبيدي،  1 ،  55: ، العدد15: جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، ا

  .251، ص2009كلية العلوم االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد، العراق، 
  .215- 214سوس، مرجع سابق، صجليلة عيدان الذهيب، مؤاب دليل الق 2
  : اعتمادا على 3

- Robert S. Kaplan, and Robin Cooper (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Op.Cit, p301-311. 

- Colin Drury (2012), Management and cost accounting, Op.Cit, p378-379. 
لدآليات حتقيق التكامل بني نظام تكاليف األنشطة ونظام حماسبة املسؤولية، عبد الرزاق حممد قاسم،  - ، سوريا، جامعة دمشق، 01:، العدد24: جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا

  .56-55، ص2008
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 طريق عن املوارد على الطلب يف لتغيرياتمعرفة ا ميكننشاط وكفاءته وهذا لتحديد املوارد القابلة لالستبدال؛ حىت 
وهنا أيضا يتم . واردامل على الكلي الطلب يف رياتتغ إىل املختلفة واليت قد يؤدي تغري طريقة تنفيذها نشطةاأل

 مساعدة يف ذلك؛) ABC(االستعانة بتحليل األنشطة وحتليل مسببات التكلفة كمعلومة من نظام الـ
 إمجايل تقدير إىل )3(احملدد يف املرحلة  املواردالطلب من  حتويل يتم:توفيرها يجب التي الفعلية الموارد تحديد .4

  األمثل بالشكل املتاحةمواردها  ختصيص يفتها ورغب للمؤسسة املتاحة اإلمكانيات حبسب توفريها جيب اليت للموارد
 الطاقة مثل رنةامل للموارد بالنسبة) 1(: عليها الطلب جتاه املوارد عرض مرونة مدى هذه التوزيع عملية يف يرعى

املستقبلي عليها،  الطلب لتلبية متاما اً مطابقعلى هذه املوارد  العرض يكون أنميكن  ،يف اآلالت املستخدمة
 ملواردا ،ذلك من النقيضعلى ) 2( .حجم الطلب عليها فتكاليف إمداد هذه املوارد قد تكون بعالقة خطية مع

 أن ميكنبالثبات  امللتزم املوارد قدرة منعلى املوارد أقل  طلب أي ،أو املخزن املصنع مساحةك ثابتةالب لتزمةامل
بالرتقية  ةامللتزم املوارد توجد النقيضني، هذين بني) 3( .اإلضايف اإلنفاق دون احلالية مداداتاإل طريق عن تحققي
)Committed-step resources (ملواردهذه ااملستقبلي علي  الطلب ةدياز جيب  حيث. 

 .له خصصةامل املوارد ظل يفجيب حساب الطاقة اإلنتاجية لكل نشاط  النهائية املرحلةيف : تحديد طاقة كل نشاط .5
 يتحكم الذي هو املوارد عناصر من عنصر أي بتحديد يقوم النظام فإن املخصصة، املوارد من االنطالق مت إذاف

 طلبات مناذج معرفة يتطلب النشاط من املطلوبة الطاقة حتديد إن ).احلرج املورد (للنشاط القصوى اإلنتاجية بالطاقة
 على املومسي والطلب متنوعة أنشطة يف استخدامها ميكن اليت املواردو  والشحن، املشرتيات اإلنتاج، جدولة البيع،

 اليت املوارد كمية توفرها يف الفرتة القادمة مع جيب اليت املواردكل  كمية تقديرات مقارنةكما جيب   .األنشطة
 موارد على لحلصو وا اإلضايف اإلنفاقب يؤذن أن جيبعن احلايل  موردلل املقدر الطلب جتاوز إذاف. حاليا تستخدم
يمكن حتديد الطاقة اإلنتاجية الفائضة يف كل ف املتوقع، العرض من أقل موارد على الطلب كان إذا أما. إضافية

 . مطلوبة تعد مل اليت املوارد تلك من احلد أو نشر إعادة إما اإلجراءات اختاذ جيبمستويات النشاط واملوارد؛ وهنا  
  شطة كحجر أساس لنظام الموازنة على أساس األنشطةنظام التكاليف على أساس األن: ثالثا

يبدأ من األعلى إىل الذي و بالنسبة لكوبر وكابلن  )ABC(الـنظام يف  تحليلالمسار ) 13/02(يظهر الشكل رقم 
) ABC(الـ هيببساطة ) ABB(الـوحسبهما فإن . فيبدأ من األسفل إىل األعلى )ABB(الـ يفتحليل الاألسفل أما مسار 

 نظرا )ABC(تبدأ من حيث ينتهي الـو  املعلومة على أساس األنشطةتستغل  )ABB(الـوبالتايل ميكن القول أن  .معكوسا
للموازنة على  يعن الدور الرقايب والتخطيطا عرب فقد ) Brimson & Fraser( فريزربرميسن و أما . همالعالقة الوثيقة بينل

ا  مصطفى  يؤكدمن ناحية أخرى  ).14/02(شكل رقم يف ال (The ABB-process)أساس األنشطة يف عمليا
)Moustafa( الـ وراء استخدام أن)ABB( رغم احتواء الثاين لألول مفهومني أساسيني وجوهريني: )التحليل على ) 1

لكل وظيفة وتقسيم  التفصيلي التحليل اتإجراء يظهر الذي :)Activity based Analyses; ABA(أساس األنشطة 
 يف املستخدمة اإلجراءات جمموعةهو  :على أساس األنشطة نظام التكاليف )2(؛ نشطةوعة من األاملؤسسة إىل جمم

   .1أهداف التكلفة على التكاليف وحتميل تعقب
 

                                                             
1 Essam Moustafa (2005), 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, n01, p44. 
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 التكاليف على أساس األنشطة  لنظام السببية العالقات معكوس نظام الموازنة على أساس األنشطة): 13/02(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: Robert S. Kaplan, and Cooper Robin (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Harvard Business School Press, Boston, USA, p303. 

 

   نظام الموازنة على أساس األنشطةعمليات ): 14/02(الشكل رقم 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Jim Brimson, and Robin Fraser (1991), The key features of ABB, Management Accounting, Vol. 69, n°01, p42. 
 
 
 

  )ABB(الـ النظرية، الناحية منفيتفقان مع رؤية كابلن وكوبر ويشريان أنه ) Hilton & Platt( وبالت هيلتونأما 
 أهداف التكلفة، حتديد من )ABB(الـيف نظام  األوىل خلطوةا فتبدأ. التحليل فيه تدفق بعكس )ABC(الـتأخذ من نظام 

 التنبؤمن  يبدأ أخرى، ناحية من. احملددة األنشطة لتنفيذ الالزمة املوارد كمية مث ،للحصول عليها ضروريةال األنشطة مث
 مث ومن املوازنة ملدة األنشطة لتخطيط تستخدم التوقعات هذه. العمالء والتعرف على واخلدمات املنتجات على الطلبب

 ساليباأل أحد يشكل )ABB(الـ إعدادأن  عبد الرزاق حممد قاسم اعتربكما   .1ةاألنشط هلذه لضروريةد ااملوار  حتديد
 يساهم مبا ملختلفةا نشطةاأل على املتاحة املوارد توزيع يف تستخدم عالية قيمة ذات مبعلومات املوارد ختطيط نظام تزويد

اتتمثل يف ) ABB(الـفوائد ف عاد خلف إبراهيم اجلنايببالنسبة ملأما . 2املؤسسة أهداف حتقيق يف تساعد يف التعرف  أ
  استبعادو  املقارن القياسجراء إلاالرتقاء بعملية إعداد املوازنة وتوفري معلومات أكثر دقة و األنشطة بالتغيريات  على

  .3لية األنشطة األخرىقيمة دون أضعاف فاعلل غري املضيفةاألنشطة 
                                                             

1 Ronald W. Hilton, and David E. Platt (2014), Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment, 
McGraw-Hill Education, New York, USA, p360. 

  . 56عبد الرزاق حممد قاسم، آليات حتقيق التكامل بني نظام تكاليف األنشطة ونظام حماسبة املسؤولية، مرجع سابق، ص 2
لدتأثري التكامل بني التقنيات امل، خلف إبراهيم اجلنايب معاد 3  ،27:، العدد09: ستجدة يف حماسبة التكاليف وترابطها يف خدمة منظمات األعمال، جملة تكريت للعلوم اإلدارية، ا

  .235، ص2013جامعة تكريت، العراق، 

 الموازنة على أساس األنشطة األنشطة أساسنظام التكاليف على 

… 
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تطور النموذج احلسايب لنظام  علىتشمل مما ورد يف هذا املبحث يتضح أن املقاربات على أساس األنشطة 
من خالل ظهور  التقليدي) ABC(هلا نظام الـالتكاليف على أساس األنشطة حملاولة التصدي لالنتقادات اليت تعرض 

نظام  من منقحة نسخةالذي ميثل  نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت) 1: (مناذج متقدمة له مثل
 )ABC(نظام الـتبسيط  يتيح؛ بذلك فوائده عن التخلي دونتطبيقه  مشاكل لاقرتح حلالتكاليف على أساس األنشطة 

اصفات الذي يستخدم املو  أساس علي نظام التكاليف) 2. (الوقت معادالت ستخداماب عقدةامل عملياتال اللتقاط
فيتم قياس التكلفة  املنتج مواصفاتيف  املتمثلة العمالء لتعرف على احتياجات )منفعة، تكلفة(لثنائية املعمق التحليل 

واليت اسبة استهالك املوارد حم) 3(و .واملواصفات على تلك اخلصائص بناء األنشطة على التكاليف حتميل خالل من
كما تشمل  .األملاين التكاليف نظام من املستمدة املعلومات مععلى أساس األنشطة التكاليف  نتجت عن دمج نظام

املعلومة على أساس األنشطة كمخرج لنظام التكاليف على أساس األنشطة يف  استخداماملقاربات على أساس األنشطة 
 القيام يفعدة املسريين مساو  احتياجات العمالء ضمان تلبيةلإطار املتكامل ألسلوب التسيري على أساس األنشطة 

 تسعري قراراتك اإلدارية القرارات واختاذ األنشطة، أساس على التقديرية املوازنة وإعداد كالتخطيط، املختلفة، مبهامها
يف إطار ما يسمى بالتسعري على أساس األنشطة؛ حيث قد تكون هذه العملية على املستوى التشغيلي أو  املنتجات

  .االسرتاجتي
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  التسيير على أساس األنشطة كاستخدام للمعلومة : المبحث الرابع
ثبات فعاليته خبالف نظم إمن  التكاليف على أساس األنشطة، متكن نظام بعد أن أصبح نظاما ثنائي البعد

لومات باملع اإلدارةتزود  داةأحساب التكاليف أكثر دقة فحسب بل بات  إىلم يعد يهدف فل التكاليف التقليدية؛
عن يعرب . األداءتحسني ل ةسرتاتيجيواالالتشغيلية  اتالقرار يف عملية اختاذ  اليت ميكن استخدامها املالية وغري املالية

على أساس  التسيري بأسلوبية رحبال وحتسني العمالء إلرضاء يف اختاذ القرار األنشطةاستغالل املعلومة على أساس 
قد ل. استخدمت معلوماته يف اجلانب التسيريي إذا إالاليف على أساس األنشطة التكتكتمل مزايا نظام  فلن ؛األنشطة

 املعلومةالستفادة من لنظام التكاليف على أساس األنشطة لكمرحلة تطورية  على أساس األنشطة التسيري أسلوبجاء 
 أداء تطوير أو ملواردا استهالك أساليب كتحسني ؛دعم جهود التحسني املستمرإلدارة األنشطة و  على أساس األنشطة

  .ختفيضها آلليات وتقدميه التكلفة تركيبة لفهم أفضل تقدميه ألساليب خالل من األنشطة
ماهيته وتطبيقاته ومناذج عرض من خالل  على أساس األنشطة التسيريأسلوب سيتم التعرف على ذا املبحث 

  .باستخدامه األداءحتسني 
  األنشطة ماهية التسيير على أساس: المطلب األول

حتسني حساب التكلفة تقتصر على  ال هعند تنفيذعدة ظهور مزايا ) ABC(الـتطبيق نظام للقد الحظ املمارسون 
دارة اإلنظام غالبا ما تكتشف هذا التطبيق فبعد . 1بل يتعداها إىل القدرة على إدارة التكاليف واألنشطة بشكل أفضل

هلذا ظهر توجه حول . ها وزيادة رحبيتهائعماللفع القيمة ر  على هاساعدت ناجتة عن التصميم اجليد لهخمتلفة معلومات 
 استبعاد أو جديدة منتجات إضافة قرارات بينها من جماالت متعددة يف أفضل قرارات اختاذاملعلومات يف هذه  استغالل
   .منها التخلص حىت أو للمنتج قيمة تضيف ال اليت األنشطة أداء من التقليل موجودة أو منتجات
 من نظام التكاليف على أساس األنشطة إلى التسيير على أساس األنشطة: أوال

تصف األعمال ونتائجها وتطبق يف ) ABC(الـإىل أن املعلومة املتحصل عليها من نظام ) Turney(أشار تورين 
أضاف أن كما . جنازهاإالتحسينات اليت من املمكن طبيعة ة وتشغيلية واسعة كتحديد املزيج البيعي أو اسرتاتيجيقضايا 
ost C(تكلفة ال معلومة) 1: (حيتوي على نوعني من املعلومات تساعد يف التعرف على ذلك) ABC(الـنظام 

information (و؛ توضح تكلفة العمل واستخدامه اليت)(عملية ال معلومة) 2rocess informationP ( سبب اليت تظهر
يبني كيفية  )15/02(رقم الشكل  .2وتصف العالقات مع العمالء واملوردين ا هالعمل اجليد، والكيفية اليت يتم تنفيذ

   .)CAM-I(ضمن برنامج  )Turney & Raffish(حسب تورين ورافش ) ABM(الـيف ) ABI(الـاستخدام 
 وجهة نظر موسعة لبعد العملية على اعتبار أن خمرجات أي نشاط قد تكون مدخالت لنشاط ) CAM-I(كما قدم 

ىن آخر، تعترب أهداف تكلفة نشاط معني مسببات تكلفة لنشاط أخر، فمثالً ميثل تغيري العملية هدف تكلفة مبع. تاٍل 
إن هذه العالقة تعطي فرصة الختيار مقاييس أداء . بالنسبة إىل القسم اهلندسي ومسبب تكلفة بالنسبة إىل قسم اإلنتاج

ا وهو ما يربط بني ) Activity trigger( "مقدح النشاط"ف مصطلح كما ُأضي. أكثر مالءمة لتقييم فعالية العملية وكفاء
  نشاطبدء إجناز فايات مثالً ال يؤدي مباشرة إىل مسبب التكلفة والنشاط املنجز، حيث أن حدوث مسبب التكلفة الن

  
                                                             

1 Maurice Gosselin, Op.Cit, p641. 
2 Peter B B. Turney (1993), Beyond TQM with workforce activity-based management, Op.Cit, p29. 
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  استخدام معلومة نظام التكاليف على أساس األنشطة ضمن التسيير على أساس األنشطة): 15/02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2:أن تورين اعتربلقد  .1لبدء بإجنازه كطلب تأجري شاحنةلالتخلص من النفايات، هناك حاجة إىل تفويض إداري 
 مل الفرق وتستخدم لتحديد األنشطة املكلفة والكشف عن املعلومات حول األنشطة تعزز فهم طريقة وتكلفة ع

أما املعلومات حول أهداف العمل فتوضح كيفية تأثر العمل وتكاليفه باحلجم، . األعمال غري املضيفة للقيمة
كل هذا يساعد على ختطيط تكاليف العمل واالحتياجات من املوارد  .التصميم أو متطلبات كل هدف تكلفة

  ؛ةسرتاتيجياال نظرا ألمهية تكلفة املنتج وتكلفة العمالء يف اختاذ القرارات ل املنتجات والعمالءوكذلك حتديد مشاك
 فبعضها إجيابية مثل عدد طلبات العميل واليت تعترب فرصة للعمل وتقدمي  تصف مسببات التكلفة أسباب العمل

سببات التكلفة السلبية تفسر الزيادة يف م. سلبية مثل أخطاء التوثيق اليت تتسبب يف إعادة العمل اخلدمة؛ وبعضها
  ؛دائمتحسني اليعترب أساس للإزالتها و  تكاليف العمل، االستهالك املبالغ فيه للوقت واجلودة املنخفضة

 وأماكن من خالل مسببات التكلفة إن حتديد املدخالت واملوردين يساعد على الكشف عن أسباب النفايات 
؛ فيها ةأطراف خارجيإشراك اإلجراءات التصحيحية  تتطلبقد  .األسبابه للقضاء على هذ املؤسسةيف  حدوثها

 ؛قد تكون ناجتة عن نقص جودة املواد املسلمة من املوردفمثال األخطاء يف املواصفات اليت طلبها العميل 

  ي األساس املسارتشرح مقاييس األداء كيف يتم العمل فهي توضح تكلفة ووقت وجودة العمل؛ وتستخدم لتحديد
ا تستخدم لوضع أهداف للتحسني   ؛للتحسني املستمر وميكن مقارنتها مع املعايري اخلارجية، كما أ

  ا تتأثر بالتغيريات يف ممارسات العملالعمالء  يتلقاهاأن املخرجات اليت إشراك العمالء واملوردين كما أن . مهمة أل
 . التغيرياتمتأثرة بتلك لتحسني يتم تعيينها الويات يضمن أن أو  ألنهالتحسني املستمر  يفله دور هام  )ABM(بالـ

 ُ    :)CAM-I(عن التسيري على أساس األنشطة وفقا لـ ) 16/02(الشكل رقم عرب ي
 ) CAM-I( التسيير على أساس األنشطة وفقا لـ): 16/02(الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Martin Fahy, Jeremy Roche, and Anastasia Weiner (2005), Beyond governance: Creating corporate value through 
performance, conformance and responsibility, John Wiley & Sons Ltd, England. p90. 

                                                             
دراسة تطبيقية يف إحدى الوحدات االقتصادية يف سورية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، ) ABC(مىن خالد فرحات، نظام التكلفة حسب األنشطة  1

  .52- 51، ص2004سوريا، 
2 Peter B B. Turney (1993), Beyond TQM with workforce activity-based management, Op.Cit, p29-31. 
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vol.73, n07, p21. 
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  : الحظ أنن )CAM-I(ن ضمن برنامج الـاومها معد) 16/02(والشكل رقم ) 15/02(طابقة الشكل رقم مب
ختصيص التكلفة الذي يربط بني تكلفة بعد املتعلق ب ًا وهورأسي اً شققني؛ لنظام التكاليف على أساس األنشطة ش -

ميثل البعد املتعلق بالعمليات الذي يقدم معلومات عن  اً أفقي اً شقاألنشطة، من خالل املوارد وأهداف التكلفة 
 ؛شطةاملعلومة على أساس األن :وهي ما عرب عنها تورين بـ مسببات التكلفة ومقاييس األداء لألنشطة

  فكالمها يتأثر باآلخر؛دون تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة ال ميكن تنفيذ التسيري على أساس األنشطة  -
، حتليل )Activity analysis(حتليل األنشطة : عناصر هي ةثالثبتكون  املعلومة على أساس األنشطةعملية حتليل  -

وى واليت تشكل معًا حمت) Performance analysis(ألداء وحتليل ا) Cost drivers analysis(مسببات التكلفة 
  .يف عملية التحسني املستمر تلك املعلومة يستخدم الذي التسيري على أساس األنشطة

 يقوم سبقوفقا ملا ) ABC(الـنظام الن  )ABM(للـ الفعلياحملتوى  قدما) 1996(وميلر  )1996(تورين نرى أن 
  . )ABM(الـمهمة  وهلتحسني فلأما حتليل األداء  )ABI(ـال اليت تظهرهاالية املالية وغري ملاقاييس امل وتقدميقياس األداء ب

   التسيير على أساس األنشطةتعريف : ثانيا
هو فرصة لتحريك نظام التكاليف على أساس  األنشطةلقد اعترب بعض اخلرباء أن أسلوب التسيري على أساس 

مرة  ألولاألنشطة  أساسلسفة إدارية؛ نتيجة لذلك ظهر مفهوم التسيري على األنشطة من تقنية حلساب التكاليف إىل ف
تسيريي الذي النظام ال" :نهأالتسيري على أساس األنشطة على ) CIMA’s official terminology(يعرف  .19911عام 

هداف كتخفيض يستخدم املعلومات اليت يقدمها نظام التكاليف على أساس األنشطة من أجل حتقيق جمموعة من األ
فالتسيري على أساس األنشطة هو استخدام املعلومات القاعدية لنظام التكاليف . ومنذجة التكاليف وحتليل رحبية العمالء

املوارد  استخدام احلد األدىن من مع احتياجات العمالء ضمان تلبيةعلى على أساس األنشطة ملساعدة املسريين 
 يف للمعلومة على أساس األنشطةتسيري على أساس األنشطة هو استخدام أوضح هذا التعريف أن ال .2"التنظيمية

  .للتكلفة باره أن التكاليف والعمالء أهدافختفيض التكاليف وحتليل رحبية العمالء باعت
 تفعيل العملية اإلدارية اليت تأخذ على عاتقها حتسني األداء":بأنه التسيري على أساس األنشطةعرف كوبر وكابلن 

على  يفلاالتكتبليغ مكتسب من معلومة عة كاملة من اإلجراءات اليت ميكن اختاذها، على أساس أفضل جممو فهو 
التشغيلي  (ABM)الـ هي التكميليةمن خالل اثنني من التطبيقات  افهاهدأ (ABM)الـ وحتقق. األنشطةأساس 

ة مكون من جمموعة من عملية إدارية عترب التسيري على أساس األنشطأُ يف هذا التعريف .  3"سرتاتيجياال (ABM)الـو 
هذه العملية قد تكون على املستوى التشغيلي أو  )ABC(الـاإلجراءات اليت تتخذ على أساس معلومة مستمدة من نظام 

 األنشطة إدارة على يركزالذي ذلك الفرع من املعرفة " :بأنهالتسيري على أساس األنشطة  يعتربا كم .سرتاتيجياال
َ هذه القيمة، و  توفرياملتحقق من  والربح للعميلاملقدمة  قيمةال لتحسني كطريق  إىلاألنشطة  أساس ىالتسيري علنظر ي

 ،هيلتونهي نفس الرؤية اليت قدمها كل من . 4"األنشطة على أنه املصدر األساسي للمعلومات التكاليف على أساس
تقييم أنشطة العمليات من ناحية " :هو بأن التسيري على أساس األنشطة) Hilton, Maher & Selto(ماهر وسلتو 

                                                             
1 Maurice Gosselin, Op.Cit, p645. 
2 Jo Avis, Louise Burke, and Colin Wilks (2008), Management accounting-decision management, CIMA Official Learning 
System, CIMA Managerial Level, CIMA Publishing is an imprint of Elsevier, UK, p292. 
3 Robert S. Kaplan, and Robin Cooper (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Op.Cit, p137. 
4 Paul A. Dierks, and Gary Cokins, Op.Cit, p4. 
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التكلفة والقيمة لتحديد الفرص املالئمة ألغراض حتسني الكفاءة وبالتايل فإنه جيمع بني حتليالت التكلفة على أساس 
 حيقق. ةالضائع وختفيض املوارد عمالءللاملضافة لعمل التحسينات املستمرة اليت ترفع القيمة  األنشطة وحتليالت القيمة

 )2(و املضيفة للقيمةحتديد األنشطة املضيفة للقيمة وغري  )1(: ومن خالل) ABM(الـ على باالعتماد أهدافهظام الن
يوضح هذان التعريفان  .1"املضيفة للقيمة فرص حتسني األنشطة املضيفة للقيمة وختفيض أو حذف األنشطة غري حتديد

 .فع القيمة وحتسني الرحبيةر لهو استخدام املعلومة على أساس األنشطة  )ABM(الـأن 
 نظام على استخدام ويقوم احلديثة، اإلدارية احملاسبة نظم أحد :بأنه األنشطة أساس على التسيري نظامف رِ كما عُ 

 التقديرية املوازنة وإعداد كالتخطيط، املختلفة، مبهامها القيام يف اإلدارة ملساعدة ،أساساً  األنشطة أساس على التكاليف
عترب هذا التعريف أن ا 2.املنتجات تسعري قرارات وأمهها املختلفة، بأنواعها اإلدارية القرارات واختاذ نشطة،األ أساس على

نوالتسعري على أساس األنشطة  املوازنة على أساس األنشطة  كوّ برينكر  أما. لتسيري على أساس األنشطةل كمُ
)Brinker,1997 (الفرع املعريفذلك " :فيعرف التسيري على أساس األنشطة بأنه )Discipline ( الذي يركز على إدارة

التكلفة،  مسبباتحتليل احملقق من هذه القيمة؛ وتشمل األنشطة كطريق لتحسني القيمة اليت تلقاها العمالء والربح 
أضاف . 3"كمصدر رئيسي للمعلومات  عترب نظام التكاليف على أساس األنشطةوتَ  األداء مقاييسوحتليل  األنشطةحتليل 

  .األداء مقاييسوحتليل  األنشطةالتكلفة، حتليل  مسبباتحتليل : واملتمثلة يف) ABM(الـ حمتوىهذا التعريف 
 املعلومة على أساس األنشطة  يستخدم إداري أسلوبالقول أن التسيري على أساس األنشطة هو  نابذلك ميكن

والعمليات  األنشطة عن طريق تسيرياجلودة سني والوقت وحتتخفيض التكلفة ك اإلدارية يف اختاذ العديد من القرارات
اليت حتسني القيمة دف  االسرتاتيجي (ABM)والـالتشغيلي  (ABM)الـ تنفيذمن خالل حتسينات مستمرة  لإلحداث

 ةثالث باالعتماد علىاألعمال أداء  حتسنيؤدي إىل ي ممااحملققة من تقدمي هذه القيمة  وحتسني الرحبية يتلقاها العمالء
  .األداء مقاييسالتكلفة وحتليل  مسبباتحتليل  األنشطة،حتليل : راءات هيإج

  تميز أسلوب التسيير على أساس األنشطة عن نظام التكاليف على أساس األنشطة: ثالثا
 بني نظام التكاليف على أساس األنشطة وأسلوب التسيري على أساس األنشطة قد خلق بعض الوثيقاالرتباط  إن

ل من كابيسنيانو ومارتيناسكو كيرى  . رغم وجود هدف خاص لكل منهما خراآلمنهما حيتوى  اجلدل حول أيٍّ 
)Căpuşneanu & Martinescu ( نظام الـ متديد أن بعضال يعتربمنقسمة، يف حني حوهلما أن اآلراء)ABC (يف  يكون

 تعريف من بدءا .ABM(4(الـ عن منفصل لتطور خضعت قد) ABC(الـ أن يرون آخر البعض أما) ABM(أسلوب الـ
في كثري من األحيان يتم استبدال ف .يز بني كل منهمايحناول التم السابقة واعتمادا على بعض الدراسات التقنيتني هذين

. ، مما قد يؤدي إىل بعض االلتباسالفنية الناحية من واستخدامهما كمرتادفني رغم االختالف بينهما) ABC & ABM(الـ
  األعمالعلى إدارة األنشطة ضمن عمليات ) Dierks & Cokins, 2001(ديكس وكيكنز :لـ قاوف) ABM(أسلوب الـيركز 

ن ناحية م. لعمالء واألرباح اليت حتققت يف تقدمي تلك القيمةمن قبل ا قاةلاملتكل من قيمة لكطريق لتحسني مستمر 
                                                             

1 Michael W. Maher, Frank Selto, and  Ronald W. Hilton (2010), Cost management: Strategies for business decisions, McGraw-
Hill, New York, USA, p180 

ل، اإلنسانية والدراسات للبحوث الزرقاء األنشطة، جملة على املبين واإلدارة التكاليف لنظام األردن يف الكهرباء شركات تطبيق رضوان حممد العنايت، مدى 2  ،2009، جامعة الزرقاء، األردن، 01: العدد، 09: دا
 .89ص

3 Jan Emblemsvåg, and Bert Bras (2001), Activity-based cost and environmental management: A different approach to ISO 14000 
compliance, Springer Science & Business Media, LLC, New York, USA, pxvii (15). 
4 Sorinel Căpuşneanu, and Dana-Maria Martinescu (2010), Convergence of ABC and ABM principles: Guarantee of a performant 
management, Theoretical and Applied Economics, Vol.15, n10 (551), p101. 
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وأنه  أهداف التكلفة هلكهالتخصيص التكاليف على أساس عدد من األنشطة اليت تست طريقةهو ) ABC(الـأخرى، 
يشري إىل أن ) 1992(تريين  أما. واألنشطة، وكذلك بني األنشطة واملواردأهداف التكلفة يدمج العالقات السببية بني 

  .1التحسني املستمر إلنتاجختلف التحليالت مصممة مب هايستخدم) ABM(الـ أن نتج املعلومات يف حنيي) ABC(الـ
  كامويدر وروث: لـوفقا اته مواستخدام معلو  تطبيق نظام التكاليف على اساس األنشطةل مراح): 17/02(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

Source: Kip R. Krumwiede, and Harold P. Roth (1997), Implementing information technology innovations: The activity-
based costing example, S.A.M. Advanced Management Journal, vol.62, n04, p6. 

ملراحل تنفيذ أي تكييف هو ) Krumwiede & Roth( كامويدر وروث  واملقدم من قبل) 17/02(رقم الشكل 
نفيذ نظام فصيل تلت) Cooper & Zmud, 1990( وزومادكوبر  املقرتح من طرفتكنولوجيا املعلومات ابتكار يف جمال 

اليت  العامة املراحل فهم لكن ،متاما واضحة دائما ليستاملراحل  هذه بني لفاصلةا اخلطوطعلى الرغم من أن . )ABC(الـ
ا   مرحلة من ختتلفواليت يف تلك املراحل  التقدمعلى  املؤثرة العوامليعد من  املعلومات تكنولوجيا اتابتكار  معظممتر 

ة، واهلدف الذي جيب الوفاء به قبل لعمليل اً ، وصفاً عام ًا امس) 17/02(لكل مرحلة، يقدم الشكل رقم . أخرى إىل
استثمار ضروري ه ينطوي على اختاذ قرار بأن) ABC(لـلنموذج األويل على العتماد االبدء و ال. التقدم إىل املرحلة التالية

 املعلومة على أساس األنشطةأن  املؤسسةحيدث القبول عندما يرى أعضاء  .للمؤسسة وباملوافقة على املوارد املطلوبة
؛ الختاذ القرارات استخدام هذه املعلومةيأيت عندما يبدأ  إن األثر احلقيقي هلذا االستثمار. ستحق االستثمارتو  ةمفيد

هذه املرحلة، . لكل من املنتج وتقدير التكاليف وقياس األداء هاستخدامعندما يتم  )ABC(ـتأيت القوة احلقيقية للحيث 
. ال ميكن أن حتدث إال بعد االنتهاء بنجاح من اخلطوات السابقة واليت األنشطةمعروفة باسم التسيري على أساس 

من ذلك حنو فلسفة إىل أوسع  ؛تكلفة املنتج معلومةوراء حتسني إىل ما ) ABC(الـعندما يتم توسيع ) ABM(الـيتحقق 
إىل  ةواضحبدو تيذ قد مراحل التنف رغم أنقيمة للاملضافة ري غاليت تركز على حتديد والقضاء على األنشطة  التكلفةإدارة 
  ABM(.2(يف الـرحلة البدء مل مثبطةكون ت قد ةختلفامل التقاطع الوظيفيحواجز فإن ما،  حد

   التكاليف إدارة من نوع هو التسيري على أساس األنشطةأسلوب  فإن ).Chen & al( وزمالؤهشاين : أما بالنسبة لـ
                                                             

1 Abdalla Mohamed Elmezughi (2007), The relationship between activity-based costing and the balanced scorecard and their 
combined effect on organisational performance under alternative competitive strategies, For the award of  Doctor of 
Philosophy, School of Accounting, Economics and Finance Faculty of Business, university of Southern Queensland, p30. 
2 Kip R. Krumwiede, and Harold P. Roth (1997), Implementing information technology innovations: The activity-based 
costing example, S.A.M. Advanced Management Journal, Vol.62, n04, p6-7. 
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 انطالق كنقطةالتكلفة   أهداف مبدأ تتخذله،  امتداد هوو ) ABC(الـنظام املتحصل عليها من  املعلومات يستند على
 ممارسة عندف .وتنافسية املؤسسة األداء لتحسنيواالعتماد عليه بالتزامن مع إدارة مسببات التكلفة  السوق لطلب وفقا

 فعالةال شطةناأل يزكل نشاط ومتل املضافة القيمة حتليل مث. العمليات أنشطة مجيع حتديد أوال ينبغي ،هذا األسلوب
التحسني  حنو دو اجله) ABM(الـ وجهت مث. تهاتكلف ختفيض كنممن امل كان إذا ما ومناقشة فعالة،ال غري واألنشطة
 غري األنشطة حتسني قيمة،املضيفة لل غري األنشطة على القضاء أجل من النشاط حتليل لنتائج وفقا )BPR(الـأو املستمر 

 .1النفايات من واحلد األعمال أداء نيتحسل األسلوبهذا  تأسيس يتم ،وأخرياً . قيمةاملضيفة لل األنشطة وزيادة الفعالة
لتوفري معلومات عمليات حسابية  هو) ABC(ذ نظام الـينفأن ت ).Gunasekaran & al( وزمالؤهقناسكرن  اعترب

مال استنادا إىل املعلومات حتسني األع. على استخدام هذه املعلومات إلدارة األنشطة) ABM(لتكلفة، وتركز الـلدقيقة 
) Management analysis( إداريهو حتليل ) ABM(يسمى باسم أسلوب الـ) ABC(اليت مت احلصول عليها من نظام الـ

النموذج املقدم كما هو مبني يف قناسكرن وزمالؤه يستخدم . املؤسسةإىل ) ABC(لب الفوائد الكاملة من الـجي الذي
يف  .2األداءإلدارة وحتسني األنشطة كوسيلة لتحسني  )ABM(للـ املراحل املختلفة فصوالذي ي) 25/02(الشكل رقم 

دف قياس يركز  )ABC(الـ يونس الشعباين أن نظام إبراهيمحني يرى صاحل   أسلوب أما، نتاجاإل تكلفةعلى األنشطة 
ا، فمثال يركز نظام ف) ABM(الـ ا وحتسني كفاء دف إدار دف  مراقبة اجلودةعلى نشاط  )ABC(ريكز على األنشطة 

 مراقبة اجلودةعلى نشاط ) ABM(الـ أسلوبيف حني يركز  حتميلها ألهداف التكلفة مثةومن  رقابة اجلودة تكلفةقياس 
هلذا اعترب أنه  .مراقبة اجلودةوطرق تقليص أو إلغاء الطلب غري الالزم على نشاط  مراقبة اجلودةدف تطوير طرق عملية 

خطوات تطبيق  وأنملعلوماته  األساسياملصدر  ألنه )ABC(الـ دون وجود نظام) ABM(الـ أسلوببيق ميكن تط ال
نظام بأن  )Miller, 1996(وجهة نظر ميلر  )Smith(مسيث يعرض  .3نظامتطبيق التبدأ وتتكون من خطوات  سلوباأل
 تصحيحية إجراءات اختاذعلى  تساعد األ إلدارةلالذي يعترب اخليار األفضل ) ABM(الـ ألسلوب أداةهو ) ABC(الـ

 األنشطةب املؤسسة إلدارة وسيلة ميثل) ABM(الـأن ) Wegmann( فيجمانكما يعترب  .4التفاصيلمبستويات خمتلفة من 
   .)18/02(رقم وهو ما يوضحه الشكل  5بينهماتسلسل متواصل حيدث  هناك عمليا، .)ABC(الـ نتائج باستخدام

وسيلة ممتازة لتحسني نوعية القرارات اإلدارية تستند يف ) ABM(الـأن أسلوب  ومارتيناسكو كابيسنيانويعترب  كما 
هذا يسمح  حيث )ABM(الـسلوب ألهذا النظام ميتد  بذلك .)ABC(الـنظام اليت يقدمها  معظمها على املعلومات

تكاليف، استنادا إىل ال ضيفختو  مما يساعد على حتسني اإلنتاجألنشطة، على التخصيص السليم للموارد بسلوب األ
  ألن كليهما )ABM(الـ أسلوبدون ممارسة  (ABC)لـاعموما ال فائدة من تطبيق نظام .6الذي يقدمه هذا النظامتحليل ال

  أكثرمن  ًا واحدكما يعترب . دون تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتحسني ال قيمة له (ABC)تطبيق الـفيساهم يف جناح األخر؛ 

                                                             
1 Lin Chen, Zhilin Qiao, and Yi He (2013),  EVA’s improvement on activity-based costing and application in insurance company, 
International Journal of Finance and Accounting, Vol.02, n06, p315. 
2 Angappa Gunasekaran, Ronald McNeil, and Daljit Singh (2000), Activity-based management in a small company: A case study, 
production planning & control, Vol.11, n04, p392. 

االقتصادية جملة جامعة االنبار للعلوم  والرحبية، األداء خارطة رسم وإعادة داخل الشركات التنافسية األسيقيات دعم يف) ICMS( املتكامل التكلفة إدارة نظام معلومات الشعياين، دور يونس إبراهيم صاحل3
لد   .255-254ص، 2010 ، جامعة االنبار، العراق،05: ، العدد03: واإلدارية، ا

4 Karen Gwyn Smith (1996), Implementing activity-based management in daily operations, The Academy of Management 
Executive, Vol.10, n02, p74-75. 
5 Grégory Wegmann (2011), Activity-based management in France: A focus on the information systems department of a bank, 
International Conference on Economics, Business and Marketing Management, Shanghai, China. Institute of  Electrical and 
Electronics Engineers, Inc (IEEE), Zhang Ming, p1. 
6 Sorinel Căpuşneanu, and Dana-Maria Martinescu, Op.Cit, p101. 
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 ارتباط أسلوب التسيير على أساس األنشطة بنظام التكاليف على أساس األنشطة): 18/02(الشكل رقم 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

Source: Sorinel Căpuşneanu, and Dana-Maria Martinescu (2010), Convergence of ABC and ABM principles: Guarantee of a 
performant management, Theoretical and Applied Economics, vol.15, n10 (551), p101. 

يشري . ABM(1(الـ وعدم الرتكيز على) ABC(الـهو الرتكيز املفرط على ) ABC/ABM(لتطبيقات  وضررااألخطاء شيوعا 
أكثر دقة  معلوماتتوليد  هو هواهلدف من وأهداف التكلفة،تكاليف األنشطة  فقط إىل تقنية الفعلية لتحديد (ABC)الـ
يشري إىل فلسفة حيث هو مفهوم أوسع من ذلك بكثري ف (ABM)الـأما . املؤسسةمها يف إدارة أنشطة لتكلفة الستخدال

يركز كل منهما على األنشطة لكن  .2كمفتاح للميزة التنافسية  التخطيط والتنفيذ، وقياس األنشطة كز علىتر اليت ة ياإلدار 
هذا ما يتفق مع رؤية  .3مستوى األعمالعلى  على أساس أن التحسينات على مستوى النشاط تودي إىل التحسينات

األول هو حتميل تكلفة األنشطة إىل أهداف عترب اف )ABM(الـليس  (ABC)الـأن نظام على ) Hixon(ن و هيكس
 4.يف التخطيط ووضع امليزانيات وقياس األداء املعلومة على أساس األنشطةينطوي على استخدام فالثاين  أماالتكلفة؛ 

. ABM(5(الـعلومة على أساس األنشطة كوسيلة أساسية لدعم قرارات إدارة ومراقبة األداء هو املاستخدام وبالتايل فان 
 6:هعندما يتم استخدام )ABM(الـيصبح  (ABC)الـنظام  أن) 1996( ميلر كما  أشار

 حتسينات يف إحداث إىلهناك حاجة مستمرة أو متقطعة ف ،توقعات العمالء ةتلبيليف تصميم املنتجات واخلدمات  -
 ؛حتسني قيمة املنتجاتو  السرعة ،الكفاءة ،اجلودة

 ؛كدليل ملزيج املنتجات وقرارات االستثمار -
 ؛يف حالة االختيار بني املوردين -
 ؛التسليم واخلدمة املقدمة للعمالءاجلودة،  يزات املنتج،مملتفاوض حول األسعار، ل -
 .اجلديدة العمالء وقطاعاتق اسو هداف األتوظيف عمليات التوزيع واخلدمات بكفاءة وفعالية الستل -

  ) ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة أن  افقد اعترب ) Jafari & Shariatmadari( وشريعتمداري جعفريأما 
مث إىل التسيري على ) Activity-based cost management; ABCM(تطور إىل تسيري التكاليف على أساس األنشطة 

 تقيس أداة ؛ فهوبشكل أفضلاملؤسسة تقنية إلدارة بات  فلم يعد أسلوبا حلساب التكلفة بل ).ABM(أساس األنشطة 
 اليت تستهلك منها من أجل توليد معلومات أكثر دقة أهداف التكلفةتكلفة وأداء األنشطة واملوارد و يف مرة واحدة 

 .7القرارات التقارير اإلدارية واختاذ ميلتقد (ABC)الـعلى يعتمد  )ABM(الـهلذا فان أسلوب . وذات مغزى لصنع القرار

                                                             
1 Brent J. Bahnub (2010), Activity-based management for financial institutions: Driving bottom line results, John Wiley & 
Sons, Inc., in Hoboken, New Jersey, USA, p11. 
2 Rodney R. Rasmussen, Paul A. Savory, and Robert E. Williams (1999),  Integrating simulation with activity-based 
management to evaluate manufacturing cell part sequencing, Computers & Industrial Engineering, Vol. 37, p758. 
3 Brent J. Bahnub, Op.Cit, p8. 
4Mark Hixon (1995), Activity-based management: Its purpose and benefits, Management Accounting, Vol.73, n06, p30. 
5 Susana Semedo Velez (2010), Implementing IT financial analysis, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 
Engenharia Informática e de Computadores,  insistituto superior técnico, universidade técnica de lisboa, p20. 
6 CIMA (2001), Activity-based management – An overview, Technical briefing, April 2001, p3. 
7Fatemeh Jafari, and Mehdi Shariatmadari (2012),The role of ABC in management decision-making, Chronicle Of The 
Neville Wadia Institute Of Management Studies And Research, General Management, India, p126-127 

  )ABM(يير على أساس األنشطة سالت
  :دف إىل هو عملية حتسني وظائف وعمليات املؤسسة اليت

 التكاليف؛ ختفيض 
  النظم ذات الصلة؛و استخدام تقنيات 
 للمؤسسة تنظيم البنية التحتية. 

 )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة 
 :وذلك باالعتماد علىتكاليف التشغيل القياس ل نظام هو

 صر التكلفة؛حتليل عنا 
 حتديد األداء على أساس األنشطة؛ 
 قياس تكاليف اإلنتاج والوظيفية؛ 
 حتديد واستخدام املوارد املطلوبة.  
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  على أساس نظام التكاليف أن اعتربوا حيث) Peršić & al., 2007( وزمالؤه رسكبتتفق هذه الرؤية مع وجهة نظر 
، وكيفية خدمتهم بشكل أفضل يف ها حالياً ءدارة عمالختدم اإلكيف تشرح  وفر نظرة ثاقبة الذي يهو النظام  األنشطة 

ا جزء لتخفيضال يكفي ) ABC(الـنفيذ ن تلك. املستقبل التكاليف على أساس  من تسيري التكاليف احلالية، أل
هو فهم هيكل التكاليف، منه اهلدف ف. دد الفرص املتاحة لتغيري تكلفة األنشطةالذي حي، )ABC/M(األنشطة 

ودة وتكلفة النشاط كطريق لتحسني اجلوقت و ال علىاإلدارة  ركزتذا فإ  .التحسني عملياواقتصاديات املؤسسة سلوك، ال
كما أضافوا أن . التسيري على أساس األنشطةمن خالل توفري هذه القيمة فهو ورفع األرباح القيمة اليت تلقاها العمالء 

 هائأنشطة املؤسسة لتحقيق التميز يف مجيع أحنا التناغم على حتسنيو ي على حتسني الكفاءة، الفعالية ينطو ) ABM(الـ

) ABC(الـستند إىل ت .قرارات تصميم املنتجاتات و عمليال، قرارات حتسني قرارات املزيج اإلنتاجي ،التسعري :شمليو 
ويتم  بني مسببات تكلفة النشاط،العالقة السببية  )ABM(للـهذا النظام حيث يظهر  ،كمصدر رئيسي للمعلومات

األنشطة بشكل أكثر كفاءة، استبدال األنشطة  تنفيذكيفية تعلم  : اليت تتطلبالقرارات املتعلقة باألنشطة ممارستها باختاذ 
التحسني املستمر، إعادة تصميم العمليات التجارية، وتوفري اخلدمات اليت جتعل الطلب  أكثر تكلفة بتلك األقل تكلفة،

  :)19/02(يف الشكل رقم ) ABM(الـإىل أسلوب ) ABC(الـوقد ُخلِص االنتقال من نظام . 1أقل على األنشطة
  من نظام التكاليف على أساس األنشطة إلى أسلوب التسيير على أساس األنشطة): 19/02(الشكل رقم 

 
       

 
 
 
  

      
 

       
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Milena Peršić, Sandra Janković, and Dubravka Vlašić (2007), New approach to management accounting in Croatian 
hospitality industry,  Czech Hospitality and Tourism Papers, vol.03,  n06, p80. 

 واألنشطة والعمليات واخلدمات للمنتجات احلقيقية التكلفة عن دقيقة معلوماتتوفري  على )ABC(الـ يركزبالتايل 
ا شامل فهم علىحتصل املؤسسة  ،هباستخدام ؛والعمالء  مث. الذي يقدمه حليلتال خاللمن  التكلفة سلوكو  لعمليا

 التسيري ببساطة .ةسرتاتيجيواال التشغيلية املستويات على القرار صنع عملية حتسنيمن خالل  الرؤية هذه اإلدارة تطبق
أي التطبيق ) ABM is ABC in action(على أساس األنشطة هو نظام التكاليف على أساس األنشطة ساري املفعول 

كما هو احلال التأثري على مستوى التكاليف   )ABC(الـفلم يعد اهلدف من نظام  .2لعملاحلقيقي واملستمر له يف أداء ا
 على التكلفة تستهلكإجراءات فعالة بشأن األنشطة اليت تنفيذ استخدام معلوماته لبل يف نظم التكاليف التقليدية 

 لذا، فإن. "التكاليفهذه  تستهلك إدارة األنشطة اليتبل ميكنهم فقط إدارة التكاليف؛  همال ميكن األفراد:"أساس أن
العنصر فلم يعد قياس التكلفة  ؛األنشطةعلى أساس  التسيريضرورة ممارسة : هو جديدًا  بعدًا  اكتسبالنظام قد  هذا

  رقماجلدول  .3ضمن ممارسات اسلوب  وتشغيلي اسرتاتيجيبعد  تنفيذتقدمي معلومات تساعد يف ولكن  للنظامالرئيسي 
                                                             

1 Milena Peršić, Sandra Janković, and Dubravka Vlašić (2007), New approach to management accounting in Croatian hospitality 
industry, Czech Hospitality and Tourism Papers, Vol. 03,  n06, p80-82. 
2Stephanie Edwards & Technical Information Service, Activity-based costing, topic gateway series n01, CIMA, 2008, p6. 
3 Sorinel Căpuşneanu, and Dana-Maria Martinescu, Op.Cit, p101-102. 

 إعادة القياس

 تأثير كبير

 الوعي والعمل

قياسالتحديد و ال  

   (ABM) األنشطةالتسيير على أساس 
معلومات لنشاط وتقييم القيمة  اإلستباقية بناء علىو اختاذ القرارات االسرتاتيجية والتشغيلية 

 .عمليةال املضافة حملتوى العمل يف

 (ABCM)  األنشطة أساستسيير التكاليف على 
 .التحسني عملياواقتصاديات املؤسسة سلوك، الفهم هيكل التكاليف، 

  (ABC) األنشطة أساسنظام التكاليف على 
  أهداف التكلفة األنشطة مث حتميل تكاليف األنشطة علىحتميل تكاليف على 
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  :)ABM(الـو  (ABC)الـرق بني يوضح الف )08/02(
  الفرق بين نظام التكاليف على أساس األنشطة وأسلوب التسيير على أساس األنشطة): 08/02(الجدول رقم 

  )ABM(أسلوب الـ  )ABC(نظام الـ  
ا  التكاليففهم على  )ABC(نظام الـيركز   التركيز   وحتكم فيها لتغيري التكلفة) ABM(أسلوب الـسعى ي  ومسببا
ا )ABM(أسلوب الـجيد   عملية، املنتج، وأداء السوقال املتعلقةعلومات املوفر ي  هدف   سبل االرتقاء 

  عن سبل جتنب التكاليف غري الضرورية ووضع املوارد يف االستفادة القصوىيبحث   تهايف طبيع ةتارخيي) ABC(التكاليف يف نظام الـ  تعامله مع التكلفة
  عميلوجهة نظر ال منلقيمة لركز على فهم العناصر األساسية   والتشغيلية النتائج التارخييةعن   التقارير
  وهو يوفر معلومات عملية  ومن مصدر بيانات توضيحية  معلومات

Source: Institute of Management Accountants (1998), Implementing activity-based management: Avoiding the pitfalls, 
Statements on Management Accounting, Strategic Cost Management, acc, IMA, Montvale, USA, p4. 

تصميم خريطة )2(، األنشطةتصنيف ) 1: (يستخدم نظام تكاليفيهو ) ABC(الـنظام فهي أن  أما وجهة نظرنا 
مالية وغري مالية ومات ويقدم معلبعدة مناذج مقرتحة حلساب سعر التكلفة  حتليل وحتميل التكاليفتتبع و ) 3(األنشطة و
املعلومة تشكل معا ما يسمى ب األداءحتليل مقاييس ) 3(و حتليل مسببات التكلفة )2(، األنشطةحتليل  )1: (يف شكل

تكامل املطار اإل ضمن ل الطوي أوالقصري  األجليف القرارات املختلفة  اختاذيف  اليت تستخدم األنشطة أساسعلى 
التسيري على أساس  أسلوب احتياجاتأن كما  .سرتاتيجيببعديه التشغيلي واال نشطةاألالتسيري على أساس  ألسلوب

على  لنظام التكاليفتطوير النموذج احلسايب  إىلاألنشطة يف التفصيل أكثر يف املعلومة على أساس األنشطة تؤدي 
يرية لكليهما وميكننا تصور هذه هي عالقة تكاملية تطو  األسلوبو  وبالتايل فإن العالقة بني هذا النظام. أساس األنشطة

  :ى من منوذج نوناكا لتطور املعرفةاملستوح) 09/02(رقم  اجلدولالعالقة يف 
  التسيير على أساس األنشطةو  األنشطة أساسنظام التكاليف على تطويرية بين الالعالقة التكاملية و  )09/02(الجدول رقم 

  

  
  
  
  

  

  
  

  

  .ما سبق على اعتمادا الباحثة من إعداد :المصدر

   التسيير على أساس األنشطة في الممارسة العملية: المطلب الثاني
تقدمي  إىلتطور مث  بتقدمي تكلفة أكثر دقة بداية اليف والذي اهتم  األنشطة أساس على التكاليف نظام ظهور بعد

 أساسخدم املعلومة على الذي يست األنشطة أساس على؛ ظهر أسلوب التسيري معلومة مالية وغري مالية من خالل بعديه
رغبات وإرضاء إلشباع اهلادفة القرار  اختاذيف ترشيد  اإلدارةمبا خيدم  وتكاليفها العمليات ٕادارةيف  لهاوحتلياألنشطة 
على  األنشطة أساسالتسيري على يعتمد أسلوب من الناحية العملية  .املسامهني إلرضاء املؤسسة أرباح وحتسنيالعمالء 

هلذا متكامل  طارإضمن ة سرتاتيجيادئ اليت جيب أن تُراعي أثناء ممارسته من الناحية التشغيلية واالجمموعة من املب
  .استغالهلاجماالت يظهر على أساس األنشطة و  ةاملعلوم يدمجالذي  األسلوب

  مبادئ التسيير على أساس األنشطة: أوال  
   التسيري علىأسلوب و  األنشطة أساسيف على نظام التكال أن إىل كابيسنيانو ومارتيناسكوكل من  أشار  لقد 

 )ABM( أسلوب التسيير على أساس األنشطة )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة 

   ؛تصنيف األنشطة - 1
  ؛تصميم خريطة األنشطة -2
 .تتبع وحتليل وحتميل التكاليف -3

 التشغيليةالتسيري على أساس األنشطة  -1
 االسرتاتيجيةالتسيري على أساس األنشطة  - 2

   )ABI(  شطةاألن أساسالمعلومة على 
 

  )UABI(استخدام المعلومة على أساس األنشطة         
  ؛حتليل مسببات التكلفة - 1 

 ؛ األنشطةحتليل  - 2
 .حتليل مقاييس األداء - 3

  :األنشطةاختاذ القرار على أساس  
  ؛الطويل يف األجل - 1
 .القصري األجليف  - 2
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  1:ان عليها وتتمثل يفيعتمدو  املبادئيف جمموعة من يتوافقان  األنشطة أساس

  أسباب أوعية األنشطةووفقا هلذا املبدأ، : األنشطةأسباب مبدأ تحديد )Root of activities ( نادرا جدا ما تكون
كما . ل مشكلة التكاليف الناجتة عن تلك األنشطةحيظفني ال حتت سيطرة املوظفني والقضاء على جزء من املو 

  ؛"تستهلك من قبل العمالءفاملنتجات أما األنشطة تستهلك تكاليف "على مبدأ أن  )ABM(الـيستند 
  تكاليف التقييم درجة ارتياح العمالء حول جيب وفقا هلذا املبدأ، : عملية/لعمالء بالنشاطط ااارتبمبدأ تحديد

تنفيذ قيمة األنشطة ميكن تحديد ب العمالء ابعد حتديد رضف .توى اخلدمات والتسليم يف الوقت احملددواجلودة ومس
م من خالل وحتقيقتحسني ال   ؛القياس املقارنأو  )BRP(الـ أو) TQM(الـمع  )ABM(الـاالستعانة بتكامل  حاجا

  تؤدي األنشطةسإلدارية واليت فرق اال اتؤوليمس حتديدالشروع يف  جيبوفقا هلذا املبدأ، : بالمشاركةدارة اإلمبدأ 
  ؛لعمالءلتعددة امللبات املتطتلبية الزمة لنة إدارية و طة وفعالة ومر ابسواليت جيب أن تنشأ ب وظيفيةال حتديد الروابطو 

  ميكن أن تسهم يفاليت أفضل األساليب  تكشفنشطة املقارنة املرجعية لألوفقا هلذا املبدأ، : الذروة في أداءمبدأ 
  ؛يف السنوات األخريةاملعتمدة الطرق  بدراسةمثال الوصول إليها  يتمألداء يف اذروة فال .على أداء عاٍل  احلصول

  لتقليل وحىت القضاء على تلك األنشطة ا جيبوفقا هلذا املبدأ، فإنه : قيمةالمضيفة للغير أنشطة مبدأ القضاء على
  ؛األنشطة أداءروع يف إعادة ختصيص املوارد لزيادة وحتسني نتيجة لذلك، فإنه سيتم الش. قيمةلل املضيفةغري 

 جل الكشف عن ألتعاون بني اإلدارات  جيب حدوثوفقا هلذا املبدأ،  :مبدأ التعاون والمسؤولية التأديبية
ا خطاء و واألاالحنرافات   بجيا كمالتخطيط   تغريأو  لتجنب تكرار االحنرافات السلبية. وإقامة املسؤولية التأديبيةأسبا

  ؛ودةاجل واخنفاض، والتكاليف املفرطة املضيفة للقيمةحتديد أسباب وتسوية االحنرافات السلبية املتعلقة بأنشطة غري 
  من نشطة أللتحسن الدائم البووفقا هلذا املبدأ، يتم احلفاظ على القدرة التنافسية : لألنشطة المستمرمبدأ التحسين

  ؛داءاألاألنشطة والبحث عن طرق حتسني ورة أثناء سري  احملققةمجيع النتائج وفرز  عملية،لالتحليل املستمر لخالل 
 أساس هلا ال ووفقا هلذا املبدأ، جيب أن يتم حتديث مجيع املعلومات وجتنب أي مقارنات : مبدأ تحديث المعلومات 

  ؛ستند على بيانات حمدثة لتمكني صنع القرار الفعاليينبغي أن  قياس األداء. من الصحة
 اليت تعزز األداء وتتوافق مع األهداف احملددة جيب احلفاظ على األنشطةوفقا هلذا املبدأ، : األهدافتجانس أ مبد 

ا وحدات القياس  ؛للمشروع   ؛وموازنة األنشطة ةاسرتاتيجيخطة  لتحقيقاألساسية ألنشطة لوتعرف بأ
 وحيكم عليه  معمله ئاط فعاال طاملا سوف يكافنشأي ال ونعلجي وظفنياملإن فوفقا هلذا املبدأ، : المهني امبدأ الرض

  .داءاألزيادة و ؤدي إىل احلفاظ على مناخ مالئم ي مما املرجوةالنتائج  لتحقيقالالزمة  الوسائلتوفري مع  بشكل صحيح
  .اتعمليالأداء يف إدخال حتسينات التسيري على أساس األنشطة  حيث على تطبيق مبادئ يالحظ مما سبق أن 

 التسيير على أساس األنشطة ياتمستو : ثانيا
 اإلجراءات ينطوي على تنفيذ عدد من إداريج  بأنه األنشطة أساسالتسيري على ) 1999(يعترب كوبر وكابلن 

فئتني ل 1998سنة هذه اإلجراءات 3وقد قسما؛ 2األنشطةالتكاليف على أساس حتليل خمرجات املستمدة من 

                                                             
1 Sorinel Căpuşneanu, and Dana-Maria Martinescu, Op.Cit, p99-101. 
2 Narcyz Roztocki (2010), Activity-based management for electronic commerce: A structured implementation procedure, 
Journal of theoretical and applied electronic commerce research, University Of Talca, Chile, Vol.05, n01, p8. 
3Danture Wickramasinghe , and Chandana Alawattage  (2012), Management accounting change: Approaches and 
perspectives, Rutledge, New York, USA, p305. 
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ة سرتاتيجيوجهة النظر االركز على ي الذي (Strategic ABM) سرتاتيجياالة لتسيري على أساس األنشطا) 1( :رئيسيتني
على وجهة النظر التشغيلية يركز الذي  (Operational ABM)التشغيلي لتسيري على أساس األنشطة ا) 2(و للتكلفة
تشغيلي تستعمل يف إىل أن املعلومات الصادرة عن التسيري على أساس األنشطة ال) Cokins(كوكنز لقد أشار  . للتكلفة

  :)ABM(الـأسلوب إىل  )ABC(الـح حتول ر يش) 20/02(رقم الشكل . 1سرتاتيجياالساس األنشطة أ لتسيري علىا
 تحول نظام التكاليف على أساس األنشطة إلجراءات التسيير على أساس األنشطة): 20/02(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Tony Hines (2004), Supply chain strategies: Customer driven and customer focused, Elsevier, UK, p 235.  
  

  التسيير على أساس األنشطة التشغيلي - 1
 وتعزيز استخدام األصول بشكل صحيحاألشياء القيام بعلى  التشغيلي التسيري على أساس األنشطة أسلوب يركز
التكاليف  نظاميستخدم و لتحسني ما هو موجود بالفعل، يسعى كما  ؛ليفالكفاءة التشغيلية وختفيض التكا لتحسني

ضمن التسيري على أساس األنشطة التشغيلي،  .بطريقة أكثر كفاءة احلاليةاألنشطة  تنفيذمن أجل  على أساس األنشطة
ذا الطلب باستخدام موارد تنظياملؤسسة على أنشطة احلايل الطلب  يراعي  يعينوهذا . مية أقلويتم احملاولة بالوفاء 

وإدارة اجلودة الشاملة   العملياتإعادة هندسة القياس املقارن، تقنيات مثل بعض إن استخدام  .نشطةاألحتسني كفاءة 
التسيري على  كما يشمل. ض التكاليفيخفتالتقليدية لباإلضافة إىل املمارسات  ؛كلها حيتمل أن تكون مفيدة هنا

 ًا فرصاليت متثل املضيفة للقيمة األنشطة غري و املضيفة للقيمة األنشطة  بنيتمييز القيام بتشغيلي أساس األنشطة ال
شمل هذا ي) 1998(وفقا لكوبر وكابلن  .لعميلاليت يتحصل عليها اقيمة الالتأثري على  ض التكاليف دونيخفتل

 بتخفيض اإلنفاق ضيفتخل أو الطاقة زيادة حماوالت إىلتؤدي  اليت اإلجراءاتالتسيري على أساس األنشطة املستوى من 
 أفضل ستخداممن خالل اال اإليرادات زيادة إىل مما يؤدي املطلوبة املوارد أقل حيققما  األنشطة تكلفة مسببات معدالت
   استثمارات إىل احلاجة عن يغين املوجودة املوارد توسيع طاقة ألن التكلفة وجتنب ،)مبوارد حالية اإليرادات توليد( للموارد
  3:على اإلجراءاتوتشمل هذه  .2ةإضافي

                                                             
1 Gary Cokins (2004), Performance management: Finding the missing pieces (to close the intelligence gap), John Wiley & Sons, 
Canada, p110. 

  : اعتمادا على 2
- Edward J. Blocher, David E. Stout, and Gary Cokins (2009), Cost management: A strategic emphasis, Op.Cit, p139. 
- Narcyz  Roztocki (2003), Activity-based management for E-Commerce, Op.Cit, p128.   
- Neil Botten, Op.Cit, p439-440. 
- Robert S. Kaplan, and Robin Cooper (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 

performance, Op.Cit, p137. 
  .67- 59، صمرجع سابق فرحات، خالد مىن 3

 نظام التكاليف على أساس األنشطة

  ليالتسيير على أساس األنشطة التشغي
 بشكل صحيح باألشياءالقيام 

 التسيير على أساس األنشطة االستراتيجي
لقيام باألشياء الصحيحةا  

بكفاءة أكثر األنشطةتنفيذ   
 األنشطة؛ تسيري -
 إعادة هندسة العمليات؛  -
 إدارة اجلودة الشاملة؛ -
 .القياس املقارن -

 اختيار األنشطة التي يجب أن تنفذ
  ؛تصميم املنتجات -
  ؛ومزيج العمالء اإلنتاجيط اخل -
  ؛العمالءو  املوردينمع عالقات  -
  الطلب؛حجم و  التسعري -
  ؛التعبئة والتغليف -
  ؛جتزئة السوق -
 .التوزيع واتقنو  تسليمال -
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 النشاط تسيير )Activity Management; AM( :الــاألنشـطة أسـاس  تعتـرب)ABC & ABM ( ـا الركيـزة األساسـية أل
 هألدائـوالـزمن الـالزم كـل نشـاط يسـاعد إظهـار تكلفـة  . على مفهوم سلسـلة القيمـة األداتني عتماداللتحسني القيمة 

وفقا  .ف قيمة، استبعاد األنشطة غري الضرورية ودعم جهود حتسني املنتج والعمليةختفيض الزمن الذي ال يضي: على
 ؛))AM(الـعن  اً عملي مثاالً  )07(امللحق رقم  يقدم( 1:أساليب هي ةيتم إدارة األنشطة بأربع )Carolfi(كرولفي : ـل
ري املضيفة للقيمة، يركز هذا اإلجراء على استهداف األنشطة غ): Activity elimination(حذف األنشطة  -

يعترب حذف األنشطة السبيل الوحيد للتأثري على  .الالزمة لتخلص منها اإلجراءاتجيب اختاذ فبمجرد حتديدها 
 مراقبةمثال نشاط . األكثر فعالية للحد من استخدام املواردهي ، وبالتايل هذه الطريقة عملية تكاليف ثابتة ألي

ضروري لضمان استخدام مواد مطابقة للمواصفات لكن ضرورية هذا النشاط املادة األولية يبدو للوهلة األوىل 
  اختيار موردين قادرين على توفري موارد عالية اجلودة؛التخلص منه بميكن . ناجتة عن نقص جودة املوارد

نتاجية يكون هذا اإلجراء قابال للتطبيق عندما يكون املنتج أو العملية اإل):Activity selection(تحديد األنشطة  -
 ناحية من املثلى األنشطة اختيار جيب كما .خمتلفة تكاليفهلا أنشطة و  طريقة منهاكل ل، طرقتصمم بعدة 

  ؛تلك الطرقمن أمثل اختيار بديل بالتصميم  مرحلة منذلتحسني ل وسيلة فرو ما ي واجلودة الوقت ،التكلفة
ى تقليل الوقت املنقضي واجلهد الالزمني يركز ختفيض األنشطة عل): Activity reduction(تخفيض األنشطة  -

ا من  ختفيضإىل لتنفيذ األنشطة ويرتجم  إىل حتسني كفاءة  أوالينبغي أن يهدف هذا اإلجراء . املوارداحتياجا
 غالبانشاط اإلعداد  مثال .األنشطة الضرورية أو لتحسني األنشطة غري املضيفة للقيمة حىت ميكن القضاء عليها

  ؛تخفيضهلجيب إجياد سبيل  غري مضيف للقيمة اضروري انشاط يعترب إال أنهوموارد أقل يستهلك وقتا ما 
 اقتصاديات باستخدام الضرورية األنشطة كفاءة هذا اإلجراء من يزيد): Activity sharing(مشاركة األنشطة  -

 وهذا. ذاته للنشاط ةاإلمجالي زيادة التكلفة دون التكلفة مسببات كمية زيادة يتم التحديد، وجه على. احلجم
 تستهلك اليت املنتجات إىل حتميلها ميكن التكلفة ومبلغ التكلفة مسبب من وحدة لكل التكلفة من يقلل

 املكونات فباستخدام .املنتجات احلالية تستخدمها مبكونات جديد منتج تصميم مثال، ميكن. األنشطة
 .األنشطة مما خيفض يف التكاليف من جديدة جمموعة قخل املؤسسة سابقا جينب ا واملوجودة املرتبطة واألنشطة

مثالً أثناء  املنتجات؛ناجتة عن اخنفاض التكلفة املتوسطة كلما تنوعت  وفورات نطاق يوفر مشاركة األنشطة إذا
 .األنشطة مبشاركة تسمح اليت تصميمال بدائل ختتار أن حيث ميكن عملية أو تصميم املنتج

 .تصـميم العمليـة إدارة األنشطة إمـا عـن طريـق إعـادة تصـميم املنـتج أو إعـادةيف ساهم كل من اإلجراءات السابقة ت
  .املؤسسةأجزاء داخل  اهلدفني السابقني هي تبسيط تدفق املعامالتإىل ك طريقة واحدة للوصول باملختصر هنا

 اجلودة  ،التكلفة: تحسني مقاييس األداء األساسيةلإعادة تصميم جذري للعملية  تعين: إعادة هندسة العمليات 

                                                             
   :اعتمادا على  1

- Don R. Hansen, and Maryanne M. Mowen (2007), Managerial accounting, Op.Cit, p178. 
- Iris A. Carolfi, (1996), ABM can improve quality and control cost, CMA Magazine, Vol.70, n04, p16. 
- Martin Fahy, Jeremy Roche and Anastasia Weiner (2005), Beyond governance: Creating corporate value through 

performance, conformance & responsibility, John Wiley & Sons Ltd, England, p92-93. 
- Jan Emblemsvåg, and Bert Bras (2001), Activity-based cost and environmental management: A different approach to ISO 

14000 compliance, Op.Cit, p87. 
- Jan Emblemsvåg (2003), Life-cycle costing: Using activity-based costing and Monte Carlo methods to manage future 

costs and risk,  Op.Cit, p113-114. 
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 ؤسســةامل موقـفو املسـتمر  التحســني، )BPR(الــ جهـود :دعملــ )ABI(الــتحسـني العمليــة وتُسـتخدم لأسـاس والـزمن ك
) 4(، إعداد خريطـة العمليـة) 3(، بيان زمن إجناز كل نشاط وكل عملية) 2(، حتليل األنشطة) 1( :بـ سرتاتيجياال

بيــان تكلفــة عــدم ) 6(،بيــان نقــاط االختنــاق) 5(، قيمــةلل ري املضــيفةغــبيــان األنشــطة الــيت تضــيف قيمــة واألنشــطة 
  .تكلفةال يف تعظيماألنشطة اليت تساهم  بيان )7(مثل تكلفة إعادة العمل و) Cost of non-conformance(املطابقة

  إدارة الجودة الشاملة(TQM) :اب يقصد يف مستوى جمموعة اخلطط واألساليب املتخذة ":إدارة اجلودة الشاملة أ
هودات الكلية باالجتاه الذي يكسب املؤسسة تفوقًا يف اجلودة ،املؤسسة ". واهلادفة إىل توظيف اإلمكانات وا

   :ما يليإىل  تُصنّفاليت و  على بيان تكلفة األنشطة املتعلقة باجلودة) ABC(الـيساعد نظام 
هندسة : وتشمل. ال للرقابة على اجلودةهي تكاليف تصميم وتنفيذ وصيانة نظام فع: أنشطة الوقايةتكاليف  -

التدريب، إدارة نظام املعايرة، رقابة اجلودة،  هذه التجهيزات، اجلودة، تصميم جتهيزات قياس اجلودة، تطوير
  تكلفة التجهيزات اليت تنتج منتجاتهلندسية لتحسني عمليات اإلنتاج، تكلفة الدراسات اضمان اجلودة، 

  ؛الصيانة الوقائية للتجهيزاتعالية اجلودة وتكلفة برامج 
: وتشمل. هي تكاليف التأكد من أن املواد واملنتجات تتفق مع معايري أداء اجلودة: أنشطة التقويمتكاليف  -

 ؛واملنتجات التامة اإلنتاج حتت التشغيل ،املواد اخلام، األجزاء املشرتاة: لكل من راقبةار واملباالختتكاليف 
اليت اُكتشفت قبل الشحن ذات اجلودة الرديئة  منتجاتهي تكاليف  :أنشطة الفشل الداخليتكاليف  -

ل للقسم الذي حدثت فيهو  لعمالءل حتليل أسباب العيوب والفشل،  ،، إعادة العملاتالنفاي: وتتضمن. ُحتمّ
 ؛ثانيةالدرجة البيعات إنتاج مل، إصالح العيوب واخلصم تعديل التصميم إلنتاج املفقود،ا ،مراقبة اجلودةإعادة 

تكلفة : تتضمنو . عمالءلل منخفضةهي تكاليف شحن بضاعة ذات جودة : أنشطة الفشل الخارجيتكاليف  -
 .فرتة الضمان أثناء، وتكلفة اإلصالح أو تبديل البضاعة عمالءالتعامل مع شكاوى ال

 املنتجات دلمع اخنفاض إىل سيؤدي والتقومي الوقاية أنشطة يف املؤسسة استثمار فأن )Slack(سالك  إىل ستناداا
 ،والتقومي الوقاية تكاليف زيادة نسبة من أعلى بنسبة واخلارجي الداخلي الفشل تكاليف يف اخنفاض إىل يؤدي مما املعيبة

إن ارتفاع تكلفة أنشطة الوقاية والتقومي يؤدي إىل اخنفاض بالتايل ف .1جلودةا لتكاليف الكلي جماحل ختفيض يعين مما
ة على االستفادة من املعلوم كنأن مي وزمالؤه إتنريرى  .أنشطة الفشل اخلارجيتكلفة و  أنشطة الفشل الداخلي تكلفة

  وتربير ا مرتفعةتكلفة فشل اجلودة  اليت تكون األماكن إظهار: بـ ختفيض التكاليفو حتسني اجلودة : يفأساس األنشطة 
ا غري اقتصادية  . 2االستثمار يف أنشطة حتسني اجلودة اليت قد يعتقد أ

 الـيقدم نظام : المقارنقياس ال)ABC( سواء أمتت املقارنة داخليًا أم خارجياً لمقارنة مبقياس منوذجي، ل اأساس .
مع مستوى أداء  املؤسسةمقارنة مستوى أداء النشاط املنجز يف على استخدام قاموس النشاط املعياري  يساعدو 

يف قياس األداء  )ABC(الـنظام ملعلومات اليت يقدمها ميكن االستفادة من ا. أو خارجها املؤسسةنشاط مماثل داخل 
حيث ميكن قياس  ،، وميكن قياس األداء من األبعاد والوظائف كافةواجلودة، الوقت التكلفة: وفقًا لألبعاد األساسية

                                                             
 يف والتأرخيي العلمي املنطق أستخدام :حولؤمتر الوطين فعاليات امل مقدم إىلمعمل مسنت كركوك، حبث  –حبث تطبيقي يف الشركة العامة للسمنت العراقية : مصطفى سعد سامل، قياس تكاليف اجلودة 1

  . 11، ص2013أفريل  4و 3: واملعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة بغداد، العراق، يومي واالقتصاد اإلدارةكلية  األقتصادية، احلركة دفع
2 Christopher D. Ittner, William N. Lanen, and David F. Larcker (2002), The association between activity- based costing and 
manufacturing performance, Journal of Accounting Research, Vol.40, n03, p713. 
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) 2(، مستوى املؤسسة ككل علىأي قياس األداء : املستوى التنظيمي )1( :األداء عند املستويات الثالثة التالية
 .األفرادقياس أداء : ملستوى الفرديا) 2(و أي قياس أداء العمليات واألنشطة: مستوى العملية

 لتسيري علىا استغاللأن )  Wickramasinghe & Alawattage( ولتاجليأو  ويكراماسنجي اعترب األساس اعلى هذ
 واسع نطاق على املتقدمة التصنيع تولوجياتكنفيها  ستخدمتُ  تنافسية بيئة يف التكلفة إدارة يف التشغيلي األنشطةأساس 

معدالت  اخنفاض إىل تؤدي أن ميكن اليت املوارد، توريد تخفيضب التكاليف ختفيض )1:(هي ثالث أهداف تشغيليةله 
 ذي من أكثر إلنتاج فرصا خيلق مما أفضل، بشكل املوارد استخدام من أعلى عائدات لكسب) 2( ؛التكلفة مسببات

 .1ملواردا ستخدامال أفضل سياسة تنفذ مل إذا إضافية موارد لتوفري تكبدها يتم قد اليت التكاليف بجتن هو )3(و ؛قبل
  التسيير على أساس األنشطة  االستراتيجي  -2

 الطرق املختلفة اليت متكن املؤسسة من إنشاء واحلفاظ سرتاتيجياال التسيري على أساس األنشطة أسلوب يستكشف
. 2حماوالت لتغيري الطلب على األنشطة لزيادة الرحبية سوق؛ فالتسيري على أساس األنشطة هوعلى ميزة تنافسية يف ال

لتحويل الطلب من األنشطة اليت  التكاليف على أساس األنشطةيستخدم حتليل حيث  تنفذ تغيريات كبرية يعمل على
رى يسعى لتحميل أكثر املوارد قيمة بعبارة أخلتلك اليت تستهلك فقط احلد األدىن،  ملواردمن امستوى مفرط  تستهلك

. املؤسسةالفعالية بدال من الكفاءة من خالل حماولة تغيري الطلب على موارد  بأكثر فعالية ممكنة فهو يبحث عن حتقيق
ويندرج حتت التسيري على لرتكيز على خطوط أكثر رحبية واوقد يشمل ذلك وقف توريد تلك املنتجات أو العمالء 

  مزيج  املنتجات والتسعري، عالقات العمالء، اختيار املوردين والعالقات وتصميم وتطوير : سرتاتيجيأساس األنشطة اال
  4:هذا املستوى يتضمن) 1998(وفقا لكوبر وكابلن  .3املنتجات

 د يعد االهتمام مبرحلة تصميم املنتج وتطويره عامالً أساسيًا من عوامل الرقابة علـى التكلفـة، إذ ُحتـّد : تصميم المنتج
يسـاعد  نظـام . د تصـميم املنـتجعنـ صـر التكلفـةهلـذا جيـب مراعـاة عنهـذه املرحلـة،  يفنسـبة كبـرية مـن تكلفـة اإلنتـاج 

 ،مثالً . ك األنشطة وزيادة التكاليفالتكاليف على أساس األنشطة على معرفة كيف يؤدي تصميم املنتج إىل استهال
  ؛ملشرتاة، وهي دالة لتعقيد تصميم املنتجإن تكلفة نشاط معاجلة املواد ترتبط بعدد األجزاء ا 
 إن معرفة تكلفة املنتجات ورحبيتها يساعد على توجيـه اجلهـود لتعـديل طلـب املنتجـات مـن: مزيج المنتج والتسعير 

 وأن اسـتخدام نظـم التكـاليف التقليديـة قـد ال يقـدم. األنشطة ذات التكلفة العالية إىل األنشـطة ذات التكلفـة األقـل
األسـاس لتوجيـه جهـود ختفـيض ) ABC(كلفة والرحبية الدقيقـة، وتشـكل املعلومـات الـيت يقـدمها نظـام الــمعلومات الت

الــيت تســاهم يف حتقيــق  خاصــة تلــكفهــم رحبيــة املنــتج ومعرفــة املنتجــات : حيــث يســاعد هــذا النظــام علــى. التكلفــة
 ال بد من العمل على إجياد طرائق إن وجود منتج يسبب اخلسارة ال يعين استبعاده مباشرة، ف. اخلسارة للمؤسسة

                                                             
1 Danture Wickramasinghe , and Chandana Alawattage, Op.Cit, p305. 
2 Ildikó Réka Cardoş, and Ştefan Pete (2011), Activity-based costing (ABC) and activity based management (ABM) 
implementation -Is this the solution for organizations to gain profitability?, Romanian Journal of Economics, Vol.32, n01 
(41), p159. 

  : اعتمادا على  3
- Narcyz  Roztocki (2003), Activity-based management for E-Commerce, WeB 2003 Proceedings, Seattle, WA, p128. 
- Neil Botten (2009), Enterprise Strategy, Strategic Level: paper 03, CIMA Publishing, Elsevier Ltd. UK, p440. 

  :اعتمادا على 4
- Robert S. Kaplan, and Robin Cooper (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 

performance, Op.Cit, p137, 160-227. 
 .73-68ص مرجع سابق، فرحات، خالد مىن -
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 مناسبة جلعله يساهم يف حتقيق الربح؛ 
 ميكن تعـديل الطلـب علـى األنشـطة مـن خـالل االهتمـام بالعالقـات مـع املـوردين، واختيـار: العالقات مع الموردين 

فـيض زمـن حتسـني مسـتويات اجلـودة، وخت: املوردين ذوي التكلفة الكليـة األقـل ولـيس السـعر األقـل، وذلـك مـن أجـل
ــة، يــؤدي إىل حتمــل . الــدورة ــاء التخــزين،  املؤسســةوإن شــراء مــواد بكميــات كبــرية للحصــول علــى خصــم الكمي ألعب

ــة للتأكــد مــن جــودة املــواد ـــنظــام يبــني .  ويزيــد مــن تكلفــة املراقب ــاملوردين أي )ABC(ال : معلومــات التكلفــة املتعلقــة ب
وهي التكاليف املتعلقة مبورد معـني وال تتعلـق بكميـة املـواد املشـرتاة  ،)Vender-sustaining costs(تكاليف تأييد املورد

  .وتنوعها؛ وميكن ختفيضها بوساطة ختفيض عدد املوردين، والرتكيز على املوردين ذوي الكفاءة العالية
 توســع تطبيــق نظــام الـــ: عمــالءلعالقــات مــع الا)ABC (البيــع  خــارج حــدود املصــنع، وذلــك مــن أجــل توزيــع تكــاليف

ـــويســتخدم نظــام  .، ومنــاطق التســويق، وقنــوات التوزيــععمــالءالعامــة واإلداريــة علــى ال والتكــاليفلتوزيــع وا ) ABM(ال
إن معرفـة رحبيـة العميـل متّكــن ، و عمـالءمـن أجـل إقامــة عالقـات جيـدة مـع ال) ABC(الــاملعلومـات الـيت يقـدمها نظـام 

  : يف عميلتتجلى أمهية معرفة رحبية ال. لرحبية العاليةذوي ا عمالء، واالهتمام بالعميلمع ال ةحتسني العالق :من
  ؛املرحبني عمالءالرتكيز على ال -
  ؛شروط التسليم وترتيبات الدفع األسعار، بالتأثري علىمرحبني، عمالءغري املرحبني إىل  العمالءالعمل على حتويل  -
 .كإجراء أخريللمنافسني   غري املربح وحتويله عميلاستبعاد ال -
   نشطةأساس األللتسيير على متكامل الار طاإل :ثالثا

املوضح يف الشكل رقم للتسيري على أساس األنشطة  متكامالً  ًا إطار  )Partridge & Perren( وبريينبارترج  اقرتح
اعلى أساس األنشطة وجماالت  ةاملعلوم يدمج إطاروهو  ؛)21/02(  يوفراإلطار  هذا أنويعتقدان . املمكنة تطبيقا

 اختاذ احلاالت من متنوعة جمموعة استخدام املعلومة على أساس األنشطة يف يف يرغبون الذين للمديرين اً اسكمتم اً برناجم
، امتداد أساسي لتقاطع أبعاده وحيمل نفس )ABC(هو يف صميم نظام الـ )ABM(للـهذا اإلطار املتكامل  .القرار

مسببات التكلفة ) 5(أهداف التكلفة، ) 4(األنشطة،  مسببات) 3(األنشطة، ) 2(املوارد، ) 1: (يفمكوناته املتمثلة 
 1:جماالت لـ ثالثيف   استخدامها ميكن واليت معلومات يولدهذا ) ABC(الـ نظام .مقاييس األداء )6(و
 الطلب أمناط لتغري استجابة ألنشطة املخصصة املوارد موازين تغيري أي ،)1 الوضعية( املوارد ختصيص قرارات حتفيز .1

 النشاط؛ الكفاءة وتغيري طالنشاعلى  
 السوق؛ب املتعلقة لقراراتلوهي أساس ) 4 الوضعية( التكلفة معلومات حول أهداف توفري .2
 .والكفاءة النشاط استهالك مراقبةتساعد على  اليتو ) 6الوضعية ( األداء مقاييس توليد .3

  2:يف العنصرين التاليني )ABM(ـالمواضع استخدام املعلومة على أساس األنشطة يف إطار  وبريينبارترج كما شرح 
 أهداف التكلفة ات المرتبطة بمعلومالاستخدامات  .1

 من خالل تقسيمها اجلزئي إىل منتجات) 4موقف (يف البعد األفقي هلذا اإلطار، ميكن النظر إىل أهداف التكلفة 
 لفنية حتديد تكاليفهذا يعين أنه ميكن من الناحية ا). 9موقف (والعمالء ) 8موقف (، قنوات توزيع )7موقف (

                                                             
1Mike Partridge, and Lew Perren (1998), An integrated framework for activity-based decision making, Management Decision, 
Vol.36, n09, p581. 
2 Ibid, p582-585. 
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لومة حول أهداف املع. )Individual customers( العمالء األفراداملنتجات، واستخدام قنوات التوزيع البديلة وخدمة 
  : خر يساعد يف مناطق القرار التاليةآناحية أخرى تقدمي تقسيم  كنها منمي )4موقف (التكلفة 

  لى أساس األنشطةاإلطار المتكامل للتسيير ع ):21/02(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Mike Partridge, and Lew Perren (1998), An integrated framework for activity-based decision making, Management 
Decision, vol.36, n09, p582. 

  (نظام الـ ):10الموقف (تقييم المخزونABC (بشكل أكثر دقة من نظم  التكاليف قادر على تقييم املخزون 
 من أكرب الشركات يف اململكة 251يف املسح الذي قاما به يف ) 1995(لقد وجد اينيس وميتشل . لتقليديةا

 .هلذا الغرض) ABC(من شركات التصنيع تستخدم نظام الـ%  40املتحدة أن 
  الوحدة تكاليفالتام ب وعيال دون يذهتنف ميكن ما نادرًا  سعاراأل حتديدإن  ):11الموقف (قرارات التسعير 

) ABC(نظام الـ نأتثبت  دلةالكثري من األ هناك. معني سوق يف بتداول واحد حىت ولو كان قرارا متعلقا ،الواحدة
 التكاليف نظم املعتمدة على لقرارات التسعري نتيجة املنتجات بني الربحيف  قلقةامل االختالفات كشفأن ي ميكن

املنتجات احلالية واملستقبلية؛  تسعري لعملية )ABC(على نظام الـ كندا واجن فولكس شركة اعتمدت فمثال. التقليدية
 التكاليف؛ ختفيض إىل حتتاج اليت تلك وأ املنتج تكاليف من تزيد اليت املناطقالنظام  حيث أظهر هذا

  (الذي يقدمه نظام الـ تحليلال): 12وضع (تصميم المنتجاتABC( لمنتجل قيمة تضيف يتال األنشطة ددحي 
 النهج أن إىل) 1992( تريين شريي. إسراف يف استخدام املوارد يف تنفيذهاواألنشطة اليت  هلا، لزوم ال اليت وتلك

 دعم هلذا ؛امكلفيكون وتنفيذ إجراءات  طويال وقتا ستغرقيتصميم العمليات  مث املنتجات تصميمب التقليدي
مما  نفس الوقتب العمليةو  املنتجات وتصميم تنفيذ اليت تعين) Concurrent engineering; CE( املتزامنة اهلندسة
 ؛)ABC(وهو ما يوفره نظام الـ وتكاليفها لألنشطة الكاملة املعرفة يتطلب
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  (هناك أدلة عن حمدودية استخدام الـ ):13الموقف (أسعار التحويلABC (لتحديد أسعار التحويل ) اينيس 
واضحة  الرغم من أن فوائد استخدام قاعدة التكاليف هلذا النظامب) 1994ث، ؛ مورو وأشوور 1995وميتشل، 

  ؛لتعديل طبيعة أمناط االستهالك واملواصفات ميكن تصور العمالء الداخليني هلم أيضا دوافع. ومنصفة
  (منوذج الـ ):14الموقف (تكاليف وقرارات قنوات التوزيعABC (األصلي قادر على توليد معلومات التكلفة 

يف ). 9موقف (والعمالء ) 7وضع (، واألكثر شيوعا املنتجات )4موقف (موعة متنوعة من أهداف التكلفة 
ذلك ملساعدة ) 8موقف (تكلفة حول قنوات التوزيع البديلة القد يكون من املفيد لتوليد معلومات  ؤسساتبعض امل

 يف دراسة شركة تصنيع املعادن والتوزيع )1992( ؤهوزمالكوبر وضح  فمثال . اإلدارة يف املفاضلة بني قنوات التوزيع
 ؛املصنع من مباشرة شحنها يتم اليت هيو  رحبية األكثر املنتجات عن كشف) ABC(الذي قدمه نظام الـ حليلتالأن 

  (من أهم تطبيقات الـ ًا والذي يعترب واحد ):15الموقف (تحليل ربحية العميلABM (وكمية  طبيعة بسبب
٪ على األقل، ورمبا 20ألول مرة فكرة أن  حطر  )1989( سجون-بيليس). ABC(قدمها نظام الـاملعلومات اليت ي

اليت تندرج ضمن -الكلية  التكلفةألرباح عند االعتماد على طرق لهم يف الواقع حيدثون تآكال  عمالءمن ال%  30
توفر  عمالءمن ال%  30على مت العثور ) 1997(ويف دراسة سويين وميس . لتقدمي املعلومات -النظم التقليدية

من %  7فقدان  إىلأدت  العمالء منأخرى %  30أن من األرباح يف املؤسسة املدروسة، يف حني %  88
 واقرتحا تصحيح ذلك من خالل مزيج من قرارات كتقدمي منتجات جديدة وإعادة تصميم العمليات؛. األرباح

  أواملتعلقة بطبيعة املنتجات املباعة، قطاعات السوق  كالقرارات):16الموقف (القرارات المتعلقة بالمخرجات 
 التكلفةمعلومات عن ) ABC(نظام الـ قدمي؛ العمالء الذين سيتم اختيارهم ومستويات األسعار وأحجام املنتجات

لقة للقرارات متع أسس توفري بالتايلو  واقعية أكثربطريقة  تكلفةال تغري قياسميكن من خالهلا  اليت توسطيف األجل امل
 ؛)ABB(الـ لوضع األساس يف هو هذا. )Outsourcing(قرارات اخلارجة الوحىت  قاسو األاإلنتاجي و  زيجامل/  نتجمب
  (نظام الـ هيقدم الذي الكمي تصالأن اال ):17موقف (الموازنة على أساس األنشطةABC (املخرجات بني 

بدال من االعتماد على ممارسات غري  ملوازناتإىل وجود أسس منطقية إلعداد ا اجةاحل أن يليب ميكن واملدخالت
املوازنة على أساس األنشطة يف جوهرها مثال عن حتليل . عن العام املاضي%  5مقبولة يف املوازنات التقليدية كزيادة 

 . ، حيث يتم اختيار طبيعة أهداف التكلفة يف اخلطة التشغيلية للسنة القادمة)14املوقف (املخرجات واستخدام للـ
  األنشطة ات المرتبطة بمعلومال تخداماتاس .2

  : لتايلاكوهي  ) 3املوقف(و) 2املوقف( يف )ABM(الـلتحليل العرضي إلطار عديدة من اذا املستوى يوجد فوائد 
  (تطرق معظم املعلقني عن نظام الـ): 18الموقف (لقيمة ا إضافةتحليلABC( من حيث القيمة  األنشطة تحليلل

إىل أن النشاط ميتلك قيمة إذا كان ذلك ) 1992(يشري تريين . ه على إدارة التكلفةأمر أساسي لتوضيح قدرت
هذه الفكرة بتحديد مفهوم األنشطة غري ) 1995(يكمل هيكسون . لوظيفة املؤسسة اً ضروريا للعميل أو جوهري

ا دراسة كما أظهرت  ".اخلدمة أي شيء ميكن القضاء عليها دون املساس باملنتج النهائي أو:"مضيفة للقيمة بأ
مهية أشار أل أالسكا يف النفط حقول مياه ملعاجلة ؤسسةمب )ABM(الـسلوب يف دراسته أل ،)Antos, 1992(أنتوس 

 ؛عليها القضاء أو منها حدلل من أجل غري املضيفة للقيمة األنشطة تكاليف حتديدو  ليلحت
  مفهوم من مباشرة يستمد الذي األنشطة حتليل أشكال من معني شكل هو): 19الموقف (تحليل سلسلة القيمة  
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  ، فاألصل هو خلق قيمة مضافة من خالل مواصفات املنتجات إلنتاج فائض من)1985(سلسلة القيمة لبورتر 
 األعمال هي"هذا املفهوم بأن ) 1994(خلص مورو وأشوورث  .لى من تكلفة األنشطة اليت تولدهااإليرادات أع

يف صلب هذا املوضوع  فهي ) ABM(الـ .للعمالء قيمة املطاف اية يف تضيف اليت املرتبطة األنشطة من سلسلة
 معا ارتباطها يةوكيف ،تكاليفها األنشطة، فهم خالل منبرؤية جيدة وخمتلفة   املؤسسةالنظر إىل  على اإلدارة تساعد

 ؛"اليت هي فيه األعمال لقطاع مضافة قيمة وخلق األنشطة من سلسلة لتشكيل
 التنظيمية اهلياكل أن األحيان من كثري يف األنشطة حتليليكشف ): 20الموقف (م التنظيمي إعادة التصمي 

ا املؤسسات وظائف  اىللعمل ا أن تقسيمإىل ) 1993(كما يشري تريين . احلالية ال تعكس الطريقة اليت تعمل 
) 1995(يؤكد هيكسون . دةعمودية خيلق حواجز االتصال ونتائج سلبية بارتفاع التكلفة والوقت وضعف يف اجلو 

ا قد تنافس أيضا، ورمبا يكون هناك  على هذه النقطة، يف أن اإلدارات اليت حتدث حتسينات بشكل فردي، فإ
 ؛يالوظيفعدم وجود تقاطع يف التنسيق  أوالقليل 

  حتليل مث ومن. بالتتابع املرتبطة األنشطة من جمموعاتهي  العمليات ):21الموقف (إعادة هندسة العمليات 
 :بالنسبة لـ. اهلندسة إعادة لعملية انطالق نقطةة للقياس من خالل القياس املقارن كعرض النشاط وتكلفة النشاط
 لفهم اعتبار أي دون مت متابعتها هندسة العمليات غالبا ما إعادة"):Evans & Ashworth, 1995( وأشوورث ايفانز

 أي هناك يكونال  غالبا.. .منها تتحققاليت  العميل رحبية أو اسياألس لمنتجالقبلية أو البعدية ل تكاليفلل حقيقي
 ؛هذا ال ميكن قياس ،)ABC(نظام الـ دون..". .االستثمار على العائد ملراقبة حقيقي إطار

  (قدم نظام الـ: )22المركز (القياس المقارنABC (منطقي تطوروبالتايل حدث  األداء، مقاييس من  خمتلفاجيال 
 )Coburn & al., 1995( وآخرون كوبورنهذا النظام يف دراسات القياس املقارن منها دراسة   اييسمق استخدامهو 
 .)ResourceGroup(التسويق بـ لقسم القياس املقارن تنفيذل) ABC(يستخدم نظام الـ كيف توصفاليت 

 (قوروكا وصف  ؛لسابقةنتيجة للمواقف ا هو): 23الموقف (التحسين المستمرGurowka, 1996(  حتسني أداةبه 
) ABC(الـ يوفرها اليت البياناتف به؛ )Kontinuierliche verbesserungsprozess; KVP(واجن فولكسشركة  اتعملي
 ؛هدافاأل حتقيق عندات األولويتحديد ب همامل علىيركز يف  اتعمليال حتسنيالعمل عند  فريق أن من تأكد

  ( التكلفة منذجة): 24الموقف (نمذجة التكلفةCost modelling(، التكلفةب والتنبؤ )Cost forecasting(، حماكاةو 
: تكلفة نماذجل اجتاه مستقبلي بناء على القدرة: عام بشكل تعين خمتلفة تعبرياتهي ) Cost simulation( تكلفة

الدراسة من املشاركني يف  %61 أن )1995(اينيس وميتشل  دراسة وجدتلقد . املنتجات، األحداث والعمليات
 ؛الرأمسالية االستثمارات تقييمو  الفردية املنتجات تكاليف منوذج يف التكاليف لنمذجة )ABC(الـتخدمون يس

  ( وبيكر قالد يقول): 25الموقف (تكاليف الجودةGlad & Becker, 1996 (املوارد إهدار تكاليف أن )عيوبك 
 من استبعادهاليتم  حدة على تقاس أن بجي) والطاقة العمل مدخالت ،اإلنتاجية القدرة اخلام، واملواد املنتج

) ارجياخلو  داخليال فشلال لتقييم،، االوقاية: تكاليف( األربع التقليدية اجلودة تكاليف أن انيقرتح. املنتج تكاليف
 املورد كان إذاف ،)ABC(ضمن الـ بدقة تقاس اخلارجي الفشل تكاليف أنيشري كما . عنها واإلبالغ هاقياس ينبغي
ينبغي حتميل تكاليف الطاقة ":كما يضيف قالد وبيكر. من النفايات وأدر ُه  فقدوغري قابل للتخزين  املستغل غري
 فائضة مثلالطاقة العملية حيث ينبغي اإلبالغ عن تكاليف الواقعية أو الى أساس القدرة التكلفة عل أهداف إىل
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 حالة دراسةووضحها ب )ABC(الـس أسا على اجلودة إدارة نظام) Carolfi, 1996( كارويف  صفلقد و ". اهلدر
 العملكانت قد خصصت إلعادة   املدروسةعمل  بيعأسامن  %50شفت أن ؛ واليت كالسوق حباثمؤسسة أل

 .ختفيض الثلثني يف أعداد املوظفني أهم نتائج الدراسةوكانت . ألف دوالر 660مجالية تقارب إىل إبتكلفة 
  التسيير على أساس األنشطة نماذج تحسين األداء من خالل : المطلب الثالث

العديد من الدراسات تناولت استخدام املعلومة على أساس األنشطة يف املمارسات اإلدارية وهو ما عربنا عنه إن 
أنه وسيلة لتحسني  أظهرتأغلب تعاريف هذا األسلوب . التسيري على أساس األنشطةأسلوب خالل هذه الدراسة ب

أداة  األسلوبكون هذا   إىلأخرى أشارت و  ؛حتقيق رضاء العمالءو الرحبية لقيمة، إحدى مكوناته كتحسني ا أو األداء
بني التسيري على أساس  هم الدراسات اليت ربطتمنهجي ألعرض تقدمي حاولنا خالل هذا املطلب . األداء إلدارة

    .األداءوحتسني  األنشطة
  النماذج المقترحة للتسيير على أساس األنشطة : أوال

ا عن اإلطار املفاهيمي للتسيري على أساس األنشطة عرضت يف جمموعة من دراسات مراحل تطبيق أثناء حبثن
مصوحسب تالباحثني من عدد قبل من  األنشطةالتسيري على أساس  على شكل نعرض ذلك هذا العنصر خالل . ورا

  .تلك الدراسات أصحاب بأمساءمسيت مناذج 
  التسيير على أساس األنشطةاليف على أساس األنشطة في ل نظام التكلم تفصل مجاالنماذج التي  -1

 تلك التسيري على أساس األنشطةجمال نظام التكاليف على أساس األنشطة يف  النماذج اليت مل تفصلبنقصد 
  :منها األنشطة أساسمراحله ضمن ممارسات التسيري على أو ) ABC(اليت مل تظهر مباشرة نظام الـ النماذج 

 1993(كي زالر وتون نموذج(  
يتم جل قيادة املؤسسة أمن  التسيري على أساس األنشطةتنفيذ أن ) Zeller & Tonkin,1993(أوضح زالر وتونكي 

وينبغي وضع   كخطوة أوىل،الذي يبدأ من حتديد نطاق التحليل  و  )22/20(رقم لشكل ا هايبين خطوات )07(بسبع 
أما . وحتقيق مكاسب يف اإلنتاجية التكاليف، حتسني العمليةأهداف حمددة من النموذج مثل حتديد الفرص وفورات يف 

وجهة نظر ) 1(مبراعاة  تساهم يف التعرف على طبيعة كل مهام املؤسسةواليت  الثانية،، فهو اخلطوة املمارساتحتليل 
اختيار  نطوي علىتهي اخلطوة الثالثة،  األنشطة حتديد .وجهة نظر الوظيفة) 3(وجهة نظر التنظيم و) 2(العملية، 

بطريقة منطقية وعلى  أنشطةشكل يف  وجتميعها ةاملمارساملهام  فرزيعين ون منها النموذج، اليت سيتكّ األنشطة األساسية 
استخدام ب ،أما اخلطوة الرابعة فهي حساب تكلفة النشاط. أن تكون متجانسة فيما بينها حبيث حتمل نفس اخلصائص

جيب أن حيث هو تقييم لناتج كل نشاط النشاط  رجاتخم يف قياساخلامسة  اخلطوةتتمثل . مسببات التكلفة املناسبة
أمر الشراء أو عدد اخلطوط يف كل أمر ناجته قد يكون " أمر الشراء" خمرج نشاط  ، فمثاليكون لكل نشاط ناتج واحد

 رتشيدارس يف املؤسسة لمت اليت األنشطة ونوعية التكلفة، الوقت على للسيطرة املعلوماتتوفر  السادسة اخلطوة .الشراء
 بعة،اسال طوةاخل هو العمل يف) ABM(الـ وضع. بعد حساب التكلفة هلدف التكلفة يتهامن فعال والتحققاألنشطة 

من خالل دراسة تدفقها وتسلسلها للبحث  عمليةال تشكلاليت  نشطةدراسة الرتابط بني األ)1:(أجزاء ثالثة يضم الذي
واملوارد املادية  الوقت ، لتخفيضنشاط لكلاستخدام مسببات التكلفة ) 2(؛ ةعمليلكل  تكاليفال ترشيدعن طرق 

  حتديد )3(و العمالء توقعات تلبية يف تسهم ال اليتمسببات التكلفة  على القضاء أو تقليلب ئهأدايف  واملالية اليت تستنفذ
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  .1تشكيلها عادةإ أو األنشطة بعض على القضاء يتمل نشاط لكل واجلودة الوقت التكلفة، مقاييس 
  للتسيير على أساس األنشطة) 1993(نموذج زالر وتونكي  ):22/02(الشكل رقم 

  
  
  

 
 
 
 
 

Source: Thomas L. Zeller and Lea A. P. Tonkin (1993), Activity-based management: An approach to managing your organization 
& a tool that can help management make competitive headway, Target Magazine, The Association for Manufacturing Excellence 
(AME), Midwestern Region, USA, p50. 

 1995( نموذج هكسن(  

 ةعلوماملباستخدام  املؤسسةأداء إدارة ورقابة يف مثل تيأن التسيري على أساس األنشطة ) 1995(ن و هكس اعترب
 متكاملأسلوب  )ABM(لـا أشار إىل أنكما  ؛2دعم القرارل) Primary means(سائل أولية كو على أساس األنشطة  

لنموذج اهلذا ميكن اعتبار هذا . األداء وإدارة التقارير وتقدمي والنمذجة، التكاليف، وحساب امليزانية ووضع لتخطيطل
  3:اخلطوات التاليةل من خال األسلوبيتم بناء هذا هكسن :وفقا لـف ،أيضا من مناذج حتسني األداء

، ويف التنفيذمرحلة  تشململشروع التسيري على أساس األنشطة إعداد خطة مفصلة  يتمحيث جيب أن  :التخطيط -
  اً لعدم ختصيصها قدر  هامزايولكنها تفقد الكثري من  هلذا املشروعالكثري من األحيان تبدأ اإلدارة العليا يف ختطيط 

  .ملرحلة التنفيذ خطيطمن املوارد يف مرحلة الت ياً كاف
 يتم تنفيذ  جيب أن ال، )ABM(أسلوب الـنجاح ل رئيسني نيثل كل من التعليم والتدريب عاملمي :التعليم والتدريب -

مبعزل عن باقي وظائف املؤسسة املختلفة فيجب حتديد االحتياجات من املعلومات  الوظيفة احملاسبيةبهذا األسلوب 
ه من خالل للحصول على مزايا املؤسسةالعاملني يف كل ولذلك البد من تدريب  لكل املستخدمني احملتملني له؛ 

م  أوإشراكهم و مفاهيمه و أبعاده التعلم اجليد لفلسفته،   ثناء إعداد منوذج التسيري على أساس األنشطة؛أاستشار
التنفيذية  إىل اإلدارة جمموعة من األنشطة وجيب أن يتم ذلك من اإلدارة العلياهي العملية  :النشاط/تعريف العملية -

منوذج   ويف بيئة ورشة العمل، واهلدف من هذه اخلطوة هو حتديد البناء اخلاص بقاعدة بيانات النشاط، بإعداد
) Booth(يرى بوث  .)Process mapping( باستخدام خرائط العملية املؤسسةبسيط يربط بني النشاط والعملية يف 
ربطها مع خرائط جيب ئط العملية املتجهة من اإلدارة العليا إىل اإلدارة التنفيذية أنه لتحقيق الفائدة املنشودة من خرا

اليت ال   األنشطة يتم تسليط الضوء على الربطهذا من خالل ، األنشطة اليت تقوم بالتحليل من أسفل إىل أعلى
  ؛4ولكنها مل تنفذ من العملية ًا تشكل جزءاليت األنشطة  وكذا توقعتنتمي إىل العملية 

جلمع البيانات الالزمة إلجراء حتليل األنشطة ميكن االستعانة باملراقبة امليدانية لطريقة تنفيذ العملية  :جمع البيانات -
ا تسمح) Morrow & Hazell(فضل مورو وهايزل . أو إجراء مقابالت مع املديرين التنفيذيني  استخدام املقابلة أل

 عن يتم مجع البيانات. حيدث أن يفرتض ماعلى  اً تعرف وليس شاكلملأثناء نشوء ا بالفعل حيدث ما يف التبصرب
                                                             

1 Thomas L. Zeller and Lea A. P. Tonkin (1993), Activity-based management: An approach to managing your organization 
& a tool that can help management make competitive headway, Target Magazine, The Association for Manufacturing 
Excellence (AME), Midwestern Region, USA, p50. 
2Peter Armstrong (2002), The costs of activity-based management, Accounting, Organizations and Society, Vol.27, n1-2, 
p108. 
3Mark Hixon, Op.Cit, p31 
4 Rupert Booth (1995), Process mapping, Management Accounting, Vol.73, n03, p32. 
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ومن مث  عمليةتسلسل لتشكيل التوطبيعة الروابط بني األنشطة اليت األنشطة وأسباب وجودها واملوارد اليت تستهلكها 
  ؛1مبا يسمح بالفهم اجليد للتكاليف) ABC(دف التكلفة يف إطار نظام الـربط هذه األنشطة يتم 

من خالل حتليل  نظام التكاليف على أساس األنشطةتشمل هذه اخلطوة حتليل خمرجات  :تحسين األداءقنيات ت -
واقرتاح احللول  باملؤسسةدف حتديد مواطن الضعف األنشطة، حتليل مسببات التكلفة، حتليل مقاييس األداء 

  ء؛لتحقيق التحسني املستمر وإرضاء العمال ووضع برامج لتنفيذ تلك احللول
لكن ال يعين هذا التنفيذ  )ABC(الـهي اخلطوة األكثر جدية فقد يتم تطبيق نظام و  :لألسلوب المستمرخطيط الت -

  سلوب لكي يتم التخطيط له بشكل صحيح وشامل؛هذا األرؤية  توضيحهلذا جيب  )ABM(الـالصحيح ألسلوب 
 التسيري على أساس األنشطة ومعاجلة قضايا إدارةتعين هذه اخلطوة تنفيذ برامج التحسني املستمر من خالل  :التنفيذ -

 اليت ميع التغيرياتالناجح جلتنفيذ ال، وجيب قبل التنفيذ تعيني األفراد الذين يتحملون مسؤولية التغيري حنو األفضل
  .القراراختاذ ستحدث من استخدام املعلومة على أساس األنشطة يف دعم عملية 

  التسيير على أساس األنشطةالتكاليف على أساس األنشطة في النماذج التي أوضحت مجال نظام  - 2
ذه النماذج اليت    التسيري على أساس األنشطةجمال نظام التكاليف على أساس األنشطة يف  أوضحتنقصد 

  :ومراحله ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة منها) ABC(تلك النماذج  اليت أظهرت نظام الـ
  2009( وزمالؤهنموذج هانسن( 

 هدف حتقيق كيفية يوضح اليت) ABM(الـ لتطبيق وزمالؤههانسن  منوذج) 23/02( رقم الشكل يظهر
  .التحسني فرص عن للبحث العمليات وحتليل القرار اختاذ عملية لتحسني) ABI(الـ على باالعتماد الرحبية حتسني

  األنشطة سأسا على التسيير لتطبيق وزمالؤههانسن  نموذج): 23/02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Source: Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, and Liming Guan (2009), Cost management: Accounting and control, South-
Western, Cengage Learning, Mason, USA, p443. 

ا تنفيذ األنشطة وان أن حتسني العمليات يعين حتسني الطريقة ) .Hanson & al( وزمالؤههانسن  اعترب اليت يتم 
كما أضاف أن .للمؤسسات اليت تعمل يف بيئة التحسني املستمر جناح العملية الرقابية يتم بإدارة األنشطة ال التكاليف

كل هذا أدى إىل ظهور رؤية جديدة . حامسا لتحديد تكلفة املنتجات وتنفيذ الرقابة الفعالة معرفة األنشطة يعد أمرا

                                                             
1 Michael Morrow, and Martin Hazell (1992), Activity mapping for business process redesign, Management Accounting, 
Vol.70, n02, p36.   
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ج ومنظومة متكاملة من أجل حتسني القيمة املقدمة للعمالء ) ABM(خالل الـ للعمليات من رفع أرباح بالرحبية و وهي 
) ABC(أسلوب أكثر مشوال من نظام الـ) ABM(يرى هانسن وزمالؤه أيضا أن الـ. املؤسسة من خالل توفري هذه القيمة
وحتليل ) ABC(تتحقق من خالل نظام الـ) ABM(وأشار أن األهداف العامة للـ. لكنه يستخدمه كمصدر للمعلومات

) ABC(فمثال أثناء تطبيق نظام الـ الذي يتطلب بيانات أكثر تفصيالً  (Process value analysis; PVA)قيمة العملية 
يتم استخدام جممعات التكلفة اإلمجالية اليت جتمع تكاليف قد تكون خمتلفة على أساس جتانس طبيعتها يف حني يتطلب 

ذا التفصيلالقيمة العملية الكثري من املعلومات  حتليل   .1تفصيلية هلذا جيب علي املؤسسة االحتفاظ 

  2011(نموذج كيني ورايبن( 
 )08(املوضح بامللحق رقم النموذج  )Barfield, Raiborn & Kinney, 2001( كيين، راينب و بارفيلدقرتح  لقد ا

مت مث ) The activity-based management umbrella" (األنشطةلة التسيري على أساس ظم" أطلق عليه اسم والذي
الناجتة عن تطبيق إضافة املنافع الداخلية واخلارجية ب) Kinney & Raiborn(رايبون و من قبل كيين  2011تطويره سنة 

 على عكس. )24/02(الظاهرة يف الشكل رقم  نشطةهيم اليت تندرج ضمن ممارسات التسيري على أساس األااملف
  2:وهي )ABM(الـأوضح هذا النموذج املفاهيم اليت تندرج ضمن  )ABM(الـاليت أظهرت مراحل تطبيق  السابقةالنماذج 

 اليت األنشطة على القضاء أو لتقليل وسائل وابتكار لتصنيفها األنشطةكل  دراسة عملية هي: تحليل األنشطة -
   ؛للعمالء القيمة أوقيمة منخفضة  توفريو  التكاليف من تزيد

  ؛ حدوثهاواملسببات  التكاليف بنيالرتابط  العالقات وشرح قياس، التحقيق، عمليةوهي :  تحليل مسببات التكلفة -
 التكاليف وجيمع املؤسسة أنشطة على ركزي التكاليف حماسبةيف  نظام هوو : نظام التكاليف على أساس األنشطة -

 العوامل خمتلف باستخدام سلفا حمددةو  ددةمتع معدالت حتسب مث. األنشطة تلك وحجم طبيعةال أساس على
   ؛)مسببات التكلفة( التنظيمية األنشطة تكاليف يف املؤثرة

 املضافةغري  األنشطة على القضاء) 1(: من خالل داءتعزيز األ إىل املستمر التحسنييهدف : التحسين المستمر -
 أو/  و ،ارستمر با املنتج تكاليف ضيفخت) 3( عيوب، صفر مع املنتجات صنع) 2( ،دورة الزمن من للحد قيمةلل
 ألنشطةبتحديد ا يسمح التكلفة، دوافع فهم تعزيز خالل من ،)ABC(الـنظام . والعمليات املنتجات تبسيط) 4(

امعرفة و  قيمةلل املضافةغري     ؛ا مما يعين تنفيذ التسيري على أساس األنشطةلقضاء عليها أو ختفيضهل أسبا
ا أو الوقت، مرور مع تتطور أن ميكن العملية تعقيد: مراقبة العمليات -  ختطيط وجود عدم بسبب توجد أن ميكن أ

 العملية تعقيدوبذلك قد يدل  العمليات داءأل صعوبات ختلق عقدةامل عملياتال أن. املنتجات تطوير جمال يف كاٍف 
 يكون من املفيد استخداموهنا  التكاليف يف والزيادات الوقت تأخر تسبب اليت غري املضيفة للقيمة األنشطة

 ؛املعلومة على أساس األنشطة من أجل مراقبة العمليات ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة
 أعضائها، مجيع شاركةيف مجيع املستويات مب اجلودة على تركز املؤسسة، دارةهي منهج إل: إدارة الجودة الشاملة -

 إدارة مع بالتعاون/ لدعم ) ABC(إن تنفيذ نظام الـ.  ..مالء،الع ءضابإر  الطويل املدى على النجاح إىل ويهدف

                                                             
1 Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, and Liming Guan, Op.Cit, p429-448. 

 : اعتمادا على 2
- Jesse T. Barfield, Cecily A. Raiborn, and Michael R. Kinney (2001), Cost Accounting: Traditions and innovations, South-

Western, p132, 141, p764, p965 (G-2). 
- Michael R. Kinney, and Cecily A. Raiborn, Op.Cit, p114, 115, 124, 130, 131, 749. 
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 التمتع امما قد يسمح هل واملهلة اخلدمة ،اجلودة ،السعر ،تنوع أفضل للعميلبذلك املؤسسة  توفر الشاملة اجلودة
  ؛وأهدافها) ABM(الـممارسات  مما يعين تنفيذ السوق يف حصتها يف كبرية زياداتب

 والعمليات الوظائف استبدال أو من احلد القضاء، مث لتحديد العمليات لدراسة وسيلة :إعادة هندسة العمليات -
 وأكثر جديدة عمليات خلقدف  املعلومات تكنولوجيا من خالل استخدام. للعمالءقليلة  قيمة تضيف اليت

يف  السرعة ةزيادو  العمالء خدمة مستوى رفع ،األعمال غري الضرورية على القضاء التكاليف، خلفض فعالية
  ؛حمددة عمليات لتحسني منفصلة مبادرات على تركز إعادة هندسة العمليات. السوق

استخدام ب املتوقع األداء أواألداء السابق  مع احلايل األداء قارنةمبعادة ما يتم تقييم األداء : مقاييس األداء -
 .)ABM(الـممارسات  إحدىة قد نفذت وبذلك تكون املؤسس) ABC(مقاييس مالية وغري مالية منها ما يوفرها الـ

  مكونات أسلوب التسيير على أساس األنشطة حسب كيني ورايبن): 24/02(الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Michael R. Kinney, and Cecily A. Raiborn (2011), Cost Accounting: Foundations and evolutions, South-Western, 
Cengage Learning, Mason, USA, p115. 

  للعمالءاملقدمة  القيمة تحسنيك  اخلارجيةفوائد ال) 1(هذه املمارسات حتقق أن ) 2011(رايبون و كيين لقد اعترب   
  .فعالية أكثر أداء تقييمو  كفاءة أكثر إنتاج، تنفيذ لتكلفةل دقة أكثرحتقيق : الداخلية فوائدال )2(وحتسني الرحبية؛ 

  ساس األنشطة لتحسين األداءاستخدام التسيير على أ: ثانيا
على املعلومة على أساس األنشطة تساعد املديرين يف التعرف أن  )Zimmerman, 2010( زميرمان أشارلقد 
هلذا . االحتفاظ بالعمالء املرحبني وحتديد األنشطة اليت تضيف قيمة للمنتجات أو اخلدمات املقدمة للعمالء املنتجات،

 الختاذمساعدة على اختاذ القرارات لكونه األكثر دقة  ةعلى أساس األنشطة أنه أدا يرى معظم أنصار نظام التكاليف
 يتم اليت العملية وهأسلوب التسيري على أساس األنشطة وبذلك يكون  .التشغيلية الكفاءة وحتسني التسعري قرارات

دف  األنشطةالتعرف على  بواسطتها ما هو إال إدارة ) ABM(الـأن  مانزمير  عترباكما . تبسيط أو اإللغاءالوتقييمها 
القضاء على األنشطة غري املضيفة للقيمة، ) 1: (بـتحسني األداء ويتم ذلك ل) ABC(الـاستخدام معلومة بالعمليات 

 .1تصميم املنتجات بشكل أفضل) 4(اإلدارية والعمليات و  التصنيعحتسني عمليات ) 3(التسعري بطريقة أفضل، ) 2(
 هو التسيريية االبتكارات كل من املرجو فإن اهلدف) 2012(إمساعيل ومعاليم سعاد أما بالنسبة حلجازي 

 أساس على التسيري وأسلوب للمؤسسات، غري املايل أو املايل لألداء وغري مباشر مباشر بشكل املستمر التحسني
 من خالل االقتصادية باملؤسسات األداء حتسني لعملية الفقري العمود يعد التسيريية كأحد االبتكارات األنشطة

                                                             
1 Jerold Zimmerman (2010), Accounting for decision making and control, McGraw-Hill, New York, USA, p519, 684. 
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 توجيه يف الالدقة وإزالتها يتم ختفيض فعن طريق حتديد األنشطة غري املضيفة للقيمة. للمسريين يوفرها اليت املعلومات
 إىل والوصول من الباطن باملناولة املتعلقة االختيارات بتوضيح ملواردا استخدام مما يعين حتسني األداء وحتسني التكاليف

  1:على مستويني تناوهلا ميكن األداء حتسني يف )ABM(الـ ولقد أضافا أن مسامهة .للمهارات لالفعا التنظيم
 املايل واألداء نظام التكاليف على أساس األنشطة كل بني العالقة تدعيم أجل من :المالي األداء مستوى على 

 التكاليف نظام تبنت اليت املؤسسات واليت توصلت إىل أن) Zéghal & Bouchekoua, 2000/1(استشهدا بدراسة 
ا واضح عن بشكل املضافة االقتصادية القيمة زيادة من األنشطة متكنت أساس على لألداء وطريقة  ًا مؤشر  كو

  االستثمارية؛ واملشاريع اتسرتاتيجيتقييم اال على واملساعدة قرارات ترشيد على قدرته خالل من للتسيري
 على التسيري وأسلوب األنشطة أساس علىالتكاليف  نظام تكامل ا أنلقد اعترب : على مستوى األداء غير المالي 

) 1: (األداء وتطرقا إىل مع للتعامل املالئمة املقاييس غري املالية لتحديد جديدا مدخال شكل أساس األنشطة
ه  على أساس أن.. .اآلالت تشغيل زمن اإلنتاج، تسليم نسبة االنتظار،  وقت كفاءة مقاييس الوقت مثل نسبة

كان الوقت  فكلما العكس وعلى جنازهإل الضرورية املوارد معه زادت نشاط كل جنازإلالوقت املخصص  زاد كلما
واليت .. .اجلودة التسليم، مقياس املورد، مقياس أداء املقاييس اخلاصة باملوردين كمقياس) 2(األخطاء؛  قلت قصريا

تم ناملوردي إىل املؤسسة خمرجات بالنسبة هلما حتدد نوعية  خفض إىل دف كما جودة املخرجات، بضمان إذ 
واليت  ...املبيعات التسليم، تطور مثل مواعيد: املستهلكني رضا مقاييس)3(للقيمة و املضيفة غري األنشطة تكاليف
ا احلالية لوضعيةل مقاييس أهم من اعترباها   .املستهلكني جمموع وهي أال باملؤسسة ارتباطا بأهم العناصر تتعلق كو

 النماذج المقترحة لتحسين األداء من خالل ممارسات التسيير على أساس األنشطة  : ثالثا
  أومن خالل ممارسات التسيري على أساس األنشطة تلك النماذج اليت تطرقت  األداءيقصد بالنماذج املقرتحة لتحسني 

   .األنشطةغالل املعلومة على أساس باست االثنني معا أوغري املايل  أواملايل  األداءشرحت تصورا حول حتسني 
  )2000( وزمالؤهقيناسيكران نموذج  -1

 دراسة يتطلب )ABM(الـ أن حتسني األداء باستخدام) .Gunasekaran & al(وزمالؤه قيناسيكران  منيرى كل 
 تضيف اليت األنشطة وحتسني منها والتقليل ال تضيف قيمة اليت األنشطة لتحديد وتصنيفها وحتليلها األنشطة مجيع

بذلك فان أسلوب . احلايل لألداء مستوى لقياس التكلفة مبسببات االستعانة خالل من كفاءة أكثر لتصبح القيمة
حتسني األنشطة ) 2( ،حتليل األنشطة: خطوات متتالية ومستمرة خالل حتسينه لألداء هي يعتمد على ثالث) ABM(الـ
  :يف حتسني األداء) ABM(الـستخدام النموذج هذا اليوضح ) 25/02(لشكل رقم ا .2مقاييس األداء) 3(و

بالرغم من اتفاقنا مع حمتوى هذا التوجه يف حتسني أداء باستخدام املعلومة على أساس األنشطة إال أننا ال نتفق مع 
 هو التحسني )ABM(الـطريقة التقسيم والتسميات اليت اتبعها هؤالء الباحثون نظرا ألن اهلدف األساسي من أسلوب 

تورين الذي قدمه  )ABM(الـوبالتايل لن يكون حتسني األنشطة عنصرا فيه إمنا سيكون هذا اهلدف مدجما يف حمتوى 
  حتليل) 2(، لتحديد الفرص املتاحة إلدخال حتسينات حتليل األنشطة) 1: (واملتمثل يف) 1996(وكذا ميلر ) 1996(

  تحديدل حتليل األداء) 3(و ذرية للتكاليف النشاطلتحديد العوامل اليت تشكل األسباب اجل مسببات التكلفة
                                                             

 ،2012، اجلزائر ، جامعة حممد خيضر بسكرة،27/28 :يف حتسني أداء املؤسسة،جملة العلوم اإلنسانية، العدد ABMامساعيل حجازي، سعاد معاليم، دور التسيري على أساس األنشطة  1
  .113-109ص

2 Angappa Gunasekaran, Ronald McNeil, and Daljit Singh, Op.Cit, p392-396. 
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 قيناسيكران وسين لتحسين األداء باستخدام التسيير على أساس األنشطة نموذج): 25/02(رقم الشكل 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source: Angappa Gunasekaran, Ronald McNeil, and Daljit Singh (2000), Activity-based management in a small company: A 
case study, production planning & control, vol.11, n04, p393. 

