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إّف اتساع النشاط االقتصادم كما ترتب عنو مف كبر حجـ المؤسسات كتنكع المنتجات كزيادة حّدة 
المنافسة، أّدل إلى االىتماـ كبشكؿ كبير بالتكاليؼ لما ليا مف دكر ىاـ في مختمؼ القرارات االقتصادية، حيث 

التكاليؼ مف أىـ العناصر التي تمّيز المؤسسة االقتصادية مف ناحية المردكدية كالفعالية، إذ ال يمكف ليا تعتبر 
- جكدة - حجـ: أف تساير العصر ما لـ تكف قادرة عمى ضماف بقائيا كذلؾ مف خبلؿ المبدأ الذم يحقؽ العبلقة

آجاؿ، فالمؤسسة مطالبة بتكفير الكميات الضركرية لزبائنيا بأسعار معقكلة كبنكعية مناسبة كفي اآلجاؿ -تكمفة
المحددة، كال يتحقؽ كؿ ذلؾ إاّل إذا كانت المؤسسة متحّكمة فعبل في تكاليفيا، لذلؾ نجدىا تعمؿ جاىدة عمى 

فعممية تخفيض التكمفة مستمرة ال تتكقؼ ما دامت - تحديدىا كمتابعتيا باستمرار مف أجؿ تخفيض قيمتيا
شكبل متحركا بدالن مف الكضع الساكف الذم تـ اتجاه تخفيض التكاليؼ ينبغي أف يأخذ بحيث - المؤسسة مكجكدة

العمؿ عمى  قؿ تكمفة في لحظة معينة بؿ أنو يعني بدرجة أكبرأاالعتياد عميو، فاألمر ال يتعمؽ بالكصكؿ إلى 
كعميو فإّف عممية تخفيض التكاليؼ تمثؿ بعدا تنافسيا يككف السعي . التخفيض المستمر لمتكمفة مع مركر الكقت

إلى تحقيقو محكر اىتماـ مستمر لكؿ مسؤكؿ مف أجؿ ضماف بقاء المؤسسة في السكؽ كتحسيف مردكديتيا 
لذلؾ فإنو يتعّيف عمى المؤسسة البحث عف أنجع األساليب كاآلليات التي تمكّنيا مف . كاكتساب الميزة التنافسية

 . تحقيؽ ذلؾ كالتي مف بينيا إتقاف كظيفة التمكيف كالتحكـ فييا
إّف كظيفة التمكيف تعّد مف الكظائؼ األساسية التي تنطمؽ بكاسطتيا مختمؼ العمميات كاألنشطة األخرل 
لممؤسسة االقتصادية فيي تحتؿ فييا مكانة ىامة نظرا لعبلقتيا المباشرة بالعممية اإلنتاجية كككنيا الركيزة التي 
تعتمد عمييا المؤسسة لمحصكؿ عمى اإلمدادات مف المكاد كالمستمزمات الضركرية التي يتطمبيا نشاطيا، فبل 

يمكف تصكر أّم نشاط اقتصادم في المؤسسة دكف أف تككف ىناؾ عمميات تمكيف مسبقة، فالتمكيف يشمؿ أساسا 
مجمكعتيف مف األعماؿ المترابطة فيما بينيا كالمتمثمة في الشراء كالتخزيف، كىك كمجمكعة مياـ كعمميات يعني 

العمؿ عمى تكفير مختمؼ عناصر المخزكف المتحّصؿ عمييا مف الخارج أساسا بكميات كنكعيات كتكاليؼ 
كباعتبار تكاليؼ التمكيف تمثؿ نسبة معتبرة ضمف معدالت ىيكؿ التكمفة . مناسبة طبقا لبرامج كخطط المؤسسة

فالمؤسسة مطالبة بتحقيؽ أحسف النتائج أك المردكدية في عممية التمكيف، حيث يجب أف تككف تكاليفيا أقؿ ما 
يمكف كذلؾ بالعمؿ عمى ضبط مختمؼ مككناتيا كالضغط عمييا لتخفيضيا مع مراعاة مستكل الجكدة المناسب، 
كىي عكامؿ معقدة يسعى المسؤكلكف إلى التحكـ فييا أقصى ما يمكف لما لو مف تأثير عمى إجمالي تكاليؼ 

 .المؤسسة
 :كانطبلقا مما سبؽ يمكننا طرح اإلشكالية التالية

 كيف يمكن تخفيض تكاليف المؤسسة من خالل التحّكم في وظيفة التموين ؟  

 األسئمة الفرعية
 :يمكف تحميؿ اإلشكالية إلى التساؤالت الفرعية التالية

 ىؿ يمكف اعتبار تخفيض التكاليؼ األسمكب األسيؿ لتحقيؽ كزيادة ربحية المؤسسة؟ -1

 ىؿ يمكف اعتبار التحكـ في كظائؼ المؤسسة آلية مف آليات تخفيض التكاليؼ؟ -2
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 ىؿ تطبؽ المؤسسة الجزائرية األساليب العممية في الشراء كالتخزيف مف أجؿ تخفيض تكاليفيا؟ -3

 فرضيات الدراسة

 :انطبلقا مف األسئمة الفرعية السابقة يمكننا تحديد الفرضيات التالية
 .تتبع المؤسسة أسمكب تخفيض التكاليؼ لتحقيؽ كزيادة ربحيتيا -1

 .التحكـ في كظائؼ المؤسسة آلية لتخفيض تكاليفيا -2

 .تطبؽ المؤسسة الجزائرية بعض األساليب العممية في الشراء كالتخزيف لتخفيض تكاليفيا -3

 الدراسة أهمية

تكمف أىمية الدراسة في إثراء المعرفة العممية في ىذا المكضكع كمحاكلة المساىمة كلك بشيء زىيد في 
مجاؿ التخصص باإلضافة إلى محاكلة تسميط الضكء عمى األساليب العممية لمشراء كالتخزيف كمدل تأثير 

تطبيقيا عمى التكاليؼ اإلجمالية التي تتحمميا المؤسسة، باإلضافة إلى ككف تكاليؼ التمكيف تمثؿ نسبة معتبرة ال 
عطائيا األكلكية البلزمة لمعمؿ عمى  يستياف بيا ضمف معدالت ىيكؿ التكمفة، مما يستكجب االىتماـ بيا كا 
تدنئتيا، لما ليا مف أثر عمى القيمة المضافة لممؤسسة ككذا عمى ربحيتيا مف أجؿ إثبات كجكدىا في السكؽ 

 .باستمرار كتحسيف مردكديتيا ككذا تحقيقيا لمميزة التنافسية
 مبررات اختيار موضوع البحث

 :مف أىـ أسباب التي دفعتنا الختيار دراسة ىذا المكضكع ما يمي
 المكضكع يندرج ضمف مجاؿ تخصصنا؛ -

 أسمكب تخفيض التكاليؼ يساعد المؤسسة أكثر في تحقيؽ كزيادة ربحيتيا مقارنة باألساليب األخرل؛ -

تكمفة المكاد األكلية تحتؿ نسبة كبيرة في ىيكؿ تكاليؼ المؤسسة الصناعية، كبالتالي فإّف محاكلة تخفيضيا  -
يؤدم حتما إلى تخفيض التكاليؼ الكمية لممؤسسة، كيككف ذلؾ باالىتماـ بكظيفة التمكيف ألنيا المسؤكلة 

 .عف شراء المكاد األكلية كعف تخزينيا

ارتفاع األىمية النسبية لتكمفة عنصر المكاد في العممية اإلنتاجية بصفة خاصة مقارنة بالعناصر األخرل  -
 ...كالعنصر البشرم كرأس الماؿ

 الدراسة أهداف

 :تكمف  أىداؼ الدراسة فيما يمي

 .بياف كيفية التحكـ في تكاليؼ التمكيف كمدل تأثيرىا عمى التكاليؼ اإلجمالية لممؤسسة -1

محاكلة إيجاد أنسب الطرؽ لمعالجة التناقض بيف ىدؼ تخفيض تكاليؼ الشراء كىدؼ تخفيض تكاليؼ  -2
 .التخزيف

 .معرفة مدل نجاح المؤسسة في تطبيؽ األساليب العممية لمشراء كالتخزيف -3
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محاكلة تكعية المؤسسات بأىمية تخفيض التكاليؼ باستعماؿ آلية التحكـ في كظيفة التمكيف، كتقديـ  -4
اقتراحات ليا في ىذا المجاؿ لتفادم النقائص كمحاكلة اإلسياـ كلك بشيء بسيط في تقدميا كتحسيف 

 .مردكديتيا كجعؿ كظيفة التمكيف لدييا كنقطة قكة كتنافس

 منهج الدراسة

تندرج الدراسة ضمف التكجو التفسيرم، إذ مف أجؿ اإللماـ الجيد بكؿ جكانب المكضكع تـ إتباع المنيج 
حيث أّف المنيج االستكشافي ىك عممية لتككيف المعرفة ييدؼ الباحث مف . االستكشافي كفقا ألسمكب اإلبعاد

خبلليا إلى اقتراح نتائج نظرية ذات طابع جديد نسبيا، فيك ييدؼ إلى اكتشاؼ ىيكؿ دراسة يساعد عمى البحث 
كتطبيؽ أسمكب االستدالؿ المسمى اإلبعاد يجعؿ تصكر الباحث يبتعد نكعا ما عف . عف التفسير كعف الفيـ

البحث عف النتائج المثبتة بالمنطؽ الكمي، كيقتصر عمى البحث عف االفتراضات التي تحدد الركابط بيف 
الظكاىر، فيك ييدؼ إذف إلى محاكلة استنتاج مف المبلحظة لفرضيات التي سيتـ فيما بعد اختبارىا بأسمكب 

أما بالنسبة لنكع التحميؿ المستخدـ في البحث فيك التحميؿ الكيفي عف . االفتراض االستنباطي كمناقشة نتائجيا
بمؤسسة تصنيع كتكزيع طريؽ استخداـ تقنية المبلحظة في عيف المكاف كالمعركفة بدراسة الحالة، كذلؾ 

  كقد جمعنا ضمف ىذا التحميؿ بيانات ذات طابع كمي ككيفي قصد بكالية بجاية،" Tchin-Lait / Candia"الحميب
اإللماـ الجيد بكؿ متغيرات الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ أداة المقابمة كاالعتماد عمى السجبلت كالكثائؽ 

 .الداخمية لممؤسسة كمنشكراتيا
 هيكل البحث

لمعالجة ىذا المكضكع تـ تقسيـ الدراسة إلى ثبلثة فصكؿ، حيث تضّمف الفصؿ األكؿ تكاليؼ المؤسسة 
االقتصادية كآليات تخفيضيا كالذم تضمف بدكره مبحثيف، حيث تـ التطرؽ في المبحث األكؿ إلى تقديـ بعض 

المفاىيـ األساسية حكؿ التكاليؼ مف خبلؿ بياف تعريؼ التكاليؼ كسعر التكمفة، عناصر التكاليؼ كخصائصيا، 
أما في المبحث الثاني فقد تـ التطرؽ إلى تصنيؼ التكاليؼ ككذلؾ محاسبة التكاليؼ كطرؽ حساب التكاليؼ، 

بياف ماىية تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ التطرؽ إلى مفيكميا، أىميتيا كالعكامؿ المؤثرة فييا، ثـ عرض بعض 
 .اآلليات المستخدمة في تخفيض التكاليؼ كأثر الخبرة، تحسيف الجكدة، التخريج كالتحكـ في كظائؼ المؤسسة
في حيف شمؿ الفصؿ الثاني التحكـ في كظيفة التمكيف لتخفيض تكاليؼ المؤسسة، كالذم يضـ ثبلثة 
مباحث، حيث تـ التطرؽ في المبحث األكؿ إلى بياف مفيـك كظيفة التمكيف كالعناصر األساسية المككنة ليا 

كالمتمثمة في كظيفتي الشراء كالتخزيف ثـ التطرؽ إلى التكاليؼ المرتبطة بالتمكيف، كالمبحث الثاني تناكؿ 
األصكؿ العممية لمشراء التي يجب عمى المؤسسة أف تعتمدىا كتأخذىا في الحسباف مجتمعة قبؿ اتخاذ قرار 

نطاؽ كظيفة التخزيف كمقكمات سياسات الشراء ثـ إجراءاتو، أما المبحث الثالث فتناكؿ الشراء، بعدىا عرض 
نجاحيا ككذا التسيير العقبلني لممخزكنات مف خبلؿ تحديد مستكيات المخزكف، تصنيؼ، جرد كتقييـ المخزكنات 

 . باإلضافة إلى التطرؽ إلى بعض نماذج تسيير المخزكف
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 / Tchin-Lait"أما الفصؿ الثالث فقد تضمف الدراسة التطبيقية التي تمت في مؤسسة تصنيع كتكزيع الحميب

Candia " بكالية بجاية، مف خبلؿ ثبلثة مباحث، تناكؿ المبحث األكؿ تقديـ عاـ لممؤسسة محؿ الدراسة بحيث تـ
التطرؽ إلى التعريؼ بالمؤسسة كىيكميا التنظيمي كبياف مياـ مديرياتيا كمصالحيا، كتناكؿ المبحث الثاني كظيفة 

جراءات التمكيف بيا ، أما المبحث التمكيف بالمؤسسة مف خبلؿ بياف مكانة كمياـ كظيفة التمكيف كتنظيميا كا 
الثالث فقد تناكؿ مساىمة في تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ التحكـ في التمكيف كالذم تـ مف خبللو بياف أىمية 

المكاد األكلية كالمكاـز بالمؤسسة كتطكر مصاريؼ التمكيف بيا بعد ذلؾ دراسة تحميمية لكاقع التمكيف بالمؤسسة، ثـ 
 .تفسير نتائج التحميؿ عمى أساس المعمكمات المتحصؿ عمييا

 .كتكجت ىذه الدراسة بخاتمة تتضمف مجمكعة مف النتائج كأرفقت بجممة مف التكصيات
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 تمهيد
لقد أصبحت معظـ المؤسسات اليكـ تكاجو أنكاعان عديدة مف المنافسة فيما بينيا، األمر الذم دفعيا إلى 

البحث عف الكسائؿ كالسبؿ التي تمّكنيا مف مكاجية تمؾ المنافسة كفرض ذاتيا كبقاءىا في األسكاؽ، كقد كجدت 
ىذه المؤسسات أّف مف أىـ الكسائؿ التي تساعدىا عمى تحقيؽ ذلؾ ىي عممية إرضاء العمبلء، مف خبلؿ إنتاج 

كمف أجؿ ضبط . منتجات تمبي احتياجاتيـ كرغباتيـ كتككف عمى مستكل مقبكؿ مف الجكدة كالتطكر كالتكاليؼ
كالضغط عمييا لتخفيضيا إلى حدكدىا الدنيا مع المحافظة عمى المستكيات المطمكبة مف الجكدة، ىذه األخيرة 

يتعّيف عمى المؤسسة حساب تكاليفيا كباستمرار كذلؾ مف خبلؿ استعماليا لعّدة طرؽ تختمؼ كّؿ طريقة عف فإنو 
األخرل باختبلؼ اليدؼ منيا، ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل يتعّيف عمييا البحث عف الطرؽ كاآلليات التي 
تمّكنيا مف تحقيؽ ذلؾ، ألّف تخفيض التكاليؼ يعتبر القاعدة السميمة لتخفيض األسعار كأّف التحكـ فييا يعّد 

 . مصدر خمؽ القيمة بالنسبة لممؤسسة

كىذا الفصؿ ىك محاكلة لئلحاطة ببعض ما يتعمؽ بالتكاليؼ كبعض اآلليات التي تستخدميا المؤسسة 
لتخفيضيا، كذلؾ مف خبلؿ تقسيمو إلى مبحثيف يتناكالف المكضكع مف جكانب مختمفة، حيث يتناكؿ المبحث 
األكؿ مفاىيـ أساسية حكؿ التكاليؼ، أما المبحث الثاني فيتطرؽ إلى بعض اآلليات المستخدمة في تخفيض 

 .التكاليؼ
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لتكاليف حول امفاهيم أساسية : المبحث األول
إّف مصطمح التكمفة يعّد مف المفاىيـ األكثر استخداما في مجاؿ المحاسبة نظرا لمعانيو المختمفة كتعّدد 
األطراؼ المستعممة لمبيانات كالمعمكمات التكاليفية كاإلدارييف كالمحاسبيف كاالقتصادييف كالمستثمريف كغيرىـ، 

كحتى تستفيد اإلدارة مف ىذه البيانات في تحقيؽ أىدافيا سيككف مف الضركرم تصنيؼ التكاليؼ بطريقة تتبلءـ 
كالغرض الذم تستخدـ فيو مف أجؿ استخبلص المؤشرات البلزمة لتقييـ أداء أنشطتيا المختمفة تطبيقا 

، ككذا االىتماـ المتزايد بضبط التكاليؼ المتعّمقة باإلنتاج كالرقابة عمييا "تكاليؼ مختمفة ألغراض مختمفة"لمفيكـ
مف أجؿ الكصكؿ إلى أقؿ تكمفة ممكنة إلنتاج السمعة أك تقديـ الخدمة كمف ثـ تمكيف المؤسسة مف البقاء 

كاالستمرار، الشيء الذم أّدل إلى ظيكر الحاجة ألساليب محاسبية جديدة لتحديد تكمفة الكحدة المنتجة كبالتالي 
 .تحديد األسعار كىك ما يعرؼ بمحاسبة التكاليؼ

كبناءا عمى ذلؾ، سنتطّرؽ في ىذا المبحث إلى بياف مفيكـ التكاليؼ، عناصرىا كخصائصيا، بعدىا 
 .نعرض أىـ تصنيفات التكاليؼ، ثـ محاسبة التكاليؼ ككذلؾ أىـ الطرؽ المستخدمة في حساب التكاليؼ

 مفهوم التكاليف وسعر التكمفة: المطمب األول
لقد تطكر مفيكـ التكمفة مع تطكر كتنكع احتياجات مستعممييا، كما اختمؼ معناىا حسب الغرض الذم 
تستعمؿ مف أجمو كالمجاؿ الذم تستخدـ فيو، فيرل المختصكف أّنو ال يمكف التكّمـ عف التكمفة كمصطمح مجّرد 

أّنو عند استخداـ مصطمح  (Horngren)نظرا الختبلؼ كجيات النظر ليذا المصطمح، حيث أشار إلى ذلؾ 
التكمفة البّد مف إضافة نكع ىذه التكمفة حتى يمكننا اجتناب الغمكض أم أّف ىذه التكمفة تتعّمؽ بالشراء، باإلنتاج، 

، لذلؾ فإّنو مف الضركرم تعريؼ التكمفة حسب الصفة الدالة ليا ألّنو كؿ صفة تضاؼ إلييا 1إلخ...بالتصميـ،
 .سكؼ تعطي خصكصية تختمؼ عف األخرل كبالتالي اختبلؼ عممية القياس كالتسجيؿ

كمف أجؿ ذلؾ، سنحاكؿ تعريؼ مصطمح التكمفة بشكؿ عاـ ثـ حسب كجيات النظر االقتصادية 
كالمحاسبية ثـ التمييز بيف ىذا المصطمح كبعض المصطمحات األخرل القريبة منيا كالمصركؼ، الخسارة، 

 .إلخ، حتى يتسّنى الفيـ الكاضح لكؿ مصطمح كتجّنب الخمط بيف المصطمحات...األصؿ،
 تعريف التكمفة: أّوال

 :لقد تعّددت معاني التكمفة كذلؾ حسب العديد مف االعتبارات كالزكايا التي ينظر منيا
فمف كجية النظر العامة، التكمفة تعّبر عف القيمة النقدية التي تدفع في سبيؿ الحصكؿ عمى سمعة أك 
، أم 2خدمة معّينة، أم أّف تكمفة شيء معّيف في معناىا العادم تعني الثمف المدفكع لشراء أك حيازة ذلؾ الشيء

 .أّف التكمفة مرتبطة باقتناء سمعة ما أك االستفادة مف خدمة ما
 أمػا مف كجػػية النظػػر االقتصػػادية، فمعنى التكمفػػة يرتكز بصفة كبيرة عمى مفيـك تكمفػػػػػة الفرصػػػػة البديمػػػػػػة، 

                                                 
1
 T.Charles Horngren, Comptabilité analytique de gestion, Traduit par Anacleto J.Fernandez, Les éditions 

HRW It, Montréal, Québec, Canada, 1987, P.32 
2
 Guy RAIMBAULT, Comptabilité analytique et gestion prévisionnelle, édition Chihab Eyrolles, Alger, 

2ème édition, 1996, P.9 
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حيث ينشأ ىذا المفيكـ عمى أساس اقتصادم كىك أّف لكّؿ مكرد منفعة خاصة بو يمكف أف يشبع بيا حاجات 
كثيرة كمتعددة، فاختيار التضحية بمكرد معيف يجعؿ القائـ بذلؾ يحصؿ عمى منفعة ىذا المكرد كفي المقابؿ 

تكمفة الفرصة البديمة مف الناحية االقتصادية تتمثؿ في تمؾ اإليرادات "يتخّمى عف منافع البدائؿ األخرل، أم أّف 
، فالتكمفة 1"أك األمكاؿ المفقكدة عمى أحسف البدائؿ المعركضة نتيجة لتكظيؼ األمكاؿ في استخداماتيا الحالية

عند االقتصادييف تتمثؿ في كؿ التضحيات المادية أك المعنكية ذات القيمة االقتصادية التي تدفع في سبيؿ 
 .الحصكؿ عمى إيراد حاضر أك مستقبمي كمقابؿ لتمؾ التضحيات أك تعكيضا عنيا

كأما مف كجية النظر المحاسبية، فالتكمفة ىي قيمة المكارد التي يتـ التضحية بيا لمحصكؿ عمى سمعة أك 
كما .2تقديـ خدمة كيتـ قياس التضحية بالمبالغ النقدية التي يتـ دفعيا أك التعيد بدفعيا مستقببل عند المبادلة

حجـ المكارد المستخدمة لمحصكؿ عمى سمعة أك خدمة كالمعّبر عنيا في شكؿ نقدم أك "عّرفت التكمفة بأنيا 
تضحية بمجمكعة مف المكارد االقتصادية النادرة، قابمة لمقياس المالي " ككما عّرفت التكمفة أيضا بأّنيا . 3"مالي

النقدم ألغراض المحاسبة المالية لتحقيؽ ىدؼ معيف أك غرض معيف، كىك األمر الذم يعني أّنو بانتفاء 
 .4"الغرض أك اليدؼ ينتفي كجكد التكمفة بحّد ذاتيا

دكف اإلشارة إلى " مقدار التضحية بالمكارد" أما االتجاه الحديث في تعريؼ التكمفة فإنو ينصّب في
فالتكمفة تتشكؿ مف جمع كّؿ األعباء المتعمقة بصنع منتكج . 5الحصكؿ عمى المنفعة أك عدـ الحصكؿ عمييا

 .6كىي عبارة عف مفيـك داخمي في المؤسسة-  سمعة أك خدمة–معّيف 
كاستنادا لمتعاريؼ السابقة يمكف استنتاج أّف التكمفة ىي مجمكع المكارد االقتصادية المضّحى بيا مف 
 .طرؼ المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ كبمكغ األىداؼ المسطرة عمى أف يككف ما يضّحى بو قاببل لمقياس الكمي

 التمييز بين التكمفة وبعض المصطمحات القريبة: ثانيا

يعتقد الكثير أّف بعض المصطمحات المرتبطة بالتكمفة كالمصركؼ، الخسارة، األصؿ، النفقة، العبء، 
إلخ ىي ذات معنى كاحد، إاّل أّف التعمؽ في المعاني الحقيقية تدّؿ عمى أّف كؿ منيا لو معنى محّدد ...القيمة،

 .يختمؼ عف اآلخر، كأّف التمييز بينيا أمر ضركرم لفيـ مدلكؿ كؿ مصطمح كلمتفرقة بينيا كبيف مفيكـ التكمفة
 :التكمفة والمصروف -1

تضحية اختيارية بمكارد اقتصادية في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ في سبيؿ " يعّرؼ المصركؼ بأّنو
 ، فإذا ترتب عمى ىذه التضحية منافع في الفترة الحالية فقط فإّف التكمفة7"الحصكؿ عمى منافع في الحاضر فقط

                                                 
1
 .83، ص2003 محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكاليؼ، الدار الجامعية اإلبراىيمية، اإلسكندرية، مصر،  

2
 .5، ص2004، 3 محمد تيسير عبد الحكيـ الجبي، مبادئ محاسبة التكاليؼ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

3
 .57، ص2009 ليسترام ىيتجر كسيرج ماتكلتش، ترجمة أحمد حامد حجاج، المحاسبة اإلدارية، دار المريخ لمنشر، الرياض، المممكة العربية السعكدية،  