حتسني  أنأشار  حني) 1995( هيكسون نظرة هذا ما يتفق مع  .1املستوى احلايل لألداء وإجراءات املناسبة للتحسني
، )ABC(الـ: تقنيات هي أن حتسني األداء يعتمد على أربع؛ و )ABM(الـهو املرحلة اخلامسة من املراحل السبعة  األداء

انسن 2وحتليل مقاييس األداء حتليل األنشطة، حتليل مسببات التكلفة  وزمالؤه وهي تقريبا نفس وجهة النظر اخلاصة 
 .حتليل قيمة العملية أدجموا التقنيات الثالثة األخرية يف عنصر واحد أطلقوا عليه سابقا حيثاليت مت عرضها ) 2009(

 )2004( ؤهوزمال ميليزنموذج  -2

كأسلوب إلدارة اجلودة   دمينج على دمج حلقة) 27/02( :املوضح يف الشكل رقم وزمالؤه ميليزمنوذج  اعتمد
 Planning, programming and( املوازنة ونظام الربجمة، التخطيط اكذو  )ABC(والـبطاقة األداء املتوازن  الشاملة مع حماور

budgeting syste; PPBS (ممارسات ومكونات التسيري على أساس األنشطة لتحقيق هدفها الرئيسي  وهو ما يشكل أحد
تتم عملية التحسني املستمر لألداء من خالل تنفيذ دورة مستمرة رباعية  دمنجوفقا حللقة  .التحسني املستمر لألداء

رة اجلودة إحدى الدعامات األساسية يف إدافهي ) Plan-Do-Check-Act; PDCA(املراحل خطط، نفذ، حتقق وصحح 
ا مما يسهم يف حتسني مستوى اجلودة  مؤسساتميكن لل الشاملة، إذ من خالهلا حتقيق حتسينات جوهرية على عمليا
يف هذه احللقة ) Deming, 1991(األساسية اليت اقرتحها  اخلطوات األربع. إرضاء العمالءيف  وحتقيق أعلى مستويات

  3:هي )26/02(رقم الشكل يف املوضحة 
 اهلدف يف هذه املرحلة هو ختطيط ما جيب أن يفعل، مبعىن حتديد األهداف والعمليات الضرورية ):Plan(خطط  -

  ماذا تفعل؟: عن سؤال اإلجابةوبذلك تتم   .لتحقيق املنتج أو اخلدمة حسب مواصفات ومتطلبات العميل
 كيف نفعل ذلك؟: احلصول على جواب لـ أي. يتم يف هذه املرحلة تنفيذ ما مت ختطيطه  ):Do(نفذ  -
تقييم ودراسة النتائج املتحصل عليها من العملية وهذا مبقارنتها مع األهداف  يتميف هذه املرحلة  ):Check( تحقق -

 فعل؟ نإىل أي مدى حنن مل : عن اإلجابةأي . واملواصفات
 املرحلة األوىل إجراء التحسينات والتعديالت على العملية ونعود إىل يتمبناء على نتائج التقييم  ):Act( صحح -

  .لتعديل التخطيط ومن مث تسري احللقة مستمرة
 

                                                             
1 Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety, Op.Cit, p350.  
2 Mark Hixon, Op.Cit, p31. 

دراسة تطبيقية يف اإلدارة العامة لدوريات األمن يف اململكة : طاع احلكوميحممد أمحد عيشوين، خالد شديد املطريي، نايف ضيف اهللا الروقي، إدارة اجلودة الشاملة كمنهجية لتحسني األداء يف الق 3
  .337ص هـ، 11/1430/ 16-13: أيام حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي،: العربية السعودية، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية

  غري املالية،  ، املقاييساملقاييس املالية األداءتحسين 
  ة، فمسببات التكل تعددة،املمقاييس األداء 

 القضاء على األنشطة غري املضيفة للقيمة
  مقاييس األداء

  ة وغري املضيفة للقيمة، فحتديد األنشطة املضي
مع األنشطة  األنشطةل األنشطة احلرجة، مقارنة حتلي

 اليت مت قياسها سابقا املرجعية
  األنشطة تحليل 

، القضاء على األنشطةاجلهد املطلوب لتنفيذ / تقليل الوقت 
األنشطة غري الضرورية، اختيار األنشطة منخفضة التكلفة، ومشاركة 

 ذلك ممكنا أمكناألنشطة كلما 

  تحسين األنشطة
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 ديمنج للتحسين المستمر دورة): 26/02(الشكل رقم 
 
 
 
 
    

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

Source: Jacques Ségot, Julie Raymond, et Lise Favier (2011), Management de la qualité et de la performance: construire un 
cadre de référence pour de nouvelles pratiques de management, Lexitis Editions, Paris, France, p9. 

  ة للعمالء والتكلفةستراتيجيأفضل نظام موحد لتقييم اال): 27/02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Francois Melese, James Blandin and Sean O.Keefe (2004), A new management model for government: Integrating 
activity based costing, the balanced scorecard and total quality management with the planning, International Public 
Management Review, Vol.05, n02, p110. 

ألنـه معتمـد  ىللقطاعـات األخـر  اً ولكنه قـد يكـون مالئمـيف القطاع احلكومي ) 2004( وزمالؤه ميليز منوذجاقرتح 
حتقيــق  علــى التأكيــدب فعاليــةال حتســني) 1( بصــفة عامــة وهــي نفــس أهــداف والتحــديات اإلداريــة الــيت توجــه اإلدارةعلــى 

ـــة ب خرجـــاتامل ـــالكفـــاءة  حتســـني) 2(املناســـبة،  املـــدخالتاملطلوب ـــ املســـاءلة حتســـني )3(و التكـــاليف إدارةب  ةاملوازنـــ ربطب
 حلقـــة :وهــو مكــون مــن ،التحــديات تلــك ملواجهــة العمـــوميني املــوظفني ملســاعدة متكــامالً  اً كمــا اعتــرب منوذجــ .بــاألداء

أفضـل نظـام موحـد :"مسـي هـذا االقـرتاح بــ. النظميظهر تفاعلية معلومات هذه و ) BSC(الـوحماور ) ABC(الـ، )PDCA(الـ
  .)Super-unified customer and cost evaluation strategic system; SUCCESS( "ة للعمالء والتكلفةسرتاتيجياال لتقييم
) ABC(فنظـام الــ). BSC(حمـور العمليـات الداخليـة يف الــيعـزز مـن ) SUCCESS(إىل منـوذج ) ABC(إن تضمني الـ 

جـات بشــكل فيـه يـتم الـربط بـني املـدخالت واألنشـطة واملخر ف ؛خرجاتـهملالتكـاليف احلقيقيـة  ،يكشـف األنشـطة الداخليـة
زيادة الشفافية والكفـاءة يف )ABC(ميكن بعد ذلك الرتكيز على حتسني الكفاءة أو إدارة التكاليف، بذلك يعزز الـ. واضح

 دمـج شـملي) SUCCESS(فإن حمـور الـتعلم يف الــ دمينجكما أن دمج التحسني املستمر الناتج عن حلقة . إدارة األنشطة
ــأثر مبســتوى  احملــور املــايل) 2(و كمصــدر لإليــرادات العمــالءحمــور ) 1( ــار يف املــوظفني ملســاعدة اليفالتكــالــذي يت  اختي

  أحد يظهر هذا النموذج  بالتايل .1األداء املستقبلي للمؤسسةو االستثمار الفعالة، وهو التصحيح يف النمو  عملية
                                                             

1Francois Melese, James Blandin and Sean O.Keefe (2004), A new management model for government: Integrating activity 
based costing, the balanced scorecard and total quality management with the planning, International Public Management 
Review, Vol.05, n02, p103, 109. 

 بعد العمليات الداخلية

 

SUCCESS = PDCA Cycle + Balanced Scorecard + ABC. 

 
 
 
 

 

  اإلنتاج وظيفة                       
 
 

 
 
 
 
 
 

 ام التكاليف على أساس األنشطةنظ              

ACT 
 بعد التعلم والنمو 

؟ما مدى  كيف؟ ماذا؟  
CHECK DO PLAN 

 أنشطة
 مخرجات

 مدخالت

 بعد العمالء
)االداء / الفعالية (  

 البعد المالي 
)الموازنة/ التكاليف (  

  حسن                خطط 

   Act                   Plan 

Check                  Do 

  قيم          نفذ         

A   P 
C   D 
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  .التحسني املستمر لألداء يقتحقل) ABI(والـ )BSC(الـمع حماور  دمينج التزاوج بني حلقةمن خالل ) ABM(ممارسات الـ
) ABC Hype Cycle(نظام التكاليف على أساس األنشطة ل دورة الضجيجمنحىن أن عترب فا) 2008(تورين  أما

مث . أمهية بالغة ذات كأداةسنة   20ظهر قبل أكثر من نظام الذي ذا اللوعي النهائي هلل الكاملة اإلمكانيات حتقق
  التسيري علىممارسات أسلوب  ضمن نظمالتحسينات يف ال بإحداثستمر بشكل م تطورتو  ، تتحسنتدرس أخذت
  .1)28/02(الشكل رقم كما يوضحه   األداء إدارة مركز يف )ABC(نظام الـ ليتموقع األنشطة أساس

  األداء إلدارة األساساألنشطة  أساسعلى المعلومة :)28/02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Peter B.B. Turney (2008), Activity-based costing: An emerging foundation for performance management, 
costechnology, SAS Institute Inc., Oregon, p11. 

يف  )ABC(الـاملعلومة على أساس األنشطة كمخرج لنظام  استخدام ميكنورد يف هذا املبحث فإنه من خالل ما 
على املستوى  القرارات اختاذعلى مساعدة املسريين و  احتياجات العمالء تلبيةل )ABM(الـطار املتكامل ألسلوب اإل

؛ ويتضمن تصميم املنتج، االسرتاتيجي تغيري الطلب على األنشطة لزيادة الرحبية) ABM(الـ حياول. االسرتاجتيو التشغيلي 
ُ كما . مزيج املنتج والتسعري، العالقة مع املوردين والعالقة مع العمالء  التكاليف على أساس األنشطة نظامخدم ستي

ذا الطلب باستخدام موارد و املؤسسة على أنشطة احلايل الطلب يراعي التشغيلي الذي ) ABM(الـضمن  حماولة بالوفاء 
 القياسو  الشاملة اجلودة إدارة، العملية هندسة إعادة، النشاط إدارةويشمل  وتعزيز استخدام األصول تنظيمية أقل

) ABM(الـتطبيق وقد صنفنا مناذج أنه وسيلة لتحسني األداء  أظهرتأغلب تعاريف هذا األسلوب ا أن كم. ناملقار 
 جمال تفصل مناذج) ABM( ،)2(الـ يف) ABC(الـ نظام جمال تفصل مل مناذج) 1: (إىلحسب مالحظتنا الشخصية 

  .)ABM(الـسات ار مقرتحة لتحسني األداء من خالل مممناذج ) 3(و) ABM(الـ يف) ABC(الـ نظام
  
  
  
  

                                                             
  س مراحل لتمثيل النضج والتبين والتطبيق االجتماعي للتكنولوجيات حمددةعرض بياين ومفاهيمي للنضج التكنولوجي الناشئ من خالل مخهي .  

1 Peter B.B. Turney (2008), Activity-based costing: An emerging foundation for performance management, costechnology, 
SAS Institute Inc., Oregon, p11. 
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 خالصة الفصل 
  

ا تتميز احلديثةاالقتصادية  البيئة أصبحتلقد   أحجامها باختالفاملية، ذلك ما دفع املؤسسات ع تنافسية بيئة بأ
 حنو واالجتاه املتقدمة التصنيع تقنيات استخدام على عملت لذا؛صناعية شاملة ملواجهة هذه البيئة تغرياتإحداث على 
وارتفعت  حدوث تغريات كبرية يف هيكل التكاليف فاخنفضت تكلفة العمل املباشر إىل أدىمما  اعمليا لك يف األمتتة

 الطاقات على احلصول بقصد  يتم إنفاقها ألن اإلنتاجية العملية مسببات أهم مناليت تعد  التكاليف غري املباشرة
  . إلنتاجل الالزمة اخلدمات إلجناز املالئم املناخ وتوفري واإلمكانيات

تحميل على أساس احلجم وفقا لنظم التكاليف التطبيق معدالت مل يعد يف ظل مميزات البيئة االقتصادية احلديثة، 
من . بني املخرجات العملية اإلنتاجية وتكاليفها) نتيجة -سبب (التقليدية يوفر قياسا دقيقا للتكلفة وال يظهر عالقة 

تكاليف على أساس األنشطة والذي طور يف عدة مراحل ليعطي فهما أفضل ملا جل معاجلة هذا اإلشكال اقرتح نظام الأ
يف تصميم واقرتاح نظم تكاليف جديدة كنظام التكاليف  هذا النظام كما استخدمت مقومات. حيرك ويدفع التكاليف

أما خمرجات هذا . املوارد، نظام التكاليف على أساس املواصفات استهالك، حماسبة املوجهة بالوقت األنشطةعلى أساس 
حتليل ملسببات ) Activity analysis( ،)2(حتليل لألنشطة ) 1( :النظام فتكون معلومات مالية وغري مالية يف شكل

ولقد أطلق ). Performance measurement analysis(حتليل مقاييس لألداء ) 3(و) Cost driver analysis(التكلفة 
  . )Activity-based information; ABI(ة عليها اسم املعلومة على أساس األنشط

يل النتيجة يف الوقت احلا) Activity-Based management; ABM( األنشطةيعترب أسلوب التسيري على أساس 
هلا املعلومات التسويقية  إضافةمن خالل كالتسعري يف جماالت عدة   األنشطةة الستخدام املعلومة على أساس ياحلتم

بذلك . أساس األنشطةتخطيط والرقابة لتنفيذ املوازنة على كما استخدمت لل. ساس األنشطةلتنفيذ التسعري على أ
 استخدمت املعلومة على أساس األنشطة لقياس األداء واختاذ القرار يف إطار ما يسمى التسيري على أساس األنشطة

لتنفيذ الكفاءة عن ) Operational ABM(التشغيلي  التسيري على أساس األنشطة) 1(: ن مهابعديالذي يتكون من 
إعادة هندسة العمليات، إدارة اجلودة الشاملة تسيري النشاط، : بطريقة صحيحة؛ من خالل طريق القيام باألشياء

لتنفيذ الفعالية من خالل القيام ) Strategic ABM( سرتاتيجياال التسيري على أساس األنشطة) 2( .القياس املقارنو 
  .عالقات العمالءو  املوردينمع عالقات ، مزيج املنتج والتسعري، تصميم املنتج :عن طريق الصحيحة ءايباألش

  



 

 

: الفصل الثالث

منوذج مقرتح ملساهمة التسيري 

  على أساس األنشطة يف حتسني األداء
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  تمهيد
تفرض  الصعبة شديدة، هذه البيئة التنافسية منافسةتواجه فيها سريعة التغري  يف بيئات معظم املؤسسات تعمل

 أنحتسني األداء ال جيب على املؤسسة  أجلفمن . إلنتاج منتجات ذات اجلودة العالية وفعالة ةأكف  طرقإجياد يها عل
تعرف فقط تكاليف فعل األشياء ولكن جيب عليها أيضا معرفة ملاذا وكيف تفعل األشياء بالشكل الصحيح؛ ألن 

 Continuous(وهي عملية تعرف بالتحسني املستمر  والثغرات حتسني األداء يعين البحث املستمر للقضاء على النفايات
improvement .(التكاليف على أساس األنشطة والتسيري على أساس األنشطة هي أدوات مهمة يف تطبيق  نظام

نظام التكاليف على أساس األنشطة ميكن حتديد املناطق اليت يقدمها من خالل املعلومات القيمة . 1التحسني املستمر
ميكن إجراء عمليات ذلك، حتديد مبجرد و  .ضعف مستويات اجلودة  أو املناطق األكثر استهالكا للموارد ناملسؤولة ع

األخطاء   التحسني يف إطار تنفيذ التسيري على أساس األنشطة من خالل إحداث حتسينات يف تلك املناطق أو تقليل
نظام التكاليف على أساس األنشطة . 2ذلك أثناءأو حىت القضاء عليها مث رصد نتائج كل قرار متخذ  تلك املناطق يف

وتكمن  ،عن كل ما حيدث داخل املؤسسةشاملة بتوضيحه جلميع املهام اليت متارسها املؤسسات وتقييمها يقدم رؤية 
تنفيذ عمليات التحسني ليف إطار التسيري على أساس األنشطة  ة على أساس األنشطةقوته احلقيقية يف استغالل املعلوم

ن دوما حباجة إىل املعلومات الدقيقة و فاملسؤول ؛هذا ما ميكن أن حيسن أداء األعمال بشكل مباشر .ميع املستوياتجب
 3:نظام لفهم ومعاجلة قضيتني رئيستنيذلك الاليت يوفرها 

 بشكل أفضل يف السوق؛ تتموقعكيف ميكن للمؤسسة أن  -
ا الداخلية مع ختفيض تكاليفها   -  . كيف ميكن أن حتسن قدر

مارسة مباليت ختلق املنتجات ورحبية العمالء احلالية النظم والعمليات ، حباجة إىل فهم وتغيري اإلجراءات ؤالءهلذا، فه
يف الوصول إىل فهم أعمق للمنتج وحتليل رحبية على أساس األنشطة  ةعلوماملاستغالل و التسيري على أساس األنشطة 
دف حتسني األداء وفقا أسلوب التسيري على أساس األنشطة حيسن األداء  أنميكن القول  من أجل ذلك،. العمالء 
تركيزه على إرضاء العميل وحتسينه للعمليات الداخلية وهذا ما مينح فرصا للعاملني  عن طريقملنظور بطاقة األداء املتوازن 

حتسني األداء  إىلاية يف حىت اقرتاح منتجات جديدة مما يؤدي  أوتعلم وابتكار العمليات أو تطوير املنتجات احلالية لل
) 01/03(يوضح الشكل رقم  .املايل من خالل تغطية احتياجات السوق احلالية واملستقبلية وحتسني مستويات الرحبية

ا حتسني األداء لتصورنا لمنوذج الدراسة حسب    .مارسة أسلوب التسيري على أساس األنشطةمبكيفية اليت ميكن 
ا توضح سبقت اإلشارة إىل كون ة املؤسس رؤية بطاقة األداء املتوازن هي أهم وسيلة لقياس األداء الشامل؛ أل

 العمل أداء كيفية عن تظهر الصورة املتكاملةاليت املنفصلة واملتصلة  املقاييس من جمموعةمرتمجة يف  ،تهااسرتاتيجيو 
 أسلوب التسيري جيعل كل ما على تركيزها بقدر جانب واحد على تركز ال الدراسة مبا أن إشكالية. املستقبلي وتطوره
أسلوب  عالقة إلبراز الطريقة ذه الدراسة منوذج تصميم مت فقد، داء الشامل للمؤسسةاأل حيقق األنشطة أساسعلى 

  على أسلوب التسيري مسامهة دراسة ميكننا النموذج، هذا من انطالقا .بتحسني األداء األنشطة أساس على التسيري

                                                
1 Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, and Liming Guan (2009), Cost management: Accounting and control, South-
Western, Cengage Learning, Mason, USA, p429. 
2 Hooshang M. Beheshti (2004), Gaining and sustaining competitive advantage with activity based cost management system, 
Industrial Management & Data Systems, Vol. 104, n°05, p379. 
3 The basics of activity based costing & management, rapport of CostPerform UK, United Kingdom, p3. 
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  المقترحنمودج الدراسة ): 01/03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الباحثة: المصدر

 حمتوى أسلوب التسيري وهو املستقل املتغري بني تربط عالقات مجلة إىل جتزئته خالل من األداء حتسني يف أساس األنشطة
األنشطة نظام التكاليف على أساس لمخرجات املعلومة على أساس األنشطة كاستغالل يف  املتمثل األنشطة أساس على

واليت مت تقسيم األداء فيها إىل األربعة  بطاقة األداء املتوازن وفقا ألبعاد بتحسني األداء عنه املعرب املتغري التابع وحمتوى
مبؤشرات مدجمة يف هذه جتماعي فسوف يعرب عنه أما بالنسبة لألداء اال. جمموعة من متغريات جزئية لتسهيل الدراسة

  .األبعاد
الذي  الداخلية العمليات لبعد حمركا يعترب التعلم والنمو فمثال بعد ،يف احلقيقة توجد عالقة سببية بني هذه األبعاد

هلذا فان املقاييس . حمركا للبعد املايل يعترب الذي العمالء رضاء ضمانا للوصول إىل اإلنتاجية حتسني العمليات يعمل على
فعلى سبيل املثال ال احلصر، اجلودة هي هدف تفاعلي إجيايب  ؛املعتمدة يف هذا النموذج قد تتحقق من خالل عدة أبعاد

 افرتاضات كل الفصل هذا يف تأخذ املتغريين بني الرابطة العالقات مل الدراسة طبيعة أن كما. 1بني األبعاد األربعة
يتم التطرق هلا  كما أنه مت اختيار هذه املتغريات بناء على نتائج دراسات سابقة  .الطرفني بني الرابطة العالقة نوع تربز

   :املكونة هلذا الفصل يف كل مبحث من املباحث التالية
 ؛بعد العمالء تأثري التسيري على أساس األنشطة على :المبحث األول   
 ؛بعد العمليات الداخلية علىتأثري التسيري على أساس األنشطة : المبحث الثاني  
  ؛تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على بعد التعلم والنمو: الثالثالمبحث  
  البعد املايل تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على: الرابعالمبحث.  

  
  
  

                                                
1 Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996) , The balanced scorecard: Translating strategy into action, Harvard Business 
School Press, Boston ,USA, p30-32. 

  بعد العمالء
 ؛للعميلإضافة القيمة  -
 ؛وقت االستجابة للعميل  -
 .العمالء مع تسري العالقة -

 بعد العمليات الداخلية
  ؛التكلفة -
  ؛اجلودة -
   .الوقت -

 بعد التعلم والنمو
 ؛)التعلم واالبتكار(األفراد  -
 ؛اإلجراءات -

  .األنظمة -

ماليالبعد  ال  
 ؛حتسني هيكل التكلفة -
  .الرحبية -
  ،القيمة للمسامهني -

 تحسين األداء

ABM  

ABI  

ABC 
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  بعد العمالء  تأثير التسيير على أساس األنشطة على :المبحث األول
م على أكمل وجه مبا حيقق انصب االهتمام منذ  اخلمسينات على التوجه حنو العمالء من خالل الوفاء حباجا

نشاط اقتصادي  أيمت الرتكيز على السوق ليكون نقطة بداية  ثحي ؛التوازن بني مصلحة املؤسسة ومصلحة العميل
املخططة  األنشطةجمموع  إىلتطور مفهوم التسويق فقد . هوفقا لرغباتمتنوعة  منتجات تقدميبالرتكيز على العميل كذا و 

هلذا فنقطة . 1يف شكل منتجات تليب حاجاته ورغباته إليهواملتفاعلة اليت تنطلق من العميل يف شكل معلومات وتعود 
 يوفر من دور يأيت إشباعه ومن هنا يريد احتياج أو رغبة لديه عميل وجود هي منتج أي لتقدمي التخطيط يف البداية

. املنتجات املؤسسة مقدمة وليس العميل يراه الذي بالشكل االحتياجات أوات الرغب هذه إشباع حياول الذي املنتجات
ا إال ،احلقيقة هلذه املؤسسات غالبية رغم إدراك  الفيصل يكون أن دون معينة معايريها املنتجات بتطبيق تقييم ما تزال أ

 بل جيدة، منتجات تقدمي يكفي ال"نه أتعي  أن حتقق أهدافها يف سبيل املؤسسات تلك على هلذا. العميل فعل رد هو
  .2"اجليدة املنتجات على نه حيصلأ ويتأكد العميل يشعر أن جيب

حيث . من األداء إال إذا راعت بعد العمالء ًا مستوى جيد لن حتققعلى هذا األساس ميكن القول أن املؤسسة 
 نيبالعمالء احلالي اً نمرهو وبقائها واستمرارية نشاطها يف السوق احلالية املنافسة ظل ظروف جناح املؤسسة يف بات 

ضا العميل فرِ  ؛ويف الوقت املناسب معقولة بأسعارتقدمي منتجات ذات جودة عالية ب ذلك إال  ميكنال .واملستهدفني
ميكن للمؤسسة . جدد لزيادة احلصة السوقية هي أهم مقاييس األداء يف بعد العمالءواالحتفاظ به وجذب عمالء 

عالقة نشاء إيعمل على لعميل مبا من وجهة نظر اباستخدام مدخل القيمة  املستقبلينيني أو ياحلالرضا لعمالئهم الحتقيق 
م وحتقيق والئهم هامميزة ومستمرة معهم هذه العالقة تساعد و ما يساهم يف احلفاظ أو زيادة احلصة وه يف االحتفاظ 

 إىلتسعى  أنبل جيب جل حتقيق أهداف املؤسسة ألكن احلصول على عمالء راضني ال يعد كافيا من . السوقية
حتقيق  إىلمتعددة بتكاليف منخفضة مما يؤدي  تتميز مبواصفات منتجات ميعمالء مرحبني من خالل تقد اكتساب

يف هذا املبحث سوف حناول البحث عن تأثري أسلوب التسيري على أساس . 3اليةعحصة سوقية أكرب وعوائد مالية 
  :فرضية األساسية التاليةالاألنشطة على بعد العمالء هلذا مت وضع 

  "تساعد ممارسات التسيري على أساس األنشطة يف حتسني األداء من منظور العمالء"
إضافة القيمة للعميل، ختفيض : تسهيل اختبار هذه الفرضية مت تقسيم بعد العمالء إىل متغريات اجلزئية أجلمن 

  :على أساس ذلك قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل املطالب التالية. العمالء العالقة معوقت االستجابة للعمالء وتسيري 
 ؛القيمة للعميلتأثري التسيري على أساس األنشطة على إضافة : المطلب األول  
 ؛تأثري التسيري على أساس األنشطة على وقت االستجابة للعمالء: المطلب الثاني  
 تسيري العالقة مع العمالءتأثري التسيري على أساس األنشطة على : المطلب الثالث.   

  
  

                                                
قي وادارة املنظمات ختصص اقتصاد وادارة املعرفة واملعارف، قسم اميان قحموش، دور املعرفة يف حتسني تسيري عالقات الزبائن، رسالة ماجستري يف علوم التسيري يف اطار مدرسة الدكتوراه االقتصاد التطبي 1

  .21-20، ص2011/2012اجلزائر ،  -جامعة حممد خيضر بسكرة  علوم التسيرين كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
  : العربية الربيطانية للتعليم العايل، كيف تتعامل مع عمالئك بنجاح؟، على اخلط األكادميية 2

http://www.abahe.co.uk/customer-service-and-customer-care-enc/64104-methods-of-dealing-with-clients.html, 17/03/2016,  10:48. 
3Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996) , The balanced scorecard: Translating strategy into action, Op.Cit, p63, 85-91. 
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  تأثير التسيير على أساس األنشطة على إضافة القيمة للعميل: المطلب األول
: عنصران تحليل سلسلة القيمةل. امليزة التنافسيةكيفية حتقيق حتديد  يف مؤسسة للليل سلسلة القيمة حتساعد ي

تتألف سلسلة القيمة من مجيع  ،الصناعةعلى مستوى . للمؤسسةوسلسلة القيمة الداخلية  صناعةالسلسلة قيمة 
العملية، وتنتهي مع االنتهاء من  تطوير مساربدءا من اخلطوة األوىل يف  ؛هذه الصناعة يمة داخلاليت ختلق قاألنشطة 

التنافس  كثافة)1(: هيصناعة أي فاعل داخل تقوى تنافسية ت مخسة 1985سنة بورتر حدد . للعميل تقدمي اخلدمات
القوة ) 4(التهديد من املنتجات البديلة، ) 3(دد، اجلاحلواجز أمام دخول املنافسني ) 2(، احلاليني بني املتنافسني

كبرية على   حتديات استخدام حتليل سلسلة القيمةقد فرض ل. للعمالءالقوة التفاوضية ) 5(و التفاوضية للموردين
على أساس قيمة لتصنيف التكاليف مل تكن يف غالبها مصممة  التقليدية التكاليفنظم املؤسسات، من بينها أن 

تكاليف أنشطة  الذي حيدد األولسلوب مة ليكون األبعد ظهور مفهوم سلسلة القي )ABC(الـهلذا ظهر نظام . األنشطة
على أساس قيمة تصنيف التكاليف مشكلة  برز كأفضل نظام حلل بذلك .التكاليف حتميلسلسلة القيمة أثناء عملية 

تحديده للعوامل املؤثرة يف تكاليف أنشطة سلسلة القيمة ومنحه وسيلة لفهم سلوك التكاليف بعد حتديد ب ؛األنشطة
يشرح موقف التكلفة من حيث اخليارات اهليكلية واملمارسات  ًا إذفهو . يةسرتاتيجة وغري االالسرتاتيجيا األنشطة

 القيمة الدائمة للعميل تحقيقلاملؤسسات سعي يدعم  اعتماد هذا النظام أنما يعين . 1اإلجرائية واملهارات التشغيلية
)Customer lifetime value; CLV( فهم ميكن ه خالل يات فمنسرتاتيجقرار وبناء االالختاذ الأساسا سليما يعد  ألنه
 :2ز علىيرتكالبدارة العمالء إلتطوير اسرتاتيجيات  حيث ميكن للمؤسسةقيمة، العمالء على أساس ال

 القيمة؛خيلق أكرب قدر من  الذي العميللمبيعات حنو املخصصة لوارد املو اجلهود التسويقية توجيه  -
 ؛عاليةالقيمة ذوي التعزيز برامج الوالء اليت تساعد على االحتفاظ بالعمالء  -
 قيمة؛ال يمنخفضلعمالء ا إىل تعديل أنشطة خدمة العمالء -
 .القيمة يعاليلعمالء إىل ازيادة أنشطة خدمة العمالء  -

دارة من اإليتطلب  ممايف خلق قيمة للعميل، سامهة امللتحديد  موضوعياً  جاً للعميل  الدائمةقيمة التوفر  بالتايل،
العمالء إىل شرائح حسب  تقسيمسوف يتم  القيمة الدائمة للعميلفعلى أساس  ؛لعمالءلاسرتاتيجيات متباينة وضع 
ينبغي أن  على تطوير إجراءات حمددةساعد يلعمالء لقيمة ال طريقة خلق فهمإن  .ة هلمقيمحتقيق الاملسامهة يف درجة 

  ):02/03(هو ما يوضحة الشكل رقم  .3للمؤسسةالعمالء وزيادة الرحبية  أحسنؤدي إىل عالقات أفضل وأطول مع ت
 كمسبب للعوائد من العميلإضافة القيمة  ): 02/03(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Marshall W. Meyer (2002), Rethinking performance measurement: Beyond the balanced scorecard, Cambridge 
University Press, New York, USA, p116. 

                                                
1Terry Anderson, and Fathi Elloumi (2004), Theory and practice of online learning, Printed at Athabasca University, Canada, 
p67,79, 80, 88. 
2Joseph A. Ness, Michael J. Schroeck, Rick A. Letendre, and Willmar J. Douglas (2001),The role of ABM in measuring 
customer value: Part 2, Strategic Finance, Vol. 82, n°10, p48-49 
3 Ibid, p49. 

 العمالء
 بالعوائد املؤسسةميدوا  

 األنشطة
 تضيف قيمة للعميل 

 النشاط
 النشاط
 النشاط
 النشاط

 النشاط
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واألنشطة من تكاليف الحول أفضل معلومة يوفر نظام التكاليف على أساس األنشطة  لقد رأينا يف ما سبق أن
السليمة يف عملية على اختاذ القرارات تساعد املعلومة حول التكاليف إن . ةالتقليدي التكاليفتلك اليت تقدمها نظم 

تنظر اإلنتاج مع مراعاة رغبات العمالء اليت تسعى املؤسسة دوما لتلبيتها يف ظل سياسة تسعري ترضيهم، إذ يتوجب أن 
ا  بيع يف مر ستست تلتحديد ما إذا كان املعلومةذه كما ميكن أن تستعني . لتنفيذ تلك السياسةيف تكاليف منتجا

؛ وهو قرار صعب حيتاج إىل إنتاجهاعن وقف الترمبا تقرر واليت  منخفضة للغاية رحبهاش هواماليت تكون  املنتجات بعض
أما معلومة األنشطة فهي تفيد يف االستحواذ على حصة أكرب من السوق بعد حتديد  .أفضل املعلومات املمكنة

الذي يوضح مجيع استخدام حتليل األنشطة بومقارنتها بإمكانيات وطاقة املؤسسة  ؛السوق احلالية واملستقبلية احتياجات
مسببات التكلفة ويظهر ما يتوقعه  باالعتماد علىاألنشطة املستخدمة لتقدمي املنتج بواسطة خريطة األنشطة وتقييمها 

 )ABM(الـاستخدام معلومة األنشطة ومعلومة التكلفة ضمن أسلوب إن . العميل من كل عملية من خالل حتليل القيمة
حتسني  أجلأنشطتها من  قيمةباستمرار سني القيمة املقدمة للعمالء حيث جيب على املؤسسة أن تدرس يهدف إىل حت

فيمكن للمؤسسة أن تستخدم . غري املضيفة للقيمةإلغاء األنشطة أو  فيضها وختتطوير و لقيمة لاألنشطة املضافة 
غري مضيفة تكاليف تضيف قيمة، وتعترب بذلك األنشطة اليت تضيف التكاليف ولكن ال ممارسة  عن للتوقف )ABM(الـ

بالتايل حتسني مستويات األداء، كما هو احلال ته، تقليل جودة املنتج أو قيمعليها حىت ال تسبب  القضاءللقيمة جيب 
   :يوضح الدراسة املستمرة لقيمة األنشطة) 03/03(الشكل رقم  .1بالنسبة لنشاط التخزين والنقل الداخلي

 التقييم المستمر لطبيعة األنشطة): 03/03(الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 

Source: Roman L. Weil, and Michael W. Maher (2005), Handbook of cost management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
New Jersey, USA, p234. 

إدارة األنشطة  املؤسساتعندما تشتد املنافسة جيب على ف، ةسرتاتيجياالحتليل سلسلة القيمة أداة هامة لإلدارة  يعد
ا التنافسيةستتسبب يف فقدان ا ة وإال فإسرتاتيجياالمن الناحية  هاتكاليفو  وهذا هو هدف أسلوب التسيري على  .ميز

تكون املؤسسة قد قامت بالتسيري على أساس القيمة الذي يوحد  األسلوب هذافمن خالل تنفيذ . 2أساس األنشطة
عن طريق ختفيض أو القضاء على تأثري اإلجراءات  ذف السلوكيات املختلة وظيفياً حبجهود املؤسسة إلضافة القيمة 

فالتسيري على أساس القيمة فلسفة تضع جوانب القيمة يف صميم عملية . ليت تدمر القيمةاخلاطئة بـتوضيح األعمال ا
املعلومات حول القيمة الداخلية  )ABC(الـعلى حتقيقه حيث يوفر نظام  )ABM(الـوهو ما يعمل  ؛3اختاذ القرار

وحذف على أساس األنشطة لتحقيق رضا العميل  املعلومةالقرارات اإلدارية اليت تستخدم إن  .للمؤسسة لتوجيه القرار
دف األنشطة اليت ال تضيف قيم هي التسيري على أساس ، احتياجات العمالء ضمان تلبيةو العمليات  حتسنية 

من خالل مالحظة جمموعة من السمات املشرتكة يف  )Kaplan & Norton(قرتح كل من كابلن ونورتن القد . األنشطة
                                                

1 Roman L. Weil, and Michael W. Maher (2005), Handbook of cost management, John Wiley & Sons, Inc. in Hoboken, New 
Jersey, USA, p232-235. 
2 Terry Anderson, and Fathi Elloumi, Op.Cit, p88. 
3 Brian Plowman, Activity based management: Improving processes and profitability, Gower Publishing limited, USA, p111. 
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 أنشطة غير مضيفة للقيمة  أنشطة مضيفة للقيمة

 األنشطة

 تحليلها وتصنيفها
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مسات املنتج واليت تشمل دوره الوظيفي بالنسبة للعميل ) 1: (خمتلف الصناعات أن القيمة بالنسبة للعمالء مكونة من
العالقات ) 3(يف التعريف بنفسها للعمالء،  ةباقيإستصورة ومسعة املؤسسة اليت متكنها من حتقيق ) 2(وسعره وجودته، 

وهو ما . 1راعاة البعد الزمين وشعورهم اجتاه جتربة الشراء من املؤسسةبالعمالء واليت تتضمن خدمة التسليم للعمالء مب
  ):04/03(يوضحه الشكل رقم 

 كابلن ونورتن لقيمة العمالء   اقتراح): 04/03(الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 

Source: Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), The balanced scorecard: Translating strategy into action, Harvard 
Business School Press, Boston , USA, p74. 

يكون على  األداء يف بعد العمالء تنفيذياً يتضح جليا من هذا االقرتاح أن الوصول إىل خلق قيمة للعمالء مبا حيسن 
  .  الثاينوهذا ما سيتم توضيحه يف املبحث . املستوى التشغيلي يف بعد العمليات الداخلية

  :ا اقرتاح الفرضية اجلزئية التاليةنميكنما تقدم على أساس 
  "يساهم التسيري على أساس األنشطة يف إضافة القيمة للعميل "

  التسيير على أساس األنشطة على وقت االستجابة للعمالء تأثير: المطلب الثاني
ا بشكل صحيح الذي تستغرقه يف تنفيذ أنشطتها من أجل لقياس الوقت املؤسساتحتتاج   إىلفقد تلجأ  ؛إدار

لطلبات فيها اليت تستجيب واملرونة السرعة  يصفالذي ) Customer-response time( لعميللستجابة االوقت دراسة 
من بني  التسليم مواعيداحلاجة ضمن تلبية و تقليل وقت التسليم  عل املؤسسة تعمل، زيادة رضا العمالءدف  .العمالء

 اإلنتاجيةقدرة الزيادة ل اإلدارةتاج حتتسليم املنتج يف الوقت احملدد  جلفأل ؛االختناقات هيللتأخري  يةالرئيس األسباب
  : 2مكونات وقت االستجابة للعمالء يوضح) 05/03(رقم الشكل  .بالقضاء على تلك االختناقات

  عناصر وقت االستجابة للعمالء):  05/03(الشكل رقم 
  
  
  

Source: Roman L. Weil, and Michael W. Maher (2005), Handbook of cost management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
New Jersey, USA, p235. 

  ؛عتصنيالقسم ل العميل أوامرمتطلبات  ليحددقسم التسويق  املستغرق يفالزمن  :)Receipt time(وقت استالم  -
 منذهو الزمن الذي يستغرقه و تصنيع التسمى أيضا مهلة ): Manufacturing cycle time; MCT( التصنيعوقت دورة  -

 .فهو جمموع وقت التصنيع ووقت االنتظار. االنتهاء من تصنيع املنتجاتوقت التصنيع إىل تقدمي األمر إىل قسم 
ّ  كما ميكن للمؤسسات أن كفاءة دورة التصنيع  مقياسباستخدام للعمالء  م جهود حتسني زمن االستجابةتقي

)Manufacturing cycle efficiency; MCE(، والذي حيسب بالطريقة التالية:  
  )1(املعادلة ...    دورة وقت التصنيع   وقت التصنيع المضيف للقيمة =كفاءة دورة التصنيع 

                                                
1 Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996), Linking the balanced scorecard to strategy, California Management Review, 
Vol. 39, n°01, p62. 
2 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and Madhav V. Rajan (2015), Cost accounting: A managerial emphasis, Printice- 
Education, Inc., USA, p8, 745-746. 

العالقات   الصورة سمات المنتج القيمة  = + + 

األساسية الوظائف  الجودة السعر الوقت  

  تلقى العميل للمنتج                                                                                                                     العميل للمنتجطلب 
  أمــــــــــر التحضير                  تنفيذ العملية اإلنتاجية               االنتهاء من اإلنتاج                                       

 
  
  

 تنظيم وقت التسليم     تنظيم وقت اإلنتاج                       تنظيم وقت االنتظار                    تنظيم وقت االستالم                                       
  

  إجمالي وقت االستجابة للعمالء                                                                      
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مثل البناء، اخلدمات املصرفية، تأجري عدة  قطاعاتيف  ةاسرتاتيجيذات أمهية تعترب السريعة للعمالء  ةستجابفاال
ن عدم القدرة على تسيري عشركة إيرباص، تضطر لدفع غرامات لتعويض عمالئها  مثالف. السيارات والوجبات السريعة

  .1اليت تقدمها هلمالنقل اجلوي خدمات  تنفيذ نتيجة للتأخر يف ارحال
تحديد األنشطة اليت تستهلك معظم بلعمالء لابة زمن االستجاألنشطة على ختفيض على أساس التسيري يساعد 
واحلصول  املطلوب االئتمانالتحقق من فمثال يف القطاع املصريف عملية . بقيمتها النقدية أو وقت تنفيذهااملوارد، سواء 

رر إذا قُ لكن . إذا كان هذا النشاط ينفذ يدوياً  غالبا ما يؤخر طلبات القروض العقارية ،على املعلومات الالزمة لذلك
لشركة  ميكن بالتايل ؛ملستغرق يف تنفيذهالوقت امن استخدام شبكات الكمبيوتر ميكن أن تقلل إىل حد كبري تطويره ب

 كما ميكن التخلص من الكثري من الوثائق. القروض باتطلمن  كثريعلى السهولة املوافقة برفض أو الالرهن العقاري 
املؤسسة قد عاجلت طلبات أكثر يف نفس املدة وهذا سيجعل عمالءها بذلك تكون  .ال تضيف قيمةو تطلب قد اليت 

م بشكل أسرع وبتكلفة وجهد أقل كفاءة   حيسنميكن أن  التسيري على أساس األنشطة. 2راضني على تطبيق عمليا
 لعمالءلة ستجاباالوقت غري املضيفة للقيمة املكلفة واليت تبطئ من أو القضاء على األنشطة املضيفة للقيمة األنشطة 

من خالل حتقيق للعمالء سوف تضاف قيمة بطبيعة احلال،  .وقت استجابة العمالء والتكاليف ستنخفض وبالتايل فإن
  .3األرباح وحيقق زيادة يف رضا العمالء يرفعاإلنتاج، من زيد يذلك الوقت ميكن أن  تقليصفاستجابة سريعة ألوامرهم 

  :اجلزئية التاليةعلى هذا األساس ميكنا اقرتاح الفرضية 
  "يساهم التسيري على أساس األنشطة يف ختفيض وقت االستجابة للعمالء"

 العمالء  العالقة معتأثير التسيير على أساس األنشطة على تسيير : المطلب الثالث
ل إيصا خالل من رحبةامل العمالء بعالقات واالحتفاظ لبناء الشاملة العملية :"العمالء بأنه العالقة معتسيري  فيعر 

بالتايل فهو تبين  .4"العمالء وتنمية الحتفاظوا بكتساكاال معينة   مفاهيم يشمل للعميل وهذا عاليني ورضا قيمة
ياكل اهلو  النظم اإلجراءات،جمموعة ، إذ ميثل هائاملؤسسة لنظام يعمل على االتصال والتواصل أكثر فأكثر مع عمال

ا مع عمال التنظيمية جيب على ، تسيري العالقة مع العمالءلتحقيق جناح . 5هائاليت تساعد املؤسسة يف تسيري عالقا
. كل نقطة تواصل معهمالعمالء يف   مع تنسيق التفاعلتعزيز السلوكيات وتنفيذ العمليات والتقنيات اليت تدعم  املؤسسة

تعزيز ، من خالل إنشاء قنوات بيع تناسبهم و العمالء ولرعايةلتسويق ل جديدة طرقاوغالبا ما تتضمن هذه العملية 
دف حتسني خدمة العمالء و  االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالستثمار يف بئهم والحتقيق االبتكار والتعاون 

  .6استحواذ ونشر املعرفة بالعميل إنشاء،
ا لفهم األنشطة اليت توجه إن   ةضروريتعترب من األمور الالعمالء وحتديد رحبية لعمالء والتكاليف احلقيقية للقيام 

نظرة ؛ الذي مينح )ABC(الـنظام  هومصدر هذه املعلومات . يف تنفيذ برنامج فعال لتسيري العالقات معهمبدء القبل 
تعزيز  ميكن أساس األنشطة وبالتايليتم استغالهلا ضمن أسلوب التسيري على على الكيفية اليت ميكن أن  جديدة

                                                
1 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and  Madhav V. Rajan (2011), Op.Cit, p745. 
2 William N. Lanen, Shannon W. Anderson, and Michael W. Maher (2011), Fundamentals of cost accounting, McGraw-Hil/ 
Irwin, in New York, USA, p357. 
3 Michael W. Maher, Clyde P. Stickney, and Roman L. Weil (2007), Managerial accounting: An introduction to concepts, 
Thomson South-Western  , USA, p127. 
4 Philip Kotler, and Gerry Armstrong (2016), Principles of marketing, Pearson Education Limited, England, p37. 

  .162، ص2012خيضر بسكرة، اجلزائر، جامعة حممد ، 25: العددإميان قحموش، تنمية العالقة مع الزبون مسار لبناء والئه، جملة العلوم اإلنسانية،  5
6 Joseph A. Ness, Michael J. Schroeck, Rick A. Letendre, and Willmar J. Douglas, Op.Cit, p48. 
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 )ABC(الـنظام حيسن  حيث .على أساس األنشطة املعلومةباستخدام  تسيري العالقة مع العمالءاملستخدمة يف  بياناتال
نظام هذا الوبالتايل يوفر . 1أو العميلاليت تعود بالفائدة على عملية البيع ودقة تكلفة املنتج و البيانات تلك دقة من 

  2:التقليدية مثلالتكاليف  نظماستبعادها من أو اليت مت ملعلومات املهملة ا العالقة مع العمالء تسيريل
 ؛يف املستقبلحيتمل أن يوفرها و اليوم،  لعميلا هاوفر ي اليتالربح يف سامهة املطلقة والنسبية املمستوى  حتديد -
 ؛عميل كلمن  مسامهة الربح  يفميكن أن تزيد الالزمة واليت اخلطوات حتديد  -
 . للعميل، وما إذا كان كل ما تقوم به املؤسسة يستحق ما هو مهم فعل يةكيف -

تسيري العالقة مع املتعلقة بحتديد تكلفة مجيع األنشطة  يفدورا هاما نظام التكاليف على أساس األنشطة يلعب 
من  للعميل الدائمةقيمة الأبعاد  فتظهر. ومسببات حدوثها وتصنيفها حسب املعايري املختلفة اليت يعتمدها العمالء

      3:أسلوب التسيري على أساس األنشطة كما يلي يف إطارحيث التكلفة 
، وقد تكون خمصصة اكتساب العمالءبتكون من مجيع التكاليف املتعلقة ت ):Cost to acquire( كتساباال تكلفة  -

محصول مرة أخرى على العمالء لل أو تكاليف احلصول  عمالئها احلالينيلمنتجات جديدة أو لتقدمي  مت خسار
حيث يشمل سعر التكلفة تكلفة جهود  اإلعالن والتسويق، وأنشطة البيع املباشر مثل تكاليف. على عمالء جدد

 االستحواذ الناجحة وتكلفة اجلهود الفاشلة؛
املنتجات تقدمي  اليت تتحملها املؤسسة أثناء عمليةتضم مجيع التكاليف ): Cost to provide(التقديم تكلفة  -

 ؛باشرةمغري أو تكاليف  مباشرة كاليفت سواء كانتللعمالء، 
خالل السنوات ف .عمالءاملقدمة لل اتدماخلبكل التكاليف املتعلقة   تشمل ):Cost to serve( خدمةالتكلفة  -

كبرية وهامة للعديد من   تشكل مصاريفاملاضية، سلسلة التوريد وأنشطة خدمة العمالء قبل وبعد البيع أصبحت 
ا اعتربت وس   ة جلذب العمالء واحلفاظ على والئهم؛لياملؤسسات أل

أو مع العمالء  ةاحل اإلبقاء على العالقيشمل مجيع التكاليف املتكبدة لص): Cost to retain( تكلفة االحتفاظ -
احلمالت تتضمن تكاليف بناء العالقات، هذه التكاليف  من حيث املفهوم، فإن. بيع األويلالبعد أن مت  هاتعزيز 
 .خلدمة املذكورة أعالهاتكاليف عن  التميز صعبة هاكثري مناليف املمارسة العملية، لكن . وحوافز العمالء شهاريةاإل
يوفرها نظام  يف حني لعمالءل يةحتمالاالقيمة الحساب الرحبية أو  تسيري العالقة مع العمالءأسلوب  يراعي ال

املزيد من اجلهد واملوارد اليت استثمار  تسيري العالقة مع العمالءيتطلب من رحبية العمالء، معلومات دون ف .)ABC(الـ
؛ جهود املبيعاتفيها األولويات اليت ينبغي أن تستثمر  معلومات حتدد )ABC(الـيوفر  .تكون مرحبة بشكل دائمال قد 

قدمت لكل الية من اخلدمات اليت املولويات األاختبار وحتديد ب )ABM(الـيقوم  علومة على أساس األنشطةاملفباستخدام 
 فرحبية .4نسجم مع هيكل التكاليفتللتأثري على طلب العمالء بطريقة  املقبولحتديد التكاليف وهامش الربح عميل و 

 .5تسيري العالقة مع العمالء انب حيوي منواجل) ABM(الـالعميل هي البعد املفقود الذي يهتم بتطويره 

                                                
1 Brent J. Bahnub (2010), Activity-based management for financial institutions: Driving bottom line results, John Wiley & 
Sons, Inc. in Hoboken, New Jersey, USA, p170. 
2 Gary Cokins (2001), Activity-based cost management: An executive's guide, John Wiley & Sons, New York, USA, p178. 
3 Joseph A. Ness, Michael J. Schroeck, Rick A. Letendre, and Willmar J. Douglas, Op.Cit, p45-46. 
4 Gary Cokins (2001), Activity-based cost management: An executive's guide, Op.Cit, p178. 
5Brian Plowman, Op.Cit, p114. 
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، فمثال .يف دعم أنشطة املؤسسة يف كل ما تقدمه للعميل) ABM(الـإن التعرف على هذه املعلومات يساعد 
لعمالء امبجرد حتديد تكلفة  .كل عميللخصائص اخلدمة الفعلية على لعمالء ل توفري اخلدمةبتستمد األنشطة املتعلقة 

هلذا يدعم . ميكن حتديد القيمة النسبية للعمالءمع املؤسسة العميل تعامل  مدةومواءمة التكاليف واإليرادات على مدى 
، املؤسسةزيد من الوضوح، ليس فقط يف عالقة العميل مع حيث يقدم امل تسيري العالقة مع العمالءبرامج ) ABM(الـ

فرصة  أيضايتيح هذا األسلوب . ئهاعمالإلرضاء واردها اخلاصة مل املؤسسة استثمارولكن أيضا فيما يتعلق بكيفية 
) ABM(الـ يوفرهاهذه الرؤية اليت سوف إن . أفضل املمارسات حنوالتقدم  وتقييمنشاء املقاييس املرتكزة على العمالء إل

والعمليات  تسيري العالقة مع العمالءيساهم يف  لتفعيل شرائح العمالء املختلفة من خالل ما يستخدمه من معلومات
تكاليف توضيح و الدقيقة لعمالء ارحبية من التعرف على  )ABC(ـلميكن  بحكم طبيعته،ف ؛على حد سواءالداخلية 

إما حترك ؛ )ABM(الـيف إطار  اجتاهني استخدامها يفميكن هذه املعلومات . ومسببات وتصنيفات أنشطة حتفيز العمالء
 .1متسليمها هل أو تقلل من حدوث وتكلفة األنشطة والعمليات اليت يتممنتجات مستهلكة للموارد أقل حنو العمالء 

وغري  نيرحباملفهم خصائص عمالء ب جيعل املؤسسات تتطلع إىل األماملقيمة الدائمة للعميل مفهوم اطبيق تلعل 
ا أن تنشطة األالتنبؤ بسلوك العمالء يف املستقبل وحتسني استهداف مبا يسمح هلا ب .املرحبني . أعماهلاطور اليت من شأ

تكاليف واملوارد اليت كانت اليف وقت مبكر، ميكن جتنب ) Loser(ؤ بالعميل اخلاسر فإذا كانت املؤسسة ميكنها التنب
أن  )ABM(الـألسلوب  ميكن  ). Champion(حتقق قيمة سلبية واستثمارها يف توفري أفضل اخلدمات للعميل البطل 

من خالل استخدام خمتلف معلومات اليت يوفرها نظام  تسيري العالقة مع العمالءجناح  لتقييموأداة  اً يكون أساس
 تسيري العالقة مع العمالءنتيجة لدمج ف. العالقة مع العمالءوضع اسرتاتيجيات لتعزيز القيمة املستمدة من يف ) ABC(الـ

  .2قيمة أكرب للمسامهنيللعميل حتقق املؤسسة والء العمالء وختلق  الدائمةقيمة التنفيذ ب )ABM(والـ
سن القيمة والرضا لعمالئها من خالل األساليب حتُ املؤسسة لضمان أن  تسيري العالقة مع العمالء نظممت تصميم 
مسار األحداث، التعرف على مجع البيانات،  ،حيث ميكن هلا  التخطيطالتواصل معهم،  يف املؤسسةاليت تستخدمها 

اوتنظيم  على  تسيري العالقة مع العمالءذا يركز  .قبل البيع إىل ما بعد البيع لكل التوقعات والعمالء احلاليني مما عمليا
شاعر العمالء يهتم  مب  تسيري العالقة مع العمالءالعميل الذي يشكل حمور عمل أسلوب تسيري على أساس األنشطة؛ ف

مو  على استهالك موارد تنوع املنتجات وخدمة العمالء  ردراسة أثل ويل اهتماماً ي) ABM(الـأما أسلوب  تفضيال
يتم دعمه مبعلومات نظام التكاليف على أساس عندما ولكن صورة جزئية  تسيري العالقة مع العمالءيوفر . املؤسسة

ضمان رضا إىل  تسيري العالقة مع العمالء نظمدف هلذا . أكثر فائدةصورة  يعطي) ABM(الـاألنشطة ضمن أسلوب 
ما إذا كان العمالء  تقيس املعلومة على أساس األنشطة. العمالء ومعاجلتها حبيث يتم توفري قيمة العمالء احلقيقية

تنفيذ فرص التحسني و فيعمل على التعرف على ) ABM(الـأما أسلوب يدفعون مثنها،  مماموارد أكثر  ونستهلكي
دف يف  اإلجراءات التصحيحية   .3قيمة حقوق املسامهنيإىل حتقيق التوازن بني قيمة العمالء  و اف اية املطواليت 

  :وعلى هذا األساس ميكننا اقرتاح الفرضية اجلزئية التالية
 "العمالء العالقة مع يساهم أسلوب التسيري على أساس األنشطة يف دعم تسيري "

                                                
1 Joseph A. Ness, Michael J. Schroeck, Rick A. Letendre, and Willmar J. Douglas, Op.Cit, p49. 
2 Idem. 
3 Gary Cokins (2001), Activity-based cost management: An executive's guide, Op.Cit, p177-178. 
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 بعد العمليات الداخلية  تأثير التسيير على أساس األنشطة على :المبحث الثاني
ّ من التَ  املؤسسة متكن اليت التشغيلية واإلجراءات العوامل يركز بعد العمليات الداخلية على العمالء  رغبات لتلبية زِ مي

هلذا ميكن القول أن بعد . للمسامهني يف سبيل الوصول إىل النمو والتعلم مرضية مالية مبا حيقق نتائج منها املتوقعة
العمليات الداخلية يشكل التنفيذ العملي لكل اخلطط اليت ترسم من قبل املؤسسة سواء املتعلقة بالعمالء أو املسامهني أو 

على  السيريتستغل بتطبيق ممارسات فيوفر معلومات مالية وغري مالية  أما نظام التكاليف على أساس األنشطة . العاملني
دف ختفيضها سيؤدي بالنتيجة إىل  ؛أساس األنشطة كما أن . التكلفةب التحكمحيث أن تتبع النشاط وحصر تكلفته 

حتليالت أما تنفيذ . املطلوبة وختفيض دورة الوقتاجلودة  يهدف إىل حتقيق مستويات حتسني النشاط بصورة مستمرة 
للعملية اإلنتاجية مما سيصب يف إزالة نقاط االختناق أو املوارد املقيدة  سيؤدي إىلسار النشاط يف م وهندستهاالقيمة 
  .أو حىت إعادة هندستها مبا حيقق األهداف التشغيلية األنشطة والعملياتحتسني 

يف هذا املبحث سوف حناول البحث عن آلية تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على بعد العمليات 
  :الداخلية هلذا مت وضع فرضية األساسية التالية

  " من منظور العمليات الداخلية األداءحتسني على ممارسات التسيري على أساس األنشطة تعمل  "
تسهيل اختبار هذه الفرضية مت تقسيم بعد العمليات الداخلية إىل ثالث متغريات جزئية استخدمها سابقا  أجلمن 
بل ِ : يف دراسة أثر نظام التكاليف على أساس األنشطة يف حتسني األداء وهي) Ittner & al., 2002( أتنر وزمالئه من ق

التكلفة، اجلودة والوقت وهي مقاييس تقليدية لألداء التشغيلي وأهداف ألسلوب التسيري على أساس األنشطة يف نفس 
ا) Roberts & al., 2000(وزمالئه  روبرتسوفقا لتعريف . الوقت اليت تركز على إدارة األنشطة  الفرع من املعرفةذلك  :بأ

حتليل األنشطة، حتليل مسببات التكلفة، ومقاييس : املؤسسة وتشمللتحسني العمليات وخفض التكاليف داخل 
التعرف و  الوقت، واحلد من دورة عادة هندسة العملياتكمصدر للمعلومات إلعلومة أساس األنشطة  املفتستخدم  األداء؛
  :هلذا مت تقسيم هذا املبحث إىل املطالب التالية.  1حتسني العمليةفرص على 

 ؛تأثري التسيري على أساس األنشطة على التحكم يف التكلفة: المطلب األول  
 ؛تأثري التسيري على أساس األنشطة على حتسني اجلودة: المطلب الثاني  
 تأثري التسيري على أساس األنشطة على إدارة الوقت :المطلب الثالث.   

  
  
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Mike Roberts, Andrew Muras, and Daryl Paschall (2000), Planning and budgeting for quality: An activity-based approach, 
Quality Congress, ASQ’s 54th Annual Quality Congress Proceedings, Milwaukee, p621. 
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  على التحكم في التكلفة  تأثير التسيير على أساس األنشطة: مطلب األول ال
ليوفر آلية أفضل لتعقب استهالك املوارد االقتصادية؛ حيث يعمل على  األنشطةأساس  نظام التكاليف علىقرتح ا

كما يقوم هذا النظام . إحكام عملية قياس التكلفة ويفرض الرقابة على كل من املوارد واألنشطة وأهداف التكلفة
حلد من اإلسراف بتحديد الطاقات املتاحة وآليات استغالهلا؛ فيوضح فرص التحسني يف مجيع املستويات مما يؤدي إىل ا

الية يف إطار أسلوب التسيري على أساس امليف املوارد من خالل القرارات املتخذة على أساس املعلومات املالية وغري 
تقييم " :بأنههلذا األسلوب ) Hilton, Maher & Selto(هيلتون، ماهر وسلتو بالنظر إىل التعريف الذي قدمه . األنشطة
جيمع بني  فهوبالتايل  تكلفة والقيمة لتحديد الفرص املالئمة ألغراض حتسني الكفاءةالعمليات من ناحية الألنشطة 

 العميلاملضافة لعمل التحسينات املستمرة اليت ترفع القيمة لدى  حتليالت التكلفة على أساس األنشطة وحتليالت القيمة
  .)ABM(الـممارسات  على العتمادتسيري باالأهدافه يف  )ABC(الـذا حيقق نظام .1"الضائعة املوارد وختفيض

ختفيض التكلفة  ) 1: (على التحكم يف التكاليف من خالل األنشطةيتمثل تصورنا يف تأثري التسيري على أساس 
التعرف على املناطق اليت تتطلب بعد  توجيه التكلفة) 2(مث  كخطوة أوىل من استغالل املعلومة على أساس األنشطة؛

للتحكم يف  اً ختطيط التكلفة يعترب أسلوب) 3(؛ كما أن فيها يف سبيل إرضاء العمالءأكثر بذل جهود وصرف موارد 
  .   والتعرف على تشكيلة املوارد اليت حنتاجها أثناء عملنا على التحسني املستمر هاوتقدير التكاليف املستقبلية 

  دور التسيير على أساس األنشطة في تخفيض التكلفة: أوال 
التكاليف  نظموعدالة من  دقةيهتم نظام التكاليف على أساس األنشطة بتوفري معلومات عن تكلفة اإلنتاج أكثر  

 املؤسسة واردمأن األنشطة تستهلك بافرتاضه  ؛أكثر أمهية ومنفعة للمستفيدين تكون هذه املعلومات ةالتقليدية ومن مث
أن األنشطة هي اليت تتسبب يف إحداث   ذلكيعين .نشطةاأل هذه التكلفة هي اليت ختلق الطلب علىأهداف وأن 

 فالتكاليف تتغري مع التغري يف عدد وكثافة األنشطة وليس مع التغري يف حجم املنتجات. أهداف التكلفةالتكلفة وليس 
ا من أجل تقدمي أهداف التكلفةأما . مثال ميثل هذا  .هافتستهلك املوارد عن طريق استهالكها لألنشطة اليت مت القيام 

  .2أن املنتجات هي اليت تستهلك موارد املؤسسةبالتكاليف التقليدية  نظمافرتاض  عناملبدأ خروجا 
ا كما  يقدم هذا النظام معلومات مفصلة عن األنشطة املضيفة للقيمة واألنشطة غري املضيفة للقيمة اليت تقوم 

ذه األنشطة وكذلك  هذه املعلومات يف ظل أسلوب  استخدام .املسببة هلذه التكاليفاملؤسسة وحتديد التكلفة املرتبطة 
وعمليات تستهلك مصادر  تصميم منتجاتالقضاء على ازدواجية األعمال و بيساعد على ختفيض التكاليف  )ABM(الـ

إىل جانب زيادة كفاءة األنشطة احلالية والتخلص من األنشطة اليت ال تضيف قيمة للعميل وتعزيز التنسيق  ؛أنشطة أقل
يف جمال التخطيط االسرتاتيجي يف حتديد درجة ) ABC(الـلنظام  يتمثل االستخدام األساسي .3مع العمالء واملوردين

  . 4ملتها املؤسسة فعال يف سبيل حتقيق أهدافهاعلى االنتفاع بالتكلفة اليت حت املرونة اليت ترتبط بالقدرة
  :بـتكاليف اإلنتاج الدقيقة وتوضح آلية إلدارة وضبط التكاليف حتدد املعلومة على أساس األنشطة نرى أن 

 املتبادلة فهم العالقاتوتسمح ب أنشطة املؤسسةروابط بني حتدد خريطة األنشطة طبيعة ال: تحليل األنشطة -
                                                

1 Michael W. Maher, Frank Selto, and Ronald W. Hilton (2010), Cost management: Strategies for business decisions, 
McGraw-Hill, New York, USA, p180. 
2 Jay S. Holmen (1995), ABC vs. TOC: It’s a matter of time, Management Accounting, Vol. 76, n°07, p38-39. 
3 Christopher D. Ittner, William N. Lanen, and David F. Larcker ( 2002), The association between activity-based costing and 
manufacturing performance, Journal of Accounting Research, Vol. 40, n°03, p713. 

  .266، ص2004 السعودية، العربية اململكة ،بالرياض مركز البحوث ،أمحد حممد زامل، معهد اإلدارة العامة: املؤسسات املالية، ترمجةجويل مابريل، حتديد التكلفة على أساس النشاط يف  4
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املوارد استخدام مقدار ميكن هلذه اخلريطة أن توضح  .عملية يف كلاألنشطة وترتيب كل موقع  بينها، كما تظهر 
تغيري طريقة العمل احلالية حيث من املمكن أن خريطة األنشطة على تعمل  .نشاط وكذا الوقت الالزم ألداء كل

 إىلمعينة  ميكن تقريب منطقة فمثال. جدًا ولكنه ذو أثر واضح على حتسني أداء العملية اً يكون هذا التغيري بسيط
أكثر   عملية مما خيلق وإيابًا ذهابـا ً  من ذلك الوقت الذي يستغرق يف املشي الشحن حيث يتم التخلص منطقة
يسمح بتحديد حيث  ؛جة أمهية كل نشاط متارسه املؤسسةفيظهر در ) ABC(ضمن الـأما تصنيف األنشطة . كفاءة

 هظهر هذت. التعرف على األنشطة املنحرفةو قيمة، التصنيف اهلرمي سلسلة ال طبيعة كل نشاط على أساس
) value-added Costs(حيث يتم دعم التكاليف املضيفة للقيمة  ؛كيفية التعامل مع تكاليف األنشطة  اتالتصنيف

ا اليت إذا استبعدت سوف ختفض من املنفعة الفعلية أو املتوقع بينما . ملنتجاتامن  العمالءاليت حيصل عليها  ةأل
  .1مقابلها قيمة أو استبعادها الن العميل ال يرغب يف الدفعاملضيفة لل غرييتم ختفيض التكلفة 

 واملرتابطة بطرق املتشابكة العوامل من العديدب حدوثها يف والتسبب التكلفة حتريك يتم :تحليل مسببات التكلفة -
 سبباتهذه امل حتليل يقدم .اليت تسمح بتفسري التغري يف التكلفة وهي العوامل يطلق عليها مسببات التكلفة معقدة

 اإلنتاج تكلفةمثل  خمرجاته مع النشاط تكلفة عالقة تعكس منها فاملالية مالية، وغري مالية بيانات ومعلومات
  .2خمرجات النشاط جودةمستوى و  أداء النشاط كفاءة مدى تعكسف املالية غري أما ،اجلودة وتكلفة املعيب

كما أن . يتم استخدام املعلومة على أساس األنشطة يف إطار التسيري على األنشطة يف اختاذ القرارات السليمة
التكلفة بعناية أكرب من خالل التحديد الدقيق ملسببات التكلفة يلفت االنتباه إىل أن التكلفة  حتميلاختيار أسس 

يتسبب يف حدوثها العديد من العوامل غري حجم الوحدات املنتجة أو املباعة وإمنا هناك مسببات تكلفة خمتلفة ومتنوعة 
من  )ABC(الـن نظام أكما . وظائف أو املنتجاتتسيري األنشطة بدالً من تسيري ال) ABM(الـلذلك يتم ضمن أسلوب 

  .خالل رمسه خلريطة األنشطة يربز التكامل بني األنشطة املضيفة للقيمة وغري املضيفة للقيمة
  دور التسيير على أساس األنشطة في توجيه التكلفة : ثانيا

 أفضل؛ ألن حتليل بشكل التكلفة سلوك لفهم الالزمة إن نظام التكاليف على أساس األنشطة يوفر املعلومات
اا  األمر املؤسسة داخل املتبادلة والعالقات العمليات لكافة إىل فهم أفضل يؤدي أن شأنه من ألنشطة وربطها مبسببا

 )ABM(الـالذي يقوم به أسلوب  األنشطة لتكاليف العميق التحليل أن كما. التكلفة على يسمح برقابة أفضل الذي
 يعينهذا . املمكنة التحسني فرص عن يكشف فيهاتسبب  اليت والعوامل تكاليف األنشطة عاتبعد التعرف على جمم

 املطلوبة واملوارد األنشطة عن التكاليف من خالل تقدميه ملعلومات مفصلة قد طور الرؤية والرقابة على )ABC(الـأن 
  . 3املواردو العمل  من املزيد تتطلب األنشطة أي حتديد  يف املديرين لتنفيذها والعالقة السببية بينها مما يساعد

 األنشطة لتلك املوارد يؤدي تقدمي نفس استهالكفتخفيض الطلب على توجيه التكلفة ال يقل أمهية عن ختفيضها، 
 جيب أن تعقبها مرحلة ثانية مهمةاليت تعترب هذه العملية املرحلة األوىل من التحليل . املستوى من املخرجات مبدخالت أقل
                                                

- 727، اجلزء األول، ص2003، 2عودية، ط، اململكة العربية السبالرياض مدخل إداري، ترمجة أمحد حامد حجاج، دار املريخ: حماسبة التكاليف ،سريكانت داتار، جورج فوسرت تشارلز هورجنزن، 1
728.  

لد االقتصادية الدراسات التنافسي، جملة املوقف تعزيز يف اسرتاتيجي منظور من التكاليف إدارة أمحد، دور أمني بن سعيد، زغدار 2 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 06: ، العدد01:واملالية، ا
  .17، ص2013اجلزائر، الوادي،  التسيري، جامعة

دراسة تطبيقية يف معمل مثلجات اخلفاجي يف حمافظة النجف األشرف، جملة التقين،  اإلداريةميثم مالك راضي، جمبل دواي امساعيل، حتديد التكاليف على أساس األنشطة ودوره يف اختاذ القرارات  3
لد   .88-87ص، 2011، هيئة التعليم التقين، العراق، 09: ، العدد24: ا
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ا التصرف مع هذه املوارد احملررة ما أن تتخلص من هذه املوارد إ: نكون لإلدارة بدياليوهنا . وهي الكيفية اليت يتم 
يعد االختيار الثاين أكثر صحة ألنه يساهم يف  1احملررة كليًا أو أن تعيد توزيعها وتوظيفها مبا حيقق خمرجات إضافية

اإلجراء مصطلح توجيه التكلفة وتعين به  القد أطلقنا على هذ. دخالتستوى من املاملتقدمي خمرجات أكثر بنفس 
التعرف على املناطق اليت سيتم فيها استهالك التكلفة يف سبيل تقدمي منتجات ترضي العمالء مث دعم لتلك املناطق 

تحليل األنشطة بدليل جيد إلعادة توظيف املوارد احملررة  )ABI(الـيف حقيقة أن . بتوجيه املوارد احلالية واملستقبلية هلا
ألن خريطة األنشطة كملخص لتحليل األنشطة تبني سبل توجيه املوارد احلالية واملستقبلية؛ . وحتليل مسببات التكلفة

زيز األنشطة حيث يتم تع .وطبعًا سيكون هذا التوجيه حنو تقدمي املنتجات األكثر طلبًا يف السوق وفقا لتحليل القيمة
  . أما مبوارد حمررة من ختفيض تكلفة األنشطة غري املضيفة للقيمة ،املضيفة للقيمة من خالل ختصيص موارد أكثر هلا

عند هذا احلد، ولكن أيضا تكون يف االستثمارات اجلديدة سواء عند ال تتوقف عملية توجيه التكلفة نرى أن 
علومات الدقيقة املدارة املؤسسة بإ )ABC(الـحيث يزود نظام . تقدمي منتجات جديدة أو تطوير املنتجات احلالية

ا ومعرفة املنتجات بنية والالزمة لفهم  أو قرارات يدعم أن شأنه من هذا. تكلفة األقل أو األكثر تكاليف منتجا
 كما تستطيع. للمنتجات األمثل املزيج توجيه املوارد اجلديدة حنو حتديد يف) ABM(الـاإلدارة ضمن أسلوب  توجهات

 تصميمات حتديد ميكنها مث ومن والتكاليف األنشطة على والعملية املنتج فيها تصاميم تؤثر اليت الكيفية تقدير اإلدارة
 التصميم خليارات واألسعار املناسبة التكاليف تقدير على لإلدارة أن تستعني بعمالئهاميكن . األداء وحتسني جديدة
2 البديلة

  .)ABM(الـأن املعلومة على أساس األنشطة سامهت يف توجيه التكاليف املستقبلية أثناء ممارسة أسلوب  أي ؛
  دور التسيير على أساس األنشطة في تخطيط التكلفة: ثالثا

من خالل تقديره لتكلفة  األنشطة وتكاليفهارؤية واضحة ومفصلة حول  األنشطةيوفر نظام التكاليف على أساس 
وبالتايل فهو يقوم بالتنبؤ باجتاه اإلنفاق على املوارد يف املستقبل بافرتاض أن . املوارد املتوقع استخدامها بواسطة األنشطة

ففي البداية يتم حتديد . 3لنهاية تغري مماثل يف اإلنفاق على هذه املواردالتغري يف استخدام املوارد سوف يتبعه يف ا
 بعد ليتم تكاليف املنتجات املستقبلية لتحديد املخططة مسببات األنشطة مث تستخدم لألنشطة املخططة التكاليف

 ستدار اليت الكيفية حول عكسية تغذية لتعطي حتققها عند الفعلية مع تكلفتها لألنشطة املخططة التكلفة مقارنة ذلك
لألنشطة وما تلك األنشطة  احلاجة ختلق عميلال متطلبات نأ فيك فهم تطلبي الفعال الرقابة نظام إن .4األنشطة ا

 أجلاألنشطة من  دراسةب التكاليف خيفضون املنتجني نإف )ABM(الـ أسلوب ظل ويف .فيالتكال حمور يف اليت تدور
   5.حذفها؛ وخطط أخرى لألنشطة املضيفة للقيمة أوغري املضيفة للقيمة  األنشطةوضع خطط لتقليل أداء 

ملساعدة  ،أساساً  األنشطة أساس على التكاليف نظاميقوم باستخدام ) ABM(الـرضوان حممد العنايت فإن لوفقا 
  أساس على املعلومةستخدام يتم انرى أنه بذلك . 6على أساس األنشطة هامها املختلفة كإعداد املوازنةاإلدارة يف القيام مب

                                                
  .82، ص2002مصر،  باالسكندرية، أمحد حسني على حسني، احملاسبة اإلدارية املتقدمة، الدار اجلامعية، 1

2 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and Madhav V. Rajan (2015), p169-171. 
3 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Journal of 
Accounting Horizons, Vol. 06, n°03, p1-6. 

  .88امساعيل، مرجع سابق، ص دواي جمبل، راضي مالك ميثم 4
لد أطار تكاملي: سعد سلمان عواد املعيين، تقنيات إدارة التكلفة املطلوبة ملنظمات األعمال العربية يف حتقيق امليزة التنافسية 5 لة العراقية للعلوم االدارية، ا ، 07: مقرتح لتقنيات التحسني املستمر، ا

  .113، ص2011، جامعة كربالء، العراق، 30: العدد
لد والدراسات للبحوث الزرقاء األنشطة، جملة على املبين واإلدارة التكاليف لنظام األردن يف الكهرباء شركات تطبيق ايت، مدىرضوان حممد العن 6 ، جامعة الزرقاء، 01: ، العدد09: اإلنسانية، ا

  .89ص ،2009، األردن
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  . املوازنة على أساس األنشطة لتخطيط التكلفة يف إعدادأسلوب التسيري على أساس األنشطة ضمن  األنشطة
ا) Siegel & Shime, 2006(وشامي  سيجليعرف   اليت األنشطة عن كمي تعبري: "املوازنة على أساس األنشطة بأ

 أو اإلسرتاتيجية األهداف لتحقيق األخرى املالية واملتطلبات باألعمال، التنبؤ تعكس واليت االقتصادية املؤسسة متارسها
يستند ) ABB(الـأن ) Cooper & Slagmulder, 2000( سالغمولدرو  كوبركما يرى  . 1"األداء لتحسني اخلطة لتغيري
 للعمالء املنتجات املقدمةمن  باالحتياجات التنبؤ أجلللموارد من  األنشطة احتياجات ملعرفة) ABC(الـمبادئ على 
على حتليل مسببات  ًا األنشطة اعتماد هلذه الضرورية حتديد املوارد مث ومن املوازنة ملدة األنشطة ختطيط يف تستخدم واليت

التسيري على أساس  أهدافحتقيق  يعمل على اً نظاماملوازنة على أساس األنشطة وبالتايل ميكن اعتبار . 2تكلفتها
ن نظام املوازنة على أساس إ .3املعلومة على أساس األنشطة التخطيط والرقابة من خالل استخدامات األنشطة يف جمال

خصوصا بتطبيق أسلوب التخطيط واملوازنة على  ؛دقة التقديرات املالية من خالل حتسني اإلدارةمن وعي األنشطة يزيد 
ضمن منوذج دمج البعد التشغيلي واملايل لذي ا) Activity based planning and budgeting; ABPB(أساس األنشطة 
حيث ينطلق هذا النموذج من ). CAM-I(الـاملقدمان من طرف جمموعة ) Closed Loop Model(احللقة املغلقة 

   :4)06/03(لتنبؤ باألداء التشغيلي واملايل مرورا مبرحلتني أساسيتني كما هو مبني يف الشكل رقم لية املؤسسة اسرتاتيج
  الحلقة التشغيلية : األولىالمرحلة)Operational Loop :( إىليتم ترمجة الطلب على املنتجات املقدرة فيها 

هذه مث ترمجة ) Activity consumption rates( األنشطة استهالكباستخدام معدالت  األنشطةاحتياجات من 
ٌ ). Resource consumption rates(احتياجات من املوارد باستخدام معدالت استهالك املوارد  إىلاالحتياجات  ل عمَ ي

  .املوارد وكمية الطاقة املتاحة من املوارد تحقيق التوازن بني كمية االحتياجات منبعلى حتقيق التوازن التشغيلي 
 الحلقة المالية : المرحلة الثانية)Financial Loop( : إعداداعتمادا على اخلطة التشغيلية يتم يف هذه املرحلة 

العمل على حتقيق التوازن املايل من خالل التوافق بني اخلطة املالية والقيم املالية املستهدفة  أجلية من لااخلطة امل
 املالية النتائج إىل للوصول التشغيلية اخلطة يف احملددة والكميات املعدالت استخداميتم  حيث. احملددة سابقا

  .على مستوى كل منتجو حتديد النتائج املالية بشكل إمجايل مبدئي مبا ميكن املؤسسة من  ملستهدفةا
 احلالية املدرجة ضمن املعلومة يةالتشغيل بياناتالاخلاصة باملرحلة األوىل من  االستهالك معدالت جا استخر ميكن 

  لكلٍ  املؤسسة حتقيق ومبجردمث . املوازنة لفرتة املستجدة اتالتغري  مئلتال تعديلها يتم أن ميكنعلى أساس األنشطة، لكن 
   .معينة زمنية لفرتة مةءمال أكثرمعتمدة على األنشطة  رمسية موازنة إىل الوصول ميكنها املايل والتوازن التشغيلي التوازن من

 مةءأكثر مال جيعله شكلب املرونة من بريك  بقدرمنوذج احللقة املغلقة يتمتع  أن) 06/03(رقم يتضح من الشكل 
  كما). …BSC, CI(مثل  واألساليب احلديثة تار داملبا يدعمكية بذلك ميكنه أن يالدينام عمالاأل بيئة حتياجاتال

                                                
جملة العلوم  معمل متوز، –دارسة تطبيقية يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية : تنفيذ اإلسرتاتيجيات التنافسيةجليلة عيدان الذهيب، مؤاب دليل القسوس، اثر املوازنة على أساس األنشطة يف  1

لد   .214ص، 2009، جامعة بغداد، العراق، 55: ، العدد15: االقتصادية واإلدارية، ا
2 Robin Cooper, and  Regine Slagmulder (2000), Activity-based budgeting: Part 1, Strategic Finance, Vol. 82, n°03, p85. 
3 Lana Y. J. Liu, John J. Robinson, and John Martin (2003), An application of activity-based budgeting: A UK experience, Cost 
Management, Vol.17, n°05, p35. 

  :اعتمادا علىالسابق والتايل  4
- Pieter Buys, and Green Kevin (2007), Strategic costing techniques: Activity based budgeting, Accounting and Tax Periodicals, 

Accountancy SA, p39. 
-  Stephen C.  Hansen, David T. Otley, and Wim A. Van der Stede (2003), Practice developments in budgeting: An overview and 

research perspective, Journal of Management Accounting Research, Vol. 15, p98-101. 
- Derek Sandison, Stephen C.  Hansen, and Robert G. Torok (2003), Activity-based planning and budgeting: A new approach from 

CAM-I, Journal of Cost Management, Vol. 17, n° 02, p16-18. 
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  تفصيل مراحل التخطيط والموازنة على أساس األنشطة وفقا لنموذج الحلقة المغلقة): 06/03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Derek Sandison, Stephen C.  Hansen, and Robert G. Torok (2003), Activity-based planning and budgeting: A new 
approach from CAM-I, Journal of Cost Management, vol. 17, n° 02, p18. 

 ومصادر نقاط تحديدمما يسمح ب) Consumption based approach(االستهالك  علىيعتمد على املنهج القائم 
ذا تسمح املوازنة على أساس األنشطة يف ظل هذا النموذج با .الالكفاءة أو اخللل  للموارد األمثل) توجيه( لتخصيصو

  .وحتسني أدائها ملؤسسةا وأولويات يتماشى مبا االستخدامات ترشيد يف ساهميمبا
  :من خالل ما سبق ميكن طرح الفرضية اجلزئية التالية

 "يف التحكم يف التكلفة التسيري على أساس األنشطةيساهم "
  الجودة     على تحسين تأثير التسيير على أساس األنشطة: المطلب الثاني

العناصر املهمة لتحسني األداء فهي من أفضل املقاييس املعتمدة للحكم على املؤسسات؛  ىحدإتعترب اجلودة 
مشاكل غالبا ما تؤدي ف 1كرب ووسيلة لكسب رضا العمالء،أية للحصول على حصة سوق اً تنافسي اً حيث تعد سالح

م  اجلودة عينة من واليت مشلت ) Terziovski & Samson,1999( سامسونو تريزيوفسكي  دراسةفمثال يف  .إيل خسار
حتسينات على إحداث  إىل أدتاجلودة الشاملة قد  إدارة أنمؤسسات يف كل من اسرتالية ونيوزيلندا دلت نتائجها على 

أجربت متطلبات التنافسية كل هلذا . 2عمالءملني وزيادة رضا الابني الع أفضلوسيادة عالقات  األداءمستويات 
صعوبة يف التعرف على مشاريع  ها وجدتالعديد من أنمع . الستثمار يف أنشطة حتسني اجلودةعلى اتقريبا  املؤسسات

السبب الرئيسي هلذه يتمثل . قياس املردود املايل من هذه االستثمارات تقدم أعلى العوائد، أواليت حتسني جودة 
حتسني  يف يساهم حتسني اجلودة. 3اجلودة املنخفضة عنكافية لتحديد اآلثار املالية املرتتبة   الصعوبات عدم وجود وسائل

لكن إذا بقيت  .اإليراداتيف ؤدي إىل وفورات كبرية وزيادة تأن  هارباجملميكن حيث  للمؤسسةألداء طويل األجل ا
رمبا قد جيعلها تعاين من تراجع يف ملنافسني مستويات اجلودة لدى املؤسسة يف وضعيتها احلالية فحني حتسنت لدى ا

                                                
: عنوانباملؤمتر العلمي الثالث  إىل، حبث مقدم يف مدينة املوصل دراسة حالة يف القرية السياحية: نشر ثقافة اجلودة وأثرها يف تعزيز أداء املنظمات الفندقية، حمفوظ محدون الصواف، عمر علي إمساعيل 1

  .3، ص2009نيسان  29و 27: ، يومياألردن، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، اإلداريةالتحديات العاملية املعاصرة، كلية االقتصاد والعلوم : إدارة منظمات األعمال
لد: سنان كاظم املوسوي، مؤيد حسن على، مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف حتديد األسبقيات التنافسية 2 : ، العدد01: دراسة تطبيقية يف معمل مسنت الكوفة اجلديد، جملة آداب الكوفة، ا

  .60، ص2008، كلية االداب، جامعة الكوفة، العراق، 01
3 Christopher D. Ittner (1999), Activity-based costing concepts for quality improvement, European Management Journal, Vol. 
17, n°05, p492.  
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 ضبط االستهالك

 التوازن المالي النتائج لمستهدفة

 الموارد

 ستراتيجية أوال تقود اال ترشيد
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توليد إيرادات لاإليرادات، وليس  اخنفاضنع مل يكون جودةيف هذه احلالة، االستفادة من أفضل . األسواق واإليرادات
ؤدي إىل تهذه املعرفة قد . املنتج والعملية جودةربة حول اخلاكتساب ك  تحسني اجلودة أيضا آثار غري املاليةل .جديدة
وزيادة العمالء مما قد املؤسسة تصنيع املنتجات عالية اجلودة تعزيز مسعة لميكن كما . التكاليف يف املستقبل اخنفاض

 .1يؤدي إىل عائدات أعلى يف املستقبل
)  IBM, the Cadillac Division of General Motors, and the Wallace(املؤسسات مثل  اعتمادلكن بالرغم من 

  بعد تنفيذ املمارسات اإلداريةنه و أإال  "حتسني األداء العامسيتبعها حتسني اجلودة "مفادها أن بديهية أساسية على ال
يف األسواق ويف األداء  فقد عرفت تراجعاً . كانت النتائج خميبة لآلمال حيث شهدت هذه املؤسسات نتائج متباينة

) 1: (والسبب يف ذلك. حتسني العمليات وزيادة خدمات العمالءاملايل، فلم ترتفع أرباحها رغم احلد من دورة الوقت و 
يرغبون مالء العأن  نسيانلرتكيز احلصري على اجلودة يسبب أحيانا ؛ فالتكلفةلاالهتمام الكايف  تعِط  ملبرامج اجلودة ن أ

حينما ) Shank and Govindarajan, 1993(غوفينداراجان و سانك وهذا ما أكده ، ولكن بسعر معقول يف جودة عالية
باإلضافة إىل أن برامج ) 2( .2املؤسسةداخل  مسببات التكلفة الرئيسيةأن األنشطة املتعلقة باجلودة متثل بعض بينا ب

  .3وتتجاهل تأثري إجراءات حتسني اجلودة على رحبية املؤسسةألداء لة عن املستويات املنخفضة اجلودة ال تراعي احملاسب
من املبيعات على  % 25تنفق ما يصل إىل  املؤسسات الصناعيةالعديد من لقد وجدت بعض الدراسات أن 

من املبيعات على  % 40تنفق ما يصل إىل ف يةاخلدمات املؤسسات أما الوقاية والكشف، وتصحيح مشاكل اجلودة، 
 إدارةتفرض  بذلك .4 لديها قدرة ضئيلة أو معدومة لتتبع هذه التكاليف املؤسساتذلك فإن معظم ومع  .هذه األنشطة

على  اإلنفاقتحديد مستوى بيسمح  مما. اجلودة امتالك نظام معلومات لتسيري التكاليف على درجة عالية من اليقظة
لذا كان  .العمالءورضا  التكاليف واحلفاظ على ثقة بأقلالطلب  إشباععلى تعمل املؤسسة  بالتايلاجلودة وتصميمها 

ا مل  التقليديةيف النظر يف نظم التكال إعادةمن الضروري  ه ؤ وزمال ألبريشتيرى  حيث .ذلكعلى قادرة  تكنلكو
)Albrecht & al. (؛التقليدية على تقدمي معلومات عن تكاليف وفوائد حتسني اجلودةالتكاليف نظم مل يتم تصميم  أنه 

ومع  .التكاليف األخرى عنفصل تكاليف اجلودة يف قد يكون هلا بعض الصعوبة م نظهذه الاليت تستخدم  فاملؤسسات
حيث ميكن العديد من هذه العمليات بحددت بالفعل األنشطة املتصلة  )ABC(الـاليت تستخدم نظام  املؤسساتذلك، 

 نفيذت افمن األسهل كثري  على أساس األنشطة لقياس تكاليف اجلودة وحتديد أولويات جهود حتسينها تكييف املعلومة
   .ABC(5(الـنظام يف مؤسسة تستخدم  عن تكاليف اجلودة نظام احملاسبة

  دور نظام التكاليف على أساس األنشطة في قياس تكاليف الجودة: أوال
  ميكن حصرها يف مثانية) Gravin(حسب ) Quality(اجلودة  لفظ على للداللة استخدمت اليت املختلفة املعاين

 ، املطابقة)Reliability(، القبول )Product features(املنتج  مسات ، )Performance( األداء على الداللة: هي معاٍن 
   املنتج مجال، )Serviceability( املنتج ، صالحية)Durability(، املتانة )Conformance to specification(للمواصفات 

                                                
1 Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and George Foster (2008), Management and cost accounting, 
Pearson Education Limited, New Jersey, USA, p701. 
2 Christopher D. Ittner (1999), Op.Cit, p492-493. 
3 Howard Armitage, and Grant Russell (1993), Activity-based management information: TQM's missing link, CMA, The 
Management Accounting Magazine, Vol. 67, n° 02, p7. 
4 Christopher D. Ittner (1999), Op.Cit, p493. 
5 W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, and Monte R. Swain, Accounting: Concepts and applications, Thomson 
South-Western, South-Western College Pub, 9 ed, Mason, USA , p479. 
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)Product aesthetics(، التجارية  عالمةالب املنتج متيز أو)Perceptions ( ذو جودة  منتجأن  إىل املعاينحيث تشري هذه
 : 1جمموعتني إىل تقسيمها ميكن وبتحليلها ،ةعالي

 م؛التصمي جودة يسمى ما وهو العمالء، وتفضيالت واحتياجات املنتج مواصفات بني اجلوهري التوافق إىل تشري -
 .التوافق جودة وهو ،مالتصمي مهندسي قبل من احملددة املواصفات مع للمنتج الفعلية املواصفات مطابقة إىل تشري -

 الذي األمراإلنتاج  تكاليف من كبرية نسبة احلاضر الوقت يف)  Cost of quality; COQ( اجلودة تكاليف تشكل
 للمؤسسة البد الذي ن ارتفاعها هو مبثابة ناقوس اخلطرأل عنها من أجل التحكم فيهادقيقة  معلومات توفري يستدعي

ُ  أن  American sociefy for(  األمريكية اجلودةعية جلم التابعة اجلودة تكاليف جلنة هاعرفت. ُجل اهتمامها تعريه

quality’s; ASQ( كل متضمنة اخلدمة أو املنتج جودة إجناز أو عدم بإجناز حمدد بشكل ترتبط اليت التكاليف: "ابأ 
تمع العمالء مع وعقودها املؤسسة خالل من اخلدمة واحملددة أو باملنتج اخلاصة املتطلبات  ومشتملة به، تعمل الذي وا

ظهرت العديد من احملاوالت الرامية إىل حصر وتبويب عناصر . 2"واخلارجي الداخلي والفشل والتقييم املنع على تكاليف
ا وصنفها إىل تكاليف مطابقة  ملفهوم تكاليف اجلودة) Juran, 1951( جوران تكاليف اجلودة منذ مناقشة اليت يقصد 

) Feigenbaum, 1956(فيجنباوم تكاليف اجلودة اجليدة وتكاليف عدم املطابقة وهي تكاليف اجلودة الرديئة،  فصل 
يف هذا التصنيف حيث قسم تكاليف املطابقة إىل تكاليف الوقاية  وتكاليف التقييم واعترب تكاليف عدم املطابقة  أكثر

ا تكاليف الفشل مث اعتمد إال أنه قسم تكاليف الفشل إىل فيجنباوم على تبويب ) (Oakland, 1993 أوكالند بأ
ذا تصنف  .3تكاليف فشل داخلي، وتكاليف فشل خارجي    4:إىلكما مت ذكره يف الفصل الثاين تكاليف اجلودة   و

   ؛استبعاد إنتاج منتجات ال تتوافق مع املواصفات عندالتكاليف املتكبدة  :تكاليف الوقاية .1
  ؛التكاليف املتكبدة يف كشف أي الوحدات الفردية من املنتجات ال تتوافق مع املواصفات: تكاليف التقييم .2
 ؛التكاليف املتكبدة عندما مت الكشف عن منتج غري مطابق قبل شحنها إىل العمالء: تكاليف الفشل الداخلي .3
  .ها إىل العمالءالتكاليف املتكبدة عندما مت الكشف عن منتج غري مطابق بعد شحن: تكاليف الفشل الخارجي .4

ا، واألنشطة اخنفاض مستويات اجلودةستخدم كدليل لتحديد مشكلة يميكن أن  التصنيف هذاإن   ،املرتبطة 
 :وفقا لـ يظهر مكونات تكاليف اجلودة) 01/03(اجلدول رقم . 5اليت تعاجل هذه املشكلة عوامل النجاح احلامسةإظهار و 

  .).Bhimani & al(ماين وزمالئه 
 اجلودةيتم مجع العديد من تكاليف ف فئات بدال من أنشطة يفالتكاليف  مبدأ نظم التكاليف التقليدية جتميعإن 

  ةً املتعلق عادمركز التكلفة يتم توزيعها على النفقات العامة، واليت جمموعة يف مثل تكلفة التلف أو تكاليف األعطال 

                                                
لد الكاشف، مدخل يوسف حممود 1 لة املصرية للدراسات التجارية، ا امعة كلية التجارة جب،  03: العدد ،40: مقرتح لتطوير دور املعلومات احملاسبية يف إطار املفهوم املتكامل للجودة الشاملة، ا

  .448، ص2000املنصورة، مصر،  
لد العلمية، للبحوث التجارة كلية ناصر تكاليف اجلودة وحجج املنشأة يف بيئة االعمال الصناعية، جملةعالء حممد حممد البتانوين، دراسة حتليلية مقارنة للعالقة التبادلية بني ع 2  ،02:، العدد46: ا

  .8، ص2009اإلسكندرية، مصر،  جامعة
  :اعتمادا على 3
لة املصرية للدراسات التجارية، العدد حممود يوسف الكاشف، التكلفة وفقا للنشاط كمدخل لقياس تكلفة اجلودة وتوفري املعلومات املالئمة ألغراض الرقابة،  - لد04:ا ، كلية التجارة جبامعة 21:، ا

  .7ص ،1997املنصورة، مصر، 
- Wen-Hsien Tsai (1998), Quality cost measurement under activity-based costing, International Journal of Quality & 

Reliability Management, Vol. 15, n07, p720 - 727. 
4 Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and George Foster (2008), Op.Cit, p702. 
5 Iris A. Carolfi (1996), ABM an improve quality and control costs, The Management Accounting Magazine, Vol. 70, n04, 
p13. 
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  عناصر فئات تكاليف الجودة  :)01/03(رقم الجدول 
  تكاليف الوقاية

)Prevention Costs(  
  تكاليف التقييم

)Appraisal costs(  
  تكاليف الفشل الداخلي

)Internal failure costs(  
  تكاليف الفشل الخارجي

)External failure costs(  
 التصميم اهلندسي -
 هندسة اجلودةو  هندسة العمليات -
 تقييم املورد -
 عداتملصيانة الوقائية اال -
 على اجلودة التدريب اجليد -
  األولية املوادجودة   -

 فحص جودة املواد األولية -
 فحص اجلودة أثناء اإلنتاج -
ة املنتجفحص جودة الوحدات  -

  واختبارها

 تلف -
 إعادة العمل -
 خردة -
  هندسة العمليات على فشل داخلي -

 دعم العمالء -
 تكلفة النقل -
 هندسة العمليات -
 الضمان متطلبات تكاليف -
  تكلفة الفرصة البديلة -

Source: Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and George Foster (2008), Management and cost 
accounting, Pearson Education Limited, New Jersey, USA, p 703. 

 احتياجات قياسليب لكن هذا اإلجراء ال ي. إىل املنتجات من خالل معدالت حمددة سلفا ة حتميلهاومن مثباإلدارة 
ل بشكل منفص حتديدهاتكاليف اجلودة ينبغي "أن  عترباحيث ) 1993( أوكالند ما أكده وهكذا. تكاليف اجلودة

ضمن هذه وبناء على ذلك، فإن العديد من عناصر تكلفة اجلودة  ".من النفقات العامة خمتلطةيف جمموعة  دجمهاوليس 
ومع ذلك، هذه العيوب ميكن . وهو ما يعوق املديرين من حتديد أين تكمن فرص حتسني اجلودة تتطلب تقديرات نظمال

 أحدث أدواتاحلالية أهم متطلبات اجلودة استخدام  تنافسيةاليف سوق  .ABC(1(الـنظام التغلب عليها بسهولة يف ظل 
ميكن أن ) ABC(الـنظام  .2والنفايات األعمالإعادة توفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات وجتنب تكلفة القصور مثل 

قدمها ياليت  املعلومات. بادرات اجلودةمب املتعلقة اتاختاذ القرار لعمليات  دعم الفعاللكون مبثابة نظام معلومات مفيد لي
معلومات ستخدام الميكن حيث . 3شاكل اجلودةمسببات التكلفة ملميكن أن تساعد يف التعرف على  هذا النظام

ن مقاييس اجلودة أهم أل 4فرص كبرية الختاذ إجراءات تصحيحية وتقدمي حوافز لتحسني اجلودةظهر تأن  تكاليف اجلودة
 .5لألداء داخل املؤسسة ىتحسني املستمر للجودة والذي يسمح بتحقيق مستويات أعلالما يف برامج 

ميكن أن يكون  ) ABC(الـنظام ضمن منظور  )Cost of  poor quality; COPQ(لتكلفة ضعف اجلودة تنفيذ برامج 
ا ال  معة،االتكاليف تظهر فقط فالتكاليف التقليدية  نظمأما . املؤسسةلتحسني املستمر يف الدفع وسيلة فعالة  كما أ

ا العمليكل عن  هذا النظام من ناحية أخرى، يكشف . دراسة متأنية لكيفية عمل كل مهمةتتطلب  ات اليت تقوم 
اأنه يقيس التكلفة اإلمجالية لكل نشاط منجز وحيدد  املؤسسة، عندما تتوفر هذه املعلومات لإلدارة، فإنه عادة  .مسببا

على تركيز اإلدارة على ) ABC(الـيساعد . ما يوفر رؤى جديدة حول كفاءة العملية ويكشف عن فرص للتحسني
يف حني يتم إخفاء جزء   .هذه األنشطةاليت متتصها التكاليف  تبع من خالل قياس وت واألنشطة املنحرفةاألنشطة الوقائية 

أما ، السليمةإلدارة األعمال  اً أساسيعد ) ABC(الـوبالتايل، فإن . نظم التكاليف التقليديةتكاليف يف هذه الكبري من 
  .6املؤسسةهو مفتاح للتحسني املستمر لرحبية  ) ABM(الـأسلوب 
  7:يتتكاليف اجلودة العديد من املزايا ميكن حتديدها باآل قياسيف  )ABC(نظام استخدام  قحيق

                                                
1 Wen-Hsien Tsai, Op.Cit, p719. 
2 Mike Roberts, Andrew Muras, and Daryl Paschall, p618. 
3 Adam S. Maiga, and Fred A. Jacobs (2008), Extent of ABC use and its consequence, Contemporary Accounting Research, Vol. 
25, n02, p536. 
4 Wen-Hsien Tsai, Op.Cit, p719. 
5 Judith J. Baker (1998), Activity-based costing and activity-based management for health care, Aspen Puplishers, Inc., 
Gaithersburg, Maryland, p125. 
6 V. W. Rao Tummala, K. S. Chin, and  W. K. John Leung, (2002), An activity-based costing model to reduce COPQ, The Quality 
Management Journal, Vol. 09, n 03, p34. 

لديف قياس تكاليف اجلودة يف مصنع نينوي للمشروبات الغازية ABCاستخدام منهج التكلفة على أساس األنشطة ، خالد غازي التمي 7 ،جامعة املوصل، العراق، 82: ، العدد28: ، جملة تنمية الرافدين، ا
  .249- 248ص
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اجلودة بوصفها  أنشطةالتعبري عن ب يسمحنشطة األأساس على باستخدام نظام التكاليف ن قياس تكاليف اجلودة إ -
 تقييم واملقاييس غري املالية للجودة اليت ميكن استخدامها يف املعلومة على أساس األنشطةمن خالل  لألداءمؤشرا 
  ؛يف جمال حتسني اجلودة اإلداريةاجلهود 

املسببة هلا إذ  األنشطةيساعد على تتبع مشاكل اجلودة من خالل تتبع نشطة األأساس على نظام التكاليف  إن -
غري  األنشطةبوساطة ) Caused(ولكنها مسببة ) Allocated(اجلودة ليست خمصصة تكاليف  أن إىليشري البعض 

من خالل املعلومات اليت يوفرها على  املؤسسةيساعد نظام التكاليف على أساس األنشطة ضرورية واستخدام ال
ذه  الرقايب من الرقابة على  باألسلوبفهو ينتقل ضمن أسلوب التسيري على أساس األنشطة  األنشطةالتحكم 

   التكاليف التقليدية إىل الرقابة على تكاليف األنشطة؛ نظممراكز يف 
 األنشطةو  اليت تضيف قيمة األنشطةتحديد ل األنشطةعلى تطبيق مفهوم حتليل  يساعد )ABC(الـنظام  استخدامإن  -

سرتاتيجي بني بذلك فهو ينسجم مع تصنيف تكاليف اجلودة يف تقييم التوازن اال .تضيف قيمة للمنتج اليت ال
اليت  واألنشطةالوظيفية للقيمة وتكاليف الوقاية  األنشطةبني  اً هناك جتانس أنفمن الواضح  ؛فئات تكاليف اجلودة

الوقاية بوصفها  أنشطةمن هنا جيب الرتكيز على  .تضيف قيمة وتكاليف التقييم الفشل الداخلي واخلارجي ال
باملقابل فإن حتديد  .تضيف قيمة اليت ال  األنشطة وتقليل أو إلغاءمضيفة للقيمة واستخدامها يف حتديد  أنشطة
 الناجتة عنخيفض من التكاليف  أنالداخلي والفشل اخلارجي جيب وأنشطة الفشل التقييم  ألنشطةاجة احل وإلغاء
 .تضيف قيمة للمنتج الاليت  أنشطة

 دور التسيير على أساس األنشطة في تحسين الجودة: ثانيا
العملية للمؤسسات  واملمارسات) Carolfi, 1996( كارولفياألكادميية مثل دراسة  الدراسات  جمموعة منبناء على 

على  لتطبيق نظام تكلفة ضعف اجلودة وضع وتنفيذ برامجب) Leung & Tummala, 1999(وتيماال  لونغقام كل من 
مكون من ثالث فقرات مقسمة  مؤسسةيف أي ) Activity-based costs of poor quality; ABCOPQ( األنشطةأساس 

  .)07/03(الشكل رقم  يظهرهكما   بكل مؤسسةميكن تعديلها لتناسب البيئة اخلاصة عشرة خطوة  يتثنال
لقياس واإلفصاح على تكاليف اجلودة بل هو منوذج  )ABC(الـنالحظ أن هذا النموذج ال يقتصر على تطبيق نظام 

تحسني املستمر اليف عملية اختاذ القرار اهلادفة إىل  )ABI(الـمل على استخدام تحيث يش )ABM(الـميتد ألسلوب 
 الغرض عند اقرتاحهما هلذا النموذج حيث اعتربا أن) Leung & Tummala, 1999( ليونغ وتوماالوهذا ما أكده . لألداء

الفرص والشروع يف  والتعرف على )ABC(الـ نظامباستخدام  لتكلفة ضعف اجلودة توضيحالرئيسي من هذا الربنامج هو 
الربنامج مفيد يف تقييم املشاريع املنفذة أشارا إىل أن أيضا . ضعف اجلودةتحسني املناسبة للحد من تكاليف المشاريع 
تكاليف ضعف حتديد  األوىل هو الفقرةمن  فاهلدف .ةاجلود ضعف تكاليفيف ض يخفتالاحلاجة إىل مزيد درجة وحتديد 

استخدام املوارد  استخدام تتبعفيها يتم مل على اخلطوات الثمانية األوىل اليت تحيث تش ؛)ABC(الـاجلودة بعد تطبيق 
اتكاليف وحتديد  ، تكاليف الوقايةكما تسمح هذه الفقرة بإظهار تكاليف   .مراكز األنشطة املتعلقة باجلودة ومسببا
أما . مةءاملالالتعرف على الفرص وتطوير مشاريع حتسني مث  داخلي وتكاليف الفشل اخلارجيالفشل تكاليف الالتقييم، 

 حيث يتم عرض تحسنيالبدء مشاريع اخلطوات التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة فتشكل الفقرة الثانية اليت يتم فيها 
  الطريقة اليت تستهلك املوارد أصبحت  لقد. اجلودةو  هندسة املنتجاتالعمليات،  :مديريمع نتائج الفقرة األوىل  ومناقشة
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  األنشطةعلى أساس  نظام تكلفة ضعف الجودة): 07/03(الشكل رقم 
                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Source: V. W. Rao Tummala, K. S. Chin, and  W. K. John Leung, (2002), An activity-based costing model to reduce COPQ, 
The Quality Management Journal, Vol. 09, n 03, p35. 

يتم استغالل تكاليف اجلودة ومعرفة ما إذا كانت مضيفة للقيمة أم ال  مث نسبة  يددحتكما مت . واضحةيف املؤسسة 
 وط اإلنتاجخطواخلارجية يف لداخلية االفشل تكاليف نشطة للحد من األحتديد أولويات من خالل لتحسني فرص ا

وهنا ميكن أيضا  تقييم مشاريع حتسنييف حني أن الفقرة  الثالثة هي . يف ذلك 20/80وميكن االستعانة بتحليل باريتو 
فرص على املزيد من  للحصولاألماكن أقل حيوية يف املؤسسة العثور على لتحديد األولويات و استخدام حتليل باريتو 

  .1واختاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية نشطةاألملعاجلة املشاكل املتعلقة ب التحسني
يهدف لتوفري املعلومات الالزمة ملساعدة  )ABC(الـإن القياس واإلفصاح عن تكاليف اجلودة اعتمادا على نظام 

حتقيق الرقابة الفعالة على أنشطتها، من خالل اكتشاف مناطق التحسني احملتملة، ومن مث اختاذ القرارات  اإلدارة يف
. مبا يؤدي يف النهاية إيل حتسني اجلودةالتالف والضياع  ،املتعلقة بإجراء حتسينات مستمرة يف العمليات لتقليل الفاقد

يتطلب حتقيقه  ،الشاملةالرئيسية إلدارة اجلودة ة ميثل أحد األهداف ونظرا ألن مقابلة متطلبات العمالء بأقل تكلفة ممكن
عليها من تكاليف سواء منع أو  بضرورة إدراك العالقات الرتابطية بني األنشطة احملققة للجودة من ناحية، وما يرتت

تقييم أو فشل، مبا ميكن معه الوصول للتخصيص األفضل لتكاليف اجلودة على األنشطة املستهلكة هلا من ناحية أخرى 
موعات الرئيسية . )ABM(الـهو حمتوى أسلوب  لقد ظهرت العديد من النماذج اليت تصف العالقة بني الفئات أو ا

واليت أكدت أن  ،(Burgess, 1996)بورجيس و  (Plunkett & Dale, 1988) ونكيت وديلبل لتكاليف اجلودة مثل
                                                

1 V. W. Rao Tummala, K. S. Chin, and  W. K. John Leung, Op.Cit, p34-44. 

  COPQتحديد : 1الفقرة 
 استخدام الموارد لألنشطةاثر : 1المرحلة 

  نعم    
  

  
  
   

  ال                         
 

 ريتغي
 لعمليةا

 أهداف التكلفةتعيين التكاليف : 2المرحلة 
 

 تحديد نطاق: 1الخطوة 

تها بمسببات النشاط وعالق تكوين: 3الخطوة 

 األنشطةعلى تكاليف ال تحميل: 4الخطوة 

 تحديد األنشطة المتعلقة بالجودة: 2الخطوة 

 تعيين تكاليف األنشطة: 5خطوة ال

 اإلنتاجتعيين تكاليف النشاط إلى خط : 6خطوة ال

 COPQتحديد الفئات األربع من : 8خطوة ال

 المباشرةالمادة الخام التكاليف  تتضمن: 7خطوة ال

 تقييم مشاريع تحسين: 3المرحلة             
  تتبع مشاريع تحسين: 12خطوة ال

 بدء مشاريع تحسين: 2الفقرة             
 تحديد فرص التحسين: 9خطوة ال

 الشروع في مشاريع تحسين: 11طوة الخ

 إعطاء األولوية للمناطق التحسين: 10خطوة ال
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االستثمار يف أنشطة املنع والتقييم سيؤدي إىل ختفيض تكاليف الفشل، فضال عن أن االستثمار يف أنشطة املنع سيرتتب 
النقطة الدنيا من منحىن تكلفة اجلودة من مث فإن مستوى اجلودة األمثل يتحدد عند . عليه ختفيض يف تكاليف التقييم

اعرتضا على النتائج اليت توصلت إليها هذه النماذج، ويريا أن  (Porter & Rayner, 1992) بورتر وراينر إال أن. الكلية
 مستوى اجلودة األمثل ال يتحقق إال عند نقطة اخللو من العيوب حيث تصل تكاليف الفشل إىل الصفر، وعندها لن

 .وهو أمر يبقى صعب التحقيق 1حاجة لعملية التقييمتكون هناك 

فمثال وجد إتنر  ميكن أن يسهل حتسني اجلودةأنشطة اجلودة غري املضيفة للقيمة من خالل تسليط الضوء على 
 أما. اجلودةمن بشكل إجيايب على مستويات عالية  يؤثر )ABC(الـنظام أن استخدام  Ittner & al., 2002)( وآخرون

على أساس األنشطة على  ةملعلوماساعدت فقد أوضحا كيف ) Jorgenson & Enkerlin, 1992( وانكرلنيجورجنسون 
املفتاح لتحديد فرص حتسني اجلودة هو فهم أي من هذه األنشطة ف .2رحلة تصميم املنتجوقت مبكر مبحتسني اجلودة يف 

  .3الستخدامات قيمة أعلى تكاليفها ميكن تقليصها أو ختصيصأي من األنشطة يضيف قيمة للعمالء و 
. استكشاف العمليةب مسببات التكلفةحتليل و  األنشطةحتليل تسمح املعلومة على أساس األنشطة واملكونة من 

يؤدي  )ABC(الـا اليت يقدمها االتكلفة ومسببوانب األداء وإظهار جمقاييس مع حتليل هذا االستكشاف للعملية 
. )Continuous quality improvement; CQI( إىل التحسني املستمر للجودة )ABM(الـيف إطار مباشرة  استخدامها

ومن أجل تنفيذ التحسني املستمر للجودة واليت حتدث تكون مع  )ABC(لـلأفضل االستخدامات أعلى و وهكذا، فإن 
اخنفاض األنشطة املشرتكة يف حالة يتم حتديد  )ABM(الـمن خالل . 4)ABC & CQI(ن متزامنتني اعندما تكون املبادرت

ا التكاليفمستوى داء و حتليل األوتربط تلك األنشطة مع مستوى جودة املنتج  اخنفاض مستوى آثار فتصبح . ومسببا
دف ختفيض تحسني خمتلفة لحتديد مشاريع  هاواضحة وميكن بعدو جلية ودة اجل كل التجاوزات   أو القضاء علىاجلودة 

لتقييم فعالية مشروع حتسني ) ABI(املالية وغري املالية يتم استخدام كل من مقاييس األداء  ،بعد ذلك .اليت حدثت
فالغرض من . اختاذ إجراءات تصحيحيةالسابقة مث املعايري ب ومقابلتهاارها عن طريق قياس النتائج الفعلية باختاجلودة و 
 الرداءة ضمن مشروع حتسني اجلودة،و نب األكثر تكلفة اجلواهو اختاذ القرارات املتعلقة بالقضاء على  )ABM(الـأسلوب 

أنشطة التقييم  حتديد )ABC/ABM(الـهلذا جيب على  .5)Cost-effective(سينات فعالة من حيث التكلفة وإحداث حت
الفشل أنشطة ممارسة و تخفيضات يف تكاليف بمقاييس األداء اليت تتعلق  ، وإنشاءتهاتكلف مسبباتوالوقاية وتتبع 

 & ABC(أساس األنشطة على  اإلفصاحنظم توفر بذلك  6.أنشطة التقييم والوقايةتنفيذ نتيجة لالداخلي واخلارجي ك

ABM( 7لجودةلالتخطيط  ةقياس فعالية أنشطعلى إلدارة العليا صورة أدق لرحبية املنتجات وتساعد مديري اجلودة ل.  
خطر استهالك استخدام مراقبة اجلودة اإلحصائية يضمن أن العمليات هي ضمن حدود السيطرة، مما حيد إن 

 السيطرة،عن يف إطار عملية تسبب يف خروج احلدث  )Breakdown(عندما تكون هناك أعطال . رديئة منتجات وإنتاج
ويوفر وسيلة بالنسبة لألعطال يساعد على حتديد السبب اجلذري هلذا احلدث، وتكاليف اجلودة  )ABM(الـأسلوب 

                                                
  .7، 2مرجع سابق، ص الكاشف، التكلفة وفقا للنشاط كمدخل لقياس تكلفة اجلودة وتوفري املعلومات املالئمة ألغراض الرقابة، حممود يوسف 1

2 Adam S. Maiga, and Fred A. Jacobs, Op.Cit, p536. 
3 Christopher D. Ittner (1999), Op.Cit, p493. 
4 Judith J. Baker, Op.Cit, p125. 
5 Iris A. Carolfi, Op.Cit, p12, 15. 
6 W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, and Monte R. Swain , Op.Cit, p478. 
7 Mike Roberts, Andrew Muras, and Daryl Paschall, p621. 
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 التكاليف وبعدمرحلة حتمل قبل بني  ةقارنامل نمديريللميكن سلوب هذا األباستخدام . لتقدير التكاليف لتحسني العملية
عند هذه  اتالعملييف آثار تكلفة التحسني  .تحديد أثر التحسيناتللعملية اأداء قاييس كذا التعرف على مو  حتملها
يسمح  ما ات،مجيع أنشطة هذه العملي هفصلبأسلوب التسيري على أساس األنشطة  لنظرا لدعم تبعلتة اسهل تعدالنقطة 

   .1تشغيليةالألنشطة بني امقارنة إجراء قياس و ب
املتزايدة من خالل حتسني جودة املنتجات تركز على الرحبية اليت  إدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة اإلدارة أما

يتطلب  )TQM(الـتنفيذ فإن ومع ذلك،  .املؤسسة ورعايتهمالعاملني يف  هوزيادة رضا العمالء مع تعزيز رفا والعمليات
تفاعل بشكل جيد مع إدارة اجلودة أن ي )ABM(الـألسلوب ميكن  هنا .املؤسسةعلى أمهية اجلودة يف من الـتأكيد أكثر 

 إىلعلى فرضية أن اإلدارة تسعى باستمرار  )TQM(الـهلذا تعمل . 2)TQM(الـتتبع التكاليف وأداء أنشطة بالشاملة 
هو إنشاء نظام لتحديد التكلفة  )TQM(الـواحدة من التحديات اليت تواجه . لقضاء على النفايات وحتسني اجلودةا

لعمليات املؤسسة  رصد شامل تنفيذدقيق لتكاليف اجلودة غري ممكن دون التقييم إن ال. املؤسسةاحلقيقية للجودة يف 
، وخدمة تهاأهداف إعادة هندستنفيذ  ،ياتعملالأداء حتسني القرارات األساسية مثل ف ،لفهم أسباب حدوث التكاليف

القرارات ميكن إظهار لتقييم واعمليات الرصد  تنفيذبعد . تكاليف اجلودةدون معرفة عالقتها ب ئهاالعمالء ال ميكن إجرا
 تكاليف األنشطةي فهم أسباب تولد ه )ABM(الـألسلوب القضية األساسية  .املتعلقة باألنشطة املستهدفة بالتحسني

يف معرفة تأثري  )Cause & effect(يستغل فهم العالقة بني السبب والنتيجة  )ABM(الـأسلوب . اليت تتشارك يف العملية
وتطوير تكاليف اجلودة ميكن قياس هود حتسني اجلودة، من خالل ربط هذا األسلوب جب. على بعضها عناصر العملية

منخفض التكلفة هو تعزيز جو من التحسني املستمر و  جودة عالية اذنتج املصبح ياملفتاح العام لف ؛األداءمؤشرات 
   .3التنافسيةيزة املفظ على اوحياإلنتاجية والرحبية  مما يساهم يف حتسني) Process refinement(عملية الذيب  أوصقل ب

توفري منتجات عالية اجلودة ) 1: (حيث أن على املزايا التنافسية تأثريا مضاعفا تيكون تأثري اجلودة العالية للمنتجا
ا؛ يزيد من قيمة املنتجات يف أعني العمالء مما يسمح للمؤسسة بفرض سعر عا  العالية اجلودة تسمح) 2(يل ملنتجا

يؤدي مما  برامج اجلودةتنفيذ من خالل  اختصار عامل الوقتبة للوحد منخفضة وتكاليف عالية بكفاءة منتجات بإنتاج
فقط بفرض أسعرا عالية  للمؤسسةفاملنتج عايل اجلودة ال يسمح . إنتاجية أعلى للعامل وتكاليف اقل للوحدة إىل

ا ولكن    :)08/03(الشكل رقم يف  املضاعف األثر هذا توضيحميكن . 4ختفيض التكاليف إىليؤدي  أيضاملنتجا
  الربح على الجودة تأثير): 08/03(الشكل رقم 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .201ص ،2001 السعودية، ،بالرياضمدخل متكامل، ترمجة ومراجعة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ : اإلدارة االسرتاتيجية جاريث جونز،هل، تشارلز : المصدر

  :ية التاليةئاجلز اعتمادا على ما سبق ميكن اقرتاح الفرضية 
  "يساهم أسلوب التسيري على أساس األنشطة يف حتسني اجلودة"

                                                
1 Hooshang M. Beheshti, Op.Cit, p380. 
2 W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, and Monte R. Swain , Op.Cit, p474. 
3 Hooshang M. Beheshti, Op.Cit, p380. 

  .200ص ،2001 السعودية، ،رياضبالمدخل متكامل، ترمجة ومراجعة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ : اإلدارة االسرتاتيجية جاريث جونز،هل، تشارلز  4
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 تخفيض دورة الوقت   على  تأثير التسيير على أساس األنشطة: المطلب الثالث
ال  عطي جلميع املؤسسات بالتساوي بغض النظر عن حجمها أو موقعها وهيالوقت هو املورد الوحيد الذي أُ 

هلذا عليها حسن استغالله واحملافظة عليه خصوصا انه . وردامل مثل بعضتيح هلا أو أن ختزنه متلك أن ختلق وقتا أكثر مما أ
اية أوائل القرن العشرين، لكن يف ظهر االهتمام بدراسة الوقت يف الفكر التسيريي يف . مير بسرعة ثابتة وال ميكن إيقافه

االت االرتكيز على إدارة الوقت و  أات بدياخلمسن زداد االهتمام به بشكل كبري مع التطورات اليت حدثت يف خمتلف ا
 األفراد ألداء قياسها يف تعتمد املؤسسات إدارة مث بدأت. 1خذ الوقت يف احلسبانأحيث ما من عمل يؤدي إال و 

العمل بات على  إلمتام الالزم فالوقت اليوم، فسالتنا بيئة يف املقاييس أهم من مقاييس الوقت بوصفها على واألنشطة
إن . مناسب املؤسسة بشكل تقييم أداء يتم لكي الوقت دورة قياس هلذا توجب .رضا العميل مبستوى عالقة مباشرة

أيضًا  وإمنا احملدد، الزمين اإلطار داخل املنتج تصنيع فقط يعين ال رئيسي لألداء الوقت واستخدامها كمقياس دورة دراسة
  .ألنه يساعد يف التعرف على سبل ذلك التحسني 2الداخلية العملياتهو وسيلة لتحسني أداء 

 ،لعب األطفال ،املالبسيف بعض القطاعات مثل دورة حياة املنتج املتزايدة وقصر لعمالء ضغط حاجيات ابسبب  
 Customer(لعمالء لستجابة االحتسينات مستمرة يف وقت املؤسسات إىل إحداث تسعى ؛ قطاعات التكنولوجيا العالية

response time; CRT (ا ميكن التعبري عن الوقت املستنفذ يف املؤسسات من  .3يف الوقت احملدد هلم وتوصيل منتجا
ا واخلدمات املقدمة ) 1: (خالل بعدين سرعة التسليم وهي قدرة املؤسسة على العمل بشكل أسرع وتسليم منتجا

اعتمادية التسليم وهي مدى التزام ) 2(لتحقيق ذلك؛  باحلاسوبالئها بالطريقة اليت ترضيهم حيث ميكن االستعانة لعم
 ن فيما بينهماان البعدايرتبط هذ. 4باملقارنة مع منافسيها العمالءاملؤسسة مبواعيد التسليم احملددة مما يولد انطباعا لدى 

  .5يتطلب أن يتم إنتاجها يف الوقت احملددسليم البضائع يف الوقت احملدد حيث أن ت
لتصنيع الالزم  فهي الوقت" دورة وقت التصنيع"يعرب عن جمموع األوقات الالزمة إلمتام اإلنتاج وتوصيله للعميل بـ 

أو ) Throughput( اإلجنازإىل موضوعات أخرى مثل  الوقتغالبا ما يرتبط مناقشة دورة و  ؛النهاية إىلمنتج من البداية 
: الوقت منهامفهوم دورة  للتعبري عنيتم استخدام مصطلحات خمتلفة يف بعض األحيان ). Utilisation(ستفادة اال
 من أهم يةالياباناملؤسسات تعترب . "االنزالقمعدل "، و"ةالسرع"،"الوقت إىل السوق"، "الوقتدورة "، "الوقتخط "

وتبسيط العمليات ) Cycle-time analysis(دورة الوقت  من حتليلكل لاليت تؤكد على االستخدام الروتيين  املؤسسات
)Process simplification ( ادف اليابانية استخدام هذه  املؤسساتمن نصف  حيث ما يقارب. حتسني عمليا

فقط تطبيق يف الواليات املتحدة وكندا وأملانيا  املؤسساتمن  %25أقل من  من وقتها؛ باملقابل %90يف املمارسات 
وقت أقصر سيجعل عملية اإلنتاجية، فتحقيق يف  جدًا  اً مهم ًا أمر  دورة وقت التصنيعاحلد من يعترب  .املمارساتتلك 

سليم تدف  العملياتيتحقق من خالل تسريع وقت ختفيض دورة زمن التصنيع . كفاءةعملية اإلنتاج أكثر فعالية و 
التأثري على املخزون، تكاليف  لدورة وقت التصنيعميكن  كما. لعمالء يف أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنةلاملنتج 

                                                
  .3، السعودية، صأساسيةمفاهيم : الوقت إدارةكتاب   املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، 1
لد ألبانيف حتديد فرص ختفيض التكلفة دراسة حالة يف معمل   ABMاـلاستخدام نظام اإلدارة على أساس األنشطة ، علي حازم يونس اليامور 2 ، 98: ، العدد32 :املوصل، جملة تنمية الرافدين، ا

  .236ص ، 2010جامعة املوصل، العراق، 
3 Tony Brabazon (1999), Manage your costs by managing your cycle times, Management Accounting, Vol. 77, n06, p48. 

  .87ص ،سنان كاظم املوسوي، مؤيد حسن على، مرجع سابق 4
5 Ronald W. Hilton, and David E. Platt (2014), Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment, 
McGraw-Hill Education, New York, USA, p514. 
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ال تركز املنافسة اليوم فقط على التكلفة واجلودة ولكن . املرونةمستويات و  ة لطلبات العمالءاالستجابدرجة اإلنتاج، 
إىل  يؤديختفيض الوقت ميكن أن أن  )Rasmussen & Walden, 1999(وفقا لرامسوسن والدن ف الوقت؛دورة على أيضا 

  .1وقت التصنيعاحلد من دورة عن طريق   حتسينات كبرية يف كل من التكلفة والكفاءة
  مكونات دورة الوقت : أوال

، وهو مقياس لقدرة اإلنتاج وتسليم املنتج طلب إيداعوقت االستجابة للعمالء طول الفرتة الزمنية الفاصلة بني  ميثل
بشكل عام، القضايا الرئيسية يف حتديد وقت االستجابة للعمالء متعلقة بالبيئة . على االستجابة لطلب العميل املؤسسة

ضمانًا  .Manufacturing cycle(2(التصنيع يزيد من طول دورة طلب التنفيذ  يفتأخري أي ن أل ؛الداخلية للمؤسسة
 هذا ،يف تنفيذها وقتاً  قواليت تستغر  ضرورية غري خطوات حذف أي جيب األخرى واملوارد الوقت استخدام لكفاءة
 الوقت الالزم وهي دورة وقت التصنيع أمهها الوقت خمتلفة لدورات أنواع هناك .عام بشكل التكلفة ختفيض إىل يؤدي
واالنتهاء يف بدء الهو طول الفرتة الزمنية بني  التصنيع وقت دورة فإن ) Tony(توين  :ـلوفقا . 3تصنيعال وإمتام عملية لبدء

  :4تكون من أربعة عناصر هيتنموذجية، و ال يةعملية اإلنتاج
 ؛كل مرحلة من مراحل اإلنتاجيف  طلب العلى العمل  يففعليا املستغرق الوقت ):Processing time( المعالجة وقت -
 ؛يةعملية اإلنتاجالختلفة من املراحل املبني ما نتظار االيف املستغرق هو الوقت  ):Wait time(ر انتظاالوقت  -
 ؛ بني املراحل املختلفة الطلب يف االنتقالهو الوقت الذي يقضيه  ):Move time(الحركة وقت  -
 .اجلودة املطلوبةاملخرجات يف مستوى ضمان أن ل قضيهو الوقت الذي  ):Inspection time( الرقابة وقت -

  :املعادلة التالية للتصنيع من خالل على هذا األساس ميكن التعبري عن الوقت اإلمجايل
  )2(املعادلة ...    الرقابة وقت + وقت احلركة + االنتظار وقت + املعاجلة وقت=  للتصنيع اإلجمالي الوقت

 الوقت الالزم لكن. ا ضرورية إلمتامهاإال أ دورة التصنيعقد تُطيل ظاهريا من هذه العناصر  على الرغم من أن كالً 
 لقياس الدورة هذه تستخدم املؤسسات من العديدإن  .5قيمة يف أعني العمالءيضيف هو فقط الذي قد  للمعاجلة

دورة  تقييمميكن و  منها، تتكون اليت واألنشطة العملية هذه كفاءة على للحكم اإلنتاجية العملية يف الوقت املستغرق
يضيف نسبة الوقت الذي تحديد بالوقت  يف استخدام الكفاءة مستويات ياسلقكفاءة دورة التصنيع بالتصنيع  وقت

 :ليي كماأيضا  ) 1(املعادلة رقم كفاءة دورة التصنيع املوضحة يف التعبري عن  ميكن  لذا، .6يةعملية اإلنتاجقيمة خالل ال
 

  )3(املعادلة رقم ...                                                                                    
 

والوقت احملتسب ) وقت املعاجلة(املضيفة للقيمة تكمن قيمة مقياس كفاءة دورة التصنيع يف املقارنة ما بني الساعة 
 وكلما الواحد الصحيح، من أقل تكون دائمًا  والنسبة. 7)احلركة والرقابةاالنتظار، ( املضيف للقيمةبدل الضائع غري 

                                                
1 Muhammad Marsudi, and Hani Shafeek (2014), Cycle time analysis of tipping trailer frame: A case study in a heavy 
equipment industry, South African Journal of Industrial Engineering, Vol. 25, n°01, p176. 
2 Tony Brabazon, Op.Cit, p48. 

  .236مرجع سابق، ص، علي حازم يونس اليامور 3
4 Tony Brabazon, Op.Cit, p48. 
5 Idem. 

  .236ص مرجع سابق،، علي حازم يونس اليامور 6
7 Ronald W. Hilton, and David E. Platt, Op.Cit, p514. 

  املعاجلة وقت                                                  
  = كفاءة دورة التصنيع

  وقت الرقابة+ وقت احلركة + وقت االنتظار + املعاجلة  وقت                         
 



 منوذج مقرتح ملسامهة التسيري على أساس األنشطة يف حتسني األداء                                                                                 الفصل الثالث

186 
 

 تقاس أن الوقت جيب دورة فإن العمليات مستوى وعلى التصنيع، كفاءة على ذلك دل الواحد الصحيح من اقرتبت
 ؛% 10أقل من ) MCE(الـتكون  املؤسساتيف العديد من . 1دقة أكثرإنتاجي للحصول على  خط ولكل منتج لكل

تقسيم الوقت اإلمجايل ب املقياسحتديد هذا ميكن حيث . لرفع هذا املؤشر كلما أمكن ذلكجاهدة هلذا فهي تسعى 
فرتة زمنية عدد الوحدات املنتجة يف بسرعة التعريف  يتم. عدد الوحدات يف دفعة واحدة علىدفعة الاملطلوب إلنتاج 

  .2 ، وقد تكون كفاءة دورة التصنيع مقياس تشغيلي لألداء أهم من السرعةمعينة
  دورة الوقت المتبقي: ثانيا

بعد من ذلك يف حماولة منها لتخفيض أاملؤسسات بدراسة دورة وقت التصنيع فقط ولكن ذهبت إىل  مل تكتِف 
نتيجة لقرارات متثل دورة الوقت املتبقي ). Remaining cycle time(الوقت حيث عملت على دراسة دورة الوقت املتبقي 

وقد تكون غري مضيفة للقيمة إذا كانت ال  املواد اخلام جبودة املتعلقةالقرارات احلالية  وأالتكنولوجيا بالستثمار اسابقة يف 
  :دورة الزمنيوضح متوقع دورة الزمن املتبقي يف ) 09/03(الشكل رقم  . 3املنتج ي تغري علىأحتدث 

 ضمن دورة الزمنتموقع دورة الزمن المتبقي ): 09/03(الشكل رقم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source: T Chen (2009), Job remaining cycle time estimation with a post-classifying fuzzy-neural approach in a wafer 
fabrication plant: A simulation study, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. 223, Part B, Journal of 
Engineering Manufacture, p1022. 

فإن دورة الزمن املتبقي هي الوقت الذي حنتاجه إلكمال املهمة وهي ذات أمهية بالغة بالنسبة ) Chen( تشن:وفقا لـ
  4:عدة دوافع من بينها أن تقدير دورة الزمن املتبقي له للعمل الذي مازال قيد التنفيذ كما

ا تسمح باتقدير دورة الوقت املتبقي هي مهمة حامسة إن : العمالءر العالقة مع يتسي - لرد على استفسارات أل
م، والتأكد من أن وظيفة ميكن أن تكتمل يف الوقت املناسب   م طلباتتسليمبا يساهم يف العمالء حول سري طلبا

اإلضايف بذل بعض اجلهد إلزامية  دورة الوقت املتبقيتوضح ذلك،  على العكس من. للعمالء يف الوقت احملدد
  .التنفيذ يف حالة حصول التأخريلتعجيل التقدم يف 

دولة اجلقواعد مثال ، املتبقي الزمنتقوم بعض قواعد اجلدولة على دورة : التسلسلو جدولة الأغراض  تحقيق -
لتباين دورة الزمن تذبذب جتانس السياسات  )1: (من تتكون) .Lu & al( هؤ زمالقرتحها لو و إالعشوائية اليت 

)FSVCT( و)(الوقت دورة ملتوسط  تذبذب تنعيم السياسة) 2FSMCT( ن قد أخذت بعني االعتبار دورة الزم
 .قواعد جدولة أن تكون فعالة يف احلد من معدالت دورة الزمن واالحنرافات املعيارية علىو  هاتقدير  جيباملتبقي اليت 

  أسبقية تخفيض دورة الوقت كأداة لتحسين أداء المؤسسة : ثالثا
  دفع ؛وتغّريها العمالء ورغبات تااستجابة لتنوع حاج اإلنتاجإن العمل يف ظل بيئة حركية تتغري فيها أساليب 

                                                
  .237مرجع سابق، ص، علي حازم يونس اليامور 1

2 Ronald W. Hilton, and David E. Platt, Op.Cit, p514. 
3 Robert J. Campbell, (1995), Steeling time with ABC or TOC, Management Accounting, Vol. 76, n°07, p31. 
4 T. Chen (2009), Job remaining cycle time estimation with a post-classifying fuzzy-neural approach in a wafer fabrication 
plant: A simulation study, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. 223, Part B, Journal of Engineering 
Manufacture, p1022. 

  مراحل دورة الوقت                 دورة الوقت املتبقي                                                                     
  

                               N                                                            K                   4  3  2  1       املرحلة...  
  

  املدخالت                    املخرجات                                                                                                                  
 
 
 

  دورة الوقت         
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للمنافسة انتهجت  أساسي كأسلوب ختفيض التكلفةكانت تعتمد على   أنفبعد  .ةيتنافس أسبقياتين بت إىل املؤسسات
تعرف األسبقية التنافسية . 1التسليم يف الوقت احملددو لزيادة حصتها السوقية وتقدمي منتجات جبودة عالية  أخرىطرائق 

ا بدأت . 2"على العمليات تعتمدتنافسية تساهم وظيفة العمليات يف حتقيق ميزة  أهداف األداء اليت من خالهلا" :بأ
ا واليت أفضت إىل اتفاق  ،1969 ات التنافسية منذالكتابات يف جمال األسبقي ختفيض  )1: (تتكون منعلى أ

أسبقية  إن .أضيف االبتكار كأسبقية خامسة 1991لكن يف . وقت التسليم) 4(املرونة و) 3(اجلودة،  )2( التكلفة،
 ابدأت املؤسسات بالتنافس اعتمادعليه . قرار الشراءيف  مهماكون الوقت عامال   عنالوقت أو السرعة أو التسليم ناجتة 

. للتنافس حيث أصبح االهتمام بقصر الوقت مبدأ أساسياً  ؛سرعة التسليم واالستجابة لطلب عميلبعلى هذه األسبقية 
وقت االنتظار، التسليم يف الوقت احملدد ووقت تطوير وتصميم منتجات بالتحكم بد الوقت كأسبقية تنافسية اعتماإن 

ا  املؤسسة قصر كلما امتلكتاجلديدة هذا األخري كلما    .3املنافسني علىقوة تتفوق 
النظام احملاسيب الوحيد ضمن نظم حماسبة التكاليف الذي وتطوراته نعتقد أن نظام التكاليف على أساس األنشطة 

حنصل على معلومة الوقت يف هذا النظام أثناء القيام مبرحلة حتليل األنشطة؛ . نفيذ العمل ويهتم بتقييمهيشري إىل وقت ت
فعند القيام برسم خريطة األنشطة جيب توضيح الوقت املستغرق يف أداء كل نشاط؛ هذا األخري يكون مصنفًا على 

للقيمة من أجل التعرف على الوقت املضيف وغري هنا ميكننا إسقاط تصنيف األنشطة وفقا . إضافته للقيمة أساس
  :على هذا األساس ميكن النظر للوقت من وجهة نظر القيمة املضافة كما يلي. للقيمة املضيف

  )4(املعادلة ... وقت غري مضيف للقيمة  + وقت مضيف للقيمة = للتصنيع  اإلجمالي الوقت
 حول وقت املعاجلة اً ناك اتفاقجند أن ه الرابعةلوقت يف املعادلة وفقا لتحليل قيمة ا الثانيةمن خالل دراسة املعادلة 

الرقابة على  ووقت وقت احلركة االنتظار، جمموع وقت ميثل قيمة فهو يضيف ال الذي الوقت أما ؛قيمةلل بأنه مضيف
للقيمة ارتفاع الوقت غري مضيف إن . األخريهذا  على الرغم من أن هناك بعض اجلدل حول ضائع أساس أنه وقت

 ال تضيف اليت األوقات زيادة إىل تؤدي اليت العوامل من جمموعة وهناك اإلنتاجية، كفاءة العملية عدم حيدث بسبب
   الطلبالوقت الفعلي ملعاجلة  هلذا توجب مراقبة. 4لآلالت املفاجئ والتوقف الصيانة ضعف اجلودة، منها ضعف قيمة

  . 5تغيريات التصميم احملتملة يف ضوء املواد والتكنولوجيا اجلديدةلتقييم و  األداءلتحسني  اً ضمان بعناية
ساهم يف يدف إدارة الوقت  ضمن أسلوب التسيري على أساس األنشطة )ABI(ات املعلوماستخدام هته ن نرى أ

قصر أأفضل و  اختياراألنشطة نفسها يتم دراسة خريطة من خالل  .ختفيض وقت االنتظار والتسليم بالوقت احملدد
يقدم تطلعات حول كيفية ) ABC & ABM(حيث أن مدخل األنشطة  .الطرق اليت تؤدي إىل تقدمي املنتج أو اخلدمة

 بالتايل تنفيذالقياس املقارن من استخدام  املديريناألنشطة متكن  تكلفةاألنشطة بشكل أفضل كما أن معرفة  تنفيذ
نظام التكاليف فوائد تطبيق أهم  بذلك ميكن الوصول اىل حتقيقالبحث املستمر عن أفضل طريقة فعالة إلجناز املهمة 

اجلهد والوقت  قليصت وهي على أساس األنشطة واستخدام معلوماته ضمن أسلوب التسيري على أساس األنشطة
                                                

  .128األردن، ص، عمان، جهينة دار، التسويق اسرتاتيجيات ثامر البكري، 1
  .95، االردن، صعمان، اليازوري دار، مرتكزات معرفية وكمية: والعمليات االنتاج  إدارة ،غسان قاسم داود الالمي، امرية شكرويل 2
جملة جامعة االنبار للعلوم  والرحبية، األداء خارطة رسم وإعادة داخل الشركات التنافسية األسيقيات دعم يف) ICMS( املتكامل التكلفة إدارة نظام معلومات الشعياين، دور يونس إبراهيم صاحل 3

لد   .248ص ،2010 ، جامعة االنبار، العراق،05: ، العدد03: االقتصادية واإلدارية،  ا
  .237سابق، صمرجع ، علي حازم يونس اليامور 4

5 Leslie Kren, and  Thomas Tyson (2002), Using cycle time to measure performance and control costs in focused factories, 
Journal of Cost Management, Vol. 16, n°06, p5. 
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يرى صاحل إبراهيم يونس الشعياين أن حتديد األنشطة البديلة لكل منتج يؤدي إىل كما  .نشاطكل الالزمني ألداء  
 أن أسلوب التسيري على أساس األنشطة جيب فضمن .1كلفة وجبودة عاليةتاختيار اقصر الطرق استغراقا للوقت وبأقل 

 أداء لتقييم يؤخذ أن ميكن اليت راتاملؤش من الوقت اعتمادًا على جمموعة دورة وتقصري التحسني املستمر على الرتكيز يكون
 كل نشاط وتكلفة بكل املنجز العمل جودة نشاط، الالزم إلمتام كل الوقت املؤشرات، هذه أهم ومن. األنشطة هذه

 منه، املطلوبة املهام والعمليات أداء يف النشاط كفاءة ملدى استخدامه كمقياس ميكن املؤشرات من هذه مؤشر كل. نشاط
 جنازإ مدى حول مهمة بيانات وتوفر املؤسسة، يف الداخلية عن العمليات واضحة صورة يوفر معاً  املؤشرات هذه واستخدام

  .2حتسني األداء برامج
  :ية التاليةئاعتمادا على ما سبق ميكن اقرتاح الفرضية اجلز 

  "ختفيض دورة الوقتيساهم أسلوب التسيري على أساس األنشطة يف "
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .256الشعياين، مرجع سابق، ص يونس إبراهيم صاحل 1
  .236سابق، ص مرجع، علي حازم يونس اليامور 2
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  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على بعد التعلم والنمو: حث الثالثالمب
االت اليت جيب أن تبدع فيها املؤسسة من أجل حتسني أدائها وحتقيق منوها يف املدى بعد حيدد  التعلم والنمو ا

 سدإن . واملسامهني للعمالء قيمة لتحقيق تنميتها الواجب الداخلية واملهارات القدرات علي اجلانب هذا ريكزف ؛الطويل
التعلم  ها بعديضم رئيسة جماالتة ثالث يف يكون املطلوبة والقدرات واملهارات احلالية والقدرات املهارات بني الفجوة
العمليات الداخلية عن الفجوة  بعد أوبعد العمالء يكشف عندما ف .التنظيمية واإلجراءات النظم ،األفراد :هيوالنمو 

ينبغي على  ؛األداءيف  لتحقيق تقدمرورية واإلجراءات، والطاقات الض النظماملوجودة بني الطاقات احلالية لألفراد، 
م وتطوير املهارات وتنمية التدريب طريق عن العاملني قدراتاالستثمار يف من خالل هذه الفجوة  ءملاملؤسسة   كفاء

 يبحثوا أن املؤسسة يف العاملني كل على يتوجبحيث  .التنظيمية اإلجراءات وتطوير احلديثة تاملعلوما أنظمة إدخالو 
 جيب كما املستقبل، يف وحتسينها التنافسية املزايا على للحفاظ العمل جوانب لكل والتحسني االبتكار عن باستمرار

 طرق وإجياد باستمرار التكلفة لتخفيض طرق عن البحثو  الية،عوف بسرعة األسواق حنو اجلديدة باملنتجات الدفع
م يف املستمر التحسني هدف ومراعاة للعمالء قيمة إلضافة جديدة  إىل تقييم بعد التعلم والنمويسعى هلذا  .حاجا
ا على التغيري والتحسني املستمة تقويو  على التعلم واالبتكار والتميزاملؤسسة قدرة     .رقدر

هلذا مت  التعلم والنمويف هذا املبحث سوف حناول البحث عن تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على بعد 
  :فرضية األساسية التاليةالوضع 

  " التعلم والنمو من منظور األداءتساهم ممارسات التسيري على أساس األنشطة يف حتسني  "
. والنظم اإلجراءات ،األفراد: إىل متغريات اجلزئية التعلم والنموتسهيل اختبار هذه الفرضية مت تقسيم بعد  أجلمن 

  :ساس قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل املطالب التاليةاألعلى هذا 
 ؛األفراد تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على: المطلب األول  
 ؛اإلجراءاتتأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على : المطلب الثاني  
 النظم تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على: المطلب الثالث.  
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 تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على األفراد: مطلب األولال
 عند املنتجات تكلفة على تتعرف حاملا اإلدارة أن إىل) Kaplan & Atkinson, 1998( أتكينسونو   كابالن أشار

ا األنشطة أساس على التكاليف نظام تطبيق تلك  مستوى رحبية لرفع والتصرفات األفعال من مبجموعة تقوم فإ
 يعرف ما وهو األنشطة، حول املعلومات على اليت تعتمد اإلدارية القراراتمن  جمموعةردة الفعل هذه تشكل . املنتجات

 تصميم املنتجات، إعادة املنتجات، استبدال املنتجات، تسعري إعادة القرارات هذه األنشطة، ومن أساس على لتسيريبا
  .1فصل املنتجات التكنولوجيا، استثمار واملراحل، العمليات حتسني إسرتاتيجية

   العميلبمعرفة العلى تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة : أوال
 حتقيق من متكنها اليت التميز مصادر أهم خالل من متيزها على حفاظلل حتٍد  هو اليوم املؤسسات تواجهه ماإن 

 وكسب بالعمالء االحتفاظ أساليب أفضل تعترب للتسويق احلديث املفهوم ظل يف واليت املعرفة، وهي تنافسية مزايا
 تبعا قوة العميل زيادة إىل أدى مما للمعرفة، متجدد مصدر إىل املؤسسة ائي ملنتجات مستقبل جمرد من وحتوهلم، همئوال

 بالتعرف )CRM(الـ متارسها اليت واألنشطة العمليات بأن يعين هذا .نو املنافس يقدمها اليت البديلة علمه باملزايا لزيادة
م  عن والكشفعليهم   تلك لتلبية واألنشطة العمليات واألسعار، وتطوير للمنتجات متجددة عروض ومنحاحتياجا

ً  تتم والعمليات إمنا األنشطة هذه كل .االحتياجات  القيمة يذ العميل عن البحثف ؛على الرصيد املعريف للمؤسسة بناء
 .2املؤسسة وبني بينه املعريف للتبادلًا قوي ًا فهم تتطلب مهمة معرفية شيء كل قبل هي) High value customer( العالية

 استثمارات بني األمثل التوازن ققحت تفاعلية عمليةك العالقة مع العمالءتسيري أن  )Shaw & Reed(د ياعترب شو ور 
 3:عناصر منهاالمن  جمموعة ذلك يستلزم ؛األرباح من قدر أقصى لتوليد العمالء احتياجات وإشباع املؤسسة

 من واملخرجات اخلدمات وتكاليف واملبيعات التسويق ذلك يف مبا وظائفال مجيع عرب املدخالت من كل قياس -
 والقيمة؛ واألرباح العمالء من العوائد حيث

 .معه العالقة عمر مدى على والسلوك والدوافع ،باستمرار العمالء احتياجات على املعرفة وحتديث اكتساب -
 .واإلخفاقات النجاحات من التعلم عملية خالل من األداء لتحسني باستمرار العمالءب املعرفة تطبيق -

دخالت عرب الوظائف بل عرب املفهو ال يقيس كل  )ABC(الـبشكل أفضل عرب نظام العنصر األول يتحقق  أن نرى
فيكون ضمن  العميلاحتياجات  ةأما معرف .)ABM(رات ضمن الـاألنشطة ليعطي صورة توضيحية أفضل الختاذ القرا

قيمة لتقييم املستمر التحليل القيمة و ب هي هدف هذا األسلوب للعميلن القيمة املقدمة أل) ABM(الـ اتاهتمام
والذي يعترب  )ABM(الـمن أسلوب  املتأتيةحتسني لألداء من خالل عملية التعلم  وفهأما العنصر الثالث . ألنشطةا

   . إخفاقات سابقة متثلاألنشطة املنحرفة واليت  يعاجلالوحيد الذي احملاسيب األسلوب 
  4:مكونة من تسيري العالقة مع العمالءتنفيذ  أثناءالتدفقات املعرفية ) .Henning & al( هؤ وزمال هينينج اعتربلقد 

 واألسواق؛ اتاملنتج، باملؤسسة تعريفهجيب  املعرفية العميل حاجيات تلبية دف: المعرفة من أجل العميل  
                                                

 .230، صمرجع سابقاليامور،  يونس حازم علي 1
، جملة البحوث االقتصادية )EN.I.CA.B( مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة إطاراتالزبون يف حتسني عالقات الزبائن دراسة تقييمية مطبقة على  وألجلإميان قحموش، وسيلة بن ساهل، مسامهة املعرفة عن  2

  .36- 35، ص2014، اجلزائر، البواقي أم، جامعة 02: واملالية، العدد
3 Robert Shaw, and David Reed (1999), Measuring and valuing customer relationships: How to develop the measures that drive 
profitable CRM strategies, Business Intelligence, London, p4-5. 
4 Henning Gebert, Malte Geib, Lutz Kolbe, and Walter Brenner (2003), Knowledge-enabled customer relationship management: 
Integrating customer relationship management and knowledge management concepts, Journal of Knowledge Management, Vol. 07, 
n°05, p109. 
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 يشمل وهذا مميزة بطريقة ومعاجلتها عمالئها دوافع على للتعرف املؤسسة لدى الرتاكم تعين: العميل عن المعرفة 
م ،العمالء تاريخ معرفة م ،اتصاال م ،متطلبا   ؛الشرائي مطهنشاو  توقعا

  األسواق املنتجات حول العميل معرفة باستغالل املؤسسة تقوم العمالء مع التفاعل خالل من :العميل معالمعرفة 
  .ديدةج منتجات تقدمي  أو املنتجات وتطوير اخلدمات ألداء املستمر التحسني لدعم واألنشطة

 عمالء سبكل العمالء بني التفاعل استغالل أي عميلبال عميلال معرفةهو بعدا رابعا ) Lambe(المب  أضافكما 
 يعكس مما له اإلصغاءيف  العميلمعرفة  إدارةتساهم ) Kok & Vanzyl, 2002( فانزيلو كوك من وجهة نظر  أما  .1جدد
 اليت املعرفة يعكس سوف واملؤسسة العمالء بني التفاعل نأو  املؤسسةمع  التعامل أثناء العميل يقدمها اليت املعرفة

م عمالئها من املؤسسة تتعلم بينما ،املؤسسة متلكها ال قد واليت العميل حيتاجها  ومبادرات ءاآر  من يستفيدون أيضا فإ
 العميل بني العالقة من وتقوي ستسرع اليت املعرفة وٕاعطائه إليه اإلصغاء خالل من العميل حاجات تلبية وأخريا املؤسسة

 الفهم متلك اليت املؤسسة أن إذ ،املنتج أو اخلدمةابتكار  يف ستساهم اليت املعرفة على املؤسسة حتصل وسوف ،واملؤسسة
 أنايبو   موريلو-غارسيافيما أشار  .2رضاه وحتقيق  العميل خدمة على قادرة ستكون عمالءال وحاجات لتوقعات األفضل

)& Annabi Murillo-Garcia (العميل خدمات حتسني املنتجات،جودة  حتسني يف هماتس العميل معرفة إدارة أن إىل، 
   .3املتجددة العميل حاجات ومعرفة املبيعات زيادة ،العميل رضا حتقيق
األنشطة وتستعمل يف  أساسنظام التكاليف على ل كمخرجاألنشطة  باستخدام حتليل  قتتحقالعملية  هذهرى أن ن
نظام التكاليف على نا يقدم فمن وجهة نظر  .أسلوب التسيري على أساس األنشطةالقرارات املتعلقة بالعميل ضمن  اختاذ

  :يف شكل مهمة متعلقة بالعميلمعلومات  األنشطة أساس
 األنشطةهنا يتم التعرف على ويكون مدرجا ضمن حتليل األنشطة، ف :تحليل القيمة من وجهة نظر العميل .1

حتليل  إعداديف  ةللمسامهوالعالقة السببية بينها  مسببات كل منهاغري املضيفة للقيمة  واألنشطةاملضيفة للقيمة 
  .ومقدار ختفيضها ف املضيفة وغري املضيفة للقيمةالتكاليمستوى حتديد ميكننا وبالتايل  .)نتيجة- سبب(

ه قسم نأفنجد . تهاملسببات تكلفو  لألنشطةخمتلفا حتليال التصنيف اهلرمي يظهر  :ألنشطةالهرمي لتصنيف ال .2
ا وتكاليف األ خطوط ، دفعات اإلنتاج هي املنتج،مستويات  5 إىل املؤسسة من الناحية التسويقيةنشطة ومسببا

   . التكاليف التقليدية نظمهذه الرؤية ال تقدمها . التسهيالت العامةو  العمالء ،اإلنتاج
أسلوب التسيري على  إطاريف الختاذ القرارات املختلفة  األنشطة أساسعلومة على املاستخدام فإن  لنابالنسبة 

من خالل حتليله لقيمة على أرضاء العميل ) ABM(الـكز أسلوب فري  .بالعمالء األفراديعزز من معرفة  األنشطةأساس 
دف يشري . عرفة بالعميلاملحتسني القيمة اليت يتلقاها العميل من املنتجات؛ ال يتحقق هذا إال من خالل  األنشطة 

حيث يعتقد أن . يقدم صورة واضحة عن كيفية خدمة العمالء )ABC(الـأن نظام ) .Stapleton & al(وزمالئه  ستابلتون
 فاألنشطة املضيفة للقيمة. العمالء نظر وجهات من مةاملضيفة للقي األنشطة نسبة يف كبرية زيادةهدف هذا النظام هو 

  األنشطة على القضاء ينبغي حني يف األنشطة، من النوع هذه ن العميل حيتاجأل التحليل من ملزيد تستخدم أن جيب
                                                

1 Patrick Lambe (2001), Knowledge-based CRM: A map, visiter on, www.greenchameleon.com/thoughtpieces/kcrm.pdf, p05. 
لد اإلدارية، العلوم دراسات،، التسويقي األداء يف اجلديدة اخلدمات وتطوير الزبون معرفة إدارة العدوان، أثر سامي ألشيخلي، مسري أسامة احملاميد، حممد اسعود الربيعي، سلمان ليث 2 ، اجلامعة 02:العدد،  41:ا

 .279ص، 2014االردن،  ، األردنية
3 Martha Garcia-Murillo, and Hala Annabi (2002), Customer knowledge management, The Journal of the Operational Research 
Society, Vol. 53, n°08, p883. 
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 .1لعملياتا تكاليف ترفع مناليت  غري املضيفة للقيمة 
فبحكم تعريف . عرفة بالعميلاملالوسائل اليت تؤدي إىل تنمية  أحدأن استخدام املعلومة على أساس األنشطة  نعتقد

) ABC(الـأسلوب يعتمد على مساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات وذلك عن طريق االستعانة مبعلومات :"بأنه) ABM(الـ
م وحتسني األرباح عمالءإلرضاء ال ألسلوب ) .Horngren & al(وزمالئه  هورنغرن ووفقا لتعريف. 2"وإشباع حاجا

ا) ABM(الـ  العميلالقرارات اإلدارية اليت تستخدم معلومات نظام التكاليف على أساس األنشطة لتحقيق رضا :" بأ
وحتسني الرحبية وان هذه القرارات تتضمن التسعري وتشكيلة املنتجات وختفيض التكاليف، وقرارات تصميم املنتج وحتسني 

 وكسب بالعمالء عميل تساهم يف حتقيق احتياجاته مما حيقق رضا العميل، االحتفاظأن املعرفة بال نرى. 3"عملية اإلنتاج
ائي . ما يزيد من رحبية العمالء ويرفع احلصة السوقية للمؤسسة جدد عمالء ففي سبيل حتقيق القيمة للعمالء كهدف 

 فحاجة .عهمم أفضلفرصة لبناء عالقات تحقيق ل العميلمتكاملة عن جيب على املؤسسة تكوين نظرة ) ABM(ـلل
 إىل تلك املعلومات وترمجة وتفضيالته العميل ملتطلبات األفضل الفهم املؤسسة على تستوجب املتغرية اليوم األعمال
  .حلاجاته املتغرية واملباشرة الدقيقة االستجابة من متكنها مناسبة، ومنتجات خدمات

  مزيج المنتجات معرفة على تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة : ثانيا
 املنتجات مزيج حول القراراتن أل؛ هوتبيع هتنتج سوف اليت املنتجات مزيجبعناية  كل املؤسسات أن ختتار على

 مستوى طياته يف حيمل الذي البديل ميثل مزيج كلميكن القول أن   األساسعلى هذا . املؤسسة رحبية على كبري تأثري هلا
 تكاليفال أننظم التكاليف التقليدية  تفرتض .اإلمجالية األرباح يعظم الذي البديل اختيار ينبغيبه، و  الربح املرتبط

اليت ال تكون على مستوى  تكاليفال أن افرتاض وبالتايل يتم ؛املنتجات مزيج قرارفقط املرتبطة ب هيللوحدة  املتغرية
 املسامهة هامش جمموعيرفع  الذي زيجامل بديل الختيار ديرامل حيتاجوهنا  ،املختلفة ملنتجاتاألمزجة  نفسها هي وحدةال
)Total contribution margin(4.  الـأما)ABC (تكوين إىل تؤدي واليت باألنشطة املرتبطة التكاليف حتليل على فريكز 

 مثل اختاذ يف أفضل معلومات قاعدة يوفر سوف نهأ أي الرحبية، حتليل لو ح أفضل معلومات وبالتايل فهو يوفر املنتج
 أفضل حتقق اليت املنتجات مزيج باختيار اخلاصة القرارات اختاذ من اإلدارة ميكن املنتجات رحبية حتديدن إ .القرارات هذه
 بطبيعة احمليطة الظروف االعتبار بعني األخذ مع ،مقبولة غري أرباح أو خسائر حتقق اليت املنتجات عن واالستغناء رحبية

 واالعتماد املوارد لتلكاألمثل  االستخدام يتوجب لذا القرارات، هذه صنع يف تتحكم قد اليت احملدداتو  املؤسسة أعمال
   .5املناسب املنتجات مزيج لتحديد املسامهة هوامش على االعتماد وكذلك الطاقة الستخدام متعددة بدائل على

ا، تكاليف بنية لفهم الالزمة باملعلومات املؤسسة إدارة )ABC(الـذا يزود نظام   تستطيع اإلدارة وبالتايل منتجا
 السعر من حتديد اإلدارة ميكن دقيقة كلفةت معلومات) ABC(نظام الـ وفرهي فما ،املنتجات ومزيج سعريالت قرارات اختاذ

                                                
1 Drew Stapleton, Sanghamitra Pati, Erik Beach, and Poomipak Julmanichoti  (2004), Activity-based costing for logistics and 
marketing, Business Process Management Journal, Vol. 10, n°05, p592. 

لداإلداريةللعلوم معاد خلف إبراهيم اجلنايب، تأثري التكامل بني التقنيات املستجدة يف حماسبة التكاليف وترابطها يف خدمة منظمات األعمال، جملة تكريت  2 ، جامعة تكريت، 27: ، العدد09: ، ا
  .234، ص2013العراق، 

3 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and Madhav V. Rajan (2015), Op.Cit, p169. 
4 Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, and Liming Guan, Op.cit, p772. 

  : اعتمادا على  5
لد االقتصادية العلوم األنشطة، جملة أساس على الكلفة ظل نظام يف الربح – احلجم – الكلفة – الشيخلي، حتليل الغين عبد كاظم فريال، التكرييت حيىي إمساعيل - ، 50: ، العدد14:واإلدارية، ا

 .265، ص2008جامعة بغداد، العراق، 
- Charlene Spoede, Emerson O. Henke, and Mike Umble (1994), Using activity analysis to locate profitability drivers, 

Management Accounting, Vol.75, n°11, p45-47. 
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 املنتجات عن املؤسسة إلدارة واضحة رؤية تقدم الدقيقة املعلومات أن كما ،معقول ربح على واحملافظة املنافس
 األمثل املزيج حتديد يف اإلدارة توجهات أو قرارات يدعم أن شأنه من وهذا ،تكلفة األقلأو  األكثر اخلدماتو 

  .1األنشطة أساسالتسيري على  أسلوبضمن  للمنتجات
 كليتم حصر  عند اعتماد نظام التكاليف على أساس األنشطة ف، )Barnes, 1992( بارنزتفق مع وجهة نظر ن

 مزيج استخدام أي على تطبيقهايوفرها و  اليت املعلومات قاعدة ميكن االعتماد على. حقا حيدث ما لتحديد التكاليف
 نظمأن هذه الرؤية مل تتوفر ضمن  نرى. 2الدقيقة لكل منتج من املزيج والتكاليف املستخدمة املواردب للتنبؤ املنتجات

. كان غري دقيق لعدم توفر التفصيل الالزم حوهلا اإلنتاج خطوطو  منتجات التكاليف تقدير التكاليف التقليدية حيث أن
يفصل بني تكلفة املنتج وتكلفة خطوط اإلنتاج وتكلفة دفعات  ألنهوالذي مينحه نظام التكاليف على أساس األنشطة 

ااإلنتاج ويوضح  هذه املعلومات تستغل ضمن أسلوب التسيري على أن  نعتقدكما . طبيعة أنشطة كل منها ومسببا
 لألسواقبعد احلصول على الفهم اجليد  أساس األنشطة من أجل حتديد املزيج األمثل للمنتجات الذي حيقق أكثر رحبية

ذاوالعمالء فهي تتفق مع وجهة نظر  . وطلبيات العمالء باألسعاربشكل مباشر  يتأثرأن مزيج املنتجات فإننا نرى  ؛ و
العمالء بكميات  املطلوبة من قبل القياسية املنتجات  أسعارختفيض أن ب)  Cooper & Kaplan,1992(كوبر وكابالن 

 جمموعة من جزء بالنسبة هلما التسعري اسرتاتيجياتف. منخفضة بأحجاماملطلوبة املخصصة  نتجاتامل أسعار رفعو  ،كبرية
 التسعري .3والعمالء املنتجاتمزيج  يف التغيريات خالل من األرباح لتحسني املديرون يتخذها اليت اإلجراءات من واسعة
 ومعرفة العمالء طلبيات حول املعرفة استخدام أساس على يقوم الذي التسعري أسلوب": هو  األنشطة أساس على

 املناسب السعر لتحديد وذلك األنشطة أساس على التكلفة نظام باستخدام بيع حالة كل عن املرتتبة املبيعات تكاليف
ا  املنتجات كمية تقدير السوق حباثأل ميكن ".مسبقا املقدرة األرباح حيقق الذي  بأسعار بيعها سيتم اليتومكونا
 .املختلفة املبيعات حجم على املرتتبة التكاليفللمؤسسة بتحديد  يسمح األنشطةنظام التكاليف على أساس . خمتلفة

 مبيعات بني العالقة يفسر الذي العمالء طلبيات منحىن رسمل )ABM(الـتستخدم هذه املعلومات ضمن أسلوب 
  .4األنشطة أساس على بالتسعري العملية هذه وتسمى، ا املرتبطة والتكاليف املؤسسة

  المنتجات تغييرمعرفة سبل تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على : ثالثا
تطويرها بإدخال خصائص جديدة  أويعترب إحداث التغري يف املنتجات من خالل تغيري تصميم املنتجات احلالية 

البيئة التنافسية يعد جتاوبا منطقيا مع نتجات، كما املتقدمي  حد أهم األساليب اليت تعتمد عليها املؤسسة يفأعليها 
يقدم هذا العنصر تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على معرفة سبل تغيري املنتجات من خالل معرفة . احلالية
  .صميم املنتجات أو على معرفة سبل تطوير املنتجاتتعل معرفة سبل  تأثريه

  تصميم المنتجات تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على معرفة سبل  -1
Hewlett-( تكرتونكسشركة و  باكارد هيوليت شركة مثل اإللكرتوين عيالتجم شركاتالعديد من  استخدمتلقد 

 Tektronix &Packard  (الـنظام ل مناذج)ABC( ا تصميم قرارات لتعزيز  ،املنتج وتكاليف دفعة فهم خالل نم. منتجا
                                                

  .88امساعيل، مرجع سابق، ص دواي جمبل  ،راضي مالك ميثم 1
2 Frank C. Barnes (1992), Management’s stake in improved decision making with activity-based costing, Advanced 
Management Journal, Vol. 57, n°03, p22-23. 
3 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Op.Cit, p8. 
4 John L. Daly (2002), Pricing for profitability: activity based pricing for competitive advantage, John Wiley & Sons, Inc., 
New York, USA, p137. 
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 هلذا فإن املصمم. تصميمهأثناء  كبرية بكميات تستخدم اليت تلك سيما ال احلالية جزاءاأل باستخدام لمهندسنيل ميكن
 سلسلة عرب )ABM(الـتطبيق أسلوب  ميكن .ةينمع مبادالت يف التوازن لتحقيق فيلالتكل شامل منوذج إىل حاجة يف

يشري كابلن وكوبر إىل  .خدمات ما بعد البيع لتخفيض سعر التكلفة إىل املنتجات وتطوير تصميم من بأكملها القيمة
  :1املنتجات يكون بـتصميم دف  )ABM(الـ تنفيذل األنشطةأن استخدام املعلومة على أساس 

  الـنظام  استخدام إن: لدعم تصميم المنتجات األنشطةتكلفة اختيار مسببات)ABC( قرارات على للتأثري 
 دقيقة معلومات توفرينظام ذا الاألساسي هل اهلدفأن  هو األول. مهمني هدفني بني التوازن يتطلب املنتج التصميم

م تصمي قرارات يف واستخدامهامالئمة  معلومات توفري هو والثاين. ات واخلدماتاملنتج تكاليف عن نسبيا
 ملعرفةاألنشطة اخلاصة بتكلفة اليف مسببات  نظرميكن حتقيقه من خالل ال الثاين، باهلدف يتعلق فيما .املنتجات
عن سلوك  املنتجات ملصممي قوية رسالة يرسلمسبب التكلفة  ألن .املنتج تكاليف من تقلل أن ميكن اليت الكيفية

ا تكلفة اإلنتاج بزيادة عنصر إضايف للمنتج كزت فقد ر نظم التكاليف التقليدية  أما. التكاليف والكيفية اليت تتأثر 
 املواد تكلفة ضيفخت ينبغي أنهوأشار مهندسو التصميم  املباشرة، العمالة وتكلفة املباشرة املواد علىأثناء التصميم 

 قرار، لكل التكلفة حيث من فعالية األكثر احلل إلجيادكبري من االقرتاحات  عدددراسة  إىل ذلك أدى. املشرتاة
ا  النظماملؤسسات نفسها يف ظل تلك  وجدت لذا،. مصدر أرخصجياد إل املوردين من ًا كبري  ًا عدد بني والبحث أ

 بعض اختارت الوضع، هذا لتجنب .املوردينمن  كبرية وقاعدةللمنتجات  ختلفةامل كوناتامل من كبري عدد دعمت
ن مهندسو كَّ وهذا ما مَ ملسببات التكلفة األبعاد ذي مينح فرصة دراسة متعددة ال )ABC(الـنظام  املؤسسات

 أنه ذلك، على وعالوة. املشرتكة املكونات استخدامصورة واضحة تساعدهم عند حماولة الوصول إىل  من  التصميم
 إضافة وجتنب بالفعل املوجودة املكونات تستخدم اليت املنتجات تصميمبدقة وكذا  جزء كل تكلفة حتديد مت

 حل أفضل يعرفون عندما نلمديريل الصريح السلوك تعديليف  )ABC(الـيساهم نظام  أن ميكن. جديدة مكونات
 )ABC(الـ ميكن استخدام احلالة، هذه يف. البائعني عدد إنقاص أو ءاجز األ عدد خفض مثل القريب، املدى على

م تأثري لفهم املهندسنيمما ميكن  القرارات لتعزيز  .األنشطةكل  تكلفة مسببات من املطلوبة الكمية على قرارا
  روهل وبيلييرى : المنتجات تصميمل كداعم األنشطة تحليلاستخدام )Ruhl & Bailey ( ةصعب نتجاتاملأن 

ا تتطلب الكثري من التكاليفالتصنيع  العامة  ةعماالدنشطة كاأل نشطةاأل من زيداستهالك امل إىل حتتاج أل
)Overhead support activities( . ميكن اليتاملنتجات  لتصميم املصممني تشجيع العليا إلدارةعلى ا جيبهلذا 

 يف وفورات حتقيق إىل يؤدي سوف وحدة منتجة لكل الالزمة العناصر عدد من احلد ،فمثال. بسهولة تصنيعها
ال جيب هلذا . الختبارؤخذ لي املكونات من أقل ًا عدد ألن املواد األولية جودةرقابة  تكاليفو  االستالم تكاليف

 حماولة هلم ينبغيبل  ؛املنتجات يف املستخدمة اخلام املواد تكاليف على السيطرة على فقط الرتكيز املصممني على
 قرارات من العديد أن من بالرغم .2اإلمكانليكون بسيطا قدر املنتج  تصنيعب املرتبطة التكاليف كافة ختفيض
أيضا  يؤثرهذه القرارات األخر من بعض الن إف ،املنتج مستوى على التكاليف بني املفاضلة تشمل املنتجات تصميم

نتجات امل معمشرتك جزء استخدام أثناء االختيار بني  فمثال، .املنتجخطوط أنشطة و دفعة املنتج  أنشطة على
                                                

1 Robert S. Kaplan, and Cooper Robin (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Harvard Business School Press, Boston, USA, p205-223. 
2 Jack M. Ruhl,and Trina A. Bailey (1994), Activity-based costing for the total business, The CPA Journal, Vol. 64, n°02, 
p37. 
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وليس فقط  اإلنتاجخطوط  أنشطةعلى  التأثرين هذا يتضمن إف باملنتج املدروسأو استخدام جزء جديد األخرى 
 خطوط اإلنتاج مستوىعلى  أنشطة طلبيت احلالية العمليات إىل جديد جزءإضافة ألن  الوحدة؛ أنشطةعلى 

 اً إضافي اً طلب أيضا يتطلب زءهذا اجل استخدام خياركما أن   .لتنفيذ هذا اجلزء اجلديد أنظمتهاو  اإجراءاتعديل و 
 سيتم اليت الكميات مشرتك، جزء استخدام مت إذاأما  .اإلنتاج دفعة مستوى على تكون اليتعلى األنشطة 

طبعا يف   .1احلالية املنتجات كمياتمع   الوقت نفس يفعليها  لو صاحلو  هاطلب ميكن اجلديد املنتج يف استخدامها
تقليل من الكل ذلك جيب مراعاة قيمة األنشطة بالنسبة للعميل حيث جيب الرتكيز على األنشطة املضيفة للقيمة و 

تم استخدام حتليل األنشطة يف دعم يبذلك . كانت أنشطة مساعدة أم رئيسة  إذااألنشطة غري مضيفة للقيمة أو 
  .التصنيف اهلرمي لألنشطة وحتليل قيمة األنشطةتصميم املنتجات من خالل 

أن اخلطوتني السابقتني مها قلب أسلوب التسيري على أساس األنشطة فهما خمرجات لنظام التكاليف على  نرى
ؤدي ت ؛ كما أن كل تلك القراراتتصميم املنتجات كما مت توضيحهبأساس األنشطة يتخذ على أساسها قرارات متعلقة 

  . العمالءوتغطي احتياجات  وقدرات املؤسسة إلمكانياتطرق التصميم املناسبة الفردية برفة عحتسني امل إىل
  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على معرفة سبل تطوير المنتجات - 2

وأمهية استغالهلا ضمن  )ABC(الـنظام قيمة املعلومات اليت يوفرها  )Tornberg & al., 2002(ه ؤ وزمالتونربنق  أوضح
) Ben-Arieh & Qian, 2003( انكيو  أرييهـبن أكدويف وقت الحق  .تصميم وتطوير املنتجاتأثناء  )ABM(الـ أسلوب

ِ  أمهيةعلى  املضافة قيمة ال بني التمييز على القدرة لديها )ABC& ABM(الـ أن إىل وأشارا ،املنتجات تطوير عملية صرق
 غري األنشطة إزالةو  حتليل ،تحديدب املنتجات تطوير عملية حتسني على يساعد ما. العملية هذه يف األنشطةكل ل

 املؤسسة استجابة معدل وزيادة )Lean manufacturing( التصنيع اخلايل من اهلدرسياسة  تنفيذو  ،املضيفة للقيمة
  3:بـحيسن من عمليه تطوير املنتجات  )ABM(الـأسلوب أن ) Maccarrone( ماكارونعترب ا .2ومزجيه املنتج تغيرياتل
 وآخرون ماكنرييشري  :المنتج ةالتكامل مع مفهوم تكلفة دورة حيا )McNair & al., 1988( تكاليف معظم أن 

ا املؤسسات ديداجل نتجامل تصنيع  من األوىل املراحل يف اليت اخليارات أن حقيقة إىل ذلك يرجع .هإنتاج قبل تلتزم 
. ككل التصنيع نظام أداء أبعاد علىتؤثر  وبالتايل، اإلنتاج، عملية خصائص على كبري بشكل تؤثر التوسع  عملية
.  مفهوم تكلفة دورة حياة املنتج وعالقته مع احلياة دورة منحىن يسمى ما قبل من جيد بشكل التأثري هذا يتضح

على كامل تكاليف دورة حياة خيارات التصميم البديلة  لتحديد آثار تكلفة دورة احلياةحيث يستخدم منحىن 
هذه التقنية تتطلب كمية كبرية من الوقت ليكون تنفيذها بشكل صحيح وبدقة، واليت قد ال تكون لكن  .املنتج

 ماكارون أشاركما  .الوقت علىتستند و املنافسة بمتوافقة مع ضيق الوقت، وال سيما يف البيئات اليت تتسم 
)Maccarrone( الـمنهجية أن  إىل)ABM(  مما هذه التقنية مشاكل تنفيذكون عونا كبريا للتغلب على تميكن أن ،

 على املرتتبة اآلثار فهم زيادة يف لتحكمان مديريليتيح لألنه  .احلياةفة دورة لتكمكانات إلميكن من استغالل أفضل 
 عادة املباشرة غري التكاليف تعاجل ،التكاليف التقليدية نظم يف. ةالبديل العمليات وتصميم املنتج خيارات تكاليف

                                                
1 John C. Lere (2002), Selling activity-based costing, The CPA Journal, Vol.72, n°3; p54. 
2 Amir H. Khataie (2011), Activity-based costing in supply chain cost management decision support systems, Doctor of 
philosophy at the department of mechanical and industrial engineering Concordia University Montréal, Québec, Canada, 
p20-21. 
3 Paolo Maccarrone(1998), Activity-based management and the product development process, European Journal of 
Innovation Management, Vol.01, n03, p151-153. 
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 ختصيص قاعدة تستخدم اليت املنتجات بني فيما توزيعها مث ومن ...متوين ،اإلنتاج مثل املسؤولية، مراكزمن خالل 
 النظم، تلك استخدام ه يف ظلأن متاما الواضح ومن. اإلنتاج جما حبعموم يرتبط الذي ،مركز مسؤولية لكل واحد
 بالفعل نتاجاإل مت إذا حىت املنتجات، مواصفات يف تغري عن النامجة اإلنتاج تكاليف يف التغري تقدير السهل من ليس

 يؤدي املنتج أجزاء من عدد يف االخنفاض أن عموما يفرتض واليت املباشرة التكاليف على يقتصر تأثريه يكن مل ما
. االقتصادية املنفعة تقدير يف املشكلة هذه تكمن. اإلنتاج تكاليف يف وبالتايل املواد، مناولة عمليات يف اخنفاض إىل

 أن مع مشرتكةالتقليدية التكاليف  نظميف إطار  تكلفته ولكن املواد، مناولة حتتاج اإلنتاج مراكز معظم ،واقعياً 
األنشطة  أساس على التكاليف نظام يف أما. تكلفة مركز كل داخل تنفيذها يتم اليت األخرى األنشطة من العديد
 عنف .مورد كل تكلفة على وبالتايلنشاط مناولة املواد على مسببات املوارد،  ختفيض تأثري قياس بسهولة ميكننا
املنتجات  بني لالختالفات أدق حتليالً التسيري على أساس األنشطة  يتيح أنشطة إىل اإلنتاج عملية تقسيم طريق

ة هي اجلديد املنتج إنتاج عملية كانت إذا اخلصوص، وجه على. واحلالية اجلديدة  إذا أو وجودة،امل لتلك جدا مشا
 املمكن فمن ،القائمة اإلنتاج منظ يف بالفعل نفذت اليت األنشطة من جمموعة أنه على إليه ينظر أن ميكن كان

 األكثر اإلنتاج بأنشطة يتعلق فيما القيام ببارمرتية يتم حيث ،)Parametric models( ةبارمرتي مناذج إىل اللجوء
درجة عالية من الدقة ) 1: (وموجهة للعمليات يسمح بتحقيقلتطوير املنتجات  كأسلوب )ABM(الـفوهلذا  .أمهية

ختلفة املراحل املباملرتبطة مفاضلة بني األنشطة و لروابط لالفهم أعمق ) 2(؛ املنتج يف تقدير تكاليف طول دورة حياة
 حلول إجياد يسهل ياةاحل دورةونظرية تكلفة  )ABM(الـ يف األخري ميكن القول أن استخدام .املنتج دورة حياةل

 .املستهدفة لتكاليفاملؤسسة ل واحرتام بتحقيق تسمح اليت التصميم
 واحدة من أهم القضايا يف نظرية إدارة تطوير املنتجات ميثله التكامل متعدد الوظائف: لتكامل المتعدد الوظائفا 

)Cross-functional integration; CFI(فيما تطوير املنتجاتلتحقيق نتائج باهرة يف عملية  ة، واليت تعترب ضروري ،
. ختلفةاملوظائف الجمرد مشكلة التواصل بني  تعدد الوظائفغالبا ما يعترب  لكن اجلودةو  التكلفة ،يتعلق بالوقت

حيدث التكامل متعدد . وظيفةسبيل العمل التفصيلي لكل على العكس من ذلك، فإنه يعين تغيريات مهمة يف 
من  .العمل معا حلل املشاكل املشرتكة يف تطوير منتج جديدب ورجال التسويقالعملية  ومهندسما يقوم الوظائف عند

  :هذا ميكن ألسلوب التسيري على أساس األنشطة أن يقوم بـ أجل
عمالء الوكذلك  ،ئها، مقاييس أدااألوليةحتديد األنشطة من خالل : روابط المتعدد الوظائفالتعزيز إدارة  -

كل نشاط، لللعمالء الداخليني الصفة الفردية : أوال ،، وتسهل الروابط بني املنبع واملصبنياخلارجي نيالداخلي
مللتواصل مع املستخدمني ان ريدياملعلى املستهدفة، يفرض ضمنيا  اإلنتاجوخصائص  وبالتايل، . فهم احتياجا

اتعزيز  بذلكقيود وقدرات املصب، باملنبع على دراية  وصبح مدير ي م بنتائج على التنبؤ قدر يف   :ثانيا. خيارا
النشاط ميكن خرائط األنشطة ومعرفة مسؤول صب، من خالل حتليل أنشطة املكل مرة حتدث مشكلة يف بعض 

ة أسرع دور حتقيق التوقعات و هذا ميكن أن يؤدي إىل . ها الداخلية احملتملةدير املشروع على الفور حتديد مصادر مل
  ؛، مع آثار إجيابية على املدة اإلمجالية لعملية تطوير املنتجاتحلل املشاكل

 كل حل تنظيمي  :مختلفة لتحقيق التكامل متعدد الوظائفالالمالي للحلول و  تقييم االقتصاديالتعزيز  -
فوائد معوضة بالالتكلفة، واليت ينبغي أن تكون بتعدد الوظائف يتميز امللتحسني االتصال  قرتاحهميكن ا
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، واحدة من أهم مثال(حقة من عملية تطوير املنتج، أو حىت يف كامل دورة حياة املنتج اللامراحل للقتصادية اال
البيئات  ، الذي يعترب عامال أساسيا يف العديد منتتمثل يف احلد من الوقت إعادة هندسة العملياتفوائد 

 ).ألنه يؤدي إىل مزايا هامة من حيث حصتها يف السوق وأسعار مميزة يف املراحل األوىل من دورة احلياة ،تنافسيةال
 جدا امفيد كوني أن كنمي  )ABM(الـأسلوب  ؛اقتصادي تقييم يسبقه أن جيب إجراء أو  تنظيمية أداة أي نفيذت

 .املنتجات تطوير عملية تكاليف يف التغريات تقدير يف
  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على التعلم التنظيمي : رابعا

حتليل نه جيب أن ال يقتصر أسلوب التسيري على أساس األنشطة من خالل أساليبه التحليلية الثالث أ نرى
تتعلم من خالله تنظيميا على معرفة ما حيدث باملؤسسة ولكن جيب أن األنشطة، حتليل مسببات التكلفة وحتليل األداء 

 التفاعل عملية:"بأنه) Learning(يعرف التعلم  .فاملعرفة هي مسة مميزة للتعلم التنظيمي؛ فال حيدث تعلم دون معرفة
أما  .1"األعمال ونتائج السلوك يف نسبياً  دائم تغيري إىل تؤدي اليت اجلديدة واملهارات باملعرفة واخلربات احملفز املتكامل

املتنامي  الوعي :"أنه على وعرفه له الذين تطرقوا املفكرين أوائل من) Simon, 1964( سيمونالتعلم التنظيمي فيعد 
 ينعكس مبا ؤسساتيف امل العاملني األفراد قبل من وعالجها هذه املشكالت حتديد يف والنجاح التنظيمية باملشكالت

ا املؤسسةوخمرجات  عناصر على  الوعي) 1: (مها أساسيني هامني عامة عنصرين بصفة يتضمن التعريف هذا ".ذا
 اإلجراءات واملبنية على الوعي هذا عن النامجة املخرجات) 2(؛ املؤسسة يف املعرفة املوجودة مبستوى املرتبط باملشكالت

  3:للتعلم التنظيمينوعني  )Senge, 2000( سينج ذا قدمهل .2املشكالت هذه التعامل مع يف املؤسسة تتخذها اليت
 يرتكز التعلم التكيفي: التعلم التكيفي )Adaptive learning(  على حل املشكلة و  التعايش مع األوضاع احلاليةحول

 حل ألنشطة التكيفي التعلم يشري الفردي، املستوى على. تعلم من املشكالتال يةاحلل أو كيفدون التأمل يف طريقة 
 املعرفة من بدال القائمة املعرفة ويستخدم األساسية االفرتاضات يف التشكيك يتم ال خالهلااليت  الروتينية املشكالت

 واستخدام تبادل الرمسي، الطابع إضفاء إىل التكيفي التعلم يشري التنظيمي، املستوى على. طورت اليت اجلديدة
 له والتنظيمي الفردي املستويني على يفيالتكي التعلم ،يف أحد أنشطتها بالفعلفته وض قد املؤسسة أن املعارف
  ؛املطلوب األداء للوصول اىل التكيفي التعلم ويهدف. املوجودة املعرفة وإدارة تطبيق مع عالقة

 التوليدي التعلميركز  :التعلم التوليدي )Generative learning(  للتفحص العكسية على التجريب املستمر والتغذية
  .املشكالت وحلهااملستمر لطريقة املؤسسة يف حتديد 

  الذي ينظر إليه كخطوة أوىل باجتاه املنظمة املتعلمة، مقرتنًا مبنهج التعلم التوليدي يفيالتعلم التكيمنهج  تباعان إ
                                                

، كلية بغداد للعلوم 32: كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  علي حسون، فاضل محد سلمان، عامر فدعوس، اثر املنظمة املتعلمة يف حتقيق امليزة التنافسية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جملة 1
   .9، ص2012االقتصادية، العراق، 

، جملة الغري للعلوم لجنوبيةالعامة لألسمنت الشركة افي م ألقساراء اسة تطبيقية على عينة من مددرا: اإلبتكاري التسويق مهارات تبين يف ودورها التنظيمي التعلم العبيدي، أدوات عزيز أزهار 2
لد   .154، ص2009 العراق، ، جامعة الكوفة،13: العدد ،02:االقتصادية واالدارية، ا

  : على اعتمادا 3
لد، )منوذج مقرتح(دمية تقومي األداء يف مراكز خدمة مراجعي املؤسسات العامة اخلو  التعلم التنظيمي ،األمنيارق حسن حممد ط - ، 2006العامة، السعودية،  اإلدارةدورية ، 02:العدد ،46: ا

 .250ص
جامعة غرداية،  ،08والدراسات، العدد  للبحوث الواحات قع واستشراف للمستقبل، جملَّةالوا إىلنظرة  :األداءسانية، اجلامعة بني فجوة التعلم ورهانات تطوير  بن الرمحن وعبد مصيطفى اللطيف عبد -

 .26، ص2010اجلزائر، 
- Michaela Driver (2001), Activity-based costing: A tool for adaptive and generative organizational learning?, The Learning 

Organization, Vol. 08, n°03, p97. 
  .155العبيدي، مرجع سابق، ص عزيز أزهار -
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استيعاب وفهم ، التأمل ،اإلبداع وتوسيع قدرات املؤسسة على استثمار الفرص املتاحة يتطلب النظـر للواقع املبين على
 تعزيز قدرات العاملني على حتقيق ممـا يؤدي إىل .املالحظة والتحليل ،املؤسسة من خالل التجريبا  اخلربات اليت متر

 .1على املدى البعيد ماهلاعل ذلكا وتنقل  بالطريقة اليت تتعلمبل املتعلمة ال تقيم مبقدار ما تعرفه  فاملنظمةاألهداف، 
  2:األنشطة يساهم يف التعلم التنظيمي من خاللأن أسلوب التسيري على أساس ) Driver( درايفريشري 

 جوهرأن  ).Cooper & al(ه ؤ ر وزمالكوبعترب  ا: فيى أساس األنشطة على التعلم التكيتأثير أسلوب التسيير عل - 1
 أفضل فهم أجل من املستويات مجيع يف املؤسسة تساعد أن ميكن اليت املعرفة لتحسني أداة هو) ABC(نظام الـ
ذا يتم ممارسة الـ والسوقية املالية اتطلبتلمل أفضل بشكل االستجابة وبالتايل احلالية، املالية احلقائق  .ABM(3(و

تساعد يف حتسني املعرفة بكل  مينح معلومات أكثر دقة حيث ؛بدايةالهو  )ABC(الـنظام  أن نرى األساسعلى هذا 
 القرار متخذ للفرد التكيفي التعلم دعمت )ABI(الـأن  درايفريرى . ايل حتسني عملية التعلمما يدور يف املؤسسة وبالت

اليت يتم حتديد  األنشطة وحتميلها على احلالية التكلفة بيانات جتميع يتم عندماف. عام بشكل لتنظيمل وكذلك
 أداة ليكون متاما مطابقةمراحل هذا النظام  بدوتدقيقة ألهداف التكلفة التكلفة المث حتديد طبيعتها وتصنيفها 

رى أن نظام مع هذه الرؤية حيث ن نتفق .4احلالية املعرفة إلدارة ةجديد وسيلة ألنه املؤسسات يف يالتكيف للتعلم
وفهم   خراآلضيحه لطبيعة وعالقة كل نشاط بتو  أثناء هاالية للمؤسسة سواء الداخلية مناحلالظروف  يبني) ABC(الـ

ا ، أال وهي القيمة املوجهة للعميل اخلارجيةهذا النظام أهم الظروف  يظهركما   .كيفية نشوء التكلفة ومستويا
ضمن ي هذا األخري حيث أن تلبية متطلبات العميل؛ تفهم املؤسسة حاجات ورغباتحتليل القيمة  فباستخدام

ن التعايش مع هذه إ نرىهلذا  .الطويل األجليف املؤسسة  ةاستمراري وحيققالقصري  األجليف مرتفعة رحبية ويات مست
يف  )ABI(الـاستخدام  الذي يتحقق من خالل؛ )ABM(الـحد أهم أهداف أهو  يتعلم التكيفال إطاريف الظروف 

 على حلصولاتساهم يف  يالتكيف للتعلم كأداة) ABC(الـ أن نظام درايفريضيف  .اختاذ القرار يف ظل تلك الظروف
) ABI(الـ استخدام أن اعتربحيث  ؛التكاليف مراكز على بناء األداء وحتسنية املؤسسة كفاء حول دقة أكثر صورة

ا، يةتفسري عملية   .منتجات خللق واردامل استخدامية كيفتساهم يف معرفة   أل
عند التعلم  ) ABC(الـ نظامال يتوقف حد : التوليديثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على التعلم تأ - 2

عترب ا .)ABM(ـأي ممارسة ال اإلدارية القرارات الختاذ كأداةاعتمد   إذا للتعلم التوليدي انطالقبل هو  التكيفي
 ,Cokins, 1999; Cooper & al., 1992; Lebas( ولباس وزمالئه كوبر ،كوكينز مثل) ABC(الـالعديد من أنصار 

 أمتد فقد ذلك، إىل باإلضافة. قيمة إنشاء كيفية وحول املؤسسة يف نديريتفكري امل طريقة لتغيري أداة أنهب )1999
وتوجيها  متكنا أكثر تصبحاملؤسسة ل لتغيري ادافع والذي يشكل ،)ABM(الـ مبمارسة داريةاإل عمليةال إىل هذا النظام

 مناسبأمر  )ABI(الـ استخدامأن  درايفر عتربا عملية، أداة ولكونه ،لذلك نتيجة. )team-oriented(مجاعيا 
 ولكن حيسن املعرفة من خالل تقدميه ملعلومات أكثر دقة) ABC(الـفنظام . املؤسسات يف التوليدي التعلم لتحفيز
 ختصص كيفية حول افرتاضاتوطرح  للتساؤل فرصةواليت متنح  القرار متخذي من قبل) ABI(الـ استخدام عملية

                                                
لة العربية لضمان جودة التعليم اجلأمحد حسن القشالن، ، شريف عبد املعطي العريب 1 لدتطوير األداء يف مؤسسات التعليم العايل يف ضوء مدخل التعلم التنظيمي وإدارة اجلودة الشاملة، ا ، 02: امعي، ا

  . 100، ص2009 اليمن، وجيا،، جامعة العلوم والتكنول03:العدد
2 Michaela Driver, Op.Cit,  p97-99. 
3 Robin Cooper, Robert S. Kaplan, Lawrence S. Maisel, Eileen Morrissey, and Ronald M. Oehm (1992), From ABC to ABM , 
Management Accounting, Vol. 74, n°05, p57. 
4 Michaela Driver, Op.Cit,  p97-104. 
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التجريب مينحنا  األسلوبهذا أن  نافمن وجهة نظر  .)ABM(الـيعين ممارسة أسلوب  قيمةال وخلق املوارد تنظيمو 
للتفحص املستمر لطريقة مبا يتيح فرصة  فعالية اختاذ القرارتقيم اليت وتغذية عكسية أثناء حتسني العمليات املستمر 

 يكون من خالل األنشطةوفقا ملدخل  اجليدالتنفيذ أن  كما نرى. حلهاح ا قرت واحتديد املشكالت و املؤسسة عمل 
 فائدةأن  )1992(ه ؤ وزمال كوبروهو ما أكده   .)ABM(الـما يعين تنفيذ  التوليدي للتعلم كأداة) ABI(الـ استخدام

 & Baxendale( ودورنبوش باكسنديل أشار. 1خمرجاته استخدام كيفية على كبري حد إىل عتمدت) ABC(الـنظام 

Dornbusch, 2000( الـ استخدامن أ)ABC (سيما وال ،املؤسسة أعضاء مجيع بني واسع نطاق على مشرتكة كأداة 
 توليديال للتعلم كأداة) ABC(الـنظام  استخدامإن . مما ميكن تصوره تعقيدا أكثر قضية هي التوليدي، التعلم لغرض
مكسب هو  نطاقالواسع ال االلتزام هذا ،املشاركني املوظفني من )Wide cross-section( واسعةشرحية   يتطلب

 أداة) ABC(الـعتبار باف. هذا النظام تبين عملية لدعم بعناية مدبرة وتغيري توعية ملةحيث يتم القيام حبمؤسسة لل
 أو االجتماعي السياق خلق على تركيزا وأكثر احلالية املعرفة حتسني على تركيزا أقل إجرائيهو أمر  توليديال للتعلم
 مستوى لىفع. املؤسسة عن اجلديدة العقلية النماذجوتبين  طرحها ميكن اليت من خالل الفرضيات التنظيمية الثقافة

 ا جتري اليت الطريقة" حول ويشارك االستفسارات الفردي التفكري لهمت أداة هو) ABC(الـالتعلم التوليدي نظام 
والتعرف  املؤسسة ا عملت اليت الطريقة يف التفكري إلعادة) ABI(الـ مع التعامل عمليةأن  نرى". يف املؤسسة األمور
يساهم يف التعلم  األسلوبهذا ما يعين أن هذا ) ABM(الـأسلوب ممارسات هي  سرتاتيجياال هاتوجهعلى 

 النقيض على التوليدي للتعلم كأداة) ABC(الـأن  درايفريضيف . التوليدي حلله للمشاكل اليت تواجه املؤسسات
 الطريقة يف التفكري إلعادة املؤسسة مستويات مجيع على فرصا) ABI(الـ وفرحيث ت ،كونه أداة للتعلم التكيفي من
 كل يف يقضونه الذي الوقت مقداريتحصل املديرون على معرفة  بذلك. األول املقام يف األنشطة تنفيذ ا يتم اليت

عن  للتفكري فرصة لديهمفمن خالل هذه املعلومة يكون  الرئيسية، األنشطة تشكل اليت املهام ربط كيفيةأو   نشاط
 حيدث أن ميكن .هاعن جذريا خمتلفة طرق يف التفكري هم منميكنمما  اعتمدوها اليت بالطريقة األشياء تنفيذ سبب
 عرب التوليدي التعلم مفتاح. )ABI(الـمن خالل تقييم وتفسري  أو) ABC(الـأثناء جتميع بيانات لتطبيق  أماهذا 

 جمرد من بدال معينة بطرق األنشطة تنفيذ سببعن  واإلجابة لطرح االفرتاضات) ABI(الـ استخدام هو ،)ABC(الـ
  .ABM(2(الـ وهي بالضبط ممارسات كفاءة وأكثر أسرع بشكل األنشطة بنفس قيامالسؤال عن كيفية ال

تأثريه يتوقف  أنال جيب ) ABM(للــ كممارسة  األنشطةاستخدام املعلومة على أساس أن  نرىمن خالل ما تقدم 
الذي  التكيفي التعلم  حنو األوىلاخلطوة  بل جيب أن تكون. )ABC(الـمستخرجة من تطبيق املعرفة حتسني فقط عند 

 عمل املؤسسة،من التجريب املستمر والتغذية العكسية للتفحص املستمر لطريقة املشاكل وحلها  عاجلةمليتطور  أنجيب 
    .ألفضلحنو ا من املؤسسةظيمي سعيا نالتغيري الت يف إطار النظمو  اإلجراءات تنفيذبتوليدي التعلم ال إىلللوصول 

 .التغيري تنفيذ مبادرات لقياس هامة دعم أداة) ABC(الـ ظام نربيعتو  ،لتغيري التنظيميبداية لالتعلم التنظيمي يعد 
 برامجحتقق  أداة مبثابة كونتل) ABC(الـ نظاممعلومات  استخدمت قد وهانيويل كوال كوكامثل   املؤسساتفبعض 

ورفع  التوزيع قناة رحبيةحتسني  املستهدفة، التكلفة ،العمليات هندسة إعادة عملية الوقت، دورةتسيري  املستمر، التحسني

                                                
1 Robin Cooper, Robert S. Kaplan, Lawrence S. Maisel, Eileen Morrissey, and Ronald M. Oehm  (1992), From ABC to 
ABM, Op.Cit, p57. 
2 Michaela Driver, Op.Cit,  p98. 
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 ربطب )ABC(الـيقوم نظام  اإلطارففي هذا . )ABM(الـوذلك يف إطار ممارستها ألسلوب  العمالءمستويات رحبية 
سوف يتم  .1التنظيمية األنشطةيف لربامج حتسني أوجه القصور  األمامياملربر حيث يعترب  املختلفة التغيري ةاسرتاتيجي

  .هذا املبحثمن الثاين والثالث طلبني املتوضيح ذلك من خالل 
  : الفرضية اجلزئية التالية اقرتاحعلى أساس ما تقدم يف هذا املطلب ميكن 

املعرفة مبزيج و  من خالل تأثريه على املعرفة بالعميليساهم التسيري على أساس األنشطة يف حتسني إمكانيات األفراد "
  "تنظيمي الوير املنتجات مما يؤدي إىل خلق التعلم والتغيري تطللمنتجات واملعرفة بسبل  األنسب

  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على اإلجراءات: لمطلب الثانيا
ا قائمة تقنية ليسأن نظام التكاليف على أساس األنشطة ) Edward( إدوارديرى   املكونات من احدو  هنإ ؛بذا

هندسة  إعادة الشاملة، اجلودة إدارة مع جنب إىل جنبااألنشطة  أساس على أسلوب التسيري تشكل اليت التفاعلية
 األدواتهذه ) ABM(الـ لربنامج الناجح التنفيذ ضمان أجل منف. اإلنتاجية وحتسني املستمر التحسني ،العمليات
هذا يف  .2للمؤسسة الشاملة ةسرتاتيجياال يف دجمهاكما جيب و  بعناية ومنسجمة معاأن تكون منسقة  جيباخلمسة 
   : من خالل ثالث نقاط هيعلى اإلجراءات  )ABM(الـسوف نتطرق إىل تأثري أسلوب املبحث 

 التسيير على أساس األنشطة كداعم لنظرية القيود  : أوال

 األمثل املزيج هذا مثل قرارات يف حامسا دورا يلعب املؤسسة إنتاج هيكل يف االختناق نشاطأن ) Kee( كياعترب  
 ستكوناليت  العملية حتسني كنا مأو  للموارد البديلة الفرصة تكلفة حتديديف  يساهم نتاجاإل قيد وأن ...والتسعري اإلنتاج

 املوارد استخدام يقيس األنشطة أساسنظام التكاليف على  أن) 1992( وكابالن كوبروضح   .3للمؤسسة فائدة أكثر
 هذه تكلفة أنهذا  ينيع املقدمة، اخلدمات مستوى دون هو النشاط هلذا الطلب كان إذا. اإلنتاجي النشاط طلبب

 لقرارات املستغلة غري الطاقة تكلفة استخدام يتم) ABC(الـ أنه ضمن كي أضاف. 4مستغلة غري قدرةأي  زائدة املوارد
 اإلنتاج أنشطة من الفائضة الطاقة حتديد يتم. واألنشطة املوارد على والطلب العرضمع  أكثر لتتناسب املوارد ختصيص

 استخدام من حيد مما اإلنتاج يقيدالن االختناق  ؛للمؤسسة اإلنتاج هيكل يف االختناق نشاط أو قيد بواسطة جزئيا،
 يالحظكما   .5املعوقات وبذلك تتكون املستغلة غري أو الزائدة الطاقة إىل ويؤدي مقيدة غري أنشطة طريق عن املوارد

 تصبحلكي  التكاليف لتخفيض املؤسسة هاتستغل أن جيباليت  األساسية السبل من واحدة هي القيود إزالة أن جونسون
) ABM(الـأسلوب  تنفيذلواليت ميكن التخلص منها  إلنتاجل معوقات تشكل هذه القيود. عامليا املنافسة على قدرة أكثر

 حموريا دورا يلعب) ABC(الـنظام  كي أنيرى   وبالتايل، .6تستخدم املعلومة على أساس األنشطة اليت القرارات عند اختاذ
اختاذ من خالل ) ABM(الـمن مثة يتم ممارسة أسلوب  نتاجاإل هيكل يفالطاقة غري املستغلة  وجود سبب فهم يف

 إنتاج يف للتوسع إليه موارد إضافة ميكن نشاط قيدا أي ميثل املثال، سبيل على. لتحقيق التحسني املستمر القرارات
 استخدام ميكن املوارد، ختفيض قرار الختاذ ذلك، من العكس على. مقيدة غري األنشطة من الفائضة الطاقة واستخدام

                                                
1 Joseph George (2006), Understanding management accounting techniques in the context of organizational change, Management 
Accounting Quarterly,  Vol. 07, n°04, p27. 
2 Edward Forrest (1997), Clearing up the confusion: ABM is not ABC, Accounting Today, Vol. 11, n°14, p17. 
3 Robert Kee (1995), Integrating activity-based costing with the theory of constraints to enhance, Accounting Horizons, Vol. 09, 
n°04, p49. 
4 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Op.Cit, p1. 
5 Robert Kee, Op.Cit, p49-50 
6 H. Thomas Johnson (1992), It's time to stop overselling activity-based concepts, Management Accounting, Vol.74, n°03, p32-33. 
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. اإلنتاج على ةيسلب اتتأثري حدوث  دون عليها القضاء ميكن اليت املستغلة غري الطاقة مستوى لتحديد الزجاجة عنق
 املوارد ختصيص لقرارات األمهية بالغ أمر للمؤسسة اإلنتاج فرص على تأثريها وفهم دو القي حتديدفإن  لذلك، نتيجة

سبود اعترب هلذا . )ABM(لـل يعترب من ممارساتوهذا ما  1تهارحبياملؤسسة ورفع  إنتاج لتعظيم) ABI(الـ باستخدام
الالزمة لدعم عملية إدارة  املعلوماتدرته على توليد ق) ABC(الـنظام  من احلقيقية القوة أن) .Spoede & al(ه ؤ وزمال

  .)ABM(الـيف ظل  2وفر أساسا قويا الختاذ القرارات الفعالة وعملية التحسني املستمراليت ت نظرية القيود
  التسيير على أساس األنشطة بهدف التحسين المستمر : ثانيا

كجزء من عملية التحسني املستمر لزيادة كفاءة )ABC & ABM(الـينبغي أن تستخدم أنه ) Beheshti( شيتيرى 
حتديد  ميكن من خالهلا. مبعلومات قيمة لتحليل األنشطة والعمليات املديريند زو ي )ABC(نظام الـ. األعمال والرحبية

 منظمةباعتبارها وسيلة  املعلوماتيتم استخدام هذه  .العمليةيف كلفة تواملناطق األكثر  اجلودة املنخفضة أسباب
املستمر من خالل  لتحسنيتنفيذ اإمكانية تتضح  ذلكمبجرد حتديد . األنشطة احلالية لتنفيذساليب األلتحديد وتقييم 

فإن  وبالتايل لألداء؛  متطلبات التحسني املستمروفقا ملا تقتضيه  أو القضاء عليها األنشطةأداء  حسنلت )ABM(الـتنفيذ 
ه ؤ وفقا لنيدلز وزمال .3التحسني املستمر لتنفيذالدقيقة على رصد النتائج  ينساعد املدر ي )ABC&ABM(من الـ كالً 

)Needles & al., 2010 ( خالل التأكيد على  منلألداء املستمر حتقيق التحسني  إىل األنشطةيسعى التسيري على أساس
رتكيز املوارد على لنظرية القيود  استخدام كما ميكن. قيمةلل املضيفةض املستمر أو القضاء على األنشطة غري يخفتال

من خالل ) ABC & ABM(من  أن كالً إىل  فيشري شيتأما  .4أكثر فعاليةوف تنتج التحسينات اجلهود اليت س
حتديهما العالقة بني السبب والنتيجة يف املؤسسة ميكنهما ربط جهود حتسني اجلودة ببعضها البعض حيث ميكن 

فاملفتاح العام لتصبح التكاليف منخفضة . املستخدمة األداءجل تطوير مقاييس أتكاليف اجلودة من  استخدام
حتقيق ما ميكن املؤسسة من  ةذيب العمليصقل أو بستمر واملنتجات ذات جودة عالية هو تعزيز جو من التحسني امل

  .5عامل أساسي يف احلفاظ على امليزة التنافسية ألنهاإلنتاجية والرحبية بسبب التحسني املستمر  كبرية مبستوياتزيادات  
معلومات عملية استخدام  التسيري على أساس األنشطة بأن) Armitage & Russell, 1993( أرميتاج وراسليعرف 

: املتمثلة يف املستمر ألساسيات العمل الثالثة التحسنيهتمام على االرتكز ل األنشطةحساب التكاليف على أساس 
هو  احلايلداء األأسباب وحتديد وقت نفس اليف الثالثة  األساسياتهذه وإدارة فهم  أنحيث . التكلفة والوقت واجلودة

  )ABM Operational(أنه ميكن استخدام ) 1998(يرى كل من كابلن وكوبر  6.الفعالية التنظيمية الشاملة السبيل حنو
  7:عملية من خالل مخس خطوات املستمر التحسني برامجهندسة العمليات يف  وإعادةاجلودة الشاملة  إدارةمع  

  العديد من الفرص املتاحة للحد من التكاليف وحتسني كفاءة املديرونغالبا ما جيهل : وضع دراسة الجدوى .1
                                                

1 Robert Kee, Op.Cit, p49-50 
2 Charlene Spoede, Emerson O. Henke, and Mike Umble, Op.Cit, p43. 
3 Hooshang M. Beheshti, Op.Cit, p379. 
4 Belverd E. Needles, Marian Powers, and Susan V. Crosson (2008), Principles of accounting, Houghton Mifflin Company 
Boston, New York, USA, p842-843. 
5 Hooshang M. Beheshti, Op.Cit, p380. 
6 Howard Armitage, and Grant Russell, Op.Cit, p7.  

  : اعتمادا على 7
- Robert Kaplan , David P. Norton (2004), Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes , Harvard 

Business school Publishing corporation, Boston, USA, p85-91. 
- Josephine Kurniawati Tjahjono, and Surabaya Indonesia (2015), Penerapan kaizen costing system dengan menggunakan 

operasional activity based management Pada PT. PAR, Jurnal Gema aktualita, Vol. 04, n°02, p22-23. 
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مجع إن . واألنشطة املساندةنشطة غري املباشرة لألالنفقات التنظيمية مع ارتفاع  خصوصاً . األنشطة والعمليات
املوجودة يف أنشطة  اإلنفاقكيفية حدوث الكثري من العملية يكشف للمديرين  ومعلومة تكلفة ملعلومة ال )ABC(الـ

أن توفر هلم احلافز إلطالق مبادرات  ةميكن هلذه املعلومحيث  والكشف عن العيوب وأنشطة التصحيح غري فعالة
، . التغيري  ةاستخدام قاموس األنشطة ومعلوممثال فكما ميكن أن تكون أساسا للقياس املقارن داخليًا وخارجيًا

فالوعي . املؤسسةحىت عرب املصانع و و  عرب وحدات تنظيمية متعددة نفسه ة النشاطمقارن تتيح معنيلنشاط العملية 
على تنفيذ تركز مسيطرة عليها يدفع باملؤسسة أن أن وحدات تنظيمية أخرى  مع املقبولتكاليف النشاط خارج بأن 

 ةالفرصيتيح وبالتايل النشاط  تكاليفدث من تصنيف األنشطة حتالفائدة األوىل من حتليل هلذا فإن  .لهحتسينات 
 جودةحتسني  تصميم عمليات جديدة متاما أو من خاللبالتحسينات إما  دركبإيكون ذلك . لتحسني التكلفة
يف عمليات  احلاليةالتشغيل  تكاليفيف  الالكفاءةالرتكيز على مقدار من كن مي األنشطةتصنيف . العمليات القائمة

على هذا األساس  .وظائفالفهم العالقات املتبادلة بني فتسمح بأما خريطة األنشطة . غري فعالة ومنخفضة اجلودة
  ؛ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة التشغيلي الدافع إلطالق برامج التحسني املستمر )ABI(الـتوفر 

. هي حتليل األنشطة برامج التحسني املستمريف إطار  )ABM(الـلتنفيذ ممارسات اخلطوة األوىل : وضع األولويات .2
. تحسني على األنشطة والعمليات وفقا ألعلى مردود حمتملال، قد ال تركز برامج األنشطةدون معلومات حتليل ف

ابلقيام من امتكن موظفيها  املؤسسات، فإن العديد من مثالً   الفرقهذه . التحسني املستمر أو إعادة هندسة عمليا
 ما إمجايل اإلنفاق التنظيميقق حتسنا ملحوظا يف العمليات احمللية، ولكن دون تأثري ملحوظ على حتالالمركزية قد 

مبادرات التحسني عرب عمليات معزولة وقليلة التأثري، وميكن تنفيذ بدال من و  .للمؤسسةنتج فائدة غري حمسوس ي
. للتكاليف املرتفعةض كبري يخفتا فرصة لاملوظفني لتحسني األنشطة والعمليات اليت يكون فيهجهود ملديري توجيه 

ديد األولويات لربامج حتسني من خالهلا حتوميكن  ؛ض التكاليفيخفتجد أكرب الفرص لاتو أماكن  )ABC(يظهر الـ
  ؛هذه الربامجأين ينبغي إطالق مبعرفة  )ABI(الـتسمح بذلك . حتقيق فوائد مالية كبريةيف حال جناحها،  العملية اليت

 معيبة أقل ميكن أن يتحقق دون زيادة التكاليفسلع  حتقيقأن يف كان هنالك شك يف البداية  : التكلفة توفير تبرير .3
التحسينات من خالل  إدخال إال أن .ذلك إمكانيةأثبتت اليابان والواليات املتحدة يف املؤسسات لكن جتربة 

 عمليةالحتسني  أثناء املؤسسات كبدتت )TQM(الـتطبيق  عند ،فمثالً . ال يكون دوما جماناً ) TQM(أو الـ )BPR(الـ
 .تكاليف التقييم والعمل على ختفيض ،والوقايةاكل أنشطة حل املش تغطية ،تصميم املنتجات: لـ تكاليف مرتفعة

إلطالق  ترتددؤسسات العديد من املهلذا فإن . دون استثمارات كبرية أهدافهاال ميكن أن حتقق  )BPR(الـكما أن 
لتربير االلتزامات هذه التكاليف رؤية فوائد تريد هذه املؤسسات  اً بفغال .املرتفعة التكلفةمثل هذه املبادرات الرئيسية 

ما العديدة )TQM(والـ )BPR(لـالطاقة واملوارد املالية الالزمة ، من الوقت الكبرية اخلطوة الثالثة هلذا فإن  .رغم اجيابيا
تتحقق هذه . لتحسني املستمر من خالل أسلوب التسيري على أساس األنشطة التشغيلي هي توفري تربير للتكلفةل

تأثري  هلا املوظفني املشاريع اليت  واقرتاح؛ فعالةالعمليات غري الكبرية من اإلنفاق يف الكميات الحتديد اخلطوة بعد 
 من خالل التكلفةيف وقت بناء على فرص حتقيق وفورات  واليت ميكن تنفيذها يف أقصر عمليةالحتسني على  كبري

  ؛مرادف للتحسينات التشغيلية )ABM(الـ أنيرى كثري من املؤسسات  ذا .يف مشاريع التحسنياألولويات  حتديد
 )BPR(الـعملية إعادة تصميم أو و ) TQM(الـمن خالل تطبيق التشغيلي ) ABM(الـاختذت إجراءات : تتبع الفوائد .4
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. متاما فوائد هذه اإلجراءات تدركال املؤسسات أن العديد  بالرغم حتكلفة النشاطلاستنادا إىل املعلومات األولية 
هذا  لكن .موارداستهالك أقل للب املخرجاتنفس قق حيتعمل على حتسني أو تغيري العمليات مما  هذه اإلجراءات

التسيري على أساس طاقة فائضة من خالل إجراءات اليت ختلق احملررة و إعادة نشر أو القضاء على موارد ال يؤدي إىل 
بواسطة . لألنشطة احملسنةاملخصصة  املعلومات حول العناصر العامة للموارد) ABC(الـيوفر . التشغيلي األنشطة

 والعملياتألنشطة ل ةالتنظيم اجلديد موارد إعادة تقديرللمؤسسة األساسي، ميكن ) ABC(الـوحتديث منوذج دورية 
ميكن أن حتقق ما إذا كانت التحسينات  بالتايل .)ABM(الـحد مكونات أاليت هي  )ABB(ـبومسببات تكلفتها 

دورية توفر  بذلك .واخنفاض اإلنفاق املطلوبة هلذا النشاط قق فوائد فعلية من حيث احلد من املواردحتالتشغيلية 
تقدم حتقيق فوائد من التحسينات التشغيلية السابقة، و وثقة حول ما إذا كان قد مت املردود الفعل ) ABC(الـتطبيق 

إذا مت القضاء  األنشطةقاموس  علىبعض التعديل إحداث يلزم لذلك  .م تتحقق النتائج املتوقعةعد عند اتإشار 
  ؛أدخلت بسبب منتجات جديدة أو متطلبات العمالء جديدةأنشطة إضافة أو  ،)BPR(لـعلى األنشطة نتيجة 

 نيالتحسهو ربط التشغيلي  األنشطةالتسيري على أساس اجلانب األخري من : لتحسين المستمرلقياس األداء  .5
 مسببات التكلفة إجياد نميكن ملديري. )Ongoing and continuous improvement( املتقطعالتحسني باملستمر 

هي تكلفة للعملية المسببات . الالزمة لتنفيذ النشاط تكلفةالعملية اليت تساعد على توضيح كمية املوارد، وبالتايل لل
ؤشرات التشغيلية اليت تقيس حتفيز امل يهو  العملية دورياً تتبع وحتسني من ملوظفني ا متكناليت و  ذاتيةمؤشرات أداء 
اليت  التكلفة مسبباتإجياد نوع وقياس كمية على ساعد ي )ABC(الـوبالتايل فإن  .املستمرتحسني الوتقييم أنشطة 

الرصد والرقابة على كفاءة نشاط التحسني كمعلومة ضمن التسيري على أساس األنشطة التشغيلي يف تستخدم  
  . وهذا ما يسمح به حتليل مسببات التكلفة كلهالزيادة حتسني العملية  املستمر  نيحبيث ينبغي قياس التحس ،املستمر

ض يفختلديه هدف أن التحسني املستمر ) Tjahjono & Indonesia, 2015( اندونيسياو طجاهونو وفقا ملا سبق يرى 
التسيري على التحسني املستمر يشجع تقدير التكاليف  فعند . يةعملية اإلنتاجال تكاليف اإلنتاج من خالل حتسني

التسيري على أساس بدعم من  التحسني املستمر كما أن. األنشطةاستهداف كفاءة األنشطة التشغيلي على  أساس
قيمة  الحتليل ن منشطة يف اختاذ القرارات املختلفة استخدام املعلومة على أساس األبكاليف تال خيفضالتشغيلي األنشطة 

  .املضيفة للقيمةاألنشطة ودعم أو إلغائها غري املضيفة للقيمة  األنشطةتنفيذ والتقليل من  نشاطكل 
  لتسيير على أساس األنشطةممارسة انتيجة لكهندسة العمليات   إعادة :ثالثا

 يففائق الو  اجلذري التغيري على يركز إعادة هندسة العملياتميكن القول أن  األولتقدم يف الفصل من خالل ما 
 خارقة إبداعية أفكارالصفر باالعتماد على  من والبدء قدمي هو ماالتخلص من كل ب؛ األداء تحسنيلاملؤسسة  عمليات

 حتقيق مناملؤسسة  متكنحيث  إلنتاجيةه يعمل على ختفيض التكاليف ورفع مستويات اأن كما .للتغيري اعتيادية وغري
اليت  املضيفة للقيمة العمليات على والرتكيز اجلدوى عدمية األنشطة عن بالتخلييف مستويات األداء  ملموسة حتسينات

أن ) Davenport, 1993( دافنبورتو ) Hall & al., 1993(ه ؤ هال وزمالمن بينهم يؤكد الباحثون  .العميل رضا حتقق
تباين يف حتديد هذه املراحل إال أن املبدأ وجود فرتض أن تنجز بعدة مراحل وبالرغم من تعامة صفة عملية التغري ب

 من بني االقرتاحات حول .السائد هو ترتيب هذه املراحل بشكل حيقق التناغم يف ما بينها وصوالً إىل اهلدف املنشود
   ألنه همت اختيار عرض الذي )Russell & Taylor, 2010( راسل وتايلور اقرتاحتقسيم مراحل إعادة هندسة العمليات 
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  :1كما يلي  ت مراحلهوالذي كان) ABC&ABM( األنشطة أساسمع نظام التكاليف والتسيري على  ًا يلتقي كثري 
جنازهــا مــع وضــع شــروط إيــتم يف هــذه املرحلــة حتديــد األهــداف املطلــوب  :وضــع أهــداف أداء العمليــة ومواصــفاتها .1

  :ومواصفات عن كيفية أداء العملية، إذ تتضمن هذه املرحلة جمموعة من املهام تتمثل باآليت
ا عمالءمجع البيانات اخلاصة مبتطلبات ال -   ؛ونوعية املنتجات اليت حيتاجو
  ؛بشكل عام وملشروع إعادة هندسة األعمال بشكل خاص للمؤسسةحتديد التوجه االسرتاتيجي  -
  .أخرى ناجحة مؤسساتاملقارنة املرجعية مع  -

مهــا املبــادئ األساســـية علـــى مصــدرين أساســيني  عتمــادًا اة تـــتم مناقشــة هــذه اخلريطــ :مناقشــة خريطــة تــدفق العمــل .2
 لتطـوير إجـراءات العمليـاتهندسـة  لتصميم إجراءات العمل، فضـالً عـن األفكـار اإلبداعيـة الـيت يطرحهـا فريـق إعـادة

  ؛وأنشطة العمل املختلفة
تربز يف هذه املرحلـة عمليـة اختيـار اخلريطـة األفضـل بعـد مـا مت مـن مناقشـات يف  :المختارةبناء خريطة تدفق العمل  .3

  ؛)املوثوقية(املرحلة السابقة على أن تكون هذه اخلارطة مطابقة للمقياس األساسي لألداء مع توافر عنصر املصداقية 
الرقابـة ولفـرتة زمنيـة حمـددة من خالل وضـع التصـميم املختـار حتـت  :إجراء دراسة تجريبية ميدانية للتصميم الجديد .4

  ؛لبيان مدى جناحه وحماولة تصحيح أي احنراف قد يظهر عند التطبيق التجرييب
 .القيام بعملية التنفيذ الكامل لإلجراءات الجديدة بعد ثبات نجاحها في المرحلة السابقة .5

 اإضـافته هـو العمليـات هندسـة عـادةإل املؤسسـات السـتخدام يالرئيسـ السـببن أ) .Goksoy & al( غوكسوييرى 
، كالتكلفـة األداء، يف حامسـة حتسـينات يتضـمن ألنـهللمؤسسـة  إجيابيـة نتـائجيعمـل علـى حتقيـق  حيـث ؛للعمليـات لقيمةا

حتسـينات  هـذا املـدخل لتنفيـذ اسـتخدام ميكـناجلـودة الشـاملة  إدارةمـن منظـور  .والسرعة العمالءا ورض خلدمة، ااإلنتاجية
 مــا يتفـق مـع رؤيــة هـذا .2والعميـل العامـل مـن لكـلٍ  املضـافة القيمـة حتســني ن هدفـهألواخلارجيـة  الداخليـة اجلـودة
 مث لتحديـد العمليـات لدراسـة وسـيلة يهـ العمليـات هندسـة إعـادةأن  حيـث اعتـربا) Kinney & Raiborn( رايبـورنو  كيـين

حيـث تركـز  منخفضـةأو تقـدم قيمـة  للعمـالء قيمـة تضـيفال  الـيت والعمليـات الوظائف استبدال أو من، احلد وأ القضاء،
 الـيت األداء حتسـني فلسـفة جـوهريف  العمليـات هندسـة إعـادةفـإن بـذلك  .3على مبادرات منفصلة لتحسـني عمليـة حمـددة

 تنفيـذ ـا يـتم الـيت الطريقـة تصـميم وإعـادة األول املقـام يف التفكري إعادة خالل من تحسيناتال من كمٍّ  حتقيق إىل دف
بالتايل  .4للعمليات ضمينال فحصال طريق عن أفضل حنو على يفهم أن ميكنوالذي  األداء حتسنيوبذلك يتم  العمليات

 مايك تعريفيتوافق مع وهذا ما  األداءهندسة العمليات يعمل على حتسني  إلعادةأثناء دعمه  )ABM(الـ أنميكن القول 
)Mike & al., 2000 (  املذكور سابقاً  األنشطة أساسللتسيري على.   

 تكاليف حول دقيقة معلومات إنتاجكانت   )ABC(الـلنظام  األساسية أن الغايةالبشتاوي  حسني سليمان يعترب
 إعادةو  التصميم قرارات يف من استخدامها واإلدارة اإلنتاج يمهندس ُن كِّ متٌَ  معلومات إنتاج إىلمث تطورت اإلنتاج، 

                                                
 ،التحديات العاملية املعاصرة: مدخل تكاملي، حبث مقدم إىل مؤمتر إدارة منظمات األعمال: منظور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حممد مصطفى القصيمي، تفعيل مهام إعادة هندسة األعمال من 1

  .4-3، ص2009جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، االردن، 
2 Asli Goksoy, Beliz Ozsoy, and Ozalp Vayvay (2012), Business process reengineering: Strategic tool for managing organizational 
change an application in a multinational company, International Journal of Business and Management, Vol. 07, n°02, p89. 
3 Michael R. Kinney, and Cecily A. Raiborn (2011), Cost accounting: Foundations and evolutions, South-Western, Cengage 
Learning, Mason, USA, p837. 
4 Dejan Stojkovic, and Ratko Djuricic (2011), BPR concept as the factor of successful electronic business of a modern companies, 
International Symposium Engineering Management And Competitiveness, 24-25june, Zrenjanin, Serbia, p89 
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 مهما وإمنا يلعب دورًا  فقطاملنتجة  الوحدة كلفةت يف احتساب فقط دقةنظام الهذا  يقدمال  بذلك. هندسة العمليات
ا اإلدارة احلديثة، خدمة يف  اليت املالية وغري املالية املعلومات احلايل بتقدميه العصرت حتديا مواجهة يف ومساعد

 هندسة إعادة بإجراءات القيام خالل من ء املؤسساتأدا حتسني على عملت اليت )ABM(الـ تنفيذ ممارسات يف تساعدها
ا يساعد املؤسسة على حتسني أدائها من  )ABM(الـوأسلوب  )ABC(الـ نظام بني لتناغماهلذا ميكن القول أن . عمليا

 الختاذ مستعدة كونت أن جيب ،العمليات هندسة إعادة جهود لدعم. 1خالل إجراءات إعادة هندسة العمليات
 على الرتكيزمع  املالية غري اإلجراءات هذهستكون  احلاالت، من كثري يف .القدميةعلى  والقضاء جديدةإجراءات 
 مرحلة يف اجلديدة التدابري هذه لتطوير مفيدة تكون قد طرق هناك. تغيريها يتماليت  للعملية التشغيلية اخلصائص
عند تنفيذ  األنشطةحتليل ميكن استخدام يث ح ABI(2( األنشطة حتليل مثل إعادة هندسة العملياتمشروع  التصميم

االعمليات  هندسة إعادة برنامج لدعم) ABM(الـممارسات     .3ات املطلوبةنيالتحس خلقطرق  تظهر  أل
 املايل تقييمالتنفيذ بيسمح  ألنههندسة العمليات  إعادةمدخل نظام التكاليف على أساس األنشطة خيدم كما 

مث يتم مجع  تغيريه جيب ما يقرروا أن لمخططنيل يسمح التقييم هذا .)أعمال/  مايل(الثنائية  منظور من الوضع لفهم
 وأماكنمما يسمح باكتشاف االختناقات ) ABM(الـضمن ممارسات  العمالء احتياجات مع )ABC(الـنظام  نتائج
 أنه أي التغيري وإمكانات قيمةالسبل خلق  فهميسهل  العمل هذا .القيمة يف مراحل العملية إضافةعدم  أو إضافة
 اية يف. التغيريات هذه إجراء قيمة وكذلك األعمال جناح إىل تؤدي أن ميكن اليت التغيريات حتديد على يساعد

 تنفيذ قيمة تثبت اليت التغيريات هلذه املستمر والقياس تطبيق نظام التكاليف والتسيري على أساس األنشطة مها املطاف،
 أساس على املعلومة أن استخدام) Kaplan & Atkinson, 1998(كل من   أشارهلذا  .4العملياتإعادة هندسة 

  خالل العمليات ومن هندسةإعادة  وتنفيذ إلعداد يعد األساسيف إطار ممارسات التسيري على أساس األنشطة  األنشطة
 أن املؤسسات ):"Roberts( روبرتس يقول .القيمة عدمية بعض العمليات إلغاء طريق عن تنفيذ العمليات وقت ختفيض

ا التغيرياتتبدأ من حتديد نوعية   أو تبين حنو األوىل اخلطوة فإن ،هامن للعديد بالنسبةف. اليت حتتاجها  لتنفيذ عمليا
 وتدفق كفاءة أكثر نتاجاإل تعزز بطرق العمليات هندسة إعادة عملية إجراء احلالية هو التصنيع نظم حتسني

م) Baan's Seha( بان سيها؛ حيث أشار "معلوماتلل  .الربنامج جتديد مث ومن الداخلية أنظمتها تبسيط إىل يتطلعون أ
 مشاكلوالذي يساعدها على حتديد املناطق اليت تواجه  )ABC(الـبميكنها االستعانة يف البداية  أنه :"روبرتسويضيف 

ما يساعدهم على فهم  ،األعمال معا ترابط كيفيةهذه املعرفة ميكنهم فهم  من خالل . واليت ترغب يف إعادة هندستها
  . عادة هندسة العملياتتنفيذ إل النظرة الفاحصة الالزمة قبل كل )ABC(الـبذلك يقدم   ؛5"كفاءةالال  حدوثأسباب 

 نظام التكاليف) Lawson Software(استخدمت العديد من املؤسسات ومن بينها شركة لوسون للربجميات ميدانيا 
 امأل ةسرتاتيجياال اإلدارةحيث قربتها من أهداف  العمليات هندسة إلعادة فعال كنهج األنشطةوالتسيري على أساس 

 سرعة زيادةوظفي املؤسسة حيث منحا مل. كاملة عمليات إدارة طريق عن واألرباح للعمالء القيمة حتقيق علىيركزان 
                                                

لد اإلدارية، العلوم األنشطة، جملة دراسات، أساس على التكاليف إدارة نظام :اجلديدة املعرفة البشتاوي، تطبيق حسني سليمان 1   .85، ص2007، اجلامعة االردنية، االردن، 02:العدد ،34 :ا
2 J. Robb Dixon, Peter Arnold, Janelle Heineke,; Jay S Kim, and Paul Mulligan (1994), Business process reengineering: 
Improving in new strategic directions, California Management Review, Vol. 36,n°04, p102. 
3 Jonathan B. Schiff (1994), Activity analysis in business process reengineering, Cost Management Update, Vol. 43, p2. 
4 Namchul Shin, and Donald F. Jemella (2002), Business process reengineering and performance improvement: The case of 
Chase Manhattan bank, Business Process Management Journal, Vol.08, n°04, p357 
5 Andrew Vowles (1995), Manufacturing software: Making it right, CMA: The Management Accounting Magazine, Vol.69, 
n°09, p15. 
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 يتطلبمما  العملياتمكونات  ليتحليقوم ب )ABC(الـنظام ف. اإلبالغعلى املناسبة والقدرة  االستخدام، سهولة املعاجلة،
 وفر فهماً ي ألنه) ABM(الـالقرار من خالل ممارسات  اختاذلعملية  كبري توجيه وإعادة عميقة تنظيمية تغيرياتإحداث 

 )ABC(الـنظام  أن) Cokins( كوكينزيرى   .1ضمن العمليات األنشطةوالتعرف على تفاعلية ملسببات التكلفة  أكثر
 من سلسلةيعترب العمليات  ؛ حيث أنه )ABC(الـبعد العملية يف تقاطع العملية من خالل على يدعم التفكري القائم 

 العملياتحيث حيدد . 2أفضل بشكل العمليات إلدارة متكينية كأداة )ABI(الـ استخدام جيريكما   .املرتابطة األنشطة
 . 3إعادة هندسة العمليات قلب وهذا عليها، القضاء أو وختفيضها لقيمةمضيفة ل غري هي اليت

عندما  ) ABM(الـوأسلوب  قيمةغري املضيفة لل ألنشطةعند حتديده ل )ABC(الـمما تقدم  ميكن تصور أن نظام 
وبذلك يلتقي نظام التكاليف والتسيري على أساس . إىل إلغائها يسهالن تنفيذ إجراءات هندسة العمليات يهدف

فالنظام واألسلوب يسعيان إلضافة القيمة لألنشطة . للعمليات القيمة إضافتهاألنشطة مع إعادة هندسة العمليات يف 
. وبذلك يقدمان أرضية مناسبة لتحديد العمليات اليت سيجرى إعادة هندستها ؛هاتهندس يعاداملكونة للعمليات اليت 

إىل التحسني املستمر لألنشطة يف املدى القصري قد يؤدي إىل إحداث تطوير ) ABM(الـنه عندما يسعى أسلوب أكما 
حيسن ) ABM(الـأسلوب ميكن القول أن  إذًا  .ف إعادة هندسة العملياتاهدأهذا األخري يعترب من  ،يف أنشطة املؤسسة

بل تكون ناجتة  ها فجأة أو وليدة الصدفةؤ تسهيل إجراءات إعادة هندسة العمليات هته األخرية ال ميكن أجرااألداء ب
  . )ABM(الـممارسات عدة من بينها تنفيذ أسلوب  منربات والتجارب السابقة اخلعن جمموعة من 

  :هذا املطلب ميكن اقرتاح الفرضية اجلزئية التالية أساسعلى 
  "إعادة هندسة العملياتو دعمه لنظرية القيود والتحسني املستمر بيساهم التسيري على أساس األنشطة يف حتسني اإلجراءات "

  النظمتأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على : الثالثالمطلب 
 اتعمليوبعد الالعمالء بعد أهداف وافق مع تتلتحقيق أهداف  اكون ضرورييقد تنمية معارفهم و  األفرادحتفيز 

إىل معلومات  احلالية هم حباجة بيئة التنافسيةاليف  فراداألمن أجل رفع فعالية  غري كاٍف هذا كون ي قد لكن . داخليةال
م إىل دائمة يف حاجة القادة  فراداأل .ممتازة عن العمالء، على العمليات الداخلية، واآلثار املالية املرتتبة على قرارا

ردود فعل  إىلوبالتايل فهم حباجة . املؤسسةكل العمالء مع الكلية ل عالقةالمعلومات دقيقة ويف الوقت املناسب حول 
التكلفة نظم إدارية أخرى كلتنفيذ لتحسني العمليات بشكل مستمر عرب جهود إدارة اجلودة الشاملة، أو  سريعة

نظم يكون من خالل  توفر املعلومات االسرتاتيجيأن ) 2010(ه ؤ وزمال أنتوينيرى  .سلسلة التوريد إدارةاملستهدفة أو 
معاجلة  فعالة من خالل تسهيل ةاسرتاتيجيتساهم تطبيقات املعرفة لتنفيذ اليت و  املعتمدة يف املؤسسةاملعلومات 

   :إىل النظمعلى ) ABM(الـمت تقسيم أثر  األساسعلى هذا  . 4ءالتحسينات وروابط أفضل مع املوردين والعمال
  الجودة الشاملة  إدارةعلى  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة: أوال

  يف املستمرتني واحلركة اتسمت بالتعقيد األعمالعرف النصف الثاين من القرن العشرين حتوالت كبرية يف جمال 
                                                

1 Susan Dub (1997), ABM at Lawson: Beyond the technology, Management Accounting, Vol.78, n°09, p34. 
2 Gary Cokins (2001), Activity-based cost management: An executive's guide, Op.Cit, p58. 
3 Douglass Cagwin, and Katherine J. Barker (2006), Activity-based costing, total quality management and business process 
reengineering: Their separate and concurrent association with improvement in financial performance, Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal, Vol.10, n°1, p55. 
4 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young  S. Mark (2012), Management accounting: 
Information for decision-making and strategy execution, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA, 
p35. 
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 املعلومات،تكنولوجيا  وتطور والعاملي احمللي الصعيدين على املنافسة ةحّد  وازدياد واالقتصادية، السياسية اآلفاق خمتلف 
ة التحديات كوسيلة اجلودة أمهية ركاتدت املؤسسات جعلت اليت... العميل وعي وازدياد ا من بني . اجلديدة ناجعة 

 املؤسسة جوانب مجيع تشمل اجلودة على التوكيد يتضمن مفهوم هي الشاملة اجلودة إدارةمدخل  حتقيق اجلودة  أساليب
 جمموعة على تقوم اليت احلديثة اإلدارية املفاهيم من الشاملة اجلودة إدارة مفهوم يعدحيث . املستهلك إىل املورد بدءا من

 باركرو كاغوين يرى   .1ممكن أداء أفضل حتقيق أجل من وذلك تتبناها أن إدارة ألي ميكن اليت واملبادئ األفكار من
)Cagwin & Barker ( األخرى، التحسني ملبادراتمهما  عامال بوصفها نظام التكاليف على أساس األنشطة ظائفأن و 

 .2لدعم النظم يف املؤسسة مثل إدارة اجلودة الشاملة الالزمة املعلومات وتوفري
 ;Juran & Gryna, 1970( دميينغو جوران وغرينا،  كروسيب،  فيجنباوم،  أشار العديد من خرباء اجلودة أمثال قدل

Crosby, 1979; Feigenbaum, 1986; Deming, 1988(  حتسني األداءاجلودة الشاملة سوف يؤدي إىل بإدارة أن االلتزام 
على إدارة اجلودة ) ABM(الـعلى هذا األساس فان تأثري ممارسات أسلوب . حبيةالر ومقاييس حتسني مستويات خاصة 

 وسينغال هندريكسأثار جمموعة من املفكرين أمثال كما .الشاملة سوف يؤدي إىل إحداث حتسينات يف األداء
)Hendricks & Singhal, 1997(، وتريزيوفسكي مششون )Samson & Terziovski, 1999(  إدارة برامج كانت إذافكرة 

 & Armitage( وراسل أرميتاج يف حني يزعم. األداءعلى مستوى  حتسيناتالواقع العملي  يف ولدت قد الشاملة اجلودة

Russell, 1993(، وشيربد )Shepard, 1995 (على قليلةعوائد  ستشهد اجلودة نظم تنفذ اليت املؤسسات من العديد أن 
 الكتاباتفحني  .لتحسني حمددة فرص معرفة على عدم قدرة املديرين إىل أواليرجع هذا  األداء، حتسنيو  األصول
. املعلومات يف النقص هذا تصحيح على املساعدة يف) ABC(نظام الـ قدرة إىل اإلشارات من العديد علىحتتوي  اإلدارية
 املعلومات توفري خالل من الشاملة اجلودة إدارة يكمل) ABC(نظام الـ أن) McConville,1993( ماكونفيل ذكرحيث 
) ABC(الـ أن) Beheiry,1991( حبريي علق. الشاملة اجلودة إدارة برنامج من كجزء أدخلت اليت التحسينات عن الكمية

 معظم تستهلك اليت األنشطة على االهتمام رتكيزب الحتياجاتامطابقة  عدم الناجتة عن اإلضافيةحيدد التكاليف 
على  دارةاإل يشجع ألنه الشاملة اجلودة إلدارة امامت مناسب) ABC(الـيرى أن  )Steimer,1990( ستيمرأما  .التكاليف

 مداخل اجلودة تباعا أن) Shepard, 1995( شيربديف حني يرى . العمالء من وجهة نظر قيمتها وحتديد األنشطة حتليل
 على املستمر التحسني يف والبدء االستثمار على العائد تعظيم أجل من) ABC(الـ نظام مع متكاملة تكون أن ميكن
 املؤسسات من العديد الةيف دراستهما حل) Anderson & Sedatole, 1998(وسيداتول  أندرسونكما أن . الطويل املدى

 عملية حيسن منكما التحكم يف تكاليف اجلودة   أجلبشكل جيد من  الشاملة اجلودة إدارةيناسب ) ABC(الـ وجدا أن
ا كوبر وزمالات دراسأشارت  لقد. هماد بينيتوح إحداث من خالل التصميم   إىل) Cooper & al., 1992(ه ؤ اليت قام 

 .3ونظام التكاليف على أساس األنشطة الشاملة اجلودة إدارةبني متبادل كبرية وتوافق ودعم   فائدةوجود  

                                                
  :اعتمادا على 1
دكتوراه علوم يف  شهادة ليأطروحة مقدمة لن، 9001ة اإليزوبوبكر نعرورة، دراسة إمكانية تبين إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية دراسة عينة من املؤسسات املتحصلة على شهاد -

  .39، ص2015العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف باملسيلة، اجلزائر، : علوم التسيري، كلية: قسم ،يريعلوم التس ختصص علوم التسيري
، اجلامعة 80واالقتصاد، العدد  اإلدارة ، جملة(ABC)األنشطة أساس على التكاليف وأسلوب )TQM(الشاملة  جلودةا إدارة بني الغربان، التكامل ديهم صاحل املوسوي، فاطمة كحيط نوار عباس -

  .4، ص2010املستنصرية، العراق، 
2 Douglass Cagwin, and Katherine J. Barker (2006), Activity-based costing, total quality management and business process 
reengineering: Their separate and concurrent association with improvement in financial performance, Op.cit, p70. 
3 Ibid, Op.cit,, p51, 55. 
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تركز على الرحبية املتزايدة من خالل حتسني جودة املنتجات اليت  اجلودة الشاملة هي فلسفة اإلدارةإدارة  تعد
تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة فإن ومع ذلك،  .املؤسسة ورعايتهمالعاملني يف  هوزيادة رضا العمالء مع تعزيز رفا والعمليات

تفاعل بشكل جيد أن ي) ABM(الـألسلوب ميكن  ؤسسة؛ وهناامليتطلب أكثر من جمرد املصادقة على أمهية اجلودة يف 
هذا  استخدام حيث ميكنمن خالل تتبع التكاليف وأداء أنشطة إدارة اجلودة الشاملة، . مع إدارة اجلودة الشاملة

باستمرار إدارة اجلودة الشاملة على فرضية أن اإلدارة تسعى هلذا تعمل . 1دارةاإللدعم هذا االجتاه احلاسم يف  األسلوب
واحدة من التحديات اليت تواجه إدارة اجلودة الشاملة هو إنشاء نظام لتحديد . للقضاء على النفايات وحتسني اجلودة
لعمليات  رصد شامل تنفيذدقيق لتكاليف اجلودة غري ممكن دون التقييم إن ال. التكلفة احلقيقية للجودة يف املؤسسة

 أهداف إعادة هندسةتنفيذ  ،عمليةالأداء حتسني لقرارات األساسية مثل اف ،املؤسسة لفهم أسباب حدوث التكاليف
ميكن لتقييم واعمليات الرصد تنفيذ بعد . تكاليف اجلودةدون معرفة عالقتها ب، وخدمة العمالء ال ميكن إجراء العمليات
ي فهم أسباب تولد ه) ABM(الـألسلوب القضية األساسية  .املتعلقة باألنشطة املستهدفة بالتحسنيالقرارات إظهار 

يستغل فهم العالقة بني السبب والنتيجة يف معرفة تأثري ) ABM(الـأسلوب . اليت تتشارك يف العملية تكاليف األنشطة
تكاليف اجلودة ميكن قياس هود حتسني اجلودة، جب) ABM(من خالل ربط هذا األسلوب . على بعضها عناصر العملية

هو تعزيز جو من التحسني  جودة عالية ذوو منخفضة التكلفة نتج املاح العام لتصبح املفتف .األداءوتطوير مؤشرات 
وهو ما تقوم به  .2يزة التنافسيةاملفظ على اوحيوالرحبية  اإلنتاجية مما يساهم يف حتسنيعملية صقل الاملستمر من خالل 

   .نظرا لوجود عالقة سببية بني أبعاد بطاقة األداء املتوازن سابقيف ما  هإلي اإلشارة تكما مت) ABM(الـممارسات 
 حماولة وأن املؤسسات حياة يف حامسني نجاحال عنصري والتكاليف اجلودة) 2008( النايلي أمحد حسن حممديعترب 

 أنجيب  واملنتجات للعمليات اجلودة مستوى فرفع ،املؤسسة لبقاء رئيسة حماولة متثل والتكاليف اجلودة نظم تكامل
من  كل تفاعلحصيلة  نأبذلك ميكن و . قيمة تضيف ال اليت األنشطة استبعاد خالل من التكاليف يف ضيفخت يصاحبه

  3:الوظائف التاليةحتقيق  يف أساس وبشكل خيدمومدخل إدارة اجلودة الشاملة  )ABC(الـنظام 
 ال هذا يف الشاملة اجلودة إدارة توفره أن ميكن وما العميل رضا عن املالية غري البيانات إن: لعميلا رضا تحديد  ا

 الفشل وبالتحديد الفشل فيلاكتحول  (ABC)الـ يوفرها اليت املالية املقاييس كذلك رضا،هذا ال حول تنبؤات من
 اجلودة نظام فاعلية مدى َمثّ  ومنعميل ال رضا حتماً  تعكس اليت هلا فقةاملرا واألسعار جاملنت تكلفة ومستوى اخلارجي

 ؛العميل نظر وجهة من
 وبالعكس، اجلودة نظام يف كلفةتال تأثري مدى توضح وحتليلها اجلودةتكاليف  بيانات إن: الجودة تكاليف حديدت  

لد أن ميكن األهداف يف والتوافق العمل دائرة حول املتبادل االهتمام إن حيث  تكاليف حتديد يف ختدم بيانات يوّ
 ؛آخر بشكلعميل ال ورضا التكاليف وختفيض العمليات حتسني يف اجلودة نظام قدرة نفسه الوقت ويف اجلودة

 املستوى تقومي يف املطلوب،كذلك اجلودة مستوى حتديد يف تساعد كلفةتال بيانات إن: الجودة مستوى حديدت  
 ملستوىمستهدف  دورا أساسيا كأداء يؤدي (TQM)الـ فإن كذلك اجلودة ألداء الالزمة التحسني وٕاجراءات احلايل
 ؛املستوى لذلك الالزمة فيلاكتال مستوى َمثّ  ومن املؤسسة من املطلوب اجلودة

                                                
1 W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, and Monte R. Swain, Op.Cit, p474. 
2 Hooshang M. Beheshti, Op.Cit, p380. 