4
 .18 محمد سامي راضي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

5
 .9، ص2000، 1عمي الجبالي، قصي السمرائي، محاسبة التكاليؼ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط محمد  

6
 G.Melyon, Comptabilité analytique, édition boréal, Paris, 2001, P.14 

7
 .8، ص2002 عبد الحي مرعي كآخركف، محاسبة التكاليؼ المتقدمة ألغراض التخطيط كالرقابة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  
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تتحّكؿ إلى مصركؼ يخص الفترة كيظير في قائمة الدخؿ كفقا لمبدأ مقابمة اإليرادات بالتكاليؼ التي ساىمت 
 .في تحقيؽ تمؾ اإليرادات لتحديد صافي الربح أك الخسارة عف ىذه الفترة

 :التكمفة والخسارة -2
تضحية اختيارية أك إجبارية بمكارد اقتصادية في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ دكف "تعّرؼ الخسارة بأنيا 

الحصكؿ عمى منفعة، مثؿ تكمفة المخزكف التالؼ بسبب اإلىماؿ في النقؿ أك التخزيف، كذلؾ كؿ ما يترتب عف 
، فإذا لـ تحقؽ التضحية أّم منفعة مادية فإنو يترتب 1"السرقة كالحريؽ مف آثار يعتبر أمثمة لمتضحية اإلجبارية

عمى ذلؾ تحكؿ التكمفة إلى خسارة، كذلؾ إذا كانت ىذه التضحية المادية ذات طبيعة جبرية كعدـ ارتباطيا 
بمنافع مادية في الحاضر أك المستقبؿ فإنيا تصبح خسارة كقت تحقيقيا، كيبدك الفرؽ بيف ىذا المفيـك األخير 

كسابقو كاضحا مف حيث تكقيت تحقؽ الخسارة ففي الحالة األكلى نككف بصدد تكمفة تحكلت إلى خسارة في حيف 
أّنو في الحالة الثانية نككف أماـ خسارة كاقعة لحظة التضحية، كلعّؿ الحالة األكلى ىي ما نيتـ بو في مجاؿ 

 .محاسبة التكاليؼ
 :التكمفة واألصل -3

إّف التكاليؼ التي تحممتيا المؤسسة مف أجؿ الحصكؿ عمى المنافع االقتصادية إذا لـ تستنفد في نشاطيا 
خبلؿ الدكرة المالية فإّنيا تعتبر أصكال لدييا، فالتكاليؼ غير المستنفدة كالتي يمكف أف تعطي منافع مستقبمية 

فإّف التكمفة تتحكؿ إلى  (الفترات التالية)أم أّنو إذا ترّتب عمى ىذه التكاليؼ منافع في المستقبؿ. 2تصنؼ كأصكؿ
 .أصؿ يظير في الميزانية كيساىـ في تحديد المركز المالي لممؤسسة

  :كالشكؿ التالي يبّيف لنا بكضكح العبلقة بيف التكمفة كاألصؿ كالمصركؼ كالخسارة

 
 

باإلضافة إلى المصطمحات السابقة يمكف التعرض إلى مجمكعة مف المصطمحات األخرل القريبة مف 
 :التكمفة كالنفقة، العبء كالقيمة

                                                 
1
 .9 عبد الحي مرعي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 .16، ص2008، 1 كماؿ حسف جمعة الربيعي كآخركف، محاسبة التكاليؼ المتقدمة، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

 الرُاء انظهغ وانخذياخ َظثّة

 انركانُف

 ذكانُف يظرُفذج

 اطرُفذخ خالل انفرزج      لم تستنفد حتى نهاٌة الفترة 

 ال َماتهها إَزاد

 أصـل َماتهها إَزاد 

 خسارة مصروف

.العالقة بين التكمفة، األصل، المصروف والخسارة: (1-1)الشكل رقم   

 27صالح عبد اهلل الرزؽ، عطا اهلل كراد خميؿ، محاسبة التكاليؼ الفعمية، مرجع سابؽ، ص: المصدر
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 :التكمفة والنفقة -4
تعرؼ النفقة بأّنيا تضحية اختيارية بمكارد اقتصادية في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ في سبيؿ الحصكؿ 
عمى أصكؿ لـ تصؿ بعد إلى مقر المؤسسة لذلؾ يككف تكقيت الحصكؿ عمى المنافع ىك مدل زمني تقع حدكده 

فالنفقة يمكف أف تتعّمؽ بدكرة أك عدة . 1في المستقبؿ، مثؿ الدفعات المقدمة لشراء آالت كمعدات لـ تصؿ بعد
 .دكرات، أما التكمفة فتتعّمؽ بكّؿ ما تنفقو المؤسسة في دكرة كاحدة

 :التكمفة والعبء -5
مفيكـ العبء ىك خاص بالمحاسبة أم أّنو مصطمح يستعمؿ عادة في المحاسبة العامة، حيث نجد مثبل 

ىي  (SCF)أك النظاـ المحاسبي المالي (PCN)أغمبية حسابات الصنؼ السادس مف المخطط المحاسبي الكطني
كلقد عّرفت . 2عبارة عف أعباء، أما المصاريؼ فميا مدلكؿ تسييرم أم أّنيا مستعممة خّصيصا ألغراض التسيير

 :عبارة عف مبالغ دفعت أك ستدفع سكاء"األعباء بأّنيا 
 .مقابؿ استيبلؾ سمع، تمكينات، أشغاؿ أك خدمات، مقابؿ امتيازات منحت لممؤسسة أك مقابؿ إلزاـ قانكني- 
كحالة مخصصات المؤكنات كاالىتبلكات أك القيـ المحاسبية لعناصر األصكؿ -  استثنائيا–دكف مقابؿ - 

 .3"المتنازؿ عنيا، المخربة أك المفقكدة
 :التكمفة والقيمة -6

ىناؾ تداخؿ بيف مفيكـ التكمفة كمفيكـ القيمة، حيث أّف طبيعة ىذا التداخؿ يأتي مف االعتقاد السائد لدل 
البعض كالذم يرل أّنو كمما كانت تكمفة السمعة أك الخدمة مرتفعة كمما زادت قيمتيا، كعمكما تحمؿ القيمة في 

جكىرىا مفيكما معنكيا يتعمؽ بتحديد ما يستحقو الشيء كذلؾ مف حيث القدر أك مدل األىمية، فمنفعة الشيء أك 
قدرتو الذاتية عمى اإلشباع ىي أساس قيمتو، أما تكمفة شيء فميست مقياسا دقيقا لقيمتو ألنيا قد تتساكل ىذه 

 .األخيرة مع التكمفة كقد تنقص عنيا أك تزيد تبعا لمدل دقة تكقع ىذه القيـ
أم االستعماؿ الخاص لمشيء، كقيمة : لقد قّدـ آدـ سميث مفيكميف لمقيمة، قيمة االستعماؿ

صعكبة استبدالو بمنتكج آخر، فيك يرل أّف القيمة مرتبطة بالندرة، في حيف يرل النيككبلسيؾ أّف القيمة :التبادؿ
القيمة ليست شيء مادم مممكس، كلكف تنتج مف سمكؾ "حيث يركف أّف - الزبائف- تتحّدد مف السكؽ األمامية

 .4"إنساني، بالتالي القيمة ىي عبارة عف معطيات ظرفية كمكضكعية كيمكف أف تتغّير عبر الزمف
 : سعر التكمفة: ثالثا

عّرؼ سعر التكمفة بأّنو مفيكـ اقتصادم معّبر عف حجـ المصاريؼ المنفقة منذ بداية عممية الشراء إلى 
كلكف لو سعر تكمفة  (تكمفة الشراء، تكمفة اإلنتاج، تكمفة التكزيع)لكّؿ منتكج عدة تكاليؼ. نياية عممية البيع

                                                 
1
 .3 عبد الحي مرعي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 Y.PESQUEUX et B.MARTORY, La nouvelle comptabilité des coûts, PUF, France, 1995, P.30 

3
 Robert Paturel, La comptabilité analytique : Système d’information pour le diagnostic et la prise de 

décision, Eyrolles management, Paris, 1987, P.4 
4
 BERNARD Colasse, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion & audit, Economica, Paris, 2000, 

P.573 
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 .2كما عّرؼ بأّنو التكمفة النيائية لمنتكج معيف في مرحمتو األخيرة، مع العمـ أّف تكمفة التكزيع متضمّنة فيو. 1كاحد
 كما عّرؼ أيضا سعر التكمفة لمنتكج معّيف بأّنو تحميؿ ىذا المنتكج بكافة التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة حتى 

فسعر التكمفة إذف ىك السعر الذم يعّبر عف التكاليؼ اإلجمالية إلنتاج . 3المرحمة النيائية بما فيو تكاليؼ التكزيع
منتكج معّيف بداية بعممية الشراء إلى غاية تكزيعو كىك يخص إذف السمع كالخدمات المسّكقة، كيتـ حساب سعر 

 :4التكمفة باستعماؿ العبلقة التالية
أعباء التكزيع + تكمفة اإلنتاج لممنتجات المباعة = سعر التكمفة ∶   في المؤسسة الصناعية

أعباء التكزيع + تكمفة المشتريات المباعة = سعر التكمفة ∶    في المؤسسة التجارية
الثابتة، : إّف سعر التكمفة قد يسمى بسعر التكمفة الكامؿ أك التكمفة المستكعبة ألنو يشمؿ كؿ األعباء

ـّ تغيير مصطمح  مف طرؼ مؤلفي " Prix de revientسعر التكمفة "المتغيرة، المباشرة كالغير المباشرة، كما ت
، حيث "Coût de revient التكمفة النيائية " بمصطمح 1982المراجع سنة  (PCG)المخطط المحاسبي العاـ الفرنسي

بأّف مصطمح السعر يعني كجكد معاممة تجارية، كبالتالي يقترحاف  H.BOUQUIN et P.LAUZELيؤكد كؿ مف 
 .5"التكمفة النيائية"استعماؿ مصطمح 

 عناصر التكاليف وخصائصها : المطمب الثاني

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى بياف العناصر الرئيسية المككنة لمتكمفة، ثـ نبّيف أىـ الخصائص الممّيزة لكّؿ 
 . نكع مف أنكاع التكمفة

 عناصر التكاليف: أّوال
: تنقسـ العناصر التي تساىـ في خمؽ اإلنتاج أك النشاط كىي عناصر اإلنتاج إلى ثبلثة عناصر ىي

المكاد كاليد العاممة كالخدمات األخرل، كيقابؿ كّؿ عنصر مف ىذه العناصر نكعا مف التكمفة أك مفيكما لمتكمفة 
يرتبط بو، فتكمفة المكاد تقابؿ العنصر األكؿ، كتكمفة األجكر تقابؿ العنصر الثاني، في حيف يقابؿ العنصر 
الثالث تكمفة الخدمات أك التكمفة اإلضافية، كتمثؿ ىذه العناصر الثبلثة ما تحتاجو المؤسسة لمقياـ بأكجو 

نشاطاتيا المختمفة كالتي يجب تكافرىا بنسب متفاكتة حتى يمكف أف يتـ تصنيع المنتكج أك المنتجات المستيدفة 
 :6بالتالي فإّف تكمفة أّم منتكج تتأّلؼ مف ثبلثة عناصر رئيسية لمتكمفة ىي.مف ىذه النشاطات

 : المـواد -1
 تشمؿ المػػػكاد كػػػػػػافة المستمزمات السمعية التي تحتاجيػػػػا العمميات اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية كيطمػػػػؽ 

                                                 
1
 4.، ص1994 عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  

2
 Abdallah BOUGHABA, Comptabilité analytique d’exploitation, Berti édition, Alger, 1998, P.28  

3
  J.Margerin, Base de la comptabilité analytique, édition Sedifor, Grenoble, 1991, P.14 

4
  Béatrice et François grand Guillot, Comptabilité analytique, 4

ème
 édition, gualino, Paris, 2001, P.77 

5
درحمكف ىبلؿ، المحاسبة التحميمية نظاـ معمكمات لمتسيير كمساعد عمى اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية، أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية،   

 186.، ص2004/2005كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، 
6
 27.28.، ص ص2001، عماف، األردف، 1 عاطؼ األخرس كآخركف، محاسبة التكاليؼ الصناعية، دار البركة لمنشر كالتكزيع، ط 
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حيث نبلحظ أّف ىناؾ مكاد تستخدـ في خمؽ كتشكيؿ المنتج . عمى المبالغ المنفقة لمحصكؿ عمييا بتكمفة المكاد
إلخ، حيث يمكف تتبع ىذا ...كتصبح جزءا أساسيا فيو كالقطف في صناعة النسيج كالخشب في صناعة األثاث