  .26، مرجع سابق، ص(ABC)األنشطة أساس على التكاليف وأسلوب )TQM(الشاملة  اجلودة إدارة بني الغربان، التكامل مهدي صاحل املوسوي، فاطمة كحيط نوار عباس 3
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 الـإن كال من : بينهما االنسجام تحديد(TQM)  الـو(ABC) أداء يف منهما كل فاعلية مدى حتديد يف قدرة له 
 .أهدافها لتحقيق املؤسسة وتقنيات أساليب بني فيما االنسجام ومدى املؤسسة

  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على نظام التكلفة المستهدفة  :ثانيا
 والتوزيع، املورد، شمليلفقط  املباشرة التصنيع تكاليفيف التحكم  يتجاوز املستهدفة التكلفة حتديد على الرتكيزإن 
 ميكن هما معاً دجم خاللفمن  .املستهدفة التكلفةمع تسمح بتكامله  (ABC)الـنظام  وقدرات العمالء، وعالقات

 هذا مع. التكاليف التقليدية نظم مع وهذا ما كان صعبا املباشرة وغري املباشرة التكاليف بني املفاضلة للمصممني
او  هاوظائف بنفس منخفضة بتكلفة إنتاجها ميكن اليت املنتجات لتطوير أفضل فرصة لديها املؤسسات التكامل،  جود

 الوحدة مستوى على املباشرة التكاليف من حلدمن ا املنتجات مصممي املستهدفة ةالتكلف متكن. العمالء يطلبها اليت
 التكاليف يديرون املصممني فإن نفسه، الوقت ويف. ..والعمل، ،املواد املنتجات اجلديدة من ناحية على االهتمام تركيز
لتحليل التكلفة  استخدامها ميكن اليتمن خالل املعلومة على أساس األنشطة  (ABC)الـ معوالداعمة  املباشرة غري

 معاملنتج  وظيفة عزيزيسمح بت قديف تكاليف  التوفريف .والعائد أثناء املفاضلة بني التكاليف سواء املباشرة أو غري املباشرة
 بعض .املنتج وحدة ودفعاتنفقات  مقابلة وفورات على احلصول خالل من تغيري دون اإلمجالية التكاليف على احلفاظ

 Electronics Assembler of Data(شركة  مثال. املستهدفة التكلفة حساب ألغراض) ABC(الـ بالفعل تستخدم الشركات
Communication ( ت الـدجماليت)ABC(  يرى األساس  على هذا .1املستهدفة التكلفة تقدير عمليةيف)Horvath, 

  2:خالل ثالث نقاطمن ) ABC(أن التكلفة املستهدفة مرتبطة بنظام الـ) 1993
 ؛للمنتجات حتديد التكلفة التقديرية -
 ؛اليت خيطط هلالمنتجات لتكلفة ال مسبباتحتديد  -
يساعد على حتديد منطقة القيمة املثلى عن طريق نقل و حيدد األنشطة الالزمة  ألنه أداة لتحقيق التكلفة املستهدفة -

  .جتكاليف النشاط إىل وظائف املنت
املعلومات املطلوبة لذا ف، التوزيع والعالقات مع املوردينأنشطة العمالء و  املستهدفة تتوسع لتشمل التكلفةكما أن 

رضا العمالء يف االعتبار، سيتم إجراء  فعند مراعاة؛ )ABC(نظام الـخالل من إلدارة هذه العالقات سوف يتم توفريه 
ال سيما  هذا النظامإدراكها من خالل التغيريات إىل التكاليف ميكن  عكس هذهنت. يف تصميم وتطوير املنتجات تغيريات

 Activity-based product( األنشطة أساس على املنتجات تصميمأن كابلن وكوبر   اعتربقد ل. 3املناطق التكاليف العامة

design ( الـبعدي نظام  بني التفاعل علىيسلط الضوء(ABC) ؛ وجهة نظر التكلفة الذي خيدم التسيري على أساس
 حتدد وجهة نظر التكلفة. ووجهة نظر العملية خيدم التسيري على أساس األنشطة االسرتاتيجيالتشغيلي األنشطة 
 تصميم مرحلة خاللفمثال . تصميم املنتجات مرحلة يفختفيض التكاليف  تتطلب اليت واملستقبلية احلالية املنتجات

 هلا اليت املسببات عمليةال نظر وجهة حتدد .كمسببات للعملية بسهولة نسبيا  مكونات من ونوع عددميكن تغيري املنتج 
 أن من تأكدنأن  املنتجات صمميمل ميكن ،)ABI(الـ علىاعتمادا . املستقبل يف النشاط تكاليف على كرباأل األثر

                                                
1 Robert S. Kaplan, and Robin Cooper (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and 
performance, Op.Cit, p218. 
2 Selim Yuksel Pazarceviren, and Duygu Celayir (2013), Target costing based on the activity-based costing method and a 
model proposal, European Scientific Journal, Vol.4, p10. 
3 Ibid, p19. 
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 بشكل .منخفضة املباشرة غري تكاليفب منتجاتإنتاج  وبالتايل العملية، مسببات من أقل تستهلك سوف املنتجات
 واملطورين املنتجات مصممي يعطي (ABC)الـألن نظام . املستهدفة التكلفة مع جدا بانسجام يعمل (ABC)الـ عام،

 القرارات مع النهائي املنتج وجودة وظيفة بني التوازن حتقيق من متكنهم اليت الدعم كاليفوت تصنيعتكاليف الل منوذجا
  .1خصائص التصميماختيار عنصر و  حول االقتصاد على القائمة

 يتمكن إذ املستهدفة التكلفة حتقيق حماولتهم عند املنتج تصميم مهندسي مساعدة على (ABC)الـنظام يعمل 
 حتسني حياول املصممون مث ومن الرئيسية األنشطة مكونات إيل اجلديد للمنتج اإلنتاجية العملية تفكيك من ناملهندسو 

 برامج أهداف ويكمل يدعممبا املستهدفة  التكلفة بنفس مستوى للمنتج متوقعة تكلفة على للحصول األنشطة تكلفة
 أنشطة يف الفاقد عن املستمريقومان بالبحث  )ABC&ABM(الـن أل. (ABC)الـ خالل من املستمر والتطوير التحسني
 (ABC)الـن أل التكلفة، وختفيض املرونة، اجلودة حتسني اآلالت، إلعداد املطلوب الوقت ختفيض منه، واحلد العمليات

حتقيق  إىلة فتسعى التكلفة املستهد .2والتطوير التحسني تستخدم اليت البدائل تظهر التشغيلية لإلدارة معلومات يوفر
ض التكاليف مما يتطلب توفر املعلومات اليت حتدد أسباب التكلفة احلالية واألثر احملتمل لتغري مسببات يفختأهداف 
ا تركز على ال قيمة للتكلفة املستهدفة  أدوات) ABC&ABM(الـعترب ي. التكلفة استهالك خمتلف   تظهر ية اليت كيفأل

ا تصميم املنتج، وبالتايل األنشطة عند  حيث ميكن استخدام املعلومة  من التكاليف اإلمجالية توضيح الكيفية اليت تتغري 
لقرار لتحسني استخدام لدخالت تقنية م )ABC& ABM(الـوفر ي .هيكل التكلفة  يف زيادة فهم األنشطةعلى أساس 

العالقة بني  .تغيري طبيعة وحجم املوارد املتاحة حاليا يفهذه املعلومات  تطبقاملوارد احلالية واملتوقعة، التكاليف املستهدفة 
تكاليف  تخفيضك والتكامل يف حتقيق أهداف مشرتكةفاعل تدها السجيوالتكاليف املستهدفة  )ABC& ABM(الـ

غري واألنشطة كاليف تال حتسنيض، أو يفختاملباشرة اليت ال تزال حمور الرتكيز الرئيسي من التكاليف املستهدفة و األنشطة 
من حيث التكلفة  يف التنافسية ًا تطوير و  اً خيلق بشكل مستمر حتسين )ABC& ABM(الـمن خالل االستعانة بف .مباشرة

لتحديد التكاليف  )ABC& ABM(الـ منميكن االستفادة من املعلومات املتوفرة . ديدةاحلالية واجلمنتجات لل واألرباح
عن طريق تغيري طرق مت  الكليةوإجياد سبل للحد من التكاليف غري املباشرة  الفعلية احلالية، حتليل أسباب هذه التكلفة

 :3الفوائد التالية تكتسب املؤسسة )ABC& ABM(الـباستخدام  .نتجاتاملبيع و  عتصني ،تطوير ،تصميم
لتلبية  ،، واملنتجاتاألجزاءالنشاط، عنصر التكلفة،  :حسبمضيفة للقيمة ضيفة أو غري حتديد وتقدير التكاليف امل -

 ؛حاجات اخلاصة للعمالء ومتطلبات اجلودة
 و ،Design for manufacture and assembly; DFMAو quality function deployment; QFD( مبادرات قياس تأثري -

value engineering; VE( ؛على التكاليف احلالية واملتوقعة 
 كإعادة هندسة العمليات والتحسني املستمر؛  تعزيز القدرة على اختاذ إجراءات للحد من النفقات العامة -
 التكلفة؛ أهداف لضرب املؤسسةبذلتها  اليتتعكس املقايضات  الذياجلودة حتليل تكاليف دعم  -
 لزيادة دقة تقديرات التكاليف املستهدفة؛  حتليل احلساسية من حيث تكلفة الطاقة العاطلة أو غري املستخدمة -

                                                
1 Robert S. Kaplan, and Robin Cooper (1998), Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and performance, 
Op.Cit, p219. 

 دراسة: الكهرباء إنتاج تكلفة لتحديد التكلفة اإلسرتاتيجية إلدارة كأدوات) ABC( للنشاط وفقاً  والتكلفة )TC(املستهدفة  التكلفة إسلويب بني منصور، التكامل احلسن الرمحن عبداهللا، فتح امحد حممد خالد 2
لد ،االقتصادية العلوم احلراري، جملة للتوليد السودانية الشركة :حالة   .225- 224ص  ،2015جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا، السودان، ، 01 :، العدد16: ا

3 Arthur Andersen, and Institute of Management Accountants (1998), Tools and techniques for implementing target costing, 
Strategic Cost Management rapport, IMA, United States of American, p27-28. 
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توقعي على أساس  يتم تطبيقها األداتنيكال و  التكلفة املستهدفةهي أدوات هامة تدعم  )ABC& ABM(الـإن 
تكلفة املنتج  لتقدير) ABC(الـخالل املراحل األوىل من تطوير املنتجات، ويستخدم . لتقدير تكاليف املنتج والعملية

تقييم جناز الوهذا مفيد إل ؛األنشطة بإعداد املوازنة على أساسعمليات يف الواملكونات اليت تستخدم  وظائف معينةو 
ذا قيمة خاصة للمهندسني وهم يعملون للحد من املنتجات وتكلفة عملية، حتسني هلقد كان ل. ويل جلدوى املنتجاأل

  .1االستفادة من اآلالت واملعدات احلالية، والقضاء على النفايات وعملية التغيري
  )اإلمداد( سلسلة التوريد إدارة على تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة: ثالثا

ا وزيادة  املؤسسة إكساب يف) Supply chain( التوريد سلسلة أمهية تكمن ميزة تنافسية متكنها من ختفيض نفقا
ا كمرحلة  . تفاضلية اعتمادا على بناء شبكة عالقات معهم بأسعارمن خالل شراء املواد من املوردين  أوىلجودة منتجا

ميكن اعتبار أن  بذلك. 2الفاقد بسبب تصنيع املواد وحتويلها أوكما تعتمد املرحلة الثانية على ختفيض حجم الفضالت 
 عرب تتدفق والصفقاتتبدأ وتنتهي مع العميل، فكل املواد واملنتجات التامة واملعلومات اليت سلسلة التوريد هي احللقة 

 إدارة متثل .أهدافها وتناقض اختالفها مع املؤسسات جلميع التسهيالت من متحركة شبكة أيضا وتعد احللقة، هذه
 إلنتاج الالزمة اخلام املواد على املؤسسة حصول طريقة يف التحسني لتحقيق وذلك والفن العلم من مزجيا التوريد سلسلة
 والالزمة املتداخلة والعمليات العناصر لكل كوصف وتستخدم للعمالء، شحنها أو وتسليمها اخلدمة تقدمي أو املنتج

 عملية" :بالتوريدصد يق. 3ممكنة تكلفة وبأقل املناسب قتو ال ويف املناسبة األماكن يف املنتج من املناسبة الكمية لضمان
 نقطة من املعلومة ونقل وربط النهائية واملنتجات األولية للمواد والفعال الكفء والتخزين التدفق ورقابة وتنفيذ ختطيط

 & Leukel( ليوكيل وكرين :وفقا لـ التوريدسلسلة  تعرفيف حني  .4العمالء متطلبات وإرضاء مقابلة لغرض االستهالك

Kirn, 2008 ( ا  إىل املوردين من واخلدمات املنتجات أو نقل/إنتاج، حتويل واليت تشارك يف  الوحدات من نظامأ
اتعرف كما  .5العمالء   .6"همعمالء عمالء إىل املنتجني موردي مورد من املنتج وتوزيع إلنتاج املتتالية ملراحلا ":بأ

 لتحقيق التكامل بني وظائفها املختلفة واليت تبدأ من التوريدتستخدم نظم سلسلة  املؤسسات أنمما سبق يتضح 
كفاءة   لرفعواملعلومات  املؤسسةوخدمات  منتجاتتدفق من خالل دراسة  .املوردين وتنتهي عند املستهلك النهائي

ا من وجهة نظر عمالئها ومالكهاع ا وخدما ا الداخلية وتعظيم قيمة منتجا    .مليا
اعلى  أحياناسالسل التوريد  إىليشار    يفهما الفرق بين) Li & Zhang( وزانغ يل أوضحسالسل القيم؛ لكن  أ

  :)02/03(رقم اجلدول  
  
  

                                                
1 Arthur Andersen, and Institute of Management Accountants (1998), Tools and techniques for implementing target costing, 
Op.Cit, p28. 

جة درعلی ول ستکماال للحصاسة درالذه اهت مدقدراسة ميدانية يف الشركات الصناعية املدرجة يف سوق الكويت لالوراق املالية، : تركي دمهان الربازي، أثر ادارة سلسلة التوريد على أداء املنظمة 2
  .15ص، 2012ر فياالدارة، كلية االعمال، جامعة الشرق االوسط، االردن، لماجستيا
  .171-170، ص2014، األردنك عباس العديلي، التسويق االلكرتوين، دار أجمد بعمان، مربو  3
كلية العلوم ،  09مبغنية، جملة الباحث، العدد  كيمياء أطلس شركة حالة دراسة :املرجحة باألهداف اخلطية الربجمة باستخدام اإلمداد سالسل مثلوية طويطي، حتديد جماهد، مصطفى لعرج نسيمة 4

  .118، ص2011جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اجلزائر، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
5Joerg Leukel, and Stefan Kirn (2008) A Supply chain management approach to logistics ontologies in information systems, 
in: Witold Abramowicz, Dieter Fensel (eds) Business information systems: the 11th International Conference, BIS 2008, 
Innsbruck, Austria, May 5-7, 2008, Proceedings (Lecture Notes in Business Information Processing), Springer, Germany, 
p98. 
6 Yves Pimor, et Michel Fender (2008), Logistique: Production, distribution, soutien, Dunod, Paris, France, p05. 



 منوذج مقرتح ملسامهة التسيري على أساس األنشطة يف حتسني األداء                                                                                 الفصل الثالث

212 
 

  وسلسلة القيمة توريدالفرق بين سلسلة ال): 02/03(الجدول رقم 
  سلسلة القيمة  توريدسلسلة ال  

  املضافة القيمة وحتقيق الفعالة القيمة إنشاء كيفية  اإلنتاج كفاءة وحتسني التكاليف ضيفخت كيفية  البحوث على التركيز
  االسرتاتيجي التفكري  املتكامل اإلدارة تفكري  البداية نقطة
  املال رأس تدفق  املعلومات وتدفق األموال رؤوس وتدفق اللوجستية، اخلدمات  الرئيسي البحث
  اخلارجية واألنشطة الداخلية األنشطة  اخلارجي النشاط  البحث أهداف
  أوسع نطاق على  ضيق  البحث نطاق

Source: Lijie Li, and Xiangdong Zhang (2012), Organic combination of supply chain, value chain and activity-based costing, 
Contemporary Logistics, Vol. 07, p54. 

 تقومانيف نظم قيم املؤسسة و  موجودةسلسلة التوريد وسلسلة القيمة على حد سواء أن  وزانغ يل أضافكما 
ولذلك، ). املؤسساتوبني  املؤسساتداخل (يف مواقع خمتلفة ) لتنسيق وحتسني العالقة بني أنشطة القيمة(بوظيفة مماثلة 

ميكن فهم نظام سلسلة القيمة تعميمها على فإن سلسلة القيمة وسلسلة التوريد ميكن دجمها بشكل فعال يف نظام القيم 
سلسلة القيمة ميكن حتديد سلسلة التوريد؛ من خالل ف. سلسلة القيمة الداخلية وسلسلة التوريد: أن تتكون من جزأين

ليست فقط املنافسة بني  املؤسساتاملنافسة بني  وأن .واخلضوع لسلسلة القيمةسلسلة التوريد أيضا خدمة لميكن 
التطور املستمر لفلسفة اإلدارة ":أما إدارة سلسلة التوريد فهي .1دسلسلة القيمة، ولكن أيضا املنافسة بني سلسلة التوري

تمعة وكذلك موارد ووظائف األعمال يفتبحث  واليت وخارج تكون موجودة داخل  واليت توحيد القدرات اإلنتاجية ا
تدفق املنتجات واخلدمات إىل السوق  يفإطار امليزة التنافسية وتزامن العميل  يفوحتديد أمهية قنوات التوريد  ،املؤسسة

ا .2"وأخريا املعلومات الالزمة خللق التميز كمصدر وحيد لقيمة العميل  اليت املتقدمة اإلدارةمن  فرع معريف " :كما أ
الذين  التجاريني الشركاء من للمسامهني القيمة زيادةو  التوريد سالسل أداء لتحسني منظمة ختطيط تقنيات تستخدم
ضرورة ن لو مكونة من حتديات يقابل املسئولإدارة سلسلة التوريد  اتالتعريفأن  هذه توضح". التوريد سلسلة يشكلون

إدارة سلسلة التوريد كإدارة لشبكة ) 2(؛ ولسلسلة التوريد الداخليةإدارة سلسلة التوريد كإدارة ) 1( :بني تكاملال
أن إلدارة ) Cagwin & Ortiz( أورتيزو كاغوين هلذا يرى   .تشمل العميل باإلضافة إىل املوردين واليت باملؤسساتاألعمال 

 خالل من الرحبية) 2(، اإليرادات منو) 1: (هي رئيسية جماالت ثالثة يف املايل األداء حتسني على قدرةسلسلة التوريد 
   .3القدرات من االستفادة) 3(و التكاليف، ضيفخت
  وسلسلة التوريد  األنشطة أساسنظام التكاليف على  -1

 أن املؤسسة على ودراكر بورترأشار . التكاليف حماسبة لنظام كبريا حتديا شكلقد  التوريد سلسلة مفهوم طويرن تإ
 وسلسلة موردين قيمة سالسل بني الروابط واستكشاف التكاليف من للحد الداخلية اإلجراءات من أبعد إىل تنظر

 هذه جناح) Partridge & Perren, 1994( بارتريدج وبريين :لـ وفقا. تنافسية مليزة املتاحة الفرص لتحديد للمؤسسة القيمة
 وقنوات والعمالء، حمددة، منتجات تكاليف لتتبع التكاليف حماسبة نظم قدرة على كبري حد إىل عتمدي سوف اجلهود
 جونسون وكابلن ،)1994( بارتريدج وبريينكما أن العديد من الباحثني أمثال . 4اللوجستية األنشطة أو ،التوزيع

                                                
1 Lijie Li, and Xiangdong Zhang (2012), Organic combination of supply chain, value chain and activity-based costing, 
Contemporary Logistics, Vol. 07,  p54-55. 
2 David Frederick Ross (1998), Competing through supply chain management: Creating market - winning strageties through 
supply chain partnerships, SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA, LLC, New York, USA, p9. 
3 Douglass Cagwin, and Dennis Ortiz (2005), The context-specific benefit of use of activity-based costing with supply chain 
management and technology integration, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 09, n°02, p49. 
4 Terrance L Pohlen, and Bernard J. La Londe(1994), Implementing activity-based costing (ABC) in logistics, Journal of 
Business Logistics, Vol.15, n°02, p1. 
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(Johnson & Kaplan, 1987)، روث وبورثيك (Roth & Borthick, 1991)   بوهلن وال لوندو )Pohlen & La 

Londe,1994(  لن تقدم معلومات  التقليدية التكاليف نظم يف التكاليف اليت قد تنتج عن التشوهاتقد أشاروا إىل أن
 هو األنشطة حتليل على تركيزه مع ،األنشطة أساسنظام التكاليف على  وأن التوريد؛ سلسلة تكاليف لتحليلمفيدة  

 األنشطة أو ،التوزيع وقنوات والعمالء، حمددة، منتجات تكاليفيسمح بتتبع  ألنه التوريد سلسلة لتحليل املناسب اخليار
 يف إدارة املعلومة على أساس األنشطة باستخدام هعلي والقضاء املضيف للقيمة غري الوقت حتديد ميكنكما . اللوجستية

   .1التوريد سلسلة يف والقدرات املبادرة وتزامن التوريد سلسلة دورة ضغط التكرار، لتجنب التوريد سلسلة
 التوريد سلسلة تكاليفتكون  أن، جيب التوريد سلسلة إدارة أهداف لتحقيقأن ) .Lin & al( لني اعتربهلذا 

 ألنشطة شامالً  اً فهميقدم  ألنه ،األنشطة أساسنظام التكاليف على  خالل منثر كأدقة ب حتديدها ميكن واليت ةمعروف
يظهر و على التكلفة  معني مورد من الشراءقرار  آثار ألنه حيدد التكلفة يسمح بتقديركما أنه . اللوجستية اخلدمات
 من خالل دراستهما التطبيقية) Kim & Bae( كيم ويبوهوما أثبته   .2بطريقة أكثر دقةيف الربح  حمددة منتجات مسامهة

  3:وهي كالتايل التوريد سلسلةدراسة تكاليف  يف) ABC(الـ فوائد منهااستخلصا اليت 
 نظام التكاليف على أساس  الستخدام الرئيسية امليزةإن  :المؤسسات عبر لتكاليفل ثاقبةال نظرةال تحسين

 يف التكاليف هليكل أفضل فهماً  ويعطي دقة أكثر تكاليف ينتج أنه هو التوريد سلسلة ساب تكلفةحل األنشطة
 املوارد من النشاط تكاليف توليد طريق عن عملية نظر وجهة يوفر) ABC(الـ باستخدام التكاليف حتليل. املؤسسات

 عن النامجة نشاط لكل املستهلكة املوارد كمَّ  يروا أن نملديري وميكن. نظم التكاليف التقليديةهذا  يفعلال  حني يف
بوجهة نظر العملية اليت قدمها هذا  األخذ فرص فإن املؤسسة خارج األنشطةكانت  إذالكن . التكلفة أهداف

 ؛النظام تكون أقل
 البناء ذلك يف مبا اإلنتاجية تحسنيل حتركات أي :المؤسسات بين المشتركة التعاونية اإلنتاجية لتحسين بيانات 

 وقت مثل الضرورية غري العمليات حتديد طريق عن املوارد من احلد يف جهدا تتطلب )Lean construction(الرشيق 
أن النفايات يتم  يف اإلنتاجية تحسنيل األخرى التقليدية األساليب عن خيتلف الرشيق بناءال ذلك، ومع .االنتظار

 اجلهات خمتلف فيها تشارك اليت التوريد سلسلة طول على العمل وتدفق لعمالءل املقدمة قيمةتعريفها من خالل ال
 من التكاليف ضيخفتل استخدامها ميكن معلومات يوفر األنشطة أساس على التكاليفنظام  استخدام. املعنية
 مثل تعاقدية اتفاقيات خالل من مشرتكة تكون أن ميكن واألرباح املخاطر إذا. التعاونية اإلدارة جهود خالل

قد  اليت احلالية التجارية العقود مع باملقارنة اليت تنفذ بسهولة التعاونية اجلهود هذه املتكامل املشروع تسليماتفاقات 
 ؛املصلحة أصحاب بني العدائية العالقة تعزز

 التكاليف حماسبةهذا النظام باعتباره من نظم  قوة :ةعمليالو  المواردفي  تغيرال على المترتبة المالية اآلثار تحليل 
 ظل يف التكلفة تأثريات حساب إمكانية يف أيضا ولكن الفعلي، الوضع حتليل يف فقط تكمن ال التفصيلية

 أو دفعة حجمأو  عدد كان إذا املثال، سبيل على. ممكنة عملية تغيريات إجراء يتم حيث يناريوهات خمتلفةس
                                                

1 Douglass Cagwin, and Dennis Ortiz (2005), The context-specific benefit of use of activity-based costing with supply chain 
management and technology integration, Op.Cit, p51. 
2 Binshan Lin, James Collins, and Robert K. Su (2001), Supply chain costing: An activity-based perspective, International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 31, n°9/10, p704-705. 
3 Yong-Woo Kim and Jinwoo Bae (2009), Supply chain costs analysis using activity-based costing: Case study in rebar 
supply, Proceedings IGLC-17 , Taipei, Taiwan, p123-124. 
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 من عدد تغيري طريق عن) ABC(الـ هذا نظام باستخدام بسهولة املالية اآلثار احتساب يتم ،قد تغريت سفر مسافة
  .املوارد استهالك أسعار أومسببات التكلفة 

  سلسلة التوريدلعلى أساس األنشطة مساندة التسيير  -2
 أيضا ولكن فقط، تكاليفال من تقلل أن ميكن ال )ABC(الـالتكامل بني سلسلة التوريد ونظام  أن وزانغ يل اعترب

وبالتايل فان عملية اختاذ  ؛)ABM(الـأسلوب  هدفوهو . للمؤسسة التنافسية القدرة لتشكيل وذلك املنتج، قيمة حتسني
 1:يكون كما يليدف دعم سلسلة التوريد  األنشطة أساسالتسيري على  ألسلوبكممارسات القرار  
  ميكن ،األنشطة سلسلة وحتليل التوريد، سلسلة حتليل خالل من: وسلسلة التوريد األنشطةإجراء تحليل سلسلة 

حيث . الداخلية عملياتالو  الوضع على السيطرةب مما يسمح املصب إىل املنبع من التوريد لسلسلة الشامل الفهم
 مقدمي ،العمالء ،املنتجات تصميم يمهندس :خالل عدة جوانب من التوريد سلسلة تكاليف إدارةميكن 

الدقيقة  املعرفة إىل حاجة هناك لذلك التكلفة، على كبري تأثريهلا  أن تكون ميكنواليت  املصنعة والشركات اخلدمات
 ؛الكلية التكاليف ختفيضمما ميكن من  )ABI(الـللقيام بالتحليل وهو ما تسمح به  التوريد سلسلة أنشطةب
 احلصول على  يتم األنشطة سلسلة حتليل وعمليات التوريد سلسلة حتليل أساس على: القيمة سلسلة تحليل إجراء

 ،واملوردين ، املؤسسة)Business-to-Business(أعمال -أعمال :بني نقلالو  تشكيلال قيمة وحتديد كمي وصف
 سلسلة حتسني مواصلةفبهدف . ؛ وهو املقصود بتحليل سلسلة القيمةبأكملها التوريد سلسلة يف والعمالء املؤسسة

والعمل على رفع نسبة التكاليف  األعمال قيمة يف التوريد سلسلة تكاليف من نسبة حتديد )1: (ينبغي القيمة
  التمييز) 3(املضيفة للقيمة و األنشطةارتباط هيكل سلسلة القيمة واملكون من  وحتديد حتليل) 2(، املضيفة للقيمة

 ؛املضيفة وغري املضيفة للقيمة األنشطة بني
 التوريد سلسلة من التشغيل تكاليف معاجلةإن : التكاليف االستثمار في خالل من التكلفةية فعال مراقبة عملية 

. األنشطةالتسيري على أساس األداء من خالل  حتسني زيادةمهما ل دليالً  هذا يوفر ؛عملية كل تكلفة وحساب
 املضافة القيمة تحسنيل األنشطةاملعلومة على أساس  باستخدام ديناميكية حتسني برنامج اقرتاححيث ميكن 

 الكفاءةعرفة تطور مل العميل رحبيةيم يتق )1: (من خالل األداء تقييممما يسمح ب .العمالء نظر وجهة من لعملياتل
 .الطويل املدى يف مستمر بشكل التكلفة ميزة وتعزيز صيانة )2( ؛العمليات توقيتختفيض و  واجلودة

التوريد  ةضمن إدارة سلسل األنشطة أساسعلى  املعلومة استخدام  فاقرتحوا ).Schulze & al(وزمالؤه  شولز أما
 الثانية اخلطوة ، أما مراحلاملنتجات تصميم املرحلة متطلبات األوىل اخلطوة أنشطة تعكس. خطوتني ضمن يكون

 :)10/03(وهو ما يظهر الشكل رقم . اإلنتاج للمرحلة الضرورية املدخالت تعطيف
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Lijie Li, and Xiangdong Zhang, Op.Cit, p55-56. 
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  األنشطةتشكيل سلسلة التوريد على أساس ): 10/03(الشكل رقم 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: Manuel Schulze, Stefan Seuring, and Christian Ewering (2012),  Applying activity-based costing in a supply chain 
environment, International Journal of Production Economics, Vol. 135, n°02, p720. 

  
  :الفرضية اجلزئية التالية  اقرتاحمن خالل ما سبق ميكننا 

 والتكلفة املستهدفة إلدارة اجلودة الشاملةيساهم التسيري على أساس األنشطة يف حتسني النظم من خالل دعمه "
  "سلسلة التوريدو 

  
  
  
  
  
  
  
  

)I(  
  شرتك احلساب امل

  التكلفة  مسبباتعدالت مل
  الوقتعلى أساس 

)J(  
العملية حساب تكاليف 

يف  عنصرلكل (اإلمجالية 
 )سلسلة التوريد

I. تشكيل شبكة اإلنتاج 

II. عملية التحسين في سلسلة التوريد 

)L.IV:(  
  : ضرورياألمر كان   إذا 

  األنشطة/ أمتتة العمليات 

)M.IV :(األمر كان   إذا
املوازنة بني : ضروري

  مع استثمارات عضو واحد
 اآلخرين عضاءاأل حأربا 

)K.IV :( تقييم أمتتة
األنشطة من حيث الفروق 

التكلفة  مسبباتيف معدالت 
  كميات/

)L.III:(  
  : ضرورياألمر كان   إذا 

  ختصيص إعادة 
 األنشطة/ العمليات 

)M.III :(األمر كان   إذا
 املوازنة بني: ضروري

 خسائر عضو واحد
  آخرينمع األرباح أعضاء 

)K.III :( تقييم ختصيص
األنشطة من حيث الفروق 

  مسببات يف معدالت 
 كميات /التكلفة 

)G( 
حساب التكلفة  

 كل وحدة زمنية
  توريد املوارد ل

)H (  
  معياريحتديد وقت 

 قضى لكل نشاط

 سلسلة التوريد على أساس األنشطة  عمليات: الثانيةالخطوة 

)A(  
  عملية رسم 

  تعريف  :اخلرائط
 الفرعية ةالعملي

)B(  
  حتديد األنشطة 
 العملية الفرعية

)C(  
  حتديد

  مسببات التكلفة

)D(  
  واالحنرافتقرير 

  من حيث كميات  
 مسببات التكلفة

)E.I :( حتديد تأثريات األنشطة
 لتكلفةمسببات ا على معدالت

 لتكلفة قيد النظرسببات امل

)F.I :( حتديد معايري اختيار
 املواد/ املورد   الثنائية

  ختيار مث القيام باال

)E.II :(يف  التغريات حتديد
  على  تصميم املنتجات

 األنشطة مسببات تكلفة
  والكميات

)F.II :(  
  تكلفة حتديد 

 فعالالنتج املتصميم 

III. ي للمنتج والشبكةستراتيجالتكوين اال 

IV.  سلسلة التوريدتصميم المنتجات في 

 تكوين سلسلة التوريد على أساس األنشطة : األولىالخطوة 
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  البعد المالي تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على: المبحث الرابع
 بتحقيقهلا  تسمح اليت املتكاملة األهداف من جمموعة حتقيق إىل متجانسة اقتصادية وحدة باعتبارها املؤسسة تسعى

نشطة املؤسسة اليت لة النهائية ألصاحمليعترب البعد املايل لذلك . مثايل بشكل املتاحة هاملوارد استغالهلا مدى يعكس مايل أداء
تبعها تيات اليت سرتاتيجرباحها ملقابلة توقعات املسامهني فهو الصورة اليت تظهر مدى جناح االأىل تعظيم إتسعى من خالله 

مال املؤسسة لتحقيق رحبية املسامهني من خالل زيادة القيمة ساسية أ يتضمنها هذا البعد متثل قيمة يتفاملؤشرات ال، ستثمار
يرادات ية منو اإلاسرتاتيجمن خالل  خرىبعاد األحدات االقتصادية اليت متت داخل املؤسسة ومست األثر األأ دلتحدي

 دوبوشو ) Cooper & Kaplan, 1992( كوبر وكابلنالعديد من الدراسات مثل   أظهرت .1نتاجيةية اإلسرتاتيجواال
)Dopuch, 1993 (لـلاألساسي  أن اهلدف)ABC(  األداءهدفه حتسني  أصبحتكاليف ولكن المل يعد  التقرير اجليد عن 

أشار   فمثال. حتسني أدائها املايل نهاية إىلاليف املايل حيث يساعد هذا النظام املؤسسات على اختاذ  قرارات أفضل تؤدي 
كمكون لألداء من وجهة نظر بطاقة االبتكار  على تعتمد املؤسسات أن ) Cagwin & Bouwman, 2002(كاغوين وبومان 

كما أشار كل من القداش . 2مؤشرات األداء املايلعلى فوائد اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر الحتقق األداء املتوازن 
  .3وحتسني األداء املايل (ABC)الـهناك عالقة إجيابية قوية بني استخدام ناصر إىل أن و 

مكثف  تحليلالالفرضية القائلة بأن حتسني املعلومات وتقدير التكاليف و الوصفية والتقارير ات نظريالتدعم 
ومع  ؛تؤدي إىل حتسني عملية صنع القرار، وبالتايل جيب أن ترتافق مع حتسني األداء) ABC(الـقدمها الذي يألنشطة ل

له تأثري غري مباشر على األداء ) ABC(الـأن  نايشري Shields & al., 2000) (شيلدزو  )Ittner & al., 2002( إتنر ذلك
ا استغالل ملعلومة  )ABM(لـأن كلها ممارسات ل نرى. اتعمليالبادرات حتسني مبتساهم لتحسينات اليت لتعزيز باملايل  أل

مؤسسة مخسة عشر أن حسب دراسته ) (Krumwiede, 1998كرومويدكما أشار    .على أساس األنشطة يف اختاذ القرار
تجريبية البيئة العالوة على ذلك، يف . ىخر أمبادرة حتسني مع ) ABC(الـ ربطتقد " أفضل املمارسات"واليت وصفها بـ

نتج مستوى أعلى أو أدىن يمع النشاط االبتكاري ميكن أن ) ABC(أن اجلمع بني  )Drake & al., 1999( دريك وجد
املؤسسات النهائي العتماد  السببأن ) Segovia & Khataie, 2011( سيغوفيا وخاتايكما يرى    4.من الربح الثابت

كما . ل منهايتقلالوبالتايل ميكن والسيطرة عليها  هي حتسني أدائها املايل عن طريق إدارة تكلفتها) ABC & ABM(الـ
 شرط أساسي لضمان النجاح املايل فإنهومعقد  مكلف اتنفيذمهأن أنه على الرغم من  )ABC & ABM(الـيعتقد أنصار 

 إىلوعالوة على ذلك، ميكن أن ينظر . وهنا جيب على املؤسسة املفاضلة بني منافع وتكاليف تطبيق هذه األساليب
  . JIT(، )BPR(، )TQM(5( :الـ تحسني مثلللأخرى مناهج عنها لتنفيذ  خطوة ال غىن اباعتبارمه )ABC & ABM(الـ

لتحسني ) ABC(الـنظام الدراسات اليت تعرضت لعالقة استخدام ) Bescos & Charaf(وشرف  بيسكوسنتقد ا
ااألداء املايل  هذه الدراسات مسحية  نأ حسبهما إىلهذا راجع . على األداء املايل لتأثريهأتت بنتائج خميبة لآلمال  بأ

                                                
، كلية العلوم االقتصادية 09:احباث اقتصادية وادارية، العددجملة يف املصارف التجارية اليمنية دراسة تطبيقية على املصارف التجارية اليمينية، ) BSC(زياد عبد احلليم الذيبة، مدى تطبيق النظام املتوازن االداء  1

  .145- 144ص ،2011 اجلزائر، والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة،
2 José Antonio Pérez-Méndez, and Ángel Machado-Cabezas (2015), Relationship between management information systems and 
corporate performance, Revista de Contabilidad, Spanish Accounting Review, Vol.18, n°01, p34. 
3 Husam Aldeen Al-Khadash, and Mahmoud  Nassar (2010),The implementation of activity-based costing and the financial 
performance of the Jordanian industrial shareholding companies, Afro-Asian Journal Finance and Accounting, Vol. 02, n°02, p150. 
4 Douglass Cagwin, and Katherine J. Barker (2006), Activity-based costing, total quality management and business process 
reengineering: their separate and concurrent association with improvement in financial performance, Op.Cit, p56.  
5 Juan Segovia, and Amir H. Khataie (2011), The financial performance effects of activity-based costing/management in the 
telecommunications industry, Society of Interdisciplinary Business Research,SIBR, Conference on Interdisciplinary Business 
Research,  19 June, p1-2. 
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العالقة بينهما عالقة معقدة من الصعب احلكم عليها  أن إىل باإلضافة امليداين وليست التطبيق االستبياناستخدمت اليت 
املدى القصري ب خاصةسمح ي )ABC(ـلاتطبيق ا إىل  أن وأشار  .استخدام متغريات غري حمددة بدقة إىلباستبيان باإلضافة 

 ،صنع القرارعملية حتسني  هندسة العمليات،إعادة  بتحسني ال سيما فيما يتعلق ،املؤسساتمن  األداء غري املايل لتحسني
أن األساليب  هذه ينبغي جلميع) ABM(وهي ممارسات للـ املنتجات جودةخمتلف اإلدارات وحتسني  االتصال بني حتسني

  :)11/03(رقم يف الشكل ) ABC(الـو  األداءالعالقة بني  اخلصو  .1 على املدى الطويل األداء املايل حتسني إىل ؤديت
 التكاليف على أساس األنشطة باألداء ضمن ممارسات التسيير على أساس األنشطةعالقة نظام ): 11/03(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

كبري له تأثري   الذي يقدمه نظام التكاليف على أساس األنشطة حليل تالأن ) Cooper & Kaplan( كابلن وكوبريرى  
 :ه ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطةنوعني من اإلجراءات بعد واأخذيأن  يرينجيب على املدحيث . على األرباح

) Blocher & al., 2002( بلوشرما أ. 2إعادة تسعري املنتجات حماولة) 2(، لبحث عن سبل للحد من استهالك املواردا) 1(
املنتجات أو اخلدمات للعمالء وزيادة القدرة  إدارة املوارد واألنشطة لتحسني قيمة هونشطة ن التسيري على أساس األفرييا أ

وفعالية العمليات  ز على كفاءةيركتكمصدر رئيسي للمعلومات و  )ABC(ستغالل نظام الـبا والرحبية للمؤسسةالتنافسية 
ض يفختحتديد السبل لتحسني العمليات و  ، ميكن لإلدارةالتسيري على أساس األنشطةباستخدام . الرئيسية واألنشطة

اعزز يميكن أن ما التكاليف، أو زيادة القيمة للعمالء، كل  يف هذا املبحث حناول البحث عن تأثري أسلوب .3التنافسية قدر
  :على البعد املايل هلذا مت وضع الفرضية األساسية التالية التسيري على أساس األنشطة

  "املايل نظوراملمن  األداءتحسني بممارسات التسيري على أساس األنشطة تسمح  "
 الرحبية ،التكلفة هيكل حتسني :من أجل تسهيل اختبار هذه الفرضية مت تقسيم بعد العمالء إىل متغريات اجلزئية

  :على أساس ذلك قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل املطالب التالية. لمسامهنيوحتسني القيمة ل
 ؛التكلفة هيكل تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على حتسني: المطلب األول 
 ؛تأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على الرحبية :المطلب الثاني   
 قيمة املسامهنيتأثري أسلوب التسيري على أساس األنشطة على : المطلب الثالث.   

                                                
1 Pierre-Laurent Bescos, and Karim Charaf (2008), Impact de la comptabilité par les activités sur les performances des 
entreprises: Le cas de la banque centrale du maroc, la comptabilité, le contrôle et l’audit entre changement et stabilité, 
EDHEC Working Paper, France, p8, 29. 
2 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1991), Profit priorities from activity-based costing, Harvard Business Review, p134-
135. 
3 Edward J. Blocher, David E. Stout, and Gary Cokins (2010), Cost management: A strategic emphasis, McGraw-Hill/Irwin, 
New York, USA, p138. 

 )(ABCالوظائف تستخدم الـ   -                                                                                                 جودة املنتجحتسني   - 
    )ABC(تطبيق الـ  -                                                                                                  تصاالتاال حتسني  - 
    )ABC(مستويات الـ  -                                                                                                رضا العمالءحتسني    - 
  ) BPR(للـ ممارسة أفضل  - 
 
 
 

  ) ABC(تضافر اجلهود التشغيلية لتطبيق الـ  - بالقضاء                                                                                         ختفيض التكاليف  - 
  توفر املعلومات الالزمة الختاذ القرارات  -                               للقيمة                                                       املضافة غري األنشطة على 

  )ABC(تغري القرارات أعقاب تنفيذ الـ  -                                                                                                      رحبيةالحتسن   -   

 )ABC(الـرجة استخدام د األداء غير المالي

 )ABC(الـنجاح تطبيق  األداء المالي

Source: Pierre-Laurent Bescos, and Karim Charaf (2008), Impact de la comptabilité par les activités sur les performances des 
entreprises: Le cas de la banque centrale du Maroc,  la comptabilité, le contrôle et l'audit entre changement et stabilité, EDHEC 
Working Paper France. p28. 
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 التكلفة هيكل ثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على تحسينتأ: األولالمطلب 
ض التكاليف املباشرة يفخت"داء املتوازن اليت اقرتحها لكابالن ونورتن يقصد بتحسني هيكل التكلفة وفقا لبطاقة األ

وحدات األعمال  تقاسم املوارد املشرتكة معالعمل على ض التكاليف غري املباشرة، و يفخت للمنتجات واخلدمات،
نشطة يساهم يف حتسني ساس األأول اخلاص بالعمليات الداخلية أن التسيري على ينا يف املطلب األأوقد ر .1"األخرى

وزيادة   املؤداةألنشطة اض كمية يفختمن خالل اجلمع بني وكنتيجة لذلك يرى كوبر وكابالن أنه . داء يف هذا البعداأل
نشطة على طلب األض يفختوبالتايل اإليرادات مع  ،إلنتاجيةحتسني ا للمؤسساتكفاءة أداء األنشطة املتبقية، ميكن 

ميكن  وأ؛ مواردة باملستوى احلايل للإضافيتنفيذ أعمال احلصول على من  املديرينميكن مما . ةعماالدو غري املباشرة  املوارد
أرباح أعلى بكثري  احلصول علىمن  املؤسسةهذا من شأنه متكني  .دورة القادمة اليفغري املستخدمة  اتختفيض القدر 

   .2متواضعة يف التكاليفيد مع زيادة از تتألن اإليرادات 
كما . املؤسسات إدارةمن قبل ستخدام املوارد الصورة أكثر وضوحا نشطة التكاليف على أساس األأعطى نظام 

من خالل القرارات اليت تعمل  نشطة تنفيذ التسيري على أساس األيؤدي إىل تية من هذا النظام أأن استعمال املعلومة املت
ي أ .للمنتجات التكلفة اإلمجاليةاملساعدة على ختفيض وبالتايل  واستخدامهاهدف تقليل ختصيص املوارد على حتقيق 

على أن تظل  األنشطة لزيادة الرحبية طلب على ىل تغيري الإنشطة تسعى ساس األأدارة اعتمادا على املعلومة على أن اإل
مزج استخدام نشطة جيب أن حتاول ة للتسيري على أساس األسرتاتيجياالو التشغيلية فالقرارات . مستمرةكفاءة األنشطة 

حتقيق مستويات يساهم ختفيض التكاليف يف  .3تحقيق أقصى قدر من الرحبية ورضا العمالءل بالطريقة املناسبة املوارد
بسط األولعل اهلدف . العائد على االستثمارحتسني هوامش التشغيل، ارتفاع الرحبية ونسب  ،تنافسية من حيث التكلفة

  .4ض التكاليف هو خفض تكلفة الوحدة من أداء عمل أو إنتاج املخرجاتيفعند ختوضح األو 
وهي )  Chrysler and Safety-Kleen(مكانيات نظام التكاليف على أساس األنشطة يف شركة ستعراضهما إلايف 

 ؛ وجدةإعادة تكرير للنفط املستخدم وإعادة تدويره والتخلص من املواد اخلطرة وغري اخلطر مؤسسة لتجميع ومعاجلة و 

تنفيذ هذا أضعاف تكلفة  20إىل  10حتقيق وفرات كبرية يف التكلفة من أن ) Ness & Cucuzza, 1995( نيس وكوكوزا
ميكن أن ) ABC(الـ تأثري مشروعأن ، ذكرت أكسنتشر نظام التكاليف على أساس األنشطةيف حملة عامة .  5النظام

بنية التكلفة اإلمجالية  ختفيضأن تساعد على  )ABC & ABM(لـ ميكنأنه :" قائال يكون على األداء املايل للمؤسسة
أفضل ملنتجات والسعي وراء أعلى اهلامش ومنو احتقيق زيادة الرتكيز على ؛ وكذا ٪5-3 بنيبنسبة تصل  للمؤسسة
يقيم التسيري على أساس ) Hilton( هيلنت:بالنسبة لـ .6"٪ يف اإليرادات15-5ميكن أن ترتجم إىل زيادة  الذياألسواق 
 موينو  هانسنأما . 7الفرص املتاحة لتحسني الكفاءة  نشطة لتحديدوحيدد القيمة املضافة لألالتكاليف األنشطة 

                                                
1 Robert S. Kaplan, and David P. Norton (2000), The strategy focused organization how balanced scorecard companies thrive 
in the new business environment, Harvard Business School Press, USA, p85. 
2 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Op.Cit, p11. 
3 Charles J. Pineno (2002), The balanced scorecard with time-driven activity based-costing: An incremental approach model 
to health care cost management, Journal of health care finance, Vol.28, n°04, p70-71. 
4  Robert S. Kaplan, and David P. Norton (1996) , The balanced scorecard: Translating strategy into action, Op.Cit, p56. 
5 Aamer Rafiq, and Ashish Garg (2002), Activity based costing and financial institutions: Old wine in new bottles or 
corporate panacea?, The Journal of Bank Cost & Management Accounting, Vo. 15, n°2, p15. 
6 Brian Dooley (2007), Using activity based costing techniques to drive supply chain process improvement and business 
profitability, Supply Chain Europe, Vol.16, n°02 , p34. 
7 Michael W. Maher, Frank Selto, and Ronald W. Hilton, p180. 
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)Hansen & Mowen  (فعل األشياء الصحيحة"تعلق كفاءة أو ين التسيري على أساس األنشطة التشغيلي إ نفيقوال ."
التكلفة مع احلفاظ  وختفيضلتحسني الكفاءة  األنشطةالتكاليف على أساس نظام وهكذا، يتم استخدام معلومات 

 & Segovia( خاتايو سيغوفيا  يرى. حيسن هيكل التكلفة (ABM)الـما يعىن أن . 1على أو حتسني القيمة للعمالء

Khataie, 2011 ( التكاليف  ختفيض للمؤسساتيمكن ف. ض التكاليفيفختبني التحكم يف التكلفة و  ًا كبري   اً هناك فرقأن
لتكاليف، اليوم يف بيئة األعمال العاملية ذكي لض يفختيؤدي مراقبة التكاليف عموما إىل . دون السيطرة عليها بالضرورة

هذا ما يعرب عنه بالكفاءة واليت قد تعين . 2للمؤسسةوالتنافسية أصبح التحكم يف التكلفة املتغري احلاسم يف النجاح املايل 
 . ا والسيطرة على تكاليفهريورة أداء نشاط أو مشروع مسالتحكم يف 

  تحسين الكفاءة التسييرية تحليل األنشطة على تأثير : أوال
يساهم قاموس األنشطة يف حتديد امتداد كل نشاط والتعرف على املهام اليت حيتويها ووصف كل ما حيدث من 

مما يسمح لنا بالتعرف على األنشطة . فهو يعرفنا عما حيدث باملؤسسة. إجراءات يف املؤسسة بشكل دقيق ومفصل
التفصيل يسمح بتوجيه إن هذا . ميكن االستغناء عنها أو اليت جيب تربير تنفيذها املكررة أو األنشطة غري الضرورية واليت

 الكفاءة حيققاملوارد حنو األنشطة املهمة قبل العملية اإلنتاجية وهو ما يؤدي إىل حتقيق الكفاءة التخصيصية، كما 
اإلنتاج املتاحة للوصول إىل أفضل إنتاج املثلى من عناصر  الستفادةا ميكن منألنه اإلنتاجية بشقيها التقين والتكاليفي 

التكاليف فهي تعطي نظرة متعددة األبعاد عن كل األنشطة  الوسائل لتخفيض تصنيفات لألنشطة إحدى تعدكما   .ممكن
ذه التصنيفات أياملؤداة يف املؤسسة ويكون  قد ال ميكن احلكم على ختفيض ممارسة األنشطة  فمثالً . اختاذ قرار حنوها مقيدا 

بالنسبة لتصنيفها اهلرمي فهو يوضح مىت ميارس كل  املساعدة إال بعد معرفة مدى مسامهتها يف خلق القيمة للعمالء كذلك األمر
 إطاريف  ةالتكلف قيادة يف نظام التكاليف على أساس األنشطة يساهم أن التكرييت كما إعترب. 3نشاط وعدد مرات تكراره

  4:هي أساليب ةباستخدام أربع (ABM)الـممارسات 
  النشاط؛ هذا جنازإل املطلوب واجلهد الوقت حتقيق حيث من :النشاط تحقيق - 
  ضروري؛ وغري فعال غري كان إذا تام بشكل حذفه أي :النشاط حذف - 
  األنشطة؛ من املتوفرة البدائل خالل من وذلك الكفء :النشاط إختيار - 
 .األنشطة لنفس مشرتك باستهالك املنتجات من قدر ألكرب يسمح تغيري إجراء مبعىن :النشاط مشاركة - 

 موقع تظهر كما بينها، املتبادلة العالقات بفهم وتسمح املؤسسة أنشطة بني الروابط طبيعة تحددف األنشطة أما خريطة
 نشاط كل ألداء الالزم الوقت وكذا املوارد استخدام مقدار توضح أن ريطةاخل هلذه وميكن. عملية كل يف األنشطة كل وترتيب
  5:على تعمل فهي وبالتايل

 العمل؛ تدفق وحتسني للقيمة مضيفة غري األنشطة أو األنشطة ازدواجية على القضاء - 
 إجنازها؛ مرات عدد ختفيض خالل من املؤسسة داخل األساسية غري األنشطة أداء من التقليل - 

                                                
1 Don R. Hansen,  and Maryanne M. Mowen (2015), Cornerstones of cost management, Cengage Learning, Boston, USA, p50. 
2 Juan Segovia, and Amir H. Khataie, Op.Cit, p1. 

كأداة  التسيري مراقبة :الدويل امللتقى إىل مقدم حبث خاصة، جراحية طبية مبصحة األشعة قسم حالة دراسة :االستشفائية للمؤسسة التسيريية الكفاءة حتسني يف األنشطة حتليل مسامهة بكوش، لطيفة 3
  .7-6، ص2013نوفمرب  28و 27 :يومي اجلزائر، بعنابة، خمتار باجي جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية التسيري، علوم قسم األداء، وقيادة حتكم

  .183، ص2007، 1، األردن، طبعمان قضايا معاصرة، دار حامد: إمساعيل حيي التكرييت، حماسبة التكاليف املتقدمة 4
5 Malcolm Smith (2005), Performance measurement and management: A strategic approach to management accounting, SAGE 
Publications Ltd, London, UK, p134. 
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  والعمليات؛ األنشطة أداء أثناء والسهو اخلطأ على الضوء تسليط - 
  .أقل وبتكاليف واحد إطار يف أدراجها ميكن منفصلة عمليات بني اجلمع - 

، باإلضافة إىل أوضحت هذه اإلجراءات فرص التحسني املمكنة واملتعلقة بتحسني طريقة تنفيذ وأداء األنشطة
إن اخنفاض . ممكن إىل أقصى حدذلك فإن خريطة األنشطة تسمح بفحص األنشطة وتقليل املوارد اليت تستهلكها 

الطلب على استهالك األنشطة لتلك املوارد يؤدي إىل حترير جزء من املوارد املستهلكة؛ مما يعين حتقيق الشق األول من 
املوارد  استهالك ختفيضوتعترب عملية .  الكفاءة اإلنتاجية حيث يتم تقدمي نفس املستوى من املخرجات مبدخالت أقل

ا  لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية املرحلة األوىل من التحليل جيب أن تعقبها مرحلة ثانية ال تقل أمهية وهي الكيفية اليت يتم 
أما أن تتخلص من هذه املوارد احملررة كليًا أو أن تعيد توزيعها : نون لإلدارة بدياليكوهنا . التصرف يف هذه املوارد احملررة

ويعد االختيار الثاين أكثر . ودليلنا إلعادة توظيف املوارد احملررة هو خريطة األنشطة 1قق خمرجات إضافيةوتوظيفها مبا حي
. ستوى من املدخالتاملصحة ألنه حيقق الشق الثاين من الكفاءة اإلنتاجية حيث يتم تقدمي خمرجات أكثر بنفس 

تبني سبل توجيه املوارد احلالية واملستقبلية؛ وطبعًا ألن خريطة األنشطة  التخصيصيةباإلضافة إىل  حتقيقه للكفاءة 
  .2إنتاج السلع أو اخلدمات األكثر طلبًا يف السوقسيكون هذا التوجيه حنو 

  تحسين الكفاءة التسييرية تحليل مسببات التكلفة على تأثير : ثانيا
ا العوامل تعترب ألي  التكلفة مسببقيمة  يف التغريأن أي اليت تؤثر يف التكلفة اإلمجالية،  مسببات التكلفة بأ

كما .  3)هدف التكلفة(العميل  أوشاط هلذا الن املرتبطة الكلية التكلفة يف تغري إىل يؤدي سوف ،نشاط أو عميل
يف التكلفة هو متغري، مثل مستوى النشاط أو وحدة التخزين اليت تؤثر سببيا  أن مسبب) .Horngren & al(يضيف 

لتكلفة إذا كان هناك عالقة ل مسببهو  النشاط مستوى النشاط أو حجم .زمنية معينةالتكاليف على مدى فرتة 
على سبيل املثال، إذا كانت . ككل  ري يف مستوى التكاليفري يف مستوى أو حجم النشاط وتغَ السبب والنتيجة بني تغَ 

تصميم تكاليف  نشاطتكلفة  مسببعدد األجزاء هو  تكاليف تصميم املنتج تتغري مع عدد من األجزاء يف املنتجات،
وبالتايل فإن مسبب التكلفة حيدث .  تكاليف التوزيعلتكلفة  مسببغالبا ما يكون هو  قطوعاملكلم :الـوباملثل، . املنتج

تحديد ف .وختفيضها يف غاية األمهية إلدارة التكاليفأمر التكاليف حتمل فهم الدوافع من  هلذا فإن. قبل النشاط ذاته
مسببات ض كمية من يفختالتكاليف والثقة بأن  ختفيضطرق عن نظرة ثاقبة  املديرينعطي أيضا تكلفة يمسببات 

ا أن تؤدي إىل  التكلفة  لألنشطة التكلفة مسببات حتليلأن حلس  اهللا عبد سامليرى . 4 يف التكاليفختفيض من شأ
حتليل مسببات التكلفة هي ) Kinney & Raiborn( رايبورنو   كيين: أما بالنسبة لـ. 5التكلفة حدوث سبب حتديد يتناول

أن تكلفة مسببات التحليل كما ميكن ل .االتكلفة والتكلفة املرتبطة  تمسبباعملية حتقيق، قياس، وشرح العالقات بني 
 عليها  هدفا للقضاء تكونميكن أن  واليتالضوء على األنشطة اليت ال تضيف قيمة،  ليطبتس األنشطة مع حتليل  يتعاون

  .6التكاليف وزيادة الرحبيةتقليل منها قدر اإلمكان من أجل ختفيض لاأو 
                                                

   .82أمحد حسني على حسني، مرجع سابق، ص 1
  .7مرجع سابق، ص  بكوش، لطيفة 2

3 Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and George Foster (2008), Op.Cit, p40.  
4 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, and Madhav Rajan (2015), Op.Cit, p34-35, p374-375. 

لد الدراسات اإلسالمية بغزة، سلسلة اجلامعة جملة باجلامعات، التعليمية اخلدمات تكلفة لقياس كأساس األنشطة تكاليف نظام حلس، اهللا عبد سامل 5 اجلامعة ، 01: ، العدد15: اإلنسانية، ا
  .222، ص،2007فلسطني،  االسالمية بغزة،

6 Michael R. Kinney, and Cecily A. Raiborn, Op.Cit, p873, 119. 
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 هذا نتائج استخدام ويتم التكاليف، مسببات تأثري وشرح كمية قيم وإعطاء بتحديد التكلفة مسببات حتليل يهتم
 حتسني الداخلية، العمليات أداء زمن ختفيض تستهدف اليت املستمر التحسني برامج مثل عديدة جماالت يف التحليل
 يف تتمثل واليت لألداء الثالثة األبعاد مع يتعامل نهأ أي ،...التكاليف وختفيض الشاملة اجلودة إدارة حتقيق ،اجلودة

 نظام لتربير التكلفة مسببات حتليل استخدام ميكن نهأ) Harvey( هرفري يرى الصدد هذا يف والتكلفة، الوقت اجلودة،
ا التكاليف ملسببات املختلفة التأثريات مع يتعامل التحليل هذا أن يعين وهذا )JIT(الـ  أن يتعني اليت املختلفة التوا

إلدارة للكشف عن مدخل لأسلوب حتليل مسببات التكلفة يتيح الفرصة هلذا فإن  .1التأثريات هذه دراسة من تستفيد
يعد هذا األسلوب وسيلة  التكلفة، حيث مهم لتخفيض التكلفة من خالل التأثري على العوامل املتسببة يف حدوث

وتفيد هذه  مسببات التكلفة، والعوامل املؤثرة فيها، واألساليب املتبعة يف أداء األنشطة، املالئمة عن لتوفري املعلومات
  . 2بأقل تكلفة ممكنة تطوير طريقة استخدام أو أداء األنشطة، والوصول ألفضل الوسائل العملية ملمارستها املعلومات يف

) 1: (ن هذا األسلوب يعمل على حتقيقأن حتليل مسببات التكلفة يؤدي إىل حتقيق الكفاءة التسيريية أل نرى
الكفاءة التخصيصية عند تقليل عدد مسببات التكلفة للفرتة املوالية مما يعين تقليل توجيه املوارد حنو األنشطة املستقبلية 

خرجات بنفس املستوى احلايل املتقدمي عدد اكرب من بخصيصية سيتم أما الكفاءة اإلنتاجية كنتيجة للكفاءة الت) 2(و
  .دخالت أو حتقيق نفس املستوى احلايل من املخرجات مبدخالت أقلاملمن 
  تأثير تحليل مقاييس األداء على تحسين الكفاءة التسييرية: ثالثا

 غوناسيكاران :؛ فبالنسبة لـقياس األداءنظام  كجزء من عدد التغيريات اهلندسية د أوامر الشراء أوستخدم عدقد ي
)Gunasekaran & al. ( الـيف أن تساعد مقاييس األداء املختارة جيب)ABC (رصد التقدم احملرز يف السيطرة على ب

دف مقاييس األداء ضمن . تكاليف النشاط ألثر السلوكي ؛ فاإىل التأثري على سلوك إدارة التكاليف) ABM(الـهلذا 
تكاليف األنشطة  مسببات ) ABM(الـيستخدم بذلك . هذا األسلوب جوانبهي واحدة من أهم  ألداءاقاييس مل

ا ال حتكأساس لتغيري نظام قياس األداء تريين خلص . 3األداء وتقوميولكن أيضا مراقبة  اول فقط قياس األداء، أل
العمل  وجودةت الالزم إلمتام النشاط، كفاءة النشاط، الوق: مقاييسجوهر مؤشرات أداء النشاط اليت تشمل ) 1996(

تكون طريقة  أنميكن على سبيل املثال، . خمرجات النشاطو تركز الفعالية على العالقة بني مدخالت األنشطة . املنجز
يتعلق بنوعية القيام بأي . مدخالت املستخدمةلمع أقل تكلفة ل االنشاط نفسه خمرجاتإنتاج  هيحتسني كفاءة النشاط 

تنفيذ  ، قد حتتاج لتكرارةالنشاط معيبت خمرجات إذا كان. املرة األوىلها بفي تنفيذهاليت يتم  صحيحةالطريقة البنشاط 
الوقت الالزم لتنفيذ النشاط أمر بالغ . تكاليف غري ضرورية واحلد من كفاءة النشاطحدوث يف يتسبب ، مما النشاط

متيل . يد من املوارد وأقل قدرة على االستجابة لطلبات العمالءلمز ل أوقات أطول استهالكوعادة ما يعين . األمهية أيضا
 .4ميكن أن تكون مالية وكذلك غري املالية كمقاييس ودةاجلو  وقت األداء لتكون غري املالية، يف حني أن كفاءة مقاييس

                                                
 :ختصص، التجارية العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، اجلزائر حالة دراسة االقتصادية املؤسسات يف القرار الختاذ كمدخل إسرتاتيجي منظور من التكاليف إدارة، سعيد بن أمني 1

  .76، ص2014 /2015، 3 اجلزائر جامعة ،التسيري وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية،  وتدقيق حماسبة
،قسم احملاسبة، كلية التجـارة، )ملخص دراسة( دراسة نظرية تطبيقية على املنشآت الصناعية اليمنية - الزعيرتي، استخدام أساليب التحليل اإلسرتاتيجي بغرض ختفيض التكاليف عادل عبد الغين قائد  2

  .2010جامعة أسيوط، مصر، 
3 Angappa Gunasekaran, Ronald McNeil, and Daljit Singh (2000), Activity-based management in a small company: A case 
study, production planning & control, Vol.11, n04, p395. 
4 Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety (2006), Towards a conceptual framework for strategic cost management: The 
concept, objectives, and instruments, Genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum 
politicarum,  Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz, Deutschland , p357. 
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كن ومن املم أنشطة العمليات؛مراقبة هو ) ABM(الـمقاييس األداء يف حتليل اهلدف من أن ) Baker( بيكريشري 
مسات علومات عن األداء تشكل جزءا من امل. من االثنني معا اً أو غري املالية أو مزجي ماليةتكون هذه املقاييس أن 

مرونة احلجم، مزيج اخلدمة، ، اجلودةاإلنتاج، وبعبارة أخرى، توفر مقاييس األداء صورة للعملية من حيث  ؛النشاط
عرضة املسؤولني عن كل نشاط و يتم رصد مقاييس األداء لتحديد اجتاهها، ) Brimson( برميسون:بالنسبة لـ. وتوقيت

يف تحسني التوقعات أنه ميكن استغالل مقاييس األداء ل بيكرأضاف . حتسني األداءمن أجل استمرارية للمساءلة 
، العملياتملشاكل ذرية العرتاف وإزالة األسباب اجلا) 2(التقليل من الطاقة اإلنتاجية الفائضة، ) 1( :كالتايلالعمليات  

أن الكشف . مما يؤدي إيل حتقيق الكفاءة التسيريية .تقييم استخدام املوارد البديلة) 4(تشجيع أفضل املمارسات، و) 3(
مستوى  ،حتليل األنشطة يظهر تكلفتها. الدقيق عن النمط احلايل لألنشطة يعين الكشف أيضا عن مواقع الالكفاءة

ا والوقت الالزم لت هلذا . تهاوفعالي اكفاءأي حتسني  نفيذها؛ استغالل هذه املعلومات يؤدى إىل حتسني األنشطة جود
ميكن حتسني . )ABM(الـيف ) common performance measure(ألداء ل النشاط هو مقياس مشرتك نيسيعترب حت

يف أداء العمل وتشجيع در عن اهلالقضاء و القضاء على االزدواجية يف املهام بالنشاط من خالل تبسيط املهام والطرق 
ما يعين الكفاءة اإلنتاجية بتقليل املدخالت واحلفاظ على حترير املوارد  إىلحسني تهذا ال يؤدي. أفضل املمارسات

تحقيق الكفاءة اإلنتاجية لما يعين حتقيق الكفاءة التخصيصية  يتم نشرها على حنو أكثر فعاليةتلك املوارد اليت خمرجات؛ 
  .1هذه الفوائد تدعم استخدام حتسني النشاط كمقياس لألداءكل . املخرجات باملستوى احلايل للمدخالت عند زيادة

  :مما سبق ميكن تقدمي الفرضية اجلزئية التالية
ا التسيري على أساس األنشطة يف حتسني هيكل التكلفة"   "تساهم التحسينات اليت يقوم 

  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على الربحية : المطلب الثاني
 اً وغاية يتطلع إليها املستثمرون، ومؤشر  لبقائها واستمرارها، اً ضروري ًا وأمر  ،جلميع املؤسسات اً أساسي اً رحبية هدفتعد ال

ا وهي أيضا أداة هامة لقياس كفاءة اإلدارة يف ها؛يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع لذا  .استخدام املوارد املوجودة حبوز
دف حتقيق  االستغاللجند أن جهدا كبريا من اإلدارة املالية يف املؤسسة يوجه بالدرجة األوىل حنو  األمثل للموارد املتاحة 

ا ض ال تقل قيمته عن العائد املمكن حتقيقه على االستثمارات البديلة اليت تتعر  ؛ والذيأفضل عائد ممكن ألصحا
معينة،  زمنية فرتة خالل للمؤسسة املضافة القيمة يف التغيري مقدار عن الربح ، يعرباقتصاديا. لنفس الدرجة من املخاطر

 خالل تكبدها اليت واملصاريف معينة زمنية فرتة خالل ؤسسةامل قبل من احملقق الدخل بني الفرق عن يعرب فهو ايأما حماسب
ا الرحبية تعريف ميكن. الدخل هذا لتحقق الفرتة هذه  املؤسسة حتقَّقها اليت األرباح بني عن العالقة عبارة بأ

وتعترب الرحبية هدفا ملؤسسة ومقياسا للحكم على كفايتها على . األرباح هذه حتقيق يف سامهت اليت واالستثمارات
 األرباح بني العالقةبواملبيعات أو  األرباح بني العالقةب وتقاس إما .مستوى الوحدة الكلية أو الوحدات اجلزئية

قيمة املوجودات أو قيمة حقوق  إماعلما بأن املقصود باالستثمارات هو . حتقيقها يف سامهت واالستثمارات اليت
دف حتقيق أقصى األرباحعن قدرة املؤسسة يف استخدام أصوهلا وموار  لرحبيةاتعرب  أنميكن  .2أصحاب املؤسسة   .3دها 

                                                
1 Judith J. Baker, Op.Cit, p9, p113, p122. 

تمع مكتب املالية والتحليل املايل، اإلدارة يف عقل، مقدمةحممد  مفلح 2   .33-30، ص2014األردن،  عربيا، 1بعمان، ط العريب ا
بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيين ، ةحنو تعزيز تنافسية املنتجات الفلسطيني :املؤمتر االقتصادي حبث مقدم إىل، فاعلية السياسات االقتصادية يف تعزيز تنافسية املنتج الفلسطيين عبد احلميد شعبان، 3
ال"وبدعم من شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية  ومجعية االقتصاديني الفلسطينيني "بال تريد"   .15، ص2012أكتوبر  17و 16 :يومي رام اهللا بفلسطني،، "جوّ
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 من التحسين إلى األرباح : أوال
اليت يقدمها نظام التكاليف على أساس األنشطة من املرجح أن يكون له  تيرى كابلن وكوبر أن التحليل واملعلوما
نوعني من اإلجراءات من خالل هذا  أن يتخذوا املديرينحيث جيب على . تأثري كبري على األرباح اليت حتققها املؤسسة

ا لتحليل واليت ا   1:تندرج ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة وفقا لتعريفاتهنرى أ
ا  - ) Support resources( املساندةاليت جتعل الطلب على املوارد  ترفع أسعار املنتجابحماولة إعادة تسعري منتجا

إذا كانت . ن قبل املنافسنيمسية واملدعومة كثيفا؛ وختفيض أسعار املنتجات ذات احلجم الكبري إىل مستويات تناف
الطلب على مواردها جيعل أن إما للمنتجات مزيج جديد  إىل املؤسسة تسعري ناجحة، جيب أن تصل ال ةاسرتاتيجي

 Unprofitable(لعمالء غري املرجبني لفالتحليل الواسع . يولد املزيد من العائدات لنفس استهالك املوارد أوأقل 

customer( اً تقني ًا تطوير يتطلب أيضا أو  املرتفعشرائه األسعار بسبب حجم  ختفيضل يتطلب العمي، قد يظهر أن 
احلفاظ على املستوى احلايل لدعم العمالء ب تسعريالحماولة إعادة  املؤسسةقرر قد تُ  حيث .لتسويقل اً دعمأو  شامالً 
  .استثنائيةذا كانت تقدمها بطريقة إ شحن العميلخدمات احلد من خصومات أو تعمل على ولكن 

تنفيذ األنشطة ختفيض عدد مرات هذا يتطلب إما . البحث عن سبل للحد من استهالك املوارداألهم من ذلك هو  -
زيج احلايل املاملوارد املستهلكة إلنتاج وخدمة  ختفيضلنفس الناتج عن طريق تغيري املنتج ومزيج العمالء أو 

 تعديلأو بينها جزاء املشرتكة األمع أقل وأكثر  هذا قد يعين تصميم املنتجاتو . لمنتجات والعمالءل
)Customizing ( وميكن أن تعين أيضا تنفيذ برامج . املمكنة اإلنتاجمرحلة من مراحل لتتناسب مع آخر املنتجات

أو اعتماد  املصنع خمططاتاحلد من مرات اإلعداد، حتسني ودة، اجلحتسني دف ستمرة األداء التحسني امل
 .طلبات العمالءو  املنتجات املعلومات لتسهيل جتهيز دفعات،ا تكنولوجي

ط اجلولة األوىل من رغم أمهيتها هي فق حلد من استهالك املوارداخطوات كما أوضح كل من كابلن وكوبر أن 
التخلص من  وهي من خالل اجلولة الثانيةاملؤسسة بع تما مل تال فائدة من هذا  طلب أقل من مواردهاوهي حتقيق  العمل

لحد من لييز بني االستهالك واإلنفاق مهم التموهنا  .إضافيةيف املؤسسة لتحقيق خمرجات املوارد احملررة أو إعادة نشرها 
 مبقدارالقضاء على اجلزء الذي يستهلك املوارد فمثال . لمديرين فرصة لزيادة األرباحليعطي حيث استهالك املوارد 

وارد سوف تشهد املالطلب على  قللت املؤسسةحىت لو ف. $ 1000 بـال يؤدي تلقائيا إىل ختفيض اإلنفاق $ 1000
اإلنفاق،  ختفضقل املوارد أو نتمل  فإذا. اإلنفاق عليها ختفيضأو  انتشار املوارد تقوم بإعادةزيادة يف األرباح فقط عندما 

ا قد  .وليس زيادة األرباح خلق طاقة زائدة جمردحتقق سوف  األجزاءحلد من عدد اإجراءات فإن  عندما تدرك اإلدارة أ
على نفس الناتج مع عدد أقل من املوظفني، اآلالت واملصانع، ميكن أن عندها وصلت إىل النقطة اليت ميكن أن حتصل 

القضاء أو إعادة توزيع املوارد بشكل دوري لتحقيق اإلنفاق من دارة اإلكن ُمي ما هذا . يقل اإلنفاق على تلك املوارد
قع بالتساوي عرب الزمن، ولكن ياستهالك املوارد ميكن أن . مستويات منخفضة جديدة من استهالك املوارد إىلوصوال 

مبا يرفع ، ةعماوارد الدعلى امليف حني تنفق أقل نفسها اإليرادات  للمؤسسةكما يولد   .لمعلى شكل ُس اإلنفاق يتباطأ 
ولد املزيد من ي مما قد، اإلنتاجبدال من ذلك، ميكن استخدام إدارة املوارد احملررة السابقة لزيادة  .األرباحمن مستويات 

  .2ضافيةاإلارتفاع نتيجة لإليرادات يف يف حني أن اإلنفاق على املوارد الداعمة ال يزال مستمرا، واألرباح . العائدات
                                                

1 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1991), Profit priorities from activity-based costing, Op.Cit, p134-135. 
2 Ibid, p135. 
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 بطريقة باألشياء القيام" أو" القيام باألشياء الصحيحة"داء املؤسسة قد ينتج عن أكما يضيف كابلن وكوبر أن حتسني 
نظام التكاليف على اعتماد واستخدام ف. نشطة التشغيلي واالسرتاتيجيساس األأوهي بعدي التسيري على  "صحيحة

؛ واليت التحسينات التشغيلية وكذلك إلعادة توجيه القرارات االسرتاتيجيةدارة على اإلميكن توجيه انتباه نشطة ساس األأ
 مما يؤدي اىل . ضافيةاإل تكاليفالوجتنب  استخدام أفضل للمواردمن خالل خفض التكاليف،  فوائدالقد تتحقق 

ستنادا إىل معلومات أكثر دقة اليت مت احلصول عليها ا أنه يتم استخدام املوارد بشكل أكثر كفاءة املؤسسةرحبية حتسني 
ج اسرتاتيجييتم  كما. أساس األنشطةنظام التكاليف على من خالل   أساس األنشطةمبمارسة التسيري على  اختاذ 

قادرة على واليت قد تسمح للمؤسسة أن تكون  ؛وقنوات التوزيع قطاعات السوق ،العمالء ،املنتجاتي على سرتاتيجاال
. منهاأكثر رحبية  التحول من األنشطة إىليف العمل مث يتم الرتكيز أكثر على التحسينات يف األداء الناجتة  اتغيري أساليبه
يف إطار ممارسات التسيري سن عملية اختاذ القرارات التشغيلية واالسرتاتيجية حتقد هذا النظام  اليت تستخدماملؤسسات 

ا مساعدة واليت  أساس األنشطةعلى  اية املطافاملؤسسات من شأ سيتم بعد  حيث على حتسني أدائها املايل يف 
التحسينات بوهكذا، فإن األداء املايل فيما يتعلق . ك عواقب القرارات يف شكل أداء مايل يف املستقبل القريبادر إذلك 

السرتاتيجية قد تؤدي أوال إىل حتسني إعادة تصميم اأما . املؤسساتالتشغيلية قد تكون مرئية يف شكل حتسن رحبية 
على  اثر إجيابيؤ تا قد هذه التحسينات بدوره. املبيعاتيف زيادة واضحة  يقابله تطوروهو  القدرة التنافسية يف السوق

   .1أكثرالصغرية  املؤسساتتقوم على حتسني االستفادة من وفورات احلجم عندما تنمو  املؤسسات، فمثال رحبية 
  التسعير على أساس األنشطة كأداة لتحسين الربحية : ثانيا

قد ل .ميكن أن يكون له تأثري كبري على والء العمالء، كما التسعري قوة كبرية يف جذب االنتباه وزيادة املبيعاتيعترب 
 ;O'Connor, 2003; Shoemaker & al., 2006 هؤ زمالكوتلر و وزمالئه و  شيميكا ،أوكونورمثل من املؤلفني العديد  أشار

Kotler & al., 2005)( ذلك ألنه هو العنصر الوحيد يف املزيج التسويقي املؤسساترحبية يف حتسني التسعري  مهيةأل ،
ألداة هي االتسعري وبالتايل عملية  .2عائدات يف حني ترتبط مجيع العناصر األخرى للمزيج مع التكاليفالالذي يولد 

 كوبر وكابلنيشري   .3 أكثر رحباً آخرين ني اىل رحباملغري استخدامها لتحويل العمالء وميكن  املؤسسةاألكثر تأثريًا يف 
ا، أو العمالء  على أساس األنشطة مةاستخدام املعلو  املؤسساتبعض أن ) 1992( ا وخدما إلعادة تسعري منتجا

ض األسعار للعمالء يفخت، يتم مثال. لعمالءاملوارد املستخدمة إلنتاج منتجات تجاوز تكاليف ابيرادات اإلحبيث تسمح 
 واملطلوبةخصصة للغاية املاملنتجات  علىبكميات كبرية، ويتم رفع األسعار للعمالء املطلوبة املنتجات القياسية على 

 لتحسني املديرون يتخذها اليت اإلجراءات من واسعة جمموعة من جزء هي التسعري اسرتاتيجيات .أحجام منخفضةب
ن أي قرار متخذ معتمد على املعلومة على أعلى اعتبار . 4والعمالء املنتجاتمزيج  يف التغيريات خالل من األرباح

ن قرارات التسعري على أساس األنشطة كأحد إأساس األنشطة هو ممارسة من ممارسات التسيري على أساس األنشطة؛ ف
  .5رحبيةالنشطة قد تساهم يف حتسني ممارسات التسيري على أساس األ

                                                
1Sinikka Jänkälä, and Hanna Silvola (2012), Lagging effects of the use of activity-based costing on the financial performance 
of small firms, Journal of Small Business Management, Vol. 50, n°03, p501-502. 
2 Carola Raab, and Karl Mayer, Stowe Shoemaker, and Steve Ng (2009), Activity-based pricing: can it be applied in 
restaurants?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21, n°04, p393-394. 
3 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young S. Mark, Op.Cit, p226. 
4 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Op.Cit, p8. 
5 John L. Daly, Op.Cit, p16. 
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ن إيرادات إضافية ألأدوات التسعري لتوفري ضمان أفضل إىل  أساس األنشطةنظام التكاليف على مت إضافة لقد 
عندما ال تعرف ، فتكاليفللأفضل  اً قياس أساس األنشطةنظام التكاليف على  يوفر .ؤدي إىل ربح إضايفتحقا سوف 

أو املنتجات اليت تضيع االيرادات  سعرًا قل األنحرف حنو املنتجات تاملبيعات س فإن  تكاليفها احلقيقية، املؤسسات
)Money-losing(لسعر لاستجابة العمالء معلومات يدمج  أساس األنشطةالتسعري على ف ؛) مع ) الطلبمن خالل

التخطيط ملبيعات مرحبة ألن . للعثور على مزيج من األسعار والتكاليف اليت تعظم الربح أساس األنشطةاملعلومة على 
وفر ميزة تنافسية يميكن أن  األنشطةالتسعري على أساس كما أن   .يتطلب فهم العالقات املتبادلة بني السعر والتكلفة

  1:هداف املالية التاليةق األحتقي )ABP(الـهداف أنه من ضمن أحيث . يرادات مالية أكثرإمما خيلق  قوية
 ؛احلاليةر اسععند ثبات االختطيط مبلغ الربح الذي يتحقق  -
  ؛بدا ببيع املنتجات خبسارةأن ال يتم أ -
 .ختاذ قرارات التسعري جيدةالالزمة ال حتسني الرحبية عن طريق توفري فريق اإلدارة مع املعلومات -

سلوب الذي يكشف األوهو  حساسية السعرنظام التكاليف على أساس األنشطة وقياس عندما يتم اجلمع بني ف
أساس  على ؛ النهج هو التسعريقيمةناحية تؤثر على تصورات العمالء من اليت عن كيفية العالقة بني السعر واجلودة 

طريقة التسعري اليت تستخدم املعرفة حول الطلب من  :"بأنه أساس األنشطةلتسعري على هلذا عرف ديلي ا .2األنشطة
ميكن . "خططاملرباح األؤدي إىل حتقيق يأن  وضع بيع حمدد لوضع سعر من شأنهومعرفة التكاليف املرتتبة على  العمالء

 يسمحف ألنشطةأساس ا؛ أما نظام التكاليف على حباث السوق تقدير كمية املنتج اليت سيتم بيعها بأسعار خمتلفةأل
 للمؤسسةعندما يتم اجلمع بني هذه املعلومات، ميكن . تبيعااملالتكاليف املرتتبة على خمتلف أحجام  للمؤسسة مبعرفة

ضمن هذه العملية  وتندرج. إمجايل اإليرادات والنفقات واألرباح يف أي نقطة على منحىن الطلب من العمالء معرفة
  .3التسيري على أساس األنشطة

وهذا وفقا  أساس األنشطةدوات التسيري على أحد أهو  أساس األنشطةساس يعد التسعري على على هذا األ
ا )Atkinson  &Kaplan(أتكينسون و  ابالنكلتعريف    نظام على استخدام ويقوم احلديثة، اإلدارية احملاسبة نظم أحد: بأ

 التقديرية املوازنة وإعداد كالتخطيط، املختلفة، مبهامها القيام يف اإلدارة ملساعدة ،أساساً  األنشطة أساس على التكاليف
كما يعترب تسعري  .4املنتجات تسعري قرارات وأمهها املختلفة، بأنواعها اإلدارية القرارات واختاذ األنشطة، أساس على

وهذا ما . سرتاتيجياالعلى أساس األنشطة  التسيريحد أشكال أاملنتجات على أساس املعلومة على أساس األنشطة 
 حيث أن .حد أشكال التسيري على األنشطةأعلى أن التسعري على أساس األنشطة هو ) Narayanan( نارايانانيؤكده 

ينطوي على طة الذي ممارسة املسمى التسعري على أساس األنش هومعلومات رحبية العميل لقرارات التسعري استخدام 
حلساب  تكلفة كمخرجات لنظام التكاليف على أساس األنشطةومعلومات معدالت اللتكلفة مسببات اتسخري حجم 

مفيدة  اةأد التسعري على أساس األنشطة كما أن. لتسعري املنتجات واخلدمات املقدمة هلؤالء العمالءو  رحبية العميل
  .5تحكم يف سالسل التوريدالملعاجلة مشاكل 

                                                
1 John L. Daly, Op.Cit, p8, 16, 137-138. 
2 Carola Raab and Karl Mayer, Stowe Shoemaker, and Steve Ng, Op.Cit, p396. 
3 John L. Daly, Op.Cit, p137. 

 .89وان حممد العنايت، مرجع سابق، صرض 4
5 V. G. Narayanan (2003), Activity-based pricing in a monopoly, Journal of Accounting Research, Vol. 41, n°03, p473. 
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مع  جماحلتراعي اليت بيانات التسويق مهمة النه عبارة عن تزاوج بني  أداة أساس األنشطةيعترب التسعري على 
ال تكون دقيقة يف عندما تستخدم بيانات أحباث السوق وحدها . حماسبة التكاليف لتقدمي إجابات قاطعة حول التسعري

بيانات حماسبة التكاليف ينظر أما عندما . الربح يعظمالسعر الذي ليس اإليرادات  يعظمالذي  تعظيم االرباح فالسعر
نظرة  تتوفرلكن ال ؛ بأسعار خمتلفة لكسب الربحتبيعها املؤسسة سوف اليت عدد وحدات حتدد  دون بيانات التسويق

 من خالل عندما يتم حتليل كل من طلب العمالء والتكاليف معاأما  .العمالءيها رت شاليت سيعدد الوحدات عن ثاقبة 
 املعلومة على أساس األنشطةاجلمع بني  عند .كن تقدمي إجابات قاطعة حول السعرمي التسعري على أساس األنشطة 
ىل تعظيم إحيدث تكامل من خالل التحليل الذي يعرض احلاالت احلقيقية مما يؤدي وبيانات الطلب من العمالء 

  .1اإليرادات يعظمعلى من السعر الذي هو دائما األاألسعار رباح من خالل  لأل
َ . ستخدمهتاليت  للمؤسساتميزة تنافسية  األنشطةعلى أساس  يوفر التسعري يكون د أن عِ هذا األسلوب ال ي

ختفيض  ميكن أن حتقق بسرعة زيادة مبيعات كبرية مبجرد املؤسساتلعديد من فا زيادات كبرية يف املبيعات لمؤسسةل
هو  التسعري على أساس األنشطة. ومع ذلك، ختفيضات كبرية يف األسعار هي عادة صيغة كارثية لألداء املايل. السعر

 األنشطةستخدم التسعري على أساس ت فاملؤسسات اليت . تفوقةاملاسرتاتيجية لألداء املايل املتفوق من خالل املعرفة املالية 
اليت  املؤسساتتنافسية كبرية احلجم عند التنافس ضد العطاءات العلى عقود غالبا ما تكون قادرة على احلصول 

وباإلضافة . على أساس سعر اإلنتاج والتسليم لكل منتج قياسي )ABP(الـيبىن كما . 2تقليديةالتستخدم طرق التسعري 
ا األمع  جمموعة من اخليارات املؤسسةإىل هذا السعر األساسي، توفر  من مطلوبة خاصة ة أي خدم علىسعار املرتبطة 

، مما يسمح للعمالء لالختيار من هالتغطية تكاليف مبنيةخلدمات اخلاصة يف القائمة اأسعار  أن تكون ميكن. قبل العميل
توفري تلك السرتداد تكلفة  يضاأللمؤسسة تسمح  ها ويف نفس الوقتفي ونقائمة امليزات واخلدمات اليت يرغبتلك ال

بأعلى اصة من خالل تسعري هذه اخلدمات اخلدمات اخلكسب اهلامش على   املؤسساتقد ختتار و . تامليزات واخلدما
معينة التسعري عند تصميم وإنتاج بدائل خاصة الحتياجات يف ميكن فرض رسوم إضافية  كما  .تقدميهاتكاليف  من

املؤسسة تكلفة من عميل قدم اخلصومات عندما خيفض منط طلب الكما ميكن ت. رباحما يعين زيادة يف األلعميل ل
ً عندما يعتمد . فقط للطلبيات وليس للمنتجات ًا ميكن أن يقدم أسعار  )ABP(فالـلذلك . لتموينه  املديرون األسعار بناء

اليت ختفض  الطلبيات والنقل والتوزيع بالطرق، ميول العمالء عينات ة احملتملة واليت ال ميكن جتنبهاعلى معلومات التكلف
 .3صاحل كل من املوردين والعمالءلسلسلة التوريد لالتكاليف اإلمجالية 

  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على ربحية العميل : ثالثا
 الذي)ABC(لـانظام وهي نقطة االتفاق مع  ،يعترب العميل يف الوقت احلايل هدف التكلفة األول بالنسبة للمؤسسة

ا لرحبيته ممأكثر  اً فهممما خيلق  العميلميكن اإلدارة من حتليل بالتايل  ؛تكاليف التسويق للعمالء حتميليساعد على دقة 
حيث أن تصميم هذا النظام على أساس أن أحد أهداف التكلفة هو  .4يساعد على تسطري سياسات تعظيم األرباح

املنتجات وهو أمر مهم إلعداد التقارير العميل يساعد يف حتليل رحبية العميل فيتم تصنيف تكاليف كل جمموعة من 
                                                

1 John L. Daly, Op.Cit, p137. 
2 Ibid, p138. 
3 Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, and Young S. Mark, Op.Cit, p226. 

لد الدراسات اإلسالمية بغزة، سلسلة اجلامعة غزة، جملة قطاع يف الصناعية الشركات األنشطة يف تكاليف نظام لتطبيق الالزمة األساسية املقومات توفر درغام، مدى موسى ماهر 4 ، 15: اإلنسانية، ا
  .697- 696ص ،2007فلسطني،  اجلامعة االسالمية بغزة،، 02: العدد
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وملساعدة اإلدارة لقرارات مثل حذف جمموعة من املنتجات، تعديل أسعار البيع ووضع معايري للحكم على املالية 
 واحدةأصبحت  العميل رحبية حتليل عملية أن عزام عبد الوهاب عبد الكرميو نزار حبيب عباس يرى  .املنتجات اجلديدة

 حتديدا تتضمن كما العميل، عن واسعة ودقيقة علوماتملوفريها لت وذلك ،للمؤسسات فائدة الطرائق أكثر من
من  بالعالقة مع العميل تعد القرارات املتعلقة .العمالء جمموعة أو العميل من املتحققة واألرباح التكاليف للعائدات،

املعلومات  على لحصولل العميل رحبية حتليل عملية تستخدم حيثالعليا  اإلدارةجنازها إب القرارات املهمة اليت تضطلع
  .1بالعميل القرارات املتعلقة بالتايل تساهم هذه العملية يف تطوير املتعلقة به،

  ربحية العميل  ماهية تحليل  -1
 على تركز اليت احلديثة اإلدارية األساليبمن  العديد ظهرت لذلك نتيجة االهتمام، من الكثري العمالء يتلقى

 دراسة يف منها واالستفادة بالعميل املتعلقة املعلومات مجع تركز على اليت العميلتسري العالقة مع  نظم مثل العميل،
 على تركز واليت اجلودة نشر أو اجلودة بيت دالة وهنالك ،مهعلي لحفاظل املؤسسة معهم تتعامل العمالء الذين أمناط

 وهو الأ اإلدارية النظم هذه من مفقود أساسي جزء هناك لكن .فعلية وخدمات منتجات إىل العمالء حتويل احتياجات
ا  هلا، غري املرحبني بالنسبة العمالء هم ومن نو املرحب العمالء هم من تعرف ال فأغلب املؤسسات .الرحبية  الواقع يفأل
رحبية إىل يشار . 2العمالء مجيع رحبية تعرف ال لكنها لديها عمالءال كربأ أو رحبية األكثر العميل هو من املؤسسة تعرف

) Lifetime value(قيمة احلياة  هو (Keane & Wang, 1995)كني وانغ : نسبة لـالفبالعميل بعدة مصطلحات خمتلفة، 
 ,Wyner وينر: ، أما لـ)Customer lifetime value(حياة العمالء قيمة  (Berger & Nasr, 1998)بريجر ونصر : ولـ

 Customer(حياة العمالء تقييم ) Dwyer, 1989( دوير عليه وأطلق، )Customer valuation(تقييم العمالء  )(1996

lifetime valuation( ،كولو ايالند و : وبالنسبة لـ )Wayland & Cole, 1997(  قيمة عالقة العميل)Customer 

relationship value (ديتونو بالتربغ  واعتربه )Blattberg & Deighton, 1996 ( إنصاف العمالء)Customer equity(. 
  .Storbacka ,1998(3( ستورباكامنذ استخدمه رحبية العميل وقد مت استخدام 

ا عام بشكل لعميلا رحبية تعرف  من عمالئها حسب فهايلتكاو  املؤسسة عوائد ختصيص أو مطابقة أو حتديد بأ
 متثل العميل فرحبية بعمالئها عالقتها من املؤسسات عليه حتصل ملا حماسيب مقياس وهي ؛لعمي كل رحبية فهم أجل
ا العميل رحبية تعريف ميكن كما . 4حمددة فرتة يف العميل بعالقة املرتبطة املكتسبة والتكاليف العائدات بني الفرق : بأ
 هذا خدمة سبيل يف حتدث اليت لتكاليفا مجيع منه مطروحًا  جمموعة عمالء وأ معني عميل من املتحقق املبيعات إيراد

 مرحبة منتجات لديها يكون ال قد املؤسسة بأن توضيحها ميكن العميل رحبية جوهر نإ. العمالء جمموعة أو العميل
 اإليراد يولد  املنتج وبيع تكلفة، يولد خدمةأو  سلعة إنتاج أن أساس على قائم وهذا ن،و مرحب عمالء لديها ولكن

من . 5نو عمالء مرحب املؤسسة لدى يكون أن جيب مبيعات ولتحقيق التكلفة، عن اإليراد زيادة بسبب الربح وحيدث

                                                
لة العراقية للعلوم : كرمي، مداخل حتليل رحبية العميلنزار حبيب عباس عزام عبد الوهاب عبد ال 1 لداإلداريةدراسة نظرية حتليلية، ا   .224، ص2009، جامعة كربالء، العراق، 25: ، العدد06:، ا
: عالقات العميل، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد إدارة يف احلياة مدى العميل واحتساب قيمة الرحبية حتليلي مدخلي ، استعمالإبراهيم اهللا عبد ، حممد، أمحد نزار مجيلخلود عاصم وناس 2

  .197، ص2010، العراق، كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،23
3 Francis J. Mulhern (1999), Customer profitability analysis: Measurement, concentration, and research directions, Journal 
Of Interactive Marketing, Vol. 13, n°01, p26. 
4 Erik M. van Raaij (2005), The strategic value of customer profitability analysis, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 
23, n°04, p373. 

لد تصادية واإلدارية،نصيف جاسم اجلبوري، بشرى فاضل خضري، حتليل رحبية العميل، جملة العلوم االق 5   .308، ص2008، جامعة بغداد، العراق، 52: ، العدد14: ا
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املعروف أن حتليل رحبية العمالء أصبحت واحدة من أهم جوانب التخطيط االسرتاتيجي للمديرين التنفيذيني وهي 
ية العمالء  هلذا السبب عادة ما يتم تضمني حتليل رحب .عالمة فارقة حنو رحبية املؤسسة وأساسية يف عملية صنع القرار

رحبية العميل هو واحد من توازن حيث أن وعادة ما يتم دجمها مع استخدام بطاقة األداء امل) ABC(كجزء من نظام الـ
  .1داءاألوإدارة  القدرة التنافسيةأبعاد مرتبطة رحبية املؤسسة من أجل حتسني 

. أو جمموعة من العمالء من العمالء األفرادالتكاليف والربح  ،على حتديد اإليراداتنطوي حتليل رحبية العمالء ي
كما يلغي حتليل رحبية العمالء ضرورة إدارة  .زيج العمالءمل هذه املعلومات الكمية ضروري لإلدارة الناجحة ريتوف

يشمل حتليل . سرتاتيجيات للسيطرة على التكاليفاالاالعتماد فقط على أرقام حساب األرباح واخلسائر عند النظر يف 
من خالل التعرف على تأثري . املؤسسة األرباحرحبية العمالء تقييم اإليرادات والنفقات من حيث مسامهة العميل يف 

عمالء العمالء على رحبية املؤسسة اإلدارة قادرة على الرتكيز على فعالية وكفاءة اإلدارات العاملة يف خدمة احتياجات ال
دارة ختفيض إلمن خالل القضاء على األنشطة اليت ال تضيف قيمة إىل عالقات مع العمالء، وميكن ل. املختلفة

ة فعاقوة الده أن الؤ وزمال) Erik( إيريكعترب اوقد . 2يف رضا العمالء مماثالً  اً التكاليف، دون أن يشكل ذلك اخنفاض
  3:شقني اتذ لتحليل رحبية العمالءلالهتمام املتزايد 

 طرق زيادة فهمىل إ دى بدرجات متفاوتةأالتسعينات والذي  ىف األنشطةالتكاليف على أساس ارتفاع تطبيق نظام  .1
أن ليس كل منتج يتطلب نفس ظهر هذا النظام أحيث  املؤسسةتستخدم موارد اليت تصنيع املنتجات املختلفة 

هلم مستوى ( هدف للتكلفة العمالءاعتبار بأيضا حتليل األنشطة وأظهر نواع ونفس املستويات من األنشطة، األ
م..) نشطة، حتليل القيمةخاص يف التصنيف اهلرمي لأل  حجم وعدد أوامر. استهالك مواردها يف خيتلفون أيضا أ

اخلدمات املختلفة ميكن أن تكون خمتلفة  استخدام مكاتب املساعدة وغريها منزيارت للمبيعات، ، عدد الطلب
بعض العمالء مما يؤدي إىل  مع التكاليف العالقة  املزيد مناملؤسسة ونتيجة لذلك، تكبد . جدا لكل عميل

زيج املعمالء الذين يشرتون نفس الثنني من الميكن أنه ه ؤ وزمال إيريكهلذا يرى  .مستويات خمتلفة من رحبية العميل
ن تكون تكاليف العالقة معهم ألكن ميكن فس هوامش الربح ويولدون ننفس األسعار بط من املنتجات بالضب

ساس يتناسب منطق هذا النظام مع حتليل هذا األعلى . 4مما يؤدي إىل مستويات خمتلفة من رحبية العميلخمتلفة 
  ؛ التكاليف التقليدية نظممن أفضل  رحبية العميل 

. كميةالو  النوعية من حيثالعمالء عن من املمكن تسجيل وحتليل بيانات أكثر جعلت تكنولوجيا املعلومات  .2
على  حىت... كاملات اخلدمة،مملبيعات، عدد ازيارات ت مثل عدد الطلبات عدد البياناتلك كمايتم ختزين 

 .حساب رحبية العميلوهذا ما سهل  .الفردي لكل عميلستوى امل
    نشطةالتكاليف على أساس األنظام قياس ربحية العميل من خالل   -2

 على مقاييس مالية تقليدية واإلعتمادتوقفت نظم التكاليف التقليدية عند حدود املؤسسة حيث اهتمامها بالرحبية 
                                                

1 Ildikó Réka Cardoş, and Vasile Daniel Cardoş (2014), Measuring customer profitability with activity-based costing and 
balanced scorecard, Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica, Vol. 16, n°01, p56. 
2 Breffni M. Noone B.Sc. (1996), An investigation into the application of customer profitability analysis as a strategic 
decision-making tool in a hospitality environment, A Dissertation Submitted In Fulfillment of the Requirements of the 
Degree of M.B.S., Dublin Business School Dublin City University, p21-23. 
3 Erik M. van Raaija, Maarten J.A. Vernooijb, and Sander van Triest (2003), The implementation of customer profitability 
analysis: A case study, Industrial Marketing Management, Vol. 32, n°07, p573. 
4 Erik M. van Raaij (2005), The strategic value of customer profitability analysis, Op.Cit, p373. 
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 مركزها يف تؤثر اليت العمالء ورحبية تكاليف قياس وأمهلت القصري، األجل يف والرحبية السوقية احلصة مقاييسمثل  
 اجلديدة األعمال بيئة ملتغريات السريعة االستجابة حماولتها يف اعتمدت فقد احلديثة التكلفة إدارة نظمأما . التنافسي

ا،  مفهوم توسيع يف احلال هو كما. الرحبية وحتليل عمليات قياس عززت اليت التقنيات من جمموعة على ومتطلبا
 كل تكاليف إىل للوصول وحتليلها بالعمالء املرتبطة األنشطة تكاليف قياس لتشمل متتد حبيث التكلفة مسببات

 خطواته خالل مناألنشطة  أساس على التكاليف نظام ساعد ذا. حدة على ورحبيته) العمالء من جمموعة أو(عميل
 يقوم كونه ،اآلخرين من تكلفة أكثر العمالء بعض جتعل اليت واألسباب اخلصائص حتديد على اإلدارية وخمرجاته العملية

 نظامهذا ال يقدم ا مرتبطة تكلفة مسببات إجياد خالللألنشطة من حيث تصنيفها وتكلفتها ومن  دقيق فهم على
.  1له املطلوبة اخلدمات حتديد خالل من معها املتعاملني العمالء صفات حتديد على املؤسسات ملساعدة معلومات

يصنف التسلسل اهلرمي لتكلفة العمالء إىل جممعات تكلفة . باعتبار العمالء كهدف تكلفة )ABC(الـلتطبيق نظام 
خمتلفة على أساس أنواع خمتلفة من مسببات التكلفة، أو قواعد التخصيص، أو درجات خمتلفة من الصعوبة يف حتديد 

   2:ما يلي العمالءوميكن أن تشمل فئات تكاليف . نافع املتأتية من العالقة مع العمالءاملأو  والنتيجة سبببني ال العالقة
 تكاليف األنشطة لبيع الوحدة إىل العمالء، مثلعلى  ملتتش: تكاليف إنتاج العمالء على مستوى الوحدة -

 تكاليف التعامل مع املنتج؛
تكاليف األنشطة املتصلة مبجموعة من الوحدات، مثل التكاليف تتضمن : تكاليف العمالء على مستوى الدفعة -

 أو لتنفيذ التسليم؛املتكبدة ملعاجلة أوامر 
، بغض النظر عن )Individual customers(عمالء األفراد التكاليف األنشطة لدعم وهي : تكاليف دعم العمالء -

 يف أماكن تواجد العمالء؛ العرض عدد الوحدات أو دفعات، مثل تكاليف زيارة العمالء أو تكاليف
عينة بدال من كل وحدة، دفعة، أو املة بقناة التوزيع تكاليف األنشطة املتعلقحتتوى على : تكاليف قناة التوزيع -

 عميل معني، مثل راتب مدير قناة توزيع التجزئة؛
 قنوات أو األفراد من العمالء إىل حتمل أن ميكن ال اليت األنشطة تكاليفوهي : للمؤسسة داعمةال تكاليفال - 

   .العامة اإلدارة وتكاليف العليا اإلدارة مثل التوزيع،
مع  ري العالقة مع العمالءيتسأن اجلمع بني نظام ) Ildikó Réka Cardoş, Vasile Daniel Cardoş, 2014( عترب ا 

ميكن قياس رحبية العميل بدقة لكل عميل على حدة، واحلصول على املعلومات  األنشطةنظام التكاليف على أساس 
يف الواقع، قياس رحبية العميل ميكن أن تصبح  .مرحبة ىل عالقةإمرحبة غري من حتويل عالقات  املؤسسةالقيمة اليت متكن 

 باإلضافة إىل تلقيجيب تثبيت نظم وبرامج الكمبيوتر كما ،  ا طويالووقت يستهلك مواردنشاط  ألنه عملية مكلفة
  ًا نظم العمالءالتكاليف واالختالفات يف أذواق  ،إيرادات العمالء: يف دقةحتقيق التتطلب . املوظفني التدريب املناسب

  3.أساس األنشطةمثل نظام التكاليف على تقاط البيانات الخاصة 
قد يكون وسيلة مناسبة وفعالة لتطبيق حتليل رحبية  )ABC(الـأن نظام   ) Griffin, 1997 &Noone(نون وغريفني  أشار

                                                
لد: باسل أسعد، دور مدخل حتليل رحبية العميل يف ترشيد القرارات اإلدارية 1 ، جامعة 02:، العدد30: دراسة تطبيقية مبنشآت اخلدمات التعليمية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،ا

  .259- 258، ص2014دمشق، سوريا، 
2 Tiffany Bordovsky, Neal R. VanZante, and George R. Wagman (2005), Activity-based costing system required for 
successful customer relationship management, Journal of Business & Economics Research, Vol. 03, n°03, p3 7.    
3 Ildikó Réka Cardoş, and Vasile Daniel Cardoş (2014), Op.Cit, p58. 
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٪ من 80باريتو فإن ة قلطري ووفقا. ف لن يتحملهايلاالعمالء باستناده على مبدأ السبب والنتيجة فإذا مل يسبب العميل تك
غالبا ) ABC(الـ  باستخدام )al. Cokins & ,1993( كوكينز :٪ من العمالء لكن وفقا لـ20اإليرادات يتم إنشاؤها عادة من 

٪ تستهلك املزيد 40ما تبقى من . اإلمجاليةاألرباح  ثالث أضعاف إىلمرتني العمالء تنتج ٪ من 60ما يتم اكتشاف أن 
يكشف عن الروابط بني أداء أنشطة معينة  )ABC(الـنظام ن إ. من املوارد من اإليرادات املتولدة هو ما يعين خسائر كبرية

واضحة لكيفية توليد اإليرادات  إعطاء صورةن هلذا النظام ميك بالتايل ؤسسة،موارد امل منومتطلبات تلك األنشطة 
 الرحبية مستوى وحتديد واستيعابه العمالء سلوك فهم على اإلدارة يساعد ما هذا .1العمالءمن قبل املوارد استهالك و 

ن تعرف كيف أجيب   بناء وتعزيز عالقات مرحبة مع العمالءلكي تكون قادرة على فاملؤسسات . 2منهم أي من املتحقق
؛ شرائح العمالء حمتملة يف املستقبلمن لعالقات العمالء مرحبة معرفة أكرب وكذلك  .يف الرحبية احلاليةعالقات العمالء تؤثر 

ساعد صورة الرحبية اليت تنبثق من حتليل نظام التكاليف على أساس األنشطة ت .3حتليل رحبية العمالءتطبيق  حتقق هذه املعرفة
 .4كبرياليت سيكون هلا أثر  ها والقدرة على حتسينعلى األنشطة املديرين يف تركز اهتمامهم 

  ساس األنشطة أعلى  التسيير على  اً تحسين ربحية العميل اعتماد – 3
حتليل رحبية العمالء؛  نظممث اتسع نطاقه ضمن  املنتج رحبية لتحليلستخدم نظام التكاليف على أساس األنشطة ا

إلدارة لهذا النوع من املعلومات املستمدة من هذا النظام وفر . كهدف للتكلفة  املنتج من بدال العميل رىنه ميكن أن يأل
. 5نظرة أكثر وضوحا يف الرحبية الفعلية لفئات العمالء وأساسا سليما لقرارات مزيج العمالء على املدى القصري والطويل

ُ ميكن أن  أساس األنشطةالذي يقدمه نظام التكاليف على  تحليلإن ال بشكل املستهلكة  املواردساعد املديرين لتحديد ي
تحليل ب) ABC(الـسمح ي .التكلفة واستهالك األنشطة التشغيلية التسلسل،وفر معلومات عن يدقيق ومناسب؛ ميكن أن 

حىت العمالء . عمالء حمددين أو جمموعات العمالءبرحبية العميل مبقارنة مصادر الدخل مع تكاليف اخلدمات املرتبطة 
تكاليف اخلدمات املختلفة، وعدد ختالف يف استهالك املوارد نظرا الهم خمتلفون سها املنتجات نف الذين يشرتون

م لتحديد مالمح العميل من حيث ني غري املرحبعن  نيرحباملعمالء الملديرين حتديد وفصل جيب على ا، بالتايل .طلبا
 ،النجوم، شركاء: أربع فئات من العمالءديد ميكن حت )Albu & Udroiu, 2009( أودرويوو ألبو : لـوفقا . الرحبية والوالء

 يولدون مالشركاء هم أفضل العمالء ألالعمالء . )Partners, stars, passengers and faithfuls( املخلصونالركاب و 
 ونولدم يالنجوم ألبالعمالء أن تويل اهتماما خاصا  املؤسساتجيب على كما . خملصون أيضا وهمالرحبية العالية 

املؤمنني هم أولئك العمالء العمالء الركاب و فإن العمالء من ناحية أخرى، . رحبية عالية لكن مستوى والئهم منخفض
 عادة حتليلإعلى املؤسسة يف مثل هذه احلاالت جيب . ولكن مستوى الرحبية منخفض املخلصنيالذين هم من 

 للعمالء )ABC(الـ ينتجه الذي الفرز يبني )12/03(رقم  الشكل. 6التكاليف املرتبطة خلدمة هذه الفئة بشكل دائم
 : العميل من احملقق واإليراد وسعره املنتج كلفةت حتليل حبسب

                                                
1 Breffni Noone, and Peter Griffin (1998), Development of an activity-based customer profitability system for yield 
management, Progress in tourism and hospitality research, Prog. Tourism Hospit. Res., Vol. 04 , john Wiley & Sons, Ltd., 
p281. 

  .259ص مرجع سابق،باسل أسعد،  2
3 Erik M. van Raaija, Maarten J.A. Vernooijb, and Sander van Triest (2003), The implementation of customer profitability 
analysis: A case study,  Op.Cit, p573 
4 Breffni Noone, and Peter Griffin, Op.Cit, p281. 
5 Tiffany Bordovsky, Neal R. VanZante, and George R. Wagman (2005), Op.Cit, p36.   
6 Ildikó Réka Cardoş, and Vasile Daniel Cardoş (2014), Op.Cit, p56-57. 
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  ربحية العميل باستخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة): 12/03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Pete Ştefan, and Ildikó Réka Cardoş (2010), Managerial and cost accounting approach of customer profitability 
analysis, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, Vol. 19, n°01, p573. 

للمؤسسة  عالياً  ربح هامش حيققونو  منخفضة كلفةبت خدمتهم تكون األيسر العلوي الربع يف العمالء أن الحظي
م  أنوعليها   الربع يف يقعون الذين العمالء امأ. والئهم على احلفاظ أجل من خاصة خدمات من خاللتعتين 
م مرحبني غري فهم األمين األسفل  وحيققون اخلاصة املتطلبات عن ناجتة تكون قد عالية خدمات تكلفة يتطلبون أل

  .أو التقليل منه معهم التعامل استمرار على التحفظ لإلدارة وميكن منخفضة، ربح هوامش للمؤسسة
تحديد اخلدمات بحتديد صفات العمالء املتعامل معهم  علىاملؤسسات  أساس األنشطةاملعلومة على تساعد 

تتمكن من فهم واستعاب سلوكيات العمالء  )ABC(الـنظام عند تطبيق ف. ومواصفات التجهيز والتسليم منهماملطلوبة 
 التسويقل التكاليف املتحققة بعد االنتاج كتكاليف حتليل التكلفة ليشمن توسيع حقل أكما . وحتديد مستوى رحبيتهم

نتاجية بل وايضا تستنفذ اعتمادا على داء الوظيفة اإلأن الكثري من املوارد تستنفذ ليس فقط من خالل أيدركون ب والبيع
   .1وحتسني مستوى الرحبيةقنوات التوزيع واملوردين ومن هنا ميكن استخدام هذه املعلومة لتطوير ، طبيعة العمالء

   كمؤشر لقياس وسبيل لتحسين األداء األنشطة أساستحليل الربحية على  - 4
 تتجاوز عوائدتكاليف، لكنها تولد أيضا ى بعد حتمل تؤد ة واليتأنشط منما تقوم به  من املؤسسةأداء  ينشأ
املستقبلية تؤدي احلالية و هذه التدفقات النقدية . قيمة مضافة للعمالءتقدم منتجات وخدمات على اعتبار أن التكاليف 
حول هي امتداد لفكرة بورتر و " سلسلة األداء"يطلق على هذا التسلسل . يف أسواق رأس املال للمؤسسةإىل تقييم 

ما  إذا مما يثري  ءاألنشطة والعوائد من العمالتكاليف تُظهر سلسلة األداء  .فقط سلسلة القيمة اليت تتضمن التكاليف
يرادات اإلإىل األنشطة حبيث ميكن مقارنة العوائد  إمكانية إسنادبالتايل كانت التكاليف ميكن أن تسند للعمالء، 

) Meyer, 2002( ماير اقرتح لذلك،. تحليل رحبية العميلب أحياناوهذا ما يسمى  .للعمالء والتكاليف واألنشطة الفردية
ه تكاليفبيرادات النشاط إلمقارنة إجراء  إمكانية أي ؛تعيني التكاليف للعمالء مبجرد تعيني إيرادات األنشطة إمكانية

  ." )Activity-based profitability analysis; ABPA(2حتليل الرحبية على أساس األنشطة"أيضا وهو ما أطلق عليه 

                                                
  .364، ص2013، اجلامعة العراقية، العراق، 03:مفاهيمي، جملة الدنانري، العددتأطري : ABCMالنشاط  أساس على التكاليف مدخل إدارة باستعمال العميل ورحبية تكاليف وحتليل جميد، قياس مهند 1
 (قول ) 2(تعريف للتسيري على أساس األنشطة و) 1: (نعترب حتليل الرحبية على أساس األنشطة أحد ممارسات التسيري على أساس األنشطة وفقا لـسMeyer, 2002, p114 ( أن حتليل الرحبية

  ).ABM(يرتكز على نظام التكاليف على أساس األنشطة وعلى أعترب أن أي استغالل للمعلومة على أساس األنشطة هو الـعلى أساس األنشطة 
2 Marshall W. Meyer (2002), Rethinking performance measurement: Beyond the balanced scorecard, Cambridge University 
Press, New York, USA, p9-10. 
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 منخفض                                        تكلفة اخلدمة   مرتفع                                      

  عميل مستجيب                                      عالي االهتمام عميل                
 خدمة مرتفعة السعر -                              خدمة مرتفعة السعر       -
 متطلبات خاصة قليلة  -مقدرة شرائية عالية واستعداد للدفع                      -
 متطلبات خصوصية  للمنتج -
 شروط خاصة بالتسليم    -

  
  
  
  
  
  

  

  عميل قليل االهتمام          عميل عدواني                                    
 يطلب منتج معياري -           مقدرة دفعية منخفضة                            -
 ليس له شروط تسليم خاصة  -          متطلبات خصوصية للمنتج                        -
  شروط خاصة لتسليم سعر منخفض  -
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تقنية قياس مقرتحة كحل جزئي مشكل املقاييس املتباينة ك  حتليل الرحبية على أساس األنشطة )2002( مايريعترب 
ا تسمح للمؤسسات  أفضل مقياس لألداء التنظيميله هي  نسبةالبفمع تناقض املقاييس غري املالية لألداء خصوصا  أل

من  فرضية بسيطة وأسسها على. املرحبة وغري املرحبة ، وبالتايل إىل التمييز بني األنشطةهاتكاليفع ماألنشطة  عوائدقارنة مب
أداة قوية  لديك فإن، تكاليفها واإليرادات اليت تنجم عنها، املؤسسة تستخدمهاإذا فهمت األنشطة اليت ": وجهة نظره

أساس األنشطة من  هو امتداد لنظام التكاليف على حتليل الرحبية على أساس األنشطة ".املؤسسةلقياس وحتسني أداء 
على العميل  حتليل الرحبية على أساس األنشطة يركز حيث. مع تكاليفها األنشطةخالل سعيه يف فهم نتائج عوائد 

  . باعتباره نقطة تقاطع العوائد مع التكلفة كما يبحث عما جيب فعله للعميل الذي ينتج عوائد تزيد عن التكلفة
من األنشطة يبدأ  الذياملسار  حيث يظهر ،عوائد العميل يفسبب تتاألنشطة أن ) 02/03(الشكل رقم يفرتض 

كما . العمالءا حتفز وتسبب العوائد من القيمة بدورههذه نشطة تضيف قيمة للعميل، و األف ؛اإليراداتحتقيق الرامية إىل 
حيدث هذا ألن العديد من األنشطة ال تسفر  ؛هو مبني، تتوسط القيمة املضافة للعمالء العالقة بني األنشطة واإليرادات

ينفذ إىل كل نشاط  ميكن نسبتهافإن اإليرادات ألن القيمة املضافة للعمالء ال ميكن مالحظتها، . مباشرة عوائدعن 
بتنفيذ تقوم املؤسسة  املتعلقة بذلكمن خالل حتليل البيانات  ؛يراداتاإل يفر مسامهة األنشطة يتقد من أجلللعميل 

يرتتب على ذلك . عائدات اإلمدادات التكاليف، والعمالءمتطلبات العمالء، وتتحمل هذه األنشطة  أنشطة لتلبية
أو  األعمالوحدات  على مستوى العمالء بدال منوفهم أفضل لإليرادات  التكاليف،بني األنشطة،  حدوث ربط

تكاليف النشاط من السهل نسبيا ربط األنشطة و  العميل هو وحدة التحليل أو مركز الربح، فمن إذا كان .ككل  املؤسسة
ورحبيته ل الربط بني صفقات العمي )13/03(الشكل رقم  يظهر .1اإليرادات والرحبية من جهة أخرى مع جهة،

 .وتكاليف النشاط
  الربط بين صفقات العميل وتكاليف النشاط وربحية العميل): 13/03(الشكل رقم 

 

   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

Source: Marshall W. Meyer (2002), Rethinking performance measurement: Beyond the balanced scorecard, Cambridge University 
Press, New York, USA, p122-123. 

إال " حتليل الرحبية على أساس األنشطة"سم انه أطلق على تلك الفكرة إىل أيشري  )2002( مايربالرغم أن كتاب 
 جيب أاليف كتابه وقال بأنه " حتليل الرحبية على أساس األنشطة"استخدم نفس املصطلح  (Drury, 1992)  دروري أن
 علينا أن نركز أيضا على العمالءأنه . املنتجات وخطوط اإلنتاج على) 14/03(الشكل رقم النهج املوضح يف قتصر ي

 كل العمالء أو من خالل كل قناة، مث خصمل املباعة اتعلى مستوى املنتجاملسامهة مع هوامش جبالتوزيع  وقنوات
                                                

1 Marshall W. Meyer, Op.Cit, p1, 9, 115, 122. 
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  هنادي ب الذيالتكيف للنهج كما أضاف أن هذا االقرتاح هو . التوزيع قنواتلأو األفراد املتكبدة للعمالء املصاريف 
 وبذلك. 1لتحليل الرحبية األنشطةتطبيق التصنيف على أساس لهج اهلرمي سم الناقبله وأطلق عليه ) 1990( كابالن

، لكن ميكن القول أن )2002( مايرقد تطرق هلذا الفكرة قبل ) 1992( دروريو ) 1990(يكون كل من كابلن 
  .قد فصل يف هذا املفهوم من خالل متديده إىل مقارنة إيرادات األنشطة بتكاليفها األخري

  )"1992( دروري" الربحية على أساس األنشطة وفقا لـ تحليل): 14/03(الشكل رقم 
 
 
 
  
  
  

Source: Colin Drury (1992), Management and cost accounting, ELBS Springer Science Business Media, Chapman & Hall 
Ltd, USA, p281. 

 منتج على حدة من خالليتم احتساب هامش املسامهة على مستوى الوحدة لكل  )14/03(رقم يف الشكل 
من  كلمن هذا اهلامش على مستوى الوحدة ويتم خصم  . من اإليرادات نتاجاإل حدةو مستوى على املصروفات  طرح

حلساب هامش املسامهة على مستوى املنتج لكل منتج على خطوط اإلنتاج دفعات و على مستوى و نفقات دعم املنتج 
إىل خمصصات للحصول على اهلامش على مستوى هنا الحاجة . دفعة واحدةباملتعلقة ) 3اخلط(نتاج حدة يف خط اإل

التحليل على . نتاججلميع املنتجات يف خط اإل وهي مشرتكةنتاج، تكبد بعض النفقات على مستوى خط اإل .املنتج
املنتجات ليس إىل و طوط اإلنتاج ها خل، ويتتبعدعم اخلط اإلنتاجي يصنف هذه املصاريف كمصاريف األنشطةأساس 

م يت .البحث والتطوير ومصاريف التوزيع ،ومن األمثلة على ذلك من نفقات أنشطة اإلعالن. الفردية داخل اخلط
 املسامهات الفرديةمن جمموع  دعم اخلط اإلنتاجيمصاريف بطرح  4نتاج يف خط احتساب هامش مسامهة خط اإل

مسامهة   تا إذا كانت املنتجات اليت تباع داخل اخلط كسبيظهر هذا احلساب م. داخل اخلطاملباعة على مستوى املنتج 
يف املستوى النهائي يتم احتساب الربح للمصنع عن  نتاجكافية لتغطية نفقات األنشطة اليت تؤدى للحفاظ على خط اإل

 2.نتاجمن مسامهة خط اإل التسهيالت العامةمصاريف طريق خصم 
  :مما سبق ميكن طرح الفرضية اجلزئية التالية

حيسن التسيري على األنشطة من رحبية املؤسسة من خالل التسعري على أساس األنشطة وحتسني رحبية العميل مما خيدم "
 "حتليل الرحبية على أساس األنشطة

  تأثير أسلوب التسيير على أساس األنشطة على قيمة المساهمين : المطلب الثالث
؛ رأس املالعلى لعمالء، العمال واملوردين لكن أيضا على اعلى مستوى العامل ليس فقط  املؤسساتتتنافس 

 املؤسساتلتحسني رحبية . زيادة قيمة حقوق املسامهنيبالرتكيز على إرضاء املستثمرين واملقرضني  يف اتسبب هذ

                                                
1 Colin Drury (1992), Management and cost accounting, ELBS Springer Science Business Media, Chapman & Hall Ltd, 
USA, p281. 
2 Ibid, p280. 
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 مسبباتللقيام بذلك، تركز بشكل متزايد على . قيمةال تملسببا شاملفهم على اإلدارة احلصول على واملسامهني، جيب 
 رحبية نيتحسف. املؤسساتورحبية العميل ورحبية  رضا العمالءقيمة وعلى العالقات السببية بني رضا املوظفني، لا

رضا  برفع درجةاالهتمام  فزيادة؛ تكاليف العمالء وختفيضعائدات العمالء أعمق لطرق زيادة  اً يتطلب فهم املؤسسات
يتم إنشاء القيمة للمسامهني من التدفقات النقدية من العمالء  .1لمسامهنيلقيمة الزيادة إىل  أدى ذلكالعمالء، 

تحليل عادة ما تستند هذا اليف حالة عدم وجود . إنشاء هذه التدفقات أين يتميكشف حتليل رحبية العمالء و 
ال  املقاييسقد أظهرت األحباث أن هذه ل. مثل اهلوامش اإلمجالية مقاييسعلى   العالقة مع العمالءريتسياسرتاتيجيات 

يوفر حتليل رحبية العمالء بصورة أكثر موثوقية الختاذ القرارات حول . ترتبط بالضرورة بشكل جيد مع رحبية العميل
  .2التموقع االسرتاتيجي يف السوقو  إدارة املخاطراخلدمة، االستثمارات يف جمال عالقات العمالء،  تيامستو 
  تأثير التسيير على أساس األنشطة على تحسين بعض مؤشرات األداء المالي التقليدية :  أوال

 القرارات أغلب أن هكون احملاسبني واخلرباء األكادمييني الباحثني من العديد اهتمام حمل املؤسسة قيمة مفهوميعترب 
 من هلا ملا املؤسسة قيمة أساس على تبىن القصري، أو الطويل األجل ذات منها، اخلارجية أو الداخلية سواء املالية

 أجل من املؤسسة قيمة تعظيم إىل احلديثة املالية النظرية دفته .املؤسسة بشؤون للمهتمني األمهية بالغة انعكاسات
   3.املسامهني األوىل وبالدرجة التنظيم يف املتفاعلة األطراف استفادة

  مفاهيم حول بعض مؤشرات األداء المالي التقليدية   - 1
املالك هم اإلدارة، األداء والذي ي يف تقييم املستخدمةاملؤشرات التحليلية  أهميعترب العائد على االستثمار من 

الفائدة على القدرة اإليرادية وهو صايف اإليراد بعد استبعاد املقتطعات وقبل استبعاد ب أحياناً عليه ن؛ يطلق يواملستثمر 
ا تعكس ضعف إنتاجية   إذا. على صايف األصول وماً سالديون الطويلة األجل مق كانت هذه النسبة منخفضة فإ

ا تعكس كفاءة سياساتاال : بأنههذا املقياس  يعد ؛لتشغيليةوا االستثمارية املؤسسة ستثمارات أما إذا كانت مرتفعة فإ
يقيس ) 3( ،بكل ما حيدث خالل السنة املتأثراملقياس الوحيد والشامل ) 2(انطباعا عن املوضوعية والدقة،  يقدم )1(

  .4بصورة فعالة األصولحافزا الستخدام ) 4(وتوليد الربح  من أجل املؤسسة  لكياتملاإلدارية  األقسامم ااستخد يةـفکي
؛ حيث بأمجايل أصوهلا املؤسسةلعالقة ربح  اً حيتوض يمثلف) Return On Assets; ROA( العائد على األصولأما 

مجايل إمجايل األصول بتوليد أرباح للمؤسسة وذلك بقسمة صايف ربح املؤسسة قبل الضريبة على إكيفية استخدام   يظهر
 إمجايل رصيد قسمة حاصل هوكمقام   األصولبدال من إمجايل  األصولوهناك من يستخدم  املتوسط إلمجايل  5األصول
 العامل رأس املال إنتاجية قياسة أمهي من أمهيته املقياس هذا يستمد. 2مقسوم على  املدة وآخر أول يف األصول

 اإلدارة فعالية كمؤشر على أيضا الدخل ويستخدم صايف مقابل لألصول الكلية الكفاءة لتقييم مقياس فهو. املؤسسةب
 جمال يف الستخدامه وذلك مستقبال صحة املؤسسة مدى على للحكم مقياس فهو آخر املال؛ مبعىن رأس توظيف يف

                                                
1 The Society of Management Accountants of Canada, with the assistance of Marc Epstein (2002), Customer profitability 
analysis, Management Accounting Guideline, The Faculty of Finance and Management, The Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales, Chartered Accountants’ Hall, p5. 
2 Erik M. van Raaij (2005), The strategic value of customer profitability analysis, Op.Cit, p372. 

  .43ص، 2006، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 04:جملة الباحث، العدد االقتصادية، املؤسسة يف والقيمة املايل األداء يف قراءة، دادن عبد الغين 3
حبث مقدم يف بورصة السعودية،  دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية املدرجة :عبد اهللا بركات، قياس أثر تطبيق نظام ختطيط موارد املنشأة على العائد على االستثمار يف الشركات الصناعية السعودية 4

سيبة بن بوعلي بالشلف، رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ح: امللتقى الدويل اخلامس حول إىل
  .11، ص2011ديسمرب  14و 13: اجلزائر،  يومي

    .http://www.f2aw.com/ratios/return_on_assets.htm#.WNhUWm_yvIV , 12/07/2016, 16 : 25: وثيقة الكرتونية على اخلط 5
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  .1واالستثمارات اجلديدة األصول مردودية ختص معلومات بتقدميه األداء قياس
  تحسين بعض مؤشرات األداء المالي التقليدية من خالل التسيير على أساس األنشطة -2

التكاليف على أساس األنشطة هو زيادة األرباح  أن اهلدف من تطبيق نظام) 1992( يؤكد كل من كابلن وكوبر
من تحليل الذي يقدمه هذا النظام إىل ترسيخ القيمة الحيث يوحي . 2فحسب  وليس احلصول على تكاليف أكثر دقة

كما خلص    3.استخدام الرافعة املالية واستخدام األصول، إىل جانب التوسع يفيف التكلفة أفضل  التحكم بطريقةخالل 
وحتسني العائد على  )ABC(الـنظام وجود عالقة إجيابية بني إىل ) Cagwin & Bouwman, 2000( وبومانكاغوين 
املبادرات  مع )ABC(لـلمن االستخدام املتزامن  التآزر اإلجيايباحلصول على  يتم سابقاً أثبتا أنه كما حيث ؛ 4االستثمار

معقدة ومتنوعة، عند استخدامها يف بيئات حيث  مؤسسات، عند تنفيذها يف )TQM, JIT(مثل  األخرى ةسرتاتيجياال
ساس األوهي يف  لتقييد الفوائد املؤسسةتكاليف مهمة نسبيا، وعندما يكون هناك أعداد حمدودة من املعامالت داخل ال

تكون هذه املسامهة فائدة إجيابية ولكن ليس يف مجيع األحوال بيساهم  هذا النظام. )ABC(الـمن بني شروط تنفيذ نظام 
وجود عالقة إجيابية بني إىل  )2000(ن كاغوين وبوماخلص  كما . )ABM(الـهذا يدخل ضمن ممارسات نرى أن . ثابتة

 & Mansor(ه ؤ كما يرى منصور وزمال؛  وحتسني العائد على االستثمار) ABM(استخدام املعلومة على أساس األنشطة 

al. ( الـمن تنفيذ نظام  احلصول عليهااملالية اليت مت  املنفعةأن)ABC(  اختاذ هلذا فإن . 5التحسن يف األداء املايلبتنبئ
) 1999(كوري أما  . 6زيادة العائد على االستثماريؤدي إىل ) ABM(على أساس األنشطة  ةالقرارات بناء على املعلوم

دف إىل تعزيز األداء  اليت) JIT ،TQM،ABC،BPR ،PI; Process innovation( تحسنيالأثر مخس مبادرات  فقد درس
وجد ) Al-Khadash & Nassar( اخلدش ونصاركما أن . 7تداخل كبري يف نطاقها وجودوخلص إىل  للمؤسسةاملايل 

 .ROA(8( وحتسني العائد على األصول )ABC(الـم اتنفيذ نظعالقة إجيابية بني 
  تأثير التسيير على أساس األنشطة على تحسين القيمة االقتصادية المضافة : ثانيا

 هي من األدوات املفيدة اليت ميكن أن تساعد ليف على أساس األنشطة والقيمة االقتصادية املضافةانظام التك
وهي متكاملة متاما  والتنافسية الديناميكيةاحلالية اليت متتاز بعلى حتقيق املزيد من النجاح يف بيئة األعمال  املؤسسة

)Complementary .(فنظام الـ)ABC (مرأس املال وتأثري فهم التكاليف على  ساعد املديريني   ) EVA(أما الـ. على قرارا
عندما . يركزون على خلق القيمة املديرين جتعل، واليت )Rewords(بني القرارات، مقاييس األداء واملكافآت الصلةتقدم 

تساعد ، بذلك تصرف مثل املالكهم للاليت حتفز واملكافآت معلومات وأطر القرار، مقاييس األداء ن ديريامل ىيكون لد
ة ألول مر  )Hubbel, 1996(هابل اقرتح لقد  .9ية اجليدةسرتاتيجتنفيذ اال إطاريف  أداء أفضل هذه األطر على حتقيق

                                                
دراسة نظرية تطبيقية رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف احملاسبة، : نيفني عبد القادر محزة ابراهيم حال، استخدام مدخل القيمة االقتصادية املضافة يف تقييم األداء للشركات األداء احملاسيب للشركات 1

  .41-40، ص2014قسم احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة بور سعيد، مصر، 
2 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Op.Cit, p8. 
3 Tom Kennedy, and John Affleck-Graves (2001), The impact of activity-based costing techniques on firm performance, Journal of 
Management Accounting Research, Vol. 13, p19. 
4 Douglass Cagwin, and Marinus J. Bouwman (2002), The association between activity-based costing and improvement in financial 
performance, Management Accounting Research, Vol.13, n°01, p1. 
5 Nur Naha Abu Mansor, Michael Tayles, and Richard Pike (2012), Information usefulness and usage in business decision-making: 
An activity-based costing (ABC) perspective, International Journal of Management, Vol. 29, n°0, p22.  
6 Gary Cokins, and Raef Lawson  (2006), Implementing activity-based costing, SMA workpaper, published by Institute of 
Management Accountants, Statements on Management Accounting, p28. 
7 Juan Segovia, and Amir H. Khataie, Op.Cit, p3. 
8 Husam Aldeen Al-Khadash, and Mahmoud  Nassar (2010), Op.Cit, p135. 
9 Fatemeh Nouri, and Maziyar Ghasemi (2011), Relation ABC and ABM by integrating EVA for a new system of measuring 
performances, International Conference on E-business, Management and Economics, IPEDR, Vol.25, IACSIT Press, Singapore, p149. 
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لدمج تكلفة رأس املال يف منوذج  مع القيمة االقتصادية املضافة األنشطةالتكاليف على أساس نظام فكرة اجلمع بني 
)ABC(عكس بوضوح رحبية املنتجات والعمالء على الرغم من أنه أظهر كذلك الرحبية يقد ال إال أن هذا اجلمع  ؛

النتقاد املوجه من أجل تغطية ا قد حاول العديد من املؤلفني اقرتاح آليات التكامل بني التقنيتنيل. للمؤسسةاإلمجالية 
ً  فمثال . ال يشمل تكلفة رأس املال أثناء حساب التكاليفبأنه ) ABC(لـ  روزتوكي ونيدىح ، طر هابلعلى أحباث  بناء
)Roztocki & Needy,1999 (الـ لدمج اً منهجي اً مفهوم)ABC(  الـو)EVA (وكدرس مث . ألول مرة  Labro( البرو وفا

& Vanhoucke, 2008 ( ظري ملوارد املختلفة واستقرار حساب التكاليف، ووضع األساس النتكلفة اأمناط استهالك
لكن . )EVA(الـ باعتبار األنشطةوبناء منوذج حساب التكاليف على أساس ) ABC(الـ إلدخال تكلفة رأس املال ضمن

 )ABC(الـجعلت بعض التقدم على دمج  أنه على الرغم من أن األحباث احلالية) .Chen & al(وزمالؤه شني حسب 
  .1لكنها ليست منهجية وعميقة مبا فيه الكفاية) EVA(الـو 

هو نظام التكاليف على أساس األنشطة املهذب من خالل إدخال تكلفة  )ABC-EVA(الـلكن ميكن القول أن 
أنه يعطي رؤية شاملة  ؛مستوى يركز على كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس املال يف أقلرأس املال يف النموذج 

للكفاءة التشغيلية واحلصول على الصورة تقييم دقيق من خالله القيام بميكن  .األنشطةاملستخدمة من قبل كل  للتكاليف
يف  وهو أمر مهم معلومات موثوقة لإلدارة الختاذ القرارات الصحيحة ويوفر) األنشطة(املالية حىت عند املستويات الدنيا 

ولكن أيضا ملعرفة تكلفة رأس  التكاليف غري املباشرةبل املسائل املعنية حبيساعد فقط ال  هذا الدمج. البيئة التنافسية
للتكاليف احلقيقية  أفضلٍ  نح فهمٍ مبلديها القدرة على حتسني األداء ) ABC-EVA(الـطريقة  .إىل األنشطة ةنسوباملاملال 

على فهم ساعد هذه الطريقة ت. أو خفضت من رأس ماهلاأو اليت دمرت  للمؤسسةقيمة  واألسباب اجلذرية اليت ولدت
الختاذ قرارات التخطيط  ولكن أيضا توفري معلومات أكثر مشوال ستخدم على حنو فعاليالذي جيب أن  تكلفة رأس املال
 .2لألعمالاليت ميكن استغالهلا لتحقيق أقصى قدر من الدخل االقتصادي  والقيادة واإلنتاج

الرئيسية اليت ينبغي أن تكون قادرة على  على خلق القيمة ألنه يساعد يف حتديد األنشطة )ABC(نظام الـركز ي
القيمة االقتصادية املضافة للمساعدة يف حتديد مقدار مؤشر ميكن استخدام . تنفيذها فيوقتتوليد قيمة، وإال سيتم 

على أساس األنشطة املعلومة  كما ميكن استخدام. عينةالقيمة اليت مت إنشاؤها أو اليت دمرت خالل القيام بأنشطة م
)ABM ( ميكن  القيمة االقتصادية املضافة ألنهلفهم كيفية حتسني األداء املايل؛ وهذا قد تنطوي على استخدام مفاهيم

مت لقد . لعمالءخدمة الفهم أفضل لسبل ) ABM(تحليل رحبية العميل ل املعلومة على أساس األنشطة ق حتليليتطب
يف تركيز اهتمام اإلدارة على  ألنه يساعدأثر فعال يف توليد الثروة؛  اذكون يمؤشر القيمة االقتصادية املضافة ل إجياد

لتعزيز من خالل التعديالت احملاسبية بل له أيضا الفضل يف املساعدة على التخلص من التشوهات . أنشطة خلق القيمة
خرائط الرحبية على اىل أن ) Cooper & Slagmulder, 1999(وسالقمولدر أشار كل من  كوبر هلذا . 3فهم خلق القيمة

أما  .4إليها )EVA(الـميكن حتسينها عن طريق دمج مفهوم ) The activity-based profitability maps( األنشطةأساس 

                                                
1 Lin Chen, Zhilin Qiao, and Yi He (2013), EVA’s improvement on activity-based costing and application in insurance 
company, International Journal of Finance and Accounting, Vol. 02, n°06, p313. 
2 Tandung Huynh, Guangming Gong, and Anhtuan Nguyen (2013), Integrating activity-based costing with economic value 
added, Journal of Investment and Management, Vol. 02, n°03, p39. 
3 Baitshepi Tebogo, ABC, The balanced scorecard and EVA, A Consolidated Review, p10-11   
4 Robin Cooper, and Regine Slagmulder (1999), Integrating activity-based costing and economic value added, Management 
Accounting, Vol. 80, n°07, p16. 
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منها سوى  تأجابو أمريكية وكندية  مؤسسة 571اليت مست ) Zéghal & Bouchekoua( زيغال وبوشكوايف دراسة 
توصلت هذه . )EVA(الـعلى ) TQM, JIT, ABC, ABM(ريية حديثة مثل يلدراسة أثار تبين تقنيات تسمؤسسة  67

. 1القيمة االقتصادية املضافةبزيادة كبرية  من حتقيق تبنت إحدى هذه التقنيات متكنت اليت املؤسسات أن الدراسة إىل
  . )15/03(رقم  الشكلاالقتصادية املضافة يف  القيمة التقنيات علىهذه  تبين اىل تأثر زيغال وبوشكوالقد خلص 

  حسب زيقال وبوشكوة) EVA(الـ على) TQM, JIT, ABC, ABM(سبل تأثير ): 15/03(الشكل رقم 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Daniel Zéghal, et Majdi Bouchekoua (2000), L'analyse de l'effet de l'adoption des méthodes modernes de contrôle 
sur la valeur économique ajoutée (VEA), Revue Comptabilité - Contrôle – Audit, Tome 6, Vol.01, p53. 

نظام فمثال . )ABM(سات أسلوب الـتدخل ضمن ممار ) TQM, JIT, ABC(التقنيات  هلقد أثبتنا سابقا أن هذ
 أساس األنشطةدارة اجلودة الشاملة فهو مكون للتسيري على إسلوب؛ أما ألهلذا اساسي هو املصدر األ )ABC(الـ

وبالتايل . يناأكما ر   أساس األنشطةالتسيري على أسلوب نتاج يف الوقت احملدد فيتم دعمه من خالل االسرتاتيجي أما اإل
  .داء املايلاملضافة كمؤشر لأل االقتصادية سلوب على حتسني القيمةيظهر أثر هذا األ

يؤثران على مؤشر القيمة االقتصادية املضافة باعتبارمها  أساس األنشطةن نظام التكاليف والتسيري على أ ىهلذا نر 
  :داء املايل من خالل النقاط التاليةدارة التكلفة وبالتايل حتسني األدوات املهمة إلحد األأ

عترب أن التكاليف هي الطرف السالب يف اختفيض التكاليف ما يعين زيادة مؤشر القيمة االقتصادية املضافة على  -
 تفعت قيمة القيمة االقتصادية املضافة؛ ر معادلة هذا املؤشر فكلما اخنفضت التكاليف ا

يرادات حتقق قيمة إتولد  ق القيمة هلملليات حتقيق رضا العمالء واستمرارية والئهم من خالل خآالتعرف على  -
 . قتصادية مضافةا
   تحسين القيمة للمساهمين كنتيجة نهائية لممارسات التسيير على أساس األنشطة: ثالثا

ء إنشا يفيةك لفهم ضروريةال علوماتامل من يقدم فقط )ABC(نظام الـأن ) Ward & Patel, 1990(وارد وباتيل يرى 
ااملؤسسات مل من وجهة نظر سلسلة القيمة باعتبارها  للمؤسسة ينظر أن ميكن فمن خالل هذا النظام .التنافسية يز

 نشطةحيث تنفذ األ.اخدما أو امنتجا ودعم تقدمي، تسويق ،إنتاج ،لتصميم تنفيذها يتم اليت األنشطة من جمموعة
 عن إما تنافسية ميزةوهنا تكتسب املؤسسة  .لعمالءدف إضافة القيمة ل املوردين منو  ،خمرجات إىل املدخالت تحويلل

 على هو الذي لعميلل متباينةات خدم أو اتمنتج تقدمي خالل من أو املنافسني من أقل بتكلفة األنشطة أداء طريق
 طويلة قيمة خلق إىل حيتاجللمؤسسات  مستدامة تنافسية ميزة ولدت كيفية من للتأكد .هامن أعلى سعر لدفع استعداد

ا من للتأكد ومراجعتها تكلفتها تقدر األساسية، الفردية األنشطة حتديد جيب للمسامهني، األمد  قيمة تضيف أ
                                                

1 Daniel Zéghal, et Majdi Bouchekoua (2000), L'analyse de l'effet de l'adoption des méthodes modernes de contrôle sur la 
valeur économique ajoutée (VEA), Comptabilité - Contrôle – Audit, Tome 6, Vol.01, p56. 
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ذا توفر . للعمالء فمن خالل . ABC(1(الـ وهو ما يقوم به نظام املناسب الشكل يف مفيدة معلوماتيتطلب القيام 
    .)ABM(الـاستغالل املعلومة على اساس األنشطة الختاذ القرار املختلفة يتم تنفيذ 

يف  هاماً  دورًا أن يلعب ) ABC(للـاملنتجات واخلدمات، والعمالء، ميكن أكثر دقة يف حتديد تكلفة  اً ه نظامبوصف
اية املطاف املتعلقة بادارة توفري املعلومات  على اختاذ القرارات التشغيلية، اليت بدورها ينبغي أن تؤثر على الرحبية ويف 

ُ ) ABC(الـأن ) 1990(وارد وباتيل يعترب كما .لمسامهنياملقدمة لقيمة ال لتوقعات التدفقات النقدية  سليماً  وفر أساساً ي
وقطاعات السوق،  العمالءاليت تدعم املنتجات واخلدمات، املضيفة للقيمة االستثمار يف األنشطة  من خالل املستقبلية

 ربط يف) ABC(نظام الـ لعبهي الذي احملوري الدوريوضح ) 16/03(الشكل رقم . 2وبالتايل زيادة القيمة للمسامهني
  .وخلق القيمة للمسامهني القرارات ذه األعمال أنشطة

  والقيمة السوقية مقتبس من وارد وباتل األنشطةالمقاربات على أساس ارتباط بين  ):16/03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :عتمادا علىامن إعداد الباحثة  :المصدر
Trevor Ward, and Ketan Patel (1990), ABC - A framework for improving shareholder value, Management Accounting; Vol. 
68, n°07, p34. 

ميكن واليت  )ABC(املستندة على الـ النظمكلفة أكثر دقة ولدت من تمعلومات ال أن) 1988( كوبر وكابالن  أشار
 املديرين لرتكيز االهتمام على مناطق زيادة األرباح بدال من أخذ معلومات التكلفة فقط لغرض واحد معني، تدفعأن 
 رقم الشكل يظهرهكما  .عديدة مع اختاذ قرارات مبتكرة ةاسرتاتيجيمناطق  يفمرونة يف التصرف  تخلق نظمال هذه

  .3هو خلق قيمة أفضل للسوق) ABC &ABM(الـتنفيذ  عندفإن اهلدف النهائي من هذه املشاركة الواسعة  )16/03(
 من السوق، أو العمالء خدمة أو معني منتج شرحية مع ترتبط اليت األنشطة تنفيذ تكاليفحتديد  على )ABC(الـ يركز
. )Strategic ABM( االستثمارية القرارات الختاذ أفضل أساسا وبالتايل الرحبية حتليل عن دقة أكثر معلومات توفري أجل
. )Operational ABM( التشغيلية القرارات الختاذ املالية وغري املالية األداء ملقاييس سليما أساسا )ABC(ـال يوفر كما

هلذا ميكن اقتباس حتقيق القيمة . للمسامهني القيمة تعظيم يف املسامهني أهم من مها التشغيل وقرارات االستثمار قرارات
  4:املسار التايل كما يوضحه) 1990( وباتيلوارد  إعتمادا على )ABM(الـللمسامهني من خالل ممارسات 

 معلومات الربحية وقرارات االستثمار -1
، واخلدمات املنتجاتب وعالقتها العامة التكاليف سلوك فهم هي اآلن حىت) ABC(قدمها نظام الـ قيمة أكرب تعد
 يتعلق فيما الصائبة القرارات اختاذمن  اإلدارة متكن الرحبية معلوماتو  دقيقةال تكلفةال. السوق وقطاعات العمالء

                                                
1 Trevor Ward, and Ketan Patel (1990), ABC - A framework for improving shareholder value, Management Accounting, 
Vol. 68, n°07, p34. 
2 Tom Kennedy, and John Affleck-Graves, Op.Cit, p21. 
3 Danture Wickramasinghe,  and Chandana Alawattage (2012), Management accounting change: Approaches and 
perspectives, Routledge, New York, USA, p307. 
4 Trevor Ward, and Ketan Patel, Op.Cit, p34-36. 
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 بكل املرتبطة التشغيل وتكاليفالعامل  املال رأسو  ةالثابت اتستثمار اال بشأن سرتاتيجيةاال قراراتوال املوارد بتخصيص
 :أجل من الرحبية وحتليل السوق من شرحية تكلفة العمالء، خدمةات و ملنتجاتقدير تكاليف  أساساً  يوفر هذا .منتج

العمالء الذين قد ختتلف أماكنهم أو قد يستهلكون مزجيا خمتلفا  بإدارةالتكاليف اإلضافية املرتبطة تحديد ب :العمالء -
 املنتجات أو اخلدمات؛ من

 ؛املنتجسوق من  ًا التكاليف اإلضافية املرتبطة بإدارة عدد من العمالء الذين يشكلون جزءتحديد ب:قطاعات السوق -
 .العامة، اليت تدعم األعمال بشكل عام األنشطة العامة املتبقية، على سبيل املثال اإلدارةتحديد ب :العمل -

 :الرئيسية مثل ةسرتاتيجياالهذا النوع من التحليل الذي من شأنه أن يدعم القرارات يسمح بتنفيذ ) ABC(ـالنظام 
 تسعري منتج أو خدمة أو النظام أو العقد؛ -
 لتحسني، توسيع، واالستمرار أو التوقف عن املنتج أو اخلدمة؛ -
 ؛إعادة التفاوض التجاري مع العمالءلزيادة أو إنقاص أو  -
 ؛وصيانة أو اخلروج من شرحية من السوقألتوسيع  -
 .قطاعات السوقأو اخلدمات  أو املنتجاتعدم رحبية اليت تسبب احلالية ترتيب األنشطة  -
العمالء  ،اخلدمات، إىل توفري املنتجاتا ينبغي توجيه اليتمعظم القرارات املذكورة أعاله تنطوي على االستثمار  

يجب ختصيص أموال االستثمار النادرة لتلك ف. للمؤسسةطويلة األجل  ةاسرتاتيجي، بالتايل دعم رحبةاملواألسواق 
ا زيادة القيمة للمسامهني  أنشطة تنفذ اليت املوارد مطبق على الواقع يف هو االستثمار أن مبا. األنشطة اليت من شأ

 إن. االستثمار قرارات هذا النوع من  دعم يف األمهية بالغ )ABC(الـ الكامنة، السوق وقطاعات واخلدمات املنتجات
 إعادة ذلك على ويرتتب اجلديدة االستثمارات من النقدي والتدفق الرحبية على التأثري بتقييم يسمح نظامهذا ال استخدام
 فمثال. التشغيلية القرارات رحبية تحليلب أيضا يربطاحلالية  نشطةاأل ترتيب حول النهائي التحليل .األنشطة تشكيل
 تضيف اليت اخلدماتو  املنتجات طلب حسب أو واحدة ملرة نتشارناجتًا عن اال يكون قدرحبية العدم ل اجلذري السبب

 احلقيقية التكلفة تقدير من اإلدارة كنمي )ABC(الـ. تكاليفها دقيقة مما ينعكس على أسعارهاال تكون و  للعميل قيمة
 .اً مرحب املنتجات واخلدمات سعر يكون أن ميكن لذلك، نتيجة. النتشارذلك ال

 التشغيل وقرارات األداء قياس -2
 األهداف مع مقارنة التشغيلي األداء رصد خالل من املؤسسة ةسرتاتيجيال الناجح التنفيذ يضمن األداء قياس
. قيمة تضيف ال اليت األنشطة وإزالة تحديدل أيضا األداء قياس يستخدم .تخطيطال عملية من كجزء وضعت والغايات

 النشاط بكفاءة؟ هل مت تنفيذنشاط ضروري، ال هل: سؤالني طرحاألنشطة غري املضيفة للقيمة ب )ABC(حيدد نظام الـ
 )ABC(نظام الـ. 1)Value engineering the cost structure" (هيكل التكاليف هندسة قيمة"هلذا مسي هذا النظام بـ

 يوفركما   .التشغيلية القرارات اختاذ على يساعد مما لإلدارة، ةمرئيغري املضيفة للقيمة  األنشطة تكلفةتكون  أن يضمن
 املالية غريبتقدمي مقاييس   يسمح وهذا. املوارد من بدال األنشطة على يركز ألنه األداء لقياس الصحيحة املعلومات

 األنشطة بنوعية املتعلقة التشغيلية األهداف تعيني يتم أن أيضا ميكن. تطويرها سيتم اليت املاليةاملقاييس  عن فضال
 على املقاييس هذه النشاط وتركز تنفيذ ا يتم الذي والتوقيت الرتدد، النسق األهداف هذه تشمل قد كما. الداخلية

                                                
1 Tom Kennedy, and John Affleck-Graves, Op.Cit, p21. 
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 إعادة حتطيم، طريق عن ؛اجلودة وكذلك  التشغيلي لألداء األساسية العناصروهي   احلجم وعوامل النشاط تكاليف
) ABC(الـ يوفر .الرحبيةتقييم و  النشاط استهالك أساس على اخلدمات أو املنتجات لألنشطة على تكاليف وتوزيع جتميع

 خط يف عمودياو  لألنشطة القيمة سلسلة معواحد  خطيف  أفقيا داءاأل تقييمها بعد ميكن ،التكاليف رؤية واضحة عن
ذا يكون . وتكاليفها تهاونوعي األنشطةمن  املطلوب جماحل يف التحكمب يسمحبالتايل  .ةسؤوليامل هيكل معواحد  و

   :من خالل األداء وحتسني وقياس املناسبة لألنشطة املوارد لتخصيص التشغيل قرارات الختاذ وسيلة فرقد و  )ABC(الـ
  ؛أسلوب منهجي لتخصيص التكاليف املباشرة والنفقات العامة لألنشطة ا علىاعتماد ةتكاليف النشاط دقيق -
 ؛خدمة أو منتجرحبية  إىل يؤدي الذي النشاط مستوى يوضح ؤشرمب األنشطة من املطلوب جماحل على السيطرة -
 لتكاليف؛ل املسببة العوامل إدارة على أفضل سيطرةإحداث  وبالتايل نشاط، لكل التكلفة مسبب فهم -
، مستوى كل على الفرعية األهداف إىل وصوال املؤسسة أهداف تقسيم يتم حيث متكرر للقيمة نوعي تقييم تنفيذ -

 ؛منها املستهدف ءدااأل حيقق الداخلية اخلدمات أنشطةمستوى  من باشرةامل املستفيدموافقة  أنحيث 
 على عرفتال من اإلدارة) ABC(الـ كنمي ،ملساءلةا ميكن بالتايل بأي فرداملتأثرة وغري املتأثرة  لتحديد األنشطة تقييم -

 .العمل كفاءة حتسن اليت القرارات تلك اختاذ وبالتايل ،املضيفة وغري املضيفة للقيمة األنشطة الدقة وجه
 المساهمين حقوق قيمة -3

القيمة احلالية  متثليف سوق فعال  ما، مؤسسة يف األسهم سوق يوليها اليت القيمة هي املسامهني حقوق قيمة
 األسهم سوق يف املستخدم األساسفهم  نمديريلل  املهم من. للمؤسسة الصافية من التدفقات النقدية طويلة األجل

 من االستفادة يةيفك واملوارد، املخاطر إدارة ا يتم اليت الكيفيةملعرف  معه صحيح بشكل التواصلو  أعماهلم لتقييم
 ملؤسسةعمال األ األسهم سوق تقييم إن .الفرصمن هذه  األجل طويلة النقدية التدفقات زيادة يةوكيف املتاحة الفرص

 ميكن بعد ذلك إذا مت تقييم املؤسسة بأقل من قيمتها احلقيقيةحيث . املسامهني حقوق قيمة علىبشكل كامل  عكسني
 الرحبية على تأثريها خالل من االستثمار وقرارات التشغيل قراراتتعد  .هااليت ستواجه اتتهديدالتعرف على ال

 املستقبلية النقدية التدفقات متعظأن  جيب القرارات هذه آثارف ؛املسامهني حقوق قيمة يف املؤثرات أهم من والسيولة،
بالغة األمهية السيما  االستثمارقرارات و  التشغيل قراراتتعترب كما . املسامهني حقوق قيمة تعظيم يف دورهايظهر  بالتايل

. استثمار رأس املال الثابتو  ستثمار رأس املال العاملمسببات القيمة هلامش الربح التشغيلي واقاييس مبتلك املتعلقة 
 :حيث أنه ،القيمةاملتعلقة مبسببات  القرارات الختاذ املناسب الشكل يف املعلومات وفري أن ميكن )ABC(نظام الـفقط 

 اهلامش؛ لتحسني األداء ومقاييس الربح هوامش عن دقيقة معلومات يوفر -
، ما حيقق منتجات) Fixed and working capital investment(االستثمار يف رأس املال العامل والثابت  يضمن -

. املال لرأس مناسبة بتكلفة املتوقعة النقدية التدفقات خصم طريق عن ةمرحب السوق وقطاعات عمالء خدمات،
 ؛املسامهني حقوق قيمةمن  تزيد سوف واليت االستثمارات تلك اختيار فقط تمحيث ي

 إعادة من املتاحة التنافسية امليزة زيادة لتحديد املضافة القيمة حتليل مع) ABC(الـ معلومات بني اجلمع ميكن -
 قوية أداة وفه وبالتايل املسامهني حقوق قيمةختلق  تنافسية ميزة تولد اليت األنشطة يربط ؛ حيثنشطةاأل تشكيل 

 ؛العالقة هذه لفهم التشغيل ملدير جدا
 ترمجة خالل من القيمة أساس على للتخطيط املستقبل يف النقدي التدفق لتوقعات سليما أساسا) ABC(الـ يوفر  -
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 دون. اخلدمة أو املنتج قبل من النقدية تدفقاتاالستثمار يف رأس املال العامل والثابت ل أرباحو  التشغيل تكاليف 
  .بكثري دقة أقل ستكون الصافية النقدية التدفقات توقعات فإن السليم األساس هذا

 األداءوبطاقة  ةسرتاتيجيااليدعم اخلرائط  األنشطة أساسن التسيري على إ )(Cokins, 2004 كوكيز:بالنسبة لـ
لتسيري على ل متيناً  أساساً نشطة على أساس األاملعلومة وفر ت؛ حيث )17/03(املوضح يف الشكل رقم  بشكل هرم

التكاليف على  نظامول حي ).الكفاءة(التشغيلي  لتسيري على أساس األنشطةل، و )الفعالية(االسرتاتيجي  أساس األنشطة
، قنوات تكاليف العملية وتكاليف املنتجالكتشاف و  لرؤيةمعىن بيانات املعامالت إىل معلومات ذات أساس األنشطة 

يتم استخدام معلومات نظام التكاليف على أساس االرتقاء يف اهلرم،  عند .العمالء لقياس هوامش الربحالتوزيع و 
ببعده التشغيلي الذي يسعى لتحقيق الكفاءة والتسيري  األنشطة بعد حتليلها ضمن ممارسة التسيري على أساس األنشطة

سواء بالنسبة للتخطيط  )ABM(الـ أسلوبعن طريق  الذي يهدف لتحقيق الفعالية،االسرتاتيجي  األنشطةعلى أساس 
املبادرات وإدارة العمليات اليت  إلجناز املتوازن األداء ةبطاق باستخداممراقبة األداء ، ميكن للمؤسسة العكسيةأو التغذية 

  .1إلدارة األداء ساساألهي  )ABM(الـو املتوازن األداء  ةوبطاق سرتاتيجيةااخلرائط . هلا تدعم اهلدف االسرتاتيجي
  ة وبطاقة األداءستراتيجيالتسيير على أساس األنشطة يدعم الخرائط اال):17/03(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  

  

Source: Gary Cokins (2004), Performance management: Finding the missing pieces (to close the intelligence gap), 
John Wiley & Sons, Canada, p143.  

  

  :مما سبق ميكن تقدمي الفرضية اجلزئية التالية
ا التسيري على أساس األنشطة يف حتسني " ائيةتساهم التحسينات اليت يقوم    "القيمة للمسامهني كنتيجة 

  
  
  
  

                                                
1 Gary Cokins (2004), Performance management: Finding the missing pieces (to close the intelligence gap), John Wiley & 
Sons, Canada, p142. 

  رؤية ورسالة المؤسسة

  نظم وبيانات

  معلومات 

  الحركة اإلدارية 

  األهداف اإلستراتيجية 

 )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة 

  االستراتيجي )ABMالـ 
  الفعالية

  التشغيلي )ABM(الـ 
 الكفاءة

 تحقيق 
 القيمة للمساهمين

العمليات  حتسني إدارة األرباح  

  )ABM(التسيير على أساس األنشطة 

 تكاليف أهداف التكلفة 
)منتجات، عمالء، خط إنتاجي(  

 تكلفة
العمليات   

 هامش 
 الربح 
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  خالصة الفصل 
  

 ، ينتج يف أثناء ذلكسعر تكلفة أهداف التكلفةحلساب  اً حماسبي اً نظامنظام التكاليف على أساس األنشطة يعترب 
حتليل ) 2(حتليل األنشطة، ) 1: (اليت تأخذ شكلمالية وغري مالية معلومات يف شكل املعلومة على أساس األنشطة 

ات املختلفة يطلق عليه أسلوب التسيري على استخدام هذه املعلومة يف اختاذ القرار . حتليل األداء) 3(مسببات التكلفة و
 األداءحتسني يظهر كيفية منوذج مت اقرتاح خالل هذا الفصل . حتسني أداء املؤسسة إىليهدف  الذي أساس األنشطة

   .املتوازن اءداألوجهة نظر بطاقة  علىاعتمادا  التسيري على أساس األنشطةباستخدام أسلوب 
م  فرضا ،املؤسسة أداءاليت يرتكز عليها  األساسيةنرى أن بعد العمالء القاعدة  العمالء واحلفاظ عليهم واكتسا

هذا البعد من  يفيساهم أسلوب التسيري على أساس األنشطة يف حتسني أداء املؤسسة . أساس وجود أي مؤسسة هو
على أساس هذا البعد يتم . تسيري العالقة معهمم و ، ختفيض وقت االستجابة لطلباللعمالءمضافة قيمة تقدمي خالل 
العمليات الداخلية يف شكل التسيري على أساس األنشطة يف بعد  ستثماريةاالقرارات التشغيلية و ال تقراراال اختاذ 

  .التشغيلي والتسيري على أساس األنشطة االسرتاتيجي
عن طريق التحكم  األنشطة أساسمن خالل التسيري على  األداءيتم حتسني  ، نرى أنهبعد العمليات الداخليةيف 

. وختفيض دورة الوقت العمل على حتسني مستويات اجلودة إىل باإلضافة ؛يف التكاليف بتخفيضها وتوجيهها وختطيطها
التسيري  وبالتايل تنفيذالصحيح مما يعين حتقيق الفعالية على القيام بالعمل  األنشطة أساسوبالتايل يعمل التسيري على 

التسيري بالتايل تنفيذ و مما يعين حتقيق الكفاءة  أيضا القيام بالعمل بالشكل الصحيح. االسرتاتيجي األنشطة على أساس
بعد العمليات الداخلية تظهر يف البعد التعلم على مستوى القرارات املتخذة نتائج . التشغيليعلى أساس األنشطة 

  . والنمو والبعد املايل
) 1: (علىيف بعد التعلم والنمو  من خالل أسلوب التسيري على أساس األنشطة األداءيتم حتسني كما نرى أنه 

، معرفة زيج املنتجاتمبعرفة امل، بالعميلتنمي معرفة العاملني  األنشطة أساسن ممارسات التسيري على أل األفرادمستوى 
التكيفي بشقيه ساعد على حتقيق التعلم التنظيمي ها وتطويرها مما يملنتجات من خالل معرفة سبل تصميمسبل تغري ا

التحسني  ،نظرية القيودل يقوم أسلوب التسيري على أساس األنشطة بدعمه جراءاتاإلعلى مستوى ) 2(أما . توليديالو 
يعمل أسلوب التسيري على أساس األنشطة على  النظم على مستوى )3(يف حني . تهندسة العمليا إعادةو  املستمر

  .التكلفة املستهدفة وسلسلة التوريد ،اجلودة الشاملة إدارةدعم 
حتسني هيكل ) 1: (يهدف إىل حتسني األداء من خالليف البعد املايل، نرى أن التسيري على أساس األنشطة 

) 2( ؛حتسني الكفاءة التخصيصية وحتسني الكفاءة اإلنتاجيةأي حتسني الكفاءة التسيريية بشقيها  عن طريقالتكلفة 
يف التسعري على أساس األنشطة  التسويقيةعلومات املو باستغالل املعلومة على أساس األنشطة ويات الرحبية تحتسني مس

حتسني القيمة ) 3(؛ الرحبية على أساس األنشطة يؤدي إىل حتسنيعلى حتسني رحبية العميل مما  مما مينحه القدرة
بذلك يتحقق . أثناء حتسينه لألداء املايل من ممارسات التسيري على أساس األنشطة للمسامهني هو اهلدف النهائي

بطاقة األداء  نا مع تعتمدين رؤيةمن وجهة نظر .من خالل ممارسات  التسيري على أساس األنشطةحتسني األداء الشامل 
 .ازناملتو 
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  تمهيد
 

 ضرورية سلعة يعد كما ؛معاناته من يففوالتخ نانساإل وحياة صحة على للحفاظ وهامة أساسية مادة الدواء يعترب
من هنا تنبع . 1ثابتة وبفاعلية حمددة وجبرعات معني بوقت الدواء يريد املريض نأل السعرية نتهاو مبر  استهالكها يرتبط ال

بذلك  .فيه وتكاليف البحث والتطويره إنتاجتكاليف ارتفاع ت يف العامل بسبب الصناعا أهم كأحدأمهية صناعة الدواء  
تنعكس بصورة خاصة تتصف بصفات حمددة اليت الصناعة الدوائية من الصناعات احلساسة  أوتعترب الصناعة الصيدالنية 

أمرا ة يتداد املنافسة العامليف ظل اش مؤسسات إنتاج األدوية أداءحتسني  أصبحلذا  .اليت متارسها املؤسساتعلى أداء 
كأساليب التحكم يف التكلفة اليت تساعدها   األساليب؛ من خالل تطبيق بقائها واستمراريتهاضمان بالغ األمهية ل

 إنتاججلأت بعض مؤسسات  التقليدية التكاليف نظما  تسببت ليتا لثغرات اً نظر و . واملعرفة العمليات وإدارةواجلودة 
2(مثل  األدوية

Teva( على والتعرف تكاليفها يف التحكم أجل من األنشطة أساس على التكاليف تطبيق نظام إىل 
 التحديات ملواجهة املؤسسات هذه مساعدة وبالتايل؛ األنشطةمن خالل ممارسات التسيري على أساس ختفيضها  وسائل
  .حتسني أدائهايف سبيل  هلا تتعرض اليت واملستقبلية اآلنية
 ُ   :تتمثل يف مباحث ثالثةاجلزء العملي للدراسة والذي يتناول  عن  هذا الفصلعِرب ي

 ؛اإلطار املنهجي للبحث: المبحث األول  
 ؛تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة يف مصنع جسر قسنطينة مبجمع صيدال المبحث الثاني   
 حتليل وتفسري النتائج: المبحث الثالث.   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                             
، 2009 جامعة تشرين، سوريا، دكتوراه يف االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، أطروحةيف ظل االنفتاح االقتصادي، األردنية األدويةصناعة التنافسي لشركات  األداءعبد احلكيم عبد اهللا النسور،  1

     .28ص
 :أنظر. )ABM(بني أقسامها كأحد ممارسات الـ )Transfer prices(الشركة تطبق نظام التكاليف على أساس األنشطة لتحديد أسعار التنازل  هذه 2

Robert S. Kaplan, Weiss Dan and Desheh Eyal (1997), Transfer pricing with ABC, Management Accounting, Vol. 78, 
n°11,  p22. 
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  ي للبحث اإلطار المنهج: المبحث األول
وحماولة الربط بينهما يف الفصول السابقة من  واألداءعلى أساس األنشطة التسيري بعد العرض النظري لكل من 

تأخذ شكل فرضيات، يتم يف هذه املرحلة توضيح املنهج املتبع يف الدراسة والتقنيات املساعدة  اقرتاحاتخالل تقدمي 
إىل تفصيل التطرق يف هذا املبحث  مت. ظاهرة من خالل ربطها بالواقععلى مجع البيانات، واليت متكننا من دراسة ال

  .املكانة اإلبستمولوجية املتبناة يف دراستنا وكذا التقنية املستخدمة باإلضافة إىل حتديد أدوات مجع البيانات
  للبحثالمكانة اإلبستمولوجية : المطلب األول

  تعريف اإلبستمولوجيا: أوال
املعرفة وتعين  )Episteme" (اإلبستمي: "مشتق من كلمتني يونانيتني مها) Epistimology(اإلبستمولوجيا مصطلح 

وبالتايل فإن مصطلح اإلبستمولوجيا حبكم أصله االشتقاقي . نظرية أو الدراسةالوتعين  )Logos(" اللوغوس"و أو العلم،
اوتعرف اإلبست. 1"نظرية املعرفة العلمية"أو " نظرية العلم"يعين حرفيًا  الدراسة النقدية ملبادئ العلوم : "مولوجيا بأ

دف إىل حتديد أصلها املنطقي وقيمتها ونتائجها املوضوعية ) Rons(كما يشري رونز ". املختلفة، وفروضها ونتائجها و
ا أحد فروع الفلسفة الذي يبحث يف أصل املعرفة، وتكوينها، ومناهجها وصحتها إن أول من استخدم هذا . 2بأ

عندما ميز  1854عام  الذي نشر يف" سنن امليتافيزيقا"يف كتابه  )Farrier(لح هو الفيلسوف االسكتلندي فرير املصط
مصطلح  استعمالوخيتلف . 3"اإلبستمولوجيا"ومبحث املعرفة " االنطولوجيا"يف الفلسفة بني مبحث الوجود 

املصطلح يف اللغة االجنليزية باملعىن نفسه على  فمثال يطلق هذا. هذه الكلمة يف اللغة معىن باختالف اإلبستمولوجيا
    4:أما يف اللغة الفرنسية فيوجد توجهني". نظرية املعرفة"
ونظرية ) Epistemolgie(حيث يفصل الفرنسيون بني اإلبستمولوجيا  انتشاراوهو التوجه األكثر  :الموقف األول -

تم جبميع أنواع املعرفة دون ختصيص فيعترب هذا االجتا). Théorie de la connaissance(املعرفة  ه أن نظرية املعرفة 
تم بنوع خاص من املعرفة وهي املعرفة العلمية. ومهما كان موضوعها  ؛بينما يعترب أن اإلبستمولوجيا 

بياجيه : أمثاليف االستخدام نظرية املعرفة و اإلبستمولوجيا  يهو اجتاه يساوي بني مصطلح: موقف الثانيال -
)Piaget.( 
نه من الصعب أالفرنسي إال  االستخداملى الرغم من هذا التمييز النظري بني اإلبستمولوجيا ونظرية املعرفة يف ع

حيث يتبع  اجتاهنيفله أيضا  اإبستومولوجيالعريب لكلمة  االستخدامأما . 5علميًا مراعاة هذا التمييز يف الواقع العملي
  .6الفرنسي مبوقفيه االجتاه جنليزي يف حني يتبع املغرباإل االجتاهاملشرق 

 النماذج البحثية في التسيير: ثانيا
  :ا يراد اليت ونتائجه البحثي العمل على والقبول الشرعية صفة ضفاءإل اً ضروري االبستمولوجي التفكري يعد

                                                             
، 2001الساكر، االبستملوجبا، اإلخالء، تونس،  الشاذيل: أنظر أيضاً . 28-27، ص1999الدار املصرية اللبنانية، مصر،  عادل السكري، نظرية املعرفة من مساء الفلسفة إىل أرض املدرسة، 1

  .29- 28ص
  .2، ص1983جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، مصر،  2
 .28عادل السكري، مرجع سابق، ص 3
 .6- 5، ص1995، 1بريوت، لبنان، طة بمثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، دار الطليع: عبد القادر بشته، اإلبستمولوجيا 4
 .31ري، مرجع سابق، صعادل السك 5
 .35عبد القادر بشته، مرجع سابق، ص 6
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 لذيا للباحث خاصة نظرة على يرتكز أن يحبث عمل كلل بد ال هأن يعين مما .التوقع أو الشرح، الفهم، الوصف،
 والفكرية النظرية مرجعية للباحث أن يعين مما .الشرح أو الفهم التقرير، للتنبؤ، دف نتائج ويقرتح منهجية يستخدم

 حبثية مناذج تشكل مرجعيات ثالث هناك )Thiétart, 2003( رتتيتا حسب .واملعرفية العلمية حبوثه ممارسة عند تؤطره
 بينهما، للتقريب يسعى للتسيري احلديث االجتاه ،)Les trois paradigmes de recherche(مستعملة يف التسيري  أساسية

 إن .ثروة يشكل هألن الباحثني طرف من متنوعة وطرق بستمولوجيةإ مناذج استخدام ألفضلا من أنه تيتارت يرى كما
 العنصر هذا .لشخصيا وإميانه الباحث معتقدات كثرية  وأحيانا جهة، من البحث موضوع يتبع النماذج هذه أحد اختيار

  1:استخداما وأكثرها أمهها ستعراضال هو
 النموذج الوضعي  - 1

يستمد و يف التسيري ويسمى بنموذج النظرة من اخلارج أو بإبستمولوجيا املالحظة  استعماالهذا النموذج هو األكثر 
بصفة خاصة كان البد من حماكاة  علوم اإلداريةالولتطبيقه يف العلوم اإلنسانية بصفة عامة و . جذوره من العلوم الطبيعية

  : ويقوم هذا النموذج على مجلة من األفكار من بينها. املنهج التجرييب بتطبيق أساليب رياضية وإحصائية متطورة
تغري ت، مبعىن أن مالحظة الباحث اخلارجي للواقع ال )Sujet/Objet(التامة بني الباحث وموضوع البحث  االستقاللية -

تمع حمل الدراسة كهياكل . الباحث فقط أن جيد القوانني اليت حتكمها علىثابت  فالواقع ؛تهطبيع مع يعترب ا
لقوى احمليط  إال نتاٌج وما األفراد . للقياس هلا عالقات حمددة قابلة للتوقعو مكونة من أجزاء قابلة للمالحظة 

هذه القوانني والقدرة على  اكتشافوالتحدي يكمن يف  لهأفعاهلم ممالة من طرف قوانني عامة ، فاخلارجية
 تفسريها؛

قيمة املعرفة العلمية تتحدد مبدى كما أن . املعرفة هي وصف للواقع واهلدف هو حماولة الفهم أو الشرح أو الوصف -
   ؛الرفض باإلضافة إلمكانية التوقع كمعيار لعلمية العلمو قابليتها للتحقق والتأكد 

أولوية املعطيات الكمية والسببية مع  ،وقابلة للتأكيد أو الرفض الفرضيات يف هذا النموذج تكون واقعية حمددة -
 ؛استنتاجياالعتماد على مسارات كمية تتميز بالصرامة العلمية ومبنطق علمي باملادية 

ولذلك فهو يعتمد فقط على املوضوعية والعقالنية املنطقية يف . حيادية التحليل كأحد شروط إنتاج العلم املوضوعي -
ة اليت يعتربها األفضل ويرفض األشكال األخرى اليت يعتربها غري علمية كمصادر املعرفة غري الرمسية اليت إنتاج املعرف

 فيعتربها ال تنتمي إىل جمال العلم؛... تأيت من اخلربات، احلدس،
 النموذج البنائي  - 2

م فال توجد حقيقة واحدة بل هناك عدة حقائق متتاز  حسب هذا النموذج األفراد يشكلون العامل الذي حييط 
ا يتبع  بذلك ؛بالذاتية أن النموذج الذي يندرج فيه الباحث يؤثر على  ما يعين .الفردالواقع املدروس الطريقة اليت ينظر 

                                                             
  : اعتمادا على 1
 . 344-340، ص2011، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر ، 23: فاتح دبلة، األسس الفكرية واالبستمولوجية ملنهجية البحث العلمي يف علوم التسيري، جملة العلوم االنسانية، العدد -
قتصادية والتجارية وعلوم بستمولوجية للبحث العلمي يف علوم التسيري، حبث مقدم يف يوم دراسي حول منهجية البحث العلمي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االفاتح دبلة، النماذج اإل  -

 . 9، ص2010 فيفري 22 التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،
إشكالية العلوم االجتماعية يف اجلـزائر واقع وآفاق، كلية :  للباحث يف علوم التسيري، كيف وملاذا ؟،  حبث مقدم يف امللتقى الوطين األول حول فاتح دبلة، حتديد املوقف االبستمولوجي واملنهجي -

 .10-5، ص2012مارس  08و 07: العلوم االنسانية واالجتماعية،  جامعة ورقلة، اجلزائر يومي
  .Raymond-Alain Thietart, et coll., Méthodes de recherche en management, Dunod, Paris France:  أنظر أيضا -
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م وردود . على تكوين املعرفةو تفسريه للواقع  م عموما يؤثر ذلك على تصرفا فكما يفكر األفراد بالنسبة لعاملهم وحليا
م إذا مل يكن الباحث قادر أفعاهلم؛ وال مي التحدي يف جناح الباحث يكمن . على فهم كيف يفكرون ًا كن تفسري سلوكيا

ومن . املشرتكة بينهملفهم اأشكال  اكتشافيف فهم الظاهرة املدروسة حسب وجهة نظر األفراد حمل املالحظة وحماولة 
  : بني األسس اليت يقوم عليها هذا النموذج

الواقع إنطالقًا من فكرة أن كل شيء ممكن وال شيء  اخرتاعيت يتبناها هذا النموذج تتكلم عن البنائية اجلذرية ال -
 ؛االختيارحمدد وميكن للشخص 

، اجتماعيةاملعرفة تتشكل بتداخل الباحث  مع موضوع البحث ألن العامل مشكل من عناصر شخصية،  -
أي أن املعرفة هنا نسبية وليست مطلقة؛  .عطاة للواقعواملعرفة تنتج من هذا التعقيد عن طريق املعاين امل... ثقافية

 .ال ميكن للواقع أن يكون مستقالً عن إدراك من يالحظه أو جيربه وبالتايل فالواقع يتبع من يالحظه
 إىل باإلضافة اتية وظرفية نسبة إىل تصور الشخصالفرضية تكون مبنية ومقرتحة واملعرفة املتحصل عليها تكون ذ -

 .الكيفية يف حتليل البحثيطرة الطرق س
 النموذج التفسيري  - 3

وهناك من . كنموذج ثالث معارض للنموذج الوضعي الوصفي  1983هذا النموذج سنة ) Kuhn(كهان   اقرتح
ألن  اً جذري اً باملقارنة مع النموذج البنائي الذي يعتربونه بنائي معتدالً  اً بنائي اً جيمع بينه وبني النموذج البنائي ويعتربه منوذج

اليت تضم النموذج التفسريي والبنائي  "املدرسة اهليكلية الوظيفية"بكما يسميه البعض . بينهما بسيطة االختالفأوجه 
 :ويقوم هذا النموذج على مجلة من األفكار من بينها. معاً 
 وينديرب  فهم الواقع يتم عن طريق التفسريات اليت يقدمها الباحثون املتفاعلون فيه، طريقة البحث تكون حسب -

)Debruyne( ا بأنفسهم، هذه التفسريات . ظرفية األفراد يشكلون معرفة لعاملهم عن طريق التفسريات اليت يضعو
فالباحث ال . االجتماعيويعترب أن السلوكيات واملعاين غري قابلة للفصل وهي تشكل العامل . تقود أفعاهلم فيما بعد

ما يسعى لفهم احلياة االجتماعية امللموسة ولذلك فهو حياول يسعى لوضع قوانني عامة للظواهر املدروسة بقدر 
 إعطاء تفسري مالئم هلا؛

عملية إنتاج املعرفة متر إذا عرب فهم املعىن الذي يقدمه األفراد للواقع وبالتايل ال يتعلق األمر بشرح هذا الواقع ولكن  -
م،فهمه عن طريق التفسريات اليت يقدمها األفراد وبالتايل ال بد من األ  ...خذ بعني االعتبار نواياهم، معتقدا

أن الظرف  بافرتاضمة تتمثل يف قابلية التغيري الظريف للعالقة بني السلوكيات واملعاين املدروسة أو املقرتحة هناك مسلَّ  -
لك وبذ. أي وجود تبعية وارتباط بني الباحث والظاهرة املدروسة .يؤثر على املعىن املعطى وبالتايل ينبغي مراعاته

  تكون فرضياته إذا نسبية؛
يعتمد على الذاتية كطريقة للدخول للتنظري العلمي الذي يتشكل عن طريق التقارب مع األفراد واحلاالت املدروسة  -

ألن األفعال االجتماعية ليست أشياء وإمنا أفعاال مفسرة من طرف الباحثني وعلى الباحث االنطالق من هذه 
 املعاين؛

ملؤسسة جتمع دراستنا بني ظاهرتني أداء ا حتسنيعلى أساس األنشطة على  أسلوب التسيري أما يف حبثنا عن تأثري
لكن حماولة الربط بينهما يف إطار جديد وحميط . يتا بدراسات نظرية سابقةظا، فكال الظاهرتني حمالربط بينه وحتاول
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قيقة جمهولة بطبعها وال ميكننا التمكن والذي يفرتض أن احل. جديد جيعلها تندرج ضمن التوجه التفسريي للبحث العلمي
ا ناجتة عن املعىن الذي يقدمه الباحث للظاهرة املدروسة ًا منها بطريقة تامة، فهي إذ  مبعىن آخر طبقاً . حقيقة نسبية أل

 فمن خالل. هلذا النموذج فإن احلقيقة مرتبطة بالباحث ومبالحظته وميكن تفسريها حبسب درجة تأثري هذا األخري فيها
التوجه  هذا. ألداءاو على أساس األنشطة  رييسالت: الدراسةاقرتاح إطار مفاهيمي يربط بني ظاهريت  منهذا التوجه متكنا 

يعارض املوضوعية التامة للباحث وحيثه على التأثر والتأثري يف الظاهرة مبالحظته التشاركية النسبية لكي يتمكن من فهم 
ويصبح بالتايل اهلدف األساسي للباحث هو حماولة الفهم الدقيق للظاهرة . فرادهذه الظاهرة داخليًا وفهم تصورات األ

  .1من أجل القدرة على تفسريها حبسب التصور الذي يكونه عنها
  منهجية الدراسة: المطلب الثاني

 .يف النموذج الذي خيتاره الباحث يتبع التموقع) pprochea aL( مقاربة البحث ن اختيارأ )2003( تيتارتيرى 
فقط كوسيلة للحصول على املعرفة العلمية ويهمل ) La déduction( ن النموذج الوضعي يقر باالستنتاج املنطقيإف فمثال

الذي يعتربه ) L’abduction( ، واإلبعاد)L’induction( اليت تتبناها النماذج التفسريية والبنائية كاالستقراء   الطرق األخرى
 2.البعض حالة من االستقراء

  المنهج االستكشافي  :أوال
املنهج االستكشايف الذي يعترب عملية لتكوين املعرفـة حيث تبعنا املام اجليد بكل جوانب الظاهرة، من أجل اإل

هيكل  اكتشاف عـلىويساعد هذا املنهج . نتائج نظرية ذات طابع جديد نسبياً  اقرتاحيهدف من خالهلا الباحث إىل 
مبعىن . بحث عن التفسري والبحث عن الفهم بغية الوصول إىل نتائج نظرية مبدعةال: دراسة حيقق هدفني أساسيني مها

آخر يعمل املنهج االستكشايف على خلق نقاط ترابط نظرية جديدة بني املفاهيم أو إدماج مفاهيم جديدة يف جمال 
ومبا أن أسلوب  .عادأسلوب االستقراء وأسلوب األب: سلوبنيألوإتباع املنهج االستكشايف يكون وفقا . نظري معني

حنو تطبيق أسلوب اإلبعاد  أو ما يسمى  اجتهنااالستقراء غالبًا ما يعترب غري مناسب للظواهر املدروسة يف علوم التسيري، 
أو فهم الظاهرة املدروسة وفك تعقيدها حيث تتميز بطابع غامض يف  استكشافبأسلوب التمثيل، من أجل حماولة 

فهدفنا ليس التحقق من . احلالة تنظيم وهيكلة أسلوب مالحظاتنا إلبراز وحتديد املعىن فنحاول يف هذه. بداية األمر
ألننا يف العديد . قوانني عامة ذات قابلية كاملة للتطبيق كما يدعو له أسلوب االستقراء استنتاجفرضيات معينة من أجل 

اد تفسريات قادرة على إزالة الغموض حول من احلاالت ال يهمنا أساسا الوصول إىل قوانني عامة بقدر ما يهمنا إجي
العقل لعالقات  إطار مفاهيمي نظري صحيح وقوي مبين بشكل حمكم وناتج عن إبداع اقرتاحأي يكفينا . ظاهرة معينة

ويتم التعبري عنها يف فرضيات قابلة  اقرتاحات؛ حيث تأخذ هذه العالقات شكل 3بدرجة ما مـن الدقة والعمق بينها
  . ض الواقع وتسمح بالفهم حملتوى الظاهرة وأثرهاللتحقق على أر 

عملية غري مرتبطة باملنطق، تسمح باالبتعاد عن التصور : "ألسلوب اإلبعاد بأنه اً تعريف) Koeing(يقرتح كوين 
  تمد فاإلبعاد يع. العالقات اليت تربط حقيقة بني األشياء الفرتاضالفوضوي الذي نرى به عاملنا احلقيقي عن طريق احملاولة 

                                                             
م التسيري، جامعة حممد التحليل املفهومي، حبث مقدم يف يوم دراسي حول منهجية البحث العلمي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو : وسيلة بن ساهل، دراسة املنهج 1

 .4، ص2010فيفري  22اجلزائر، خيضر بسكرة، 
  .   12فاتح دبلة، حتديد املوقف االبستمولوجي واملنهجي للباحث يف علوم التسيري، كيف وملاذا ؟، مرجع سابق، ص 2
  .6وسيلة بن ساهل، مرجع سابق، ص 3
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   2:ويساهم أسلوب التمثيل يف النقاط التالية. 1"ومناقشتها الحقا اختبارهافرضيات من املالحظة واليت يتم  استنتاجعلى 
 عناصر السياق الثقايف واالجتماعي للباحث، ذلك ألن األسلوب التمثيلي آلية منفتحة، ونتيجة  استلهام -

 يف االستنباط واالستقراء؛ نشاطه تقبل املراجعة وإعادة البلورة خبالف األمر
خيضع لتعديالت ومراجعات متتالية فإن األسلوب الذي يناسبه هو بالتأكيد " سريورة بنائية"إذا كان العلم  -

 التمثيل، ذلك ألن كل نتيجة متثيلية قابلة للمراجعة ما هي إال نتيجة تقريبية ومقيدة مبجال معني؛أسلوب 
ا إذا كانت الفرضية تشكل نقطة أساسية يف -  بناء العلم، فإن االستكشاف التمثيلي يلعب دورا مهما يف بلور

فإبداع الفرضية ليس خلقا من عدم ولكنه تعبري عن فكرة مستقاة من معارف سابقة تنجز يف شكل . ونقدها
 .إعادة إنتاج الظاهرة

   طبيعة الدراسة : ثانيا
ما يف البعض اآلخر تتخذ الطابع الكمي أي قد تكون املالحظة العلمية يف بعض العلوم ذات طابع كيفي بين

وهو الطريقة اليت يستخدم معها الباحث بيانات كمية كالعدد أو ) Quantitative method(تستخدم املنهج الكمي 
فالباحث يف هذا املنهج يتجه إىل حتديد العالقات بني العناصر مث يعرب . 3للوصول إىل نتيجة ما... احلجم أو القياس

ا االقتصار على مالحظة . رياضية كمية قد تتخذ شكل املعادالت الرياضيةعنها بنسب  أما املالحظة الكيفية فيقصد 
يقوم على الفحص الدقيق  ىللمحتو  الكيفي فإن التحليل) Mayring(وفقا ملايرينج . 4الصفات واالكتفاء بالوصف

 الذايت للذين يقومون بالتحليل مع االهتمام أيضا ملصادر املادة املراد حتليلها، وعلى املالحظة الصرحية وكذا الفهم
  . بوجهات نظر اآلخرين

حيث مجعنا بني بيانات ذات  ستخدام تقنية دراسة احلالةتباع التحليل الكيفي من خالل ااويف إطار دراستنا قمنا ب
ف الوصفي يف إطار فالتعبري عن الكي. طابع كمي وأخرى ذات طابع كيفي قصد اإلملام اجليد بكل متغريات الدراسة

ذه الطريقة أل 5الكم الرياضي يضفي على املالحظة طابع الدقة واليقني ن اهلدف لذا مت معاجلة إشكالية هذه الدراسة 
ا حتسني . منها فهم الظاهرة وتفسريها على أساس  التسيري باستخدام األداءومبا أننا نبحث يف الكيفية اليت يتم 
دف تفسري وحتليل النتائج عمالاستاألنشطة كان من املناسب    .التحليل الكيفي للربط بني املتغريين 

  أدوات جمع البيانات : المطلب الثالث
البحث مبوضوع البحث واملنهج  أدواتحبثه، وترتبط  إعداداليت تساعد الباحث يف  أدواتهللبحث العلمي 

 فبعد .6األدواتقدرته على استخدام تلك على  حد كبري إىلاملستخدم يف الدراسة كما يتوقف جناح الباحث يف حبثه 
 ةلميالع تساؤالته عن واإلجابة فرضياته صدق الختبار الضرورية واملوارد البيانات مجع من ميكنه الذي األسلوب حتديد
   تتناسب مل فإذا  .حبثه أهداف لتحقيق مةءمال أكثرها وخيتار أدوات من له يتوفر ما فحص عليه ،السليم النحو على

                                                             
 .7وسيلة بن ساهل، مرجع سابق، ص 1
 : للدكتور بناصر البعزايت على اخلط -ص العقلية العلميةحبث يف خصائ: خموخ عبد النيب، تقدمي كتاب االستدالل والبناء 2

http://www.aljabriabed.net/n32_10makhoukh.htm,   08/12/2016, 14.05. 
 .195جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ص 3
 .380-379، ص2004البحث العلمي يف العلوم الرياضية والطبيعية، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  على عبد املعطي حممد، املنطق ومناهج 4
 .100، ص1996عبد الفتاح حممد العيسوي، عبد الرمحن حممد العيسوي، مناهج البحث يف الفكر اإلسالمي والفكر احلديث، دار الراتب اجلامعية، لبنان،  5
 .35، ص1992 ،أسسه وطريقة كتابته، املكتبة األكادميية بالقاهرة، مصر: العلميحممد الصاوي حممد مبارك، البحث  6
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  .1جديدة أخرى أدوات يصنع أو يعدهلا أو يكملها قد نهإف حبثه احتياجات مع املختلفة ألدواتا
  تقنية المستخدمة في البحث ال: أوال

بوسائل مساعدة ومناسبة متكنه من الوصول إىل  االستعانةيتطلب من الباحث عند إجراء الدراسة امليدانية 
 وقد تضمن حبثنا هذا . نتائج إىلمما يساعده للوصول  معرفة ميدان الدراسةاملعلومات الالزمة واليت ميكن بواسطتها من 

   .امليداين تقنية دراسة احلالة يف جانبه
  تقنية دراسة الحالة  -1

إن دراسة احلالة تقنية مباشرة للتقصي، تستعمل عادة يف مشاهدة أو مالحظة جمموعة ما بصفة مباشرة وذلك 
أجل فهم املواقف والسلوكيات، تكون هذه املالحظة منظمة عندما يتعلق األمر  دف احلصول على معلومات كيفية من

ا، ميكن لعملية مجع ن يسيطر عليها الطابع أاملعطيات من خالل دراسة احلالة  بوصف صادق للسلوكيات والتوقع 
شارك الباحث يف وضمن الدراسة للحالة ميكن أن ي .الكمي أو الكيفي على حسب طبيعة البيانات املراد جتميعها

  .2دراسته وميكن أن يقتصر على الوصف املباشر الناتج عن املالحظة
 ال يشارك الباحث يف أنشطة عند مجع البيانات ضمن املالحظة دون مشاركة : من دون مشاركة المالحظة

للباحث اإلفصاح كما ميكن . املبحوثني بل يلعب فيها دور املتفرج واملشاهد ملوقف معني دون املشاركة الفعلية فيه
ومن أمثلة ذلك قيام الباحث بالتعليق عن أفراد مجاعة وهم يقومون بنشاط ما دون أن . هاؤ عن مالحظته أو إخفا

م موضوع دراسة م . يشارك يف أنشطتهم ودون إخبارهم أ أما يف حالة اإلفصاح يقوم الباحث بإطالعهم واستئذا
  4:دون مشاركة ومن أهم مزايا الدراسة من .3مبهمته العلمية

  .دقةبيكون متفرغا متاما ملراقبة ورصد ما يدور يف املوقف فعدم قيام الباحث بأدوار أخرى غري دوره كباحث  .1
 يف الظاهرة موضع الدراسة يقلل منمتتاز هذه الدراسة نسبيًا باملوضوعية إذ أن بعد الباحث عن املشاركة  .2

  .ااحتماالت التحيز بتأثريه فيها أو تأثره الشخصي 
ونظرا لعدم ضرورية العيش يف وسط األشخاص حمل الدراسة والبقاء معهم ملدة زمنية طويلة كي نشاركهم 

م اليومية،    .وهذا النوع من الدراسة هو الذي مت تطبيقه يف حبثنا. بدراستهم من دون مشاركة كتفيناا حيا
 مدة استغراق الدراسة -2

موعة حمل الدراسة إىل درجة جتعل  االندماجحث ميكن للدراسة أن تتغري، فقد يفرض موضوع الب   ضمن ا
يف حني قد يتطلب . هوية الدارسني للظاهرة، وهذا ما يتطلب مدة زمنية طويلة اكتشافأعضاءها عاجزين عن 

موضوع حبث آخر إجراء الدراسة يف مدة زمنية قصرية، مثلما هو األمر أثناء دراسة حادثة تقع هي نفسها يف مدة 
كما ميكن للدراسة أن تؤثر بالطابع املقلص ملوضوع البحث الذي قد ال يهتم إال جبانب واحد فقط . ةزمنية قصري 

وبالنسبة لبحثنا أخذت دراستنا مدة حمصورة بني الشهرين والشهرين ونصف . من جوانب التفاعل بني املبحوثني
حيث مت يف البداية القيام  .ومتفرقة بإجراء زيارات متعددة 2016سنة ىل غاية إو  2014 سنة من ابتداءتقريبا، 

                                                             
 .115،  ص2002، 1فاطمة عوض صابر، مريفت على خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية باالسكندرية، مصر، ط 1
 .185- 184، ص2004، 2بات علمية، ترمجة بوزبد صحراوي وآخرون، دار القصبة ، اجلزائر، طتدري :موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية 2
 .9، ص2008العزيز، السعودية، املساعد، وسائل مجع البيانات، حماضرات مناهج البحث االجتماعي، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبد  سعيد فرج نوره 3
 .10ملرجع أعاله، صنفس ا 4
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مع  مقابالت مع مسؤولني وإجراءبزيارات ميدانية للمجمع  يف احملاسبة ومراقبة التسيري للتعرف على مدى مناسبة ا
مث مت حتديد املصنع الذي سيتم فيه  .األنشطة أساسوطريقة تطبيق نظام التكاليف على  أسلوبللدراسة واختيار 

نة منذ قابالت مع مسؤويل مصنع جسر قسنطيإجراء باقي امل مت مث 2016يف فيفري  إليههنا ذلك حيث مت توجي
  .2016ىل غاية ديسمرب إو ذلك الوقت 

  مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا
 ضروري أمر الباحث سيدرسها اليت املفردات أو العناصر مجيع به يقصد والذي الدراسة تمع الواضح التحديد إن

تمع هذا لدراسة األمثل العلمي األسلوب حتديد يف عدهسيسا ألنه جدا  املدروسة ياتاإلشكال بعض نأو  خاصة ا
 استخدام إىل احلاالت هذه مثل يف الباحث لك يلجألذ  فيها حالة أو عنصر كل دراسة يصعب كبرية جممعات تغطي

 .1الدراسة هدف حتقيق على ويعمل ويتناسب خيدم مبا معني بأسلوب اختيارها يتم واليت العينة أسلوب
 مجتمع الدراسة -1

موعة البشرية اليت خيتار وسطها كميدان للدراسة إال أن . من املمكن أن يتواجد موقع الدراسة يف أماكن خمتلفة با
من جهة أخرى فإن الدراسة التطبيقية جتري أكثر . معظم الدراسات امليدانية جتري يف األماكن اليت يتم الرتدد عليها أكثر

 ألمهية كل من نظام التكاليف على أساس األنشطة ودراسةونظراً ... أماكن عمل األشخاص، أي املصلحة، املكتب يف
. حدى هذه املؤسسات لتطبيق دراستنا عليهاإ اختيارفقد مت  املؤسسة وأداء األنشطة أساسأثر ممارسات التسيري على 

   :العتبارات كثرية أمهها اختياره، وقد مت جممع صيداليف  الدراسة يتمثل جمتمعو 
  ؛2014لألعمال سنة  أكسفوردلتقرير اجلزائر وفقا  يف األدوية إلنتاج الكبرية الشركات ضمن جممع صيدال صنفي .1
 ة بتوفريفاعال أساسيا وأداة لتحقيق السياسة الوطنية للصحة العمومييعترب جممع صيدال بصفته مؤسسة عمومية  .2

املرضى القتناء الدواء بتبين  إمكانياتذات اجلودة، املسامهة يف حتسني  اجلنيسة األدويةتشكيلة ثرية ومتنوعة من 
تمع، املشاركة الفعالة يف احلد من فاتورة  الدواء وضبط  اداستري سياسة سعرية تتناسب وشرائح واسعة من ا

 أوأرباح حمققة ها كمؤسسة صناعية تضحي بتماعي اليت تتبناها تؤثر على أدائفقيم التضامن االج... السوق
   نتيجة لتلك القيم؛ إضافيةتتحمل تكاليف 

وفقا  2009 يفجعلتها ترتاجع من املرتبة الثالثة مما يف سوق الدواء احمللي  شديدة جممع صيدال ملنافسة تعرض .3
 ؛20133و 2012يف رقم األعمال ؤشر ملنفس اللتحتل املرتبة السابعة وفقا  2احملقق األعمالملؤشر رقم 

مع إدارة قبل من شديدة بةرغ هناك .4 ا تكلفة لتحديد ا  يف سيساعدها األهم والذي العامل وهو بدقة، منتجا
 وعلى احملاسبة جمال يف اجلديد على يف التعرف املؤسسة إدارة ترغب أخرى جهة ومن جهة، من منافسيها مواجهة
 ؛اإلداريةواحملاسبة  التكاليف حماسبة يف األخص

  الالزمة املعلومات مجيع وتوفري واملساعدة التعاون مصنع جسر قسنطينة إدارةال وكذا جممع صيد إدارة أبدت  .5
                                                             

 .160-159أسسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاته، بيت األفكار الدولية بعمان، األردن، دون تاريخ نشر،  ص: رحبي مصطفي عليان، البحث العلمي 1
 تتميز العالجية، لكنها اخلصائص الصيديل ونفس الشكل املرجعية، نفس األدوية يبةترك نفس على حتتوي وهي الفكرية امللكية حبماية تتمتع مل تعد اليت األصلية لألدوية مماثلة نسخ األدوية اجلنيسة هي 

 .األصلية باألدوية مقارنة املنخفض بسعرها
2  Zouanti née Snoussi Zoulikha(2014), L’accès aux médicaments en Algérie: Une ambiguïté entre les brevets des 
multinationales et le marché du générique, thèse de doctorat en sciences économiques, faculté des sciences économiques , 
commerciales et des science de gestion,  Université Hassiba Ben Bouali de Chlef, Algérie, p163-164. 
3 Pharma Boardroom Algeria, healthcare life sciences & review , December 2014, p36. 
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 ؛الدراسة لعملية الالزمة التسهيالت وتوفري البحث، لعملية
مع امتالك .6 ال يهيئ ام لعدد معترب من املصانع ا  داخل أساس األنشطة على التكاليف تطبيق نظام إلمكانية ا

  ؛فيه األداءيف حتسني  األنشطة أساسمسامهة التسيري على  تعرف علىالب يسمحإحداها مما 
قد  الدراسة هذهنتائج ف جممع صيدال يف التطبيقية الدراسة إجراء يف ةالباحث لدى الدافع كان ما سبق ضوء يف

  .خدميةناعية أو ص أخرىؤسسات يف م املقرتحميكن دراسة النموذج  كما ،هائأداني سعلى حت جوهرية بصورة عكستن
 عينة الدراسة -2

مع صيدال   مصنع جسر قسنطينة اختيار تطبيق هذه الدراسة متل أقدم  يعترب هذا املصنعحيث كعينة، التابع 
مع    %23 هذا املصنع حيقق 2015لسنة  اإلدارة جملس ووفقا لتقرير حيث .ههم مصانعأكرب و أأحد و مصنع يف ا
مع، ومن رقم أعمال  مع صيدالمن الكمية امل  %17ا من إمجايل   %16وعدد عماله يشكلون حوايل . باعة 

أكثر من به يكون واضحًا  أدائهعلى  األنشطة أساسارسات التسيري على ممأن أثر  ناحظالكما . 1عمال جممع صيدال
  :لنظرًا  باقي املصانع

بذلك الطابع  اآلنحد  إىليزال  وال 1957سنة  إىله هذا املصنع فمثال يرجع تاريخ بنائقدم بعض استثمارات  .1
 ؛ذلكيظهر  )09(امللحق رقم و ) القرميد(للبناء القدمي 

 ؛ار وتنوعها وارتفاع درجة تعقيدهااملخت املصنعكرب حجم األنشطة املمارسة داخل  .2
ورشة وتنوعها حيث تتدرج من عدد كبري كما هو احلال يف  املصنعاملقدمة يف هذا  املنتجاتإختالف حجم  .3

ا للعمل بنظام  تضطراحملاليل املكثفة حيث ة ورشالتحاميل و   )5×8×8( املؤسسة لتغطية الطلب على منتجا
 ؛مبوالتورشة األوعدد قليل يف  ورشة االقراص والكبسوالتوعدد متوسط يف 

ة يف صناديق كرتونية وحىت نقل ئكالتعب  يةإنتاج أنشطةعدة لمصنع نظرا لوجود لالتكاليف التشغيلية  ارتفاع .4
على عكس بعض املصانع األخرى كمصنع الدار  متارس يدويامن مرحلة إنتاجية إىل أخرى قيد التنفيذ  املنتجات
مما  ؛حىت تلف املنتج أو األخرىمقارنة باملصانع  اإلنتاجي أدائهاخنفاض  إىلا قد يؤدي مومصنع زمرييل البيضاء 

 ؛عيف هذا املصن هوحماولة حتسين هئأدايف يتطلب البحث عن آليات حتكم 
مع  .5 النفايات الطبية خصوصا يف ورشة احملاليل املكثفة  حجممن ارتفاع صيدال يعاين مصنع جسر قسنطينة 

ملواصفات ناتج على التزام املصنع بالشروط العاملية  الورشتني يعين وجود هدر يف املوارد يف كلتا ما مبوالتواأل
من خالل  أداءهحتسني  مي اقرتاحات تساعد علىذلك وتقد أسبابهذا الدراسة ستحاول التعرف على . الدواء

     .منوذج الدراسة املقرتح
لتعددها  مصانع جممع صيدالضيق الوقت والذي ال يسمح بتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة يف كل  .6

  .طبيعة أنشطتها واختالف
 طبيعة البيانات المجمعة: ثالثا

بوسائل مساعدة ومناسبة للوصول إىل البيانات الالزمة واليت ميكن من  ةاالستعانجراء الدراسة امليدانية مت خالل إ
  :واألدوات املستعملة جلمع البيانات يف هذه الدراسة هي. خالهلا التعرف على ميدان الدراسة

                                                             
1 SAIDAL groupe (2015), Rapport du conseil d'administration, p14, 16-17. 
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  الــمقابلة -1
ا  استخداماتعد املقابلة من بني األدوات املنهجية املستعملة جلمع البيانات وأكثرها   هي. ومرونتهانظرًا ملميزا

لقا من أسباب وحمققا لغايات، طوسائل مجع البيانات من مصادرها، وتتم بني طرفني حول موضوع حمدد، من إحدى
دف املقابلة العلمية  من خالل االلتقاء املباشر بني الباحث  واألسبابعن العلل  بالبحثالتعرف على الظاهرة   إىلو

م تطرح فيها  مجاعة أوواملبحوث سواء كان فردا اثنني  استيضاح احلقائق من ذوي  إىلدف  أسئلةحسب عالقا
ا املقابلة أجنرس موريس يعرف .1العالقة بالظاهرة  بطريقة اجلماعات ومساءلة األفراد ساءلةمل تستعمل مباشرة تقنية بأ

 التقنيات فضلأ فهي املبحوثني األشخاص على العميق التعرفإىل  دف كيفية معلومات بأخذ تسمح موجهة نصف
 كل خصوصية خالل من لسلوكهم املشرتكة األسباب واكتشاف لألفراد العميقة احلوافز استكشاف يريد من لكل
   .2حالة

يف  أوجممع صيدال يف املديرية العامة  موظفي من العديد معفإننا يف دراستنا هذه قمنا بإجراء مقابلة  ،بناء عليه
جزء كبري من كما متيز . الدراسة حيث كانت جل املقابالت فردية هم مبوضوعيرتبط عمل والذينمصنع جسر قسنطينة 

ا باحلرية وعدم التقنني أي أن أسئلتها مل تكن موضوعة مسبقًا  وقد مت إختيار هذا النوع من . املقابالت اليت مت القيام 
ا مالئمة للدراسات  وقد مت الرتتيب . ة املعلومات اليت توفرهاباإلضافة إىل غزار ) االستكشافية( االستطالعيةاملقابلة لكو

ا كما مت تقدمي فكرة خمتصرة عن البحث  االتصالباملسبق للمقابلة  باملبحوثني وحتديد الوقت املناسب إلجرائها ومد
 واالطمئنانيف بداية املقابلة قمنا بالتعرف على أطرافها كما مت العمل على خلق جو من املودة . ليهيئ نفسه للمقابلة

مث مت توضيح اهلدف من الدراسة والتأكيد على . من احلذر يف تقدمي املعلومات اً اليت قد ختلق نوع اتلالبتعاد عن الرمسي
ا لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي وكذا إظهار أمهية املعلومات اليت سنتحصل عليها وان درجة  سرية املعلومة وأ

ن أن أسئلة املقابلة مل تكن موضوعة مسبقًا إال أن اإلطار العام هلذه بالرغم م .صحتها ستؤثر على نتائج البحث
املقابالت هو موضوع البحث حيث مت طرح سؤال عام يف بداية املقابلة ومن خالل أجوبة املبحوثني مت التسلسل يف 

. ن املعلوماتوأصبحت املقابالت تتكرر كلما كان هناك نقص نوع حمدد م. طرح األسئلة األخرى مبا خيدم املوضوع
قائمة من األسئلة مسبقًا لطرحها على املبحوث من أجل احلصول على تلك املعلومات حتضري حيث مت على أساسها 

  :لـوتضمنت مجيع املقابالت جمموعة من األسئلة . الناقصة
  التعرف على طبيعة وخصوصية العمل يف املؤسسة حمل الدراسة؛ -
  بشكل خاص؛  نةيومصنع جسر قسنطبشكل عام  صيدالجممع املمارسة يف  التعرف على األنشطة -
احتديد طبيعة التكاليف اليت تتحملها املؤسسة حمل الدراسة نتيجة لتقدميها  -  ؛منتجا
معيف  األداءالتعرف على مستويات  -  .بشكل خاص نةيمصنع جسر قسنطككل ويف   ا

مع صيدال و امل ييإدار مع  الشخصية املقابالت إمجايليلخص ) 01/04( رقم اجلدول عمال وموظفي ديرية العامة 
دراسة و  معرفة املنتجات البديلةطبيب وصيديل خارجيني عن املؤسسة من أجل ، باالضافة اىل مصنع جسر قسنطينة

 :استبدال األدويةإمكانية 

                                                             
 .  182، ص1999، 1عقيل حسني عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبويل بالقاهرة، مصر، ط 1
 .197موريس أجنرس، مرجع سابق، ص 2
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  الشخصية االمتداد الزمني للمقابالت: )01/04( رقم الجدول

 
 

  .الباحثة إعداد :المصدر

  سجالت المؤسسة -2
نشورات من املصادر اليت يعتمد عليها الباحث يف مجع املعلومات من امليدان، وهذا ملا عترب السجالت والوثائق واملت

ً على ما سبق فقد مت. تقدمه من مساعدة يف مجع البيانات املتعلقة جبمع معلومات حول املؤسسة حمل الدراسة  بناء
مع صيدال ومصنع جسر جمة والسجالت اخلاص خالل هذا اجلانب امليداين على النشرات رئيسي وبشكل االعتماد
باإلضافة إىل جمموعة من املعطيات بتحليل األنشطة والتكاليف  كمية املتعلقةالالبيانات  دف مجع وذلك ،قسنطينة

  .الضرورية األخرى يف تقدمي املؤسسة
  
  
  
  
  

  البيان  الرقم
 عدد
  األيام

 عدد
  الساعات

  0.5  1  باملديرية العامة للمجمع املدير املايل واإلداري مع قابلةم  1
  3.5  6  املكلف مبراقبة التسيري باملديرية العامة للمجمعمع  مقابلة  2
  0.25  1 مدير مصنع جسر قسنطينة مع مقابلة  3
  15  10 مقابلة مع مراقب التسيري ملصنع جسر قسنطينة   4
  0.5  1 سر قسنطينةمبصنع ج اإلنتاجمسؤول  مع مقابلة  5
  0.75  3 مصنع جسر قسنطينة احملاسب  مع مقابلة  6
  1.5  3  مسؤول املوارد البشرية مبصنع جسر قسنطينة مع  مقابلة  7
  1  3  مساعدة مسؤول املوارد البشرية مبصنع جسر قسنطينةمع  مقابلة  8
  0.5  1  مسؤول ورشة األقراص والكبسوالت  مبصنع جسر قسنطينةمع  مقابلة  9
  1  2 مسؤول ورشة احملاليل املكثفة مبصنع جسر قسنطينةمع  مقابلة  10
  1  1 مبصنع جسر قسنطينة مبوالتمسؤول ورشة األمع  مقابلة  11
  0.5  1 مسؤول ورشة التحاميل مبصنع جسر قسنطينةمع  مقابلة  12
  0.5  1  موظف بقسم التسويق مبصنع جسر قسنطينةمع  مقابلة  13
  1.5  3  ري املخازن مبصنع جسر قسنطينةمسؤول تسمع  مقابلة  14
  1  2  موظفي مراقبة اجلودة مبصنع جسر قسنطينةمع  مقابلة  15
  2  1  طبيب خارجي عن املؤسسة  مع مقابلة  16
  2  1  صيديل خارجي عن املؤسسة  مع مقابلة  17

  42  41 اإلجمالي
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   في مصنع جسر قسنطينة بمجمع صيدال األنشطة أساستطبيق نظام التكاليف على  :المبحث الثاني
املاضي  القرن من الستينيات يف األدوية لبعض اخرتاع براءات مايةحل سقوط أول بعد اجلنيسة األدوية ظهرت لقد 

يف  االزدهار يف األدويةهذه  صناعة بدأت السبعينيات ومنذ .ميكن ألي  مؤسسة صيدالنية إنتاجها بذلك وأصبحت
 .من السوق العاملي للدواء % 46.3نسبة  2015سنة  احتلتحيث  األمريكية املتحدة الوالياتك عدد من الدول

 االهتمام زاد اجلنيسة األدويةبعض  عن استعمال الناجتة فرتة السبعينات يف كانت اليت العالجية احلوادث بسبب
 أصبحت مث . ثاحلواد كل لتجنب العامل دول قبل من األدويةهذه  إلنتاج املتطلبات القانونية تعززتاحليوي و  بالتكافؤ

 الثمانينيات يف ؛األصلية كاألدوية اجلودة ومعايري العالجية واخلصائص األثر بنفس تتميز تدرجيي  وبشكل دويةاأل هذه
   .1الصحية للنفقات الثابتة الزيادة بسبب اجلنيسة األدوية ترقية يف املتقدمة الدول حكومات بدأت

 1118.06مليار دوالر مبا يعادل  1.17حوايل 2015 يفاألدوية اجلنيسة  سوق قيمة لغتبأما يف اجلزائر، فقد 
 حيث من ثلثنيال وحنو القيمة حيث من السوق إمجايل من٪ 31.2 األدويةهذه  شكلت حيث ،مليار دينار جزائري

هذه املؤشرات جتعل سوق صناعة  .20202 حبلول مليار دوالر 1.475يتسع هذا السوق إىل  أن املتوقع من. احلجم
ومنها جممع صيدال حتديات كربى يف هلذا ستواجه املؤسسات العاملة فيه  ؛لالستثمار جذاباً  سوقاً يف اجلزائر  األدوية

 إىل الصناعة هذه امحتتاجه انتلال املال ورأس التكنولوجيا كثافةلقد أدت   .لضمان بقائها فيه األداءاالستثمار وحتسني 
تطبيق نظم التكاليف احلديثة بهلذا فان التحكم فيها  ؛4هامن ارئيسي ًا جزء نتاجاإل تكاليفتشكل  اليت 3تكاليفها ارتفاع

اليت تعاين من اشتداد خصوصا احمللية منها و  الصيدالنيةؤسسات امللتسيري قد يقدم بعدا جديدا  )ABC(الـكنظام 
وحتقيق مستويات أفضل يف  يساعدها على توسيع حصتها السوقيةقد مما  ارتفاع تكاليف البحث والتطويرو املنافسة 

    .5اءاألد
فقد ارتأينا ضرورة تطبيق منوذج الدراسة على جممع صيدال باجلزائر العاصمة كمجتمع للدراسة واخرتنا وفقا ملا سبق 

 أوىلكخطوة   صنعاملنظام التكاليف على أساس األنشطة يف منطلقني يف البداية بتطبيق . كعينة هلامصنع جسر قسنطينة  
 .املصنع أداءاألنشطة لتحسني  أساس وضرورية لتحديد مدى مسامهة التسيري على

  مجمع صيدال  نظرة عامة عن: األولالمطلب 
ن إف ،2014 الصادر سنةعن اجلزائر ) Oxford Business Group( لألعمال أكسفوردجمموعة  وفقا لتقرير

دف إىل تسهيل تطوير القطاع احمللي لصناعة  للحد منها اولة يف حم األدويةاحلكومة اجلزائرية قامت بإنشاء تشريعات 
فرض حظر على بأول مرة حيث قامت . 2013يف عام  دوالر مليار 1.68اليت وصلت إىل الصيدالنية  لوارداتامن 

 يتماألدوية اليت  250، حيظر استرياد أكثر من وحاليا. 2011 سنة والذي عدل  2008الواردات يف من هذه بعض 
 فيف. الصيدالين اإلنتاج مرافق عدد زيادة على أيضا السلطات ملتعكما . ةحملي ؤسساتم ثالث من أكثر يف اجنازها

                                                             
  : اعتمادا على 1
لة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، العددسامية حللول، أثر سقوط براءا -   .7، ص2015، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 03:ت االخرتاع لألدوية األصلية على توجهات السوق العاملي للدواء، ا

- Leem (2016), Les entreprises  du médicament en France, Bilan économique, p34. 
2 Business Monitor International Research (2017), Algeria pharmaceuticals & healthcare report Q1, Part of BMI’s Industry 
Report & Forecasts Series, London, p22-23. 

 .6سامية حللول، مرجع سابق، ص 3
4 Prabir Basu, Girish Joglekar,  Saket Rai, Pradeep Suresh and John Vernon (2008), Analysis of manufacturing costs in 
pharmaceutical companies,  Journal of Pharmaceutical Innovation,  vol.03, n01,  Springer, p30. 
5 N. Narsaiah, T. Satyanarayana Chary (2016), Material cost analysis in pharmaceutical companies: Traditional costing Vs. 
activity based costing, Management Accountant, vol. 51, n03, p56. 
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ا اجلزائر يف األدوية لتصنيع شركة أكرب صيدال جممع أعلن 2013 سبتمرب  يف مليون دوالر 100 تستثمر سوف أ
. جزائريةو  ةإسبانيو  إيطالية شراكة مع بناؤها وسيتم ،شرشالو  وقسنطينة العاصمة اجلزائر يف جديدة، إنتاج مصانع ثالثة
 اإلنتاجية الطاقة زيادة على ،2015و 2014 عامياليت ستكون بني هذه التسهيالت  تساعد أن املتوقع ومن

  قيمته تقدر حيث األدوية، لشركات جاذبة سوقا تعد اجلزائرذات التقرير أن  أشاركما  .٪75 بنسبة للمجموعة
 حبلول دوالر مليار  3.68 قيمته تبلغ أنمن املتوقع فه حثلعمل الدولة على  نظرا 2013 يف دوالر مليار 2.28
20171.  

  وتطوره التاريخي تعريف بمجمع صيداللا: أوال 
وهي اجلنيسة  األدويةمتخصصة يف تطوير صناعة وتسويق جزائرية  هي شركة أدوية عمومية) Saidal(صيدال 

شكلها القانوين شركة  .1982تأسست عام  اجلزائر واألكرب يف أفريقيا يف أكرب شركات الصناعة الصيدالنية إحدى
املتبقية مت %  20من رأمساهلا ملك للدولة والـ %  80دينار جزائري؛  2.500.000.000ذات أسهم برأمسال قدره 

صيدال يف  تكمن مهمة. عن طريق البورصة إىل املستثمرين من املؤسسات واألشخاص 1999التنازل عنها يف سنة 
 مهمتنيلمجمع لإن صفة املؤسسة العمومية ختول  .دالنية املوجهة لالستهالك البشريواد الصيتطوير، إنتاج وتسويق امل

  :2أساسيتني
حتسني القدرة التنافسية ملنتجاته، من أجل   ضمان استقالله املايل واالستدامة يف احلفاظ على توازنه املايل وضمان -

  .حتقيق أهداف منوه وتطوير موارده البشرية
 .املنوطة به من قبل الدولة، بصفتها املساهم الرئيسيحتقيق األهداف  -

مهمة جممع صيدال بكونه الرائد الوطين يف صناعة األدوية اجلنيسة هي املسامهة قدر اإلمكان يف وقاية وعالج 
م باالستجابةوحتسني نوعية حياة املواطنني  ج منتو  200على أكثر من  جممع صيدالتوي حي  .الطبية الرئيسية الحتياجا

ويف إطار مهمته األساسية، حدد جممع صيدال  .ًا عالجي اً قسم 20دواء على خمتلف األشكال اجلالونيسية موزعة على 
يظهر  يف طليعة هذه اخلطوط. خطوط العمل اليت متّكنه من ضمان منوه وتعزيز مكانته الرائدة يف إنتاج األدوية اجلنيسة

م   : 3ع والذي يتمركز حولخمطط شامل ومتكامل للتنمية يرافق توسع ا
  ؛من املنتجات الصيدالنية املسامهة يف احلد من الواردات -
دف إىل تسوية وتطهري سوق األدوية؛ -   تعزيز القواعد األخالقية اليت 
 ؛الزيادة من مستوى رضا املستهلك -
  حتسني التنظيم ونظام املعلومات؛  -
  تعزيز ثقافة املؤسسة؛ و تثمني املوارد البشرية  -
  .االنفتاح على األسواق اخلارجيةو  سة فعالة لالتصالتنفيذ سيا -

مع صيدال يف النقاط التالية   4:ميكن تلخيص املسار التارخيي 

                                                             
1 Oxford Business Group, The Report: Algeria 2014, p210-212. 

مع صيدال ومصنع جسر قسنطينة،  2  ).12(وامللحق رقم ) 11(وامللحق رقم ) 10(امللحق رقم ومنشورات جممع صيدال املوضحة يف اعتمادا على وثائق مقدمة من املدرية العامة 
مع صيدال ومصنع جسر قسنطينة،  3   ).12(و امللحق رقم ) 11(وامللحق رقم ) 10(امللحق رقم   ومنشورات جممع صيدال املوضحةاعتمادا على وثائق مقدمة من املدرية العامة 
مع صيدال ومصنع جسر قسنطينة 4  .اعتمادا على وثائق مقدمة من املدرية العامة 
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  ؛1954سنة " مريال ترود"مصنع جسر قسنطينة استحدث من طرف خمتربات : فرع بيوتيك -
 ؛1961سنة " لباز" من طرف خمتربات استحدث : فرع فارمال -
 السترياد الدولة احتكار ضمان مهمة ايعطيه رئاسي أمر مبوجب 1969يف سنة  اجلزائرية ةاملركزي الصيدلية إنشاء -

 ؛الصيدالنية املستحضرات وتسويق وتصنيع 
 ؛رمالافو  احليوية اإلنتاج وحداتمكون من  1975و 1971 رحلتنيمب احلراش إنتاج وحدة إنشاء 1971يف -
نقل  ركزية اجلزائرية وقد استفادت يف هذا اإلطار، منعقب إعادة هيكلة الصيدلية امل 1982ت صيدال يف ئأنش  -

ل إليها يف   ؛مصانع احلراش والدار البيضاء وجسر قسنطينة لمضادات احليوية للمدية ل، مركب 1988كما حوّ
 ؛الذي كان على وشك االنتهاء من قبل الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية

  ؛حت صيدال مؤسسة عمومية اقتصادية تتميز باستقاللية التسيريتبعا لتنفيذ إصالحات اقتصادية، أصب 1989يف  -
، مت إضفاء تعديالت على القانون األساسي للشركة، حيث مسح هلا باملشاركة يف كل عملية 1993يف سنة  -

  ؛خالل إنشاء شركات جديدة أو فروع صناعية أو جتارية ميكن أن تكون ذات صلة مع موضوعها االجتماعي من
 وضعت شركة صيدال خمطط إعادة هيكلة أسفر على حتويلها إىل جممع صناعي يضم ثالثة فروع، 1997يف سنة  -

  ؛)فارمال، انتيبيوتيكال وبيوتيك( :هي
 ؛% 59 رأمسال سوميدال إىل حدود ، رفعت صيدال من حصتها يف2009يف  -
" كوتاف"ل شركة من رأمسال شركة إيبريال كما رفعت من حصتها يف رأمسا%  20، قامت بشراء 2010يف سنة  -

  ؛%44.51إىل %  38.75من 
  ؛% 60يف رأمسال ايبريال إىل حدود ، رفعت صيدال حصتها 2011يف  -
 .عن طريق االمتصاص فارمال وبيوتيك أنتيبيوتيكال، :مع صيدال يف إدماج فروعهشرع جم 2014يف جانفي  -

 الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال: ثانيا
ن طريق االمتصاص الذي متت املوافقة عليه من قبل هيئاته اإلدارية إىل تنظيم أدى قرار إدماج فروع جممع صيدال ع

  1:يتمحور أساسا حول) 01/04(موضحا يف الشكل رقم جديد 
 :اهليكل اإلداري الذي تنطوي عليه املديريات املركزية :المديرية العامة للمجمع  -أ 

  مديرية التدقيق الداخلي -
  مديرية إدارة الربامج -
  تيجية والتنظيممديرية االسرتا -
  مديرية التسويق واملبيعات -
  مركز البحث والتطوير -
  مركز التكافؤ احليوي  -

 مديرية املشرتيات  -
 مديرية ضمان اجلودة  -
  مديرية أنظمة اإلعالم -
 مديرية الشؤون الصيدالنية  -
  مديرية املالية واحملاسبة -
  مديرية املمتلكات والوسائل العامة -

  مديرية االتصــــال -
  اتمديرية العملي -
  مديرية التنمية الصناعية -
  مديرية املستخدمني -
  مديرية التكوين -
  مديرية الشؤون القانونية -

 : مليون وحدة بيع 200مصانع لإلنتاج بسعة إمجالية قدرها  09متتلك صيدال :  مصانع اإلنتاج  - ب 
  يتوفر على هو مصنع متخصص يف إنتاج املضادات احليوية البينيسيلينية وغري البينيسيلينية؛: مصنع المدية -

                                                             
مع صيدال على اخلطامل 1  groupe/organisation-https://www.saidalgroup.dz/ar/notre .11:40 ,10/03/2014 , :وقع االلكرتوين 
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 2014الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال منذ سنة ): 01/04(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع صيدال ةوثائق مقدم: المصدر   .من طرف املديرية العامة 
  
  

 ب اجلزئي إلنتاج األدوية اليت يتم تناوهلا عن طريق الفم وعن طريق احلقن، ووحدةيوحدتني خاصتني بالرتك
   ؛الختصاصات الصيدالنية خمصص للمنتجات البينيسيلينية واملنتجات غري البينيسيلينيةا إلنتاج

نتج هذا املصنع تشكيلة واسعة من : مصنع الدار البيضاء - ُ يقع يف املنطقة الصناعية باجلزائر العاصمة، وي
  ؛)شراب، حملول، مرهم وأقراص(يف خمتلف األشكال  األدوية

 أمبوالتالتحاميل، (ختلف األشكال مبمنفصلني؛ واحد لصناعة األدوية يضم قسمني : مصنع جسر قسنطينة -
  ؛راقبة اجلودةملخمرب  كما حيتوي على ة،متخصصة يف إنتاج احملاليل املكثف، واآلخر مزود بتكنولوجيا )وأقراص

  ؛شراب وحماليل، مراهم وأقراص: يتكون من ثالث ورشات إنتاج : مصنع الحراش -
 ؛)أقراص، كيس مسحوق، كبسوالت(ورشات إلنتاج الشراب، األشكال اجلافة  3يتكون من  :مصنع شرشال -

 المدير العام

 األمني العام
 مديرية التدفق الداخلي

رة الربامجمديرية إدا  

االسرتاتيجية  مديرية
التسويق واملبيعات مديرية   

 مركز البحث والتطوير 
 مركز التكافؤ احليوي 

 مديرية املشرتيات 
 مديرية ضمان اجلودة 

 مديرية الشؤون الصيدالنية 
 مديرية أنظمة اإلعالم 

 مديرية املالية واحملاسبة 
 م املمتلكات والوسائل 

يرية االتصال مد  
 مديرية العمليات

 مديرية التنمية الصناعية 
 مديرية املستخدمني 

 مديرية التكوين 
 مديرية الشؤون القانونية 

 مراكز التوزيع 

 الفروع

  -2-توزيع م 
  -1-توزيع م 
  -3-توزيع م 

 سوميديال واد السمار

 ايبريال

 املدير العام

 املدير العام

ية مصنع املد  

 مصنع الدار البيضاء

 مصنع جسر قسنطينة 

 مصنع احلراش

 مصنع شرشال

 مصنع قسنطينة
 مصنع قسنطينة خاص باالنسولني

 مصنع عنابة

 مصنع باتنة

  لألورام) NVSA(مصنع 
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  .يقع يف قسنطينة، يف املنطقة الشرقية للبلد، يتوفر على ورشتني خمتصتني يف إنتاج الشراب: صنع قسنطينةم -
 القاعدي، السريع(ثالثة أنواع  متخصص يف إنتاج األنسولني البشرية من: مصنع قسنطينة خاص باألنسولين -

  ؛)،على شكل قارورات 25واملركب 
  ؛متخصص يف تصنيع األشكال الصلبة :مصنع عنابة -
  .متخصص يف إنتاج التحاميل: مصنع باتنة -

بتوفرها على الوسائل اللوجستية القوية واإلمكانات البشرية الشابة، احليوية واملتخصصة، فإن : مراكز التوزيع    -ج 
 .افة أحناء الرتاب الوطينهذه املراكز تضمن توزيع منتجات صيدال عرب ك

، كان أول مركز توزيع للمجمع يهدف إىل تسويق 1996عام باجلزائر العاصمة تأسس : وسط –مركز التوزيع  -
مع انطالقا من نقطة بيع واحدة من  يف التوزيع مكنت النتائج املشجعة املتحصل عليها. وتوزيع كافة منتجات ا

  ؛اتنة واآلخر بوهرانا ببمهأحدللتوزيع آخرين إنشاء مركزين 
  ؛بباتنة، يضمن هذا املركز تسويق منتجات صيدال يف املنطقة الشرقية 1999تأسس عام : شرق –مركز توزيع  -
  .من أجل ضمان توزيع أفضل للمنتجات يف املنطقة الغربية بوهران 2000تأسس عام : غرب –مركز التوزيع  -

 الفروع والمساهمات  -د 
 الفروع  
مع % )59(قة الصناعية واد السمار، سوميديال هو نتاج شراكة بني جممع صيدال يقع يف املنط: سوميديال - ، وا

) 1: (سوميديال ثالثة أقسام اإلنتاجتتضمن وحدة %).  4.55(فيناليب و  %) 36.45(الصيدالين األورويب 
قسم ) 3(و )شراب وحماليل عن طريق الفم(قسم لصناعة السوائل ) 2(  املنتجات اهلرمونية، إلنتاجقسم خمصص 

  ؛)كبسوالت وأقراص(لصناعة أشكال اجلرعات الصلبة 
، %) 40(اخلاص بني جمموعة صيدال / هي شركة ذات أسهم نابعة عن شراكة بني القطاعني العام  :إيبيرال -

تكمن املهام %).  20(وفالش اجلزائر املتخصصة يف املواد الغذائية %)  40) (اإلمارات العربية املتحدة(جلفار 
مشروع صناعي إلنتاج املنتجات الصيدالنية املوجهة لالستخدام يف الطب  واستغالليسية لـ إيبريال يف إنشاء الرئ

، )حقن وأشكال جافة(صناعة األدوية اجلنيسة ) 1: (يهدف املشروع الصناعي إيبريال إىل حتقيق ما يلي . البشري
ً دمة التغلتوفري خ) 3(و )األشكال الصلبة(تغليف األدوية ) 2(   .على طلب املنتجني احملليني يف ومراقبة اجلودة بناء
 الصيدالنية حيز النشاط يف الشركات: المساهمات:  
% ) 70(وشركة سانويف %)  30(بني جمموعة صيدال  1999تأسست عام  ):WPS(وينثروب فارما صيدال  -

إنطلقت وحدة . خدام البشريمن أجل تصنيع وجتهيز وتسويق، يف اجلزائر، املنتجات الصيدالنية املوجهة لالست
عامال  103وتشغّل حاليا . 2000، الكائنة باملنطقة الصناعية واد السمار، يف اإلنتاج يف ديسمرب )WPS( اإلنتاج

ا  24.6، إنتاج 2012حيث حققت عام   ؛مليار دينار 1.8مليون وحدة لتبلغ قيمة مبيعا
بني جممع صيدال وشركة فايزر فارم  1998يف عام  شركة مشرتكة، تأسست ):PSM(فايزر صيدال مانوفكتورينغ  -

يف املنطقة  PSMتتواجد وحدة  .يب وتسويق املنتجات الصيدالنية والكيميائيةضاجلزائر من أجل تصنيع وتو 
 عامال وقد حققت يف عام  63توظف حاليا و  2003يف اإلنتاج يف فيفري  انطلقتالصناعية لواد السمار، 
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ا مال 10إنتاجا قيمته  2012   .دينار مليار 3.7يني وحدة ليبلغ رقم مبيعا
 نجازالمشاريع الصيدالنية قيد اإل  
بني  2012يف سبتمرب  أبرمتهو نتاج لشراكة : FNI- (SNM( هولدينغ مانوفكتورينغ أفريكانورث  –صيدال  -

الوطين والصندوق %)  49(هولدينغ مانوفكتورينغ  أفريكا، والشركة الكويتية نورث %) 49(جممع صيدال 
 ؛نشاء مركز متخصص يف تنمية تصنيع وتسويق األدوية املضادة للسرطانإل%)  02(لالستثمار 

، اكدميا، %) 44.51(بني جممع صيدال  1999هي مثرة شراكة أبرمت عام  :)شركة تاسيلي لألدوية(تافكو  -
تقع  ).السوائل والقطراتاحلقن و (سبيماكو وجي يب أم من أجل تصنيع وتسويق واسترياد املنتجات الصيدالنية 

  .وحدة اإلنتاج تافكو يف املنطقة الصناعية بالرويبة
 حيوز جممع صيدال أيضا على مسامهات يف شركات أخرى: مساهمات األخرىال: 
 ؛% 6.67) شركة مالية(اجلريي كلريينغ  -
  ؛% 4.46) مؤسسة إنتاج الزجاج(نوفر  -
 %. 0.38) زمات الطبيةالشركة العربية للصناعات الدوائية واملستل(اكدميا  -

  ة نتقديم مصنع جسر قسنطي  :ثالثا
حول نشاطه الصناعي يف ميدان  أنمن قبل معمر فرنسي بعد  1954وحدة جسر قسنطينة عام  تأسست

 عامدشنت كمؤسسة جزائرية بعد تأميمها وقد  1948عام ) Saint Eugène(الذي كان متواجدا من قبل ، األدوية
لبئر مراد  اإلداريةجسر قسنطينة باملنطقة الصناعية لبلدية جسر قسنطينة والتابعة للدائرة  جغرافيا تقع وحدة. 1977

وبا مؤسسة جن ،حيدها مشاال مساكن عمال الوحدة،  كلم جنوب غرب العاصمة اجلزائر  12توجد على بعد . رايس
 16 ـترتبع الوحدة على مساحة تقدر ب .ومن الشرق بلدية براقي) SNS( سسة الرزم املعدين واملعروفة باسمؤ نفطال غربا م

من  أنواعهااجلالوستية بكل  األنواعهكتار وهذه الوحدة هي الوحيدة على املستوى الوطين املتخصصة يف صناعة 
  .حديثةإنتاج بتكنولوجيا ) حماليل وأكياسوقارورات ، جرعات،حتاميل ،أقراص(
  الهيكل التنظيمي للمصنع  -1

مع شكل مصنع جسر قتَ إداريا،  من  اً كان فرع  أنبعد  2014سنة سنطينة عن طريق االمتصاص الذي طبقه ا
 يوضح) 02/04(الشكل رقم . هيكلة جممع صيدال إلعادةتطبيقا للسياسة اجلديدة  )Biotic(بيوتاك فروع شركة 

تتمثل . والعمال اإلطاراتهلا مدير وجمموعة من  إدارةكل   ؛داراتجموعة من اإلمب واملكوناهليكل التنظيمي للمصنع 
  1:يف ما يلي مهام إدارات مصنع جسر قسنطينة 

 ؛األخرى وباملديرية العامةاالتصال بالفروع اإلنتاج، متابعة ، الوحدة من مراقبة التسيري أعمالاملسؤول عن : المدير  
 ؛تواجدة باملؤسسةامل األقسامواحمليط اخلارجي للمؤسسة وخمتلف  اإلدارةتعمل على ضمان العالقة بني : السكرتارية  
 الداخلي، كما يوجد  األمن أعوان إىل إضافة، واإلعالماالستقبال والتوجيه  أعوانتتكون من : الصناعي األمن إدارة

  ؛ا مهندس مسؤول عن البيئة
  

                                                             
مع صيدال إدارة اعتمادا على وثائق مقدمة من  1  .ومصنع جسر قسنطينة التابع 
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  لمصنع جسر قسنطينة التابع لمجمع صيدال الهيكل التنظيمي): 02/04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  .مصنع جسر قسنطينة ةإدار من  ةوثائق مقدم: المصدر
  

 ضمان سري الوثائق، قياس منفعة خمطط الضمان العمال بالقرارات، إعالميتمثل دورها يف : الضمان والنوعية إدارة 
  ؛الصيدالنية واملنتجاتضمان املتابعة واملراجعة الداخلية ، واملشاركة يف تطوير البحث  إىل باإلضافة النوعية،

 ةمراقب إىل إضافة :املصنع منتجاتهمتها هي كتابة تقارير اخلرباء وطلبات تسجيل م: الصناعية التقنية اإلدارة 
  : التقنية حتتوي على قسمني واإلدارةاملنتجات الصيدالنية حتت شروط لضمان النوعية، 

 :التالية اإلنتاجيتكون من ورشات :  اإلنتاجقسم   - أ
  ؛والكبسوالت األقراصورشة صناعة  -
  ؛ورشة صناعة السوائل -
    ؛تحاميلصناعة الورشة  -
  ؛أكياسورشة صناعة حماليل مكثفة  -

 جنازإبالنهائي  املنتجومواد التحضري واملنتجات الداخلة يف  األوليةرفض املواد  أوقبول ل: الجودةمخبر مراقبة  – ب
  .األدوية إلنتاجية ري التسيري التقين للعملية التحض إىل إضافة كيميائية وامليكروبيولوجيا واملواد السامة،-التحاليل الفزيو

 األدويةمن  املنتج لتخزين نني، وخمز األولية املواد لتخزين ننيخمازن، خمز  أربعةحتتوي على  :التخطيط والتخزين إدارة 
   ؛املخزون التنسيق ومتابعة التصنيع وعمليات اجلرد إىل باإلضافة املنتجهي ختزين  اإلدارةالنهائية الصنع، مهمة هذه 

 إضافة إىل مصلحة اإلعالم اآليل ومصلحة تتكون من مديرية املوارد البشرية واملصاحل التابعة هلا،: العامة اإلدارة 
  ؛املصاريف العامة 
 ومسؤول عن العالقات الداخلية،  ،لألنظمةتتكون من مسؤول عن البحث والتنفيذ : المشتريات والتموين إدارة 

 ؛مسؤول عن العالقات اخلارجية إىل إضافة
 عن احملاسبة،  تتكون من عدة مصاحل، وعلى كل مصلحة مسؤول، إذ جند مسؤوالً  :ية والمحاسبةإدارة المال

  ؛تسيري امليزانية، وآخر مسؤول عن مراقبة اخلزينة عن االستثمار، مسؤوالً  مسؤول عن اجلباية، مسؤوالً 
 ؛وتنظيف التجهيزاتتقوم باملراقبة اليومية لآلالت ووسائل اإلنتاج، إضافة إىل صيانة   :إدارة الصيانة  
 تقوم بعدة مهمات لنجاح الفرع : إدارة االستثمارات أو المشاريع الجديدة. 

ار بني الختيطتني أخر ا، إضافة إىل حمكذلك حيتوي املصنع على حمطتني لتحليل املياه ومراقبتها من قبل استعماهل
  .ويةنوعية اهلواء من ناحية الربودة والسخونة والظروف املهيأة إلنتاج األد

  مديـــــــــــر المصنــــــــع

  السكرتارية 

  اإلدارة 
  العامة 

 إدارة األمن
  الصناعي 

إدارة الشراء   والتخزينإدارة التخطيط 
  والتموين 

إدارة املالية 
 واحملاسبة 

 التقنيةإدارة 
  الصناعية 

إدارة الضمان 
  والنوعية 
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   منتجات المصنع  -2
  مبوالتاأل: هيأشكال  مخس تأخذه اتمنتج، الصيدالنيةيف النشاطات الكيماوية  صمتخصهذا املصنع 

  :أنواع كل شكل من املنتجات) 02/04(اجلدول رقم  يوضح. واحملاليل املكثفة التحاميل ، الكبسوالت،قراصاألو  
  قسنطينة التابع لمجمع صيدال المنتجات لمصنع جسر أنواع): 02/04(لجدول رقم ا

  المنتجات  الشكل الصيدالني  الرقم

 les Ampoules(  - Enermag 1.5 g( مبوالتاأل  01
- Frubial Faible 

  )les Comprimes(األقراص   02

- Histagan 2 mg 
- Lamidaz 250mg 
- Primazol 400 mg/80mg  
- Viactal 50mg BT/2cps  

- Viactal 50mg BT/8cps  
- Zanitra 5mg  
- Diabenorm 0.5 mg 
- Diabenorm 1mg 
- Diabenorm 2mg 

  )les Gélules(كبسوالت ال  03
- Clofénal L.P 75m  
- Clofénal L.P 100m  
- Latidine 150m  
- Zanitra Plus  

  )les suppositoires( التحاميل  04
- Camphobiotic  Nourrissons  
- Camphobiotic Enfants   
-  Clofénal 25m   
-  Clofénal 100m    

- Hémorect 120mg/10m 
-  Niflumate 400mg 
-  Niflumate 700mg 

05  
 المحاليل المكثفة في شكل أكياس

 )les Solutés Massifs Poches(  
- Glucose lsot.5% 500ml 
- NaCI isot. 0,9% 250ml 
- NaCI isot. 0,9% 500ml 

   .على وثائق داخلية ملصنع جسر قسنطينة اعتمادامن إعداد الباحثة : المصدر

  مصنع جسر قسنطينةية وضع -3
مع صيدال على الرغم من جودة منتجاته يعاين مصنع جسر قسنطينة  العديد من املشاكل اليت حتد من التابع 

ا عدة مرات للمصنع أدائه   :وقد مت مالحظتها وفقا للزيارة امليدانية اليت قمنا 
 ؛ا قد يعرض املبىن لعمليات صيانة وترميممم من القرميد أسقفهوال تزال  1957قدم بناء املصنع فهو قائم منذ  -
 .سنة 17قدم االستثمارات واليت مل يتم جتديدها منذ أكثر من  -
 وترفع من الفاقد يف اإلنتاج نظرا حلساسية منتجات املصنع إنتاجيتهوجود أنشطة إنتاجية يدوية حتد من زيادة  -

 ؛واألجورويزيد من تكاليف الرواتب 
 ؛ اإلنتاجيةمن كمية وحدات الدفعة   %10 إىلأحيانا قد تصل  وجود كميات كبرية من الفاقد -
ا؛ أليام إالورشاته فهي ال تعمل  إحدىوجود طاقة غري مستغلة يف  -  حمددة حسب الطلب على منتجا
  ؛كامال  تنظيمية خالل شهر أوت ألسبابفيها  اإلنتاجيةتوقف العملية ميع الورشات بجبوجود طاقة غري مستغلة  -
     .عامل 470يف املسؤولية االجتماعية للعمال فهو يضم أكثر من تكال ارتفاع -

  الصيدالنيةة الصناع خصائص: الثانيالمطلب 
 اخرتاع كرباءات تسجلها املؤسسات كانت اليت العلمية االكتشافات نتيجة وازدهرت الصيدالنية الصناعة نشأت

 عةانالص جعل يف ساهم مما جمزية أرباح لتحقيق كافية العادة يف وتكون اهلامة األسواق من عدد مبوجبها وحتتكر
 ذه التحكم يف كبري بنفوذ تتمتعقة العمال الشركات وأصبحت العامل يف الصناعات أضخم من واحدةالصيدالنية 

  .1الصيدالنية املنتجات وأصناف أنواع تطوير يف ساهم مما الصناعة

                                                             
 .    28عبد احلكيم عبد اهللا النسور، مرجع سابق، ص 1
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  العامة الخصائص :أوال
 منى، األخر  الصناعية األنشطة من هغري  عن همتيز  اليت السمات من جموعةمب الصناعة الصيدالنية نشاط خيتص

ا وطبيعة املستخدمة واملواد الطبية املستحضرات طبيعة حيث   1:يلي ما اخلصائص هذهم أه ومن الصناعية عمليا
 يف ووضعها ةخاص لرتكيبة طبقا الكيماويات من الدوائية املستحضرات بتصنيع لألدوية املصنعة املؤسسات تقوم .1

 إيل الدوائية املستحضرات وتنقسم .لتسويقه وذلك األحجام خمتلفة عبوات يف هتعبئت مث ومن معني دوائي شكل
 :مها جمموعتني

 يف الواردة للرتكيبة طبقا بتصنيعها املؤسسات تقوم اليت الدوائية املستحضرات هي :دستورية دوائية ستحضراتم -
 ؛والنوفاجلني األسربين مستحضر مثل شركة من أكثر يف أنتاجها يتم ستحضراتامل وهذه العاملية األدوية دساتري

 وتقوم بامسهاة ومسجل املنتجة للمؤسسة ًا ملك تعترب اليت الدوائية املستحضرات هي :خاصة دوائية مستحضرات -
 والتطوير ثالبح قسم مبعرفة أوها في الفنيني مبعرفة أعدت خاصة لرتكيبة طبقا األصناف هذه بتصنيع املؤسسة

 هذا تنتج أن الدوائي للمستحضر املالكة املؤسسة غري مؤسسة ألي جيوز وال هلا  استشارية أو حبثية مراكز أو
 .واملتعاقدة للمستحضر املالكة الشركة بني يتم تعاقد مبوجب إال املستحضر

 ، تكبسوال،أقراص( :متنوعة صيدلية أشكاالً  تأخذ حيث منها املنتجة ألنواعا بكثرة الدوائية املستحضرات ميزتت .2
ا كما...  مراهم، قطرات شربة، أأمبوالت  ؛والكميات والنوع احلجم حيث من خمتلفة عبوات يف تعبأ أ

 رئيسية جمموعات يف جتميعها ميكن لكن املؤسسات الصيدالنية تنتجها اليت لألدوية املختلفة األصناف تتعدد .3
 خطوط جمموعة من هذه املؤسسات تتكون أن الطبيعي من نهإف مث ومن وأشكاهلا تصنيفها وطريقة طبيعتها حسب
 ؛دوائي شكل كل إلنتاج الالزمة الصناعية العمليات من جمموعة بتنفيذ منها إنتاجي خط كل خيتص إنتاجية

 التشغيل أوامر بتسلسل تتميز املختلفة الدوائية لألشكال اإلنتاج خطوط تتضمنها اليت الصناعية العمليات طبيعة أن .4
 إىل تصل أن بعد وحىت األسواق يف وتداوهلا وختزينها الدوائية املستحضرات إنتاج فرتات خالل تتبعها من ميكن مما

 ؛الطبية أو الصيدلية الرقابة ألغراض وذلك ياملستهلك النهائ
 تعترب اثاألحب ألن نظرا )أنشطة البحث والتطوير( التطبيقية األحباث على نفاقاإل بضخامة األدوية صناعة تتميز .5

 وحتسني تطوير أو جديدة دوائية مستحضرات استحداث ميكن لكي الصناعة هلذه الرئيسية من املتطلبات
 ، هلذا فان هذه الصناعة تتطلب رؤؤس أموال كبرية؛حاليا املنتجة الدوائية املستحضرات

 حياة يف الدواء ألمهية انظر  الرتيث أو لإلرجاء قابل غري طلب وهو املرونة ضعيف النهائي املنتج على الطلب .6
 .2األحيان معظم يف املستهلك وليس الطبيب هو الشراء قرار صاحب أن كما ،اإلنسان

   الصيدالنيةلصناعة ا في المستخدمة التكاليف طبيعة: ثانيا
 حيثسيتم تصنيفها مبا خيدم منوذج الدراسة املقرتح  األدويةخالل عرضنا لعناصر التكاليف املستخدمة يف صناعة 

 تكاليف مباشرة وتكاليف غري إىلتايل سيتم تصنيفها الوب ةبالوحدة املنتج سيتم االعتماد على معيار عالقة التكاليف
  املسحال أمري إبراهيملقد قدمت دراسة  .األنشطة أساسنظام التكاليف على املناسب لنظرا لكونه املعيار  مباشرة

                                                             
حنو تعزيز تنافسية املنتجات الفلسطينية، جامعة القدس املفتوحة، : صاحل إالغا، وسام الندمي، الصناعة الدوائية يف قطاع غزة واقع وآفاق ، حبث مقدم إىل املؤمتر االقتصادي جلامعة القدس املفتوحة 1

 .11-10، ص2012أكتوبر  17و 16: فلسطني، يومي
 .    29ص ،عبد احلكيم عبد اهللا النسور، مرجع سابق 2
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    1:كما يلي  ةالصيدالني الصناعات يف املستخدمة التكاليف عناصر
 التكاليف المباشرة  -1

  هذه وتعد )خدمات -إنتاج(ل عام لكل عمل بطاقة إعداد اإلنتاج أقسام داخل يتم: المباشرة األجورتكلفة 
 ساعات وعدد الشغلة، ورقم اإلنتاجي، القسم العمل، وطبيعة العامل، ورقم اسم على وحتتوي يومياً  البطاقة 

ً  املباشرة األجور من بنصيبها تشغيلة كل بتحميل التكاليف إدارة وتقوم .اإلنتاج وكمية الفعلية، العمل  على بناء
 تشغيلة لكل حساب إعداد خالل من ذلك ويتم املباشرة، األجور معدالت ضوء ويف العمل بطاقات حمتويات
 عمال الدواء صناعة يف اإلنتاج قسم يف العمالة وتشمل لتنفيذها املنصرفة التكاليف بعناصر تشغيلة كل لتحميل
 وحدة على مباشر بشكل تعمل اليت هي املباشرة العمالةف .اخلدمات وعمال التغليف وعمال والصيادلة اإلنتاج
 وعامالت والتعبئة التحضري مرحليت يف مباشرة عمالة اإلنتاج وعمال فالصيادلة اإلنتاجي، القسم يف اإلنتاج
  .التغليف مرحلة يف مباشرة عمالة التغليف وعمال

 ا إذ التكاليف عناصر بني من األوىل املرتبة املواد متثل حيث: لفة المواد المباشرةتك  من  أساسياً  عنصرًا  متثل إ
ا املباشرة املواد وتتسم اإلنتاج، تكلفة من  %80 من أكثر فقط املباشرة املواد وتبلغ اإلنتاج، تكلفة   ميكن بأ

 املباشرة املواد وتتمثل هلا، ختصيصها وبالتايل ، حدوثها، عن ؤولةاملس النهائي اإلنتاج وحدة جسم يف عينا متيزها
  : يلي فيما األدوية لصناعة

 مستحضر(ي النهائ املنتج تركيب يف تدخل واليت واملساعدة الرئيسية الكيماوية املواد يف ممثلة هي :المواد الخام 
ذا .صنف كل حسب حمددة وبنسبة معينة ملواصفات طبقاً  )معني  فعالة مواد إىل تنقسم اإ القول ميكن و

  :مساعدة وأخرى
 من أكثر على الواحد املستحضر حيتوي ما وكثرياً  الدوائي، املستحضر يف األساسي العنصر هي: المواد الفعالة -

 حيدد الدوائي، املستحضر اكتشاف عند متت اليت األحباث على وبناء تكوينه، يف تدخل فعالة كيماوية مادة
 مادة، كل من الكمية ومقدار الدوائي، املستحضر تركيب يف الداخلة الفعالة املواد الصيادلة أو الكيماويون

ا الفعالة املواد تصنف الرتكيبة وهذه مستحضر لكل تركيبة ويوجد  املستحضر، تركيب يف الداخلة املعيارية وكميا
 شكل الصنف معادلة إعداد أساس القائمة هذه مثل وتعترب الواحدة، الكبسولة حمتوي الرتكيبة هذه وحتدد

 املواد حجم فإن مثال كبسولة10000ما  صنف من التشغيلة حجم حتدد ما إذا حبيث مثال، كبسوالت
  ؛الرتكيبة يف الواحدة الكبسولة حمتويات يف كبسولة 10000 بضرب تتحدد الصنف ذا الواحدة للتشغيلة

  أو الصناعية العمليات أثناء الفعالة للمواد الكيمائي التفاعل يف تساعد كيماوية مواد هي: المساعدة المواد -
 املستحضر امتصاص على تساعد مواد أو والتخزين، التصنيع عمليات أثناء الدوائي للشكل حافظة مواد

  وكربونات البودرة مثل األقراص حتبيب لعملية الالزمة املواد املساعدة، املواد أمثلة ومن األمعاء يف الدوائي
 واخلاصة العامة الدساتري يف موجودة الفعالة املواد من الدواء تركيبة أن من وبالرغم .والنشا والالكتوز الكالسيوم 
 .الرتكيبة هذه تصنيع كيفية يف تكمن األمهية لكن العبوات وعلى 

                                                             
 رسالة غزة، بقطاع االدوية لصناعة االوسط الشرق شركة على تطبيقية دراسة: الفلسطينية يف الشركات الصناعية ABC األنشطة على املبين التكاليف نظام لتطبيق مقرتح أمري إبراهيم املسحال، تصور 1

 .99-97، ص2005االسالمية بغزة، فلسطني،  التجارة، ،اجلامعة والتمويل، كلية احملاسبة والتمويل، قسم احملاسبة يف املاجستري درجة على احلصول ملتطلبات استكماال مقدمة
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 ومن معني، ملستحضر خصيصًا  وتصرف املستحضرات تعبئة يف املستخدمة املواد يف وتتمثل: التعبئة مواد 
 الكمية وحتدد .وغريها والعلب العبوات وغطاءات والصفيح، البالستيك وعلب والزجاجات مبوالتاأل هاأمثلت

 ؛العبو حلجم طبقاً  الواحدة للتشغيلة التعبئة مواد من املعيارية
 والنشرة الكرتون علب مثل معينة لتشغيلة وتصرف العبوات تغليف يف املستخدمة املواد وتتمثل: التغليف مواد 

 طبقاً  الواحدة للتشغيلة التغليف مواد من املعيارية الكمية وتتحدد العبوات، للف السلوفان وورق ةالطبي
  .التغليف مواد من الواحدة العبوة الحتياجات 

 التكاليف غير المباشرة  -2
 بني توزيعها ضرورة  يستلزم مما معني، مستحضر أو لتشغيلة ختصيصها يصعب اليت العناصر جمموعة هي
 املباشرة غري الصناعية التكاليف وتشمل والعادلة املناسبة األسس باستخدام املستحضرات أو العمليات أو تالتشغيال
 :يلي كما عرضها وميكن اإلنتاجية اخلدمات مراكز لتكلفة باإلضافة اإلنتاج بقسم  مرتبطة عناصر

 اإلنتاجي، القسم نظافة موادو  آلخر، صنف من االنتقال عند اآلالت نظافة مواد مثل :المباشرة غير المواد 
 ؛األصناف كل يف تستخدم مساعدة ومواد اإلنتاج، لعمال أخرى ومستلزمات

 ؛اإلنتاجي القسم رئيس وأجور واملناولة اخلدمات وعمال واملشرفات، املشرفني أجور تشمل: المباشرة غير األجور 
 ؛الصيانة مصاريف اآللة، رغيا قطع حمركة، ىقو  اآللة، إهالك عن عبارة هي :اآللة تشغيل تكلفة 
 اإلنتاجية الخدمات مراكز تكلفة. 