النكع مف المكاد كتخصيصيا مباشرة لتكمفة منتكج أك نشاط معيف، في حيف أّف ىناؾ مكاد أخرل تستخدـ في 
النشاطات اإلنتاجية كغيرىا كال يمكف أف تساىـ مباشرة في تشكيؿ المنتكج أك تعتبره جزءا أساسيا في تككينو 

إلخ، حيث يعتبر ىذا النكع مف المكاد عنصرا عاما مف ...كالكقكد كالزيكت كاألدكات الكتابية كمستمزمات النظافة
 .عناصر تكمفة اإلنتاج ألنو ال يخص منتكج بذاتو بؿ يجب أف يتحمؿ المنتكج نصيبو منيا فقط

 :األجـور -2

  يمثؿ العمؿ العنصر األساسي الذم يعمؿ عمى تحكيؿ المكاد الخاـ إلى منتجات كسمع كما يشمؿ تسكيؽ 
ىذه المنتجات أك أّم عمؿ يقكـ بو العنصر البشرم في مختمؼ اإلدارات سكاء كاف يدكيا أك آليا، فالنفقات مف 

حيث أّف مفيكـ األجكر ال يقتصر فقط عمى األجر . ىذا الشكؿ كالتي تتحمميا المؤسسة يطمؽ عميو تكمفة األجكر
نما يشمؿ األجر كافة المزايا العينية كالنقدية التي تقدميا المؤسسة لمعامميف فييا  . النقدم كا 

 :الخدمـات -3

 باإلضافة إلى المكاد كاألجكر فإّف الخدمات تعتبر أمرا ضركريا الستكماؿ دكرة اإلنتاج كالبيع، حيث يمكف 
الخدمات اإلنتاجية، الخدمات التسكيقية، كالخدمات : تبكيب عناصر الخدمات إلى ثبلثة أنكاع مف الخدمات ىي

كتتمّيز تكمفة الخدمات أّنيا ال ترتبط ارتباطا كثيقا بكحدة المنتكج أك حجـ اإلنتاج، كمف ثـ . اإلدارية كالتمكيمية
فإّف تتّبع ىذه التكاليؼ كمحاكلة تحميميا عمى المنتكج ألغراض القياس يعتبر أمرا غير ميّسرا دكف المجكء إلى 

جراءات معّينة لتحقيؽ ذلؾ، كما تتمّيز تكمفة الخدمات أيضا بأّف بعض ىذه التكاليؼ ذات طابع نقدم  أساليب كا 
 .في حيف أّف البعض منيا لو طبيعة غير نقدية مف حيث ككنيا استنفادا لممكارد أك األصكؿ طكيمة األجؿ

 خصائص التكاليف: ثانيا
كؿ نكع مف أنكاع التكاليؼ يتمّيز بثبلث خصائص أم تعرؼ التكمفة مف خبلؿ ثبلث ممّيزات أك خصائص 

 :1تتمثؿ في اآلتي
 : مجال التطبيق -1

 إلخ، كتقميديا يرجع في تحديد مجاؿ... يمكف أف يككف كسيمة استغبلؿ، منتكج، مرحمة إنجاز المنتكج،
 .التطبيؽ دائما لمكظيفة اإلنتاجية، كخاصة تكمفة المنتكج

 : المحتوى -2

يقصد بو محتكل األعباء المأخكذة لحساب التكمفة، فيمكف أف تؤخذ األعباء بصفة كّمية، دكف الفصؿ بيف 
المتغّير منيا كالثابت، أك الفصؿ بيف المباشر كغير المباشر منيا، أك يمكف أف تؤخذ ىذه األعباء بصفة جزئية 

 .لفترة ما معّينة
                                                 

1
  بف ربيع حنيفة، نظاـ محاسبة التسيير كفعاليتو في تقميص التكاليؼ، رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر،  

 10.، ص2003/ 2002
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 :1وقت الحساب -3

حساب التكمفة يمكف أف يككف قبميا أم قبؿ كقت حدكثيا كتسمى في ىذه الحالة بالتكاليؼ المقررة سمفا أك 
بالتكاليؼ المعيارية أك كذلؾ بالتكاليؼ التقديرية كبالتالي تمثؿ مرجعا تقارف إليو التكاليؼ الحقيقية، كما يمكف 

 .حسابيا بعديا كتسمى بالتكاليؼ المحققة أك بالتكاليؼ الحقيقية أك كذلؾ بالتكاليؼ التاريخية
تصنيف التكاليف :  المطمب الثالث

يقصد بتصنيؼ التكاليؼ تجميع عناصر التكاليؼ في فئات متجانسة حسب معايير معّينة لغرض 
الحصكؿ عمى بيانات خاصة بالنشاط االقتصادم كتسييؿ قياس تكاليؼ الكحدات المنتجة كالمباعة كتيسير 

إعداد قكائـ التكاليؼ كنتائج األعماؿ تستفيد منيا اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا، كالطريقة التي تصّنؼ بيا التكاليؼ 
، كالنظاـ المحاسبي الذم (صناعية، إدارية أك خدمية)طبيعة نشاط المؤسسة: 2تستند إلى بعض العكامؿ منيا

 .تتبعو المؤسسة
تكجد عدة معايير كأسس لتصنيؼ التكاليؼ غالبا ما يحمك لمبعض التفنف في عرضيا، إال أّف العبرة في 

: تصنيؼ التكاليؼ ليست في العدد بقدر ما ىي في اليدؼ منيا كاستعماالتيا، فمف بيف أىـ المعايير نجد
ة التكمفة، حسب الكظائؼ، حسب عبلقة التكمفة بالمنتكج، حسب عبلقتيا بمستكل النشاط سب طبيعحتصنيؼ اؿ

 .كحسب عامؿ الزمف
 تهاحسب طبيعالتكاليف تصنيف : أّوال

التكاليؼ حسب كظيفتيا ككذلؾ حسب طبيعتيا بحيث خّصص  (SCF)لقد صّنؼ النظاـ المحاسبي المالي
، كىي طبقة تتشكؿ مف قائمة حسابات ذات ( (PCN)المخطط المحاسبي الكطنيكما في )المجمكعة السادسة ليا 

رقميف اثنيف كتمثؿ اإلطار المحاسبي الكاجب تطبيقو عمى جميع الكيانات أّيا كاف نشاطيا أك حجميا إاّل إذا 
 .3كانت ىناؾ أحكاـ خاصة تعنييا إذ أّف تقسيـ التكاليؼ حسب طبيعتيا عممية إجبارية

كفي  (SCF)النظاـ المحاسبي الماليكلمتكضيح نبّيف في جدكؿ تصنيؼ التكاليؼ حسب طبيعتيا في 
 (.15صفحة  (1-1)أنظر الجدكؿ رقـ ) (PCN)المخطط المحاسبي الكطني

إّف تصنيؼ التكاليؼ حسب طبيعتيا ال يفيد في الحكـ عمى ككف النفقة تدخؿ في تكمفة إنتاج منتكج معّيف 
أك أّنيا جزء مف نفقة إدارة المؤسسة ككحدة، لذلؾ كاف مف الضركرم تحميؿ ىذه النفقة مف أجؿ الرقابة كالتخطيط 

 .كاتخاذ القرار، مف أجؿ ذلؾ ىناؾ عدة تصنيفات أخرل لمتكاليؼ كىي التي سنتناكليا في الفركع التالية
 
 

                                                 
1
 35. درحمكف ىبلؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 Jean Lochard, La comptabilité analytique ou la comptabilité de responsabilité, édition d’organisation, Paris, 

1998, P.86 
3
 المتضمف قكاعد  2008 جكيمية 26، القرار المؤرخ في 25/03/2009 ، التاريخ 19 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  

 .45 ص التقييـ كالمحاسبة كمحتكل الكشكؼ المالية كعرضيا ككذا مدكنة الحسابات كقكاعد سيرىا،



 الفصل األول                                                 تكاليف المؤسسة االقتصادية وآليات تخفيضها

 

15 

 

  .تصنيف التكاليف حسب طبيعتها في النظام المحاسبي المالي وفي المخطط المحاسبي الوطني: (1-1)الجدول رقم 
SCF PCN 

 بضاعة مستيمكة 60 المشتريات المستيمكة 60
 مكاد كلكاـز مستيمكة 61 الخدمات الخارجية 61
 خدمات 62 الخدمات الخارجية األخرل 62
 مصاريؼ العامميف 63 المستخدميفأعباء  63
 ضرائب كرسكـ 64 الضرائب كالرسـك كالمدفكعات المماثمة 64
 مصاريؼ مالية 65 األعباء العممياتية األخرل 65
 مصاريؼ متنكعة 66 األعباء المالية 66
        / / األعباء– العناصر غير العادية  67
 حصص االىتبلكات كالمؤكنات 68 المخصصات لبلىتبلكات، كالمؤكنات كخسائر القيمة 68
 مصاريؼ استثنائية 69 الضرائب عف النتائج كما يماثميا 69

 مف إعداد الطالب: المصدر

  الوظائفحسب التكاليف تصنيف : ثانيا
الشراء، اإلنتاج كالتكزيع، كفي بعض  :1بصفة عامة تقـك المؤسسة الصناعية بثبلث كظائؼ أساسية ىي

 :المؤسسات الحديثة يمكف أف نجد كظيفة رابعة ىي كظيفة البحث كالتطكير، كعميو فإنو يتـ تقسيـ التكاليؼ إلى
 : الشراء تكاليف -1

 كىي مجمكعة المصاريؼ المتعمقة بشراء مكاد كمستمزمات اإلنتاج، 
مصاريؼ الشراء: كتحسب كما يمي + ثمف الشراء =  تكمفة الشراء

 : اإلنتاج تكاليف -2

كىي تمؾ التكاليؼ المتعمقة بتحكيؿ المدخبلت مف مكاد كمستمزمات بكاسطة العمؿ عمى منتجات معينة، 
كتتضمف تكاليؼ شراء المكاد كالمستمزمات كتكاليؼ اليد العاممة المتكاجدة في مختمؼ مراكز العمؿ كمختمؼ 

 :النفقات المتعمقة بييكؿ التصنيع، كتحسب كما يمي
مصاريؼ اإلنتاج  + تكمفة شراء المكاد المستعممة =  تكمفة اإلنتاج

 :تكاليف التوزيع -3

يصالو إلى المستيمؾ كيمكف تقسيميا إلى   كىي مجمكع المصاريؼ المتعمقة بتصريؼ المنتكج النيائي كا 
 : 2ثبلث مجمكعات ىي

 تكاليؼ تخزيف المنتكج النيائي؛ -

                                                 
1
 Jean Lochard, Op cit. P102. 

2
 Ibid, Op cit. P.105 
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 التكاليؼ المتعمقة بعممية البيع كالتكزيع كمصاريؼ دراسة السكؽ، اإلشيار، الترقية؛ -

 .تكاليؼ خدمات ما بعد البيع -

 :تكاليف البحث والتطوير -4

 كىي مجمكع التكاليؼ المتعمقة بجمع كتجريب أفكار لمنتجات أك خدمات أك عمميات جديدة كأحيانا تدمج 
ىذه التكاليؼ ضمف تكاليؼ اإلنتاج كتأخذ أشكاال متعددة، كمصاريؼ مكاتب الدراسات، مصاريؼ مراكز 

 .1البحث، التجارب كمصاريؼ المختبرات
إّف الغرض مف ىذا التصنيؼ ىك حصر تكمفة كؿ كظيفة مف كظائؼ المؤسسة االقتصادية مف خبلؿ ما 

مما يسمح بتحديد نصيب كؿ منتكج مف تكمفة كّؿ  (مكاد، أجكر، خدمات)ينفؽ عمييا مف عناصر التكاليؼ
كظيفة، كما يفيد كذلؾ في تتّبع تكاليؼ النشاطات المختمفة مف فترة ألخرل كالرقابة عمييا ككذا تحديد 

 .المسؤكليات
 تها بالمنتوجحسب عالقالتكاليف تصنيف : ثالثا

ىناؾ بعض عناصر التكاليؼ ليا عبلقة مباشرة بالمنتكج كيمكف تخصيصيا كربطيا بو بكؿ سيكلة 
انطبلقا مف الفكاتير كالمستندات، كىناؾ البعض اآلخر الذم ال تربطو عبلقة مباشرة بالمنتكج كال تخصص 

يتـ تصنيؼ التكاليؼ حسب ىذا .مباشرة ألّم منتكج بؿ تخضع لمعالجة كسيطية قصد تحميميا عمى المنتجات
 .المعيار إلى تكاليؼ مباشرة كتكاليؼ غير مباشرة

 : التكاليف المباشرة -1

ىي التكاليؼ التي تخّصص دكف حساب كسيط لتكمفة منتكج أك نشاط معّيف كعادة ما تككف ىذه التكاليؼ 
المكاد كالمكاـز التي تدمج في المنتكج، اليد العاممة المباشرة، االىتبلؾ الخاص بآلة أك آالت ال تصّنع : مكّكنة مف

2إاّل منتكجا كحيدا
أك ىي التكاليؼ التي يمكف مبلحظتيا كتتّبعيا مباشرة كببساطة عمى المنتكج، أم يمكف .  

، أم ال 3ربطيا بالمنتكج دكف كجكد أّم صعكبة أك مشكؿ نظرا لكضكح االرتباط المكجكد بيف التكمفة كالمنتكج
 :يككف ذلؾ إاّل إذا كانت ىناؾ عبلقة ارتباط كسببية كاستفادة كاضحة، كتتككف التكمفة المباشرة عمكما مف

كتشمؿ كافة المكاد التي تدخؿ بشكؿ مباشر في تركيب المنتكج النيائي كتصبح جزءا : تكمفة المكاد المباشرة -
 .منو كتمـز إلتمامو

كتتمثؿ في األجكر المباشرة التي تدفع لمعماؿ الذيف يعممكف مباشرة في إنتاج المنتكج : تكمفة العمؿ المباشر -
 أم أجكر العامميف الذيف يقكمكف بتحكيؿ المكاد األكلية أك المكاد نصؼ المصنعة إلى منتجات تامة الصنع

 .كجاىزة لمبيع

  إّف إجمػػالي تكاليؼ المكاد المباشرة كتكاليؼ العمؿ المباشر أطمؽ عمييا مصطمح التكاليؼ اليندسية كالتي

                                                 
1
 Ibidem, P.107 

2
 Jacques ORSONI, Comptabilité analytique, édition Vuibert, Paris, 1987, P.27 

3
 Bernard Colasse, Op.cit, P.560 
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 .1كاضحة كصريحة بيف المدخبلت كالمخرجات (النتيجة -السبب)تعني التكاليؼ التي تنتج مف عبلقات 
 : التكاليف غير المباشرة -2

التي ترتبط بعممية اإلنتاج ككؿ - غير المكاد المباشرة كاألجكر المباشرة-ىي مجمكعة التكاليؼ األخرل 
كليس بغرض أك كحدة تكمفة معّينة بذاتيا إذ ال يمكف تتبعيا اقتصاديا كليذا يتـ تحميؿ ىذه التكاليؼ عمى 

، إذف تعتبر التكاليؼ غير مباشرة إذا تعذر تحميميا مباشرة إلى المنتكجات 2المنتجات باالعتماد عمى أسس معّينة
لكثير مف المنتكجات أك النشاطات كبالتالي فيي تحتاج إلى حساب مسبؽ  أك إلى الطمبيات ألنيا أعباء مشتركة

 .يسّيؿ عممية تحميميا باستخداـ كحدات العمؿ
كتجدر اإلشارة إلى أّنو في السنكات األخيرة كمع التقدـ التقني كتعّقد تقنيات اإلنتاج المستعممة ككذا نمك  

حجـ المؤسسات أصبح كزف التكاليؼ غير المباشرة أكبر بكثير مف كزف التكاليؼ المباشرة كىك في تزايد مستمر، 
لذلؾ عمى المسيريف االىتماـ بيذا التغير في ىيكؿ التكمفة كخاصة أّف معظميـ يفضمكف اتخاذ قراراتيـ عمى 

 .3أساس التكاليؼ المباشرة ألنيا أكثر دقة مف التكاليؼ غير المباشرة كىك ما يعرؼ بتحميؿ فعالية التكمفة
إّف الغرض مف ىذا التصنيؼ ىك التكصؿ إلى أسس مكضكعية لتتّبع كتخصيص أك تحميؿ التكاليؼ عمى 
كحدات اإلنتاج كّؿ عمى حدة تحقيقا إلمكانية قياس تكمفة المنتكج، كبالتالي فإّف أىمية تصنيؼ التكاليؼ حسب 
عبلقتيا بالمنتكج تكمف في أّف الخمط بينيا يؤدم إلى عدـ القياس الدقيؽ لتكمفة اإلنتاج، إف لـ يؤّد إلى صعكبتو 

 . كضياع اليدؼ الذم يتـ القياس ألجمو
  عالقتها بمستوى النشاطحسب التكاليف تصنيف : رابعا

ال يمكف االعتماد عمى تصنيؼ التكاليؼ إلى مباشرة كغير مباشرة لمتكّصؿ إلى تكمفة دقيقة ألّم منتكج أك 
ف لـ تقـ المؤسسة بأّم عممية تصنيع، بمعنى آخر ىناؾ  نشاط، إذا كّنا نعمـ أّف ىناؾ تكاليؼ تنفؽ حتى كا 

ّنما سببيا راجع إلى كجكد المؤسسة كبقائيا، كما تكجد  تكاليؼ ال تتأثر بكجكد أك عدـ كجكد نشاط أك إنتاج كا 
تكاليؼ سببيا مرتبط فقط بكجكد نشاط أك إنتاج كال يمكف أف تنفؽ إاّل ليذا الغرض، كبيف النكع األكؿ كالثاني 

 .4ىناؾ تكاليؼ مشتركة يصعب تصنيفيا إاّل باالعتماد عمى بعض التقنيات
 : التكاليف الثابتة -1

كىي عناصر التكاليؼ التي ال تتأثر في مجمكعيا بتغّير حجـ النشاط ضمف المدل المبلئـ، بمعنى أّنو 
إذا زاد حجـ النشاط أك نقص أك حتى تكقؼ تماما لفترة مف الزمف فإّف عناصر التكاليؼ الثابتة ستبقى كما ىي 

 دكف تغيير، مثػػؿ اىتبلؾ األصػػػػكؿ الثابتة كاإليجار كركاتب اإلدارييف الذيف ال تستطيع المؤسسػػة االستغنػػاء عنيـ 

                                                 
1
 731، ص2، ج2009السعكدية،  العربية المممكة المريخ، دار حجاج، حامد أحمد ترجمة إدارم، مدخؿ -التكاليؼ محاسبة كآخركف، ىكرنجزف تشارلز  

2
 Yves de Rongé, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, 2000, P.560 

3
 Harold Koontz et Cyril O’donnell, management : principes et méthodes de gestion, Mc.Graw-Hill, 

Montréal, Canada, 1980, P.119 
4
 J.A. COLLOMB, G.MELYON, R.NOGUERA, Comptabilité financière et de gestion, édition ESKA, Paris, 

1999, PP.640-641 
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 .1ميما تغّير حجـ اإلنتاج

فيي ال تتغير إاّل بتغير ىيكؿ المؤسسة كىي ال " األعباء الييكمية"كقد يطمؽ عمى ىذه التكاليؼ مصطمح
تتأثر بالتغير في مستكل النشاط كىي تأخذ شكؿ خط مستقيـ عند مستكل معّيف مف حجـ النشاط، بينما نجد أّف 

نصيب الكحدة مف ىذه التكاليؼ الثابتة يتغّير في اتجاه عكسي لمتغّير في مستكل النشاط، فكمما زاد مستكل 
، فالتكمفة الثابتة لمكحدة تككف متناقصة نظرا لتحّمؿ كميات 2النشاط كمما قّؿ نصيب الكحدة مف التكاليؼ الثابتة

مختمفة مف الكحدات لنفس المبمغ مف التكاليؼ فمف الطبيعي أف تنخفض تكمفة الكحدة بارتفاع عدد الكحدات 
 .كالعكس صحيح

 أنيا تعتبر ثابتة لممجمكع كمتغيرة : كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف استخبلص خصائص ىذه التكاليؼ كىي
 .لمكحدة الكاحدة، غير قابمة لمتخفيض، كال تختفي باختفاء المنتكج

  :التكاليف المتغيرة -2

كىي التكاليؼ التي تتغير بشكؿ نسبي مباشر مع تغيرات مستكل النشاط، مثؿ تغير حجـ اإلنتاج، كيمكف 
أك ىي التكاليؼ التي يككف سمككيا متغير بنفس . 3مبلحظة التغير النسبي بيف التكاليؼ الكمية كمستكل النشاط

التغير في حجـ اإلنتاج مع بقاء جميع العكامؿ األخرل ثابتة في تمؾ الفترة مثؿ أسعار المكاد األكلية كمعدالت 
تمؾ التكاليؼ التي تتغير في مجمكعيا مع تغيرات حجـ اإلنتاج في :" األجكر، كما تعّرؼ التكاليؼ المتغيرة بأّنيا

 . 4"حيف يبقى نصيب الكحدة الكاحدة مف ىذه التكاليؼ ثابتة ميما تغّير حجـ اإلنتاج
 :مف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكف أف نستخمص مجمكعة مف المميزات ليذا النكع مف التكاليؼ ىي

 ىناؾ عبلقة تزامف كارتباط كامؿ بيف حجـ النشاط كالتكمفة المتغيرة الكمية؛ -

 التكمفة المتغيرة لمكحدة ثابتة ميما تغير حجـ النشاط؛ -

 سيكلة التعامؿ معيا مف حيث التكزيع كالتحميؿ بيف مختمؼ األقساـ؛ -

 تختفي بتكقؼ اإلنتاج؛ -

يمكف مراقبة صرفيا كاستيبلكيا عادة مف قبؿ رؤساء األقساـ كمف أمثمة ذلؾ المكاد األكلية المستعممة في  -
  .إلخ...عممية التحكيؿ، مصاريؼ المستخدميف المباشريف في عممية التحكيؿ،

  :التكاليف شبه المتغيرة -3

ىي التكاليؼ التي تجمع بيف صفتي التغير كالثبات في آف كاحد، فيي تطابؽ تغير حجـ اإلنتاج كلكف 
ليس بنفس النسبة التي يتغير بيا حجـ اإلنتاج، فإذا كاف الجزء األكبر منيا متغير يطمؽ عمييا التكاليؼ شبو 

المتغيرة مثؿ فاتكرة الياتؼ فالجزء الثابت ىك االشتراؾ كالجزء المتغير ىك تكاليؼ الخدمات مف المكالمات، أما 

                                                 
1
 30، ص2000رضكاف محمد العناتي، محاسبة التكاليؼ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،   

2
 Abdallah BOUGHABA, Op. cit, P.23 

3
 Michel Lozato et Marie Helène Vionnet, Comptabilité et gestion des organisations, 3ème édition, Dunod, 

Paris, France, 2005, P.232 
4
 .9محمد عمي الجبالي، قصي السمرائي، محاسبة التكاليؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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إذا كاف الجزء األكبر مف التكاليؼ ثابت يطمؽ عميو التكاليؼ شبو الثابتة مثؿ تكمفة االستعانة باليد العاممة 
، فيي تكاليؼ تتميز بصعكبة فصميا عف بعضيا البعض مثؿ تكاليؼ الماء 1الزائدة في حالة زيادة اإلنتاج

، كلمقياـ بالفصؿ بيف الجزء الثابت كالمتغير تستعمؿ عدة 2إلخ...كالكيرباء كالصيانة كأجكر العماؿ غير المباشرة
تقنيات يتـ اختيار إحداىا عمى األخرل حسب درجة تغير األعباء مقارنة بمستكل نشاط المؤسسة، فقد يعمد إلى 
استخداـ الطريقة البيانية أك طريقة النقاط القصكل إذا كاف تغير األعباء خطي أك طريقة المربعات الصغرل إذا 

 .3كاف التغير غير خطي
  عامل الزمنحسب التكاليف تصنيف : خامسا

كتكاليؼ  (فعمية)يتـ تصنيؼ التكاليؼ حسب عامؿ الزمف أك تبعا لكقت حدكثيا إلى تكاليؼ تاريخية
 :(معيارية)نمطية

 :(الفعمية)التكاليف التاريخية  -1

 كىي التكاليؼ التي تمت فعبل في سبيؿ إنتاج السمع أك الخدمات كتعّبر ىذه التكاليؼ عف كقائع حدثت 
ثباتات ال مجاؿ فييا لمتنبؤ أك التقدير الشخصي ، فيذه التكاليؼ ىي تكاليؼ 4فعبل ليا ما يعّززىا مف مستندات كا 