 األداءلتحسين  أولىكخطوة جسر قسنطينة    مصنعب األنشطةتطبيق نظام التكاليف على أساس  :الثالثالمطلب 
 ا احمليطة والظروفمصنع جسر قسنطينة  نشاط وطبيعة يتناسب األنشطةأساس على ف التكالي نظام أن نرى 

 الختالف نتيجة للموارد استهالكها نسبة حيث من بينها فيما ختتلف واليت املؤسسة همنتجات تشكيلة تباينتو  تنوعحيث ت
دي وبالتايل من تهاأنشط على الطلب  غري فيلاالتكوترتفع  العملياتو  األنشطة وتشابك تعقدكما . )ABC(لا تطبيق ا
 املطلبهذا  يهدف .لتكلفةل السليم القياس تقرب منلل )ABC(لا قلتطبي ومنطقياً  مقبوالً  مربراُ  يكون قدوهذا  املباشرة

أداء مصنع جسر على أساس األنشطة يف حتسني التسيري مدى مسامهة كمرحلة سابقة ملعرفة ) ABC(الـتطبيق  إىل
   .هااملنتجات اليت يقدم على التكاليف توزيع بعملية للقيام) Microsoft Excel( برنامج استخدامحيث مت قسنطينة 

على مرحلتني، حيث يتم يف املرحلة األوىل حتميل التكاليف غري  )ABC(لانظام عمومًا تتم عملية حتميل التكلفة يف 
املباشرة على األنشطة وحتديد معدل التكلفة لكل نشاط، ويتم يف املرحلة الثانية حتميل التكاليف غري املباشرة على 

 Cooper( املسمى) Cooper(كوبر  منوذج تطبيق اخرتناولقد . بة إلجنازهاوفقًا لعدد األنشطة املطلو  أهداف التكلفة

Two-stages activity based costing system ( لـامناذج من بني)ABC( عالية لومات اليت يقدمها متتاز بدرجة لكون املع
:  عدة دراسات من بينهامن طرف العديد من الباحثني يف استخدامهدقة وبساطة تطبيقه حيث مت لمن التفصيل، ونظرًا 

 Ibrahim M. A. A.,  & al. 2014(دراسة ، )Blagojevic M., & al. 2010(دراسة  ،)Roztockit N., & al. 2004(دراسة 

على مرحلتني أساسيتني تشمالن معًا على مثان خطوات لتطبيق نظام التكاليف على أساس يشمل منوذج كوبر  ...) 
  :يلخص هذه املراحل )03/04(رقم والشكل . طبيعة النشاط الذي متارسه عنظر األنشطة يف أي مؤسسة بغض الن
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  مراحل تحميل التكلفة طبقًا لنموذج كوبر): 03/04(الشكل رقم 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Source: Narcyz Roztocki, J. David Porter, Robin M. Thomas, and Kim LaScola Needy (2004), A procedure for smooth 
implementation of activity-based costing in small companies, Journal of Engineering Management and Economics, Vol.16, 
n°04, p20. 

  1:وفيما يلي عرض مفصل هلذه املراحل
 وة يفأهم خطن جناح أو فشل تطبيق هذا النموذج يتوقف على جناح أو فشل هذه املرحلة فهي إ: المرحلة األولى

الباحثة على املقابالت الشخصية جلمع املعلومات الالزمة  اعتمدتمن أجل احلصول على أفضل النتائج فقد . النموذج
 وتشمل هذه املرحلة اخلطوتني األوىل والثانية من منوذج. املصنعاليت يقدمها  اإلنتاجوالعمل على التتبع الفعلي ملراحل 

  :كوبر
 مث جتميعها يف باملصنعمت حتديد وحتليل التكاليف املباشرة وغري املباشرة اخلاصة  هذه اخلطوة يف: الخطوة األولى ،

موعة الواحدة متجانسة داخليًا من حيث الصفات واخل قد مت التوصل إىل ل. صائصمراكز تكلفة حبيث تكون ا
مع لتكاليف غري املباشرة، املباشرة والباقي متعلقة با خاصة بالتكاليف) 3(ثالثة  ؛منها جمموعة) 14( عشرة أربعة

 :أنمالحظة 
مع؛ تكاليف البحث والتطوير املصنع ال يتحمل  -  بل يتحملها ا
معل يتحملها ب الصيدالنية النفاياتتكاليف التخلص من املصنع ال يتحمل  -  ؛ا
 ؛)LNCPP(الـ خمرباملنتجات يف  ىعلمراقبة اجلودة ال يتحمل املصنع تكاليف  -
 .مياه جوفية بارآلالمتالكه للمياه يف املصنع الك استهتوجد تكاليف  ال -

                                                             
  :اعتمادا على 1

- Narcyz Roztocki, J. David Porter, Robin M. Thomas, and Kim LaScola Needy (2004), A procedure for smooth 
implementation of activity-based costing in small companies, Journal of Engineering Management and Economics, Vol.16, 
n°4, p20-21. 
- Narcyz Roztocki (2010), Activity-based management for electronic commerce: A structured implementation procedure, 
Journal of  theoretical and applied electronic commerce research, University Of Talca, Vol.5, n°1, p2-4. 
- Mladenka Blagojevi, Dejan Markovi, Momilo Kujai, and Momilo Dobrodolac (2010), Applying activity based costing 
model on cost accounting of provider of universal postal services in developing countries, African Journal of Business 
Management, Vol.4, n°8, p1608-1609. 

 قسم على تطبيقية دراسة :ياحلكوم األورويب غزة مستشفى يف (ABC)األنشطة  على املبين التكاليف لنظام وفقاً  العالجية اخلدمة تكلفة شقفة، حساب إبراهيم درغام، خليل موسى ماهر -
لد، امليكروبيولوجي  .24، ص2008، فلسطني، 01: ،  العدد10: جملة جامعة األزهر بغزة، ا

لة األورويب غزة مستشفى األنشطة يف على املبين التكاليف لنظام املتقدمة النماذج أحد وتطبيق شقفة، دراسة إبراهيم درغام، خليل موسى ماهر - لد يةالعرب احلكومي، ا : ،  العدد29: لإلدارة، ا
 .33-16، ص2009مصر،  االدارية، للتنمية العربية ، املنظمة01

  هو املخترب الوطين لرقابة املنتجات الصيدالنية)Le Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques; LNCPP ( مستقل فهو خمرب خارجي
يقوم باختبارات خمربية وتقنية لعينات من كل دفعة إنتاجية من أي دواء باإلضافة إىل مراقبة امللف حة اجلزائرية مهمته الرئيسة مراقبة جودة املنتجات الصيدالنية حيث خارجي حتت اشراف وزارة الص

 .ااملستندي لكل دفعة لضمان سالمته

المرحلة 
 األولى

المرحلة 
 الثانية

1التكلفة  2التكلفة   3التكلفة    

1المنتج  2المنتج    

1النشاط  2النشاط   3النشاط    

فةمسببات التكل مسببات التكلفة  مسببات التكلفة 

 مسببات التكلفة مسببات التكلفة مسببات التكلفة
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موعات   :فيما يلي عرض تفصيلي هلذه ا
 :، وتضمتحملها املصنعي تشكل هذه املراكز التكاليف املباشرة اليت: مراكز التكاليف المباشرة .1

 ؛ورشاتال إنتاجبعمال  اخلاصة جوراألو  رواتبالوتشمل  ):واألجور الرواتب تكاليف( المجموعة األولى  
 موعة): الصيدالنيةتكاليف المستهلكات (الثانية  المجموعة  اخلامواد تكاليف امل وتتضمن هذه ا

 ؛األدوية إنتاجيف  املستخدمة
  اليت تظهر يف املنتج  األخرىتكاليف الوهي عبارة عن  ):المستهلكات العامةتكاليف (المجموعة الثالثة

 .النهائي كتكاليف التغليف

 :وتشمل املصنعتحملها ي تشكل هذه املراكز التكاليف غري املباشرة اليت: ف غير المباشرةمراكز التكالي .2
 موعة التكاليف غري املباشرة التالية ):الطاقةتكاليف ( المجموعة األولى  :وتضم هذه ا

 تكاليف الكهرباء؛  -
  تكاليف الغاز،  -
  .تكاليف احملروقات -

  موعة التكاليف غري املباشرة التاليةوتش): االتصاالتتكاليف (المجموعة الثانية    : مل هذه ا
   ؛اهلاتف -
  ؛نرتنتاأل -

  ( ستزيرى إ ):الخاصة بالعمال تكاليف المسؤولية االجتماعية( الثالثةالمجموعةEstes, 1975 ( أن
ة التكاليف االجتماعية متثل ما ينفق أو ما ينبغي إنفاقه إلزالة الضرر الناتج عن مزاولة الوحدة االقتصادي

تكاليف اجتماعية مباشرة تتمثل يف التضحيات االقتصادية  )1: (الشريازي إىلويقسمها  .لنشاطها مثل التلوث
اليت تتحملها الوحدة نتيجة قيامها إجباريا أو اختياريا بتنفيذ بعض الربامج واألنشطة االجتماعية واليت ال 

التكاليف  )2( ؛باشر على الوحدة احملاسبيةيتطلبها نشاطها اخلاص فهي أعباء ال تعود مبنفعة أو عائد م
تمع من أضرار أو تضحيات نتيجة ممارسة الوحدة لنشاطها  االجتماعية غري املباشرة فتتمثل بقيمة ما يتحمله ا

 وتكلفةا اخلاص للوحدة يعد عبئ اخلاص، فتلوث اهلواء واملياه والعوادم والنفايات اليت ترتتب على النشاط
موعة  حتتوي .1اجتماعية  :التكاليف غري املباشرة التاليةعلى هذه ا

  ؛مني على العمالتكاليف التأ -
   ؛تكاليف تعاقدات نقل العمال -
   ؛العمال إطعامتكاليف تعاقدات  -
   ؛مع األطباء تكاليف تعاقدات -
 .اخلدمات االجتماعيةتكاليف  -

  ملباشرة التاليةالتكاليف غري اعلى وحتتوي  ):تهيئة الورشاتتكاليف ( الرابعةالمجموعة: 

                                                             
منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، كلية العلوم : ، حبث مقدم يف امللتقى الدويل حــول)اإلفصاح احملاسيب( يةيوسف بوخلخال، املسؤولية االجتماعية للشركات يف ظل احملاسبة االجتماع 1

 .5، ص2012فيفري  15و 14  :ببشار، اجلزائر يومي طاهري حممد االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة
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  ؛تكاليف حتليل املاء -
   ؛تكاليف اختبار اهلواء -
   .والورشات اآلالت وتعقيم تكاليف تنظيف -

  تكاليف غري املباشرة التاليةالعلى وحتوي ): والضرائب تكاليف الخدمات العامة( الخامسةالمجموعة:   
 ؛جتهيزات املكتب -
  ؛خاصة مالبس -
 نقل املنتجات التام ملراكز التوزيع؛ -
   تكاليف الضرائب والرسوم؛ -

 يف الصيانةاملستخدمة ملواد اومشل عناصر التكاليف ): تكاليف الصيانة( السادسة المجموعة.  
  وتشمل ):المباشرة غير واألجور الرواتب تكاليف( السابعةالمجموعة: 

 اإلدارة؛ عمال رواتب وأجور -
 ؛ تسيري املخزونرواتب وأجور قسم  -
 ؛ احلراسةو  األمن عمالرواتب وأجور  -
 .عمال الصيانةرواتب وأجور  -

  ؛املصنعبواملبىن  واألثاث تاألجهزة واملعدا االهتالكأقساط  وهي): االهتالكتكاليف ( الثامنةالمجموعة 
  ؛يف املخربو كل ورشة   يفتكاليف اختبارات اجلودة على وحتتوى ): تكاليف مراقبة الجودة(التاسعة المجموعة 
  اآلتية املباشرة غري التكاليف وتضم ):متنوعة فالتكالي(العاشرة المجموعة:  

 السفر والتنقالت؛ مصاريف 
 ؛على املصنع التأمني 
 ؛تعاقدات التنظيف 
 الرتبصات؛ 
 مصاريف متنوعة أخرى. 

  تغليفها بوهي تكاليف حفظ الصناديق الكرتونية ): تكاليف الحفاظ على الجودة(الحادية عشر المجموعة
   .لزيادة حفظ األدوية من العوامل اخلارجية كالرطوبةلفان سو  بفيلم منيف قسم التخزين 

ورشات  4يف  إنتاجيةخطوط  5ضمن  ةوفق أعداد متباينة خمتلفمنتج  25بتقدمي مصنع جسر قسنطينة يقوم 
كفرتة   2016مارس التكاليف الشهرية لشهر  اختياروبالتايل تطلب األمر التعامل مع تكاليفها بشكل شهري وقد مت 

 األولوقد اخرتنا الثالثي  2016فريل أللشهر السابق النطالق تطبيق النموذج الذي كان يف شهر منوذج كوبر  لتطبيق
 مراعاة لعامل احلداثة وأيضا إلمكانية دراسة عالقتها مع العمالء وهل تلقت شكاوى منهم أم ال 2016من سنة 

رقم واجلدول . الدراسة نوعا من اجل ذلك لتعرف على تكاليف الفشل اخلارجي إذا وجدت فحاولنا أبعاد فرتة
  .املصنعيظهر مراكز التكلفة ومسببات كل مركز وقيمة التكاليف اليت يتحملها  )03/04(
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  ومسبباتها مصنع جسر قسنطينةمراكز تكلفة ): 03/04(الجدول رقم 
  دج: الوحدة

  مسبب التكلفة  التكلفة الشهرية  مراكز التكلفة  الرقم  طبيعة المركز

راك
م

ز  ف 
كالي

الت
شرة

مبا
ال

  

  نسبة االستفادة 13,267,818.51 جمموعة تكاليف الرواتب واألجور املباشرة  1
  ستخدامنسبة اال  28,394,145.8386 الصيدالنيةجمموعة تكاليف املستهلكات   2
  ستخدامنسبة اال  51,642,769.3699  جمموعة تكاليف املستهلكات العامة  3

شر 
مبا

ر ال
 غي

يف
كال

 الت
اكز

مر
  ة

  نسبة االستفادة  1,524,584.11 جمموعة تكاليف الطاقة   4
  نسبة االستفادة 93,087.81  جمموعة تكاليف االتصاالت   5
  عدد العمال 13,373,329.61  املسؤولية االجتماعية اخلاصة بالعمالجمموعة تكاليف   6
  نسبة االستفادة  7,213.11  التهيئةجمموعة تكاليف   7
  االستفادة نسبة   1,029,551.1200  والضرائب خلدمات العامةاجمموعة تكاليف   8
  نسبة االستفادة  205,666.51 جمموعة تكاليف الصيانة  9
  نسبة االستفادة  21,940,079.77 غري املباشرة واألجورجمموعة تكاليف الرواتب   10
  نسبة االستفادة  140,680,385.07   االهتالكجمموعة تكاليف   11
  نسبة االستفادة  167,511.03  مراقبة اجلودةاليف جمموعة تك  12
  نسبة االستفادة   1,406,002.0000 جمموعة تكاليف متنوعة  13
  نسبة االستفادة 33,653.4016  احلفاظ على اجلودة جمموعة تكاليف  14

  /  273,765,797.2601  المجموع
  

  .الورشاتعمال احملاسب و و  مراقب التسيري يف مصنععلى جمموعة من املقابالت مع  اعتمادا من إعداد الباحثة: المصدر

حيث تندرج هذه  املصنعاليت يقدمها  املنتجاتمسببات التكلفة السابقة على أساس طبيعة  اختيارلقد مت 
يئة خاصة ومعدات خاصة  فاملنتجات الصيدالنية. الفعلي االستخداماملسببات ضمن مسببات  بشكل عام حتتاج إىل 

باإلضافة إىل أن هذا النوع من املسببات . أخرى إىل إنتاجيةوحىت من دفعة  خرآإىل  منتجتلف من وعمليات خاصة خت
فيها، هلذا فقد مت  تسببت اليت حيقق مبدأ العدالة ويراعي العالقة السببية بني عناصر التكاليف غري املباشرة واألنشطة

  .لب جمموعات التكاليفكمسبب التكلفة ألغونسبة االستخدام    االستفادةنسبة  اختيار
ساسية لنجاح أيضًا من الركائز األهذه اخلطوة خالل هذه اخلطوة مت حتديد وحتليل األنشطة وتعترب : الخطوة الثانية

يعتمد على مدى جناح عملية حتليل التكاليف على أساس األنشطة تطبيق نظام  وأن جناح ، خاصةاألوىل املرحلة
من خالل إجراء  املصنعمت حتليل األنشطة اليت متارس يف قد و  .رغوب يف دراستهامل صنعاملأو  املؤسسةاألنشطة يف 
املخزون،  إدارة، مسؤول الصيانة، مسؤول اإلنتاجوخطوط ورشات مسؤويل مراقب التسيري، احملاسب املايل، املقابالت مع 

     .، مسؤول املوارد البشريةمسؤول الضمان واجلودة، مسؤول املخرب
  العملية اإلنتاجية في مصنع جسر قسنطينة  أنشطةمجموعات  -1

مجمع لة التابع لنيف مصنع جسر قسنطي ورشاتأربع ب نتاجاإلخطوط  5من خالل الزيارة امليدانية الحظنا وجود 
  : األنشطةواليت سوف يتم تقدميها كشكل من قاموس  لديها األنشطة التاليةواليت متارس 

 أنشطة التسهيالت العامة  )1
  ؛احلسن للمصنع التسيريواحملاسبية اليت تضمن  اإلدارية األعمالكل : والمالية ريةاإلداالخدمات   
 ؛األعمالوغريها من  اآلالت أوالصيانة اخلاصة باملباين  كأعمال :الصيانة 
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 ورشة موجهة  يأىل على كل املواد مهما كان مصدرها وإوهو نشاط عام يطبق : مراقبة جودة المواد المشتراة
  ؛املواد املشرتاة قبل دخوهلا اىل املخازن ة جودةمراقبحيث يتم 

 جتهيزات ولوازم مكتب، معدات وأدوات الصيانة  ،التام اإلنتاجختزين املادة األولية، يشمل  :التخزين ...    
 ؛مني املؤسسة وكذا تسجيل دخول وخروج املوظفني الكرتونياالنشاط املتعلق بتأوهو : والحراسة األمن    
 تتحمل املؤسسة بعض من تكاليف املسؤولية  :بالعمال ةالخاص المسؤولية االجتماعيةي النشاط التجميع

معواملوردين واجلمهور  بالعمالءكبعض التكاليف املتعلقة االجتماعية والباقي      :يتحمله ا
  ؛نشاط النقل  العمال -
  ؛نشاط إطعام العمال -
 ....باءالتعاقد مع األط: نشاط خدمات االجتماعية مقدمة للعاملني  -

 نشطة على مستوى الوحدة وخطوط اإلنتاجأ )2
ة األنشطةوهي جمموعة : العامة األنشطة .1  :اليت متارسها كل ورشات املصنع املتشا
 اإلشعار يتم يف هذا النشاط طباعة  :الطباعة)Notice ( القسيمة)Vignette( الصناديق  أوب الدواء لعاخلاصة ب

 ؛حسب عدد الوحدات املنتجةالكرتونية وكذا االحتفاظ بنماذج منها 
  يتم تعقيم اآلالت والورشات عند:  الورشةتهيئة: 

 ؛واألمنجل احلفاظ على شروط السالمة أدفعة إنتاجية من نفس الدواء من  كل   -
  . احلرص على إلغاء أثر وبقايا الدواء السابق من اآلالت املستخدمة يف الورشة أجلكل نوع من دواء من  -
 ؛يتم تسليم املواد اخلام إىل الورشات من قبل نشاط التخزين :استالم المواد الخام 
 باختبارها خمربيًا صفات املواد اخلام اقبل انطالق العملية اإلنتاجية يتم التأكد من مو : المواد الخام مراقبة جودة 

  ؛لضمان جودة املنتجات
 تحديد تركيز كل مادة مستخدمة يف ام لواد اخلامليتم وزن عند التأكد من مطابقة املواد اخلام للمواصفات : الوزن

 ؛صناعة كل صنف من األدوية
  تأيت الصناديق الكرتونية غري هو نشاط يدوي يف مجيع مراحله حيث  :الصناديق الكرتونيةتعليب األدوية في

لصقها بشريط خاص مكتوب عليه اسم صيدال لتكون على شكل من خالل  تشكيلهافيتم  من املخزنجاهزة كليا 
 ،كرقم الدفعة اإلنتاجيةمتعلقة بالدفعة ا املعلومات األساسية  ما يتم إلصاق قسيمة كبرية لكل صندوقمكعب ك

كما يتم صناديق  التلك يف  )لنهائياملنتج ا(األدوية وضع علب  مث يتم، ...نتهاء الصالحيةتاريخ اإل ،تاريخ اإلنتاج
  ؛والعوامل اخلارجية بغالف شفاف حيميها من الغبارصناديق اللف كل جمموعة من 

 يف خمترب املصنع وهذا عينات منها لالختبار  تؤخذالدفعة  إنتاجبعد انتهاء عملية  :مراقبة جودة المنتج النهائي
  ؛املنتج النهائي مطابق جلميع املواصفات أنمن  للتأكد

 ة فيها إىل املخزن   يتم تسليم الوحدات املنتج اإلنتاجيةبعد التأكد من صالحية الدفعة  :تسليم إلى المخزن
 ؛وانتظار نتيجة التحليل يف املخابر اخلارجية لتسويقها
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  خذ عينات منها لالختبار يف الدفعة تؤ  إنتاجبعد انتهاء عملية  :مخابر الخارجيةمراقبة جودة المنتج النهائي في
تقريرا  أوصريح بتسويقه مث مينح ت اإلنتاج املنتج النهائي مطابق جلميع مواصفات أنمن  لتأكد )LNCPP(الـ خمرب

  ؛ألسباب منع تسويقه
  بل  تتم فقط خمربيًا  ال اإلنتاجيةإن رقابة جودة الدفعة  :اإلنتاجالنشاط التجميعي الفحص المستندي لدفعة

كعدد االختبارت، عدد التدخالت،   فيهااليت تتم  اإلجراءاتحيث لكل دفعة ملف خاص تسجل فيه كل  مستندياً 
  .  الدفعة إنتاج أثناء، وغريها حيث يتم وصف دقيق رقمي ووصفي لكل ما حيدث تاآلالعمليات التوقف 

 )Les suppositoires(التحاميل  اإلنتاجيأنشطة الخط  .2
 ؛كونات الالزمة إلنتاج التحاميلامليتم يف هذا النشاط مزج :  مزيج المكونات  
 وإجراءتركيزها : الدفعة اإلنتاجية ملراقبةخذ عينات من مزيج مكونات أيتم هنا : مزيج المكونات مراقبة جودة 

 ؛بعض الفحوص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس املزج
 آلة واحدة وهو مكون من األنشطة لقيام مت اعتبار هذا النشاط على انه نشاط جتميعي : ليإنتاج التحام

 :الفرعية التالية
م تشكيلهما حسب حجم وشكل التحميلة ويكون نا يتم وضع فيلمني أملنيومني يته: التغليف األولي -

 ؛دون كتابة خرواآل ،والشركة املنتجة تركيزهعلومات األساسية للدواء كامسه حجمه املأحدمها مكتوب عليه 
   ؛الدواء إلضافةمفتوحا من اجلهة العليا  يبقى نأمث يتم لصقهما على 

مزج مكونات  عنا بآلة مربوطة باآللة املسؤولة ليآيتم إضافة الدواء : إضافة الدواء إلى كل تحميله فارغة -
 ؛يف كل حتميلة لالزماالدواء مع احرتام الوزن 

 ؛الدواء إنتاجيف جهاز مربد صغري أفقي على مرحلتني وفقا لشروط  لميامير شريط التح :ميلاتبريد التح -
يئة الغالف األ اً نظر  :لالستخدام ميلاتهيئة شكل التح - ويل ليكون سهل خلصوصية هذا املنتج يتم 

 ؛االستعمال من خالل نقش خاص يسهل فتحه
  ؛حسب كل دواء تحاميلالها من الف حمتو تإىل شرائح خي تحاميليتم تقطيع شريط ال: تقطيع الفيلم -
 .ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة القسيمة آليا اإلشعار هنا يتم إضافة: للدواء الثانويالتغليف  -
 يتم مراقبة " إنتاج التحاميل"خالل كل نشاط جزئي من النشاط التجميعي : ل المراحلفي ك مراقبة الجودة

 .ومطابقته للمواصفات األخطاءمن سالمة املنتج من  للتأكداجلودة 
  )les Comprimes( األقراص اإلنتاجيأنشطة الخط  .3

 ؛تاج األقراصنكونات الالزمة إلاملهذا النشاط مزج يتم يف : مزيج المكونات  
 وإجراءتركيزها : خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبةأيتم هنا : قبة جودة مزيج المكوناتمرا 

 ؛بعض الفحوص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس املزج
 راحل اليت ينتج عنها يف النهاية املالقيام بكافة يتم يف هذا النشاط : تشكيل القرصالتجميعي لنشاط ال

  ؛الدواء يف شكلها النهائي أقراص تشكيل
  نتاج كل مرحلة ورقابة سالمتها لالستمرار يف العملية خذ عينات من أيتم هنا : في كل المراحلمراقبة جودة 
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ا: أقراص الدفعة اإلنتاجية ملراقبةيتم مراقبة جودة  األخريمث يف  اإلنتاجية ا ووز من ... تركيزها، شروط ذوبا
 ؛صنع الدواء ملواصفاتطابقة الدفعة الفحوص للتأكد من م

 ميكن القول أن هذا النشاط متارسه آلة واحدة حيث يتم:  التغليف : 
مث تغلف بفيلم  القرصهنا يتم وضع فيلم شفاف يتم تشكيله حسب حجم وشكل : التغليف األولي -

مث يتم تقطيع الفيلم . ةوالشركة املنتج هعلومات األساسية للدواء كامسه حجمه تركيز املأملنيومي مكتوب عليه 
  ؛حسب كل دواء األقراصها من الف حمتو تإىل شرائح خي

 ؛وإغالقها وإضافة القسيمة آليا ووضع الدواء يف العلبة يدوياً  اإلشعار هنا يتم إضافة: التغليف الثانوي للدواء -
 )Les guélules(الكبسوالت  اإلنتاجيأنشطة الخط  .4

 وأغلفتهاذه األنواع من األدوية باستخدام تركيبة دواء الكبسوالت يتم يف هذا اخلط التجميع النهائي هل
 :املستوردة حيث ميارس يف هذا اخلط األنشطة التالية

  لتخرج يف شكل كبسوالت ) 01(يتم وضع تركيبة الدواء وأغلفة الكبسولة يف اآللة :  الكبسولة تركيبنشاط
  ؛نصفها األسفلغالبا ما تكون كل كبسولة لون نصفها األعلى خمتلف عن 

 ا: خذ عينات من كبسوالت دفعة اإلنتاجية ملراقبةأيتم هنا : مراقبة جودة كبسولة الدواء : تركيزها، شروط ذوبا
ا   ؛من الفحوص للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس صنع الدواء... ووز

  إىل غرفة اآللة ) 1(آللة يتم هنا النقل اليدوي للكبسوالت من غرفة ا): 02(نشاط نقل الكبسولة إلى اآللة
  ؛يف بيئة معقمة وحافظة للدواء) 02(
 ميكن القول أن هذا النشاط متارسه آلة واحدة حيث يتم:  نشاط التغليف : 

هنا يتم وضع فيلم شفاف يتم تشكيله حسب حجم وشكل الكبسولة مث تغلف بفيلم : التغليف األولي  -
كمريا بمث مراقبتها . والشركة املنتجة هكامسه حجمه تركيز   علومات األساسية للدواءاملأملنيومي مكتوب عليه 

  ؛حسب كل دواء خمتلفةخاصة للتأكد من جودة الدواء مث يتم تقطيع الفيلم إىل شرائح 
 .آليا اإلشعار ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة القسيمة  هنا يتم إضافة: للدواء يالثانالتغليف  -

 )Les Ampoules buvables( والتمباأل اإلنتاجيأنشطة الخط  .5
 ؛نتاج األقراصكونات الالزمة إلامليتم يف هذا النشاط مزج : مزيج المكونات  
 وإجراءتركيزها : خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبةأيتم هنا : مراقبة جودة مزيج المكونات 

 ؛جبعض الفحوص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس املز 
 حدوث تفاعالت فيتم  انتظاراملزيج املكونات من جودة  التأكديشرتط يف هذا املنتج بعد : التخزين المؤقت

    ؛ضمن شروط معينة اآللةختزين املزيج يف 
 مبولة مبوقد مث حلم األة كميات حمددة  ئاليت تقوم بتعب) 2(التعبئة  اآللةيف  مبوالتتوضع األ: مبوالتاأل تعبئة

 اآللةزعها من نالتالفة اليت يتم  مبوالتتظهر األعلى مرحلة رقابة جودة اللحم بإضافة مادة معينة  مث مترناري 
 ؛يف صناديق صغرية مبوالتمث جتمع األ  يدوياً 

 ؛األوىلمرحلة التغليف  إىليف عربة مث يتم نقلها  مبوالتيتم جتميع األ :للتغليف اليدوي مبوالتنقل األ 
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  يف علبة كرتونية  مبوالتوضع األ مث يدوياً  03 اآللة إىل 02 اآللةمن  مبوالتل األتنقيتم : األولىالتغليف
 ؛غاية تسليمها للمستهلك إىلراحل املتضمن عدم تعرضها للكسر يف باقي 

 ؛مبوالتتابع لورشة األ قسم الطبخ إىلونقلها  مبوالتيتم جتميع األ :للطبخ مبوالتنقل األ  
 ؛زمنية حمددةالطبخ وفقا لشروط معينة ملدة  إىل مبوالتتعريض صناديق األ :الطبخ 
 عملية تغليفها  إلكماللقسم التغليف  مبوالتاأل إرجاعبعد عملية الطبخ يتم  :من الطبخ مبوالتاأل إرجاع

 ؛آليااإلشعار ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة القسيمة  إضافة ووضع
 نذ انطالق نشاط التخزين املؤقت وحىت نشاط الطبخيبدأ هذا النشاط بصفة مستمرة م :مراقة الجودة 

 ؛حيث يتم مراقبتها قبل وأثناء وبعد كل مرحلة للتأكد من مطابقة مواصفات اإلنتاج
 آليااإلشعار ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة القسيمة  هنا يتم إضافة :التغليف النهائي. 

 )Les solutés massifs poches(أكياس لمحاليل المكثفة في شكلا اإلنتاجيأنشطة الخط  .6
 ؛لاحملالي نتاجإلكونات الالزمة امليتم يف هذا النشاط مزج : مزيج المكونات  
 وإجراءتركيزها : خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبةأيتم هنا : مراقبة جودة مزيج المكونات 

 .يس املزجبعض الفحوص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاي
 تغليفالبتقوم  آللةسطوانة غالف بالستيكي خاص أيتم تركيب  :تعبئة المحلول في أكياس بالستيكية 

حيث حيتوي كل كيس على معلومات خاصة   بطريقة خاصة للحفاظ عن احمللولنييف كيسني بالستيكي األويل
 . باحمللول الذي حيتويه

 اتر : دفعة اإلنتاجية ملراقبة أكياس خذ عينات منأيتم هنا : 1 األكياس مراقبة جودة : كيزها، شروط ذوبا
ا  ؛من الفحوص للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس صنع الدواء ...ووز

 ؛قسم التعقيم يدويا إىلاحملاليل املكثفة من قسم التعبئة  أكياسيتم نقل : نقل المنتجات للتعقيم 
 ؛وفقا لشروط خاصةلتعقيمها  يدوياً  التعقيم آلةأكياس احملاليل يف وضع يتم  :التعقيم  
  ؛يف الورشة النهائي قسم التغليف إىل يدوياً  األكياسنقل يتم  :لقسم التغليفنقل المنتجات 
  وجودة  األكياستعقيم من جودة  التأكديتم بعد عملية التعقيم : ألكياسوالتغليف النهائي ل جودةالمراقبة

 .خاصة آلةللمواصفات من خالل  تهامطابقو  األكياسغليف سالمة ت للتأكد منلكل كيس  األويلالتغليف 
  :إنتاجية، وتشملكل دفعة   تتم يف كل ورشةاليت األنشطة هي :  أنشطة على مستوى الدفعات اإلنتاجية )3
  ؛اإلنتاجوالبيئة لورشة  اآلالتيئة جتهيز و وهي : لإلنتاجتهيئة الورشة 
  ؛شةداخل كل ور واملنتجات قيد التصنيع وتعىن حترك املواد : الورشاتفي مناولة النشاط   
 إىلمن دفعة مراقبة اجلودةتلف عدد مرات أحيانا قد خي: لكل دفعة إنتاجيةمراقبة الجودة التجميعي نشاط ال 

على مستوى الدفعة  ممارساً  اً رقابة جودة مزيج املكونات وهنا يصبح هذا النشاط نشاط خصوصاً  أخرى
   : يشملقد و  اإلنتاجية

يف كل ورشة يتم التأكد من صالحية املادة األولية املستخدمة   على مستوى: حية المادة األوليةرقابة صال -
  ؛مباشرة قبل االنطالق يف العملية اإلنتاجيةكل دفعة   إنتاج
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من جودة وسالمة  التأكديتم  إنتاجيةأثناء انطالق كل مرحلة : عنصف مصن اإلنتاج وتحليل فحص -
 ؛املرحلة اليت سبقتها

 لتأكدلعينات من كل دفعة  خذؤ ت اإلنتاجيةبعد االنتهاء من العملية  :اإلنتاج التام الصنع تحليلو  فحص -
  ؛ودة وصالحيتها لالستخداماجلمن مستوى 

 وجتهيز املبيعات مكاملة إجراءجمموعة من املهام مثل  األنشطةتشمل هذه  :أنشطة على مستوى العميل )4
موع العمالء ال الشكاوى، شحن املنتجات واستقببيعاتامل اتترتيب ة  خالل شهر مارس  .وهي تقريبا متشا

  :عمالء هم 4كان للمؤسسة   2016
 ؛1مركز التوزيع  *
 ؛2مركز التوزيع   *
  ؛3مركز التوزيع  *
 .1 ملؤسسةا  *

  :السابقة لألنشطةمسببات التكلفة ) 04/04(اجلدول رقم حيدد 
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  ومسببات التكلفة الخاصة بها ع جسر قسنطينةمصنأنشطة ): 04/04(لجدول رقم ا
  مسبب التكلفة  النشاط  الرقم  طبيعة النشاط

وعة
جم

م
الت  

سهي
 الت

شطة
األن

 
امة

الع
  

)
دة 

سان
ة م

شط
أن

–
ير 

غ
شرة

مبا
(  

  نسبة االستفادة اخلدمات اإلدارية واملالية  1
  نسبة االستفادة الصيانة  2
  دةنسبة االستفا  مراقبة جودة املنتجات املشرتاه  3
  نسبة االستفادة التخزين  4
  نسبة االستفادة نشاط األمن واحلراسة  5
  نسبة االستفادة أنشطة املسؤولية االجتماعية اخلاص بالعمال  6
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  عدد املطبوعات الطباعة  7
  عدد املرات يئة الورشة  8
 عدد املرات واد اخلاماستالم امل  9

 عدد مرات الفحص املواد اخلام مراقبة جودة  10
 عدد الدفعات الوزن  11
  الصناديقيف مرات التعبئة عدد  تعليب األدوية يف الصناديق الكرتونية  12
  عدد مرات الفحص مراقبة جودة املنتج النهائي  13
  عدد مرات التسليم  تسليم إىل املخزنال  14
  عدد الدفعات  اإلنتاجالنشاط التجميعي الفحص املستندي لدفعة   15
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ميل 
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ال

  

  عدد الدفعات )التحاميل( مزيج املكونات  16
  عدد مرات الفحص )التحاميل( مزيج املكونات مراقبة جودة  17
  عدد الوحدات املنتجة التحاميلإنتاج   18
  عدد مرات الفحص لتحاميل إنتاج مراحل يف كل  مراقبة اجلودة  19
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  عدد الدفعات  )األقراص( مزيج املكونات  20
  عدد مرات الفحص )األقراص( مراقبة جودة مزيج املكونات  21
  عدد الدفعات  تشكيل القرص  22
  عدد مرات الفحص )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل  23
  عدد الوحدات املنتجة  لألقراصالنهائي التغليف   24
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  عدد الكبسوالت  تركيب الكبسولة  25
  عدد مرات الفحص مراقبة جودة كبسولة الدواء  26
  عدد مرات النقل  )02(نقل الكبسولة إىل اآللة   27
  االمبوالتعدد  النهائي للكبسوالت التغليف  28

أ
 األ

جي
إلنتا

ط ا
الخ

طة 
نش

الت
مبو

  

  عدد الدفعات  )األمبوالت(  مزيج املكونات  29
  عدد مرات الفحص )األمبوالت( مراقبة جودة مزيج املكونات  30
  لإلجناز الالزم الوقت التخزين املؤقت  31
  عدد الوحدات املنتجة تعبئة األمبوالت  32
  ات النقلعدد مر  األويلنقل األمبوالت للتغليف  33
  عدد الوحدات املنتجة لألمبوالت التغليف األوىل 34
  عدد مرات النقل نقل األمبوالت للطبخ 35
  لإلجناز الالزم الوقت الطبخ 36
  عدد مرات النقل األمبوالت من الطبخ إرجاع 37
  عدد مرات الفحص لألمبوالت مراقبة اجلودة يف كل املراحل 38
  عدد الوحدات املنتجة لألمبوالت  هائيالتغليف الن 39
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  عدد الدفعات  )احملاليل املكثفة( مزيج املكونات 40
  عدد مرات الفحص )احملاليل املكثفة( مراقبة جودة مزيج املكونات 41
  عدد الوحدات املنتجة تعبئة احمللول يف أكياس بالستيكية 42
  عدد مرات الفحص 1 األكياسراقبة جودة م 43
  عدد مرات النقل للتعقيم  األكياسنقل  44
  لإلجناز الالزم الوقت األكياس تعقيم 45
  عدد مرات النقل النهائيلقسم التغليف  األكياسنقل  46
  عدد مرات الفحص مراقبة اجلودة والتغليف النهائي األكياس  47

  أنشطة العميل 

  نسبة االستفادة  -1-توزيع ع املنتجات ملركز توزي  48
  نسبة االستفادة  -2-توزيع توزيع املنتجات ملركز   49
  نسبة االستفادة  -3-توزيع توزيع املنتجات ملركز   50
  نسبة االستفادة )1(املؤسسة توزيع املنتجات   51

  .املصنععة من املقابالت عمال على جممو  اعتمادا من إعداد الباحثة: المصدر                    

  :لقد تباينت مسببات التكلفة السابقة بني مسببات العمليات ومسببات زمنية ومسببات االستعمال الفعلي
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 هي تلك املسببات اليت تركز على عدد مرات تأدية النشاط الواحد وقد مت  :مسببات خاصة بالعمليات
قد حتتاج إىل نفس القدر  مصنع جسر قسنطينةاليت يقدمها  تاملنتجاهذا النوع من املسببات لكون  استخدامها

  ؛الدواء إلنتاجيعد نشاطا تابعا لشروط التقنية  إنتاجييف كل خط مراقبة اجلودة فمثال نشاط . من أنشطة معينة
 تم باملدة الزمنية ولقد : مسببات زمنية  ستخدم هذا النوع من املسببات نظرا لوجوداوهي تلك املسببات اليت 

يف وطبخها  اإلنتاجيةالدفعة  إنتاجأثناء  طويالً  وقتاً يستغرق  مبوالتاأل إنتاججناز النشاط فمثال فارق زمين كبري إل
  ؛تستغرق نفس الوقت حني باقي الورشات ال

 يئة خاصة ومعدات  املنتجات الصيدالنيةكما سبقت اإلشارة إىل أن : مسببات االستعمال الفعلي حتتاج إىل 
كما أن هذا   نسبة االستفادة هذا النوع من املسببات مثل استخدامات خاصة ولذلك مت اللجوء إىل خاصة وعملي

  .واملنتجات اليت تستهلكها النوع من املسببات يعمل على حتقيق مبدأ العدالة ويراعي العالقة السببية بني األنشطة
فة أو األنشطة من خالل املقابالت الشخصية لكل مراكز التكل استخدامهامسببات التكلفة اليت مت  اختيارقد مت ل

وتعترب هذه املسببات حسب وجهة نظر كل من عمال  . ري ملصنع جسر قسنطينةيمراقب التسمع كل من عمال القسم 
عليها يف عملية حتميل التكاليف  االعتمادوحىت الباحثة هي مسببات أكثر منطقية واليت ميكن  ومراقب التسيري الورشات

  .مصنع جسر قسنطينةعلى أنشطة 
  لمصنع جسر قسنطينة تصنيف األنشطة -2

 تصنيف األنشطة إلى مضيفة للقيمة وغير مضيفة للقيمة .1
 قد تكون أساسية أو مساندة فهي تلك األنشطة اليت تضيف قيمة من وجهة : األنشطة المضيفة للقيمة

  .نشاط التغليف، أو فحص اجلودة: نظر عميل مثل
 وقد تكون األنشطة األساسية أو مساندة أنشطة غري مضيفة للقيمة من: األنشطة غير المضيفة للقيمة 

 . نظر العمالء كما تشمل األنشطة غري املضيفة للقيمة أيضا مجيع األنشطة املنحرفة وجهة
 منحرفة/مساندة/تصنيف األنشطة إلى أساسية  .2

 صر السابقوتشمل جمموعات االنشطة التالية واليت مت شرحها يف العن: األنشطة األساسية: 
  ؛مبوالتبورشة األجمموعة األنشطة املباشرة اخلاصة  -
  ؛والكبسوالت األقراصبورشة جمموعة األنشطة املباشرة اخلاصة  -
 ؛بورشة احملاليل املكثفةجمموعة األنشطة املباشرة اخلاصة  -
 .بورشة التحاميلجمموعة األنشطة املباشرة اخلاصة  -

 مثل أنشطة اإلدارة  املصنعنشطة اإلدارية الداعمة ألنشطة جمموعة األ وتتمثل يف :األنشطة المساندة
 ... واحلراسة األمن، واملالية

 يف خمتلف  امليدانية للمنتجاتعاينة املناقش واالستفسار مع العمال وكذا المن خالل : األنشطة المنحرفة
جبميع تعلق خالل فرتة الدراسة فقد الحظنا أن هذا النوع من األنشطة م ورشات مصنع جسر قسنطينة

الناتج على التزام املصنع مبواصفات اجلودة  اإلتالف أنشطة وأيضا اإلنتاج أثناءاخلطـأ اليت قد تقع  أنشطة
فمثال يف  .املنتجني لطبيعة غالف كالنظرا  مبوالتاألليل املكثفة و ااحمليف املنتج وهي كثرية يف ورشيت 
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كثرة بطبيعة هذه املادة فهو معرض خلطر الثقب سريعا ن غالفها بالستيكي ونظر لإليل املكثفة فااحمل ورشة
 األشياءبسط أزجاج املعرض للكسر من ال األويلتغليفها ف مبوالتاأل أما. مما لو كان ينقل آليا نقله يدويا
طبخ ال إىلوكذا نقله  األويلمرحلة التغليف  إىل مبوالتكثرة نقله اليدوي بني نشاط تعبئة األ  إىل باإلضافة

  .لياآمما لو كان  أكثرخلطر الكسر  أمبوالتالتغليف النهائي مما يعرض  إىل هإرجاعمث 
  لمصنع جسر قسنطينة األنشطةورسم خريطة  األنشطةتقديم قاموس  -3

والذي أظهر ) 05/04(يف اجلدول رقم ة على التحليل السابق لألنشطة ميكننا تقدمي قاموس األنشط اعتمادا
اخلطأ يف اإلنتاج الذي أدى إىل ظهور هدر أو فاقد يف املوارد ومل يعرب على  األنشطة املنحرفة وهي أنشطةنسبة 

أنشطة تصحيح اخلطأ ضمنها ألنه ال يوجد تصحيح يف تركيبة األدوية إال يف مرحلة مزج املنتجات أما أخطاء باقي 
مع صيدال وليس املصنع  املراحل اإلنتاجية فهي نفايات طبية يتم التخلص منها بطرق معينة وحيمل تكاليفها ا

مع صيدال وهذا ما تظهره خريطة األنشطة اليت مت إعدادها مل حسب تسلسل إجراءات صنع جسر قسنطينة التابع 
خالل خريطة األنشطة مت توضيح الوقت املستغرق يف بعض األنشطة أما  .)04/04(رقم العمل من خالل الشكل 

وأحيانا من دفعة إىل أخرى هلذا مل حسب شروط أنتاج كل منتج باقي األنشطة فوقتها خمتلف من منتج إىل أخرى 
نظرا ألمهيتها باللون األخضر؛ أما التصنيف كما مت متيز أنشطة مراقبة اجلودة . يتم توضيح الوقت يف هذه األخرية

 مربعات،( رموز وميكنحيث ميكن استخدام . اهلرمي لكابلن وكوبر لألنشطة فقد مت توضيحه باللون الوردي
 بالعمليات املرتبطة األنشطة بني التفرقة أجل من األنشطة خريطة إعداد عند خمتلفة وألوان...) دوائر ثلثات،م

  .العمليات تلك تدعم اليت واألنشطة
  
  
  
  



  

  
                                      

الجدول رقم 
)

05
/

04
 :(

قاموس أنشطة  مصنع جسر قسنطينة التابع لمجمع صيدال 
)

يتبع
( 

طبيعة النشاط
  

الرقم
  

النشاط
  

تعريف النشاط
  

ت
صنيف
 

النشاط
  

  عدد مرات
  النشاط ممارسة

% 
األنشطة
المنحرفة منه 

  

  ةاألنشطة التسهيالت العام

1  
اخلدمات اإلدارية واملالية

 
يشمل هذا النشاط كل األعمال اإلدارية واحملاسبية اليت تضمن التسيري احلسن للمصنع

  
مساند

  
ف

غري مضي
  

22
  

/  
2  

الصيانة
 

يشمل أعمال الصيانة اخلاصة باملبىن 
اآلالت املعدات 

...
  

مساند
  

ف
غري مضي

  
15

  
/  

3  
مراقبة جودة املنتجات املشرتاه

  
نشاط عام للتأكد من جودة كل املواد املشرتاة  مهما كان مصدرها وإىل أي ورشة موجهة قبل دخوهلا اىل املخازن

  
مساند

  
ف

غري مضي
  

5  
/  

4  
التخزين

 
يشمل ختزين املادة األولية، اإلنتاج التام، جتهيزات 

ولوازم مكتب، معدات وأدوات الصيانة
  

مساند
  

ف
غري مضي

  
30

  
/  

5  
األمن واحلراسة

 
النشاط املتعلق بتأمني املؤسسة وكذا تسجيل دخول وخروج املوظفني الكرتونيا

  
مساند

  
ف

غري مضي
  

30
  

/  
6  

املسؤولية االجتماعية 
ل

لعمال
 

هو نشاط املسؤولية االجتماعية للعمال كنشاط
 : 

نقل  العمال
 ،

إطع
ام العمال

 
واخل

دمات االجتماعية مقدمة للعاملني
 

مثل 
التعاقد مع األطباء

  
مساند

  
ف

غري مضي
  

22
  

/  

  ألنشطة وحدات وخطوط االنتاج المباشرة

  لإلنتاج العامة األنشطة

7  
الطباعة

 
طباعة 

اإلشعار 
)

Notice
 (

القسيمة 
)

Vignette
( 

اخلاصة بعلب الدواء أو الصناديق الكرتونية وكذا االحتفاظ ب
نماذج منها حسب عدد الوحدات املنتجة

  
أساسي

  
ف

غري مضي
  

/  
/  

8  
يئة الورشة

 
يتم تعقيم اآلالت والورشات عند

) :
1 (

كل دفعة إنتاجية من نفس الدواء
و  

)2
 (

كل نوع من دواء
؛ باإلضافة إىل اختبارات اهلواء واملاء يف كل ورشة

  
أساسي

 
ف

مضي
 

/  
/  

9  
استالم املواد اخلام

 
يتم تسليم 

املواد اخلام إىل الورشات من قبل نشاط التخزين
 

أساسي
 

ف
غري مضي

  
118

 
0.85

% 
10

  
مراقبة جودة املواد اخلام

 
التأكد من مواصفات املواد اخلام باختبارها خمربيًا لضمان جودة املنتجات

 
أساسي

 
ف

مضي
 

118
 

/  
11

  
الوزن

 
وزن 

املواد اخلام املستخدم إلنتاج كل دفعة ل
تحديد تركيز كل 

مادة مستخدمة يف صناعة كل صنف من األدوية
 

حسب شروطه التقنية
 

أساسي
 

ف
مضي

 
118

 
/  

12
  

تعليب األدوية يف الصناديق  
كرتونية

 
تشكيل الصناديق الكرتونية  بل

ص مكتوب عليه اسم صيدال لتكون على شكل مكعب كما يتم إلصاق قسيمة كبرية لكل صندوق 
صقها بشريط خا

ا املعلومات األساسية
 

متعلقة بالدفعة اإلنتاجية  
كرقم 

الدفعة
، 

تاريخ اإلنتاج
، 

تاريخ 
االنتهاء

 
الصالحية

...
، مث يتم وضع علب األدوية 

)
املنتج ا

لنهائي
 (

يف 
تلك ال

صناديق  
كما يتم لف كل جمموعة من الصناديق بغالف شفاف حيميها من الغبار والعوامل اخلارجية

  
أساسي

 
ف

مضي
 

118
 

1%
 

13
  

مراقبة جودة امل
نتج النهائي

 
أخذ عينات من كل دفعة إنتاجية لالختبار يف خمترب املصنع للتأكد من أن املنتج النهائي مطابق جلميع املواصفات

  
أساسي

 
ف

مضي
 

118
 

/  
14

  
تسليم إىل املخزن

  
يتم تسليم الوحدات املنتجة املطابقة للمواصفات إىل املخزن وانتظار نتيجة التحليل يف املخابر اخلارجية لت

سويقها
  

أساسي
 

ف
غري مضي

  
118

 
/  

15
  

ص املستندي لدفعة 
الفح

اإلنتاج
  

ص لكل دفعة تسجل فيه كل اإلجراءات اليت تتم فيها كعدد االختبارات، عدد ا
رقابة جودة املنتجات مستنديًا من خالل تتبع ورقابة  ملف خا

لتدخالت، عمليات التوقف اآلالت، وغريها حيث يتم وصف 
دقيق رقمي ووصفي لك

ل ما حيدث أثناء إنتاج الدفعة
  

أساسي
 

ف
مضي

 
118

 
/  

  التحاميل

16
  

مزيج املكونات
 )

التحاميل
( 

مزج 
امل

كونات الالزمة إلنتاج التحاميل
  

أساسي
 

ف
مضي

  
42

 
/  

17
  

مراقبة جودة
 

مزيج املكونات
 )

التحاميل
( 

أ
خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبة

 :
تركيزها 

وإجراء
 

ض الفحو 
بع

ص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس املزج
  

أساسي
 

ف
مضي

 
42

 
/  

18
  

إنتاج 
التحاميل

 
هو 

نشاط جتميعي 
تقوم به 

آلة واحدة
 

ويشمل 
 

وضع فيلمني أملنيومني يتم تشكيلهما حسب حجم وشكل التحميلة
و  

مكتوب عليه 
امل

علومات األساسية للدواء
مث  

 
إضافة الدواء 
لياآ

 
يف كل حتميلة عل

ى حدة مث 
يتم تنفيذ 

 
ص 

نقش خا
على كل حتميلة لكي 

يسهل 
فتحها مث ي

قطع شريط التحاميل إىل شرائح خي
ت

لف حمتو 
ا

ها من 
ال

تحاميل حسب كل دوا
ء مث يتم 

 
إضافة

 
اإلشعار

 
ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة 

القسيمة آليا
  

أساسي
 

ف
مضي

 
42

 
% 3.12

 

19
  

مراقبة اجلودة يف كل مراحل انت
اج التحاميل

 
خالل كل نشاط جزئي من النشاط التجميعي 

"
إنتاج التحاميل

 "
يتم مراقبة اجلودة للتأكد من سالمة املنتج من األخطاء ومطابقته للمواصفات

  
أساسي

 
ف

مضي
 

42
 

/  

  األقراص

20
  

مزيج املكونات
 )

ص
األقرا

( 
مزج 

امل
كونات الالزمة إل
ن

ص
تاج األقرا

  
أساسي

 
ف

مضي
 

13
 

/  
21

  
مراقبة ج

ودة مزيج املكونات
 )

ص
األقرا

( 
أ

خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبة
 :

تركيزها 
وإجراء

 
ص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس املزج

ض الفحو
بع

  
أساسي

 
ف

مضي
 

13
 

/  
22

  
تشكيل القرص

 
ص الدواء يف شك

القيام بكافة املراحل اليت ينتج عنها يف النهاية تشكيل أقرا
لها النهائي

  
أساسي

 
ف

مضي
 

13
 

% 2.15
  

23
  

مراقبة جودة يف كل املراحل
)

ص
األقرا

( 
أ

خذ عينات من 
نتاج كل مرحلة ورقابة سالمتها لالستمرار يف العملية اإلنتاجية مث يف األخري يتم مراقبة جودة 

ص الدفعة اإلنتاجية مل
أقرا

راقبة
 :

تركيزها، شروط ذوباا ووزا
 ...

وغريها 
ص

من الفحو
 

للتأكد من 
مطابقة الدفعة 

ملواصفات
 

صنع الدواء
  

أساسي
 

ف
مضي

 
13

 
/  

24
  

التغليف 
ص

النهائي لألقرا
 

وضع فيلم شفاف يتم تشكيله حسب حجم وشكل 
القرص

 
مث تغلف بفيلم أملنيومي مكتوب عليه 

امل
علومات األساسية للدواء كامسه حجمه تركيز 

 ه
والشركة املنتجة

 .
مث يتم تقطيع الفيلم إىل شر 

ائح خي
ت

لف 
احمتو 

ها من 
ص

األقرا
 

حسب كل دواء
مث  

 
إضافة

 
اإلشعار

 
ووضع الدواء يف العلبة يدوياً 

 
وإغالقها وإضافة القسيمة آليا

  
أساسي

 
ف

مضي
 

13
 

% 5.44
  

املصدر 
 :

من إعداد الباحثة اعتمادا على مرحلة حتليل األنشطة يف نظام التكاليف على أساس األنشطة
 

والتقارير الداخلية ملصنع 
جسر قسنطينة

.  
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الجدول رقم 
)

05
/

04
 :(

قاموس أنشطة  مصنع جسر قسنطينة التابع لمجمع صيدال 
)

تابع
( 

طبيعة النشاط
  

الرقم
  

النشاط
  

تعريف النشاط
  

تصنيف
  

 
النشاط

  

عدد مرات 
  

ممارسة
النشاط 

  

% 
األنشطة
المنحرفة منه 

  

  ألنشطة وحدات وخطوط االنتاج المباشرةا

  والتالكبس

25
  

تركيب الكبسولة
 

وضع تركيبة الدواء وأغلفة الكبسولة يف اآللة 
)

01
 (

لتخرج يف شكل كبسوالت 
  

أساسي
 

ف
مضي

 
6  

% 2.10
 

26
  

مراقبة جودة كبسولة الدواء
 

أ
خذ عينات من كبسوالت دفعة اإلنتاجية ملراقبة

 :
تركيزها، شروط ذوباا

 :
ووزا

 ...
ص للتأكد من مطابقة الدفعة

من الفحو
 

ملقاييس صنع الدواء
  

أساسي
 

ف
مضي

 
6  

/  
27

  
نقل الكبسولة إىل اآللة 

)
02

( 
النقل اليدوي للكبسوالت من غرفة اآللة 

)1
 (

إىل غرفة اآللة 
)

02
 (

يف بيئة معقمة وحافظة للدواء
  

أساسي
 

ف
غري مضي

  
6  

% 0.21
 

28
  

التغليف
 

النهائي للكبسوالت
 

يتم وضع فيلم شفاف يتم تشكيله حسب حجم وشكل 
الكبسولة مث تغلف بفيلم أملنيومي مكتوب عليه 

امل
علومات األساسية للدواء كامسه حجمه تركيز 

 ه
والشركة املنتجة

 .
مث مراقبتها 
ب

كمريا خاصة 
للتأكد من جودة الدواء مث يتم تقطيع الفيلم إىل شرائح 

خمتلفة
 

حسب كل دواء
مث  

 
إضافة

 
اإلشعار ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة ا

لقسيمة  آليا
.  

أساسي
 

ف
مضي

 
6  

/  

  األمبوالت

29
  

مزيج املكونات
  )

األمبوالت
( 

مزج 
امل

كونات الالزمة إل
ص

نتاج األقرا
  

مساند
  

ف
 مضي

5  
/  

30
  

مراقبة جودة مزيج املكونات
 )

األمبوالت
( 

أ
خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبة

 :
تركيزها 

وإجراء
 

ص األولية للتأك
ض الفحو

بع
د من مطابقة الدفعة ملقاييس املزج

  
مساند

  
ف

 مضي
5  

/  
31

  
التخزين املؤقت

 
انتظار حدوث تفاعالت فيتم ختزين املزيج يف اآللة ضمن شروط معينة 

  
مساند

  
ف

 مضي
5  

/  

32
  

تعبئة األمبوالت
 

توضع األمبوالت يف اآللة التعبئة 
)2

 (
اليت تقوم بتعبئة كميات حمددة  مث حلم األمبولة مبوقد

 
ناري مث متر على مرحلة رقابة جودة اللحم بإضافة مادة معينة تظهر األمبوالت التالفة اليت يتم نزعها من 

اآللة يدويًا  مث جتمع األمبوالت يف صناديق صغرية
  

مساند
  

ف
 مضي

5  
% 3.43

  

33
 

نقل األمبوالت للتغليف 
األويل

 
يتم جتميع األمبوالت يف عربة مث يتم نقلها إىل مرحلة الت

غليف األوىل
  

مساند
  

ف
غري مضي

  
5  

% 0.17
  

34
 

التغليف األوىل
 

لألمبوالت
 

يتم تنقل األمبوالت من اآللة 
02 

إىل اآللة 
03 

يدويًا مث وضع األمبوالت يف علبة كرتونية تضمن عدم تعرضها للكسر يف باقي املراحل إىل غاية تسليمها للمستهلك
  

مساند
  

ف
 مضي

5  
/  

35
 

نقل األمبوالت للطبخ
 

جتميع األمبوالت ونقلها إىل قسم الطبخ تابع لورشة األمبوالت
  

أساسي
  

ف
غري مضي

  
5  

/  
36

 
الطبخ

 
ض صناديق األمبوالت إىل الطبخ وفقا لشروط معينة ملدة زمنية حمددة

تعري
  

أساسي
 

ف
 مضي

5  
/  

37
 

إرجاع
 

األمبوالت من الطبخ
 

إرجاع األمبوالت لقسم التغليف إلكمال عملية تغليفها ووضع
 

إضافة
 

اإلشعار ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة القسيمة آليا
 

أساسي
 

ف
غري مضي

  
5 

% 0.38
  

38
 

مراقبة اجلودة يف كل املراحل
 

لألمبوالت
 

يبدأ هذا النشاط بصفة مستمرة منذ انطالق نشاط التخزين املؤقت وحىت نشاط الطبخ حيث يتم مراقبتها قبل وأثناء وبعد كل مرحلة للتأك
د من مطابقة مواصفات اإلنتاج

 
أساسي

 
ف

 مضي
5 

/  
39

 
التغليف النهائي

 
لألمبوالت 

 
إضافة

 
اإلشعار ووضع الدواء يف العلبة وإغالقها وإضافة القسيمة آليا

 
أساسي

 
ف

 مضي
5 

/  

  المحاليل المكثفة

40
 

مزيج املكونات
 )

احملاليل املكثفة
( 

مزج 
امل

كونات الالزمة 
إلنتاج

 
احملالي

  ل
أساسي

 
مض

ف
ي

 
52

 
/  

41
 

مراقبة جودة مزيج املكونات
 )

احملاليل املكثفة
( 

أ
خذ عينات من مزيج مكونات الدفعة اإلنتاجية ملراقبة

 :
تركيزها 

وإجراء
 

ص األولية للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس املزج
ض الفحو

بع
  

أساسي
 

ف
 مضي

52
 

/  
42

 
تعبئة احمللول يف أكياس بالستيكية

 
تركيب أسطوانة غالف 

ص آللة تقوم بالتغليف األويل يف كيسني بالستيكيني بطريقة خاصة للحفاظ عن احمللول حيث حيتوي كل كيس على معلومات خاصة با
بالستيكي خا

حمللول الذي حيتويه
  

أساسي
 

ف
 مضي

52
 

% 8.79
  

43
 

مراقبة جودة 
األكياس

 1
 

أ
خذ عينات من 

أكياس
 

دفعة اإلنتاجية ملراقبة
 :

تركيزها، شروط ذوبا
: ا

ووزا
...

 
ص للتأكد من مطابقة الدفعة ملقاييس صنع الدواء

من الفحو
  

أساسي
 

ف
 مضي

52
 

/  
44

 
نقل 

األكياس
 

للتعقيم 
 

نقل أكياس احملاليل املكثفة من قسم التعبئة إىل قسم التعقيم يدويا
  

أساسي
 

ف
غري مضي

  
52

 
% 0.63

  
45

 
تعقيم

 
األكياس

 
وضع أكياس احملاليل يف آلة التعقيم

 
يدوي

ًا لتعقيمها وفقا لشروط خاصة
  

أساسي
 

ف
 مضي

52
 

/  
46

 
نقل 

األكياس
 

لقسم التغليف 
النهائي

 
يتم 

نقل األكياس يدويًا إىل قسم التغليف النهائي يف الورشة
  

أساسي
 

ف
غري مضي

  
52

 
% 0.57

  
47

 
مراقبة اجلودة والتغليف النهائي األكياس 

 
بعد عملية التعقيم يتم التأكد من جودة تعقيم األ

كياس وجودة التغليف األويل لكل كيس 
للتأكد من

 
ف األكياس

سالمة تغلي
و  

مطابق
تها

 
للمواصفات من خالل آلة خاصة بذلك

  
أساسي

 
ف

مضي
  

52
 

/  

أنشطة العمالء
  

48
  

توزيع املنتجات ملركز توزيع 
-1

- 
 

إجراء
 

مكاملة
 

املبيعات
 

وجتهيز
 

ترتيب
ات

امل 
بيعات

، شحن املنتجات واستقبال الشكاوى من مرك
ز التوزيع 

)1
 (

  
أساسي

 
ف

 مضي
20 

/  
49

  
توزيع املنتجات ملركز توزيع 

-2
- 

 
إجراء

 
مكاملة

 
املبيعات

 
وجتهيز

 
ترتيب

ات
امل 

بيعات
، شحن املنتجات واستقبال الشكاوى  من مركز التوزيع 

)2
 (

  
أساسي

 
ف

 مضي
15 

/  
50

  
توزيع املنتجات ملركز توزيع 

-3
- 

 
إجراء

 
مكاملة

 
املبيعات

 
وجتهيز

 
ترتيب

ات
امل 

بيعات
، شحن املنتجات واستقبال الشكاوى  من مركز التوزيع 

)3
(  

أساسي
 

ف
 مضي

15 
/  

51
  

توزيع املنتجات للمؤسسة 
)1

( 
إجراء

 
مكاملة

 
املبيعات

 
وجتهيز

 
ترتيب

ات
امل 

بيعات
، شحن املنتجات واستقبال الشكاوى من املؤسسة 

)1
(  

أساسي
 

ف
 مضي

52 
/  

المصدر
  :

من إعداد الباحثة اعتمادا على
 

مرحلة حتليل األنشطة يف نظام التكاليف على أساس األنشطة
 

والتقارير الداخلية ملصنع جسر قسنطينة
.  
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الشكل رقم 
)

04
/

04
 :(

خريطة 
األنشطة
 

الخاصة بمصنع جسر قسنطينة التابع لمج
مع صيدال

 

 

                                      

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

0.5
 

ساعة 
 

0.5
 

ساعة 
 

0.5
 

ساعة 
 

0.5
 

ساعة 
 

0.5
 

ساعة 
 

0.5
 

ساعة 
 

   
المصدر
  :

من 
إعداد
 

الباحثة اعتمادا على جمموعة من 
امل

قابالت
 

مع مراقب تسيري
 املصنع ورؤساء ورشات اإلنتاج 

ومسؤول اإلنتاج
 

 

التعبئة يف
  

 
الصناديق 
الكارتونية

 

 التسليم 
 إىل املخزن

 استالم 
 املواد اخلام

يئة الورشة
 

 الطباعة
الـــــــوزن

   

مزج 
املكونات   

 
مراقبة

 
 

 جودة املزيج

 نعم

 ال

  مراقبة
جودة املواد

 

 نعم

 ال

مراقبة
 

 املنتججودة 

 نعم

 ال

النشاط التجميعي
 :

ص املستندي للدفعة اإلنتاجية 
الفح

 
 

أنشطة  دفعة اإلنتاج  
)

باللون االخضر
( 

 

  التعبئة يف
الصناديق 
الكارتونية

 

 التسليم 
 إىل املخزن

 استالم 
 املواد اخلام

الورشةيئة 
 

 الطباعة
الــــــوزن

   

مزج 
املكونات   

 
مراقبة

 
 

 جودة املزيج
 نعم

 ال

مراقبة
 

 
 جودة املواد

 نعم

 ال

مراقبة
 

 املنتججودة 

 نعم

 ال

 النشاط التجميعي
ص

مراقبة لتشكيل القر
 

اجلودة كل مرحلة
   

ف
 التغلي

النشاط التجميعي
 :

ص املستندي للدفعة اإلنتاجية 
الفح

 
 

أنشطة  دفعة اإلنتاج  
)

باللون األخضر
( 

 

التعبئة يف
  

 
الصناديق 
الكارتونية

 

التسل
يم 

 
 إىل املخزن

 استالم 
 املواد اخلام

الورشةيئة 
 

 الطباعة
الــــــوزن

   

تركيب
  

الكبسولة   
 مراقبة 

 جودة املنتج

 نعم

 ال

 مراقبة 
 جودة املواد

 نعم

 ال

مراقبة
 

 املنتججودة 

 نعم

 ال

ف
 التغلي

النشاط التجميعي
 :

ص املستندي للدفعة اإلنتاجية 
الفح

 
 

أنشطة  دفعة 
اإلنتاج  

)
باللون االخضر

( 
 

النشاط التجميعي
 :

ص املستندي للدفعة اإلنتاجية 
الفح

 
 

أنشطة  دفعة اإلنتاج  
)

باللون االخضر
( 

 

 التعبئة يف
الصناديق 
الكارتونية

 

 التسليم 
إىل 
 املخزن

استالم 
املواد 
 اخلام

الورشةيئة 
 

 الطباعة
الـــــوزن

   

مزج 
املكونات   

ا
 لتأكد
من ج

 املزيجودة 

 نعم
 التأكد 

من جودة 
 املواد

 نعم

 ال

مراقبة
جودة  
 املنتج

 نعم

 ال

التخزين 
 املؤقت

تعبئة 
االمبوالت

التغليف
 األوىل 

الطبخ
 

التغليف
 النهائي 

مراقبة
 

اجلودة يف كل نشاط
  

أنشطة العملية اإلنتاجية 
 

 الطباعة
  التعبئة يف

الصناديق 
الكارتونية

 

 مراقبة
جو 

 املنتجدة 

 استالم 
 املواد اخلام

الورشةيئة 
 

الـــــوزن
   

مزج 
املكونات   

مراقبة
 

 
 جودة املواد

 نعم

 ال

تعبئة 
احمللول يف 
أكياس 

بالستيكية 

 مراقبة
جودة 
األكياس

 

 نعم

 ال

التعقيم 
  مراقبة
جودة 
األكياس

 

 نعم

 ال

التسليم 
إىل 
 املخزن

 نعم

 ال

 مراقبة 
جودة ا

ملزيج

 نعم

 ال

النشاط التجميعي
 :

ص املستندي للدفعة اإلنتاجية 
الفح

 
 

أنشطة  دفعة اإلنتاج  
)

باللون االخضر
( 

 

 الجودة الدعة اإلنتاجية في مخابر خارجية  مراقبة

أنشطة على مستوى العميل
 

 نقل منتجات المصنع المطابقة للمواصفات العمالء المباشرين 

- 
مركز التوزيع

– 
وسط

   
- 

م
ركز التوزيع 

– 
شرق 

  
- 

مركز التوزيع 
– 

غرب 
  

- 
المستشفيات 

  
- 

المؤسسة
 

المتعاقد معها
  

نقل 
الكبسولة 
(إىل اآللة 

02
(

 

نقل 
االمبوالت 
 للتغليف األويل

نقل 
االمبوالت 

 للطبخ

إرجاع
االمبوالت  
 من الطبخ

 ال

نقل 
املنتجات
 للتعقيم 

نقل 
املنتجات
ف 

 للتغلي

أنشطة التسهيالت العامة
 

نشا
ط معالجة النفايات الصيدالنية 

)
نشاط المجمع

( 
النشاط التجميعي المتعلق بالمسؤولية االجتماعية اتجاه العمال 

 
نشاط الخدمات اإلدارية والمالية 

 
 

 نشاط الصيانة
 نشاط التخزين

 نشاط األمن والحراسة

0.5
 

ساعة 

0.5
 

ساعة 

0.5
 

0.5ساعة 
 

ساعة 

 النشاط التجميعي
إلنتاج ا

لتحاميل
 

مراقبة اجلودة بكل مرحلة
  

 انشطة الوحدة
وخطوط االنتاج للتحاميل    

 انشطة الوحدة
وخطوط االنتاج االقراص     

 أنشطة الوحدة
وخطوط االنتاج للكبسوالت      

 أنشطة الوحدة
وخطوط االنتاج االمبوالت      

 أنشطة الوحدة 
 وخطوط االنتاج للمحاليل المكثفة   

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

1 
ساعة 

 

  نشاط فيه شرط               ميارس يف الورشاتنشاط                   أو تصنيف للنشاط ...)ورشةمصلحة، قسم، (دارية هيئة إ   
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  التكلفة أهدافو على األنشطة تحميل التكاليف  :المرحلة الثانية
بني مراكز على العالقة السببية ماتواخلد األنشطةالباحثة خالل عملية حتميل التكاليف على  اعتمدتلقد 

تم ف املنتجات املقدمةهدف التكلفة هو  أنالتكلفة حيث اعتربت الباحثة  وأهداف األنشطةالتكلفة والنشاط وبني 
 وتضم هذه املرحلة اخلطوات الست املتبقية من منوذج كوبر. مصفوفتني رياضيتني للتعبري عن هذه العالقات استخدام

)Cooper( وردها فيما يليواليت ن:  
  الربط بين التكلفة والنشاط: الخطوة الثالثة

 Cost-activity( التبعية بني التكلفة والنشاطتسمى مصفوفة مصفوفة بتصميم  قامت الباحثة خالل هذه اخلطوة

dependence matrix ( ب اختصارًا اليت يرمز هلا و)CADM (لفة حيث تبني هذه املصفوفة كيفية الربط بني مراكز التك
يظهره وهو ما   )(من خالل التعبري عن العالقة السببية بوضع إشارة  مبصنع جسر قسنطينةالشهرية واألنشطة اخلاصة 

 ويالحظ من خالل هذه املصفوفة أن هنالك جمموعات تكاليف تشرتك فيها معظم األنشطة .)06/04(اجلدول رقم 
 عدا بشكل مباشر ما األنشطةتشرتك فيه كل املباشرة  واألجور، فمثال جمموعة تكاليف الرواتب املصنعاملمارسة داخل 

لعدم وجود عالقة املباشرة تكاليف الرواتب واألجور جمموعة عالقة ارتباط مع  اليس هلأنشطة التسهيالت العامة اليت 
تكاليف جمموعة  أما. غري املباشرةتكاليف الرواتب واألجور ، ولكن هلا عالقة ارتباط مباشرة مع جمموعة سببية بينهما

  .فتشرتك فيها مجيع األنشطة ولكن بشكل غري مباشرمثالً  االهتالك
لعدم وجود أي عالقة بني كما يالحظ أن هناك جمموعات من التكاليف ترتبط ببعض األنشطة وليس مجيعها 

تكاليف الموعة جمالوزن و فعلى سبيل املثال ال توجد أي عالقة ارتباط بني نشاط  جمموعة التكلفة وتلك األنشطة،
كذلك . يستخدم فقط ميزان دون استهالك أي مادة كانتخالل هذا النشاط  ألنهاالستهالكات الصيدالنية اخلاصة ب

ة دحمد بأنشطةكما توجد جمموعة تكاليف متعلقة  .املباشرة واألجورجمموعة تكاليف الرواتب األمر لنشاط التخزين 
موعة وباقي األنشطة ومثال ذلك لعدم وجود عالقة مباشرة أو غري مباشرة بني املسؤولية جمموعة تكاليف  تلك ا

سواء  يئة الورشة واملتعلقة فقط بنشاط املاء واختبارات اهلواء م تكاليف حتليل ضاليت ت االجتماعية اخلاصة باملنتجات
  .الوحدة املنتجة أو اإلنتاجيخط  أوكان على مستوى الدفعة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 سواء كانت هذه العالقة مباشرة أو غري املباشرة. 
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 ) 1المصفوفة رقم (مصفوفة التبعية بين التكلفة والنشاط ): 06/04(الجدول رقم 
 مجمعات التكاليف غير المباشرة مجمعات التكاليف المباشرة البيان  
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 اخلدمات اإلدارية واملالية 1
        

         
 

 
 الصيانة 2

                 
 

 
 مراقبة جودة املواد املشرتاة 3

                 
 

 التخزين 4
                 

 
 

 األمن واحلراسة 5
                 

 
 

 املسؤولية االجتماعية للعمال 6
     

    
 

 
 

  
 

  

وط 
خط

ت و
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ة و
شط

األن
عة 

مو
مج

تاج
اإلن

 
شرة

مبا
ال

  
امة

 الع
شطة

االن
 

 عةالطبا 7
      

    
 

 
  

 
  

      يئة الورشة 8
 

     
  

 
 

  
    استالم املواد اخلام 9

 
   

 
  

 
 

  
 املواد اخلام مراقبة جودة 10

              
               الوزن 11
                  تعبئة األدوية يف الصناديق الكرتونية 12
 راقبة جودة املنتج النهائيم 13

                  
      تسليم إىل املخزن 14

 
    

 
  

 
 

  
 اإلنتاجالفحص املستندي لدفعة  15

     
 

    
 

 
     

ميل
تحا

ال
 

     )التحاميل( مزيج املكونات 16
 

 
    

 
  

 
 

  
 )التحاميل( مراقبة جودة مزيج املكونات 17

     
 

    
 

 
     

                  إنتاج التحاميل 18
 التحاميل يف كل املراحل مراقبة جودة 19

                 

ص
القرا

ا
 

                  )األقراص( مزيج املكونات 20
 )األقراص( مراقبة جودة مزيج املكونات 21

                 
      تشكيل القرص 22

 
    

 
     

  
 )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل 23

     
 

    
 

 
      

 النهائي لألقراصالتغليف  24
      

    
 

  
 

 
  

الت
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لكب
ا

 

    تركيب الكبسولة 25
 

 
    

 
  

 
 

  
 مراقبة جودة كبسولة الدواء 26

                
  )02(نقل الكبسولة إىل اآللة  27

              
  النهائي للكبسوالت التغليف 28

              
الت

مبو
األ

 
                 )األمبوالت(  مزيج املكونات 29
 )األمبوالت( مراقبة جودة مزيج املكونات 30

    
 

    
 

 
     

 التخزين املؤقت 31
     

 
    

 
  

 
 

  
      تتعبئة األمبوال 32

    
 

  
 

 
 

 
  األويلنقل األمبوالت للتغليف  33

  
 

    
 

  
 

 
 

 
               لألمبوالت التغليف األوىل 34

 
 

               نقل األمبوالت للطبخ 35
 

               الطبخ 36 
 

               األمبوالت من الطبخ إرجاع 37 
 

 
 لألمبوالت مراقبة اجلودة يف كل املراحل 38
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 )احملاليل( مراقبة جودة مزيج املكونات 41
     

 
    

 
 

    
 

                تعبئة احمللول يف أكياس بالستيكية 42
 

 
 1 األكياسمراقبة جودة  43

                
 

               للتعقيم  األكياسنقل  44
 

 
               األكياس تعقيم 45

 
 

     النهائيلقسم التغليف  األكياسنقل  46
 

    
 

  
 

 
 

 
    قبة اجلودة وتغليف النهائي األكياس مرا 47

 
    

 
  

   
 

أنشطة 
 العميل

   -1- توزيع املنتجات ملركز توزيع  48
      

             
   -2- توزيع املنتجات ملركز توزيع  49

      
             

                       -3- توزيع املنتجات ملركز توزيع  50
                     )1(ع املنتجات للمؤسسة توزي 51

 .    من إعداد الباحثة اعتمادا على مقابالت مع مراقب التسيري، وجمموعة من العمال واإلداريني: المصدر
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   تحديد نسب االستخدام في مصفوفة التبعية بين التكلفة والنشاط: الرابعةطوة لخا
 بينهما والربط ملصنع جسر قسنطينةواألنشطة  التكلفة مراكز بني العالقة يدخالل اخلطوة السابقة حتد مت أن بعد

من تلك  )(إشارة  كل استبدال سوف يتم خالل هذه اخلطوة والنشاط، التكلفة بني التبعية بناء مصفوفة عن طريق
ولقد مت الوصول هلذه . ايرتبط  اليت التكلفة مقدار ما يتحمله النشاط من إمجايل مركز متثل مئوية املصفوفة بنسبة

مت حتميل التكاليف على األنشطة  ، حيث)03/04(رقم مسببات التكلفة املبينة يف اجلدول  استخدامالنسب عن طريق 
يساوي ) 2(ويالحظ أن جمموع النسب املئوية يف خاليا كل عمود من أعمدة املصفوفة رقم . على أساس تلك املسببات

  ). 1(=إىل واحد صحيح 
  :التكلفة مراكز من مقدار استهالك النشاط) 1(ملعادلة رقم اوتوضح 

  

   )1(املعادلة رقم ....                                                                                                
  
  

    

يب نشاط مزج هو نسبة االستخدام وكان نصستهالكات الصيدالنية تكاليف اال جمموعة  مسبب كان فمثال
دج وفقا  28,394,145.8386 من إمجايلدج 18,862,350.8550 مكونات يف ورشة التحاميل يساوي اىل

  .2016لتقرير اجلرد مستمر يف مصنع جسر قسنطية لشهر مارس 
  :جند النشاط هذا على (1) رقم املعادلة بتطبيق
  دج                                         18,862,350.8550                                                     
  0.6643=                                     = النشاط مزج مكونات يف ورشة التحاميل   نسبة

  دج  28,394,145.8386                                                     
هذا الربنامج . يف حساب خمتلف مراحل تطبيق منوذج كوبر اإلكسلامج إليه، فانه قد استعنا بربن اإلشارةكما سبق 

يقوم بتقريب األرقام بالزيادة والنقصان ظاهريا حسب عدد األرقام املرغوب يف عرضها بعد الفاصلة لكنه حيتفظ بالقيمة 
 :رقممن  ول املمتدةاجلداهذا حدث يف قد ل. احلقيقة لكل نسبة أو رقم ويستخدمها يف املرحلة املوالية يف احلساب

املصفوفة رقم ). 18/04(واجلدول رقم ) 17/04(باإلضافة إىل اجلدول رقم ) 15/04(إىل غاية رقم  )07/04(
بنسب االستهالك املئوية لكل نشاط من ) (تبني كيفية استبدال إشارة ) 07/04(املوضحة يف اجلدول رقم  )02(

    . مصنع جسر قسنطينةأنشطة 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  حجم مسبب التكلفة لكل نشاط                                                           
  = نسبة النشاط أو مركز األنشطة من مركز التكلفة 

 إمجايل حجم مسبب التكلفة لألنشطة                                                          
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 ) 02المصفوفة رقم (مصفوفة التبعية بين التكلفة والنشاط ): 07/04(دول رقم الج
 مجمعات التكاليف غير المباشرة مجمعات التكاليف المباشرة البيان  
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  4.03E-05 0.0300   0.0196 0.8000 0.2264 0.0120  0.0196    اخلدمات اإلدارية واملالية 1
  9.16E-05 0.0100   0.0196  0.1723 0.0200  0.0196    الصيانة 2
  1.83E-05    0.0196  0.0169 0.0040 0.2500 0.0196    مراقبة جودة املواد املشرتاة 3
 3.11E-04 0.2200   0.0196 0.1500 0.0709 0.0240    التخزين 4

 
0.0196  

  8.48E-04 0.0400   0.0196  0.2568 0.0320  0.0196    األمن واحلراسة 5
  1.57E-02 0.0200 1  0.0196  0.0068 0.1280  0.0196    املسؤولية االجتماعية للعمال 6

وط 
خط
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ة و
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عة 
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تاج
اإلن

 
شرة

مبا
ال

  
شطة

األن
 

امة
الع

 

  3.02E-04    0.0196  0.0169 0.0280  0.0196 0.0398   الطباعة 7
  1.34E-04   1 0.0196   0.0040  0.0196   0.0168 يئة الورشة 8
  3.66E-06    0.0196   0.0120  0.0196   0.0615 استالم املواد اخلام 9

  1.83E-05    0.0196  0.0169 0.0120 0.0833 0.0196    املواد اخلام مراقبة جودة 10
  9.16E-06    0.0196   0.0120  0.0196   0.0335 الوزن 11
  1.83E-06    0.0196   0.0560  0.0196 0.0528  0.1173 تعبئة األدوية يف الصناديق الكرتونية 12
  1.28E-05    0.0196  0.1014 0.1120 0.0417 0.0196    مراقبة جودة املنتج النهائي 13
  8.24E-05    0.0196   0.0080  0.0196   0.0559 تسليم إىل املخزن 14
  5.49E-06    0.0196  0.0642 0.0120 0.0417 0.0196    اإلنتاجالفحص املستندي لدفعة  15

ميل
تحا

ال
 

  3.11E-04    0.0196   0.1000  0.0196  0.6643 0.0223 )التحاميل( مزيج املكونات 16
  5.49E-06    0.0196  0.0007 0.0600 0.1250 0.0196    )التحاميل( مراقبة جودة مزيج املكونات 17
  8.24E-03    0.0196   0.0440  0.0196 0.0788  0.0670 إنتاج التحاميل 18
  1.83E-05    0.0196  0.0061 0.0120 0.0417 0.0196    التحاميل يف كل املراحل مراقبة جودة 19

ص
القرا

ا
 

  3.48E-04    0.0196   0.0360  0.0196  0.1123 0.0112 )األقراص( مزيج املكونات 20
  9.16E-06    0.0196  0.0007 0.0120 0.0417 0.0196    )األقراص( مراقبة جودة مزيج املكونات 21
  1.49E-02    0.0196   0.0040  0.0196   0.0782 تشكيل القرص 22
  9.16E-05    0.0196  0.0061 0.0080 0.0833 0.0196    )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل 23
  1.49E-02    0.0196   0.0240  0.0196 0.0250  0.0279 النهائي لألقراصالتغليف  24

الت
سو

لكب
ا

 

  2.20E-03    0.0196   0.0360  0.0196  0.1521 0.0056 تركيب الكبسولة 25
  2.75E-04    0.0196  0.0034 0.0040 0.0417 0.0196    مراقبة جودة كبسولة الدواء 26
  1.83E-06    0.0196   0.0160  0.0196   0.0056 )02(نقل الكبسولة إىل اآللة  27
  2.20E-03    0.0196   0.0040  0.0196 0.0111  0.0223 النهائي للكبسوالت التغليف 28

الت
مبو

األ
 

  6.41E-04    0.0196   0.0200  0.0196  0.0244 0.0028 )األمبوالت(  مزيج املكونات 29
  1.83E-05    0.0196  0.0003 0.0040 0.0417 0.0196    )األمبوالت( مراقبة جودة مزيج املكونات 30
  6.41E-04    0.0196   0.0040  0.0196    التخزين املؤقت 31
  6.41E-04    0.0196   0.0280  0.0196 0.0285  0.0112 تعبئة األمبوالت 32
  1.83E-06    0.0196   0.0040  0.0196   0.0028 األويلألمبوالت للتغليف نقل ا 33
  3.57E-04    0.0196   0.0040  0.0196 0.0050  0.0028 لألمبوالت التغليف األوىل 34
 0.0056 نقل األمبوالت للطبخ 35

  
1.83E-06 

   
0.0196 

 
 0.0040 

 
0.0196 

 6.23E-04    0.0196   0.0040  0.0196   0.0028 الطبخ 36 
 0.0056 األمبوالت من الطبخ إرجاع 37 

  
1.83E-06 

   
0.0196 

 
 0.0040 

 
0.0196  

  1.83E-05    0.0196  0.0030 0.0040 0.0417 0.0196    لألمبوالت مراقبة اجلودة يف كل املراحل 38
  6.41E-04    0.0196   0.0040  0.0196 0.0018  0.0056 لألمبوالت  التغليف النهائي 39

ثفة
مك

ل ال
حالي

الم
 

  4.58E-03    0.0196   0.0200  0.0196  0.0469 0.1006 )احملاليل املكثفة( مزيج املكونات 40
  9.16E-04    0.0196  0.0051 0.0080 0.0833 0.0196    )احملاليل( مراقبة جودة مزيج املكونات 41
  9.18E-01    0.0196   0.0160  0.0196 0.7338  0.0670 ياس بالستيكيةتعبئة احمللول يف أك 42
  9.16E-04    0.0196  0.0051 0.0040 0.0417 0.0196    1 األكياسمراقبة جودة  43
  1.83E-06    0.0196   0.0040  0.0196   0.0670 للتعقيم  األكياسنقل  44
  9.18E-03    0.0196   0.0040  0.0196 0.0234  0.0391 األكياس تعقيم 45
  1.83E-06    0.0196   0.0040  0.0196   0.0503 النهائيلقسم التغليف  األكياسنقل  46
 0.0838 مراقبة اجلودة وتغليف النهائي األكياس  47

  
9.07E-04 

   
0.0196 

 
 0.0040 0.0417 0.0196 

 
أنشطة 
 العميل

 9.16E-05 0.1700   0.0196 0.0125 0.0041 0.0040  0.0196 0.2520   0.0112  -1- زيع تو توزيع املنتجات ملركز  48
 2.93E-04 0.1700   0.0196 0.0125 0.0034 0.0040  0.0196 0.1890   0.0056  -2- توزيع توزيع املنتجات ملركز  49
 3.48E-04 0.1700   0.0196 0.0125 0.0034 0.0040  0.0196 0.1890   0.0056  -3- توزيع توزيع املنتجات ملركز  50
 1.83E-04 0.1700   0.0196 0.0125 0.0095 0.0040  0.0196 0.3700   0.0056 )1(للمؤسسة توزيع املنتجات  51

 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00 1.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 المجموع

 .واإلدارينيعلى مقابالت مع مراقب التسيري، وجمموعة من العمال  اعتماداعداد الباحثة من إ:  المصدر
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  حساب تكلفة النشاط: الخطوة الخامسة
التكلفة والنشاط  تكلفة كل نشاط من األنشطة املوجودة يف مصفوفة التبعية بني احتسابمت من خالل هذه اخلطوة 

  : )2(ة رقم ، وذلك بتطبيق املعادلملصنع جسر قسنطينة
 :، حيث)2(رقم  املعادلة...  )ر، ل(خ× ) ل(م ت )=     ر(ت أ
 ).ر(إمجايل تكلفة النشاط ) = ر(ت أ
 .عدد مراكز التكلفة املوجودة= ن 

 ).ل(مركز التكلفة ) = ل(م ت 
  . كلفة والنشاطبني الت يف مصفوفة التبعية) ل(و) ر(النسبة املوجودة يف اخللية اليت حتتوي على اإلدخال  )=ر، ل(خ 

 2016لشهر مارس  يف ورشة التحاميلمزج املكونات  لنشاط الشهرية التكلفة إمجايل املعادلة فإن هذه على بناء
ا بالشكل التايل  × 28,394,145.8386) + ( 0.0223 × 13,267,818.5100( :يتم حسا

0.6643 (+ 0 ) +1,524,584.1100 ×3.11  ×10 + (0  +0 + 0 + 
)1,029,551.1200×0.0196 + (0  ++ 0  +)140,680,385.0700×0.1000 ( +0  +
)1,406,002.0000×0.0196 ( +0  =296487.5645  + 18862231.0806 + 0  + 

474.6500  +0 +0  +0  +20187.2769   +0  +0  +14068038.5070  +0   +
  .دج 33,274,987.7456=  0+   27568.6667

نظرا كما أشرنا سابقا أن  هاواليت قد ال يتساوى طرفي) 2(احلساب وتطبيق املعادلة رقم هذه املعادلة تشرح طريقة 
  .  ظاهريا وحيتفظ بقيمتها احلقيقية أثناء احلساب األرقاماإلكسل يقرب 

تظهر باقي التكاليف الشهرية لكل األنشطة، حيث يالحظ من ) 08/04(رقم  اجلدوليف ) 03(املصفوفة رقم 
موع جمموعة التكلفة اخلاصة بهإالتكاليف يف كل عمود تساوي إىل  خالهلا أن جمموع  اما عد. مجايل التكلفة الشهرية 

كون نظام التكاليف على أساس األنشطة حسب كابلن تكاليف املتنوعة وهذا راجع إىل  ، الاالهتالكات: يف جمموعة
 املوارد استخدام بني حيث أوضح الفرق. يها اإلنفاق علوكوبر أنه نظام لقياس مقدار استهالك املوارد وليس حجم 

)Resource usage ( املوارد على اإلنفاقو )Resource spending ( من اإلنفاق به يقصد املوارد على اإلنفاق أن اعترباو 
 أي( املتاحة الطاقة بني والفرق الطاقة استهالك به يقصد املوارد استخدام بينما األنشطة إلجناز طاقة على احلصول أجل

ن املنتجات جيب حتميلها فقط وأ. الفائضة الطاقة ميثل )املوارد استخدام أي( املستخدمة والطاقة )داملوار  على اإلنفاق
ا املستخدمة بالطاقة  ا تعاجل على أ خسارة حتمل على حساب أرباح وخسائر أما الطاقة الفائضة أو العاطلة فإ

  .1ل على املنتجاتوال حتمباعتبارها تكاليف ثابتة غري مستغلة 

موجودة يف ورشة الطاقة الفائضة  أنتضح لنا إ اإلنتاج قب تسيري املصنع واحملاسب ومسؤويلالتحاور مع مرافبعد 
  : وهيها جمموعات في 3قد مست بأربع دفعات إنتاجية و  2016مارس يوما من  15حيث عملت فقط  مبوالتاأل
  منها ومت حتويل  %50فقط  مبوالتمت حتميل منتج األحيث : المباشرة واألجورالرواتب تكاليف مجموعة

هذا النشاط يف  إىلنظرا لكون املصنع يوجه عمال هذه الورشة يف صناديق كرتونية  األدويةنشاط تعبئة  إىل  50%
                                                             

1 Robin Cooper, and Robert S. Kaplan (1992), Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage, Journal of 
Accounting Horizons, Vol.06, n°03, p13. 

1=ل  

ن= ل  
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   ؛املصنعباقي ورشات 
  على  الهتالكامن القسط الشهري   %50 مبوالتميل املنتج املقدم يف ورشة األمت حت: تكاليف االهتالكمجموعة

  ؛يوما 15الورشة عملت فقط  أن اعتبار
 مت حتميل املنتج املقدم يف ورشة يوما،  15أن الورشة عملت فقط  اعتبارعلى : مجموعة تكاليف المتنوعة

فيه تكاليف متعلقة بالورشة جمموعة تكاليف املتنوعة املكونة من جمموعة من التكاليف الثابتة من   %50 مبوالتاأل
ا  ا مل تستغل خالله 15عملت فقط ومبا أ   .يوما يف هذا الشهر هذا يعين أ

ووفقا لكوبر  ،تواألمبوالورشة أنشطة الذي حيسب تكلفة الطاقة العاطلة يف كل  ) 17/04( وفقا للجدول رقم 
ما  هذا املبلغ. دج 6,060,203.8389 قيمةب وكابلن فإن املصنع سيتحمل خسائر على الدورة نتيجة الطاقة العاطلة

اوي يسإنه املوارد ف اتدج وهي متثل استهالك  267,705,593.4205التكاليف احململة فعالً  إمجايل إىل أضيف إذا
التكاليف غري احملسوبة وإذا ما أضيف هلا   دج  273,765,797.2594 املساوية إىل  التكاليف الشهر إمجايل

على املوارد  اإلنفاقوهي متثل دج  273,765,797.2601سوف تساوي  دج 0.0007: املقدرة بـنتيجة التقريب 
  :ميكن التعبري عن ما سبق باملعادالت التالية  .2016مارس لشهر 
  استهالكات املوارد  + خسائر على الدورة نتيجة الطاقة العاطلة = تكاليف الشهر إمجايل

  دج 273,765,797.2594 =  267,705,593.4205+ 6,060,203.8389=                       
   اليف غري احملسوبة نتيجة التقريبالتك+ إمجايل تكاليف الشهر = لشهر لاإلنفاق على املوارد 

  دج 273,765,797.2601= دج  0.0007+ دج  273,765,797.2594=                             
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  )يتبع( والنشاط التكلفة بين التبعية المصفوفة أنشطة تكلفة ابحسل) 03(المصفوفة رقم ): 08/04(الجدول رقم 
  مجمعات التكاليف غير المباشرة مجمعات التكاليف المباشرة البيان  

اط
لنش

عة ا
طبي

 

ال
 رقم

ت 
معا

مج
لفة

لتك
ا

تب 
لروا

ا
ور   

الج
وا

شرة  
مبا

ال
ت  

لكا
سته

الم
النية

صيد
ال

ت  
لكا

سته
الم

امة
الع

اقة 
الط

الت 
صا

االت
 

ولية
سؤ

الم
  

الجت
ا

عية
ما

  
مال

للع
وعة 

جم
م

 
يف

كال
ت

 
هيئة

الت
  نسبة االستفادة العمال  عدد االستفادةنسبة  االستفادة  نسبة االستخدام  نسبة االستخدام  نسبة االستفادة  نسبة مسبب التكلفة  

  7,213.1100 13,373,329.6100 93,087.8100 1,524,584.1100 51,642,769.3699 28,394,145.8386 13,267,818.5100  املبلغاألنشطة                          

طة 
أنش

امة  
 الع

الت
سهي

الت
 

 اخلدمات اإلدارية واملالية 1
   61.4253 2792.6343   

 الصيانة 2
   139.6029 930.8781   

 مراقبة جودة املواد املشرتاة 3
   27.9206    

 التخزين 4
   474.6500 20479.3182   

 سةاألمن واحلرا 5
   1292.7232 3723.5124   

 املسؤولية االجتماعية للعمال 6
   23916.7748 1861.7562 13373329.6100  

ـــــــــــ
ـــــــــــ

 الـــــ
شطة

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
نـــــــــــ

األ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــ

شرة
مبا

ـــــــــــ
ـــــــ

 
امة

 الع
شطة

االن
 

 الطباعة 7
  

2055382.2209 460.6897 
  

 
 222365.6734 يئة الورشة 8

  
203.8203 

  
7213.1100 

    5.5841   815340.8023 استالم املواد اخلام 9
 املواد اخلام مراقبة جودة 10

   27.9206    
    13.9603   444731.3467 الوزن 11
    2.7921 2726738.2227  1556559.7135 تعبئة األدوية يف الصناديق الكرتونية 12
 مراقبة جودة املنتج النهائي 13

   19.5444    
 741218.9112 تسليم إىل املخزن 14

  
125.6426 

  
 

 اإلنتاجالفحص املستندي لدفعة  15
   

8.3762 
  

 

ميل
تحا

ال
 

 18862231.0806 296487.5645 )التحاميل( مزيج املكونات 16
 

474.6500 
  

 
    8.3762    )التحاميل( مراقبة جودة مزيج املكونات 17
    12564.2642 4069450.2263  889462.6934 إنتاج التحاميل 18
 التحاميل يف كل املراحل مراقبة جودة 19

   27.9206    

ص
القرا

ا
 

    530.4912  3188662.5777 148243.7822 )صاألقرا( مزيج املكونات 20
    13.9603    )األقراص( مراقبة جودة مزيج املكونات 21
 1037706.4756 تشكيل القرص 22

  
22685.4770 

  
 

 )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل 23
   

139.6029 
  

 
 370609.4556 النهائي لألقراصالتغليف  24

 
1291069.2342 22685.4770 

  
 

الت
سو

لكب
ا

 

    3350.4704  4318749.5821 74121.8911 تركيب الكبسولة 25
    418.8088    مراقبة جودة كبسولة الدواء 26
    2.7921 0.0000  74121.8911 )02(نقل الكبسولة إىل اآللة  27
    3350.4704 573234.7400  296487.5645 النهائي للكبسوالت التغليف 28

الت
مبو

األ
 

    977.2205  692817.1585 37060.9456 )األمبوالت(  مزيج املكونات 29
 )األمبوالت( مراقبة جودة مزيج املكونات 30

   
27.9206 

  
 

 التخزين املؤقت 31
   

977.2205 
  

 
 148243.7822 تعبئة األمبوالت 32

 
1471818.9270 977.2205 

  
 

    2.7921   37060.9456 األويلت للتغليف نقل األمبوال 33
    544.4514 258213.8468  37060.9456 لألمبوالت التغليف األوىل 34
    2.7921   74121.8911 نقل األمبوالت للطبخ 35
    949.3000   37060.9456 الطبخ 36
    2.7921   74121.8911 األمبوالت من الطبخ إرجاع 37
 لألمبوالت قبة اجلودة يف كل املراحلمرا 38

   
27.9206 

  
 

 74121.8911 لألمبوالت  التغليف النهائي 39
 

92956.9849 977.2205 
  

 

ثفة
مك

ل ال
حالي

الم
 

 1331685.4398 1334194.0401 )احملاليل املكثفة( مزيج املكونات 40
 

6980.1468 
  

 
    1396.0294    )احملاليل( مراقبة جودة مزيج املكونات 41
    1399533.3848 37895464.1636  889462.6934 تعبئة احمللول يف أكياس بالستيكية 42
    1396.0294    1 األكياسمراقبة جودة  43
    2.7921   889462.6934 للتعقيم  األكياسنقل  44
    13993.7982 1208440.8033  518853.2378 األكياس تعقيم 45
 667097.0201 النهائيلقسم التغليف  األكياسنقل  46

  
2.7921 

  
 

 1111828.3668 مراقبة اجلودة وتغليف النهائي األكياس  47
  

1382.0691 
  

 

أنشطة 
 العميل

 148243.7822  -1- توزيع توزيع املنتجات ملركز  48
  

139.6029 15824.9277 
 

 
   15824.9277 446.7294   74121.8911  -2- توزيع توزيع املنتجات ملركز  49
   15824.9277 530.4912   74121.8911  -3- توزيع توزيع املنتجات ملركز  50
   15824.9277 279.2059   74121.8911 )1(للمؤسسة توزيع املنتجات  51

  7,213.1100  13,373,329.6100  93,087.8100  1,524,584.1100  51,642,769.3699  28,394,145.8386  13,267,818.5100 التكاليف المحملة مجموع

 ).دج: الوحدة ( الباحثة اعتمادا على ما سبق إعدادمن : المصدر
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  )تابع( والنشاط التكلفة بين التبعية المصفوفة أنشطة تكلفة حسابل) 03(المصفوفة رقم ): 08/04(الجدول رقم 
 رةمجمعات التكاليف غير المباش البيان  

موع
مج

ال
 

اط
لنش

عة ا
طبي

 

رقم
ال

 

 مجمعات التكلفة

 
ات

خدم
ال

  
 

امة
الع

 
ئب

ضرا
وال

 

يانة
لص

ا
جور 
واال

ب  
روات

ال
  

 
شرة

مبا
ر ال

غي
 

الك
إلهت

ا
ودة 

الج
قبة 

مرا
 

يف
كال

الت
  

 
وعة

متن
اظ 

حف
ال

  
 

ودة
الج

لى 
ع

 
 نسبة االستفادة  نسبة االستفادة  االستفادة  نسبة نسبة االستفادة  نسبة االستفادة  نسبة االستفادة  نسبة االستفادة  التكلفة  مسبب

273,765,797.2601  33,653.4016 1,406,002.0000  167,511.0300  140,680,385.0700  21,940,079.7700  205,666.5100 1,029,551.1200  املبلغ

طة 
أنش

امة  
 الع

الت
سهي

الت
 

  27568.6667  1688164.6208 4966166.7047 164533.2080 20187.2769 اخلدمات اإلدارية واملالية 1
6,869,474.5367

 20187.2769 الصيانة 2
 

3780216.4469 2813607.7014 
 

27568.6667 
 

6,642,650.5728
 20187.2769 مراقبة جودة املواد املشرتاة 3

 
370609.4556 562721.5403 41877.7575 27568.6667 

 
1,022,992.6175

5,032,448.8433  27568.6667  3376329.2417 1556559.7134 30849.9765 20187.2769 التخزين 4
10,187,808.2261  27568.6667  4501772.3222 5633263.7247  20187.2769 األمن واحلراسة 5
  27568.6667  18007089.2890 148243.7822  20187.2769 املسؤولية االجتماعية للعمال 6

31,602,197.1558

ــــــــــــ
ــــــــــــ

 الـــ
شطة

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــــ

ـــــــــــ
نـــــــــ

األ
شرة

مبا
ــــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــ

 
امة

 الع
شطة

االن
 

  27568.6667  3939050.7820 370609.4556  20187.2769 الطباعة 7
6,413,259.0917

  27568.6667  562721.5403   20187.2769 يئة الورشة 8
840,260.0874

 20187.2769 استالم املواد اخلام 9
  

1688164.6208 
 

27568.6667 
 

2,551,266.9508
 20187.2769 املواد اخلام مراقبة جودة 10

 
370609.4556 1688164.6208 13959.2525 27568.6667 

 
2,120,517.1930

 20187.2769 الوزن 11
  

1688164.6208 
 

27568.6667 
 

2,180,665.8714
12,209,158.2357  27568.6667  7878101.5639   20187.2769 تعبئة األدوية يف الصناديق الكرتونية 12
18,034,614.9755  27568.6667 6979.6263 15756203.1278 2223656.7334  20187.2769 مراقبة جودة املنتج النهائي 13
  27568.6667  1125443.0806   20187.2769 تسليم إىل املخزن 14

1,914,543.5779
  27568.6667 6979.6263 1688164.6208 1408315.9312  20187.2769 الفحص املستندي لدفعة االنتاج 15

3,151,224.4980

ميل
تحا

ال
 

  27568.6667  14068038.5070   20187.2769 )التحاميل( مزيج املكونات 16
33,274,987.7456

 20187.2769 )التحاميل( مراقبة جودة مزيج املكونات 17
 

14824.3782 8440823.1042 20938.8788 27568.6667 
 

8,524,350.6809
 20187.2769 إنتاج التحاميل 18

  
6189936.9431 

 
27568.6667 

 
11,209,170.0705

 20187.2769 التحاميل يف كل املراحل راقبة جودةم 19
 

133419.4040 1688164.6208 6979.6263 27568.6667 
 

1,876,347.5152

ص
القرا
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1,670,869.4364
  27568.6667 13959.2525 1125443.0806 133419.4040  20187.2769 )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل 23
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5,534,223.2716
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2250886.1611 

 
27568.6667 

 
42,483,102.3465

 20187.2769 1 األكياسمراقبة جودة  43
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1,277,577.2959
  27568.6667 6979.6263 562721.5403   20187.2769 مراقبة اجلودة وتغليف النهائي األكياس  47

1,730,667.5459

  أنشطة 
 العميل

874,683.5546 8480.6572 27568.6667  562721.5403 88946.2693 2570.8314 20187.2769  -1- توزيع توزيع املنتجات ملركز  48
 562721.5403 74121.8911 2570.8314 20187.2769  -2- وزيع تتوزيع املنتجات ملركز  49

 
27568.6667 6360.4929 783,924.2474

 562721.5403 74121.8911 2570.8314 20187.2769  -3- توزيع توزيع املنتجات ملركز  50
 

27568.6667 6360.4929 784,008.0092
 562721.5403 207541.2951 2570.8314 20187.2769 )1(للمؤسسة توزيع املنتجات  51

 
27568.6667 12451.7586 923,267.3936

 267,705,593.4205  33,653.4016  1,254,374.3333  167,511.0300  134,771,808.8971  21,940,079.7700  205,666.5100  1,029,551.1200 التكاليف المحملة مجموع

 )دج: الوحدة ( الباحثة اعتمادا على ما سبق إعدادمن : المصدر
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  الربط بين األنشطة والخدمات: خطوة السادسةال
  ، باالعتماد على العالقة السببية املباشرة وغرياملنتجات اليت يقدمهامع  املصنعيف هذه اخلطوة يتم الربط بني أنشطة 

بني النشاط  ، ولتحقيق ذلك يتم بناء مصفوفة تسمى مصفوفة التبعيةواملنتجات املقدمةاملباشرة بني النشاط  
، إذ تشكل األنشطة اليت مت احلصول عليها )ASDM(ب  واليت يرمز هلا) Activity-service Dependence Matrix(واخلدمة 

من اخلطوة الثانية من املرحلة األوىل األعمدة يف هذه املصفوفة بينما تشكل اخلدمات اليت يقدمها مركز التكلفة الصفوف 
يف ) (فة مت حتديد العالقة بني األنشطة واخلدمات، وعرب عن هذه العالقة باإلشارة وعلى أساس هذه املصفو . فيها

  ).09/04(رقم  اجلدولاملوضحة يف ) 04(املصفوفة رقم 
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المصدر
 :

من إعداد الباحثة 
اعتمادا
 

على مقابالت مع مراقب التس
يري، وجمموعة من العمال واإلداريني

    .
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المصدر
 : 

من إعداد الباحثة اعتمادا على مقابالت مع مراقب التسيري، وجمموعة من العمال واإلداريني
    .
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  صفوفة التبعية بين النشاط واألهداف التكلفةتحديد نسبة الجهد المبذول في م: الخطوة السابعة
ما سوف بنسبة مئوية متثل مقدار مصفوفة التبعية بني النشاط واخلدمة، يف ) (إشارة كل   استبدالمت يف هذه اخلطوة 

حيث مت احلصول على هذه النسبة عن طريق استخدام  به، ارتبطتتتحمله اخلدمة من إمجايل تكلفة النشاط الذي 
. املنتجاتألنشطة على ، واليت مت على أساسها حتميل تكاليف ا)04/04(مسببات تكلفة اليت حددت يف اجلدول رقم 

  :)10/04(ويلخصها اجلدول رقم  )3(ويتم ذلك من خالل تطبيق املعادلة رقم 
      

  )03(املعادلة رقم  ... ...          
  

 من إمجايلمطبوعة  25000هي الطباعةمن نشاط  مبوالتيف قسم األ) 1(املنتج رقم استفادة  املثال سبيل فعلى
/ 25000= )بالزيادة(املقربة  االستفادة نسبة النشاط تكون هذا على السابقة دلةاملعا تطبيقب. مطبوعة 2339395
طبيعة كل ارتباط بني نشاط  حسب املئوية النسب باقي تبني(05)  رقم ةاملصفوف. 0.0107= 2339395

 النسب جمموع يكون أن جيب) 07/04(املوضحة يف اجلدول رقم   (02) رقم املصفوفة يف احلال هو وكما. واملنتجات
  .صحيح واحد يساوي عمود كل خاليا يف املئوية

  
  
  
  
  
  
  
  

  من األنشطة أو مركزها املنتج املستفيد                                                           
  = نسبة استفادة المنتجات من األنشطة أو مراكزها

 املستفيدة من األنشطة ةإمجايل املنتجات املقدم                                                       
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0.0678

 
12 

0.0256
 

0.0256
 

0.0256
 

0.0256
 

0.0256
 

0.0256
 

0.0256
 

0.0339
 

0.0339
 

0.0339
 

0.0339
 

0.0339
 

0.0339
 

0.0339
 

0.0339
 

ال
المحاليل 
مكثفة

 
13 

0.1264
 

0.1264
 

0.1264
 

0.1264
 

0.1264
 

0.1264
 

0.1264
 

0.1610
 

0.1610
 

0.1610
 

0.1610
 

0.1610
 

0.1610
 

0.1610
 

0.1610
 

14 
0.2570

 
0.2570

 
0.2570

 
0.2570

 
0.2570

 
0.2570

 
0.2570

 
0.2797

 
0.2797

 
0.2797

 
0.2797

 
0.2797

 
0.2797

 
0.2797

 
0.2797

 

 المجموع
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة 
اعتمادا
 

على مقابالت مع مراقب التسيري، وجمموعة من العمال 
واإلداريني

.
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الجدول رقم 
)

10
/

04
 :(

المصفوفة 
)

05
 (

تحديد
 

نسب
 

اإلستخدام
في 

ال 
مصفوفة
 )

04
(

المبينة ل
لتبعية
 

بين
 

االنشطة
 

والمنتجات المقدمة 
)

تابع
(  

 البيان
انشطة
 

وحدات
 

وخطوط
 

االنتاج
 

المباشرة
  

خط التحاميل
 

ص
خط االقرا

 
خط الكبسوالت

 

 الشكل الدوائي

رقم النشاط
 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 

  اسم األنشطة

 مزج المكونات

 مزيج المكونات مراقبة جودة
 )لتحاميلا(

 التحاميل  إنتاج

  مراقبة جودة إنتاج
 تحاميل في كل مراحلال 

 )األقراص( مزيج المكونات

 مراقبة جودة مزيج المكونات
  )األقراص(

 النشاط التجميعي لتشكيل القرص

 مراقة الجودة في كل المراحل
 لألقراص

 لألقراص يالتغليف النهائ

 تركيب الكبسولة 

 مراقبة جودة كبسولة الدواء 

 2 اآللة إلىنقل كبسولة الدواء 

 النهائي للكبسوالت التغليف

  
       

مسبب التكلفة
  

رقم المنتج
 

عدد الدفعات
 

عدد مرات 
ص

الفح
  

عدد الوحدات 
املنتجة

  
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الدفعات

 
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الدفعات

 
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الوحدات 

املنتجة
  

عدد الكبسوالت
  

عدد مرات 
ص

الفح
  

ع
دد مرات النقل

  
عدد الوحدات 

املنتجة
  

األ
مبوالت

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

األ
ص

قرا
 

2 
 

 
 

 
0.3846

 
0.3846

 
0.3846

 
0.3846

 
0.1513

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 

0.1538
 

0.1538
 

0.1538
 

0.1538
 

0.5792
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
0.1538

 
0.1538

 
0.1538

 
0.1538

 
0.1146

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

0.3077
 

0.3077
 

0.3077
 

0.3077
 

0.1548
 

 
 

 
 

ال
كبسوالت

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.4455

 
0.5000

 
0.5000

 
0.5465

 
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.4009

 
0.3333

 
0.3333

 
0.3279

 
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.1536

 
0.1667

 
0.1667

 
0.1256

 

ال
تحاميل

 

9 
0.4048

 
0.4730

 
0.4048

 
0.4048

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 
0.3095

 
0.2892

 
0.3095

 
0.3095

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 
0.1905

 
0.1711

 
0.1905

 
0.1905

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 
0.0952

 
0.0667

 
0.0952

 
0.0952

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ال
محاليل 

ال
مكثفة

 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 المجموع

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة 
اعتمادا
 

على مقابالت مع مراقب
 

التسيري، وجمموعة من العمال واالداريني
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الجدول رقم 
)

10
/

04
 :(

المصفوفة 
)

05
 (

تحديد
 

نسب
 

االستخدام
في 

ال 
مصفوفة
 )

04
(

المبينة ل
لتبعية
 

بين
 

األنشطة
 

والمنتجات المقدمة 
)

تابع
(  

البيان
 

أنشطة
 

وحدات
 

وخطوط
 

اإلنتاج
 

المباشرة
  

أنشطة
 

العمالء
  

خط األ
مبوالت

 
خط محاليل المكثفة

 

 الشكل الدوائي

الرقم
 

29 
30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 
38 

39 
40 

41 
42 

43 
44 

45 
46 

47 
48 

49 
50 

51 

  األنشطة

 )األمبوالت(مزج مكونات 

مراقبة جودة مزيج المكونات 
 )األمبوالت(

 التخزين المؤقت

 تعبئة األمبوالت

 األولينقل األمبوالت للتغليف 

 األولى لألمبوالتالتغليف 

 ت للطبخنقل األمبوال

 الطبخ

 األمبوالت من الطبخ إرجاع

كل المراحل مراقبة الجودة  
 األمبوالت

 لألمبوالت التغليف النهائي

 )المحاليل المكثفة(مزج المكونات 

 مراقبة جودة مزيج المكونات
 )المحاليل(

 بالستيكية أكياستعبئة المحلول في 

 1 األكياسمراقبة جودة 

 التعقيم األكياس إلىنقل 

 األكياس تعقيم 

 يالتغليف النهائ إلى األكياسنقل 

تغليف النهائي والمراقبة الجودة 
 األكياس

 -1-توزيع المنتجات لمركز توزيع 

  -2-توزيع المنتجات لمركز توزيع 

  -3-توزيع المنتجات لمركز توزيع 

  1توزيع المنتجات لللمؤسسة 

    
   

مسبب التكلفة
  

رقم المنتج
 

عدد 
الدفعات

 
اعدد مرات 

ص
لفح

  
الوقت
 

الالزم
 

لإلجناز
  

عدد الوحدات 
املنتجة

  
عدد مرات 

النقل
  

عدد الوحدات 
املنتجة

  
عدد مرات 

النقل
  

الوقت
 

الالزم
 

لإلجناز
  

عدد مرات 
النقل

  
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الوحدات 

املنتجة
  

عدد 
الدفعات

  
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الوحدات 

املنتجة
  

عدد مرات 
ص

الفح
  

عدد مرات 
النقل

  
الوقت
 

الالزم
 

لإلجناز
  

عدد مرات 
النقل

  
عدد مرات 

ص
الفح

  
نسبة 

االستفادة
  

نسبة 
االستفادة

  
نسبة 

االستفادة
  

نسبة 
االستفادة

  

األ
مبوالت

 
1 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

1.0000
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0173
 

0.0173
 

0.0173
 

  

األ
ص

قرا
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0427
 

0.0427
 

0.0427
 

  

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.1603
 

0.1603
 

0.1603
 

  

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0313
 

0.0313
 

0.0313
 

  

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0350
 

0.0350
 

0.0350
 

  

ال
كبسوالت

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.0465

 
0.0465

 
0.0465

 
  

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0283
 

0.0283
 

0.0283
 

  

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0108
 

0.0108
 

0.0108
 

  

ال
تحاميل

 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.2935
 

0.2935
 

0.2935
 

  

10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.1851
 

0.1851
 

0.1851
 

  

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.1077
 

0.1077
 

0.1077
 

  

12 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.0415
 

0.0415
 

0.0415
 

  

ال
المحاليل 

مكث
فة

 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0.3654

 
0.3654

 
0.3297

 
0.3654

 
0.3298

 
0.3298

 
0.3298

 
0.3654

 
0.0000

 
0.0000

 
0.0000

 
0.3314

 

14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.6346
 

0.6346
 

0.6703
 

0.6346
 

0.6702
 

0.6702
 

0.6702
 

0.6346
 

0.0000
 

0.0000
 

0.0000
 

0.6686
 

 المجموع
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 
1.0000

 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة 
اعتمادا
 

على مقابالت مع مراقب التسيري، وجمموعة من العمال 
واإلداريني

. 
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  المنتجاتحساب تكلفة : الخطوة الثامنة
املوجودة يف  املنتجاتمن  منتجخر خطوات منوذج كوبر حيث يتم خالهلا حساب تكلفة كل آة هي هذه اخلطو 

ذه اخلطوة مت االعتماد على النسب املئوية . ومنتجات مصنع جسر قسنطينةمصفوفة التبعية بني النشاط  وللقيام 
يف اجلدول ) 03(ضحة يف املصفوفة رقم والتكلفة الشهرية ألنشطة قسم األشعة واملو ، )05(املصفوفة رقم املوضحة يف 

مصنع جسر قسنطينة فقد مت أوال حساب تكلفة إنتاج الوحدة  لوجود هدر يف املوارد ملنتجات ونظرًا  ).08/04(رقم 
الواحدة املنتجة نظريا مث ضرب هذه التكلفة يف عدد الوحدات املطابقة للمواصفات الفعلية املسجلة كإنتاج تام لتحديد 

ج الوحدات املوزعة اإلمجالية على اعتبار أن مصنع جسر قسنطينة ينتج بأسلوب الطلبية وبالتايل فكل ما هو تكلفة إنتا 
اإلمجايل للوحدات املوزعة يتم إضافة تكاليف التوزيع حسب عمالء إىل  1ومن أجل حتديد سعر التكلفة. منتج مباع

  تكلفة إنتاج الوحدات املوزعة اإلمجالية
من أجل  2016مصنع جسر قسنطينة خالل شهر مارس منتجات على مجيع  التاليةادلة وقد مت تطبيق املع

معدل  )11/04(يف اجلدول رقم املبينة ) 06(لتظهر املصفوفة رقم حساب كل مراحل سعر التكلفة املوضحة سابقا؛ 
  : املصنعاليت يقدمها  لكل املنتجاتالشهرية  التكلفة

  :، حيث أن)4(رقم  املعادلة.... .   )ر، ل(خ× ) ل( أ ت      )=ر(خت 
 ).ر( املنتجإمجايل تكلفة ) = ر(خت 
 .األنشطة املوجودةعدد = ن 
 ).ل(إمجايل تكلفة النشاط = ) ل( أ ت
 .بني التكلفة والنشاط يف مصفوفة التبعية) ل(و) ر(النسبة املوجودة يف اخللية اليت حتتوي على اإلدخال ) = ر، ل(خ 

  : التايلك) 04(بتطبيق املعادلة رقم  09الشهرية ملنتج رقم  اإلنتاج تكلفة إمجايل كان فمثال
 ) )0.1818×6,869,474.5367( ) +0.1818×6,642,650.5728 = تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة المنتجة نظريا

+ )0.1818×1,022,992.6175( + )0.1818×5,032,448.8433+ ( )0.1818×10,187,808.2261+ ( 
)0.1818×31,602,197.1558( + )0.1818×6,413,259.0917+ ( )0.1441×840,260.0874+ ( 
)0.1441×2,551,266.9508+ ( )0.1441×2,120,517.1930 (+ )0.1441×2,180,665.8714+ ( 
)0.1441×12,209,158.2357+ ( )0.1441×18,034,614.9755+ ( )0.1441×1,914,543.5779+ ( 
)0.1441×3,151,224.4980+ ( )0.4048×33,274,987.7456+ ( )0.4730×8,524,350.6809+ ( 
)0.4048×11,209,170.0705( + )0.4048×1,876,347.5152(/425204  =41,309,885.6624 /425204 
  .دج 97.1531  =

عدد الوحدات املطابقة × تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة املنتجة نظريا =  تكلفة إنتاج الوحدات الموزعة اإلجمالية
  . دج 39,561,615.6732=  407209×  97.1531= للمواصفات الفعلية املسجلة كإنتاج تام 

 تكاليف التوزيع للعمالء+ مجالية تكلفة إنتاج الوحدات املوزعة اإل = سعر التكلفة اإلجمالي للوحدات الموزعة
 0.2935( ) +874,683.5546×0.2935( + 39,561,615.6732=  سعر التكلفة اإلمجايل للوحدات املوزعة

 .دج 40,278,617.5856 =) 784,008.0092×0.2935) +(783,924.2474×
 

                                                             
 .إعدادها إىل مرحلة وصوهلا للمرحلة النهائيةجموع التكاليف اليت يتكلفها منتوج معني أو خدمة مقدمة ابتداء من انطالق عملية يعرب عن سعر التكلفة  مب1 

1=ل  

ن= ل  
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وليس تكلفة الوحدة  قسنطينة للمنتجات اليت يقدمها مصنع جسروبذلك يتم التوصل إىل إمجايل التكلفة الشهرية 
  :)05(رقم  ، ومن أجل حتديد هذه األخرية يتم استخدام املعادلةاملنتجاتالواحدة من هذه 

  
  ).05(املعادلة رقم ...                                                                             

  
 .دج 98.9139=   407209 / 40,278,617.5856 إىل تساوي )9(املنتج رقم من  الوحدة تكلفة فإن ذلك على بناء

.  
  