غارقة نتجت عف قرارات تمت في الماضي كال يكجد لئلدارة تحكـ فييا أك رقابة عمييا حاليا كىي غير مرتبطة 
 .5باتخاذ القرارات في المستقبؿ

  :(االمعيارية)التكاليف النمطية  -2

، فيي 6ىي تكاليؼ محّددة مسبقا قبؿ بداية عممية اإلنتاج كتقّسـ إلى تكاليؼ مباشرة كتكاليؼ غير مباشرة
، كتستخدـ 7تكمفة تحسب مسبقا كتككف مرجعية تسمح بإظيار االنحرافات بيف التكاليؼ الفعمية كالتكاليؼ المتكقعة

كتستخدـ التكاليؼ المعيارية إليجاد االنحرافات بيف ما ىك فعمي كتقديرم لتحميميا ككضع اإلجراءات التصحيحية 
 .البلزمة، فيي أداة لمرقابة كرفع الكفاءة اإلنتاجية كاتخاذ القرارات اإلدارية المختمفة

 التكاليف محاسبة:  المطمب الرابع
إلى بيانات تحميمية كمعمكمات داخمية عف سير - كبصفة مستمرة-نتيجة لحاجة إدارة المؤسسة االقتصادية 

العمؿ تتناكؿ التكاليؼ كاإلنتاج كاألرباح، كنظرا لعجز المحاسبة العامة عف إمدادىا بيذه البيانات التحميمية 
كالتفصيمية البلزمة ظيرت محاسبة التكاليؼ كتقنية تعمؿ عمى خدمة إدارة المؤسسات كمساعدتيا في تخطيط 

 العمميات المستقبمية كقياس كفاءة األداء، ككأحػػػد فػػركع عمػػػـ المحاسبة التي أصبح ليا أىداؼ كاضحة كما أصبح
                                                 

1
 .41كماؿ حسف جمعة الربيعي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص  

2
 68، ص2006، 2 يكحنا عبد آؿ آدـ كصالح الرزؽ، المحاسبة اإلدارية، دار حامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 

3
 Abdallah BOUGHABA, Op. cit, PP.284 - 287 

4
 34رضكاف محمد العناتي، محاسبة التكاليؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  

5
 59-58، ص ص 1993محمد الفيكمي محمد، أصكؿ محاسبة التكاليؼ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،    

6
 123عمي رحاؿ، المحاسبة التحميمية مف النظرية إلى التطبيؽ، مطبعة قرفي، باتنة، الجزائر، ص   

7
 FERDJALLAH Mohamed, La comptabilité des coûts et des prix de revient, ENAG édition, Alger, 2004, 

P.16 
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 .ليا مف األسس العممية ما يمّيزىا عف غيرىا مف بقية الفركع
 محاسبة التكاليف  تعريف: أّوال

محاسبة التكاليؼ أداة عممية لتحقيؽ غايات كأىداؼ محّددة، تكمف أىميتيا في ككنيا تعتبر نظاما منيجيا 
متكامبل قادرا عمى إنتاج نكع محّدد مف المعمكمات األساسية التي تتسـ بالدقة كالمبلئمة كالتكقيت المناسب مف 

أجؿ مساعدة اإلدارة في أّم مؤسسة اقتصادية عمى القياـ بكظائفيا المختمفة كالمتمثمة في التخطيط، الرقابة، رسـ 
 .السياسات كاتخاذ القرارات

 :لقد تعّددت التعاريؼ لمحاسبة التكاليؼ نذكر منيا
محاسبة التكاليؼ ىي أحد فركع المحاسبة المالية ككأداة تحكميا مجمكعة مف المبادئ كاألصكؿ المحاسبية " -1

تساعد اإلدارة في الرقابة عمى استخداـ عكامؿ اإلنتاج المتاحة ليا كالتخطيط لممستقبؿ، كما تقكـ بتتّبع 
 .1"كتسجيؿ كتحميؿ التكاليؼ لغرض استخداميا بأقصى درجة مف الفعالية

عممية المحاسبة عمى التكمفة بدءا مف نقطة :"كيعّرؼ معيد محاسبي التكاليؼ بمندف محاسبة التكاليؼ بأّنيا -2
 .2"حدكث النفقة أك االلتزاـ بيا كصكال إلى تحديد عبلقتيا النيائية بمراكز ككحدات التكمفة

نظاـ معمكمات محاسبي داخمي مبلئـ كمتكّيؼ مع الييكؿ التنظيمي :"كما عّرفت محاسبة التكاليؼ بأنيا -3
لممؤسسة كبيئتيا الخارجية، تسمح لمسّيرم المؤسسة بمتابعة تطكر التكاليؼ الكسيطية كأسعار التكمفة كاتخاذ 

 .3"مجمكعة مف قرارات التسيير

أداة إدارية تستخدـ مف أجؿ اإلجابة عمى احتياجات المسّيريف مف المعمكمات :"كىناؾ مف يعّرفيا بأّنيا -4
الخارجية كالداخمية باألرقاـ، بيدؼ تحسيف أداء المنظمة كتييئة المعمكمات لممساعدة عمى اتخاذ القرارات، 

 .4"فمحاسبة التكاليؼ تسمح بالتأثير عمى سمكؾ األفراد المكّكنيف لممنظمة

 :مف خبلؿ التعاريؼ السابقة، يمكف استخبلص النقاط التالية
 محاسبة التكاليؼ عمـ تنظمو أسس نظرية كأساليب كمبادئ كنظـ؛ -

 ليذا العمـ مكضكع محّدد كىك متابعة كمراقبة عناصر اإلنفاؽ كالتكاليؼ؛ -

 محاسبة التكاليؼ أداة لتحقيؽ غايات كأىداؼ محّددة؛ -

 تؤدم محاسبة التكاليؼ مجمكعة مف الكظائؼ التي تؤدم إلى إنجاز ىذه األىداؼ عمى نحك أمثؿ؛ -

 .5القيمةمتى؟ كيؼ ؟ أيف ؟ تخمؽ المؤسسة : تسمح باإلجابة كبشكؿ دقيؽ عمى التساؤالت التالية -

أهداف محاسبة التكاليف : ثانيا
جراءات عمى تحقيؽ األىداؼ التالية  :تعمؿ محاسبة التكاليؼ بما تشتمؿ عميو مف أساليب كا 

                                                 
1
 23.، ص2006إسماعيؿ يحي التكريتي، محاسبة التكاليؼ بيف النظرية كالتطبيؽ، دار حامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،   

2
 15.، ص2002، 1، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط1صالح عبد اهلل الرزؽ كعطا اهلل كراد خميؿ، محاسبة التكاليؼ الصناعية، ج  

3
 LAZARY, La comptabilité analytique, Imprimerie Essalem, Cherraga, Algérie, 2001, P.22 

4
 Alain.C, H.Martinet et al, Lexique de gestion, 5

ème
 édition, Dalloz, Paris, France, 2000, P.96 

5
 LAZARY, Op. cit, P.22 
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 : قياس التكاليف -1

 : 1إّف قياس كتحديد التكاليؼ الفعمية كسعر التكمفة لمكحدات المنتجة يساعد عمى
حساب تكمفة المنتجات المباعة، كتكفير األساس السميـ لتقييـ كحدات اإلنتاج التاـ ككحدات اإلنتاج غير التاـ  -

 لغرض اإلعداد الصحيح لنتائج األعماؿ كالقكائـ المالية؛في نياية الدكرة المالية كذلؾ 
 .تحديد سعر البيع لمكحدة كبالتالي تحديد ىامش الربح -

مف خبلؿ مقارنة الرقـ الفعمي كالرقـ المعيارم - كما أّف تحديد التكاليؼ يساعد عمى ضبط التكاليؼ 
كتحديد كمية اإلنتاج كالمبيعات التي تحقؽ عندىا أعمى ربحية ممكنة، فضبل عمى أّنو يساعد - لتكمفة الكحدة

لذلؾ يعتبر تحديد كحساب تكاليؼ مختمؼ المنتجات كمختمؼ كظائؼ . عمى معرفة كتحميؿ سمكؾ التكاليؼ
المؤسسة مف بيف أىداؼ محاسبة التكاليؼ التي تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ تحميؿ قدرات المؤسسة، مما يجعؿ 

منيا أداة تكفر لممسيريف معمكمات داخمية لتحديد المسؤكليات حسب كؿ مركز أك ىيكؿ في المؤسسة كمف ثـ 
 . تقييـ مردكد كؿ نشاط ككؿ منتكج كحتى كؿ منطقة جغرافية يتـ فييا تكزيع منتجات المؤسسة

 : الرقابة عمى التكاليف -2
محاسبة التكاليؼ تمّد اإلدارة بتقارير دكرية تتـ فييا مقارنة التكاليؼ الفعمية لحجـ نشاط معّيف بما يجب أف 

يجاد االنحرافات بينيما كاقتراح الكسائؿ الكفيمة لتبلفي  تككف عميو تمؾ التكاليؼ كفقا لممعايير المحّددة مسبقا كا 
مسّببات تمؾ االنحرافات في فترات مقبمة، كال شّؾ أّف ىذه التقارير تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات المصّححة 

كبالتالي فإّف عممية الرقابة عمى التكاليؼ تككف مف خبلؿ التأكد مف حسف سير العمؿ كفقا . 2في الكقت المناسب
لؤلىداؼ كالبرامج المحّددة مقدما كقياس االنحرافات عف الخطة المكضكعة ثـ تحميؿ ىذه االنحرافات حسب 

  .مسّبباتيا كاتخاذ اإلجراءات المصّححة

 : المساعدة في التسعير -3

تساعد محاسبة التكاليؼ في رسـ السياسة السعرية لمنتكج معّيف أك خدمة معّينة كذلؾ مف خبلؿ 
المعمكمات التي تكفرىا عف تكمفة ذلؾ المنتكج أك الخدمة، حيث يراعى عند تسعير منتكج معّيف تغطية التكاليؼ 
باإلضافة إلى نسبة معّينة مف الربح تعتمد عمى الظركؼ المحيطة بالمؤسسة االقتصادية مف منافسة أك كسب 

أسكاؽ جديدة كقد يككف السعر محّددا مف طرؼ الدكلة كفي ىذه الحالة فإّف ميمة اإلدارة المحافظة عمى تخفيض 
 .3تكمفة  المنتكج بشكؿ تستطيع المؤسسة مف خبللو تحقيؽ أرباح مناسبة مع المحافظة عمى الجكدة

 :توفير البيانات الالزمة لخدمة أغراض التخطيط -4

جراء  تيدؼ محاسبة التكاليؼ إلى إمداد إدارة المؤسسة بالبيانات التي تساعدىا في أداء كظيفة التخطيط كا 
عداد الميزانيات التقديرية لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كيتطّمب ذلؾ التعرؼ عمى سمػػكؾ عناصر  المقارنات الدكرية كا 

                                                 
1
 Elie Cohen, dictionnaire de gestion, Casbah éditions, Alger, 1998, P.72 

2
 8.، ص2009دراسة تحميمية، جامعة األزىر، مصر، -مطاكع السعيد السيد مطاكع، التطكر التاريخي لنظـ محاسبة التكاليؼ  

3
 16.عاطؼ األخرس كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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 .1التكاليؼ اتجاه تقّمبات حجـ النشاط مف إنتاج كمبيعات
  :المساعدة في اتخاذ القرارات -5

تتعرض إدارة المؤسسة لكثير مف المشاكؿ التي تتطّمب بيانات تفصيمية دقيقة التخاذ القرار المناسب، 
كمحاسبة التكاليؼ تقـك بتكفير تمؾ البيانات التي تساعد في التعرؼ عمى البدائؿ المتاحة لمكاجية ىذه 

المشكبلت كتقييـ تمؾ البدائؿ كالمفاضمة بينيا ثـ اتخاذ القرارات البلزمة، كال شّؾ أف كفاءة تمؾ القرارات تعتمد 
 . إلى حّد كبير عمى مدل الدقة في تجميع البيانات كتحميميا كتقديميا لممستكيات اإلدارية في الكقت المناسب

إّف محاسبة التكاليؼ تقكـ بإعداد التقارير التي تساعد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات المناسبة عمى 
المستكيات المختمفة فيي تقّدـ تقارير عف الكقت الضائع أك تمؼ بعض المنتجات في مراحؿ اإلنتاج المختمفة أك 
تقارير عف الطاقة الضائعة غير المستغّمة فتقكـ اإلدارة بدراسة ىذه التقارير كاتخاذ القرارات اإلدارية البلزمة، كقد 

تككف تقارير محاسبة التكاليؼ تبّيف أّف منتكج ما يحقؽ خسارة أك أّف أسكاقا ما ليست ذات جدكل مما يساعد 
 .2إدارة المؤسسة عمى اتخاذ القرار الذم يتبلفى كقكع الخسارة أك التقميؿ منيا

إلى كقت قريب كانت األىداؼ المككمة لمحاسبة التكاليؼ تنصّب في دراسة التكاليؼ كالنظر في كيفية 
التحكـ فييا كبالتالي اتخاذ القرارات اليادفة لخدمة األىداؼ المسّطرة، إاّل أّنو مع التطكر اليائؿ الذم شيدتو 

نظريات التسيير الحديث كظيكر طرؽ كأساليب جديدة، تغّير اليدؼ مف استعماليا لينتقؿ مف مجّرد دراسة لتدنية 
كما أّنو . 3الممكنة بيف التكاليؼ كالمنافع التي تنشأ عنيا (Pertinence)التكاليؼ إلى محاكلة البحث عف المبلءمة

( Bromwich)كنتيجة لظيكر بيئة التصنيع الحديثة أصبح لمحاسبة التكاليؼ بعد إستراتيجي كما أشار إلى ذلؾ
المعمكمة المحاسبية ال بّد أف تساعد المؤسسة عمى إجابة أفعاؿ أك سمككات المنافسة؛ أم التكّيؼ مع ما تمميو "أف

المنافسة كتغّير أذكاؽ المستيمكيف، باعتبار أّف ىذه الحاجة لممعمكمات ىي كليدة ضغكطات خارجية عمى 
 :كيمكف ذكر مف ىذه األبعاد ما يمي. 4"المؤسسة

اتخاذ القرارات اإلستراتيجية، كالتي تتمثؿ في إدارة محفظة المنتجات، تقسيـ األسكاؽ، خمؽ، تعكيض، تطكير،  -
حذؼ أك إلغاء نشاط أك منتكج، ككذلؾ اختيار الزبائف، المكرديف، المنتجات باإلضافة إلى قرارات االستثمار، 

 ، بمعنى(Coût/Valeur)عائد /، فكؿ ىذه القرارات تعتمد عمى ما يعرؼ بػ تكمفة(Externalisation)التشغيؿ كالتخريج

 ؛ 5   مقارنة بيف التكمفة كالعائد

تكفير المعمكمات الضركرية التي تساعد المؤسسة عمى التكيؼ مع بيئة التصنيع الحديثة مف ناحية اآلجاؿ،  -
دكرة حياة المنتكج، الجكدة، السرعة، االبتكار؛ أك بمعنى آخر ىك كؿ ما يدفع أك يجعؿ الزبكف يفضؿ منتكج 

                                                 
1
 5.المؤسسة العامة لمتعميـ الفني التدريب الميني، محاسبة التكاليؼ، اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، المممكة العربية السعكدية، بدكف سنة، ص  

2
 18- 17.، ص ص2002، 1عبد الناصر إبراىيـ نكر كعمياف الشريؼ، محاسبة التكاليؼ الصناعية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط  

3
 C.Caujet, C.Roulet, comptabilité analytique de gestion, T1, 3ème édition, Paris, 1996, PP.3-4 

4
 Eric Cauvin et al, Les nouvelles approches de la gestion des organisations, édition Economica, Paris, 

France, 2000, PP.151-152 
5
 Jean Lochard, Op cit. P.32 
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إذف لـ يعد اليدؼ مف محاسبة التكاليؼ ىك معالجة . 1أك خدمة المؤسسة عمى حساب المنافسيف اآلخريف
البيانات كمف ثـ نقؿ أك إرساؿ معمكمات حكؿ التكاليؼ؛ بؿ تعدل ىذا إلى الحصكؿ عمى معمكمات تقكد 

 .مسّيرم المؤسسة إلى اتخاذ أفضؿ القرارات تحت ضكء الشركط الحالية
دعـ اختيار كيفية تخصيص المكارد التي يمكف أف تكّجو لممستقبؿ، ىذا مف جية، كنمذجة المؤسسة بيدؼ  -

 ؛2بغرض تقدير نمكذج مفّسر لكجكد التكاليؼ مف جية أخرل (Simulation)التنبؤ كالمحاكاة

مساعدة المسّيريف عمى اختيار أفضؿ عبلقة بيف المكارد كاألداء، بمعنى تحديد االرتباط أك العبلقة بيف  -
األىداؼ التي نسعى إلييا كالمكارد المرتبطة بيا؛ أك بمعنى آخر معرفة لماذا تـ إنفاؽ ىذا المبمغ أك عمى أّم 

ـّ إنفاقو  .3أساس اقتصادم ت

مف خبلؿ ىذه األبعاد يمكف القكؿ أّف ىناؾ تكّسع في أىداؼ محاسبة التكاليؼ مف كجية نظر داخمية؛ 
بمعنى تكفير معمكمات تتعّمؽ بنشاط المؤسسة ال غير إلى كجية نظر أكثر تكسعا تأخذ بعيف االعتبار المحيط 

الخارجي لممؤسسة باإلضافة إلى المحيط الداخمي، كبالتالي أصبح ينظر لمحاسبة التكاليؼ مف جانب 
في  (Michel Porter)استراتيجي، كىذا ما يسمى بالتحميؿ االستراتيجي لمتكاليؼ كىك ما أشار إليو

Bromwich)ككذلؾ محاسبة التكاليؼ اإلستراتيجية كما كّضح ذلؾ  (L’avantage concurrentiel)كتابو
، التي (*

 .4ترتكز عمى تقييـ تكاليؼ المنافسيف، الزبائف، المكرديف، كبمعنى أدؽ تحميؿ ما يسمى بسمسمة القيمة
وظائف محاسبة التكاليف : ثالثا

 :5لتحقيؽ أىداؼ محاسبة التكاليؼ يقـك محاسب التكاليؼ بمجمكعة مف الكظائؼ نذكر أىميا
 : الوظيفة التسجيمية -1

كتعني أف يقكـ محاسب التكاليؼ بتدكيف التكاليؼ في السجبّلت المناسبة كالخاصة بيا كفؽ المعايير 
فيي تتمثؿ في عممية . المتفؽ عمييا كبشكؿ كاضح كدقيؽ بحيث يمكف الرجكع إلييا كاالستفادة منيا عند الحاجة

إثبات فعمي أك حقيقي لكّؿ ما ينفؽ مف عناصر تكاليؼ كلكّؿ األحداث ذات الطابع التكاليفي المستخرجة مف 
المستندات كالكثائؽ كذلؾ حسب الطريقة المعتمدة مف طرؼ المؤسسة في عممية التسجيؿ سكاء كاف عمى أساس 

 .دمج محاسبة التكاليؼ في السجبلت المحاسبية ككّؿ أك مسؾ سجبلت مستقّمة خاصة بمحاسبة التكاليؼ

                                                 
1
 Eric Cauvin et al, Op cit. P.150 

2
 Eric Cauvin et al, Op cit. PP.150-151 

3
 Henri Bouquin, Comptabilité de gestion, édition Economica, Paris, France, 2001, P.423 

*
بأنيا تكفير كتحميؿ معمكمات مالية عف أسكاؽ منتجات المنظمة كتكاليؼ منافسييا كىياكؿ  (Bromwich)تعرؼ محاسبة التكاليؼ اإلستراتيجية حسب 

 .التكمفة، كمراقبة إستراتيجية المنظمة كمنافسييا في تمؾ األسكاؽ عمى مدار عدة سنكات
  محمد حسف محمد عبد العظيـ، دكر المعمكمات المحاسبية في تفعيؿ اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة العمـك 

 23-22.، ص ص2005االقتصادية كاإلدارية، المجمد الكاحد كالعشركف، العدد األكؿ، يكنيو 
4
اليزيد ساحرم، أىمية نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط في تحسيف مردكدية المؤسسة، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة   

 13-12.، ص ص2007/2008باتنة، الجزائر، - الحاج لخضر
5
 10.صالح عبد اهلل الرزؽ كعطا اهلل كراد خميؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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 : الوظيفة التحميمية -2

كتعكس التعامؿ مع البيانات كالمعمكمات التكاليفية الستخبلص النتائج كتفسيرىا، فيي تتكلى فحص 
كمتابعة كّؿ عنصر مف عناصر اإلنفاؽ كتحديد طبيعة كنكع استخدامو كنمط سمككو كارتباطو بكظائؼ المؤسسة 

بمعنى أّف محاسبة التكاليؼ تقكـ بتحميؿ كّؿ عنصر مف عناصر التكاليؼ بيدؼ ربطو . أك اإلنتاج أك المبيعات
 .بمركز التكمفة المستفيد منو بيدؼ تحديد نصيب كّؿ منتج مف ىذه العناصر

 :الوظيفة التفسيرية -3

كتشمؿ ىذه الكظيفة إعداد التقارير كتفسيرىا كتقديـ التكصيات كاالقتراحات بالشكؿ المناسب الذم يساعد 
 .اإلدارة في اتخاذ القرارات المختمفة

 :1باإلضافة إلى ىذه الكظائؼ ىناؾ كظائؼ أخرل مرتبطة بيا تتمثؿ في
 :الوظيفة الرقابية -4

تحّدد المعايير لكّؿ عنصر مف عناصر التكمفة كلكّؿ مركز تكمفة بما ينبغي أف تحتاجو الكحدة المنتجة 
كمقارنة ىذه المعايير بما ينفؽ فعبل لكّؿ عناصر التكاليؼ، كتحديد االنحرافات كالتي إما أف تككف مبلئمة أك 

غير مبلئمة كتبحث عف أسباب ىذه االنحرافات كتحميميا كدراستيا ثـ رفع النتائج إلى الجيات المتخّصصة لمحّد 
 .مف االنحرافات

 :الوظيفة اإلخبارية -5

ترتبط ىذه الكظيفة بالكظيفة السابقة، فبعد اكتشاؼ االنحرافات كدراسة أسبابيا تخبر اإلدارة بيذه النتائج 
 .كذلؾ التخاذ القرارات البلزمة لتصحيح ىذه االنحرافات كعدـ تكرارىا

 :الوظيفة التحفيزية -6

تتحقؽ ىذه الكظيفة بعد إنجاز الكظائؼ السابقة، حيث تمثؿ ىذه الكظيفة عامؿ دفع ألقساـ المؤسسة مف 
أجؿ تنفيذ ما ىك مخطط كعدـ تجاكز المعايير المحّددة في عممية اإلنفاؽ، كمف ىنا سكؼ تحّفز أقساـ المؤسسة 

 .في استخداـ مكاردىا بشكؿ كؼء كاقتصادم مما يساعد اإلدارة عمى تحقيؽ أىدافيا

 :2إعداد الموازنات التقديرية -7

تعّرؼ الميزانية التقديرية بأنيا الميزانية التي تحتكم معمكمات مالية كمحاسبية يتكقع حدكثيا مستقببل 
كتعتمد عمى تحميؿ سمكؾ التكاليؼ باالعتماد عمى البيانات التاريخية كتكقعات يمكف حدكثيا، كتستخدـ ىذه 

بمعنى أّنو يقكـ محاسب التكاليؼ . الميزانيات ككسيمة إجرائية لتحقيؽ األىداؼ كتستخدـ أساسا لممقارنة كالتقييـ
بإعداد الميزانيات التقديرية كي تقـك اإلدارة بمقارنة التكاليؼ المعيارية الكاردة بيا مع التكاليؼ الفعمية كتحديد 

 .االنحرافات كأسبابيا كالعمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة
 

                                                 
1
 25-24. إسماعيؿ يحي التكريتي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 18.عبد الناصر إبراىيـ نكر كعمياف الشريؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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 طرق حساب التكاليف: المطمب الخامس
إّف االىتماـ المتزايد لممؤسسة االقتصادية بضبط التكاليؼ كالضغط عمييا لتخفيضيا مف أجؿ ضماف 
بقائيا كاستمرارىا يتطّمب منيا حساب مختمؼ تكاليفيا باستمرار، كال يمكف ليا تحقيؽ ذلؾ إاّل بكضع نظاـ 

محاسبة التكاليؼ الذم مف بيف أىـّ أىدافو قياس كتحديد التكاليؼ الفعمية كسعر التكمفة لمكحدات كذلؾ باستعماؿ 
 . عّدة طرؽ تختمؼ كّؿ طريقة عف األخرل باختبلؼ اليدؼ منيا

 طريقة التكاليف الكمية: أوال
ظيرت ىذه الطريقة في الثبلثينيات بفرنسا، كسميت فيما بعد بطريقة األقساـ المتجانسة أك طريقة مراكز 