  

  التكلفة الشهرية إمجايل                                          
  = تكلفة الوحدة الواحدة 

 عدد املنتجات الشهرية                            



  

                                      

الجدول رقم 
)

11
/

04
  : (

المصفوفة 
)6

ل) 
حساب

 
التكلفة
 

الشهرية
 

للمنتجات
 

المقدمة
 

بمصنع جسر قسنطينة لشهر مارس 
2016
 )

يتبع
(  

 البيان
األنشطة
 

التسهيالت 
العامة 

 

 الشكل الدوائي

 الرقم
1 

2 
3 

4 
5 

6 

 األنشطة

  الخدمات
 والمالية  اإلدارية 

 الصيانة 

  مراقبة جودة
 المواد المشتراة 

 التخزين 

 والحراسة  األمن

  المسؤولية 
 االجتماعية للعمال 

 تكلفة النشاط
6,869,474.5367 

6,642,650.5728 
1,022,992.6175 

5,032,448.8433 
10,187,808.2261 

31,602,197.1558 
      

    
مسبب التكلفة

رقم 
  

المنت
ج

 
نسبة االستفادة

  
نسبة االستفادة

  
نسبة االستفادة

  
نسبة االستفادة

  
نسبة االستفادة

  
نسبة االستفادة

  

األ
مبوالت

 
1 

73,410.8021 
70,986.8425 

10,932.2348 
53,779.3836 

108,872.2536 
337,717.6274 

ص
األقرا

 

2 
176,185.9251 

170,368.4219 
26,237.3635 

129,070.5206 
261,293.4086 

810,522.3057 
3 

674,398.6112 
652,130.5664 

100,430.5055 
494,051.8365 

1,000,170.1996 
3,102,490.2644 

4 
133,431.4739 

129,025.6849 
19,870.4300 

97,749.4076 
197,886.2081 

613,835.5595 
5 

180,291.0571 
174,338.0061 

26,848.6941 
132,077.8638 

267,381.5450 
829,407.4754 

ال
كبسوالت

 
6 

195,760.1814 
189,296.3536 

29,152.3346 
143,410.2555 

290,323.1063 
900,571.3339 

7 
117,457.2834 

113,578.9479 
17,491.5757 

86,047.0138 
174,195.6057 

540,348.2038 
8 

45,000.8217 
43,514.9344 

6,701.4599 
32,966.7621 

66,738.6914 
207,020.9056 

ال
تحاميل 

 

9 
1,248,582.6681 

1,207,355.5745 
185,937.1987 

914,688.3609 
1,851,716.7084 

5,743,955.4412 
10 

763,472.3420 
738,263.1616 

113,695.2420 
559,305.5894 

1,132,271.4372 
3,512,263.3247 

11 
451,623.2546 

436,711.0548 
67,255.1085 

330,850.7679 
669,782.1040 

2,077,638.8436 
12 

176,185.9251 
170,368.4219 

26,237.3635 
129,070.5206 

261,293.4086 
810,522.3057 

ال
محاليل 

ال
مكثفة

 
13 

868,244.2388 
839,575.5832 

129,297.7275 
636,059.5256 

1,287,653.9175 
3,994,253.9225 

14 
1,765,429.9522 

1,707,137.0191 
262,905.3792 

1,293,321.0355 
2,618,229.6322 

8,121,649.6424 
مجموع التكاليف المحملة
 

 
6,869,474.5367 

6,642,650.5728 
1,022,992.6175 

5,032,448.8433 
10,187,808.2261 

31,602,197.1558 
المصدر

 :
من إعداد 

الباحثة
 

اعتمادا
 

على ما سبق
 ) 

الوحدة
 :

)دج
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الجدول رقم 
)

11
/

04
 : (

المصفوفة 
)6

ل) 
حساب
 

التكلفة
 

الشهرية
 

للمنتجات
 

المقدمة
 

بمصنع جسر قسنطينة لشهر مارس 
2016
 )

تابع
(  

 البيان
أنشطة
 

اإلنتاج
 

العامة 
  

 الشكل الدوائي

 الرقم
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

 األنشطة

 الطباعة

 تهيئة الورشة

 استيالم المواد الخام

المواد  مراقبة جودة
 الخام

 الوزن

في  األدويةتعليب 
 صناديق كرتونية

مراقبة جودة المنتج 
 النهائي

 المخزن إلىالتسليم 

الفحص المستندي 
 جاإلنتا لدفعة 

 تكلفة النشاط
6,413,259.0917 

840,260.0874 
2,551,266.9508 

2,120,517.1930 
2,180,665.8714 

12,209,158.2357 
18,034,614.9755 

1,914,543.5779 
3,151,224.4980 

        
مسبب التكلفة

رقم 
  

المنتج
 

عدد املطبوعات
  

عدد املرات
  

عدد املرات
  

ص
عدد مرات الفح

  
عدد الدفعات

 
عدد 

مر 
ات

  
 

التعبئة 
يف الصندوق

  
ص

عدد مرات الفح
  

عدد مرات التسليم
  

عدد الدفعات
 

األمبوالت
 

1 
68,535.4450 

35,604.2410 
108,104.5318 

89,852.4234 
92,401.0962 

517,337.2134 
764,178.6007 

81,124.7279 
133,526.4618 

ص
األقرا

 

2 
164,485.0679 

35,604.2410 
108,104.5318 

89,852.4234 
92,401.0962 

517,337.2134 
764,178.6007 

81,124.7279 
133,526.4618 

3 
629,610.4602 

14,241.6964 
43,241.8127 

35,940.9694 
36,960.4385 

206,934.8854 
305,671.4403 

32,449.8912 
53,410.5847 

4 
124,570.0248 

14,241.6964 
43,241.8127 

35,940.9694 
36,960.4385 

206,934.8854 
305,671.4403 

32,449.8912 
53,410.5847 

5 
168,317.5700 

28,483.3928 
86,483.6255 

71,881.9387 
73,920.8770 

413,869.7707 
611,342.8805 

64,899.7823 
106,821.1694 

الكبسوالت
 

6 
182,759.3590 

21,362.5446 
64,862.7191 

53,911.4541 
55,440.6577 

310,402.3280 
458,507.1604 

48,674.8367 
80,115.8771 

7 
109,656.7120 

14,241.6964 
43,241.8127 

35,940.9694 
36,960.4385 

206,934.8854 
305,671.4403 

32,449.8912 
53,410.5847 

8 
42,012.2278 

7,120.8482 
21,620.9064 

17,970.4847 
18,480.2192 

103,467.4427 
152,835.7201 

16,224.9456 
26,705.2924 

التحاميل 
 

9 
1,165,661.8138 

121,054.4194 
367,555.4082 

305,498.2397 
314,163.7272 

1,758,946.5255 
2,598,207.2422 

275,824.0748 
453,989.9700 

10 
712,768.6277 

92,571.0266 
281,071.7827 

233,616.3009 
240,242.8502 

1,345,076.7548 
1,986,864.3617 

210,924.2925 
347,168.8006 

11 
421,630.0575 

56,966.7856 
172,967.2509 

143,763.8775 
147,841.7540 

827,739.5414 
1,222,685.7610 

129,799.5646 
213,642.3388 

12 
164,485.0679 

28,483.3928 
86,483.6255 

71,881.9387 
73,920.8770 

413,869.7707 
611,342.8805 

64,899.7823 
106,821.1694 

المحاليل المكثفة
 

13 
810,582.4148 

135,296.1158 
410,797.2209 

341,439.2090 
351,124.1657 

1,965,881.4108 
2,903,878.6825 

308,273.9659 
507,400.5548 

14 
1,648,184.2434 

234,987.9906 
713,489.9100 

593,025.9947 
609,847.2352 

3,414,425.6083 
5,043,578.7643 

535,423.2040 
881,274.6477 

مجموع التكاليف المحملة
 

 
6,413,259.0917 

840,260.0874 
2,551,266.9508 

2,120,517.1930 
2,180,665.8714 

12,209,158.2357 
18,034,614.9755 

1,914,543.5779 
3,151,224.4980 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة اعتمادا على ما سبق
 )

الوحدة
 :

)دج
.  
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الجدو 
ل رقم 

)
11

/
04

 : (
المصفوفة 

)6
ل) 

حساب
 

التكلفة
 

الشهرية
 

للمنتجات
 

المقدمة
 

بمصنع جسر قسنطينة لشهر مارس 
2016
 )

تابع
(  

 البيان
أنشطة
 

وحدات وخطوط 
اإلنتاج
 

المباشرة
  

خط التحاميل
 

خط 
ص

األقرا
  

خط
 

الكبسوالت
  

 الشكل الدوائي

 الرقم
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 

شطةاألن  

 مزج المكونات

مزيج  مراقبة جودة
 )التحاميل( المكونات

 التحاميل  إنتاج

  مراقبة جودة إنتاج
 التحاميل في كل مراحل 

 مزيج المكونات
 )األقراص(

مراقبة جودة مزيج 
  )األقراص( المكونات

النشاط التجميعي 
 لتشكيل القرص

مراقة الجودة في كل 
 لألقراص المراحل

 يالتغليف النهائ
 اصلألقر 

 تركيب الكبسولة 

مراقبة جودة كبسولة 
 الدواء 

 إلىنقل كبسولة الدواء 
 2 اآللة

النهائي  التغليف
 للكبسوالت

 تكلفة النشاط
33,274,987.7456 

8,524,350.6809 
11,209,170.0705 

1,876,347.5152 
8,449,686.6571 

1,757,738.5291 
1,670,869.4364 

1,320,717.2835 
5,108,449.3520 

9,508,471.7497 
691,997.8100 

2,372,766.7878 
1,483,550.2587 

   
   

مسبب التكلفة
 

رقم المنتج
 

عدد الدفعات
 

عدد مرات 
ص

الفح
  

عدد الوحدات 
املنتجة

  
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الدفعات

 
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الدفعات

 
عدد مرات 

ص
الفح

  
عدد الوحدات 

املنتجة
  

عدد الكبسوالت
  

عدد مرات 
ص

الفح
  

عدد
 

مرات النقل
  

عدد الوحدات 
املنتجة

  
األ

مبوالت
 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ص
األقرا

 

2 
  

  
  

  
3,249,879.4835 

676,053.2804 
642,642.0909 

507,968.1860 
773,023.6293 

  
  

  
  

3 
  

  
  

  
1,299,951.7934 

270,421.3122 
257,056.8364 

203,187.2744 
2,958,954.0809 

  
  

  
  

4 
  

  
  

  
1,299,951.7934 

270,421.3122 
257,056.8364 

203,187.2744 
585,436.5619 

  
  

  
  

5 
  

  
  

  
2,599,903.5868 

540,842.6243 
514,113.6727 

406,374.5488 
791,035.0799 

  
  

  
  

ال
كبسوالت

 
6 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
4,235,729.7201 

345,998.9050 
1,186,383.3939 

810,734.9030 

7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3,812,194.8700 
230,665.9367 

790,922.2626 
486,445.8062 

8 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1,460,547.1596 
115,332.9683 

395,461.1313 
186,369.5495 

ال
تحاميل 

 

9 
13,468,447.4208 

4,031,781.8463 
4,537,045.0285 

759,473.9943 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

10 
10,299,400.9689 

2,465,318.4825 
3,469,505.0218 

580,774.2309 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

11 
6,338,092.9039 

1,458,330.7023 
2,135,080.0134 

357,399.5267 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

12 
3,169,046.4520 

568,919.6498 
1,067,540.0067 

178,699.7634 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ال
محاليل 

  
ال

مكثفة
 

13 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

14 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

مجموع التكاليف المحملة
 

 
33,274,987.7456 

8,524,350.6809 
11,209,170.0705 

1,876,347.5152 
8,449,686.6571 

1,757,738.5291 
1,670,869.4352 

1,320,717.2835 
5,108,449.3520 

9,508,471.7497 
691,997.8100 

2,372,766.7878 
1,483,550.2587 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة 
اعتمادا
 

على ما سبق
 )

الوحدة
 :

)دج
.  
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الجدول رقم 
)

11
/

04
 : (

المصفوفة 
)6

ل) 
حساب
 

التكلفة
 

الشهرية
 

للمنتجات
 

المقدمة
 

بمصنع جسر قسنطينة لشهر مارس 
2016
 )

تابع
(  

 البيان
أنشطة
 

وحدات وخطوط 
اإلنتاج
 

المب
اشرة

  
خط 

إنتاج
األ 

مبوالت
  

 الشكل الدوائي

 الرقم
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 

36 
37 

38 
39 

 األنشطة

 )األمبوالت(مزج مكونات 

مراقبة جودة مزيج 
 )األمبوالت(المكونات 

 التخزين المؤقت

 تعبئة األمبوالت

نقل األمبوالت للتغليف 
 األولي

 األولى لألمبوالتالتغليف 

 نقل األمبوالت للطبخ

 الطبخ

األمبوالت من  إرجاع
 الطبخ

كل المراحل مراقبة الجودة  
 األمبوالت

 لألمبوالت التغليف النهائي

 تكلفة النشاط
2,171,630.7855 

329,752.1163 
316,309.6009 

3,624,536.9310 
352,396.1180 

611,151.6242 
389,457.0635 

353,342.6259 
389,457.0635 

389,049.6292 
483,388.4769 

        
مسبب التكلفة

 
رقم

  
المنتج

 
عدد الدفعات

 
ص

عدد مرات الفح
  

الوقت
 

الالزم
 

لإلجناز
  

عدد الوحدات املنتجة
  

عدد مرات النقل
  

عدد الوحدات املنتجة
  

عدد مرات النقل
  

الوقت
 

الالزم
 

لإلجناز
  

عدد مرات النقل
  

ص
عدد مرات الفح

  
عدد الوحدات املنتجة

  

األ
مبوالت

 
1 

2,171,630.7855 
329,752.1163 

316,309.6009 
3,624,536.9310 

352,396.1180 
611,151.6242 

389,457.0635 
353,342.6259 

389,457.0635 
389,049.6292 

483,388.4769 

األ
ص

قرا
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ال
كبسوالت

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ال
تحاميل
  

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ال
المحاليل 
مكثفة

 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مجموع التكاليف المحملة
 

 
2,171,630.7855 

329,752.1163 
316,309.6009 

3,624,536.9310 
352,396.1180 

611,151.6242 
389,457.0635 

353,342.6259 
389,457.0635 

389,049.6292 
483,388.4769 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة اعتمادا على ما سبق
 )

الوحدة
 :

)دج
.  
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الجدول رقم 
)

11
/

04
 : (

المصفوفة 
)6

ل) 
حساب
 

التكلفة
 

الشهرية
 

للمنتجات
 

المقدمة
 

بمصنع جسر قسنطينة لشهر مارس 
2016
 )

تابع
(  

 البيان
  

انشطة وحدات وخطوط االنتاج الم
باشرة

  

  المجموع

 )النظرية (عدد الوحدات المنتجة 

 تكلفة الوحدة الواحدة

 )الفعلية(عدد الوحدات المطابقة للمواصفات 

 تكلفة انتاج الوحدات الموزعة

خط
 

محاليل
 

المكثفة
 

 الشكل الدوائي

 الرقم
40 

41 
42 

43 
44 

45 
46 

47 

 األنشطة

المحاليل (مزج المكونات 
 )المكثفة

بة جودة مزيج مراق
 )المحاليل( المكونات

 أكياستعبئة المحلول في 
 بالستيكية

 1 األكياسمراقبة جودة 

 التعقيم األكياس إلىنقل 

 األكياس تعقيم 

التغليف  إلى األكياسنقل 
 يالنهائ

تغليف المراقبة الجودة و 
 النهائي األكياس

 تكلفة النشاط
5,534,223.2716 

1,299,737.1426 
42,483,102.3465 

730,035.9761 
1,499,942.9693 

2,351,765.3231 
1,277,577.2959 

1,730,667.5459 
264,339,710.2157 

 مسبب التكلفة
رقم المنتج

 
عدد الدفعات

  
ص

عدد مرات الفح
  

عدد الوحدات املنتجة
  

ص
عدد مرات الفح

  
عدد مرات النقل

  
الوقت
 

الالزم
 

لإلجناز
  

عدد مرات النقل
  

ص
عدد مرات الفح

  
/  

األ
مبوالت

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

11,956,835.9198 
25000

 
478.2734

 
23980

 
11,468,997.0142 

األ
ص

قرا
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
9,409,858.9797 

60000
 

156.8310
 

59235
 

9,289,883.2777 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
12,371,705.4594 

229666
 

53.8682
 

222400
 

11,980,298.7563 

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
4,661,274.2855 

45440
 

102.5809
 

43450
 

4,457,138.3738 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
8,088,635.1611 

61398
 

131.7410
 

48520
 

6,392,074.3023 

ال
كبسوالت

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

9,603,397.4238 
66666

 
144.0524

 
64464

 
9,286,194.0348 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
7,207,855.9362 

40000
 

180.1964
 

39240
 

7,070,906.6734 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
2,966,092.4710 

15325
 

193.5460
 

15000
 

2,903,190.0205 

ال
تحاميل

 

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
41,309,885.6624 

425204
 

97.1531
 

407209
 

39,561,615.6732 

10 
 

 
 

 
 

 
 

 
29,084,574.5987 

260000
 

111.8637
 

256744
 

28,720,346.2337 

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
17,659,801.2112 

153800
 

114.8232
 

149423
 

17,157,220.2625 

12 
 

 
 

 
 

 
 

 
8,180,072.3221 

60000
 

136.3345
 

57578
 

7,849,870.0694 

ال
محاليل

  
ال

مكثفة
 

13 
2,022,120.0416 

474,903.9560 
14,005,418.3560 

266,743.9143 
494,688.7119 

775,623.9951 
421,351.3979 

632,359.2956 
34,582,968.3236 

295680
 

116.9608
 

269966
 

31,575,438.4012 

14 
3,512,103.2301 

824,833.1867 
28,477,683.9905 

463,292.0617 
1,005,254.2574 

1,576,141.3280 
856,225.8980 

1,098,308.2503 
67,256,752.4614 

601216
 

111.8679
 

544676
 

60,931,743.1733 

 مجموع التكاليف المحملة
5,534,223.2709 

1,299,737.1426 
42,483,102.3465 

730,035.9761 
1,499,942.9693 

2,351,765.3231 
1,277,577.2959 

1,730,667.5459 
264,339,710.2157 

2339395
 

 
2201885

 
248,644,916.2647 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة اعتمادا على ما سبق
 )

الوحدة
 :

)دج
.  
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302 



  

                                    

الجدول رقم 
)

11
/

04
 : (

المصفوفة 
)6

ل) 
حساب
 

التكلفة
 

الشهرية
 

للمنتجات
 

المقدمة
 

بمصنع جسر قسنطينة
 

لشهر مارس 
2016
 )

تابع
(  

 البيان
أنشطة العمالء

  

المجموع
  

  

 تكلفة الوحدة الموزعة

 سعر التنازل ملراكز التوزيع

 النتيجة

 )PPA(السعر السوقي 

 تكلفة الفشل الداخلي

ا نتبجة الفشل  االيرادات اليت فقد

 الشكل الدوائي

 الرقم
48 

49 
50 

51 

 األنشطة

توزيع المنتجات لمركز 
 -1-زيع تو 

توزيع المنتجات لمركز 
 -2-توزيع 

توزيع المنتجات لمركز 
 -3-توزيع 

توزيع المنتجات 
 )1(لمؤسسة ل

 تكلفة النشاط
874,683.5546 

783,924.2474 
784,008.0092 

923,267.3936 
 مسبب التكلفة

رقم
  

المنتج
 

نسبة االستفادة
  

نسبة االستفادة
  

نسبة االستفادة
  

نسبة ا
الستفادة

  

األ
مبوالت

 
1 

15,119.8540 
13,550.9809 

13,552.4289 
 

11,511,220.2780 
480.0342 

202.02 
-278.01421 

320 
487,838.9055 

326,400.00 

األ
ص

قرا
 

2 
37,348.8137 

33,473.4093 
33,476.9860 

 
9,394,182.4867 

158.5918 
61.3 

-97.29175 
115 

119,975.7020 
87,975.00 

3 
140,227.5034 

125,677.1543 
125,690.5829 

 
12,371,893.9970 

55.6290 
200.44 

144.81098 
320 

391,406.7031 
2,325,120.00 

4 
27,396.0658 

24,553.3829 
24,556.0064 

 
4,533,643.8289 

104.3416 
756 

651.65837 
1200 

204,135.9117 
2,388,000.00 

5 
30,592.7989 

27,418.4151 
27,421.3448 

 
6,477,506.8611 

133.5018 
101.19 

-32.31179 
170 

1,696,560.8587 
2,189,260.00 

ال
كبسوالت

 
6 

40,645.7994 
36,428.2917 

36,432.1841 
 

9,399,700.3100 
145.8132 

230.49 
84.67683 

366.6 
317,203.3889 

807,253.20 
7 

24,741.5793 
22,174.3324 

22,176.7018 
 

7,139,999.2869 
181.9572 

175.82 
-6.13717 

280 
136,949.2628 

212,800.00 
8 

9,457.7902 
8,476.4268 

8,477.3325 
 

2,929,601.5700 
195.3068 

159.85 
-35.45677 

253.2 
62,902.4504 

82,290.00 

ال
تحاميل

 

9 
256,753.1540 

230,111.8181 
230,136.4054 

 
40,278,617.0506 

98.9139 
29 

-69.91387 
62.64 

1,748,269.9892 
1,127,206.80 

10 
161,882.0600 

145,084.7811 
145,100.2833 

 
29,172,413.3581 

113.6245 
39.86 

-73.76452 
87.6 

364,228.3650 
285,225.60 

11 
94,214.0928 

84,438.2079 
84,447.2300 

 
17,420,319.7933 

116.5839 
70.18 

-46.40392 
130.3 

502,580.9486 
570,366.87 

12 
36,304.0431 

32,537.0467 
32,540.5233 

 
7,951,251.6825 

138.0953 
73.1 

-64.99531 
135.5 

330,202.2527 
328,181.00 

ال
المحاليل 
مكثفة

 
13 

 
 

 
305,963.6075 

31,881,402.0087 
118.0941 

60.25 
-57.84414 

77.3 
3,007,529.9225 

1,987,692.20 
14 

 
 

 
617,303.7860 

61,549,046.9593 
113.0012 

58.4 
-54.60121 

70.08 
6,325,009.2881 

3,962,323.20 
 مجموع التكاليف المحملة

874,683.5546 
783,924.2474 

784,008.0092 
923,267.3936 

252,010,799.4711 
 

 
 

 
15,694,793.9494 

16,680,093.87 

المصدر
 :

من إعداد الباحثة 
اعتمادا
 

على ما سبق
، وأما 

األسعار
 

فقد 
أخذت

 
من 

التقارير الداخلية للمؤسسة 
)

الوحدة
 :

)دج
.  
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) 06(املصفوفة رقم لقد مت حتديد تكلفة الوحدة الواحدة من املنتجات املقدمة يف مصنع جسر قسنطينة يف 
 وهي الكمية الواجب) النظرية(مت يف البداية حتديد تكلفة الوحدة املنتجة  حيث) 11/04(اجلدول رقم حة يف املوض

مث حتديد تكلفة الوحدة الواحدة املفروض إنتاجها مث ضرب يف عدد الوحدات . إنتاجها من استهالك الشهر للموارد
ذه العملية مراعاة لبدأ حماسبة . املطابقة للمواصفات وهي عدد الوحدات الفعلية املنتجة من االستهالك وقد قمنا 

.  تكلفة الفاقد واهلدر يف كل منتج سبب يف حدوثها  وإلجيادالتكاليف بكون كل منتج مسؤول عن التكاليف اليت يت
بذلك مت حتديد تكلفة إنتاج الوحدات املوزعة . أن املصنع ينتج بنظام الطلبيات فإن كل ما هو منتج مباع إىلونظرا 

مل نكتفي يف . واملعتمدة  مث قمنا بإكمال عملية حتميل التكاليف حيث مت توزيع تكلفة أنشطة العمالء على املنتجات
هذا اجلدول بتحديد تكلفة الوحدة الواحدة املوزعة فقط بل قمنا حبساب نتيجة كل وحدة واحدة وحتديد تكلفة الفشل 

  .دج 487,838.9055 بلغت تكلفة الفشل الداخلي مبوالتالداخلي اإلمجالية ولكل منتج فمثال ورشة األ
 وهي؛ منهقا لنموذج كوبر طبيعة املعلومات املستخرجة أوضح تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة وف كما

 صنف لكل واحد تكلفة مركز إجياد األوىل مت ففي املرحلة. واملنتجات واألنشطة املوارد من كل بتكلفة معلومات متعلقة
ة، أواملتجانسة  املوارد من  يف أما .واردامل مسببات على باالعتماد األنشطة مراكز بني املوارد تقسيم مت حيث املتشا

 نظام قامبذلك  .األنشطة مسببات باستخدام املنتجات على األنشطة مراكز من التكاليف حتميل تمف الثانية املرحلة
 باملنتجات األنشطة تكاليف يربط مث ؛األنشطة ألداء املستخدمة املوارد تكلفة قياس على األنشطة أساس على التكاليف

معرب عنها مبسببات  األنشطة من املنتجات تلك احتياجات عن تعرب مقاييس امباستخد تستفيد منها اليت النهائية
تحدد ف) Process view(بالعملية  املتعلق البعدأما ضمن . )Cost view(التكلفة  حتميل بعد ميثلوهو ما  ،التكلفة

هود العمل حجممسببات التكلفة   تصف واليت ألداءا مقاييس بتحديد يقوم حيث .نشاط كل إلمتام الالزمني وا
 يف التكلفة مسببات تقوم كما.والزمن واجلودة للتكلفة حمددة مقاييس على باالعتماد تقييمه مث تنفيذه مت الذي العمل
 مسببات على التكلفة مسببات تشمل حيث مقاييس األداء تطوير يف مهم بدور األنشطة أساس على التكاليف نظام
 الوقت التهيئة أو مرات عدد مثل مالية غري تكلفة مبسببات يئة الورشة يرتبط طنشا فمثال مالية، غري ومسببات مالية

 عن املعلومات هذه. اخلام املواد تكلفة مثل مالية تكلفة مبسببات يرتبط املواد خدمات نشاط للتهيئة، بينما الكلي
 ألدائه الالزم والوقت النشاط ءةكفا حيث من النشاط أداء حتسني يف اإلدارة تساعد األداء ومقاييس التكلفة مسببات
 العمليات أو األنشطة أو واملهام اخلطأ نواحي على بالتعرف املالية غري املعلومات تسمح كما .إلمتامه الالزمة واجلودة

  . 1عليها العمل تركيز جيب اليت املناطق حتديد وكذا اخلطأ هذا حدوث يف سامهت اليت

                                                             
  :اعتمادا على  1
 غري( احملاسبة يف ماجستري رسالة جدة، مدينة يف الصناعية املنشآت على ميدانية دراسة:القصري األجل يف األداء لرتشيد النشاط أساس على التكلفة حتديد مدخل تطوير خباري، أمني حممد جنالء -

  . 99-95ص ، 2004 السعودية، العربية اململكة العزيز، عبد امللك جامعة واإلدارة، االقتصاد كلية احملاسبة، قسم ،)منشورة
- Marvin E. González, Gioconda Quesada, Rhonda Mack, and Ignacio Urrutia (2005), Building an activity-based costing 

hospital model using quality function deployment and benchmarking, Benchmarking: An International Journal, Vol.12, 
n°04, p315. 

- Peter B. B. Turney (1992), Activity-based management: ABM puts ABC information to work, Management Accounting, 
Vol.73, no07, p20-25. 

- Peter B. B. Turney (1993), Beyond TQM with workforce activity-based management, Management Accounting, Vol.75, 
n3, p28-31. 

 .2ص  احلكومي، مرجع سابق، األورويب غزة مستشفى األنشطة يف على املبين التكاليف لنظام املتقدمة النماذج أحد وتطبيق شقفة، دراسة إبراهيم درغام، خليل موسى ماهر -



 الدراسة التطبيقية للبحث                                                                                                                                        الرابع                           الفصل 

305 

 البعد يوفرها اليت املالية غري باملعلومات ربطها يتم التكلفة بتحميل املتعلق البعد يف املالية املعلومات حتديد بعد
هو أسلوب  تسيرييذو امتداد و  حماسيب نظام األنشطة أساس على التكاليف نظام جيعل ما وهذه بالعملية املتعلق

أي  حتقيق يف يساعد املالية تاملعلوما إىل باإلضافة املالية غري املعلومات توفري أن حيثالتسيري على أساس األنشطة 
 املتوفرة مالية وغري املالية املعلومات نتكو و  .أدائها مقاييس تطوير من اإلدارة وميكن التكلفة، ختفيض هلدف املؤسسة

 وتكاليف املستهلكة املوارد املطلوب، الوقت املنفذة، األنشطة شكل يف األنشطة أساس على التكاليف نظام ظل يف
 حماولة عند طبيعتها يف املختلفة املعلومات تلك بني التمازج هذا استغالل لإلدارة ميكن كما .تواملنتجا األنشطة
 .1التنفيذ عند أطول وقتا تستهلك اليت املناطق يف أو املرتفعة التكلفة ذات باملناطق املوارد استغالل مستويات حتسني
ميكن تصور  األداءعلى أساس األنشطة يف حتسني  رييموردا ألسلوب التساملعلومة على أساس األنشطة ستكون بذلك 

  ): 05/04(من خالل الشكل رقم ووفقا للنموذج املقرتح يف مصنع جسر قسنطينة  هذا املسار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   :اعتمادا على 1
 قسم احملاسبة، يف ماجستري رسالة جدة، مدينة يف الصناعية املنشآت على ميدانية دراسة:القصري األجل يف األداء لرتشيد النشاط أساس على التكلفة حتديد مدخل تطوير خباري، منيأ حممد جنالء -

  . 99-95ص ، 2004 السعودية، العربية اململكة العزيز، عبد امللك جامعة واإلدارة، االقتصاد كلية احملاسبة،
- Marvin E. González, Gioconda Quesada, Rhonda Mack, and Ignacio Urrutia (2005), Building an activity-based costing 

hospital model using quality function deployment and benchmarking, Benchmarking: An International Journal, Vol.12, 
n°04, p315. 

- Peter B. B. Turney (1992), Activity-based management: ABM puts ABC information to work, Management Accounting, 
Vol.73, no07, p20-25. 

- Peter B. B. Turney (1993), Beyond TQM with workforce activity-based management, Management Accounting, Vol.75, 
n3, p28-31. 

  .2ص  احلكومي، مرجع سابق، األورويب غزة مستشفى األنشطة يف على املبين التكاليف لنظام املتقدمة النماذج أحد وتطبيق شقفة، دراسة إبراهيم درغام، خليل ىموس ماهر -
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  المعلومة على أساس األنشطة كمورد ألسلوب التسيير على أساس األنشطة لتحسين األداء): 05/04(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الشكل  من وجهة نظر  الترتيب
  تسيري العالقة مع العميل           -        ختفيض وقت االستجابة للعميل  -القيمة للعميل          إضافة  -  العميل  01
  الوقت إدارة    -             )تقليل الفاقد واهلدر( حتسني اجلودة  -    التحكم يف التكلفة      -  العمليات الداخلية  02

  التعلم والنمو  03
  ؛منتجاته تصميم وتطويراملمكنة يف تغيري الواملعرفة بسبل للمصنع  ، املعرفة مبزيج منتجاتالصيدالنيةاملعرفة العميل املنتجات : األفراد -

  ؛تنفيذ إعادة هندسة العملياتجماالت التحسني املستمر و  ، اقرتاحاتدعم نظرية القيود  : اإلجراءات  -
  .إدارة اجلودة الشاملة، نظام التكلفة املستهدفة وإدارة سلسلة التوريد إمكانية تطبيق بالتأثري على :النظم  -

  المالي  04

  ؛قسنطينة جسرحتسني الكفاءة التسيريية بشقيها التخصيصية واإلنتاجية يف مصنع عن طريق تقدمي اقرتاح جماالت  :التكلفة حتسني هيكل -
تقدمي و   التسعري على أساس األنشطةتنفيذ ل اقرتاح اجلودة والوقت وكذا التكلفة، التحسينات يف اقرتاح تنفيذ ب :يات الرحبيةوسيلة لرفع مستو  -

  لعمالء مصنع جسر قسنطينة؛   األنشطة أساسحتليل الرحبية على تحسني رحبية العمالء من خالل اقرتاح ل
مثل مؤشر العائد على االستثمار، حتسني  ري على بعض مؤشرات األداء املايل التقليديةالتأثإظهار من خالل  :حتسني القيمة للمسامهني  -

ائية ملمارسات أسلوب التسيري على أساس األنشطةو  القيمة االقتصادية املضافة   حتسني القيمة للمسامهني كنتيجة 
  . على ما سبق ومنوذج الدراسة اعتمادامن تصور الباحثة : المصدر

 والتي تستخدم من قبل

  )ABI(المعلومة على أساس األنشطة 
  معلومات املالية  وغري املالية 

  )ABM(التسيير على أساس األنشطة  
تحليل األداء ) 3(و تحليل مسببات التكلفة) 2(، تحليل األنشطة) 1: (من خالل إحداث تفاعل بني

لتقدمي اقرتاحات  2016املطبق يف مصنع جسر قسنطينة لشهر مارس ) ABC(املقدمة من النموذج الـ
والتشغيلية ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة االسرتاتيجي والتسيري على   الختاذ القرارات االستثمارية

بطريقة تفاعلية  وفقا لوجهة نظر بطاقة تحسين أداء مصنع جسر قسنطينة ل أساس األنشطة التشغيلي من أج
 :باستخدام األساليب التالية وبالرتتيب املوايلاألداء املتوازن 

ظام
 الن

هذا
ت 

رجا
مخ

 

  )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة 
  2016ملنتجات مصنع جسر قسنطينة يف شهر مارس  اسيب حلساب  التكاليف الكلية نظام حم
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  تحليل وتفسير النتائج  :بحث الثالثالم
كمخرج لنظام التكاليف على  األنشطةحول استغالل املعلومة على أساس  توضيح سبلسيتم  خالل هذا املبحث

مع صيدالجسر قسنطينة  مصنع أداء نيلتحس األنشطة أساس على ريالتسيممارسة  إطاريف األنشطة  أساس  التابع 
 أساسحيث سيتم تقدمي ممارسات التسيري على  .وفقا لنموذج الدراسة املقرتحة توازنامل األداءمن وجهة نظر بطاقة 

 .املصنع يف مجيع حماور البطاقة أداءلتحسني  األنشطة أساساستغالل املعلومة على  تاقرتاحاعلى شكل  األنشطة
  عميل من وجهة نظر ال األداءعلى  األنشطة أساستأثير ممارسات التسيير على : األولالمطلب 

  طبيعة المنتج الدوائي : أوال
 االستخدام ناحية من خيتلف قد ولكن املضمون ناحية من األخرى املنتجات عن الدوائي املنتج تعريف خيتلف ال

 :هبأن الدوائي املنتج يعرف. دالفر  يعانيها اليت املرضية احلالة على يركز ًا عالج الدوائي املنتج لكون االستهالك أو النشر أو
 والنفسية املرضية احلالة على تنعكس معينة عالجية ومنافع وظائف على حتتوى ملموسة وغري ملموسة صفات ذو منتج

 األرواح إنقاذ على املساعدة ويف باألدوية يتعلق فيما هدفها العاملية الصحة منظمة حددت قدل. ونهيشرت الذين لألفراد 
 الصعيد هذا على رؤيتها ووضعت لألدوية الرشيد واالستخدام ةوالسالم اجلودة حتسني خالل من العامة الصحة وحتسني

ا اليت األساسية األدوية إىل الوصول من مكان كل يف الناس يتمكن أن يف ة فعال، ةآمن األدوية تكون أنعلى  حيتاجو
 : 1إيل الدوائية املنتجات وتصنف. مرتفعة وجبودة

 طبيب من طبية بوصفة إال تباع أو تعطى ال اليت ائيةالدو  املنتجات تلك وهي :الخاصة الدوائية لمنتجاتا -
 .عادية أو معقدة مراضأل املتخصصة الدوائية العالجات عن عبارة وهي متخصص

 الرفوف على تباع أو تعطى اليت الدوائية املنتجات تلك وهي :االعتيادية االستهالكية الدوائية لمنتجاتا -
 األسربين أقراصمثل  .طبية وصفات إيل حتتاج ال دوائية منتجات عادة وهي الصيدليات داخل والكونرتات

 تغليفها ويعاد مصنعة تكون اليت املنتجات عن عبارة وهي :ةاألدوي صناعة في المستخدمة الدوائية لمنتجاتا -
ا أو أخرى جتارية بأمساء وبيعها  تصنيعها إكمال ويتم دوائية صناعة يف تدخل اليت املصنعة نصف املنتجات تلك أ

 .عام بشكل الدوائية املواد تصنيع يف األساس تشكل واليت خام مواد تكون أن إما ،أخرى جتارية أمساء تحت
بتقدمي  )Corstjens, 1991(لقد قام .  2يتم بيع األدوية بشكلني إما عن طريق وصفة طبية أو دون وصفة طبية

  3:األجزاء األربعة لعملية شراء األدوية
  .والصيادلة كاألطباءي له احلق بوصف الدواء قانونيا  هو الشخص الذ: واصف الدواء .1
  .الصيدلية،  املستشفى والعيادات: املؤثر .2
  وهو املريض: املستهلك .3
  . طرفا ثالثا بني الطبيب واملريض أوالعميل وهو من يقوم بعملية شراء الدواء فقد يكون املريض نفسه  .4

  ):06/04( الشكل رقم موضحة يف األدويةهلذا ميكن تلخيص عملية التبادل يف سوق 
  

                                                             
 . 9الندمي، مرجع سابق، ص إالغا، وسام صاحل 1
 .28عبد احلكيم عبد اهللا النسور، مرجع سابق، ص 2
م الشرائية ، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط بعمان، رامي عطا اهللا حممد ا  3  .18، ص2012األردن، خلطيب، أثر اإلعالن الدوائي املباشر للزبائن على قرارا
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  األدويةدل في سوق اأنواع عملية التب): 06/04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .28، ص)ST Clements University(الصحية،من  اإلدارة يف الدكتوراه درجة ملتطلبات استكماال الرسالة هذه الصيدالين قدمت القطيفان، التسويق حممد شادي: لمصدرا
 ؤسساتامل فإن وبالتايل اجلنيسة األدوية قائمة حتت اجلزائر ومنها العربية الدول يف ّصنعةامل األدوية معظم تندرج
ا ثباتإو  األصلية املستحضرات تقليد على تعتمدهلذه الدول  الصيدالنية  طرحها مث ومن الفعالية حيث من كافئةتم أ

حد أمبصانعه املختلفة جممع صيدال يعد  .1ليةاألص الطبية للمستحضرات منافسة بأسعار والدولية احمللية األسواق يف
يف تعزيز مكانته كرائد يف إنتاج  لهاهلدف االسرتاتيجي يتمثل حيث اليت تصنع املنتجات اجلنيسة  الصيدالنيةاملؤسسات 

 .2يف جتسيد السياسة الوطنية للدواء اليت وضعت من قبل السلطات العمومية ية اجلنيسة واملسامهة، بشكل فعلياألدو 
  األدوية إنتاجالقيمة في مؤسسات : ثانيا

 أفضل عالج على القدرةب مباشرة تتعلق اليت تلك شيء كل وقبل أوال هي الدواء من جيل من املضافة القيمةإن 
 مثل الصحي للنظام أوسع فوائد هناك ذلك، إىل وباإلضافة. انبيةاجل ثارتقليل اآل العالج، سالمة، ضمان املريض عالج
تمعية والفوائد األخرى الصحية املوارد على العبء تقليل ن كما أ. العمل إىل العودة من الناس متكني مثل الشاملة ا

 اليت املعقدة القيمة سلسلة يتطلب ،ويف املكان املناسب املناسب الوقت يف الصحيح، الدواء على املرضى حصول ضمان
 :3هي رئيسية عناصر ثالثة على تنطوي

تطلبات مبعملية لوصفة ماألدوية وفقا  إنتاجضمن مسار تكنولوجي دقيق يف  خطوات ةعدك رت تش: الدواء تصنيع .1
 ؛النهائي قهتسويو  الدواء ببيع تسمح اليت التنظيمية املوافقة إىل احلصول على والتطوير البحث مرحلة من ؛حمددة

 املستشفى أو صيدلية إىل صنعةامل الشركة من الدواء ومناولة نقل اخلطوة هذه تتضمن: مراكز التسليم إلى توزيعال .2
 خاصة، معاجلة متطلبات وطبيعة الدواء، السترياد واحلاجة املصنعة، الشركة موقعوتعقد هذه املرحلة يتوقف على 

   ؛)املريض(  النهائي للمستخدم اجلغرايف واملوقع
 مةءمال بطريقة صحيح،ال املريض على صحيح،ال شكلبال الدواء جرعة وفريإن ت: النهائي المستخدم إلىالتوزيع  .3

 من عدد على تنطويأن  أيضا اخلطوة ذههل ميكن. القيمة سلسلة يف النهائية اخلطوة هو املناسب الوقت ويف
                                                             

 .26، ص2010-2009التسيري، جامعة دايل إبراهيم، اجلزائر، حالة جممع صيدال، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : التسويق الصيدالينليندة دمحان،  1
    nous-sommes-groupe/qui-https://www.saidalgroup.dz/index.php/ar/notre  12:30  ,10/03/2014  : موقع جممع صيدال على اخلط 2

3 Murray Aitken, Claire Machin and Per Troein (2014), Understanding the pharmaceutical value chain, IMS Institute for 
Healthcare Informatics Report, USA, p1,7. 
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 ضمان إىل يهدف منها كل ... املشورة، وتقدمي احملتملة، التفاعالت من التحقق ذلك يف مبا اإلضافية، األنشطة
 .األدوية من والقيمة الكاملة االستفادة يتلقى املريض

  :كما يلي األدوية إنتاجشركات لسلسلة القيمة  ميكننا تقدميوبالتايل 
  سلسلة قيمة المؤسسات الصيدالنية): 07/04(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 .Sanofi (2015), Rapport responsabilité sociale de l’entreprise, p9: سلسلة القيمة لبورتر وعلى  اعتمادا الباحثةمن إعداد : المصدر

  :كما يليإعداد سلسلة القيمة ملصنع جسر قسنطينة   ناميكنكما )07/04(سلسلة املوضحة يف الشكل رقم لوفقا ل
 سلسلة القيمة لمصنع جسر قسنطينة): 08/04(الشكل رقم 
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  بمصنع جسر قسنطينة الءلعممحور افي  األنشطة أساسالتسيير على  تأثير: ثالثا
  إضافة القيمة للعميل  -1

من خالل املناقشة مع . ها العميل لقاء استهالكه للمنتجعة اليت يتحصل عليفالقيمة يف مفهومها البسيط هي املن
 فيه اإلنتاجمدير و مراقب التسيري يف املصنع على مقابلة مع  اعتماداو وداخليني اخلارجيني والصيادلة  األطباءبعض 

  :تتوفر من خالل مصنع جسر قسنطينةيتضح أن القيمة يف  تقارير املستخدمة؛الو  توكذا على بعض الدارسا
 فعالية األدوية اجلنيسة أنمبا و ، األدويةيف منتجات  أمهية كثرهي األو  :)األساسيةالوظائف ( عالجيةالقيمة ال 

فوفقا للهيئة العامة للدواء والغذاء يف . متماثلة اجلنيسة واألدوية األصلية األدويةاملواد الفعالة يف ن ألموجودة 
أن تكون لديها نفس متلك األدوية اجلنيسة نفس آلية العمل واالستعمال واجلرعة والتأثري،كما جيب السعودية 

يتم إخضاع مجيع األدوية اجلنيسة إىل عملية فحص صارمة وتتكون من عدة . املعايري اخلاصة باجلودة والسالمة
دوية اجلنيسة بسبب ختتلف األ .خطوات تتضمن مراجعة البيانات العلمية املتعلقة مبكونات وأداء الدواء اجلنيس

وال تؤثر هذه العناصر على طريقة أداء ، نكهات اليت قد تكون خمتلفةنشطة مثل األلوان والالغري بعض العناصر 
وسبب اختالف الدوائيني هو أن قوانني العالمة التجارية ال تسمح بأن يكون  .وسالمة وفاعلية الدواء اجلنيس

ًا بشكل تاملألدوية املوجودة يف األسواق  للدواء ةلمماث ةنسخالدواء اجلنيس هو ن فإوبالتايل  .الدواء اجلنيس مشا
ا الفعالة املادة على وحيتوي باملفعول له ومساوية اخرتاعه براءة انتهت الذي املبتكر  العالجي األثر حتدث اليت أ

. املبتكر والدواء اجلنيس الدواء بني تقارن اليت احليوي التكافؤ دراسات إجراء بعد يتم وقبوهلا عينه وبالرتكيز املطلوب
 البحث تكلفة عليه تصرف مل اجلنيس الدواء أن عر الدواء اجلنيس عن الدواء املبتكراض ساخنف يف السبب أما

   ؛1الفكرية احلماية فرتة انتهاء بعد الفعالة املادة أسعار اخنفاض إىل باإلضافةاليت سامهت يف ابتكاره  والتطوير
سنطينة بصفة خاصة القيمة العالجية ألدوية صيدال بصفة عامة ومصنع جسر ق أنمن هنا ميكن القول  

ا مركز من خالل التجارب املتعددة اليت دواء جنيس تطوره صيدال خيضع لرقابة صارمة داخليا  يأف. موجودة يقوم 
يكون ملف البحث والتطوير للمجمع ومركز التكافؤ احليوي مث خيضع ملراجعة النتائج يف املديرية العامة للمجمع مث 

ة باملستشفيات اليت تقوم ببحوث واختبارات دقيقة على الرتكي وإصالح اإلسكانو وزارة الصحة  ىلالدواء املطور إ
مع مث متنح  بالنسبة للمنتجات أما . الذي يعين يوافق على الدواء اجلديد متنح اعتماد التصنيع ال أواملرسلة من ا

خمربية وتقنية  قوم باختباراتي) LNCPP(الـخمرب اعتمادها سابقا فأن حصلت على  تنتجها صيدال واليتالقدمية اليت 
  ؛لعينات من كل دفعة إنتاجية من أي دواء باإلضافة إىل مراقبة امللف املستندي لكل دفعة لضمان سالمته

 مبعايري اجلودة والتزامه  أدويتهفعالية نة بصفة خاصة بيميتاز جممع صيدال بصفة عامة ومصنع جسر قسنط :الجودة 
مع شعار  احملور  جممع صيدالاسرتاتيجية اجلودة يف حيث تعترب  ."صميم اهتماماتنا اجلودة يف"حيث رفع ا

طرح منتجات تتوافق واملتطلبات القانونية ال سيما   )1(: الذي يربط بني مجيع اإلجراءات اإلدارية لضمان األساسي
مع ت أنكما . إرضاء املستهلك) 2(و من حيث السالمة واألمن والفعالية مع املراعاة املستمرة تم متابعة أهداف ا

التضامن ، املساءلة، املصداقية، الشفافية، النزاهة :املتمثلة يفو االجتماعية األساسية ملسؤوليته  املكوناتللقيم و 

                                                             
 .     1، ص2015اء، السعودية ، ، اهليئة العامة للغذاء والدو 03: حممد املشعل، ما معىن الدواء اجلنيس؟، جملة غذاء ودواء، العدد 1
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حداها ملصنع جسر قسنطينة إ) ISO9001 ،ISO9002(قد حصل على هلذا فإن جممع صيدال  .الشراكةو  االجتماعي
مع إلدارةمهمة  وسيلة اجلودة سياسةتعترب ايل وبالت .هو لورشة احملاليل املكثفة  يف والتميز األداء حتسني حنو ا

مصنع يف لقد أظهر حتليل أنشطة . املخترباتو  نعااملص يفملراقبة اجلودة  عملية قواعد استعمالمن خالل  السوق،
  :يةمتر عرب املراحل التالرقابة على اجلودة يف املصنع متعددة الأنشطة جسر قسنطينة أن 

ا التأكدبعد  إالاملخزن  إىلاملواد  إدخالحيث ال يتم  :األوليةاستالم املادة  عند -   ؛من صالحيتها وجود
 األوليةاختبار جودة املادة  إعادةدفعة يتم  للك اإلنتاجيةيف العملية  البدءقبل : الورشات إىل األوليةتسليم املادة  -

  ؛ختزينها من سالمة لتأكدل
يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج  وبعد االنتهاء  وإثناء قبلياً مراقبة اجلودة يتم : املنتجات ولكليف كل الورشات  -

  ؛اإلنتاجيةمن سالمة وجودة الدفعة  لتأكد إنتاجيةكل دفعة 
       ؛يف كل ورشة من ورشات مصنع جسر قسنطينةراقبة اجلودة وجود قسم مل -
لكل للمنتجات النهائية ختبارت املختلفة االب للقيام مةالالز تجهيزات الوجود خمرب خارج الورشات حيتوي على  -

  ؛إنتاجيةدفعة 
 كمكونات الدفعة ،تنفيذهاأثناء لكل ما حدث  تفصيلياً  مستقالً  اً ملف إنتاجيةمتلك كل دفعة : املسك املستندي -

من ) LNCPP( خارجي خمترب إىل إنتاجيةمن كل دفعة مع عينات  إرسالهويتم  .املشاكل اليت تعرضت هلا ،اجلودة
  ؛رقابةال أجل

ضافية للحفاظ على مستويات اجلودة اليت تنتج إوحتمل تكاليف للحفاظ على اجلودة االعتناء بتغليف املنتجات  -
 األغلفةزجاجية على الرغم من وجود  أغلفةيف  مبوالتينتج األنة فإن مصنع جسر قسنطيفمثال  األدويةا 

نظرا  لن يعتمدهااملصنع  أن وتكاليف الفشل الداخلي إال تاجاإلنالبالستكية اليت قد ختفض من تكاليف 
   ؛الدواءتفاعل البالستيك مع بعض مكونات  إلمكانية

 إىلالدواء يف اجلزائر  إنتاجوفقا لقوانني  إنتاجيةعينات كل دفعة  إخضاعيتم  اإلنتاجيةبعد االنتهاء من العملية  -
وفعاليتها  األدويةمونية يقوم بتقييم مأالذي  الصيدالنيةنتجات امل لرقابة الوطين املخترب رقابة خارجية من قبل

ا ومي ا نح الرتخيص بتسويقهاوجود  . األدوية بعد التأكد من جود
 والكفاءة األمنية الضمانات كافة وتوفر السوق يف اآلمنة دويةاأل طرحب تسمح تعددةوامل الصارمة الضوابط هذه

 .واألمان اجلودةب عىنتُ  فرق متخصصة قبل منوة طوال عملية التصنيع والتوزيع فاجلودة تنطبق على كل خط .املطلوبة
  .للمريض وراحة سالمةو  صحة ية من حيثرفاهال على اً إجيابي ًا تأثري ن ملنتجات صيدال ومصنع جسر قسنطينة إوبالتايل ف

 الشرائية القدرة حبفظ تسمح حمددة قوانني وفق وتسيري قصوى حلدود يف اجلزائر األدوية أسعارختضع : السعر 
احلفاظ على  وبالتايل يتم كان سعر التكلفة مهما احملدد األقصى للسعر جتاوز كل بتفادي يسمح مما للمجتمع
سة يشرنا سابقا متتاز األدوية اجلنأكما و  .بالغة أمهية وذاتاسرتاتيجية  تعترب اليت املنتجات لبعض األسعار مستوى

 األسعارتلك خاصية اخنفاض ذلك مي إىل باإلضافةو فهأما جممع صيدال . األصلي مقارنة بالدواء أسعارها باخنفاض
معاسرتاتيجية ف .يف السوق اجلزائرية األدوية األخرى املوجودةعن   السوق إىل الدخول تتمثل السعر حيث من ا

 فيه والتحكم السوق يف حصة أكرب على احلصول بغيةلسياسة الوطنية للدواء و لتنفيذا  ما ًا نوع منخفضة بأسعار
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مقارنة بني منتجات مصنع جسر قسنطينة  يظهر )12/04(رقم اجلدول  .ةاملرجو  األرباح على احلصول وبالتايل
دف كسب عمالء  .)2017-2016(واملنتجات البديلة املوجودة يف السوق يف فرتة  من خالل هذه املقارنة و

 CLOFENAL LP(: لتخفيض تكاليف املنتجات التالية ةاألنشطاملعلومة على أساس  استغاللجدد على املؤسسة 

75 MG( ،)CLOFENAL LP 100 MG gles( ،)VIACTAL 50 MG B/2( ،)VIACTAL 50 MG B/8 (
وبذلك تضيف قيمة جديدة . املنتجات املنافسة يف السوق بأسعارمقارنة  أسعارمهاالرتفاع  )Lamidaz 250MG(و

ال متلك منتجات منافسة ) Frubial Faible(و) Zanitra Plus(نتجات مثل املإن باقي  .لعمالئها من خالل السعر
. املنتجات املنافسة هلا أسعارأما احملاليل املكثفة فلم تتوفر لنا . الختالف تركيزمها عن املنتجات املتواجدة يف السوق

غلب منتجاته أيف  سعاراألإخنفاض ة ميتلك ميزة نطينسأن مصنع جسر ق) 12/04(رقم يالحظ من خالل اجلدول 
جيب على جممع صيدال مراجعة تسعري هذه  للعميلالقيمة أكثر  إضافة أجلمن املنتجات اخلمس السابقة  اما عد

دف احلفاظ على رحبيته أكثراملنتجات والتحكم   .يف تكاليفها 
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  لمنتجات المنافسةنة باينطسمنتجات مصنع جسر ق أسعارمقارنة  ):12/04(الجدول رقم 
DCI الفرق  السعر الشركة  اسم المنتجات  

DICLOFENAC 
SODIUM 

 

CLOFENAL LP 75 MG gles gr lp boite de 30 Saidal 366.60 - 
BIOFENAC LP 75 MG comprimés pell.lp boite de 30 Biopharm 366.60  - 
FLOVENAC LP 75 MG gles/micr/gast/resi lp boite de 30 Biocare 366.60  - 

DICLOFENAC CLOFENAL 25 MG suppositoire boite de 10 Saidal 56.80  
VOLTUM 25 MG suppositoire boite de 10 pharmalliance 138.00 81.2 
BIOFENAC 25 MG suppositoire boite de 10 biopharm 77.82 21.02 

DICLOFENAC CLOFENAL 100 MG suppositoire boite de 10 Saidal 87.60  
VOTREX 100 MG suppositoire boite de 10 Hikma  132.25 44.65 
BIOFENAC 100 MG suppositoire boite de 10 Biopharm 98.00 10.4 
VOLTUM 100 MG suppositoire boite de 10 Pharmalliance 120.85 32.4 
DICLOFAR 100 MG suppositoire boite de 10 4A Sante Industrie 99.50 11.9 
PHLOGOREN 100 MG suppositoire boite de 10 Arab Pharm 400.00 312.4 

REPAGLINIDE 
 

DIABENORM 0.5 MG  comprimés boite de 30 Saidal 332 .00   
NOVONORM 0,5 MG comprimés btube de 30 Novo Nordisk 670.53 338.53 

REPAGLINIDE DIABENORM 1 MG  comprimés boite de 30 Saidal 440.00  
DIAGLINIDE 1MG comprimés boite de 30 Biocare 462.10 22.1 
NOVONORM 1,00 MG comprimés btube de 30  Novo Nordisk 737.27 297.27 

PIDOLATE DE 
MAGNESIUM 

 

ENERMAG 1,5G/10ML solution buvable ampoule boite de 20 Saidal 320.00 - 
VITAMAG 1,5G/5 ML ampoule buvable boite de 20 Lad Pharma 320.00 - 
PIMAG 1,5G/10ML solution buvable boite de 10 amp LPA 160.00 - 

ACIDE FOLIQUE 
 

ZANITRA 5 MG comprimés boite de 60 Saidal 170.00  
FOLIDEN 5 MG comprimés boite de 60 groupesante 197.50 27.5 
FONITRA 5 MG comprimés boite de 60 Laboratoires MM 250.00 80.00 
HUPFOLIQ HUP 5 MG comprimés boite de 60 HUP.P.Pharma 249.99 79.99 
ACIDE FOLIQUE-API 5 MG comprimés boite de 20 API 250.00 80.00 

COTRIMOXAZOL
E 

PRIMAZOL 400 MG/80 MG comprimés boite de 20 Saidal 115.00  
COTRIMOXAL (400 MG/80 MG) comprimés boite de 20 Sophal 129.00 14.00 
SULPRIM 400 MG/80 MG COMPRIMÉS BOITE DE 20 Hikma 157.54 42.54 

DICLOFENAC 
 

CLOFENAL LP 100 MG gles gr lp boite de 20 Saidal 280.00  
VOLTUM 100 MG gélules boite de 10 Pharmalliance 180.33 80.66 

BIOFENAC 100 MG comprime lp. boite de 20 B3 270.00 )10.00( 
MORNIFLUMATE 

 
NIFLUMATE 400MG suppositoire boite de 10 Saidal 135.50  
NIFLURIC 400 MG suppositoire boite de 10 4A Sante Industrie 137.79 2.29 
USENIL 400 MG suppo sec. boite de 8 Pharmallia 198.11 62.61 

TRIMEBUTINE + 
RUSCOGENINES 

 

HEMORECT 120 MG, 10 MG suppositoires boite de 10  Saidal 130.31   
HEMOLOG 120 MG suppositoires boite de 10  4A Sante Industrie  200.00 69.69 

boite de 10 PROCTOLON 120MG/10MG suppositoires  Salem 200.00 69.69 
RUSCOLOG 120 MG/10 MG suppositoire boite de 10 Biopharm  163.00 32.69 

SILDENAFIL 
CITRATE 

 

VIACTAL 50 MG comprimés boite de 8 Saidal 1200.00  
VIACTAL 50 MG comprimés boite de 2 Saidal 320.00  
SILDENAFIL ZENTIVA 50 MG comprimés boite de 4 Winthrop Pharma Saidal  520.01 )119.99( 
CILAGRA 50 MG comprimés boite de 4 El Kendi 528.00  )112( 
ERECTA 50 MG comprimés boite de 2 Novapharm Trading 261.25  (58.75) 
INAGRA 50 MG comprimés boite de 10 Remede Pharma 1074.97 (445.03) 
INAGRA 50 MG comprimés boite de 2 Remede Pharma 319.95  (0.05) 
VIADIS 50 MG comprimés boite de 2 Inpha-Medis 347.00  27 
VIADIS 50 MG comprimés boite de 4 Inpha-Medis 646.80  (6.8) 

TERBINAFINE 
 

Lamidaz 250MG comprime sec. boite de 20 Saidal 1 500  
TERBIFINE 250 MG comprime sec. boite de 10 Pharmalliance 748.50  (3) 
TERBIFINE 250 MG comprime sec. boite de 20 Pharmalliance 1498.50 (1.5) 

 : مقابالت مع طبيب وصيديل خارجيني عن املؤسسة ومواقع على اعتمادا الباحثةمن اعداد  :المصدر
- http://medicament-dz.com/ , 18/10/2016, 17:45. 
- http://www.medicalgerie.com/, 12/10/2016, 09:22. 

 وفقا لدليل األدوية الصادر عن : الصورة)HealthReach( اءمساأل حتمل اليت األدوية أن الناس  من كثري يعتقد 
األصلية من  األدوية نفسها هي اجلنيسة فاألدوية. كذلك ليس األمر لكن ،اجلنيسة األدوية من أفضل األصلية

ميزة األسعار اليت متلكها صيدال إال أن الكثري من  رغم.1السعر يف فقط وحيد اختالف مع ناحية فعالية يف العالج
                                                             

 .9،  صHealthReach( ،2015(،  تقرير لـاألدويةدليل  1
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ا األطباء والصيادلة وحىت املرضى يفضلون أدوية الشركات  العاملية سواء الناشطة يف اجلزائر أو خارجه العتقادهم أ
م بارتفاع سعر املنتجأو  خصوصاً  وفعالية جودة أكثر أدوية هلذا على صيدال ترويج . ن اجلودة قد ترتبط يف أذها

ا من خالل ا لتحسني مسعتها أكثر وإقناع العمالء باستهالك منتجا ا ومستوى جودة منتجا   : صور
مع؛الرتوي - ا ناتج عن سياسة الدولة املساهم األكرب يف ا   ج إىل أن اخنفاض أسعار منتجا
 ؛"نستهلك جزائري"الداعمة للمنتجات الوطنية كحملة  الوطنية احلمالت استغالل -
موعة وقعتها اليت االتفاقات د الدويل فعلى صيدال اغتنام فرصةما على الصعيأ -  األوىل األشهر يف موزع مع ا

 ومايل الكامريون والسنغال، والغابون ديفوار كوت( فريقيةإدولة  13دواء إىل  18لتصدير  .2016من
فمثال ميكنها . 1)وموريتانيا وتشاد بيساو وغينيا بنني توغو، النيجر، الدميقراطية، الكونغو ومجهورية والكونغو،

ونفس الشيء ينطبق . هذه الورشة أداءوبالتايل ميكنها حتسني  مبوالتاستغالل الطاقة غري مستغلة يف ورشة األ
مع   .اإلنتاجيةيتم استغالل كامل طاقتها  اليت ال على ورشات ا

وبالتايل . وتقليل فاتورة االستريادعلى الصعيد االجتماعي تتحمل صيدال مسؤولية مواكبة السياسة الوطنية للدواء 
دف  مع ومصنع جسر قسنطينة و نتائج نظام  أظهرتهكما منعدمة   أو منخفضةرحبيتها  ويةأدلعمالئه تنتج  إرضاءفإن ا

لتغطية النقائص يف األدوية   أواملواطنني  متناولتكون يف لألسعار لنظرا لتخفيضها األنشطة  أساسالتكاليف على 
 ويفرض عليهانتاجها تكاليف ضخمة إاألساسية يف السوق اجلزائرية كتكاليف ورشة احملاليل املكثفة واليت يتطلب 

ا طريقة تغليف حمددة  ف ياملوارد وال ميكن توق نسبة معتربة مندر البالستيكية واليت نظرا حلساسيتها  األكياسمعدا
ذه احملاليل ألتجديد االستثمار ولو مؤقتا ل هذه الورشة  ورغم ذلك يتم ن هذا التوقف يعين عدم تزويد املستشفيات 

خصوصا يف ظل انعدام  أخرى إنتاجوحدة  إنشاءرتح على جممع صيدال وهنا نق .إال بأسعار منخفضة إليهابيعها 
مبا مينع  ةتغلف احملاليل بطرق جديد باآلالتر قسنطينة ل الدوائي مث إعادة جتديد ورشة جساملنافسة تقريبا يف هذا الشك

ولكن  األكياسصالبة من  أكثروهي قارورات بالستيكية ) Biolyse(تغليف املعتمد يف منتج الك  اإلنتاجأثناء  من الفاقد
  .متتاز بالليونة الالزمة للحقن ويف نفس الوقت حتافظ على احمللول من اهلدر

خصوصا تكاليف  واألنشطةسواء كانت مالية متمثلة يف تكاليف املنتجات  األنشطة؛املعلومة على أساس  قدمت
نتجات مصنع جسر قسنطينة متمثلة يف القيمة أو القيمة الوظيفية ملغري مالية متمثلة يف إجراءات اجلودة  أواجلودة 

العالجية، صورة  واضحة عن سبل إضافة القيمة لعمالء مصنع جسر قسنطينة وبالتايل فإن اختاذ أي قرار اعتمادا على 
ة لقيمة اليت يقدمها مصنع جسر قسنطينتعزيز ا إىلهذه املعلومة ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة سيؤدي 

  .حلاليني واملستقبلينيلعمالئه ا
  : يف هذا املطلب وهي األوىلمن خالل ما سبق يتضح صحة الفرضية اجلزئية 

  "يساهم التسيري على أساس األنشطة يف إضافة القيمة للعميل"
 عمالءللاالستجابة وقت  -2

وصول الدواء وتوفره  ةألمهي، نظرا األدويةقطاع صناعة يف اسرتاتيجية السريعة للعمالء ذات أمهية  ةستجاباالتعترب 
ووقت وقت االستجابة من وقت االستالم ووقت التصنيع تكون ي. يف الوقت املناسب لتحقيق القيمة العالجية لهللعميل 

                                                             
1 Business Monitor International Research , Op.Cit, p69. 
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يعمل مصنع جسر قسنطينة بأسلوب اإلنتاج بالطلبية، فيحاول أن يغطي الطلب السنوي  .ووقت التسليماالنتظار 
حيرص هذا املصنع على تسليم األدوية إىل حيث . ملراكز التوزيعلطلب الشهري للمستشفيات واملؤسسة العسكرية، وا

غلب ورشاته اإلنتاجية بنظام فرق العمل اليت أنه يعمل يف إيف الوقت ضمن الشروط التقنية إلنتاج الدواء حىت  عمالئه
لنظام التكاليف على  ىلاألو املرحلة ظهر حتليل أنشطة لقد أ .ساعة 21فرق عمل وبزمن تشغيل يساوي  3تصل إىل 

  :أنأساس األنشطة 
 عن طريق شرين وغري املباشرين التعامل مع العمالء املبا أصبحال منذ امتصاص فروع جممع صيد: وقت االستالم

مع مما زاد من وقت االستالمق  .سم التسويق يف ا
  الورشات  يئةملصنع هو وقت نظرا للطلب الكثيف على منتجات املصنع فإن وقت االنتظار يف ا: وقت االنتظار

بعض  وإجراءمن بواقي الدفعة السابقة  واآلالتتنظيف الورشات  لضرورةنظرا  إنتاجيةويتم ذلك كل دفعة  لإلنتاج
ول املصنع احي. متها إلنتاج الدفعة اجلديدةصفة عامة ومالءسالمة األجهزة واهلواء والورشة باليت تثبت  االختبارات

 .ل ما ميكنقأأن تكون هذا الوقت 
  الكن ونظرا لعدم جتديد استثمارات هذ األفرادل إنتاج الدواء ال يتدخل يف تنفيذها غلب مراحأ :اإلنتاجوقت 

وتعبئة املنتجات يف الصناديق عملية نقل األدوية من مرحلة إنتاجية إىل أخرى سنة فإن  18املصنع منذ أكثر من 
 :مبوالتاألل املكثفة و تتم يدويا وخصوصا يف ورشيت احملاليالكرتونية 

مث يتم نقل األكياس املعقمة  .مرحلة التعقيم يدويا على مرحلتني إىل األكياسيتم نقل  :ورشة احملاليل املكثفة -
ا ووضعها  يف الصناديق الكرتونية؛  ملراقبة جود

 لة الطبخ يدويا مث يتم مرح إىليدويا مث يتم نقلها  األوىلمرحلة التغليف  إىل مبوالتيتم نقل األ: مبوالتورشة األ -
 ؛يدويا كرتونيةمرحلة التغليف النهائي ووضعها يف صناديق   من مرحلة الطبخ إىل إرجاعها

 التغليفمرحلة  إىل يدوياً الدفعات اإلنتاجية كل يف  يتم نقل الكبسوالت املنتجة : والكبسوالت األقراصورشة  -
  .ووضعها يف صناديق كرتونية يدويا

 إنتاجهاعند االنتهاء من ما يتم تسليم الطلبيات غالبا : وقت التسليم . 
كما وضح حتليل األنشطة أن مصنع جسر قسنطينة ميتاز بدرجة جيدة من املرونة يف االستجابة لطلبات العمالء 

مصنع جسر  حيث أن .من خالل التفاعل مع العمالء طلباتيف هذه اللتغريات لاليت متثل القدرة على االستجابة 
. والفروع الدوائية اليت ينتجها يف حدود إمكانياتهوفقا حلاجات وتوقعات عمالئه  اإلنتاجيةم بوضع خطته يقو  ةقسنطين

يكون مرتبطا برغبات وحاجات املستشفيات ولتغطيتها يف املصنع إلنتاج ا اتتشغيل ورشعدد ساعات أن فمثال جند 
كان يف ورشة التحاميل وورشة األقراص نفس الشيء  . عمل فرق 03يوميًا وساعة  21جلأ املصنع إىل العمل 

حيث تتم املنتجات  مزيجطبيعة بإضافة إىل أن . فرق للعمل 02ساعة يوميًا و 16والكبسوالت اللتني تعمالن بنظام 
 .)واصفو الدواء، املؤثر واملستهلك( العمالء طلبات مراكز التوزيع اليت تظهر طلباتالعملية اإلنتاجية انطالقا من 

أن مصنع جسر قسنطينة يعاين غري مالية املستخرجة من نظام التكاليف على أساس األنشطة علومة ظهر هذه املت
 كأداةوبالتايل ميكن القول أن حتليل األنشطة مثال  . من بعض اهلدر يف مورد الوقت ناتج عن قيود تنظيمية وإنتاجية

؛ كذلك يوضح والعمليات األنشطة تنفيذ يساعد يف معرفة الوقت احلايل املستغرق يفللتسيري على أساس األنشطة 
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إن اختاذ القرار اعتمادا على هذه املعلومة ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة  .مناطق اختصار الوقت وختفيضه
   .  للعمالءوقت االستجابة يف ختفيض يساهم  وتقليل القيود التنظيميةاالستثمار  لتجديد

 : يف هذا املطلب وهي الثانيةرضية اجلزئية اعتمادا على ما سبق تتضح صحة الف
  "يساهم التسيري على أساس األنشطة يف ختفيض وقت االستجابة للعمالء"

 تسيير العالقة مع العميل -3
بعد امتصاص  قبل سياسة االمتصاص اليت اتبعها جممع صيدال كانت العالقة بني فروعه والعمالء عالقة مباشرة أما

صيدال مع مصنع تابع لوحدات اإلنتاج يف جمإىل بيوتيك حد وحدات فرع أجسر قسنطينة من حتول مصنع هذه الفروع، 
ا قد تكون. لمجمعواملوردين متر على املديرية العامة لالء مأصبح العالقة مع الع : وتستعمل صيدال قنوات لتوزيع منتجا

وحدات التوزيع أو خارجية كتلك اليت  قصرية وإما داخلية عند التنازل عن املنتجات من وحدات اإلنتاج إىل) 1(
 اجلملة جتار عادةطويلة واليت تضم ) 2. (سوناطراكتعتمدها مع وزارة الدفاع، الصيدلية املركزية للمستشفيات، 

  .مث املستهلك النهائي والصيدليات
 وهم: العمالء المباشرون:  
فة عامة على إرضاء مراكز التوزيع يعمل املصنع بص: الحكوميةوغرب وشرق والمؤسسة  وسط –مركز التوزيع  -

منخفضة عن أسعار املنافسني وتسليمها بتنفيذ مجيع طلبياته وبأسعار تنافسية واملؤسسات احلكومية املتعاقد معهم 
  . هلم يف الوقت املطلوب

للمستشفيات احلكومية يف منتج  الرئيسييعترب مصنع جسر قسنطينة املمول  :لمستشفياتالصيدلية المركزية ل -
حملاليل املكثفة حياول هذا املصنع إرضاء هذه املستشفيات حيث يقوم بتشغيل ورشته بثالث فرق للعمل حبوايل ا

 كما يقدمها بأسعار تنافسية نظرًا . ةعالي ةساعة يوميا وهذا لتغطية طلبها على منتجاته ومبستوى جود 21
مع يف ظل إطار مسؤوليته االجتماعية باعتباره مؤ  وعلى الرغم أن . سسة مملوكة بأغلبية للدولةالسرتاجتيات ا

مع مُ أتكاليف الفشل الداخلي يف هذه الورشة مرتفعة إال  األصناف من الدواء إرضاء  هر على إنتاج هذِص ن ا
  .لعمالئه حىت أن تشغيل الورشة ونوعية الدواء مرتبط بسري حسب طلبيات هذه املستشفيات

  على الرغم من أن أسعار دواء مؤسسة صيدال أسعار : طباء والمرضىالصيادلة واأل نيالعمالء غير المباشر
ا تعاين من منافسة شديدة ونفس األمر ينطبق على منتجات مصنع جسر  منخفضة مقارنة مبنافسيها إال أ

ن باإلضافة إىل الفكر السائد بكو . سياسات التسويقية والرتوجيية اليت ينتهجها املنافسونالقسنطينة وهذا راجع إىل 
ائيا إال بعد موافقة امل نتجات األجنبية أكثر جودة رغم ارتفاع مؤشرات جودة منتجات املصنع حيث ال يتم بيعها 

تابع لوزارة الصحة يقوم مبراقبة دقيقة لكل دفعة من خالل التحاليل املخربية على عينات منها ) LNCPP(الـخمرب 
مطابقة الدفعة ملواصفات إنتاج الدواء يعطي ترخيص بيع  فعند التأكد من. وكذا الفحص املستندي مللف الدفعة

 لعمالئههلذا على جممع صيدال ومصنع جسر قسنطينة توضيح مستويات جودة منتجاته . الدفعة اإلنتاجية
ا تسويقيا وانتهاج تلك األساليب التسويقية اليت يستعملها املنافسون وكذا الرتكيز على خاصية  وحتسني صور

  . راخنفاض األسعا
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أما تكاليف االحتفاظ . نرى أن املصنع أثناء عالقته مع العمالء يتحمل تكاليف التقدمي وتكاليف اخلدمة
مع  بعالقات واالحتفاظ بناءلل شاملة عمليةومبا أن تسيري العالقة مع العمالء يعين . وتكاليف االكتساب فيتحملها ا

؛ فإن مصنع جسر قسنطينة وفقا للمعلومة على أساس لعميلل عاليني ورضا قيمة إيصال خالل من رحبةامل العمالء
األنشطة حيقق ذلك مع العمالء احلاليني من خالل مسات املنتج عن طريق تقدمي األدوية اجلنيسة اليت تؤدي الوظائف 

 كما متتاز أسعار صيدال. األساسية للدواء األصلي لكن بأسعار منخفضة عنهوهو ما مت توضيحه يف العنصر السابق
باإلضافة إىل التزامها باملواصفات فهذا املصنع متحصل على يف سوق األدوية اجلنيسة باخنفاض أسعارها مقارنة مبنافسيها 

)ISO9002 .( لكن على مصنع جسر قسنطينة وجممع صيدال بصفة عامة حملاولة اكتساب عمالء جدد والعمل على
بذلك ميكن استخدام املعلومة . تها السوقية وأدائها املايلإرضائهم أو اخرتاق أسواق منتجات جديدة من أجل رفع حص

  .على أساس األنشطة  املالية وغري املالية لدعم تسيري العالقة مع العمالء ضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة
 : يف هذا املطلب وهي الثالثةمن خالل ما سبق تتضح صحة الفرضية اجلزئية 

 "ساس األنشطة يف دعم تسيري العالقة مع  العمالءيساهم أسلوب التسيري على أ"
يف فهم مناطق اإلخفاق واخلطأ يف ت مسحاملعلومة على أساس األنشطة  مما مت عرضه يف هذا املطلب نرى أن

توجيه املوارد االقتصادية إىل األنشطة بتحديد مناطق  حتليل القيمةمسح فمثال  وطرق تفاديها مصنع جسر قسنطينة
ملمارسة التسيري على  فإن أي اختاذ قرار اعتمادا على املعلومة على أساس األنشطةبذلك . لتحسني األداءمة املضيفة للقي

القيمة  إضافة )1: (لعمل علىيتم من خالل ا العمالءاألداء من وجهة نظر حمور حتسني إىل دف أساس األنشطة 
  .ة للعمالءاالستجابة السريع) 3(ري العالقة مع العميل ويتس) 2(للعميل، 

  :بأن األوىلتضح صحة الفرضية الرئيسية األول هلذا املبحث تما مت عرضه يف املطلب 
إضافة القيمة ) 1: (عن طريق حتسني األداء من منظور العمالءتساعد ممارسات التسيري على أساس األنشطة يف "

  "العميل إىل االستجابة وقت ختفيض )3(العميل و مع العالقة تسيري تسهيل) 2(للعميل، 
  بمصنع جسر قسنطينة  ممارسة التسيير على أساس األنشطة على محور العمليات الداخلية تأثير:المطلب الثاني

ا صناعة تتميز  بسيطا كان لو  حىت اختالف وأيوالتسويق،  نتاجاإل يف الصارمة باملواصفات ملتزمة الصيدالنية بأ
 على احلرص اشد حترص الدواء صناعة نإف وعليه بالغة اجلسامة رارأضو  كوارث حدوث إىل يؤدي قد الدواء تركيبة يف

نرى أن التحكم يف العمليات التشغيلية يف هلذا . 1صرامة املواصفات أكثر تتفق مع مناسبة منتجات تسويقو  إنتاج
درجة و  ءاتإجرا ومواصفات خاصة من ناحية ترتيب ريبل خيضع ملعاي الصناعة الصيدالنية ال يكون داخليا يف املؤسسة

املنتجات الصيدالنية ممارسته عند إنتاج  قل منألزاميتها فمثال نشاط مراقبة اجلودة يف املنتجات العادية قد ميارس مرات إ
يف العمليات غري الصيدالنية فقط خصوصا يف ظل ضرورة  ؤسسات قد يتمكن فقط من التحكماملهذا النوع من أي أن 

  .اليت يفرضها القانون وخمابر الرقابة اخلارجية ةستخدمامل اإلنتاجااللتزام بطريقة 
   التكلفةالتحكم  :أوال

نظام حملاسبة التكـاليف يعمل مصنع جسر قسنطينة على حماولة التحكم يف تكاليف اإلنتاج، لكن نظرا لعدم وجود 
مع فإن قـرارات الـتحكم يف تكـاليف تعتمـد علـى خـربة إدارييـه ولـيس  علـى تقنيـات الـتحكم فيه مثله مثل باقي مصانع ا

                                                             
 .22، ص)ST Clements University(الصحية، من  اإلدارة يف الدكتوراه درجة ملتطلبات استكماال الرسالة هذه الصيدالين قدمت القطيفان، التسويق حممد شادي 1
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ــدف الــتحكم يف تكــاليف مــن خــالل التعاقــد مــع أطــراف  املصــنع بأخرجــة نشــاطنيقــام  حيــث. يف التكلفــة أساســيني 
ما ومهـا إال أن مثـل هـذه القـرارات سـتكون أكثـر فعاليـة لـو . نشـاط نقـل العمـال، نشـاط إطعـام العمـال: خارجية للقيام 

ن فمثال م .حماسبة التكاليف مثل نظام التكاليف على أساس األنشطة رقط ةقسنطينجممع صيدال ومصنع جسر  اعتمد
ميكن حتديد األنشطة املضيفة وغري املضيفة للقيمة يف مصنع جسر  من وجهة نظر العمالءخالل التحليل السابق للقيمة 

وضـح يف امل ظـر العمـالءضيفة للقيمة من وجهة ندف التعرف على التكاليف املضيفة للقيمة والتكاليف غري املقسنطينة 
أظهر تطبيق نظام التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة يف مصـنع جسـر قسـنطينة تكلفـة كـل  حيث .)13/04(اجلدول رقم 

ا إن حتليـل تكـاليف املصـنع . وحتليـل قيمتهـا نشاط ممارس فيها وكذا تكلفة املنتجـات النهائيـة باإلضـافة إىل معرفـة مسـببا
تشــكل  دج 267,705,593.4205: مبلــغ 2016خــالل شــهر مــارس  يتحمــلوحتليــل أنشــطته يظهــر أن املصــنع 

والـيت ميكـن الـتحكم فيهـا دج  173,238,453.4161 أي بقيمـة %64.71بة  فيها نسـالتكاليف املضيفة للقيمة 
مــن التكـاليف غـري املضـيفة للقيمـة نسـبة  أمـا. أكثـر مـثال جبعـل تكـاليف تعليـب الـدواء يف الصـناديق الكرتونيـة نشـاطا أليـا

مـــع صـــيدال تقـــدر  دج  94,467,140.0044 بــــ إمجـــايل التكـــاليف الـــيت يتحملهـــا مصـــنع جســـر قســـنطينة التـــابع 
 تكـاليف يف املؤسسـات الصــيدالنيةالوالـيت ال ميكننـا احلكـم عليهــا لعـدم تـوفر معلومـات عــن هيكـل   %35.29ة بنسـبو 

ختفــيض تكــاليف الطباعــة بتقليــل حجــم وجــودة  أوختفيضــها بإلغــاء أنشــطة النقــل اليــدوي  إمكانيــةولكــن ميكــن مالحظــة 
  . املستخدمة) Notice( اإلشعارورق 

أظهـــر تطبيـــق نظـــام التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة يف مصـــنع جســـر قســـنطينة أن املصـــنع يتحمـــل تكـــاليف كمــا 
 %11.80دج بنسـبة  31,602,197.1558 اجتماعية ضـخمة يف جانـب املسـؤولية االجتماعيـة اخلاصـة بالعمـال بلغـت

وقد مت مالحظة  بعض اهلدر يف تكاليف نقـل العمـال حيـث . وهي غري مضيفة للقيمة بالنسبة للعميل اإلنتاجمن تكلفة 
مـع حماولــة . يوميـاً  األكثــرعلـى  أشـخاص 10قــد  ال تنقـل ســوى  اً شخصـ 24توجـد حـافالت لنقــل  هلــذا نقـرتح علــى ا

وهي واقعة يف مصانع  ثالثعددها ة يف اجلزائر العاصمة البالغ املوجود األخرىصانع املتوحيد خطوط النقل بني املصنع و 
باإلضـافة إىل . مما قد خيفض من تكاليف التعاقـد علـى نقـل العمـال للتوزيع ومركزًا الدار البيضاء، احلراش وجسر قسنطينة 

رتفـاع ذا الوهـعـن خـدمات تعاقـد اخلـدمات الصـحية  يوجـد بعـض عـدم الرضـاوبعد التحاور مـع جمموعـة مـن العمـال أنه 
هلـذا نقــرتح زيــادة عــدد التعاقــدات  .ممـا حيملهــم وقــت انتظــار كبــري ومواعيـد بعيــدة نوعــا مــاعمــال املســتفيدين منهــا العـدد 

ــادة تــأن كــ. واردوباملقــدار الــذي ال يــؤدي إىل هــدر يف املــ الصــحية للوصــول إىل االســتفادة القصــوى منهــا عــدد يف التم زي
الخنفاض عدد العمال املوجهني له مث توجيه هذا  تكاليف التعاقد مع كل مركز حايل ختفيضمراكز الصحية مما يؤدي إىل 

 قـد ال تـنخفض تكـاليف التعاقـد الكليـة ولكـن تـزداد نسـبة االسـتفادة منهـاوبـذلك  ؛التخفيض لعدد جديـد مـن تعاقـدات
  . مع األولوية يف املواعيدمع اشرتاط أن تكون لعمال ا
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  أنشطة مصنع جسر قسنطينةتكاليف تحديد طبيعة   ):13/04(الجدول رقم 
  دج: الوحدة

  األنشطة غير المضيفة للقيمة  األنشطة المضيفة للقيمة

من % تكلفة النشاط النشاط  الرقم
 مجموعها

من %
من % تكلفة النشاط النشاط  الرقم  اإلجمالي

 مجموعها
من %

  اإلجمالي
 %2.57 %7.27 6,869,474.5367 اخلدمات اإلدارية واملالية  1 %0.38 %0.59 1,022,992.6175 مراقبة جودة املواد املشرتاة  3
 %2.48 %7.03 6,642,650.5728 الصيانة  2 %0.31 %0.49 840,260.0874 يئة الورشة  8

 %1.88 %5.33 5,032,448.8433 التخزين  4 %0.79 %1.22 2,120,517.1930 املواد اخلام مراقبة جودة  10
 %3.81 %10.78 10,187,808.2261 األمن واحلراسة  5 %0.81 %1.26 2,180,665.8714 الوزن  11
 %11.80 %33.45 31,602,197.1558 املسؤولية االجتماعية للعمال  6 %4.56 %7.05 12,209,158.2357 تعليب األدوية يف الصناديق الكرتونية  12
 %2.40 %6.79 6,413,259.0917 اعةالطب  7 %0.72 %1.11 1,914,543.5779 مراقبة جودة املنتج النهائي  14
 %0.95 %2.70 2,551,266.9508 استالم املواد اخلام  9 %1.18 %1.82 3,151,224.4980  الفحص املستندي لدفعة اإلنتاج  15
 %6.74 %19.09 18,034,614.9755  تسليم إىل املخزن  13 %12.43 %19.21 33,274,987.7456 )التحاميل( مزيج املكونات  16
 %0.89 %2.51 2,372,766.7878  )02(نقل الكبسولة إىل اآللة   27 %3.18 %4.92 8,524,350.6809 )التحاميل( مزيج املكونات بة جودةمراق  17
 %0.13 %0.37 352,396.1180  األويلللتغليف  مبوالتنقل األ  33 %4.19 %6.47 11,209,170.0705 التحاميلإنتاج   18
 %0.15 %0.41 389,457.0635  للطبخ مبوالتنقل األ  35 %0.70 %1.08 1,876,347.5152  كل املراحلمراقبة جودة انتاج التحاميل يف    19
 %0.15 %0.41 389,457.0635  من الطبخ مبوالتاأل إرجاع  37 %3.16 %4.88 8,449,686.6571 )األقراص( مزيج املكونات  20
 %0.88 %2.49 2,351,765.3231  )احملاليل( نقل املنتجات للتعقيم  45 %0.66 %1.01 1,757,738.5291 )األقراص( مراقبة جودة مزيج املكونات  21
 %0.48 %1.35 1,277,577.2959  )احملاليل( نقل املنتجات للتغليف  46 %0.62 %0.96 1,670,869.4364 تشكيل القرص  22
        %0.49 %0.76 1,320,717.2835 )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل  23
      %1.91 %2.95 5,108,449.3520 لنهائي لألقراصاالتغليف   24
      %3.55 %5.49 9,508,471.7497 تركيب الكبسولة  25
      %0.26 %0.40 691,997.8100 مراقبة جودة كبسولة الدواء  26
      %0.55 %0.86 1,483,550.2587 )02(نقل الكبسولة إىل اآللة   28
      %0.81 %1.25 2,171,630.7855 النهائي للكبسوالت التغليف  29
      %0.12 %0.19 329,752.1163 )األمبوالت(  مزيج املكونات  30
      %0.12 %0.18 316,309.6009 )األمبوالت( مراقبة جودة مزيج املكونات  31
      %1.35 %2.09 3,624,536.9310 التخزين املؤقت  32
      %0.23 %0.35 611,151.6242 تعبئة األمبوالت  34
      %0.13 %0.20 353,342.6259 األويلنقل األمبوالت للتغليف   36
      %0.15 %0.22 389,049.6292 لألمبوالت التغليف األوىل  38
      %0.18 %0.28 483,388.4769 نقل األمبوالت للطبخ  39
      %2.07 %3.19 5,534,223.2716 الطبخ  40
      %0.49 %0.75 1,299,737.1426 األمبوالت من الطبخ إرجاع  41
      %15.87 %24.52 42,483,102.3465 لألمبوالت مراقبة اجلودة يف كل املراحل  42
      %0.27 %0.42 730,035.9761 لألمبوالت  التغليف النهائي  43
      %0.56 %0.87 1,499,942.9693 )احملاليل املكثفة( مزيج املكونات  44
      %0.65 %1.00 1,730,667.5459 )احملاليل املكثفة( املكونات مراقبة جودة مزيج  47
      %0.33 %0.50 874,683.5546  1توزيع املنتجات ملركز التوزيع   48
      %0.29 %0.45 783,924.2474  2توزيع املنتجات ملركز التوزيع   49
      %0.29 %0.45 784,008.0092  3توزيع املنتجات ملركز التوزيع   50
      %0.34 %0.53 923,267.3936  1توزيع املنتجات للمؤسسة   51

 %35.29 %100 94,467,140.0044  %64.71 %100 173,238,453.4161 المجموع
 267,705,593.4205 المجموع العام

  ).11/04(رقم اجلدول املوضحة يف  )ABC(على خمرجات نظام الـ اعتمادامن إعداد الباحثة  :المصدر
 ح من خالل املعلومة على أساس األنشطة املتحصل عليها واليت أظهرت بعض اهلدر يف املوارد الناتج عنكما يقرت 

تدخل األفراد يف العملية اإلنتاجية فمثال عند نقل األمبوالت للتغليف يدويًا والذي ميارس كثريًا يف هذه الورشة ونظراً 
نفس الشيء حيدث يف ورشة احملاليل . وحدات إنتاجية كبرية حلساسية الزجاج قد تتعرض للكسر بسرعة مما يعين فقدان

مبا أن أنشطة نقل اليدوي أو حتركات املواد داخل املؤسسة أنشطة غري مضيفة للقيمة؛ نقرتح استبدال بعض . املكثفة
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فشل التجهيزات أو اقتناء جتهيزات جديدة إلدخال اآللية على بعض أنشطة هتني الورشتني مبا خيفض من تكاليف ال
  .ذا نكون قد وجهنا التكلفة حنو األنشطة األساسية واملضيفة للقيمة. الداخلي وبالتايل التخطيط للتحكم بالتكلفة

  عملية توجيه املوارد احلالية واملستقبلية حنو  يفهذه املعلومات  استخدامميكن املصنع بعد التعرف على طبيعة أنشطة 
. املصـنععمـالء ك الـيت تسـاهم يف رفـع رضـا يعملوا على توجيه املوارد حنـو تلـحيث جيب على إداري املصنع أن  األنشطة

أي جيب أن يتم توجيهها حنو األنشطة املضيفة للقيمة كما أنه مـن الضـروري العمـل علـى تقلـيص تكـاليف األنشـطة غـري 
ـــوفقــا لفلســفة نظــام ف .د مــرات تنفيــذها إىل أدىن حــد ممكــناملضــيفة مــن خــالل التقليــل مــن عــد بــأن أهــداف  )ABC(ال

فالتكــاليف تتغــري مــع التغــري يف عــدد وكثافــة تســتهلك املــوارد فــإن  هــي الــيت ن هــذه األنشــطةأالتكلفــة تســتهلك أنشــطة و 
 املتشـابكة العوامـل مـن العديـد حـدوثها يف ويتسـبب كهـاحتر  يـتمفالتكلفـة . األنشطة ولـيس مـع التغـري يف حجـم املنتجـات

بالتـايل فـإن فهـم هاتـه املسـببات مـع التعـرف علـى طبيعـة . رب عنهـا مبسـببات التكلفـةيعـ معقـدة وطـرق واملرتابطـة بأسـاليب
ختفـيض وتوجيـه و حتليـل أداء مصـنع جسـر قسـنطينة بـإجراء  األنشطة وعالقتهـا مـن خـالل خريطـة األنشـطة ميكننـا حتسـني

ا لالرتبــاط الوثيــق بــني يف املطلــب الرابــع مــن هــذا املبحــث نظــر  واملقــدم). 10/04(رقــم التكــاليف كمــا يوضــحه الشــكل 
  .التحكم يف التكلفة وختفيضها والبعد املايل

 األنشطة حول ومفصلة واضحة رؤيةاملطبق يف مصنع جسر قسنطينة  األنشطة أساس على التكاليف نظام وفرلقد 
 بالتنبؤ يقوم فهو وبالتايل .األنشطة بواسطة استخدامها املتوقع املوارد تكلفة تقديرميكن استخدامها ل، واليت  وتكاليفها

 اإلنفاق يف مماثل تغري النهاية يف يتبعه سوف املوارد استخدام يف التغري أن بافرتاض املستقبل يف املوارد على اإلنفاق باجتاه
 كفاءة وحتقيق التكلفة ختفيض إمكانيات على التعرف يفإدارة املصنع  تساعد قد اجلديدة النظرة هذه .املوارد هذه على

 دراسة خالل من التكاليف ختفيض ميكن التسيري على أساس األنشطة أسلوبيف ظل . االقتصادية املوارد استخدام يف
حذفها؛ وخطط أخرى لألنشطة املضيفة  أوغري املضيفة للقيمة  األنشطةوضع خطط لتقليل أداء  أجلاألنشطة من 

باجتاه اإلنفاق  للتنبؤلقة مبصنع جسر قسنطينة املتع األنشطةميكننا استخدام املعلومة على أساس حيث . لتعزيزها للقيمة
على املوضح يف الفصل الثالث ة املغلقة قلاحلوفقا لنموذج  األنشطة أساساملوازنة على  إعدادب على املوارد يف املستقبل

تنافسية املؤسسة احلفاظ على  أجلحسابات من دون تقدمي أي  شكل اقرتاح خطة للتحكم يف تكاليف املؤسسة
  . وما بعدها  2017ن اقرتاحاتنا متعلقة بسنة أخصوصا و 

  الحلقة التشغيلية .1
باالضافة اىل حماولة إلغاء  مبوالتاأل القضاء على الطاقة غري املستغلة خصوصا يف ورشة :ضبط القدرات -

   ؛ساسة توقيف اإلنتاج يف شهر أوت من كل سنة
وتكاليف اخلدمات الطبية للعمال  ل املوارد مثل تكاليف النقختفيض معدالت استهالك : ضبط االستهالك -

   ؛ومعدالت استهالك األنشطة كجعل نشاط الوزن بقسم التخزين
 .وحماولة ختفيض عدد مرات التوريد لتخفيض تكاليف التوريد: ضبط الطلب -

  الحلقة المالية .2
 ما يعين أخرىمنتجات  أسعاراملنتجات وختفيض  أسعاررفع بعض : رسم خطة تسعيرية جديدة للمنتجات -

 ؛يف التكاليف أكثرالتحكم العمل على 
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غري املضيفة وهي تكاليف األنشطة من خالل ختفيض التكاليف غري املضيفة للقيمة : ضبط تكاليف الموارد -
التكاليف احململة خالل شهر  إمجايلمن  %35.29 بنسبةدج  94,467,140.0044للقيمة اليت بلغت 

 . املضيفة للقيمة شطةاألنتعزيز وتوجيه هذا التخفيض إىل  2016مارس 
مما  مستقبال للموارد األمثلتوجيه بالتسمح املوازنة على أساس األنشطة يف ظل هذا النموذج ميكن القول أن ذا 

ايعين  جممع صيدال ومصنع  وأولويات يتماشى مبا االستخدامات ترشيد يف ساهممبا يتعمل على التخطيط للموارد  أ
  .هني أدائحتس مما يؤدي إىلجسر قسنطينة 

القرارات املقرتحة يف مصنع جسر قسنطينة  اختاذاستغالل املعلومة على أساس األنشطة من أجل وفقا ملا تقدم فإن 
  .وبالتايل التحكم فيها إىل ختفيض وتوجيه وختطيط التكلفةيؤدي نشطة ضمن ممارسات التسيري على أساس األ

  : يف هذا املطلب وهي وىلاألعن ما سبق يتضح صحة الفرضية اجلزئية  اعتماداف
 "يف التحكم يف التكلفة التسيري على أساس األنشطةيساهم "

   الجودةتحسين : ثانيا
يطمح جممع صيدال الذي يعترب فاعال أساسيا وأداة لتحقيق السياسة الوطنية للصحة العمومية، إىل تعزيز مكانته  

حلفاظ على صورته با يعمل ات احلديثة واالبتكارات كماكرائد يف سوق الدواء يف حميط تنافسي منفتح على التكنولوجي
احملور األساسي الذي يربط بني مجيع مبصانعه املختلفة  جممع صيدالاسرتاتيجية تعترب اجلودة يف . ضمان دميومتهو 

، فعاليةاملتطلبات القانونية ال سيما من حيث السالمة واألمن والح منتجات تتوافق و طر ) 1( :اإلجراءات اإلدارية لضمان
مع متحصل على  إىل أنكما يشار  .إرضاء املستهلك) 2( وان  اجلنيسة األدويةيف تشكيل وتطوير ) ISO9001(ا

ميكن هلذا  .وهو مؤشر ملستويات اجلودة يف املصنعاملكثفة  ليف احملالي) ISO9002(مصنع جسر قسنطينة متحصل على 
أثناء الزيارة نا ذلك ظاجلنيسة وقد الح األدوية إلنتاجاصفات املطلوبة باجلودة واملو متتاز منتجات جممع صيدال القول أن 

حيث سجلنا . املرحلة األوىل من نظام التكاليف على أساس األنشطة األنشطةحتليل  إعداد وأثناءامليدانية للمصنع 
م االلتزام بالشروط التقنية  حيث تعترب اجلودة  األدوية إلنتاجحرص مصنع جسر قسنطينة وعماله يف مجيع مستويا

عملية  أنطريقة الفحص املستندي كما  أو اإلنتاجوالرقابة الدقيقة سواء لطريقة  واإلدارةالشغل الشاغل لكل من العمال 
تنفيذ كل مرحلة وبعد االنتهاء من كل  وأثناءيف كل مرحلة  ءمن خالل الفحص املختربي تتم قبل البدمراقبة اجلودة 

وهي ناجتة  مبوالتاملكثفة واأل األكياسليف الفشل الداخلي مرتفعة بعض الشيء يف ورشيت تكا أنكما يالحظ  .مرحلة
دف الوصول إىل عدد اكرب من املنتجات املطابقة للمواصفات  .عن طبيعة التغليف املستخدم يبقى على املصنع هلذا 

   .التحكم يف تكاليف الفشل الداخليفقط 
  قياس تكاليف الجودة في المصنع -1

ميكننا حتديد تكاليف  األنشطة أساسكمخرج لنظام التكاليف على   األنشطة أساسعلى املعلومة على  ادااعتم
  :اجلودة يف مصنع جسر قسنطينة بالشكل التايل

 أثناء مراقبة اجلودة  )2(، فحص جودة املواد األوليةتكاليف ) 1: (تكاليف التقييمتشمل  :التقييم تكاليف
 ؛)14/04(ويلخصها اجلدول رقم واليت . ة واختبارهااملنتجحدات فحص جودة الو ) 3(و اإلنتاج
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  2016تكاليف التقييم لشهر مارس ): 14/04(الجدول رقم 
 دج: الوحدة

رقم  مخصص لـ
 تكلفة النشاط إسم النشاط النشاط

 من مجموعها%
  من التكاليف%

 المضيفة للقيمة 
  من اجمالي %

 التكاليف المحملة
 للمخصص لكل نشاط للمخصص كل نشاطل للمخصص لكل نشاط

جميع 
 المنتجات

 %3.81 1,022,992.6175 مراقبة جودة املواد املشرتاة 3

30.56% 

0.59% 

4.74% 

0.38% 

3.07% 

 %0.79 %1.22 %7.89 2,120,517.1930 مراقبة جودة املواد اخلام  10
 %0.72 %1.11 %7.13 1,914,543.5779 مراقبة جودة املنتج النهائي 14
 %1.18 %1.82 %11.73 3,151,224.4980 الفحص املستندي لدفعة اإلنتاج 15

 التحاميل  
 %31.74 8,524,350.6809 )التحاميل( مراقبة جودة مزيج املكونات 17

38.72% 
4.92% 

6.00% 
3.18% 

 %0.70 %1.08 %6.99 1,876,347.5152 يف كل املراحللتحاميل ا جود إنتاجمراقبة  19 3.89%

 األقراص
 %6.54 1,757,738.5291 )األقراص( مراقبة جودة مزيج املكونات 21

11.46% 
1.01% 

1.78% 
0.66% 

 %0.49 %0.76 %4.92 1,320,717.2835 )األقراص(مراقبة جودة يف كل املراحل 23 1.15%
 %0.26 %0.26 %0.40 %0.40 %2.58 %2.58 691,997.8100 مراقبة جودة كبسولة الدواء 26 الكبسوالت

 األمبوالت
 %1.23 329,752.1163 )األمبوالت( مراقبة جودة مزيج املكونات 30

2.68% 
0.19% 

0.41% 
0.12% 

 %0.15 %0.22 %1.45 389,049.6292 لألمبوالت مراقبة اجلودة يف كل املراحل 38 0.27%

المحاليل 
 المكثفة

 %4.84 1,299,737.1426 )ثفةاحملاليل املك( مراقبة جودة مزيج املكونات 41

14.00% 

0.75% 

2.17% 

0.49% 

1.40% 
 %0.27 %0.42 %2.72 730,035.9761 1 األكياسمراقبة جودة  43
 %0.65 %1.00 %6.44 1,730,667.5459 تغليف النهائي األكياس المراقبة اجلودة و  47

ع مجمو ال   26,859,672.1152 100% 100% 15.50% 15.50% 10.03% 10.03% 
  ).08/04(املوضحة يف اجلدول رقم  )ABC(على خمرجات نظام الـ اعتمادا الباحثة إعدادمن : المصدر

 ن التكاليف املضيفة للقيمةم %15.50بنسبة دج 26,859,672.1152 التقييم تكاليف  إمجايللقد بلغت 
املنتج الذي يقدمه مصنع جسر  وهي نسبة مقبولة نظرا حلساسيةمن إمجايل التكاليف احململة  %10.03ونسبة 

  :إيلوهذا راجع . قسنطينة بصفة خاصة وجممع صيدال بصفة عامة
وهو بناء ذو طابقني تبلغ مساحته يتمثل يف تكاليف اهتالك مبىن خمرب مراقبة اجلودة : مكان مراقبة اجلودة .1

داخل  ختباراتاالخاصة يف كل ورشة تقام فيها بعض  أقسام إىل باإلضافة. مساحة املصنعمن  1/10
  الورشات؛ 

من عمال املصنع    %  10.31حبوايل  عامال لكل املصنع 475 إمجايلعامال من  49عدد عمال املخرب  .2
مكما    يف أنشطة مراقبة اجلودة؛ األجورمن صيادلة وبيولوجيني مبا يعين كثافة كتلة  اإلطاراتمن  أ

  ؛جيا العالية وبالتايل غالء أسعارهاومعدات االختبار اليت متتاز بالتكنولو  اآلالتهتالكات ا .3
 .خصوصية املواد املستعملة يف االختبارات املخربية واليت أيضا متتاز بارتفاع أسعارها .4

فسر حرص املصنع على كما ي  تكاليف التقييمتكاليف مراقبة اجلودة املتمثلة يف  ارتفاعكل هذه العوامل تفسر 
 إىلالتقييم يف ورشيت التحاميل واحملاليل املكثفة فهو راجع  تكاليف تفاعار أما سبب . تقدمي منتجات مطابقة للمواصفات

 دفعة إنتاجية 52دفعة و 42، 2016الل شهر مارس خفيهما حيث بلغتا على التوايل  اإلنتاجيةعدد دفعات  ارتفاع
ة اإلنتاجية يف األوىل أكثر ىل العمليإويرجع ارتفاع تكلفة يف ورشة التحاميل عن تكلفة ورشة احملاليل املكثفة . بالرتتيب

  .  يف التحاميل عن احملاليل املكثفة االختباراتارتفاع تكاليف  استلزمتعقيدا من الثانية وبالتايل 
  فهي) 15(و) 14(، )10(، )3(أما التكاليف املشرتكة مثال بني مجيع املنتجات فهي تكاليف النشاط رقم 
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عامال يف  19وحده يقوم به  لتجميعي لفحص املستندي لدفعة اإلنتاجالنشاط ا) 15(الن النشاط رقم  مرتفعة مثال  
ا صيادلة وبيولوجينيمن مساحة املصنع وأيضا  1/25ومساحته حوايل قسم إدارة اجلودة   .يقوم 

 ؛)15/04(ويلخصها اجلدول رقم :  تكاليف الفشل الداخلي 
  اإلنتاج المفقودحساب تكلفة ) : 15/04(الجدول رقم 

الم  الشكل 
  نتج

  الكمية 
  النظرية

الكمية 
  المطابقة

  نسبة 
  المردود

الكمية 
  المفقودة

  من%
 횺 الفاقد  

الوحدة إنتاج تكلفة 
  )دج( التكلفة اإلجمالية  )دج( الواحدة

 횺من  %
  تكلفة الفاقد

 %3.11 487,838.9055 478.2734 %0.74 1020 %95.92 23980 25000  01  أمبوالت

  األقراص

02  60000 59235 98.73% 765 0.56% 156.8310 119,975.7020 0.76% 
03  229666 222400 96.84% 7266 5.28% 53.8682 391,406.7031 2.49% 
04  45440 43450 95.62% 1990 1.45% 102.5809 204,135.9117 1.30% 
05  61398 48520 79.03% 12878 9.37% 131.7410 1,696,560.8587 10.81% 

كبسوالت 
06  66666 64464 96.70% 2202 1.60% 144.0524 317,203.3889 2.02% 
07  40000 39240 98.10% 760 0.55% 180.1964 136,949.2628 0.87% 
08  15325 15000 97.88% 325 0.24% 193.5460 62,902.4504 0.40% 

  التحاميل

09  425204 407209 95.77% 17995 13.09% 97.1531 1,748,269.9892 11.14% 
10  260000 256744 98.75% 3256 2.37% 111.8637 364,228.3650 2.32% 
11  153800 149423 97.15% 4377 3.18% 114.8232 502,580.9486 3.20% 
12  60000 57578 95.96% 2422 1.76% 136.3345 330,202.2527 2.10% 

المحاليل 
  المكثفة

13  295680 269966 91.30% 25714 18.70% 116.9608 3,007,529.9225 19.16% 
14  601216 544676 90.60% 56540 41.12% 111.8679 6,325,009.2881 40.30% 

 %100.00 15,694,793.9494  / %100 137510 %94.12 2201885 2339395  المجموع
   ).11/04( املوضحة يف اجلدول رقم )ABC(الـ وخمرجات نظام 2016يف شهر مارس ملصنع جسر قسنطينة  اإلنتاجعلى تقارير  اعتمادا الباحثة إعدادمن : المصدر

وتكلفة من باقي الورشات وهذا راجع  أكرب كماً نالحظ من خالل هذا اجلدول أن الفاقد يف ورشة احملاليل املكثفة 
 األوليةغالء املادة  إىلأما يف ورشة التحاميل فهو راجع . اسية تغليف منتجات هذه الورشة وقدم االستثماراتسح إىل

خصوصا يف فصل  نظرا اللتصاقه باآلالت اإلنتاجوهي الغليسرين الذي يهدر كثريا مبراحل  األساسطبيعة املادة  اوأيض
 . األوليةاملادة  إىلفهو راجع  األقراصيف ورشة  )05( املنتج رقم أما ما حصل يف . الشتاء لتجمده فيه

 يئة الورشة واليت بلغت  :تكاليف الوقاية من  % 0.49بنسبة دج  840,260.0874وهي تكاليف 
باإلضافة إىل . 2016التكاليف احململة خالل شهر مارسإمجايل من  %0.31نسبة التكاليف املضيفة للقيمة و 

من التكاليف غري املضيفة للقيمة ونسبة  %7.03ونسبة  دج 6,642,650.5728تكاليف الصيانة مقدار 
دج وبنسبة  7,482,910.6603مبجموع . 2016من إمجايل التكاليف احململة خالل شهر مارس 2.48%
الذي يظهر املصفوفة ) 08/04(وفقا للجدول رقم  2016مارسخالل شهر من التكاليف احململة  2.79%

 والنشاط؛ التكلفة بني التبعية املصفوفة أنشطة تكلفة واليت كانت حلساب) 03(رقم 

 ؛ هلذا فهي معدومة2016مارس  املصنع شكاوى عن منتجات شهر مل يتلَق  :تكاليف الفشل الخارجي .  
  في المصنع األنشطة أساسعلى معلومة  اعتمادااقتراح مشاريع تحسين الجودة  -2

كون من حتسني اجلودة يف هذا املصنع ستاقرتاحات ن إمبا أن املنتجات املباعة تتمتع مبستويات مرتفعة من اجلودة ف
ما  إطارهلذا ستكون اقرتاحات التحسني يف . املنتجات املعيبةاعتماد فلسفة ستة سيقما بالرتكيز على تقليل نسبة  خالل
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واخنفاض  تفادي خسائر كثرية على حجم تسويق املنتجاتل منتجات معيبة هي منع حدوث اجلودة ضبط يسمى
مع املصنع إيرادات اضاخنففمثال ونتيجة للمنتجات املفقودة فقد . املبيعات ورقم األعمال رقم يلخصها اجلدول  وا

  األداء نيحتس إىلسوف يؤدي ن حماولة التخلص من هذه املنتجات املعيبة إاملايل وبالتايل ف أدائهأثر على  مما )16/04(
مع وحتقيق و  للمصنعاملايل    .معا أهدافهماا

  نتيجة الفاقد اإليراداتانخفاض ): 16/04(رقم  الجدول

  المنتج  الشكل
  الكمية

  المفقودة
  سعر

  البيع/ل التناز 
  المصنع تإيرادا

  )دج( المفقودة

  االيرادات المفقودة
  لكل شكل دوائي

  )المصنع(

ايرادات  %
المصنع 
  المفقودة

  سعر البيع
  في السوق

  إيرادات المجمع
  )دج( المفقودة

  االيرادات المفقودة
  لكل شكل دوائي

 )المجمع(

 إيرادات %
المجمع 
  المفقودة

 %1.61 326,400.00 326,400.00  320.00 %1.84 206,060.40 206,060.40  202.02 1020  01  أمبوالت

  األقراص

02  765 61.30  46,894.50 

4,310,856.36 

0.42% 115.00  87,975.00 

11,633,235.00 

0.43% 
03  1990 756.00  1,504,440.00 13.44% 320.00  636,800.00 3.15% 
04  7266 200.44  1,456,397.04 13.01% 1200.00  8,719,200.00 43.11% 
05  12878 101.19  1,303,124.82 11.64% 170.00  2,189,260.00 10.82% 

  كبسوالت 
06  2202 230.49  507,538.98 

693,113.43 
4.53% 366.60  807,253.20 

1,102,343.20 
3.99% 

07  760 175.82  133,623.20 1.19% 280.00  212,800.00 1.05% 
08  325 159.85  51,951.25 0.46% 253.20  82,290.00 0.41% 

  التحاميل

09  17995 29.00  521,855.00 

1,135,647.24 

4.66% 62.64  1,127,206.80 

2,310,980.27 

5.57% 
10  3256 39.86  129,784.16 1.16% 87.60  285,225.60 1.41% 
11  4377 70.18  307,177.86 2.74% 130.31  570,366.87 2.82% 
12  2422 73.01  176,830.22 1.58% 135.50  328,181.00 1.62% 

المحاليل 
  المكثفة

13  25714 60.25  1,549,268.50 4,851,204.50 13.84% 60.25 1,549,268.50 4,851,204.50 7.66% 
14  56540 58.40  3,301,936.00 29.49% 58.40 3,301,936.00 16.33% 

 %100 20,224,162.97 20,224,162.97   %100   11,196,881.93  المجموع
  . 2016شهر مارس لمن إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير اإلنتاج ملصنع جسر قسنطينة : المصدر

فقد ملصنع جسر قسنطينة املايل  األداءنالحظ من هذا اجلدول أن اهلدر املوجود يف ورشة احملاليل املكثفة يؤثر على 
=  3,301,936.00+  1,549,268.50: اإليرادات املفقودة من عدم مطابقة الوحدات للمواصفات بلغت

بنفس القيمة من اإليرادات املفقودة  % 43.33 = % 29.49 + % 13.84: بنسبةدج  4,851,204.50
معوالنسبة  من  % 38.50نسبة دج و  4,310,856.36 بقيمة مث تأيت ورشة األقراص . فقدت على مستوى ا

مع يف اإليرادات املفقودة  من  %57.52وبنسبة دج  11,633,235.00بقيمة لشكل الدوائي اهذا باملقابل فقد ا
وفقا لتقارير يف شهر مارس استثنائي  اأمر  ين يعدالكبري والنسبة بالنسبة لورشة األقراص فإن هذا املبلغ . دات املفقودةااإلير 

سة يف هذه الدفعة حيث خسرت املؤس. )5(إحدى دفعات املنتج رقم نظرا لوجود مشكل يف املادة األولية يف  اإلنتاج
  .للدفعة  %36وحدة مبردود  10666
تكاليف التقييم وتكاليف  إىلقياس تكاليف اجلودة وتصنيفها  مكانيةإأوضحت املعلومة على أساس األنشطة لقد 

 أيمل يتلقى املصنع  2016غاية ديسمرب  إىلوانعدام تكاليف الفشل اخلارجي وتكاليف الفشل الداخلي  الوقاية
يف اقرتاح مشاريع حتسني اجلودة املعلومة على أساس األنشطة  استغاللميكن .  2016نتجات مارس شكوى على م

   .يف حتسني اجلودة؛ بذلك يتضح مسامهتها يف مصنع اجلسر قسنطينة كممارسة للتسيري على أساس األنشطة
  : يف هذا املطلب وهي الثانيةتضح صحة الفرضية اجلزئية تعن ما سبق  اعتمادا

  "م أسلوب التسيري على أساس األنشطة يف حتسني اجلودةيساه"
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    تخفيض دورة الوقت: ثالثا
 اإلنتاجيف مصنع جسر قسنطينة وفقا جلدولة يف  اإلنتاجنظرا لطبيعة الطلب على منتجات جممع صيدال تتم عملية 

حتليل  وأثناءراسة امليدانية املستشفيات وخالل الد أواملؤسسة العسكرية  أوطلب مراكز التوزيع  أساسواملعدة على 
أن الحظنا ، األنشطة أساسعلى كخطوة لتنفيذ نظام التكاليف على أساس األنشطة وأداة ألسلوب التسيري  األنشطة

مل  2016العمل يف هذه الورشة خالل شهر الدراسة مارس  أيام أن. مبوالت من استغالل ورشة األاملصنع يعاين
الشهر مل تعمل هذه الورشة ويتم دوما توجيه  أيام يويف باق فقط إنتاجية اتعدف بعأر إلنتاج نظرا  يوما 15تتجاوز 
يف مورد الوقت ويف نفس  هدرًا  وهذا ما يشكل .عدم العمل األياميف  األخرىورشات  إىل) 16( عشر الستة عماهلا 
جات هذه الورشة تمنفية من كانت السوق الوطنية كا  فإذا أدائهفرصة ميكن للمصنع استغالهلا لرفع مستويات الوقت 

ا للتصدير  دولة الذي ) 12( ج خصوصا بعد عقد توزيع الدواء ألثنتا عشرةار اخل إىلميكن لصيدال استغالل منتجا
مع يف سنة  أمضاه    .وهنا يتم احلفاظ على الوقت يف هذه الورشة 2016ا

 إىل إنتاجيةنقل الدواء من مرحلة  وأنشطةام الدواء خصوصا يف مه إنتاجن التدخل اليدوي يف إباقي الورشات ف أما
ختتصر  فاآللية يساهم النقل اليدوي يف زيادة وقت اإلنتاجحيث  كل ورشة  إنتاجيةيؤثر على يف بعض املراحل  أخرى

 خصوصا مع تقادمهاجديدة  بآالتوجتديدها  استبدال اآلالت اإلنتاجية احلاليةبوهنا نقرتح استحداث الورشات الوقت 
خصوصا إذا مت اقتناء اآلالت على تقليل وقت اإلنتاج ورفع القدرات اإلنتاجية وتقليل عدد مرات توقف اآلالت سيعمل 

وأرباحًا إضافية للمجمع وسيساعده على تغطية الطلب املتزايد واتساع  رحبا للوقتبطاقة إنتاجية أكرب فهذا سيحقق 
نظام ينتج ب املصنع  ألن هو غري متحكم فيهيف املصنع  كما أن وقت االنتظار  .سوق األدوية يف اجلزائر وخارجها

وهو وقت انتظار تصريح البيع من املخرب اخلارجي قوانني تنظيمية ) 1: (ـحيدث ليف املصنع قت االنتظار و . اتالطلبي
والذي  يئة الورشةوقت ) 2(دورة الوقت يف املصنع متحكم فيها؛  نأميكن القول  بذلك .والذي ال يتحكم فيه املصنع

وهو وقت  الدفعة السابقة أثارمن  لآلالتمرتبط بشروط النقاء التام  ألنه أخرى إىلومن ورشة  األخرىخيتلف من دفعة 
يئة ورشة التحاميل يكون  ،الرتباطه مثال بدرجة احلرارة والرطوبةة غري ثابت   . صعب من فصل الصيفأيف فصل الشتاء 

يف مصنع جسر قسنطينة من خالل حتليل األنشطة وقيمتها  ظر العميلمن وجهة ن أما حتليل قيمة دورة الوقت
 يف املخرجات أن لضمان قضي الذيرقابة الفنعترب أن وقت املعاجلة وقت مضيف للقيمة ورغم اجلدل القائم حول وقت 

ؤيد أن ننظرا لطبيعة منتجات جممع صيدال بصفة عامة ومنتجات املصنع بصفة خاصة سوف . املطلوبة اجلودة مستوى
مبا أن وقت . قيمة فهو وقت االنتظار ووقت احلركة يضيف ال الذي الوقتأما  وقت الرقابة هو وقت مضيف للقيمة
فإن الوقت غري املضيف  األدوية إنتاجمرتبط بقيود قانونية وشروط تقنية يف  ألنهاالنتظار يف املصنع غري متحكم فيه 

يساهم ختفيض الوقت غري املضيف للقيمة مثل وقت اشرنا سابقا حيث  هو وقت احلركة كماللقيمة الذي ميكن ختفيضه 
دورة  مما يساهم يف ختفيضوقت تعبئة وقت الوزن  ،والتسليم من واىل املخزنوقت االستالم  ،حركة املواد داخل املصنع

  .الوقت
  : عن ما سبق يتضح صحة الفرضية اجلزئية الثالثة يف هذا املطلب وهي اعتمادا

  "ختفيض دورة الوقتوب التسيري على أساس األنشطة يف يساهم أسل"
  :تضح صحة الفرضية الرئيسية الثانية بأنتمن خالل ما مت عرضه يف املطلب الثاين هلذا املبحث 
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 يف التحكم  (1):من منظور العمليات الداخلية بـ األداءحتسني على ممارسات التسيري على أساس األنشطة تعمل "
  " الوقت إدارة) 3(و اجلودة حتسني (2 ) التكلفة،

  بمصنع جسر قسنطينة التعلم والنموتأثير ممارسة التسيير على أساس األنشطة على محور : المطلب الثالث
  األفرادعلى  تأثير ممارسة التسيير على أساس األنشطة: أوال

ى األنشطة املضيفة ، بالتعرف علدرج ضمن مرحلة حتليل أنشطة مصنع جسر قسنطينةلقد ساهم حتليل القيمة امل
وبالتايل ميكننا حتديد مستوى التكاليف  ؛للقيمة واألنشطة غري املضيفة للقيمة مسببات كل منها والعالقة السببية بينها

 .التصنيف اهلرمي حتليال خمتلفا لألنشطة وملسببات تكلفتهاكما أظهر  .املضيفة وغري املضيفة للقيمة ومقدار ختفيضها
الختاذ القرارات املختلفة يف إطار أسلوب التسيري على أساس األنشطة يعزز من هذه املعلومات خدام بالنسبة لنا فإن است

رضاء العميل من خالل حتليله لقيمة إ يركز علىاألنشطة ن أسلوب التسيري على أساس أل. معرفة األفراد بالعمالء
دف حتسني القيمة اليت يتلقاها العميل من املنتجات؛ ال ي   .تحقق هذا إال من خالل املعرفة بالعميلاألنشطة 

فمثال املعرفة  .املنتجات اليت حيتاجهامزيج ن املعرفة بالعميل يف مصنع جسر قسنطينة تساهم يف التعرف على أ 
اليت ميكن أستخراجها من خمرجات نظام التكاليف على ياجات املستشفيات من أكياس احملاليل املكثفة بكثافة احت

على املعرفة  األفرادحيصل وبالتايل  .املنتجات اليت سينتجهاونوعية كمية معرفة  ساعد املصنع يف تأساس األنشطة، 
الفرتات بأكثر فيها ميكن التحكم  أيشهريا وسنويا وتكاليفها  نتجه املصنعتسوف  مزيج املنتجات الذيبتشكيلة 

هذه . وفقا لتلك التقديرات املصنع هاليت سيحققالتعرف على مستويات الرحبية اأداء املصنع بعد التالية من أجل حتسني 
للموازنة على أساس األنشطة  من أجل التنفيذ الدقيق نشطةتستخدم فيها املعلومة على أساس األ التقديرات ميكن أن

تقدمي هذه املوازنة سوف يعطي صورة واضحة عن حيث أن  .التسيري على أساس األنشطة ممارساتواليت تعد أحد 
ا من األنشطة واملواردمزيج املنتج ا احتياجا   .ات وخصائصها متطلبا

املصنع بالدرجة  من مهامفهو ليس  يف مصنع جسر قسنطينة ال يعملون على تطوير الدواء اجلنيس األفراد نإ 
معلوجود مركز متخصص  األوىل هو من يتحمل تكاليف  األخريهذا  تابع للمجمع مسؤول على تطوير كل منتجات ا

نقلها  األنشطة أساساملعلومة على  إىل باإلضافةباملنتج  األفراداملعرفة اليت يكتسبها ميكن نقل  لكن .والتطويرالبحث 
تم املفاضلة بني حيث ت. تطويرهأو ه تصميم إعادةلتقييم سبل تغري املنتج من خالل جممع مث مركز البحث والتطوير  إىل

وحتديد مسببات تكلفة كل نشاط ومنتج  وتقدير األنشطةعلى حتليل  اعتمادااملوجودة يف تطوير أي املنتجات البدء 
حيث يتم اعتمادا على هذه املعلومات  .مصنع جسر قسنطينة تطوير يف منتجات أوعملية حتسني  أليالتكلفة 

 بأحد مالقيابذلك يتم . التفصيلية دراسة تكلفة دورة حياة كل منتج مستهدف للتطوير وإمكانية التكامل الوظيفي
 بطرق الفردية املعرفة حتسني إىل تؤدي اليت  القرارات تلكمن خالل اختاذ  األنشطة أساسممارسات التسيري على 

  . العمالء احتياجات وتغطي املؤسسة وقدرات إلمكانيات املناسبة التصميم
مع ووحدة البحث والتطوير اليت ستنباملنتجات يف  رفع معرفة أفراد نإ فذ وتقرتح سبل مصنع جسر قسنطينة وا
م للتعلم تلك املنتجات تطوير  وهي قدرات ووضعية  التعايش مع األوضاع احلالية من خالل التكيفيمما يعين اكتسا

التجريب املستمر والتغذية العكسية للتفحص املستمر لطريقة الناتج عن  وكذا التعلم التوليدي. مصنع جسر قسنطينة
ما يعين . اليت تقدمها املعلومات الشهرية لنظام التكاليف على أساس األنشطةو  ؛املؤسسة يف حتديد املشكالت وحلها
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نؤيد فكرة أن نظام التكاليف على  بذلك.حتقيق التعلم التنظيمي من خالل الوصول اىل التعلم التكيفي والتعلم التوليدي
 أفضل احلقائق فهم أجل من تاملستويا مجيع يف املؤسسة تساعد أن ميكن اليت املعرفة لتحسني أداةأساس األنشطة 

املعلومة على أساس  استغاللوالسوقية من خالل  املالية للمتطلبات أفضل بشكل االستجابة وبالتايل احلالية، املالية
اية املطاف تعلما تنظيميا وبذلك فإن ممارسة التسيري على أساس األنشطة . القرارات اختاذاألنشطة يف  وينتج حتقق يف 
  .يميا مستمراعنه تغريا تنظ

  : يف هذا املطلب وهي األوىلعن ما سبق يتضح صحة الفرضية اجلزئية  اعتمادا
املعرفة و  يساهم التسيري على أساس األنشطة يف حتسني إمكانيات األفراد من خالل تأثريه على املعرفة بالعميل"
     "علم والتغيري تنظيمي وير املنتجات مما يؤدي إىل خلق التتطللمنتجات واملعرفة بسبل  األنسبمبزيج 

   تأثير ممارسة التسيير على أساس األنشطة على اإلجراءات: ثانيا
  :خارجية وتتمثل يف وأخرىجمموعة من القيود اليت تقسم وفقا لنظرية القيد واىل قيود داخلية واجه مصنع جسر قسنطينة ي
 وتشمل :خارجيةالقيود ال: 

يلجأ يف اجلزائر وبالتايل من املوارد املستوردة  األدويةصناعة املستخدمة يف  ةاألوليتعد املادة : األولية املواد قيود -
لبعد مسافة ونظرا  األوريبالصني اهلند والبعض من االحتاد  أمههامن عدة دول توريدها  إىلجممع صيدال 

 املكونات من أكثر أو لواحدة األوليةيف املواد  ًا نقص أو اً ني للمجمع فهذا قد يشكل شحيين الرئيساملورد
 ؛مما قد يؤثر على نشاطه تصنيعلل الضرورية

مع صيدال ومصنع جسر قسنطينة  اإلنتاجية العملية على املفروضة اخلارجية القيود أهم وهو: الطلب قيد -
سوق فحني المن  %25.25اليت حتتل نسبة  ) SANOFI(مثل مؤسسة يف السوق  أقوياءنظرا لوجود منافسني 

  .20131لسنة  األعمالمنه وفقا ملؤشر رقم   %7.85حتل صيدال 
 وتضم: داخليةالقيود ال: 

 واألفراد باآلالت والتجهيزات اإلنتاجية املتمثلة العملية على املفروضة الداخلية القيود وهي :الطاقة موارد قيود -
 3 إىلكثفة فمثال تصل فرق ورشة احملاليل امل اإلنتاجنظام العمل بالفرق  إىلوهلذا جلأ مصنع جسر قسنطينة 

 ؛احتياجات السوق من هذا املنتج وتطالب املستشفيات بكمية أكرب من الكمية املنتجةفرق وهي ال تغطي 
 إعادةهو  جممع صيدال يف السياسات بعض تطبيقاليت نتجت عن من أهم القيود  :اإلدارية السياسات قيود -

نوعا ما واليت شكلت جمع ماملديرية العامة لل يفوقرارات وكميات اإلنتاج مركزة االتصال باملوردين والعمالء 
. صنع بعض الفرصاملع على يقد يض الختاذ القرار أكثرللمصنع ومحلته وقت انتظار  اإلنتاجيةعائقا على الطاقة 

 .للموارد ًا ؛ مما يعترب هدر كامال يف مجيع الورشات  أوتيف شهر  اإلنتاجاملصنع يتوقف عن  إىل أن باإلضافة
لومة على أساس األنشطة بالتأثري على اإلجراءات من خالل دعم نظرية القيود فقد أظهرت هذه قد تساهم املع
والكبسوالت تشكل نقاط اختناق يف  واألقراصاحملاليل املكثفة والتحاميل : ورشات الثالثلل اإلنتاجيةاملعلومة أن الطاقة 

ا مما حيد الطلب على خمرج تضاهيفهي موارد مقيدة ال  اإلنتاج يف يدوية  أنشطةلوجود باإلضافة . من أدائها التنافسيا
 ًا فهمهذه املعلومة  أعطتكما . للمصنع اإلنتاجيةفقد تزيد الطاقة  باآلالت األنشطةفلو استبدلت هذه النقل والتغليف 

                                                             
1 Pharma Boardroom Algeria, Op.Cit, p36 
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منتجني  إنتاج إىلرجع واليت ت ؛مبوالتيف ورشة األ مصنع جسر قسنطينة يف املستخدمة غريإنتاجية  طاقة وجود سببل
د اليت تتعد األخرىعلى عكس الورشات يف اكتفاء  أمبوالتن سوق حسب مراقب التسيري يف املؤسسة فإ(فقط فيها 

ا وفقا لنظرية القيود فإن . شهرا كامالً  اإلنتاجبتوقيف  االلتزامهاملعتمد يف املؤسسة  اإلنتاج أسلوب إىلكذلك و  )منتجا
أيضا مبا أن ورشة احملاليل املكثفة تعمل  .فضفاضة قيود هياملنتجات  مزيج بلق من كامل بشكل تستخدم الاليت  القيود
فرق عمل ميكن رفع الطاقة املتاحة يف ورشة التحاميل وورشة األقراص والكبسوالت من خالل رفع فرق العمل  3بنظام 

   .فرق 3فرق إىل  2يف كال الورشتني من 
شهر أوت وجدود قيد فضفاض يتمثل يف جمموع التكاليف خالل ميكن أن نتوقع ) 03/04(وفقا للجدول رقم 

بقيمة  تكاليف االهتالكات) 1: (الثابتة اليت تتحملها املؤسسة نتييجة التوقف عن اإلنتاج وهي كحد أدىن تبلغ
وتكاليف دج  35,207,898.28الرواتب واألجور املباشرة وغري مباشرة بقيمة ) 2(، دج 140,680,385.07

ا عبارة عن اخلدمات االجتماع تعاقدات تكاليف التامني ونقل واالطعام واخلدمات الطبية واليت متثب ية للعمال أل
فبالتايل فإن مصنع جسر قسنطينة خالل هذا الشهر يتحمل على األقل . دج 13,373,329.61سنوية بقيمة 

شرنا سابقا أ كما. على أدائه املايلما يعين حتقيق خسائر بنفس القيمة مما يؤثر  إنتاجدون وجود أي : تكاليف مقدرة بـ
نع املص أنكما هذه الورشة  خارجية ملنتجات  أسواقوفتح  اإلفريقيةتوزيع يف الدول لل األخريفإنه ميكن استغالل التعاقد 

ا   مبوالتيف ورشة األ اإلنتاجيةالطاقة ب أي يتضح له كيفية التصرف يف هذا املورد الفائضلو اعتماد على تنويع منتجا
للموارد اليت ال تستغل كامال نتيجة لطبيعة  أكثرمن خالل اختاذ قرار استغالل  حتقيق التحسني املستمربالتايل ميكن و 

 )17/04(اجلدول رقم  .معتمدة يف جممع صيدال اإلدارية واإلجراءاتالسياسات  أوليها السوق اجلزائرية عطلب 
  :تمبوالكل نشاط بورشة األيلخص تكلفة الطاقة العاطلة ل

  مبوالتتكلفة الطاقة العاطلة في كل نشاط بورشة األال :)17/04(الجدول رقم 
  الوحدة دج

رقم 
  اسم النشاط  النشاط

  :التكلفة العاطلة بـ
  المجموع

 مجموعة تكاليف متنوعة مجموعة تكاليف اإلهتالك
 1,420,588.1840 13,784.3333 1,406,803.8507 )مبوالتاأل(  مزيج املكونات 29
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 مراقبة جودة مزيج املكونات 30
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 التخزين املؤقت 31
 1,983,309.7243 13,784.3333 1,969,525.3910 مبوالتتعبئة األ 32
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 األويلللتغليف  مبوالتنقل األ 33
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 مبوالتلأل التغليف األوىل 34
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 للطبخ مبوالتنقل األ 35
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 الطبخ 36
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 من الطبخ مبوالتاأل إرجاع 37
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 مبوالتاأل اجلودة يف كل املراحلمراقبة  38
 295,145.1035 13,784.3333 281,360.7701 مبوالتلأل التغليف النهائي 39

 6,060,203.8396 151,627.6667 5,908,576.1729  المجموع
  )اإلكسلمت احلساب ب( 03على املصفوفة رقم  اعتمادامن إعداد الباحثة :  المصدر

 املنتجات يف نشاط تعبئة إىلكل طاقاته عند توجيه عمال هذه الورشة   استغاللبالرغم من جهود املصنع يف 
مبلغ  دج نتيجة لعمل الورشة لنصف الشهر فقط وهو 6,060,203.8396 انه خسر مبلغ إالالصناديق الكرتونية 
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لكل نشاط ى أساس األنشطة حجم التكلفة العاطلة إن توضيح نظام التكاليف عل. املايل للمصنع األداءيؤثر على 
كما معلومة حتليل القيمة تظهر أنه ال ميكن . حل هذه املشكلةبورشة األمبوالت يظهر ضرورة التدخل السريع من أجل 

يف  استغالهلمافيمكن  األداءأما حتليل مسببات التكلفة وحتليل مقاييس . حذف هذه األنشطة من أعمال املصنع
بتحليل مسببات التكلفة كما ميكن االستعانة . سبل واالقرتاحات من أجل التغلب على هذا القيد الفضفاضال توضيح

تابعية كل املوارد لقرار  )األنشطةطبيعة العالقة بني اليت توضح بصورة خمتصرة ( األنشطةخريطة و  األداءوحتليل مقاييس 
 .والتغلب على القصور الذايت يف مصنع جسر  قسنطينة يدالقمما يؤدي إىل تنشيط  التغلب على هذا القيد الفضفاض

دف التحسني وهنا تكون قد دُ  عمت نظرية القيود باملعلومة على أساس األنشطة أثناء تنفيذ خطوات نظرية القيود 
دمي واليت ميكن تطبيقها على أي قيد سواء كان فضفاضا أو عائقا أثناء تق) 18/01(املستمر لألداء املوضح يف الشكل 

كما أن تطبيق هذه اخلطوات يعين ممارسة أسلوب التسيري على أساس األنشطة من خالل استغالل . مزيج املنتجات
  . تلك املعلومة يف اختاذ القرار

دف حتسني أداء مصنع من إقرتاحات ملمارسة التسيري على أساس األنشطة ضمن هذا الفصل وفقا ملا تقدم 
 عملية من كجزءاألنشطة وأسلوب التسيري على أساس األنشطة  التكاليف على أساس  نؤيد اعتبار نظام ةجسر قسنطين

 .والعمليات األنشطة لتحليل قيمة مبعلومات بعد تطبيقه يف مصنع جسر قسنطينة زودنافهذا النظام . املستمر التحسني
كنشاط   العملية يف تكلفة األكثر واملناطقعدم مطابقة بعض املنتجات للمواصفات  أسباب حتديد خالهلا من ميكن

 احلالية األساليب وتقييم لتحديد منظمة وسيلة باعتبارها املعلومات هذه استخدام يتم. املسؤولية االجتماعية للعمال
التسيري على أساس  تنفيذ خالل من املستمر للتحسني إمكانية تتضح ذلك حتديد مبجرد. يف املصنع األنشطة لتنفيذ

أي أن نظام . حتسني أداء األنشطة املضيفة للقيمة وختفيض األنشطة غري املضيفة للقيمة ليبميكن إقرتاح أسااألنشطة 
 معلومات ستخداماميكن  مث. هدف التحسني املستمر يف األنشطة بالتكاليف على أساس األنشطة أداة للقياس

 العمل ألساسيات املستمر نيالتحس علىمصنع جسر قسنطينة  ادارة اهتمام لرتكيزوفقا هلذا النظام  التكاليف حساب
 وحتديد الوقت نفس يف الثالثة األساسيات هذه وإدارة فهم أن حيث .واجلودة والوقت التكلفة :يف املتمثلة الثالثة
بذلك ميارس التسيري على أساس . الشاملة يف املصنع التنظيمية الفعالية حنو حتقيق  السبيل هو احلايل األداء أسباب

  .األنشطة
اارسة التحسينات املستمرة للطاقة الفائضة والطاقة املقيدة اليت إن وضع مم  األنشطة أساساملعلومة على  أظهر

التشغيلي ضمن برامج  األنشطة أساسملمارسات التسيري على  األوىلاملصنع التسيريية يعترب اخلطوة  أولوياتضمن 
يعين  مسببات األنشطةالل مسببات التكلفة و من خ التكلفةحدوث  أسبابتربير كما أن   .لألداءالتحسني املستمر 

التحسني املطلوب يف يف معرفة مقدار مصنع جسر قسنطينة سباب اجلذرية حلدوث التكلفة يساعد األالتعرف على 
 إعادة إحداثحد معني عند بلوغه يتطلب  إىل األداءأن استمرارية حتسني  إىلشرنا أن أسبق و . وحماولة تنفيذه األداء

مع يف  أحدثهارا لعدم االستقاللية التامة ملصنع جسر قسنطينة خصوصا بعد عملية االمتصاص الذي نظ. اهلندسة ا
مع واملصنع  2014سنة  صعبة احلدوث دون موافقة  اإلداريةهندسة العمليات  إعادةن إفوكذا لطبيعة العالقة بني ا
مع هندسة العمليات صعبة احلدوث يف هذا النوع من  إعادة فان األدوية إنتاجة يف املواصفات الصارم إىل باإلضافة؛ ا

  يف  اإلنتاجيةوبعض العمليات  اإلداريةهندسة لعمليات  إعادة إجراءمع انقرتح على  األساسوعلى هذا  .الصناعة
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   :مصنع جسر قسنطينة بالشكل التايل
دسة عملياته اإلنتاجية وزيادة الطاقة اإلنتاجية يف املصنع سوف يؤدي إىل إعادة هن تعملية جتديد االستثمارا إن .1

االستفادة من  نياليت متتاز بالبطء وبالتايل سيتم حتساحلالية  اإلنتاجحيث سيتم القضاء على مراحل . اإلنتاجية له
الوقت  إدارةو من خالل تقليل الفاقد وحتسني اخلدمة كمية املنتجات اليت تطابق املواصفات   رفع املوارد املتاحة و 

      ؛ندسة العملياته إلعادة األربعة األهدافيف التنفيذ وهي والسرعة 
سبب يف بطء وكثافة عمليات مع صيدال باملديرية العامة ملصنع جسر قسنطينة  اإلدارية كل اإلجراءاتربط   إن .2

مع خصوصا و  والذي نتج عنالتوريد والتسويق   02وضخمة  مصنع 7مع مكون من ان أمركزية القرار يف ا
  هندسة عملياته  إعادةوبالتايل هنا جيب   من املسامهات والعديد وعفر 

 أساستوجه وتدار من خالل املعلومة على هندسة العمليات فيها جيب أن  إعادةتنفيذ لهذه االقرتاحات  إجراءإن 
امو  العمليات ليتحلبحيث مسحت هذه املعلومة بالقيام . طبيعة كل نشاط ومسبباته أظهرتواليت  األنشطة  كونا

ا ؛املستهدفة إضافة القيمة لألنشطة املكونة للعملياتو  ملسببات التكلفة والتعرف على تفاعلية  أكثرتوفر فهما  أل
 كبري توجيه وإعادة عميقة تنظيمية تغيرياتإحداث ب األنشطةضمنها وبذلك تسمح املعلومة على أساس  األنشطة

    .على أساس األنشطة لعملية اختاذ القرار من خالل ممارسات التسيري
  : تضح صحة الفرضية اجلزئية الثانية يف هذا املطلب وهيتما سبق  على اعتمادا

إعادة و  يساهم التسيري على أساس األنشطة يف حتسني اإلجراءات من خالل دعمه لنظرية القيود والتحسني املستمر"
  "هندسة العمليات

  النظم  علىتأثير ممارسة التسيير على أساس األنشطة  :ثالثا
حول تكاليف املطبق يف مصنع جسر قسنطينة نظام التكاليف على أساس األنشطة  وفرهان املقاييس املالية اليت إ

اليت حتملها املصنع خالل  باألسعارومستوى تكلفة املنتجات مقارنة من هذا الفصل  اجلودة املوضحة يف املطلب الثاين
دفعة  أينظرا لعدم وجود  الً ااجلودة يف املؤسسة الذي يعترب فعنظام عن مدى فعالية  كشف ؛2016شهر مارس 

 إىلشكوى من العمالء  أيوعدم وجود ) LNCPP( اخلارجي خربمن قبل امل 2016ل شهر مارس منتجة مرفوضة خال
 تعمل هلذا .مما يدعم تبين املصنع لنظام إدارة اجلودة الشاملة خصوصا مع حصوله على االيزو. 2016غاية ديسمرب 

مح يسوهو ما  اجلودة وحتسني النفايات على للقضاء الفرص باستمرار تسعى اإلدارة أن فرضية على الشاملة اجلودة إدارة
 لتحديد نظام إنشاء هو الشاملة اجلودة إدارة تواجه اليت التحديات من واحدة. املعلومة على أساس األنشطةاستغالل به 

لعمليات  شاملٍ  رصٍد  تنفيذدقيق لتكاليف اجلودة غري ممكن دون التقييم ال إن. املؤسسة يف للجودة احلقيقية التكلفة
أهداف إعادة هندسة، تنفيذ  ،عمليةالأداء حتسني القرارات األساسية مثل ف ،املؤسسة لفهم أسباب حدوث التكاليف

  . األنشطة أساسعلى وهو ما وفرته املعلومة  تكاليف اجلودةدون معرفة عالقتها ب ؤهاوخدمة العمالء ال ميكن إجرا
فمثال  يف العمليةأي اليت تتشارك  تكاليف األنشطةفهم أسباب تولد يف املعلومة على أساس األنشطة تساهم هذه 

من خالل  - خصوصا املتعلقة باجلودة- وتكاليف مصنع جسر قسنطينة أنشطةبني فهم العالقة بني السبب والنتيجة 
نشاط مثل  ؛تحسنيلألنشطة املستهدفة لاب لواجب اختاذها واملتعلقةاات القرار إظهار ب يسمح حتليل مسببات تكلفة

 .نشاط الطباعةو  ، نشاط تعبئة املنتجات يف الصناديق الكرتونيةالوزن، نشاط النقل اليدوي للمنتجات يف الورشات
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هنا  .رة اجلودة الشاملةالذي يعترب جوهر إدا حيث أن األنشطة الثالثة األخرية أنشطة غري مضيفة للقيمة بالنسبة للعميل
تعزيز التحسني املستمر وبالتايل ودة اجل اتذ اتنتجاملرفع كمية لتصبح منخفضة التكلفة و يتم صقل كل عملية  أنميكن 

 مبادئدعم هذه القرارات  ميكن باعتمادحيث  .األنشطة أساسأن عملية اختاذ القرار هذه هي التسيري على  .للعمليات
بالتايل  ،له يزة التنافسيةامل فظ علىاوحياإلنتاجية والرحبية  يساهم يف حتسنيالشاملة يف املصنع و ة اجلود إدارةوتوجهات 

  .حتقيق اجلودة على مجيع املستوياتميكن 
خمططات األولية يبدأ قبل إعداد  برناجمًا كامالً لتخفيض التكلفةاملستهدفة هي شرنا سابقا فإن التكلفة أكما 

بنظر االعتبار جودة تلك املنتجات والثقة فيها وصوالً إىل تلبية حاجات  رة حياة املنتج أخذًا على طول دو وميتد للمنتج 
مصنع لى خمتلف التكاليف اليت يتحملها إن التعرف ع. خصوصا يف جمال األسعار لتحقيق ميزة تنافسية العمالءورغبات 

السوقية  األسعارالتعرف على  إىل افةباإلضاملطبق  األنشطة أساسعن طريق نظام التكاليف على جسر قسنطينة 
اعتماده يف صيدال جممع  أرادما  إذاالتكلفة املستهدفة  أسلوبقد يساهم يف دعم ) 12/04(يف اجلدول رقم  ةاملوضح

املنتجات يف  ألغلبوقد مت توضيحه  األسعارمن خالل حتديد جمال رفع  أواليتم ذلك . ةيسياسته التسعريية املستقبل
تم ت. ديد التكلفة املستهدفة للمنتجاتحن، مث رغوب فيه يف كل منتجدد هامش ربح املحنمث ) 12/04(اجلدول رقم 

املنتجات مث نتحصل على ). 11/04(هذه بتكاليف املنتجات املوضحة يف اجلدول رقم  مقارنة التكلفة املستهدفة
 هندسة القيمة إجراءوهنا يتم ... كثفة، ، احملاليل املمبوالتمثل األ لتحكم يف تكاليفهالو  أوالالواجب معاجلتها 

التحسني  لتنفيذوحتليل مسببات التكلفة  األنشطةبتحليل  االستعانةمن خالل  غري املضيفة للقيمة كاألنشطةألنشطة  ل
من خالل التكلفة املستهدفة  أسلوبلدعم  األنشطة أساسعتماد على املعلومة على وبذلك يتم اال. عليهااملستمر 

ا  فة التقديريةحتديد التكل وبالتايل اقرتحنا . إعداد املوازنة على أساس األنشطة عن طريقلكل منتجات املصنع ومسببا
  .التكلفة املستهدفة أسلوبمنا مبمارسات التسيري على أساس األنشطة بدعم ياقلتحسني أداء املصنع عن طريق  سبيالً 

مما كاهلند والصني   سياآرقي من دول شلب مورديه غأعلى أنشطة مصنع جسر قسنطينة الحظنا أن  تعرفنا أثناء
 األوليةرتفاع تكلفة املادة ال إىلمما أدى  ؛األورويبمن االحتاد  األوليةتوريد املواد  مت إذاما عتوريد يعين ارتفاع تكاليف ال

 ونظرا لكون. لها البحرياملسافة وظروف نقتلفها لبعد  إمكانية زيادة إىل والتـأمني باإلضافة النقلارتفاع تكاليف  نظرًا 
مع ال ميكن هذا التعاقد  كليا لكن ميكن التحكم فيها من خالل حتليل مسببات تغيريها  للمصنع هو من تعاقدات ا

 ميكن األنشطة سلسلة حتليل خاللمن كما انه . التكلفة فتقليل عدد مرات التوريد يساهم يف ختفيض تكاليف التوريد
وبعض العمليات  الداخلية عملياتال على السيطرةب مما يسمح املصبإىل  املنبع من دالتوري لسلسلة الشامل الفهم

من  ناميكن وهو ما تسمح به املعلومة على أساس األنشطة التوريد سلسلة أنشطةاملعرفة الدقيقة ب إنحيث . اخلارجية
 كميّ  وصفاحلصول على من  مكننا القيمة سلسلة حتليل إجراءكما أن   .ملنتجات املصنع الكلية التكاليف ختفيض
 مصنع جسر قسنطينة ةالثنائي بني )Business-to-business(أعمال  -  أعمال  :بني نقلالو  تشكيلال قيمة وحتديد
 جيب القيمة سلسلة حتسني مواصلةفبهدف . بأكملهااملصنع  توريد سلسلة يف والعمالء مصنع جسر قسنطينة ،نو واملورد

 حتديد )2(؛ وهو ما وضحه حتليل أنشطة املصنع شطة املضيفة وغري املضيفة للقيمةاألن بني التمييز )1( :للمصنع
 وحتديد حتليل) 3(و فيها والعمل على رفع نسبة التكاليف املضيفة للقيمة األعمال قيمة يف التوريد سلسلة تكاليف

   .أنشطة املصنعوهو ما توضحه خريطة هيكل سلسلة القيمة واملكون من ارتباط األنشطة املضيفة للقيمة 
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 من التشغيل تكاليف عاجلةاملضيفة للقيمة تتم مب التكاليف االستثمار يف خالل من التكلفةية فعال مراقبة عمليةن إ
يف  املطبق األنشطة أساسعلى نظام التكاليف على  اعتمادا عملية كل تكلفة حسابحيث ميكن  التوريد سلسلة

من  انطالقاسلسلة التوريد  وإدارةلدعم  األنشطة أساسملعلومة على عتماد على ان االكما أ. مصنع جسر قسنطينة
األداء من خالل  حتسني زيادةمهما ل دليال يوفر؛ عمالءتقدمي اخلدمات التسويقية لل غاية إىل األوليةعملية استالم املادة 

 تحسنيل لى أساس األنشطةاملعلومة ع باستخدام مستمر حتسني برنامج اقرتاححيث ميكن . التسيري على أساس األنشطة
 العميل رحبيةتقييم ) 1: (األداء من خالل تقييمبللمصنع مما يسمح  .العمالء نظر وجهة من لعملياتل املضافة القيمة

 بشكل أقل التكلفة ميزة وتعزيزدعم ) 2( ؛العمليات توقيتختفيض و  واجلودة الكفاءةعرفة تطور يؤدي إىل مقد  ما
  .الطويل ملدىا يها يفعل احلفاظو  مستمر

 وفقا القرتاح من خالل ما تقدم ميكننا تشكيل سلسلة التوريد على أساس األنشطة يف مصنع جسر قسنطينة 
استخدام من خالل  األنشطة أساسلتطبيق ممارسات التسيري على  املوضح يف الفصل الثالث) 2012(ه شوزلز وزمالؤ 

 متطلبات األوىل اخلطوة أنشطة تعكس ؛ حيثخطوتني يف التوريد ةاملعلومة على أساس األنشطة ضمن إدارة سلسل
  : )09/04(رقم الشكل . اإلنتاج ملرحلة الضرورية املدخالت تعطيف الثانية اخلطوة ، أما مراحلاملنتجات تصميم املرحلة

  ضمن التسيير على أساس األنشطة األداءتشكيل سلسلة التوريد على أساس األنشطة لتحسين ): 09/04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  )2012(شوزلز وزمالئه  اقرتاحعلى  اعتمادامن إعداد الباحثة  :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدعم سلسلة التوريد األنشطةباستخدام المعلومة على أساس  األنشطة أساسنطاق ممارسات التسيير على   

)I(  
 مسبباتعدالت م حساب

  الوقتعلى أساس  تكلفةال
  )ادارة الوقت(

)J(  
 العمليةتكاليف حساب 

 سلسلة التوريد صراعنل
 رغبات العمالءمبراعاة 

I. تشكيل شبكة اإلنتاج 

 عملية التحسين في سلسلة التوريد
)L.IV:( أنشطة أمتتة ة ضرور

 النقل اليدوي لرفع كمية
 وختفيض جودةاملنتجات ذات 

  الربحية وحتسن تكلفة

)M.IV( :ةضرور ال من إذا :
  مع واحد استثماراملوازنة بني 

ى األخر  تاستثمارا حأربا 
 )لتحسن األداء المالي(

)K.IV :(تقييم أمتتة 
األنشطة من حيث الفرق يف 

التكلفة  مسبباتمعدالت 
  )أنشطة النقل( كمياتوال

)L.III:(  
  : ااألمر ضروريكان   إذا 

  ختصيص إعادة 
 األنشطة/ العمليات 

)M.III :(األمر كان   إذا
 املوازنة بني: اضروري
  مع واحد استثمارخسائر 

 ىاآلخر  االستثمارت حأربا 
  

)K.III :( تقييم ختصيص
األنشطة من حيث الفروق 

  مسببات يف معدالت 
 مياتوالكالتكلفة 

)G( 
حساب التكلفة   

 كل وحدة زمنية
  توريد املوارد ل

)H (  
وقت الحتديد 

 لكل نشاط عياريامل
 )يف اخلريطة موجود(

 سلسلة التوريد على أساس األنشطة  عمليات: الثانيةالخطوة 

)A(  
خريطة األنشطة رسم 

العمليات  والتعرف على
 يف املصنع  

)B(  
  حتديد أنشطة 

من خالل العملية كل 
 تحليل األنشطة

)C(  
  مسببات التكلفة حتديد

تحليل من خالل 
  مسببات التكلفة

)D(  
ن م عن االحنرافتقرير 

مسببات  حيث كميات
 التكلفة احلالية واملستقبلية

)E.I :(أي  حتديد تأثريات
األنشطة على تغري يف 
   لتكلفةمسببات ا معدالت

 )تحليل مقاييس األداء(

)F.I :( حتديد معايري اختيار
مث القيام  املواد/ املورد  الثنائية

بني موردي حاليني  ختيارباال
   وموردي االحتاد األوريب

)E.II :(التغريات حتديد 
 يف تصميم املنتجاتاملقرتحة 

 األنشطةو على مسببات تكلفة 
  املستهلكة والكميات

)F.II :(  
نتج املتكلفة تصميم حتديد 

الموازنة املقرتحة من خالل 
 على أساس األنشطة

 التكوين االستراتجي للمنتج والشبكة

 تصميم المنتجات في سلسلة التوريد

 ين سلسلة التوريد على أساس األنشطة تكو : األولىالخطوة 
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  : ثة بأناجلزئية الثالتضح صحة الفرضية من خالل ما سبق ت
  يساهم التسيري على أساس األنشطة يف حتسني النظم من خالل دعمه"

  "إلدارة اجلودة الشاملة والتكلفة املستهدفة وسلسلة التوريد
  :تضح صحة الفرضية الرئيسية الثالثة بأنت هلذا املبحث يف املطلب الثالث همن خالل ما مت عرض

: التعلم والنمو بالتأثري اإلجيايب على من منظور األداءتساهم ممارسات التسيري على أساس األنشطة يف حتسني "
 "النظم) 3(اإلجراءات و) 2(، األفراد) 1(

  المالي ة التسيير على أساس األنشطة على المحور تأثير ممارس :المطلب الرابع
 أومبدى حتمله ملسؤولية اجتماعية سواء متعلقة بالعمال بكل مصانعه وفروعه ع صيدال ماملايل  األداء يتأثر

تمع أوباملنتجات  دف  حىت با سنحاول من خالل هذا . جمتمعية أهدافحتقيق عدة  إىلباعتباره مؤسسة دولة 
يف ظل  ملصنع جسر قسنطينةاملايل  األداءيف تقدمي اقرتاحات لتحسني  األنشطة أساستغالل املعلومة على املطلب اس

   .تلك التكاليف االجتماعية
  تحسين هيكل التكاليف :أوال

 أساسمن خالل استغالل املعلومة على  األنشطة أساستكاليف ضمن ممارسات التسيري على اليتم حتسني هيكل 
يف حتديد امتداد كل املعد يف مصنع جسر قسنطينة ساهم قاموس األنشطة فمثال .  ني الكفاءة التسيرييةيف حتس األنشطة

فهو  .نشاط والتعرف على املهام اليت حيتويها ووصف كل ما حيدث من إجراءات يف املؤسسة بشكل دقيق ومفصل
الذي نشاط الوزن ك و األنشطة غري الضروريةاملكررة أمما يسمح لنا بالتعرف على األنشطة . باملصنعيعرفنا عما حيدث 

ا تتم عند خروجها من املخزن  األوليةن عملية تسليم املواد أ مبا. كرر يف كل الورشاتي يتم  أننقرتح  فإنناورقابة جود
واليت ختفيض تكاليف الوزن  إىليف كل ورشة وهذا يؤدي  اإلنتاجمسؤول  بإشراف نشاط الوزن أيضا يف قسم التخزين

  .اإلنتاجربح الوقت املهدور يف كل ورشة قبل انطالق عملية  وأيضادج  2,180,665.8714غت بل
عطي نظرة ي والتكاليف فه الوسائل لتخفيض أحد الذي مت تنفيذه يف مصنع جسر قسنطينة األنشطةتصنيف  أنكما   

ذه التصنيفاتاختاذ لقرار حنوها  أيمتعددة األبعاد عن كل األنشطة املؤداة يف املؤسسة ويكون  فمثال ال ميكن احلكم . مقيدا 
بالنسبة لتصنيفها  على ختفيض ممارسة األنشطة املساعدة إال بعد معرفة مدى مسامهتها يف خلق القيمة للعمالء كذلك األمر

وي النقل اليد مهام أو نشاطومن خالل هذا التحليل اتضح أن  اهلرمي فهو يوضح مىت ميارس كل نشاط وعدد مرات تكراره
 املنحرفة األنشطةلتاليف  وأيضا املؤسسة ورحبيتها اإلنتاجيةلزيادة  باآلليةجيب استبداله  اإلنتاجيةالذي يتم يف العملية 

ومبا أن مسبب التكلفة حيدث قبل . خسارة املنتجات إىلأخطاء النقل اليدوي واليت تؤدي  أنشطةوهي  الناجتة عنه
ا أن تؤدي إىل  كلفةمسببات التض كمية من يفخت النشاط ذاته فهم الدوافع  وبالتايل فإن. يف التكاليفختفيض من شأ

فمثال غري العارف بطبيعة  .وختفيضها يف غاية األمهية إلدارة التكاليفأمر  يف مصنع جسر قسنطينة التكاليفحتمل من 
ب نظرا لوجود مواصفات صارمة لتكراره ولكن هذا القرار غري صائقد يقرتح ختفيض نشاط مراقبة اجلودة  األدوية صناعة

 .بطريقة مثلى ال ختفيضه إدارتهيف منتجات هذه الصناعة وبالتايل فان التعرف عن مسبب تكلفة هذا النشاط يساعد يف 
لتقليل عدد مرات تكرار نشاط صحيح منذ البداية بااللتزام التام بشروطه  أياحلرص على تنفيذ  للمصنع فمثال ميكن

وهنا يكون املصنع قد استغل مقاييس يف تنفيذ املرحلة  أخط أووالذي ينتج عن فشل لنفس املرحلة نشاط مراقبة اجلودة 
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وما جيعله يعتمد  .وتكاليفها األنشطةيساعده يف حتكم يف  مبا اإلنتاجيف اختاذ القرار الصارمة يف تطبيق شروط  األداء
ااجلودة الشاملة  إدارةنظام  ورنا تص) 10/04(يوضح الشكل رقم  .مرة أولحة منذ الصحي اإلجراءاتتنفيذ  تفرض أل

  .سني هيكل التكلفةدف حت حتقيق الكفاءة التسيريية مبمارسة التسيري على أساس األنشطة آلليات 
  تحسين هيكل التكلفةول على أساس األنشطة التسيير ممارسةبآلية تحقيق الكفاءة التسييرية ): 10/04(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  : يف هذا املطلب وهي األوىلعن ما سبق يتضح صحة الفرضية اجلزئية  اعتمادا

ا التسيري على أساس األنشطة يف حتسني هيكل التكلفة"   "تساهم التحسينات اليت يقوم 
  تحسين الربحية   : ثانيا

تتجاوز  عوائدا تكاليف، لكنها تولد أيضى بعد حتمل تؤد ة واليتأنشط منا تقوم به مم ؤسسةمأي أداء  ينشأ
املستقبلية احلالية و هذه التدفقات النقدية . قيمة مضافة للعمالءتقدم منتجات وخدمات على اعتبار أن التكاليف 

هي امتداد لفكرة و " سلسلة األداء" هذا التسلسليطلق على . يف أسواق رأس املال للمؤسسةبدورها تؤدي إىل تقييم 
 .األنشطة والعوائد من العمالءتكاليف تُظهر سلسلة األداء  .فقط لتكاليفسلسلة القيمة اليت تتضمن احول بورتر 

رحبية مصنع جسر قسنطينة من خالل ملصنع جسر قسنطينة يف حتسني  األنشطة أساسميكن استغالل معلومة على 
  .نيالقيمة للمسامهمث حتسني رحبية العميل وكذا حتسني  األرباحثر التغريات املقرتحة على حتسني أ إظهار

 أنشطة مكررة وغير 
 ضرورية يجب التخلص 

 منها كليا

وقاموس األنشطة   إعداد خريطة األنشطة  
 

 األنشطة الضرورية 

 تحليل األنشطة 

  تحليل األنشطة الضرورية 
  )ABC(ـلطــبقا لـنظام ا

 تحقيق الكفاءة التسييرية
)االتحكم يف التكلفة وختفيضه(  

  تحليل األنشطة وتحليل استخدام 
حيث تكون خريطة األنشطة  توجيه املواردلالقيمة 

األنشطة هي الدليل الذي يوجه املوارد إىل 
  المضيفة للقيمة

 موارد حمررة  موارد حمررة 

 تحقيق الكفاءة التخصيصية

 تحقيق الكفاءة اإلنتاجية
)زيادة املخرجات بنفس املستوى من املوارد (  

جية
إلنتا

ءة ا
كفا

ق ال
حقي

 ت
)

اقل
رد 

 مبوا
ات

خرج
ن امل

ى م
ستو

س امل
نف

 (
 أنشطة منحرفة أنشطة مساندة أنشطة أساسية 

 

 غير مضيفة للقيمة
Core but non-value 

adding activities 
تقليص هذا النوع جيب   

.من األنشطة بشكل مستمر  

  مضيفة للقيمة
Value adding activities  

 
 

كيز على هذا النوع منجيب الرت   
.األنشطة والعمل على تعزيزها   

 غير مضيفة للقيمة
support but non-value 

adding activities  
هذا من  جيب التخلص كليا  

.النوع من األنشطة   

غير مضيفة هي أساسا أنشطة 
ا  للقيمة جيب حتديد أسبا

.والقضاء عليها متاما  

  .من تصور الباحثة: المصدر
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باقرتاحات التحسني اليت عرضناها سابقا على مستوى كل من التكلفة واجلودة  األخذن إوفقا ملا مت عرضه سابقا ف
غري املضيفة للقيمة كنشاط  األنشطةفمثال احلد من استهالك املوارد يف . املصنع أرباحزيادة  إىلوالوقت سوف يؤدي 

كما  .واألرباحح املؤسسة على اعتبار العالقة العكسية بني التكاليف حتسني أربا  إىلاملسؤولية االجتماعية سوف يؤدي 
 دج 11,196,881.93بقيمة املصنع  إيراداتسوف حيسن اإلنتاجية العملية من تخفيض الفاقد ل باقرتاحاتنا األخذأن 

مع بقيمة  وإيرادات ة جسر قسنطينكما ميكن ملصنع   ).16/04(حسب اجلدول رقم  ؛دج 20,224,162.97ا
ن تنتجامها هذه يلزيادة الرحبية برفع عدد الوحدات املنتجة منها وعدم االكتفاء بالنوعني اللذ مبوالتاستغالل ورشة األ

واجلدول رقم ) 11/04(للجدول رقم كما جيب على مصنع جسر قسنطينة وفقا  .فيهااملنتجات  ةالورشة بتنويع تشكيل
، )CLOFENAL LP 75 MG( ،)CLOFENAL LP 100 MG gles(: ختفيض أسعار املنتجات التالية) 12/04(
)VIACTAL 50 MG B/2( ،)VIACTAL 50 MG B/8 (و)Lamidaz 250MG( املنتجات  بأسعارمقارنة  الرتفاعها

اخصوصا  إضافية إيراداتقق حيو  ًا يكتسب املصنع عمالء جددبذلك . املنافسة يف السوق نتجات القياسية امل وأ
ن احملاليل املكثفة اليت تنتجها املؤسسة بكميات كبرية حيث أعلى اعتبار  .من قبل العمالء بكميات كبريةاملطلوبة 

مجايل الكمية املباعة وتباع بطريقة شبه الية للمستشفيات ونظرا الرتفاع تكاليفها وحتقيقها إتشكل كميتها نسبة من 
  .ا ايضا لتغطية تكاليف إنتاجهايف املؤسسة فإنه جيب إعادة تسعريهخلسائر كبرية للمؤسسة وفاقد كبري 

مصنع فإن كل املنتجات اليت أنتجها ) 11/04(املوضحة يف اجلدول رقم  األنشطة أساسوفقا للمعلومة على 
) 6(واملنتج رقم ) 4(واملنتج رقم ) 3( منتج رقم احتمل املصنع خسائر ما عد 2016خالل مارس جسر قسنطينة 
على  مةاستخدام املعلو من خالل األنشطة  أساسبالتسعري على كننا القيام مي. )7(للمنتج رقم جدا ونتيجة ضئيلة 
ا و  أساس األنشطة  للمصنعسعار مقارنة باملنافسني فاض األبقاء ميزة اخن ةمع مراعاها إعادة تسعري للتحكم يف منتجا

 دف رفع  التكاليف يف محكالت تستلزم السعراسرتاتيجية  اختيارف .العمالءنتاجه إوالتأثري على مسؤولياته االجتماعية 
دد هامش حنن أ ناوبالتايل ميكن .املنافسة املنتجات أسعار وكذا للمستهلك الشرائية القدرة االعتبار بعني واألخذرحبيته 
 .ا سالح تنافسي قويسعاره ألأاض ثري على ميزة اخنفأضافية دون التإ رباحاأالذي حيقق له للمصنع  يف السعر الزيادة
   .)18/04(وضحه اجلدول رقم كما   املصنع رحبية نيا حتسنميكن )12/04(ىل اجلدول رقم إوع وبالرج
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  داء المالي لمصنع جسر قسنطينةالتسعير على أساس االنشطة بهدف تحسين األ): 18/04(لجدول رقم ا
دج  : الوحدة

  ة املقرتحدالزيا جمال  الفرق  السعر الشركة  اسم المنتجات
CLOFENAL LP 75 MG gles gr lp boite de 30 Saidal 366.60 - تخفیض 
BIOFENAC LP 75 MG comprimés pell.lp boite de 30 Biopharm 366.60  -  
FLOVENAC LP 75 MG gles/micr/gast/resi lp boite de 30 Biocare 366.60  -  
CLOFENAL 25 MG suppositoire boite de 10 Saidal 56.80  10.00 
VOLTUM 25 MG suppositoire boite de 10 pharmalliance 138.00 81.2   
BIOFENAC 25 MG suppositoire boite de 10 biopharm 77.82 21.02  
CLOFENAL 100 MG suppositoire boite de 10 Saidal 87.60  4.00 
VOTREX 100 MG suppositoire boite de 10 Hikma  132.25 44.65  
BIOFENAC 100 MG suppositoire boite de 10 Biopharm 98.00 10.4  
VOLTUM 100 MG suppositoire boite de 10 Pharmalliance 120.85 32.4  
DICLOFAR 100 MG suppositoire boite de 10 4A Sante Industrie 99.50 11.9   
PHLOGOREN 100 MG suppositoire boite de 10 Arab Pharm 400.00 312.4  
DIABENORM 0.5 MG  comprimés boite de 30 Saidal 332 .00   200.00 
NOVONORM 0,5 MG comprimés btube de 30 Novo Nordisk 670.53 338.53  
DIABENORM 1 MG  comprimés boite de 30 Saidal 440.00  - 
DIAGLINIDE 1MG comprimés boite de 30 Biocare 462.10 22.1  
NOVONORM 1,00 MG comprimés btube de 30  Novo Nordisk 737.27 297.27  
ENERMAG 1,5G/10ML solution buvable ampoule boite de 20 Saidal 320.00 - - 
VITAMAG 1,5G/5 ML ampoule buvable boite de 20 Lad Pharma 320.00 - - 
PIMAG 1,5G/10ML solution buvable boite de 10 amp LPA 160.00 - - 
ZANITRA 5 MG comprimés boite de 60 Saidal 170.00  10.00 
FOLIDEN 5 MG comprimés boite de 60 groupesante 197.50 27.5  
FONITRA 5 MG comprimés boite de 60 Laboratoires MM 250.00 80.00  
HUPFOLIQ HUP 5 MG comprimés boite de 60 HUP.P.Pharma 249.99 79.99  
ACIDE FOLIQUE-API 5 MG comprimés boite de 20 API 250.00 80.00  
PRIMAZOL 400 MG/80 MG comprimés boite de 20 Saidal 115.00  4.00 
COTRIMOXAL (400 MG/80 MG) comprimés boite de 20 Sophal 129.00 14.00  
SULPRIM 400 MG/80 MG COMPRIMÉS BOITE DE 20 Hikma 157.54 42.54  
CLOFENAL LP 100 MG gles gr lp boite de 20 Saidal 280.00  تخفیض 
VOLTUM 100 MG gélules boite de 10 Pharmalliance 180.33 80.66  

BIOFENAC 100 MG comprime lp. boite de 20 B3 270.00 )10.00(  
NIFLUMATE 400MG suppositoire boite de 10 Saidal 135.50  - 
NIFLURIC 400 MG suppositoire boite de 10 4A Sante Industrie 137.79 2.29  
USENIL 400 MG suppo sec. boite de 8 Pharmallia 198.11 62.61  
HEMORECT 120 MG, 10 MG suppositoires boite de 10  Saidal 130.31   15.00 

de 10 HEMOLOG 120 MG suppositoires boite  4A Sante Industrie  200.00 69.69  
PROCTOLON 120MG/10MG suppositoires boite de 10  Salem 200.00 69.69  
RUSCOLOG 120 MG/10 MG suppositoire boite de 10 Biopharm  163.00 32.69  
VIACTAL 50 MG comprimés boite de 8 Saidal 1200.00  تخفیض 
VIACTAL 50 MG comprimés boite de 2 Saidal 320.00  تخفیض 
SILDENAFIL ZENTIVA 50 MG comprimés boite de 4 Winthrop Pharma Saidal  520.01 )119.99(   
CILAGRA 50 MG comprimés boite de 4 El Kendi 528.00  )112(   
ERECTA 50 MG comprimés boite de 2 Novapharm Trading 261.25  (58.75)  
INAGRA 50 MG comprimés boite de 10 Remede Pharma 1074.97 (445.03)  
INAGRA 50 MG comprimés boite de 2 Remede Pharma 319.95  (0.05)  
VIADIS 50 MG comprimés boite de 2 Inpha-Medis 347.00  27  
VIADIS 50 MG comprimés boite de 4 Inpha-Medis 646.80  (6.8)  
Lamidaz 250MG comprime sec. boite de 20 Saidal 1 500  تخفیض 
TERBIFINE 250 MG comprime sec. boite de 10 Pharmalliance 748.50  (3)  
TERBIFINE 250 MG comprime sec. boite de 20 Pharmalliance 1498.50 (1.5)  

  .)12/04(على اجلدول رقم  اعتمادا من إعداد الباحثة :املصدر

إقرتاح إعادة النظر يف اسعار التحويل بني مصنع جسر من خالل اقرتاحات التسعري على أساس األنشطة ميكن 
  .قسنطينة ومراكز التوزيع من اجل زيادة رحبية املصنع

نشطة املطبق يف مصنع جسر قسنطينة حتليل رحبية العمالء ساس األكما ميكننا من خالل نظام التكاليف على األ
: تحليل الرحبية على أساس األنشطة لـحيث ميكن القيام بتحليل رحبية العميل من خالل االستعانة ب. باشرين للمصنعامل

  ):19/04(كما يوضحه اجلدول رقم  ), 1992Drury( دروري
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  تحليل ربحية عمالء مصنع جسر قسنطينة):  19/04(الجدول رقم 

  ).ABC(خمرجات الذي يعترب من  )11/04( على اجلدول رقم دااعتماالباحثة من إعداد : املصدر

ليه سابقا وهذا إشارة اإل توهو ما متهو أكثر عميل يساهم يف خسائر املصنع  ) 04(نالحظ أن العميل رقم 
اليدوي كثافة النقل ىل  إضافة  من الفاقد باإلريمشكل الكبري املوجود يف ورشة احملاليل املكثفة واليت متلك الكث عنناتج 

بنسبة أكثر منتج يساهم يف خسائر املصنع هو  )14(ن املنتج رقم إفأما كمنتجات . للمنتج خالل هذه الورشة
رباح للمصنع فهو أأما املنتج الذي يتحمل على عاتقه حتقيق  . % 54.51بنسبة  )09(مث املنتج رقم   % 56.94

  . % 54.21 ةبنسب )04(مث املنتج رقم   %61.66ة ببنس) 03(املنتج رقم 
  : يف هذا املطلب وهي الثانيةتضح صحة الفرضية اجلزئية تما سبق  على اعتمادا

  حيسن التسيري على األنشطة من رحبية املؤسسة من خالل التسعري على أساس األنشطة "
  "وحتسني رحبية العميل مما خيدم حتليل الرحبية على أساس األنشطة

  تحسين القيمة للمساهمين  :ثالثا
هلا للحفاظ على السوق الدوائي يف اجلزائر  وأداةجممع صيدال يعد من املؤسسات احلكومية أن من الرغم  على

مع يف جمال املسؤولية االجتماعية داخليا وخارجيا الرغم من أن هذه اخلاصية قد تضغط علىوب الدولة  أن إال .أداء ا
وبالتايل فان  أساسي فالربح كهد إىليطمحون  للقطاع اخلاص وهم مسامهون أسهمهامن  %20 قد تنازلت على

 مع األنشطة أساسستغالل املعلومة على ا ميكن .مع مهمة وجيب احلفاظ عليهااالقيمة املمنوحة للمسامهني من قبل 
 تشكيل إعادةخالل  من آليات رفع القيمة االقتصادية املضافة لتحديدمن وجهة نظر املسامهني  القيمة تحليلالقيام ب

بح الصايف  رفع الر  إىلختفيض التكاليف التشغيلية بالطرق املقرتحة سابقا يؤدي فمثال . شطة مصنع جسر قسنطينةأن
كما أن التحسني يف جماالت اجلودة، التسعري، الوقت، اإلجراءات والنظم .  قة العكسية بينهمابعد الضريبة نظرا للعال
فمن . جيايب على مؤشر القيمة االقتصادية املضافةوبالتايل التأثر اإل سوف يؤدي إىل رفع األرباحوفقا ملا ذكرناه سابقا 

 يف النقدي التدفق لتوقعات سليم أساسميكن وضع املشكلة ملؤشر القيمة االقتصادية املضافة  خالل فهم العالقة
ثمار يف رأس املال االست أرباحو  التشغيل تكاليف رتمجةمن وجهة نظر املسامهني ب القيمة أساس على للتخطيط املستقبل

دج: الوحدة    
 الخط

  االنتاجي
  رقم

  المنتج
الوحدة  نتيجة

  الواحدة
عدد الوحدات 

  المساهمة%  النتيجة االجمالية  المباعة
2العميل   1العميل   النتيجةفي  3العميل   4العميل     

  2,000,034.2034- 2,000,034.2034- 2,666,712.2712- %12.76- 6,666,780.6780- 23980 278.0142- 1 األمبوالت

 األقراص

2 -97.2918 59235 -5,763,076.9867 -11.03% -2,305,230.7947 -1,728,923.0960 -1,728,923.0960  
3 144.8110 222400 32,205,962.0030 61.66% 12,882,384.8012 9,661,788.6009 9,661,788.6009  
4 651.6584 43450 28,314,556.1711 54.21% 11,325,822.4685 8,494,366.8513 8,494,366.8513  
5 -32.3118 48520 -1,567,768.0611 -3.00% -627,107.2245 -470,330.4183 -470,330.4183  

 الكبسوالت
6 84.6768 64464 5,458,607.0500 10.45% 2,183,442.8200 1,637,582.1150 1,637,582.1150  
7 -6.1372 39240 -240,822.4869 -0.46% -96,328.9948 -72,246.7461 -72,246.7461  
8 -35.4568 15000 -531,851.5700 -1.02% -212,740.6280 -159,555.4710 -159,555.4710  

 التحاميل

9 -69.9139 407209 -28,469,556.0506 -54.51% -11,387,822.4202 -8,540,866.8152 -8,540,866.8152  
10 -73.7645 256744 -18,938,597.5181 -36.26% -7,575,439.0072 -5,681,579.2554 -5,681,579.2554  
11 -46.4039 149423 -6,933,813.6533 -13.28% -2,773,525.4613 -2,080,144.0960 -2,080,144.0960  
12 -64.9953 57578 -3,742,299.8825 -7.16% -1,496,919.9530 -1,122,689.9648 -1,122,689.9648  

 المحاليل
 المكثفة

13 -57.8441 269966 -15,615,950.5087 -29.90%    -15,615,950.5087 
14 -54.6012 544676 -29,739,968.5593 -56.94%    -29,739,968.5593 

 45,355,919.0680- 2,062,632.4989- 2,062,632.4989- 2,750,176.6653-  52,231,360.7311- 2201885  /  المجموع
 %86.84 %3.95 %3.95 %5.27      النسبة
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 من خالل وسوقياً  ميكن محاية بقاء وتواجد هذه املؤسسة مالياً . املنتجات قبل من النقدية تدفقاتللالعامل والثابت 
مع احد مصاد اضمان احلفاظ على التمويل جبعل هذ وأيضاضمان التمويل املايل الدائم هلذه املؤسسة  الدخل  را

محاية سوق املنتجات  ماله الدولة ميكن رأسع صيدال مؤسسة متلكها أغلب فرصة أن جمم وباستغالل. الوطين
مؤسسة تتحمل على عاتقها مسؤولية من املنافسة باعتبارها وحتمي صيدال  أكثربسن قوانني حتكمه  الصيدالنية
م الشرائية بأسعار األدويةبتوفري حاجتهم من  العمالء جتاهضخمة  اجتماعية   .تضاهي قدر

لتحليل األنشطة يقرتح على جممع صيدال توسيع إنتاج من احملاليل املكثفة يف مصانع أخرى باستغالل وفقا أيضا 
  .قطاعات السوق الصحية املهمة والواسعة يف اجلزائروهي أحد  الدائم وهو املستشفيات واملؤسسة العسكرية العميلميزة 
باعتباره استغالل للمعلومة  األنشطة أساس على خل ضمن ممارسات التسيريأن كل االقرتاحات السابقة اليت تدكما 
فإن  اً كما أشرنا سابقهلا عوائد مالية فمثال  ن يف عدة جماالت تساهم يف رفع القيمة للمسامهني أل األنشطة أساسعلى 
شكل ا يظهره المترضيهم كن يف حتسني القيمة للمسامهني لتحقيقهما عوائد ان مهمتالتكلفة وحتسني اجلودة أداتا إدارة
 .)08/03(والشكل رقم ) 10/04(رقم 

 األداءمن موجهة نظر بطاقة  لألداء األربعةاحملاور  بني سببية عالقة إليه يف الفصل الثالث توجد اإلشارةكما مت 
من خالل تقليل عدد الوحدات  اجلودة  أراد مصنع جسر قسنطينة حتسني إذا احلصر، ال املثال سبيل فعلى .املتوازن
ه ومن كما أن. ة وعليه أن يوازن بينها عند التنفيذذا البطاق األربعة اوراحملبني  اإجيابيا تفاعليا دفه حيقق هفإناملعيبة 
يف املرحلة املوالية بذلك املعرفة بطبيعة عميل مصنع جسر قسنطينة ميكن حتديد مزيج املنتجات الذي سيتم إنتاجه  خالل
وتكيفها حسب  اإلنتاجية العمليات حتسني على يعمل الذي الداخلية اتالعملي لبعد حمركا والنمو التعلم بعد يكون

كما يظهره الشكل   املايل للبعد حمركا يعترب الذي العمالء اهمرض إىل للوصول ضمانا احتياجات العمالء من الدواء وهذا
يم يف الوقت بالتسل يتأثرالذي  رضا العمالء سوف يؤدي إىل احلصول على والئهم الوصول إىل. )02/03(رقم 

 األربعة اجلوانب أن املتوازن املوجودة يف حماور بطاقة األداء السببية يتضح من العالقات هلذا .املناسب واجلودة العالية
 مثال املرتبطة املالية غري املقاييسحتسني بذلك ميكن القول أن . لتحقيق اهلدف املايل البعض بعضها مع وتتكامل تتفاعل

من خالل تنفيذ  يف مصنع جسر قسنطينة التكاليف وختفيض املرونة التسليم، مواعيد لتصنيع،ا دورة زمن باجلودة،
 االستثمار على العائدك املالية النتائج حتسني إىل النهاية يف تؤدي ؛نشطة املقرتحة سابقاممارسات التسيري عل أساس األ

ائيةحتسني القيمة للمسامهنيمؤشر القيمة االقتصادية املضافة مما حيقق و  تأثري  ) 11/04(يوضح الشكل رقم  . كنتيجة 
   :حتسني األداءعلى  كل االقرتاحات السابقة اليت مت عرضها يف حتليل وتفسري النتائج
  
  
  
  
  
  
  
  



 الدراسة التطبيقية للبحث                                                                                                                                        الرابع                           الفصل 

339 

  التسيير على أساس األنشطةالقيمة من وجهة نظر المساهمين كهدف نهائي لممارسات  ): 11/04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  :على اعتماداداد الباحثة من إع: المصدر

 Gary Cokins (2004), Performance management: finding the missing pieces (to close the intelligence gap), John Wiley 
& Sons, Canada,p143  

  
ات باستخدام ممارس من وجهة نظر بطاقة األداء املتوازن األداء حتقيق آلية فيظهر) 12/04(الشكل رقم أما 

العالقة السببية بني متغريات منوذج الدراسة املقرتح واليت تكون نتيجتها النهائية حيث يوضح  التسيري على أساس األنشطة
يف إعداد الشكل رقم  )2004(اإلسرتاجتية لنورتن وكابلن حيث مت االستعانة فكرة خرائط . حتسني القيمة للمسامهني

)12/04:(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورسالة المؤسسةرؤية 

  نظم وبيانات

  معلومات 

  الحركة اإلدارية 

  األهداف االستراتيجية 
 تحقيق 

 القيمة للمساهمين

 إدارة األرباح
 حتسني

 األنشطة والعمليات 

  )ABM(اإلطار المتكامل للتسيير على أساس األنشطة 
 اختاذ القرار على أساس األنشطة

 تكاليف أهداف التكلفة 
)مالء، خط إنتاجيمنتجات، ع(  

 تكلفة
العمليات   

 هامش 
 الربح 

 )ABI(المعلومة على أساس األنشطة  
  حتليل مسببات األداء) 3(حتليل مسببات التكلفة، ) 2(حتليل األنشطة، ) 1(

 )ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة 
  تصنيف األنشطة، قاموس األنشطة، خريطة األنشطة، النموذج احلسايب

  االستراتيجي )ABM(الـ
  القيام باألشياء الصحيحة: الفعالية

  التشغيلي )ABM(الـ 
 صحيح بشكل باألشياء القيام: الكفاءة
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  باستخدام ممارسات التسيير على أساس األنشطة األداء تحقيق آلية): 12/04(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .الباحثة إعدادمن : المصدر

  : اعتمادا على ما سبق تتضح صحة الفرضية اجلزئية الثالثة يف هذا املطلب وهي
ا يف حتسني القيمة للمسا" ائيةتساهم التحسينات اليت يقوم    "مهني كنتيجة 

  :الرابعةمن خالل ما مت عرضه يف املطلب الرابع يتضح صحة الفرضية الرئيسية 
إجراءات التحسني  ) 1(: املايل من خالل نظوراملمن  األداءتحسني بممارسات التسيري على أساس األنشطة تسمح "

  "حتسني القيمة للمسامهني) 3(رفع مستويات الرحبية و) 2(كوسيلة لـ 
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 تحقيق القيمة للمساهمين 

 ؛األنشطة حتليل -
 ؛ات التكلفةحتليل مسبب -
 .األداءحتليلي مقاييس  -

  من التحسني إىل الرحبية؛ -
  التسعري على أساس األنشطة؛ -
 .حتسني رحبية العميل -

  تحسين هيكل التكاليف
 تحسين الربحية )حتقيق الكفاءة التسيريية(

  العائد على األصول؛ -
  العائد على االستثمار؛  -
 القيمة االقتصادية املضافة؛ -

 املعرفة بالعميل؛  -
 املعرفة مبزيج املنتجات؛  -
 معرفة سبل ) 1: (املعرفة بسبل تغري املنتجات -

 معرفة سبل تطوير املنتجات؛) 2(تصميم املنتجات و
 .والتغيري التنظيمي) التكيفي والتوليدي(التعلم التنظيمي  -

 نظرية القيود؛ -
 التحسني املستمر؛ -
 . إعادة هندسة العمليات -

  إدارة اجلودة الشاملة؛ -
  ملستهدفة؛التكلفة ا -
 . إدارة سلسلة التوريد -

 اإلجراءات النظم  األفراد

  ختفيض التكلفة؛  -
  توجيه التكلفة؛ -
  ). ABB(ختطيط التكلفة  -

 

  التعرف على تكاليف اجلودة؛  -
  حتديد سبل تطوير اجلودة؛  -
  .حتديد سبل القضاء على ضعف اجلودة -

  

  التحكم يف دورة الوقت؛  -
  ء؛تصنيف الوقت من وجهة نظر العمال -
 .حتقيق أسبقية ختفيض دورة الوقت -

 تخفيض دورة الوقت التحكم في التكلفة

  الوظائف األساسية واجلودة؛  -
  الوقت؛  -
  السعر؛  -
  الصورة؛  -

حتديد تكاليف العالقة مع  -
 العمالء؛

 تقدير رحبية العميل؛ -

 السرعة يف االستجابة للعميل؛ -
  بة للعميل؛املرونة يف االستجا -
 .حتليل دورة الوقت -

 تسيير العالقة مع العميل وقت االستجابة للعميل

  المعلومة على أساس األنشطةاستغالل 
 )خمرجات نظام التكاليف على أساس األنشطة(

 تحسين الجودة

 إضافة القيمة للعمالء
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   الفصل صةخال
 املنهج اعتماد خالل من الدراسة هذه يف عتمدا الذي االبستيمولوجي للتوجه التطرق مت الفصل هذا يف

. العلمي للبحث التفسريي التوجه ضمن تندرج واليت هلا املقرتح النموذج لتحليل اإلبعاد ألسلوب وفقا االستكشايف
 تمت مث واألداء  األنشطة ساسالتسيري على أ: ومها لدراسةا ظاهريت بني تربط عالقات اقرتاح إىل الوصول مت حيث
حد مصانع أمصنع جسر قسنطينة  يف احلالة دراسة لتقنية وفقا اختبارها مت فرضيات شكل يف االقرتاحات هذه صياغة

أداء املؤسسة  حتسني يف األنشطة ساسالتسيري على أ نظام تطبيق مسامهة تثبت بنتائج خرجنا وقد .جممع صيدال
 الناجتة عن علوماتاملاستغالل  أن حيثاملتوازن  لتعبري عنه من وجهة نظر بطاقة األداءالذي مت ا القتصادية اجلزائريةا

هلذه البطاقة وهي  األربعةاحملاور  على يعتمدضمن ممارسات التسيري على أساس األنشطة  األنشطة ساسعلى أ نظام
  اهلدف هذا إىل للوصول متداخلة أساليب

: من منظور العمالء من خالل األداءدف حتسني  األنشطة أساسميكن استغالل املعلومة على  : مالءمحور الع )1
  ؛ختفيض وقت االستجابة اىل العميل) 3(العميل و تسهيل تسري العالقة مع) 2(إضافة القيمة للعميل،  )1(

العمليات من منظور  األداءني دف حتس األنشطة أساسميكن استغالل املعلومة على : محور العمليات الداخلية )2
  إدارة الوقت؛) 3(حتسني اجلودة و) 2(، التحكم يف التكلفة) 1: (من خالل الداخلية

 التعلم والنمومنظور  من األداءدف حتسني  األنشطة أساسميكن استغالل املعلومة على : محور التعلم والنمو )3
 .النظم) 3(و إلجراءاتا) 2(، على األفراد) 1: (جيايب علىاإل التأثريمن خالل 

دف حتسني األداء من املنظور املايل من خالل: المحور المالي )4 : ميكن استغالل املعلومة على أساس األنشطة 
  .حتسني القيمة للمسامهني) 3(رفع مستويات الرحبية و) 2( التحسني كوسيلة لـ إجراءات) 1(



 

 

اخلاتـــمة  
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تكلفة الوحدة الدقيق لتحديد هو الالتكاليف غري املباشرة على املنتجات مل يعد اهلدف األساسي من حتميل 
القرارات  واختاذ املتاحة املقارنة بني البدائليف عملية  ة اإلدارةساعدملتوفري املعلومات املالئمة فحسب بل و  املنتجة

تتسم الطرائق واألسس املستخدمة يف عملية  داف البد أنولتحقيق هذه األه .تحسني أداء املؤسساتباملتعلقة 
حاولت التكاليف واليت  نظمالعديد من ظهرت على ذلك فقد  وبناء. باملنطقية حىت تكون نتائجها مفيدةالتحميل 

 لتغرياتا نتيجةيف حل تلك املشكلة ولكنها فشلت  أفضل للتكاليف غري املباشرةميل حتتقدمي  الطرق الكلية فيها
للثغرات اليت  ونظرًا  .العملية اإلنتاجية يف ياالتكنولوج وكذا تزايد استخدام احلديثةألعمال ا يف بيئة حدثت اليت بريةالك

ولعل من أهم هذه . كان البد من البحث عن أساليب بديلة لتحديد التكاليف وحتميلهانظم  تلك التعاين منها 
ملعاجلة أوجه القصور يف حتميلها للتكاليف و كبديل لتلك النظم األساليب هو نظام التكاليف على األنشطة الذي جاء  

حيث أدى ظهور هذا النظام اىل إطالق تسمية نظم . بهيص املوارد املتاحة غري املباشرة لتطوير جماالت تتبع وختص
نظام  نظام التكاليف على أساس األنشطة كأحدثبذلك يعترب  .سبقتهالتكاليف التقليدية على نظم التكاليف اليت 

لتحميل التكاليف غري املباشرة ولكنه سرعان ما استُخِدم يف جماالت تسيريية أخرى؛ نظرًا للفلسفة اليت يتبناها واملتمثلة 
نظم املتجانسة وفقًا لجمموعة من األقسام اعتبارها مكونة من بدال من جمموعة من األنشطة  إىلتقسيم املؤسسة يف 

هذا النظام مفهوم  استخداموسيط يف عملية حتميل التكلفة وبالتايل كاألنشطة   تخداماسكذا و  ،التكاليف التقليدية
  .أساس حلساب التكلفةاألنشطة ك

أهداف التكلفة تستهلك أنشطة على الفكرة األساسية مفادها أن  نشطةنظام التكاليف على أساس األيعتمد 
مث أوالً ب أن تنسب التكاليف إىل أنشطة ن مث جيومتلك املوارد؛  املستهلك الفعليوليس موارد وأن هذه األنشطة هي 

يسعى نظام بذلك  .األنشطةعلى موارد هذه الطلب  ُد وِج اليت تُ  حتمل تكلفة هذه األنشطة إىل أهداف التكلفة
حتقيق مستوى متميز من الدقة يف حساب التكاليف من خالل حتليل  إىل األنشطة التكاليف على أساس

ا من تكاليف تشغيل وتت ،جتميع ،األنشطة اعتمادا على العديد من مسببات التكلفة اليت توضح بع ما يرتبط 
على  لتحميل تكلفة كل األنشطة، وذلك متهيدا وما استخدمته من موارد األنشطةالعالقة السببية بني تكلفة 

رًا حماسبيًا يعترب نظام التكاليف على أساس األنشطة تطو لذا . األنشطةأهداف التكلفة حسب استهالكها لتلك 
عن  وغري مالية علومات ماليةتقدمي ملبتفسريها و ستهالكات املوارد القياس على مفهوم النشاط حديثًا لكونه يستند 

   .وذج الثنائي البعدمضمن الن وأهداف التكلفةالعالقة السببية املتبادلة بني كل من املوارد واألنشطة 
تكلفة كل من املوارد واألنشطة معلومات عن  تعلق بتحميل التكلفةلبعد املاملقدمة يف االية املاملعلومات تشمل 

فبدالً من اإلعتماد على ربط عناصر التكاليف غري املباشرة مبراكز التكلفة وإعادة توزيع مراكز  .وأهداف التكلفة
 .ف التقليديةنظم التكاليضمن  املنتجةوحدات الهذه األخرية على تكاليف اخلدمات على مراكز اإلنتاج، مث حتميل 

إجياد مركز تكلفة واحد ب البعد املتعلق بتحميل التكلفةاملرحلة األوىل من يف  األنشطةنظام التكاليف على أساس يقوم 
ة حيث يتم تقسيم املوارد بني  من املوارد صنف لكل يتم  مث  .عتماد على مسببات املواردباال مراكز األنشطةاملتشا

أما  .يف املرحلة الثانية ستخدام مسببات األنشطةابأهداف التكلفة على  شطةاألنحتميل التكاليف من مراكز 
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اليت حتدد حجم  مسببات التكلفةالتعرف على  إىلفتهدف املقدمة يف البعد املتعلق بالعملية  اليةاملغري علومات امل
هود الالزمني إلمتام كل نشاط واليت تصف العمل الذي مت بتحديد مقاييس األداء  يقوم هذا البعدكما . العمل وا

 وهذه املعلومات عن مسببات التكلفة. واجلودةوالوقت عتماد على مقاييس حمددة للتكلفة تنفيذه مث تقييمه باال
ألدائه واجلودة الضروري ومقاييس األداء تساعد اإلدارة يف حتسني أداء النشاط من حيث كفاءة النشاط والوقت 

يات اليت األنشطة والعمل، والتعرف على املهامحتديد نواحي اخلطأ يف ومات غري املالية كما متكن املعل  .الالزمة إلمتامه
املعلومات  على تورين أطلقولقد   .املناطق اليت جيب تركيز العمل عليها باملؤسسةحتديد يف  وكذا .سامهت يف حدوثه
واليت  األنشطة أساس على املعلومة صطلحنظام التكاليف على أساس األنشطة م بعدي من املنتجةاملالية وغري املالية 

  .تشغيليةوالتصف العمل ونتائجه وتستخدم يف معاجلة القضايا االسرتاتيجية 
 ضرورة وهي تنفيذ نظام التكاليف على أساس األنشطةالعتماد عل جيإن التكامل بني املعلومات املالية وغري املالية 

تغالل املعلومة على أساس األنشطة يف عملية اختاذ القرارات ريي هو التسيري على أساس األنشطة باسيتس أسلوب
حتليل  )1: (يف شكلها الثالثياملالية غري حيث أن توفري املعلومات املالية باإلضافة إىل املعلومات  .املختلفة باملؤسسة

يف سبيل  ف عدة ألهدايساعد يف حتقيق املؤسسة  األداءحتليل مقاييس ) 3(حتليل مسببات التكلفة و) 2(، األنشطة
املعلومات تلك بني هذا التمازج  استغاللإلدارة ل ُن ِك كما ُمي  .وعمليات املؤسسة أنشطةحتقيق حتسينات على مستوى 

 األنشطةيوفر نظام التكاليف على أساس ك بذل .ها املختلفةئأدامستويات املختلفة يف طبيعتها عند حماولة حتسني 
 إىل األنشطةتصنيف  بهالذي يتم  أنشطتهايف املؤسسة من خالل حتليل كل ما جيري رؤية واضحة ومفصلة حول  

هي أنشطة فوفقا للمعيار اهلرمي أما  ؛قا ملعيار القيمة هي أنشطة مضيفة وغري مضيفة للقيمةففو . معايري خمتلفة أربعة
على  ةوأنشط اإلنتاجعلى مستوى دفعات  وأنشطة اإلنتاجعلى مستوى خطوط  وأنشطةعلى مستوى الوحدات 

اكما  ؛التسهيالت العامة أنشطةمن قبل مدعومة  األربعةمستوى العمالء هته املستويات   أوقد تكون مساندة  أ
أما حتليل مسببات التكلفة وحتليل  .كلية  أوجزئية  ةوفقا ملعيار رابع هي أنشط ،منحرفة وفقا ملعيار ثالث أوأساسية 
عرف على أساليب وكذا الت يف املؤسسةإنفاقًا  أكثر املناطق كتشافا على  األنشطةحتليل  انفيدعم األداءمقاييس 

من تشغيل نظام على املعلومات الناجتة تعتمد  ةالرقابيالوظيفة ف ؛التحسني املمكنة ويوضح مسارها وسبيل حتقيقها
تم برصد النتائج معلومات معني   .النهائية وتوصيلها ملتخذي القرار، 

دف وختتص مبراجعة املهام املختلفة  اإلداريةامة يف كل املستويات وظيفة إدارية هالرقابة  تعد من أن  التأكد إىلو
ختاذ ومقارنته مبا جيب تنفيذه وا؛ بالتايل التحقق مما مت تنفيذه قد حتقق وفقا للمعايري واملستويات املرغوب فيها األداء

اأي . الالزمة يف حالة اختالف املسار بني االثنني اإلجراءات تم بدراسة مفهوم  أ املخطط والفعلي  األداءوظيفة 
 املتمثلة يف االقتصادية املشكلة مبفهوميف شكله التقليدي  االقتصادي الفكر يف األداء مفهوم رتبطا. وحتديد فجوته
تمعات الالحمدودة ورغبات األفراد حاجات مقابل املوارد مشكلة ندرة  واسعامفهوما مث تطور هذا املفهوم ليكون  .وا

 األداءسامهت تغريات حمتوى من جهة أخرى  .وبيئتها احمليطة املؤسسةمكونات  الرؤية إىلبتغري متأثرا مبحتوى متجدد 
تعدد وتنوع املقاييس املعتمدة يف ، اختالف إىلعدم وجود اتفاق تام يف ميدان التسيري حول مفهومه، وذلك راجع يف 

املؤسسة يف البداية من خالل مقاييس كمية  أداءفمثال مت التعبري عن . حثنيوعملية تقييمه من قبل البا األداءدراسة 
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 األداءيف شكل بطاقة عرب عنه شامال  أداءليكون  األخرية اآلونةمث توسع وتطور يف  يف شكل األرباح احملققة ومالية
  :  متداخلة هيحماور  4على  باحتوائهاتعد أهم أداة لقياس األداء حاليا واليت  سرتاتيجياملتوازن ذات البعد اال

لتقيم  حنو القيمة املقرتحة هلم اليت تعد مبثابة معيار ثنائي عمالءال تتجه املؤسسات يف تعاملها مع: محور العمالء )1
يز نفسها عن ياملقرتحة ليست وسيلة لتم فالقيمة. وكذا تقييم جودة املنتجات هائعمالعالقة املؤسسة مع 

تعد من  ،وإمنا هي باإلضافة إىل ذلك ؛جدد عمالءاحلاليني وكسب  عمالءال على املنافسني اآلخرين واحملافظة
ا الداخلية العوامل    .احلامسة اليت تساعد املؤسسة يف حتسني وتطوير عمليا

 :ميكن أن تقسم األنشطة احلامسة يف أداء املؤسسة من منظور العمليات الداخلية إىل: العمليات الداخليةمحور  )2
زيادة ) 2( جدد؛ عمالءوق والتميز عن طريق اإلبداع والتطوير مثل إجياد منتجات جديدة وكسب خلق التف) 1(

حتقيق ) 3(و احلاليني؛ عمالءاليت تتضمن تعميق العالقات مع ال العمالءعمليات إدارة عن طريق  عمالءقيمة ال
ومن  قل أنوعية عالية بتكاليف  حتسني العمليات التشغيلية اهلادفة إىل حتقيق التفوق التشغيلي وذلك من خالل

 دورة العمليات الداخلية؛ وقت ختفيضخالل 
األفراد، النظم هي  عناصر ثالثةحيدد هذا احملور منو املؤسسة يف األجل الطويل ويضم  :التعلم والنمو محور )3

والطاقات  لألفرادكما يكشف حمور العمليات الداخلية عن الفجوة املوجودة بني الطاقات احلالية   واإلجراءات
باملهارات والتكنولوجيا والثقافة التنظيمية  يتضمن هذا املنظور التعريفبذلك . قيق يف األداءحنو حتالضرورية لتقدم 

التنظيمية بالشكل الذي  ة التعلم واليت تعد حجر األساس لزيادة اخلربات واملهاراتاسرتاتيجي من خالله يتم وضع
 .ومن مث بلوغ األهداف املالية عمالءالقيمة لل فاعلية وحتقيقجناز العمليات الداخلية بإيؤدي إىل 

إجياد مها  عن طريق اجتاهنيالنمو يف اإليرادات ) 1( :تعتمد املؤسسات على هذا احملورلتحقق  :المالي محورال )4
 عمالءالرتكيز على زيادة قيمة الو  جدد أو تقدمي منتجات جديدة؛ عمالءاإليرادات ككسب  قنوات جديدة خللق

 ةاسرتاتيجي تشمل علىو  :اإلنتاجية) 2( .العالقات بينهم وبني املؤسسة احلاليني عن طريق زيادة رضاهم وتعميق
دف إىل توضيح آلية االستفادة من املوجودات ةاسرتاتيجي، حتسني هيكل التكاليف  استخدام املوجودات واليت 

اا املتاحة بالشكل  . لذي يزيد من كفاء
ملسايرة ظهور مفهوم  واالجتماعيخامس لتقييم األداء البيئي  بعدضيف هلا اقة حيث أُ تطورت هذه البطكما 

 القضايا االجتماعية والبيئية لدمج بطاقة األداء املتوازن املستدامةاملسؤولية االجتماعية واالستدامة وأطلق عليها اسم 
حمور خامس  نشاءاة فمنها ما يقرتح هذه البطاقواختلفت وجهات النظر حول شكل  . بطاقة األداء املتوازنيف 

 األربعةيف احملاور  األداءؤشرات هذا كلي أو جزئي ملبيئي واالجتماعي ومنهم من يقرتح دمج  ال باألداءللبطاقة خاص 
 رضاءيف خصائص املؤسسة اليت تسعى إلاملتمثل املتميز  األداءبذلك حتقق املؤسسة . التقليديةاملتوازن  األداءلبطاقة 

  .ملصاحلا أصحاب
عالقات بني املتغري املستقل من المجلة تعكس فرضيات من قد مت التعبري عن كل هذه األفكار يف جمموعة ل

: املتمثلة يف األنشطةاستغالل املعلومة على أساس  من خالل لتسيري على أساس األنشطةاملتكامل ل اإلطاراملتمثل يف 
حماولة و  ؛يف اختاذ القرارات املختلفة حتليل مقاييس لألداء) 3(و حتليل ملسببات التكلفة) 2( ،حتليل لألنشطة) 1(
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اليت أدرجنا  األربعةاملتوازن مبحاورها  األداءوجهة نظر بطاقة  ثل منمُ الذي  األداءمبحتوى املتغري التابع املعرب عنه ربطه ب
وهو مصنع مصانع جممع صيدال حد أيف  نطبقها جعلتناهذه حماولة الربط و . مقاييس لألداء االجتماعي والبيئيفيها 

اختيار مسارنا املنهجي وقد مت . للتوجه االبستيمولوجي التفسريي اعتمادنامن خالل  األدوية جسر قسنطينة إلنتاج
لتحليل منوذج دراستنا باختيارنا للمنهج االستكشايف وفقا ألسلوب اإلبعاد من أجل التوصل إىل بلورة أفكارنا 

صياغة هذه  مت مث .داءاألو  التسيري على أساس األنشطة :ومها ربط بني ظاهريت الدراسةقرتاحها يف شكل عالقات تاو 
أحد مناذج وتطبيق ختيارنا لتقنية دراسة احلالة االعالقات يف شكل فرضيات، قمنا فيما بعد بإسقاطها على الواقع ب

 سجالتاملقابلة و  ستعمالبامت حتليل هذه الدراسة حيث نظام التكاليف على أساس األنشطة هو منوذج كوبر 
يف املصنع من خالل إظهار سبل  األداءلتحسني  اقرتاحاتواستغالل املعلومة اليت قدمها هذا النظام بتقدمي  املؤسسة 

  .إىل نتائج حمددة امليدانيةالنظرية والدراسة توصلنا من خالل الدراسة  مثنشطة التسيري على أساس األ ممارسة

  البحثنتائج : أوال
 مشكلة ندرة املتمثلة يف االقتصادية املشكلة مبفهوميف شكله التقليدي  االقتصادي الفكر يف األداء مفهوم رتبطا
تمعات الالحمدودة رغبات األفرادو  حاجاتمقابل  املوارد  ،ًا واسعًا مفهوم بكونهليتصف مث تطور هذا املفهوم  .وا
 .احمليطة بيئتها ىحمتو  املتواصل يف تغريال بسببة املؤسسيف  واقفامل لتغري نظرا بالديناميكيةحمتواه  تميزوي أثر اذ، اً متطور 
الربح لفرتة طويلة اهلدف األساسي الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه خاصة من طرف مفكري النظرية  اعتربلقد 

ا الكلية االقتصادية اجلزئية، هذا من منطلق أن املؤسسة تعرب عن أداءها من خالل األرباح اليت حتققها، أي إ يرادا
مطروح منها التكاليف الكلية اليت حتملتها، ومن مث فالتصور الذي كان سائدًا هو أن املؤسسة اليت حتقق أرباحًا أكرب 

   .هي اليت لديها أداء جيد
ة الرتكيز على الكميات املمكن إنتاجها إىل اسرتاتيجيمن  املؤسسةمع بداية القرن العشرين حتول اهتمام 

الرتكيز على الكميات املمكن بيعها، ومتثل األداء حينها يف التحكم يف أسعار املنتجات عن طريق التحكم  ةاسرتاتيجي
عرف مفهوم األداء تطورًا جديدًا يف حمتواه، فبدالً من االعتماد فقط على بعد ذلك غري أنه . يف التكاليف الداخلية

والتحكم يف األسعار كآلية لتحديد مفهوم األداء وطرق  الزمن املستغرق لألفراد واملعدات لتحديد معدالت األداء
تطور التسويق وظهور ك التطورات اليت تشهدها بيئة املؤسسات عند حتديد مفهوم األداء مراعاةإىل التحول متَّ ، تقييمه

. األداء مستويات أفضل إىل الوصول يفنتيجة النفتاح األسواق والتأثر باملنافسة والرغبة  يف اإلدارة سرتاتيجيالفكر اال
 حدأ يعدالذي  سرتاتيجيالتسيريي عن بروز مفهوم األداء اال للفكر احلديثة ملدارسوا النظريات أفكار أسفرتحيث 

األداء املتميز فربز . املختلفة أهدافها جنازإ يف املؤسسة كفاءة نلتعبريه عمنافسيها  نع املؤسسة لتميز املهمة املؤشرات
يف ظل ظهور االستدامة واملسؤولية البيئية  املصاحل أصحاب رضاءة اليت تسعى إلخصائص املؤسساملتمثل يف 

تمعية متعدد األبعاد االقتصادية واالجتماعية  اً هدف هبكون األداءاالجتماعية حىت عرب عن    .واملالية والبيئيةوا
 اتفاق أو إمجاع إىل التوصل ميت؛ مل األداء موضوع ضمن البحثية واملنطلقات األبعاد واتساع تعدد من الرغم على

فاالختالف حول مفهوم األداء ناتج عن اختالف وجهات النظر إليه واختالف مستويات . له حمدد حول مفهوم
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تقييم األداء عترب ي. اختالف وتعدد وتنوع املقاييس املعتمدة يف دراسة األداء وعملية تقييمه إىلمما أدى ؛ استخدامه
 وتنفيذ األهداف حتقيق مدىومقارنتها باألداء الفعلي لتحديد ع ملعايري موضوعة سلفًا دورية بالرجو  عملية منهجية

هلذا يعد تقييم األداء مرحلة من عملية الرقابة سببها الرئيس هو . رفع مستويات األداء يكفل مبا املوضوعة اخلطط
باإلضافة إىل ذلك حتسني  اد ولكنفر فقط على حتسني أداء األاالقتصار دون  حتسني وتطوير األداء بطريقة مستمرة

تعترب نتائج قياس وحتليل األداء لذا،  .والثقافية االجتماعية واالقتصادية البيئة تأثريات مبراعاةأداء الوحدات التنظيمية 
بناء عليه يتم  .األساس للتعرف على جوانب القوة والضعف يف أداء املؤسسة الشامل بتحدد مصادر األداء احملقق

ا وضع خطط  حتسني األداء باختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح األخطاء برصد فجوات األداء، حتديد مصدرها وأسبا
من  وتطويره بذلك تكون املؤسسة قد عملت على تقومي األداء األداءضمن برامج حتسني  متهيدًا للعمل على إزالتها

التحسني التدرجيي املستمر والتحسني اجلذري،  ن لتحسني األداءان أساسياهناك منط .هاوعالج خالل التحكم فجوته
تم حبل املشكالت . فالتحسني املستمر يتعلق بتحديد طرق التطوير يف األعمال اليومية وتنفيذها بوضع فرق للتطوير 

 )1: (حتسني األداء من الناحيتني كما يتم. أما التحسني اجلذري فال يكون تدرجييا بل بقفزة نوعية يف مستوى األداء
ا و ، حتليل الفجوةمن خالل السكونية  ) 2(و املداخل لعالجهاو بالتايل اختيار األساليب و التعرف على أسبا
  .قائم على عملية التحسني املستمر وفق تغريات احمليط الديناميكية

ظيمه، تسعى املؤسسات إىل حتقيق األداء األفضل من خالل اإلدارة اجليدة له، واليت تتمثل يف ختطيط األداء، تن
 وتطويره هحتسينوهو  إلدارة األداء لتحقيق اهلدف النهائي وعالج فجوته األداءقياس وحتليل من خالل  توجيهه ورقابته

تتطلب هلذا  ؛تنفيذلل املتوفرةاملوارد  مبراعاة األداء أهدافهاوتطوير جيب أن حتقق عملية حتسني  .وبالتايل تنفيذ تقومي األداء
ا ال  اليت تواجه املؤسسات املشاكلمعاجلة ظواهر ف ،ذورنظرة مشولية تبدأ من اجل  علىالقضاء إىل  تؤديدون إزالة أسبا

ا ،تلك املشاكل مناذج العديد من املداخل اليت تعمل على حتسني األداء منها  برزت فقد .ظهر من جديدقد ت مما يعين أ
بعض مداخل حتسني األداء  اختيارالباحثة  ارتأتد لق. للمؤسسة مداخل حتسني األداء الشاملو حتسني األداء الفردي 

 مداخل التحكم بالعمليات) 1: (أنواع ة مبا خيدم إشكالية البحث وقد قسمتها وفقا ملالحظتها الشخصية إىل ثالث
إدارة : مداخل التحكم باجلودة وتضم) 2( ؛تغيري اجلذري، التحسني املستمر والقياس املقارنالنظرية القيود، : وتشمل

نظام و  يف الوقت احملدد اإلنتاجالتكلفة املستهدفة، : وحتوي مداخل التحكم بالتكلفة) 3(و اجلودة الشاملة وسيقما ستة؛
  .التكاليف على أساس األنشطة

تصميم خريطة  )2(تصنيف األنشطة، ) 1: (يستخدم اً تكاليفي اً نظام األنشطة أساسنظام التكاليف على عترب ي
مالية وغري ويقدم معلومات بعدة مناذج مقرتحة سعر التكلفة  حلسابع وحتليل وحتميل التكاليف تتب) 3(األنشطة و

تشكل معا ما يسمى  األداءحتليل مقاييس ) 3(و حتليل مسببات التكلفة )2(، األنشطةحتليل  )1: (يف شكلمالية 
 التقليدية، نظملل اليت وجهت نتقاداتاالن م العديد تاليف يفهذا النظام  ساهمكما . األنشطة أساساملعلومة على ب

 طاقات من عنها ينتج قد وما االختناق ونقاط اإلنتاج قيود تجاهلأيضا ك نتقادلال تعرض التقليدية صورته يفه أن إال
 الشاملة اجلودة إدارةك  األساليب بعض باحتياجات وفاءإىل شكله احلايل للنظام مت تطوير هذا ال مث .مستغلة غري
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 وات التوزيع باألرباحقن مسامهة حتليل العمالء، رحبيةكتحليل  تحليللل متينا أساسابذلك  يوفرل. ستمرامل والتحسني
  .اإلدارية املعلومات ونظم القرار ظمن دعماملنتج وبالتايل العمل على حياة  دورة تكلفةحتليل و 

هلا نظام لالنتقادات اليت تعرض  حملاولة التصدينشطة لقد تطور النموذج احلسايب لنظام التكاليف على أساس األ
 نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت) 1(: من خالل ظهور مناذج متقدمة له مثل التقليدي) ABC(الـ

؛ الفوائد عن التخلي دونتطبيقه  مشاكل لاقرتح حلالتكاليف على أساس األنشطة نظام  من منقحة نسخةالذي ميثل 
 وخدمة ،منتج معاملة، كلالطاقة املستهلكة ل وكمية املوارد طاقة توفري تكلفة تقدير يتطلب هألن قوةحيث يعترب أكثر 

 التكاليف على أساس األنشطةتبسيط نظام  التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقتنظام  يتيحبذلك  العمالء
الذي يستخدم  املواصفات أساس ىعل نظام التكاليف) 2. (الوقت معادالت ستخداماب عقدةامل عملياتال اللتقاط

فيتم قياس  املنتج مواصفاتيف  املتمثلة العمالء لتعرف على احتياجاتل )منفعة، تكلفة(لثنائية املعمق التحليل 
اسبة استهالك املوارد حم) 3(وواصفات املو  صائصتلك اخل على بناء األنشطة على التكاليف حتميل خالل منالتكلفة 

   .األملاين التكاليف نظام من املستمدة املعلومات معالتكاليف على أساس األنشطة  معن دمج نظاواليت نتجت 
كمخرج لنظام التكاليف على أساس األنشطة يتم استخدامها يف إطار املتكامل املعلومة على أساس األنشطة   إن

 القيام يف املؤسسةدة مساعو  احتياجات العمالء ضمان تلبيةمن أجل  أسلوب التسيري على أساس األنشطة مارسة مل
 تسعري قراراتك اإلدارية القرارات واختاذ األنشطة، أساس على التقديرية املوازنة وإعداد كالتخطيط، املختلفة، مبهامها

أسلوب التسيري على  يستكشف .هذه العملية على املستوى التشغيلي أو االسرتاجتيقد تكون ؛ حيث املنتجات
 على ميزة تنافسية يف السوق ق املختلفة اليت متكن املؤسسة من إنشاء واحلفاظالطر  سرتاتيجيأساس األنشطة اال

العالقة مع املوردين  ، مزيج املنتج والتسعري،تصميم املنتج؛ ويتضمن لتغيري الطلب على األنشطة لزيادة الرحبية وحياول
من  ة للتكلفةسرتاتيجيجهة النظر االو على  سرتاتيجيااللتسيري على أساس األنشطة يركز ا بذلك. والعالقة مع العمالء

 احلاليةاألنشطة  تنفيذمن أجل  التكاليف على أساس األنشطة نظاميستخدم كما   .خالل القيام باألشياء الصحيحة
وتعزيز  بشكل صحيحاألشياء القيام بعلى الذي يركز التشغيلي ضمن التسيري على أساس األنشطة  بطريقة أكثر كفاءة

التسيري على أساس األنشطة التشغيلي بذلك يراعي  سني الكفاءة التشغيلية وختفيض التكاليفاستخدام األصول لتح
ذا الطلب باستخدام موارد تنظيمية أقلاملؤسسة على أنشطة احلايل الطلب  شمل هذا املستوى ي. ويتم احملاولة بالوفاء 

 بتخفيض اإلنفاق ضيفتخل أو الطاقة ةزياد حماوالتتؤدي إىل  اليت اإلجراءاتمن التسيري على أساس األنشطة 
، إعادة هندسة العمليات، إدارة اجلودة الشاملة األنشطة تسيرييف  اإلجراءاتوتتمثل هذه . تكلفة مسببات معدالت

   .املقارنقياس الو 
 على أساس األنشطة من تقنية حلسابفرصة لتحريك نظام التكاليف يعترب أسلوب التسيري على أساس األنشطة 

 إن .وبالتايل فإن العالقة بني هذا النظام واألسلوب هي عالقة تكاملية تطويرية لكليهما يف إىل فلسفة إداريةالتكال
التفصيل أكثر يف املعلومة على أساس األنشطة تؤدي إىل تطوير  إىلاحتياجات أسلوب التسيري على أساس األنشطة 

من خالل  األسلوبهذا  على باالعتماد أهدافه حيققالتكاليف على أساس األنشطة الذي نظام ل النموذج احلسايب
التسيري  أسلوبيركز لذا  .املضيفة للقيمة فرص حتسني األنشطة املضيفة للقيمة وختفيض أو حذف األنشطة غري حتديد
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؛ احملقق من هذه القيمةاألنشطة كطريق لتحسني القيمة اليت تلقاها العمالء والربح  تسيريعلى  األنشطةعلى أساس 
ووفقا للنموذج املقرتح من . تفعيل العملية اإلدارية اليت تأخذ على عاتقها حتسني األداءبأنه  األسلوبعرب على هذا في

دف حتسني األداءطرفنا  من منظور ) 2( ،من منظور العمالء) 1: (ميكن استغالل املعلومة على أساس األنشطة 
  .من املنظور املايل) 4(و، التعلم والنممنظور من ) 3( ،العمليات الداخلية

 دف حتسني األداءيف إطار ممارسات التسيري على أساس األنشطة ميكن استغالل املعلومة على أساس األنشطة 
تسهيل ) 3(وختفيض وقت االستجابة إىل العميل ) 2( إضافة القيمة للعميل، )1( :من خالل من منظور العمالء

جناح حيث بات . من األداء إال إذا راعت بعد العمالء ًا سة مستوى جيدلن حتقق املؤس؛ فالعميل   العالقة معريتسي
.  واملستهدفنينيبالعمالء احلالي اً نمرهو وبقائها واستمرارية نشاطها يف السوق احلالية املنافسة ظل ظروف املؤسسة يف 

ضا العميل واالحتفاظ به فرِ  ؛ويف الوقت املناسب معقولة بأسعارتقدمي منتجات ذات جودة عالية ب لن يتحقق ذلك إال
رضا الميكن للمؤسسة حتقيق . وجذب العمالء اجلدد لزيادة احلصة السوقية هي أهم مقاييس األداء يف بعد العمالء

عالقة مميزة  نشاءإيعمل على لعميل مبا من وجهة نظر اباستخدام مدخل القيمة  املستقبليني أو نياحلاليلعمالئهم 
م وحتقيق والئهم هاساعدهذه العالقة ت .ومستمرة معهم وهو ما  ختفيض وقت االستجابة إىل العميلو  يف االحتفاظ 

جل حتقيق أهداف ألكن احلصول على عمالء راضني ال يعد كافيا من . يساهم يف احلفاظ أو زيادة احلصة السوقية
متعددة بتكاليف  تتتميز مبواصفا منتجات ميعمالء مرحبني من خالل تقد اكتساب إىلتسعى  أنبل جيب املؤسسة 

   .اليةحتقيق حصة سوقية أكرب وعوائد مالية ع إىلمنخفضة مما يؤدي 
لذا تسعى . واإلبداعالوقت باإلضافة إىل اجلودة، عوامل النجاح الرئيسة يف املؤسسة تكلفة أحد تتمثل ال

ىل حتقيق رضا إصول خمتلفة متكنها من الو  وأساليبتكاليف باستعمال طرق معينة الإىل السيطرة على املؤسسات 
يف املعلومة على أساس األنشطة  استخداميتم فمثال  .العميل الناتج عن رفع قيمة املنتج لديه مقارنة باملنتجات املنافسة

 )1: (عن طريق العمليات الداخليةمن منظور  دف حتسني األداءإطار ممارسات التسيري على أساس األنشطة 
 واإلجراءات العوامل بعد العمليات الداخلية على فريكز. إدارة الوقت) 3(جلودة وحتسني ا) 2(التحكم يف التكلفة، 

للمسامهني يف  مرضية مالية مبا حيقق نتائج منها العمالء املتوقعة رغبات من التميز لتلبية املؤسسة متكن اليت التشغيلية
لية يشكل التنفيذ العملي لكل اخلطط اليت هلذا ميكن القول أن بعد العمليات الداخ. سبيل الوصول إىل النمو والتعلم

أما نظام التكاليف على أساس األنشطة فيوفر . ترسم من قبل املؤسسة سواء املتعلقة بالعمالء أو املسامهني أو العاملني
حيث أن تتبع النشاط وحصر تكلفته  ؛معلومات مالية وغري مالية تستغل بتطبيق ممارسات اإلدارة على أساس األنشطة

كما أن حتسني   .وختطيطهاتوجيهها ، ختفيضهاعن طريق  بالتكلفة التحكمختفيضها سيؤدي بالنتيجة إىل  دف
حتليالت القيمة أما تنفيذ . املطلوبة وختفيض دورة الوقتاجلودة  يهدف إىل حتقيق مستويات النشاط بصورة مستمرة 

للعملية اإلنتاجية مما سيصب يف حتسني وارد املقيدة إزالة نقاط االختناق أو امل سيؤدي إىليف مسار النشاط  وهندستها
   .أو حىت إعادة هندستها مبا حيقق األهداف التشغيلية األنشطة والعمليات

يف إطار ممارسات التسيري على أساس يمكن استغالل املعلومة على أساس األنشطة أما من منظور التعلم والنمو ف
بالعميل ومعرفة مزيج بتحسني املعرفة  األفراد )1: (علىري االجيايب من خالل التأث دف حتسني األداءاألنشطة 
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ُ  وال هاوتطوير  هااملنتجات ومعرفة سبل تغيري املنتجات مبعرفة سبل تصميم عرفة ما حيدث هذا التأثري على مقتصر ي
كداعم إلجراءات  ا) 2( ،فاملعرفة هي مسة مميزة للتعلم التنظيمي باملؤسسة ولكن جيب أن تتعلم من خالله تنظيميا

إدارة اجلودة بالتأثري على  النظم) 3(و وتنفيذ إعادة هندسة العمليات املستمر نيالتحسإىل دف لنظرية القيود، 
االت اليت جيب أن تبدع فيها بعد حيدد هلذا، . الشاملة، نظام التكلفة املستهدفة وإدارة سلسلة التوريد التعلم والنمو ا

 الداخلية واملهارات القدرات علي اجلانب هذا فريكز ؛دائها وحتقيق منوها يف املدى الطويلاملؤسسة من أجل حتسني أ
 واملهارات والقدرات احلالية والقدرات املهارات بني الفجوة إن سد. واملسامهني للعمالء قيمة لتحقيق تنميتها الواجب
فعندما . التنظيمية واإلجراءات ،النظماألفراد،  :والنمو هيالتعلم  ها بعديضم رئيسة جماالت ثالث يف يكون املطلوبة

واإلجراءات،  نظمالعمليات الداخلية عن الفجوة املوجودة بني الطاقات احلالية لألفراد، ال بعد العمالء أو بعديكشف 
 قدراتاالستثمار يف من خالل هذه الفجوة  ءلمؤسسة مللينبغي  ؛األداءيف  لتحقيق تقدموالطاقات الضرورية 

م وإدخال وتطوير املهارات التدريب وتنمية طريق عن نيالعامل اإلجراءات  وتطوير احلديثة املعلومات نظم كفاء
 للحفاظ العمل لكل جوانب والتحسني االبتكار عن باستمرار يبحثوا أن العاملني كل على حيث يتوجب .التنظيمية

 والبحث وفعالية، بسرعة األسواق حنو اجلديدة ملنتجاتبا جيب الدفع كما املستقبل، يف وحتسينها التنافسية املزايا على
يف  املستمر التحسني هدف ومراعاة للعمالء قيمة إلضافة جديدة طرق وإجياد التكلفة باستمرار لتخفيض طرق عن

م ا على ة تقويو  على التعلم واالبتكار والتميزاملؤسسة قدرة  إىل تقييم بعد التعلم والنمويسعى هلذا . حاجا قدر
   .رالتغيري والتحسني املستم

 دف حتسني األداءيف إطار ممارسات التسيري على أساس األنشطة املعلومة على أساس األنشطة استخدام ميكن 
، واإلنتاجيةعن طريق حتسني الكفاءة التسيريية بشقيها التخصيصية  حتسني هيكل التكلفة) 1( :بـ املايل نظوراملمن 

وكذا تنفيذ التسعري على أساس اجلودة والوقت التكلفة، تنفيذ التحسينات يف بلرحبية رفع مستويات اوسيلة لك) 2(
من  حتسني القيمة للمسامهني) 3(و األنشطة أساسحتليل الرحبية على وحتسني رحبية العمالء من خالل  األنشطة

ار وحتسني القيمة االقتصادية بعض مؤشرات األداء املايل التقليدية مثل مؤشر العائد على االستثمخالل التأثري على 
ائية ملمارسات ، وبالتايل املضافة إن عملية . التسيري على أساس األنشطةأسلوب حتسني القيمة للمسامهني كنتيجة 

التسيري على  أساس األنشطة التشغيلي وتنفيذ تنفيذ هذه املمارسات يعين القرارات التشغيلية واالستثمارية ضمن  اختاذ
 التشغيل قراراتتعترب كما  .مما يؤدي إىل إدارة األرباح وحتسني العمليات ،سرتاتيجياس األنشطة االالتسيري على أس

من وجهة نظر املسامهني من خالل  مسببات القيمةقاييس مبتلك املتعلقة بالغة األمهية السيما  االستثمارقرارات و 
يف ستثمار االو  رأس املال العامليف ستثمار االيلي و هامش الربح التشغمما ينعكس على  والسيولة الرحبية على تأثريها

 وبالتايل املستقبلية النقدية التدفقات تعظيمأن  القرارات هذه عن املرتتبة اآلثارعلى  جيببذلك . رأس املال الثابت
  .باملؤسسة املسامهني حقوق قيمة تعظيم يف دورهايظهر 
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  التوصيات: ثانيا

  أن خالهلا من نرجو اليت اتيالتوص بعض وضع مت فقد الدراسة، ذههل لتطبيقيةالنظرية وا نتائجال إىل استنادا
  :اإلطار ميكن اقرتاح ما يلي هذا ويف ؛أدائهاتتمكن املؤسسات اجلزائرية من رفع مستوى  

يف تدارك اإلدارية اليت تساهم احملاسبة أساليب تطبيق بحمل الدراسة جسر  مصنعجممع صيدال و  اهتمام ضرورة -
كتطبيق نظام التكاليف على أساس   خصوصًا يف جمال ختفيض التكاليف وحتسني األداءل احلالية لتسيريها املشاك

 ؛األنشطة وبطاقة األداء املتوازن
بعض اإلجراءات اإلدارية اليت تعيق أداء مصانعه خصوصا بعد عملية قيام جممع صيدال مبراجعة  ضرورة -

أثر على و  التوريدطول سلسة مما زاد يف  انع بالعمالء واملوردينواليت ألغت االتصال املباشر للمصاالمتصاص 
ا ةبو صعأدائها نظرا ل   ؛إدار

بإنشاء ورشات كالطلب املتزايد على احملاليل املكثفة اجلزائرية   األدويةالفرص املتاحة يف سوق  استغاللضرورة  -
كن أن تتزايد من خالل ماليت من املاحلايل تسع مصانع  واليت يبلغ عددها أخرى يف املصانع األخرى لصيدال

  تعاقدات الشراكة املربمة؛
 إنتاجية تهاطاق استغالليتم اليت ال الورشات منتجات تغالل التعاقدات التسويقية إىل اخلارج لتسويق اسضرورة  -

 ورشة االمبوالتمثل  يف أيام حمددة وحسب طلب السوق اجلزائرية إالبالكامل حيث يتم تشغيل هذه الورشات 
 يف مصنع جسر قسنطينة؛

 إللغاءاحملاليل املكثفة واالمبوالت ورشيت  خاصةمصنع جسر قسنطينة ورشات ضرورة جتديد االستثمار يف  -
واليت تستهلك مزيدا من مثل نشاط النقل يف الورشات وتعبئة األدوية يف الصناديق الكرتونية األنشطة اليدوية 

 ؛األدويةتاج الوقت وترفع نسبة الفاقد نظرا حلساسية إن
ضرورة تغيري شكل التغليف يف ورشة احملاليل املكثفة إىل شكل قارورات بالستيكية بدال من أكياس بالستيكية  -

ا أكثر متانة مما خيفض من نسبة الفاقد يف العملية اإلنتاجية هلذه الورشة؛   لكو
مع يف مصنع جسر قسنطينة  كطباعة اإلشعار، امللصقات وعلى علب الدواءطباعة  ال نشاط مراجعةضرورة  - وا

اليت  اإلنتاجيةالقسيمة اخلاصة بالدفعة  أو اإلشعارري حجم يري تصاميم الطباعة أو تغيبصفة عامة من خالل تغ
 ؛توضع على علب الدواء واليت منتجة وحدةالقسيمة اخلاصة بكل  أوتوضع على الصناديق الكرتونية 

مع بصفة عامة نظرا لوجود هدر فيه االجتماعية يف املصنع والمسؤولية التجميعي لنشاط الضرورة مراجعة  -
نظرا لكثافة توجيه بنسب كبرية منها جعلت العاملني ال يستفيدون الطبية  اخلدماتنقص عدد التعاقد مع  فمثال
  . لعدد حمدود من مراكز اخلدمات الطبية عامالً  475املصنع البالغ عددهم  عمال

يتم على أن  مع اخلدمات الطبيةإدارات مصانع جممع صيدال على توحيد التعاقد بني خمتلف ضرورة التنسيق  -
مع  وفقا إلقامة املتعاقد معها مراكز اخلدمات الطبية اختيار فيتم  والية اجلزائرل يف املقاطعات اإلداريةعمال ا

   مراكز اخلدمات الطبية حسب إقامته؛  إىلتوجيه كل عامل 
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 من أجلمع خدمات نقل العمال إدارات مصانع جممع صيدال على توحيد التعاقد  ضرورة التنسيق بني خمتلف -
 حلافالت نقل العمال؛ األقصىواالستغالل ختفيضها 

 فاق البحثآحدود و : الثثا

 كاقتصار هناك بعض احلدود الواجب ذكرهاجنازها والنتائج اليت توصلنا إليها، إالدراسة اليت مت بالرغم من 
إضافة  ؛نتائجالأمام تعميم  اً عائقمما شكل كعينة   هامصنعأحد و كمجتمع حالة مؤسسة واحدة   الدراسة على دراسة

أكرب املشاكل اليت أثرت على كما أن . أكثر توسعتفصيل و بجعلنا ال نتطرق للموضوع الذي ضيق الوقت إىل 
اسًا لتطبيق نظام عدم تطبيق املؤسسة حمل الدراسة ألحد أساليب حساب التكلفة لتكون أس حمدودية البحث

جديدة ومتنوعة يف املستقبل، حملاولة التعمق أكثر  اً فاقإال أّن هذا املوضوع يفتح لنا آ. التكاليف على أساس األنشطة
دراسة  وأ ؛األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسةيف حتسني  األنشطة أساسأسلوب التسيري على  استخداميف دراسة 

 أو) ABCII( املواصفاتنظام التكاليف على أساس ك األنشطة أساسلتكاليف على نظام ال املتطورة جنماذ التطور 
مع  اتكامله وإمكانيةاستهالك املوارد  وحماسبة )TDABC( بالوقتنظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة 

كما ميكن . القرار من أجل ترشيد عملية اختاذمثل هندسة العمليات أو بطاقة األداء املتوازن تسيريية أخرى  أساليب
 سلسلة التوريد يف املؤسسات وإدارةهندسة القيمة ، تكلفة املستهدفةمثل نظرية القيود، أساليب آليات تطبيق دراسة 

فقد تبني صعوبة إعادة هندسة أما من خالل دراسة احلالة . تنافسيةال؛ أو أثر تطبيقها على حتسني الصيدالنية
دراسة هذا املوضوع بأكثر  اقرتاحومن هنا ميكننا  اإلنتاجيةخصوصا يف العمليات العمليات يف املؤسسات الصيدالنية 

أيضا توضح لنا من . الصيدالينقطاع اليف إعادة هندسة العمليات لتعرف على حدود ومعوقات تطبيق ا دفتعمق 
على  اعتماداالتخطيط  وأ املنتجاتأسلوب التسعري على أساس األنشطة لتسعري  خالل الدراسة التطبيقية أمهية تطبيق

جمال هذه توسيع  كما ميكن. )Beyond budget(نشطة أو أسلوب ما بعد املوازنة األ أساساملوازنة على  أسلوب
ستخدام ا وأ ؛على جمموعة كبرية من املؤسسات يف قطاعات خمتلفةيف هذا العنصر أو الدراسات اليت أقرتحت الدراسة 

 . مثل االستمارة واملقابلة جلمع بيانات تلك الدراسات املقرتحة العلميب وأدوات البحث يعدد أكرب من أسال
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الــمالحـق 



 

أمثلة عن مراكز األنشطة ومسببات التكلفة والتكاليف التي من الممكن تحويلها
.  

مستوى النشاط
  

مركز النشاط
  

مسببات التكلفة
  

التكلفة الممكن تحويلها
  

وحدات اإلنتاج
  

- 
األنشطة املرتبطة باآلالت مثل الصيانة التقطيع

  
- 

األنشطة املرتبطة بالعمل واملتضمنة املزايا
   

- 
ساعات 

العمل
  

- 
ساعات اآلالت

  
- 

عدد وحدات املخرجات
  

- 
تكاليف القوى احملركة

  
- 

تكاليف الصيانة
  

- 
تكاليف العمل

  
- 

مهمالت صناعية
  

- 
االستغالل نتيجة استخدام العادي لآلالت واملعدات

  
- 

استهالك معدات الصيانة
  

دفعات اإلنتاج  
 )

األوامر
(  

- 
إعداد أوامر الشراء

  
- 

إعداد أوامر اإلنتاج
  

- 
يئة املعدات للعمل

  
- 

مناولة املواد
  

- 
عدد األوامر الصادرة

  
- 

عدد مرات استالم املواد
  

- 
عدد أوامر اإلنتاج

  
-  

كمية املواد اليت متت مناولتها
  

- 
ف

عدد مرات التوق
  

- 
ساعات التوقف

  

- 
تكاليف إمساك السجالت

  
- 

املهمالت املستخدمة
  

- 
ف العمل

تكاليف توق
  

- 
تكلفة العمل يف 

مناولة املواد
  

- 
إهتالكات األدوات املكتبية، معدات مناولة املواد،

…  

خطوط اإلنتاج
  

- 
ص اجلودة

فح
  

- 
اختيار املنتج

  
- 

إدارة املخزون
  

- 
تصميم  املنتج

  
- 

ص 
التشغيل اخلا

)
عمل أو أآلت 

(  

- 
ص

عدد مرات الفح
  

- 
ص

ساعات زمن الفح
  

- 
عدد االختبارات

  
- 

ساعات زمن االختبار
  

- 
عدد أو 

أنواع املخزون
  

- 
ص

ساعات زمن التشغيل املتخص
  

- 
ساعات زمن التصميم
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عدد أوامر تغيري التصميم اهلندسي للمنتج
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تكاليف رقابة اجلودة
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تكاليف معدات االختبار
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- 
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إهتالك اآلالت 
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التسهيالت العامة
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املصنع بصفة عامة
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أشغال املباين
  

- 
إدارة األفراد والتدريب
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ساعات عمل اآلالت

  
- 

ساعات العمل
  

- 
عدد العمال

 
- 

عدد ساعات التدريب
  

- 
مرتبات إدارة املصنع
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إهتالك املباين
  

- 
عوائد وتأمني

  
- 

تكاليف إدارية
  

- 
تكاليف إدارة األفراد

  
- 

تسهيالت اخلدمات الطبية
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  )TDABC(خطوات تنفيذ الـ 

  
Source: Werner Bruggeman, Patricia Everaert, Steven R. Anderson, and Yves Levant (2005), Modeling logistics 
costs using Time-driven ABC: A case in a distribution company, Working paper, Faculty of economie en 
Bedrijfskunde, University of Gent, p 11. 
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  المواصفات في االستثمار تراراق سةراد

  

  

Source: Tomkins, C. and Carr, C. (1996), ‘Reflections on the papers in this issue and a 
commentary on the state of Strategic Management Accounting’, Management 
Accounting Research,  p273. 
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  )ABC(و الـ (GPK) كنظام متولد عن الـ  (RCA) استهالك الموارد  محاسبة
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  العالقات التشابكبة في محاسبة استهالك الموارد 
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 كيفية استخدام املوارد بواسطة

  رداملوا  جممعات  
 العالقات التشابكيةمدخل  مدخل 

  املتداخلة بني املوارد
 

ـــوارد ـــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــ  املــــــــــ

  مورد
A 

  مورد
C 

  مورد
B 

  مورد
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  موضوع القياس التكاليفي

 األنشطة العمــالء العملیات المنتجات
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 األنشطةمثال حول إدارة األنشطة باستخدام المعلومة على أساس ): 02(/الجدول رقم 

  إمكانية تغيير تصميم المنتج  إمكانية تغيير تصميم العملية  كيف يمكن إدارة األنشطة

  حذف األنشطة
   املواد مناولة أنشطة القضاء على

Eliminating material-
handling activities       

االستعانة مبصادر خارجية  إلنتاج األجزاء 
  الثانوية

Outsource subassembly 
production 

  تحديد األنشطة
  اإلنشاء عملية اختيار

Choosing an insertion 
process  

ذات  املنتجات من فصل ارتفاع األحجام 
  االستهالك املنخفض

 Separate high-volume 
from low-volume 

products  

   وقت اإلعداد تقليل  تخفيض األنشطة
Reducing setup time  

  عدد األجزاء تقليل
Reduce number of parts  

  وظائفال مركزية  مشاركة األنشطة
Centralize functions  

  مشرتكة استخدام مكونات
Using common 

components  
 

Source: Jan Emblemsvåg (2003), Life-Cycle Costing: Using Activity-Based Costing And Monte Carlo 
Methods To Manage Future Costs And Risks, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, United 
States of America, p114. 
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Activity-Based Management Umbrella 

 
 

 

 

 

Source: Jesse T. Barfield, Cecily A. Raiborn, and Michael R. Kinney (2001), Cost Accounting Traditions and 
Innovations, South Western thomson Learning, USA , p 132. 
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  البطاقة التقنية لصيدال
Fiche technique 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raison sociale : Groupe pharmaceutique SAIDAL 
Siège social : Route de Wilaya n°11 Dar El Beida_ ALGER 
Capital social : Société par actions au capital social de 2.500.000.000 DA 

Nature de l’opération: Offre Publique de vente à prix fixe de 20% du capital social soit 2.000.000 d’actions 
Nature des titres : Actions 

Nombre d’actionnaires : 19.288 actionnaires 
Actionnaire majoritaire : Holding public chimie-pharmacie (80%) 
Opération réalisée : Offre Publique de vente de 2.000.000 d’actions au nominal de 250 DA, émises à 800 

DA 
Période de l’offre : Du 15 février au 15 mars 1999 
Visa COSOB : N° 98/04 du  24 Décembre 1998 

Introduction en bourse : 17 juillet 1999 
1ère Cotation : Séance du  20 septembre 1999 
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