طريقة أساسية في محاسبة التكاليؼ تقـك عمى "التحميؿ أك كذلؾ طريقة مراكز التكاليؼ، حيث عّرفت أّنيا
مجمكعة مف اإلجراءات، حيث يتـ تكزيع إجمالي التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة التي تتحّمميا المؤسسة بيف 
المنتجات كاألنشطة المراد تحديد أسعار تكمفتيا، فيدؼ ىذه الطريقة ىك التحميؿ الشامؿ لكّؿ األعباء عمى 

 .1"المنتجات كتصحيح بعض تقديرات المحاسبة العامة
كقد كاف ليذه الطريقة مجاؿ كاسع في التطبيؽ حيث اعتبرت عمى أّنيا المحاسبة المطابقة لسير المؤسسة 

مف حيث تقسيميا إلى كظائؼ كأقساـ حسب الييكؿ التنظيمي أساسا، ككذلؾ المراحؿ المختمفة التي يمّر بيا 
 .2بحيث يتـ تحميؿ األعباء عمى المنتجات بصفة كاممة (الشراء، التخزيف، اإلنتاج، التكزيع)المنتكج مف تكمفة

 :تحّقؽ ىذه الطريقة العديد مف المزايا بالنسبة لممؤسسة أىميا
تعطي نتائج تحميمية حسب مجاؿ تطبيؽ التكاليؼ المعمكؿ بو كبالتالي فيي تكّمؿ المحاسبة العامة التي  -

تكتفي بإعطاء نتيجة إجمالية، كما تسمح بمراقبة تطّكر التكاليؼ في األقساـ كالقياـ بتحميؿ التكاليؼ لكّؿ 
 مركز مسؤكلية مّما يسمح بمعرفة مساىمة كّؿ منيا في النتيجة؛

إمكانية مقارنة تكمفة إنتاج الكحدة أك سعر تكمفة الكحدة بسعر بيع الكحدة كىذا ما يسّيؿ كضع سياسة سعرية  -
 كاتخاذ قرارات في ىذا المجاؿ كالعمؿ عمى أف ال يقّؿ سعر البيع عف التكمفة الكمية لممنتكج؛

 :لكف السمبيات التي تسّجميا تطغى عمى إيجابياتيا حيث كّجيت ليا العديد مف االنتقادات كالتي مف بينيا

الخدمات المتبادلة، )أك مف ناحية الطرؽ (تككيف، تنفيذ)تعتبر طريقة جد مكمفة، سكاء مف الناحية البشرية -
 ؛3(مفاتيح التكزيع، تحاليؿ مختمفة

تعتبر طريقة طكيمة الحسابات، بحيث غالبا ما يريد مسّيرك المؤسسات التعرؼ عمى سعر تكمفة منتجاتيـ مف  -
 ؛4أجؿ اتخاذ قرارات فيما يخص المبيعات كاألسعار قبؿ حساب مجمكع التكاليؼ

 كجػػػػػػػكد عّدة تكزيعات كعمى كّؿ مستكيات أك مراحػػػػػػػؿ سعػػػػػػػػػػػر التكمفة تتضّمف جػػػزء مف العشكائية، خاصة كأفّ  -

                                                 
1
 Elie Cohen, Op. cit, P.87 

2
، 2002/2003 طكايبية أحمد، المحاسبة التحميمية كأداة لمتخطيط كمراقبة اإلنتاج، مذكرة ماجستير، كمية العمك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر،  

 98.ص
3
 198.درحمكف ىبلؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص  

4
 57.، ص1994، محاسبة تحميمية، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2 دادم عدكف ناصر، تقنيات مراقبة التسيير، الجزء 
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األعباء تحتكم عمى جزء ثابت، ىذا الجزء الذم يزداد أىمية أكثر فأكثر مع التطكر التكنكلكجي كتعّقد  -
 ؛1 مف تكمفة اإلنتاج% 10مسارات اإلنتاج مقابؿ تراجع نسبة األعباء المباشرة إلى حدكد 

عدـ جدكل االعتماد عمى ىذه الطريقة في تسعير المنتجات خاصة في األجؿ القصير، ككذلؾ عدـ جدكاىا  -
في تحقيؽ الكفاءة االقتصادية في المؤسسة نظرا لثبات التكاليؼ الثابتة التي تحّمؿ عمى المنتجات مف شير 
إلى آخر دكف األخذ بعيف االعتبار مستكل النشاط، كبالتالي ال يمكف  معرفة الطاقة المستغّمة مف العاطمة، 

  .لذلؾ ظيرت طريقة التحميؿ العقبلني لمتكاليؼ الثابتة

 طريقة التحميل العقالني لمتكاليف الثابتة: ثانيا
نتيجة لبلنتقادات الكثيرة المكجية لطريقة التكاليؼ الكّمية خاصة تكزيع التكاليؼ غير المباشرة الذم 

يتضّمف جزء مف العشكائية كالذم يؤّدم إلى إعطاء تكاليؼ كّمية خاطئة بسبب تعّرض التكاليؼ الكحدكية لمتغّير 
ـّ بربط األعباء الثابتة  في غالب األحياف نتيجة تغّيرات مستكل النشاط، جاءت طريقة التحميؿ العقبلني لتيت
بحجـ النشاط لتصّحح بذلؾ التكاليؼ الكّمية المتحّصؿ عمييا بالطريقة السابقة كبالتالي تجاكز مساكئيا، لذلؾ 

 .يمكف اعتبار ىذه الطريقة تحسيف لطريقة التكاليؼ الكّمية

ـّ تحميؿ  تقكـ ىذه الطريقة عمى مبدأ تقسيـ المصاريؼ إلى مصاريؼ متغّيرة كمصاريؼ ثابتة ليت
كما أّنيا طريقة تيدؼ إلى إلغاء تأثير النشاط عمى التكاليؼ، . 2المصاريؼ الثابتة بالتناسب مع الكحدات المنتجة

حيث تحّمؿ المنتجات بكّؿ ما تحتكييا مف تكاليؼ متغّيرة، كيضاؼ ليا الجزء مف التكاليؼ الثابتة التي تدخؿ في 
، أم األخذ بعيف االعتبار الجزء المستغّؿ مف التكاليؼ الثابتة فقط كتحميؿ الكحدات 3تككينيا كتساىـ في تحقيقيا

 كبمعنى آخر تثبيت قيمة المصاريؼ الثابتة الكحدكية المحّممة إلى سعر التكمفة .المنتجة بالقدر المبلئـ ليا منيا
النشاطالعادم الفعمي= معامؿ التحميؿ العقبلني :  بكاسطة معامؿ التحميؿ العقبلني، الذم يحسب كفقا لمعبلقة التالية

النشاط 
 

كيمكف إيجاز أىـّ ما يمّيز طريقة التحميؿ العقبلني عمى النحك التالي
4: 

 الفصؿ بيف التكاليؼ المتغّيرة كالتكاليؼ الثابتة كمعالجة ىذه األخيرة بطريقة خاصة؛ -1

 تحديد معامؿ التحميؿ العقبلني لمتكاليؼ الثابتة؛  -2

 .عزؿ أثر تغّيرات مستكل النشاط عمى المصاريؼ الثابتة عند حساب التكمفة الكحدكية لممنتجات -3

 :5اآلتيكما يمكف تمخيص أىـ المزايا التي تحققيا في 

 الثبات النسبي لتكمفة الكحدة في ظّؿ مستكيات النشاط المختمفة مّما يساعد عمى تحديد سعر البيع كاستقراره؛  -

                                                 
1
 Toufik Saada, Alain Burlaud et Claude Simon, Comptabilité  analytique et contrôle de  gestion, Vuibert, 

3
ème

 édition, Paris, 2008, P.17 
2
 59. عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 Patrick Boisselier, Contrôle de gestion, Librairie Vuibert, Paris, 1999, P.178 

4
 Louis Dubrulle, Didier Jourdain, Comptabilité analytique de gestion, 4

ème
 édition, Dunod, Paris, France, 

2003, P.201-205 
5
 143.، ص1997اإلطار النظرم كالعممي، دار زىراف لمنشر، األردف، -  صالح الرزؽ، عطا اهلل كراد خميؿ، مبادئ محاسبة التكاليؼ 
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 تحقيؽ عدالة في تحديد تكمفة الكحدة مف المنتجات بتحميميا باألعباء المتغّيرة كاألعباء الثابتة المستغّمة؛ -

تعتبر الخطكة األكلى نحك التكاليؼ المعيارية كالتسيير التقديرم ألّف تطبيقيا يتطّمب تحديد مستكل النشاط  -
 .1العادم داخؿ المؤسسة كالذم يككف المرجع لتقييـ النتيجة المتحّصؿ عمييا

 :لكف رغـ المزايا التي تسّجميا ىذه الطريقة إاّل أّنيا ال تخمك مف النقائص كالمتمّثمة فيما يمي

صعكبة تقييـ النشاط العادم، بحيث إذا حّددت المؤسسة مستكل ضعيؼ منو فإّف ذلؾ سيؤّدم إلى تحميؿ  -
ذا استعممت ىذه التكاليؼ  مبمغ جّد مرتفع مف األعباء الثابتة في التكاليؼ مّما يثقؿ عبئ ىذه األخيرة، كا 
كمعيار أساسي إلعداد سعر البيع ستجد المؤسسة نفسيا أماـ مشاكؿ جّد صعبة في السكؽ، أما إذا كاف 
مستكل النشاط العادم المحّدد جّد مرتفع فإّف ذلؾ سيؤّدم إلى تحديد سعر بيع ضعيؼ مّما يشكؿ أيضا 

 ؛2صعكبات ألّف ىذا سيدفع بالمؤسسة إلى قبكؿ طمبيات قد تكّمفيا مبالغ أكبر مّما كانت تتكقعو
تعتبر طريقة بطيئة ألنيا تتطّمب المجكء إلى حسابات جّد معّقدة عمى مستكل التكزيع كالتحميؿ لؤلعباء، مّما  -

يؤّدم إلى بطئ عممية الحصكؿ عمى النتائج، باإلضافة إلى أّف عممية كضعيا قد تستغرؽ كقتا طكيبل كىذا 
 ؛3ما ال يشّجع المؤسسات لمجكء إلييا كنظاـ لتحديد التكاليؼ

عدـ حّؿ مشكمة تكزيع األعباء غير المباشرة المتعّمقة باألسس التي تعتمد عمييا في التكزيع باإلضافة إلى  -
 .صعكبة التمييز بيف األعباء الثابتة كالمتغّيرة، خصكصا إذا تعّمؽ األمر باألعباء شبو المتغيرة

 طريقة التكاليف المتغّيرة: ثالثا
ثـ انتقمت فيما بعد إلى " Direct Costing"ظيرت ىذه الطريقة كتطّكرت في المؤسسات األمريكية تحت اسـ 

الترجمة تكحي إلى أّنيا تكاليؼ مباشرة أك ثـ إلى فرنسا، ؼ" Marginal Costing"أكركبا كبالضبط إلى إنجمترا باسـ 
ىامشية إاّل أّف ىذا ال يعكس معناىا الحقيقي كالمتمّثؿ في التكاليؼ المتغّيرة، مّما أّدل إلى خمؽ نكع مف الخمط 

 . 4مّما أزاؿ الغمكض في التسمية" Variable Costing"في المفاىيـ لكف مؤّخرا تـ تغّيرت التسمية كاستبدلت بػ
. 5اليدؼ مف استعماؿ ىذه الطريقة ليس حساب النتيجة في حّد ذاتيا بؿ ىك غرض اقتصادم كتحميميإّف 
ـّ بمستكل سعر التكمفة، تركيبتو كتطّكره مع . 5كتحميمي فيذه الطريقة تيتـ بدراسة مستكل المردكدية أكثر مّما تيت

 .6أّف األكؿ مرتبط بالثاني كمف غير الممكف أف نتكّمـ عمى مردكدية مع تيميش سعر التكمفة
 :7كيمكف إيجاز األسس التي تستند إلييا ىذه الطريقة في النقاط التالية

تحميؿ عناصر التكاليؼ حسب كظائؼ المؤسسة كطبيعة تمؾ العناصر كيتـ تحميميا إلى تكاليؼ إنتاجية  -1
 كتكاليؼ تسكيقية كتكاليؼ إدارية؛

                                                 
1
 Louis Dubrelle, Didier Jourdain, Op. cit, P.22 

2
 206. درحمكف ىبلؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 FERDJALLAH Mohamed, Op. cit, P.91 

4
 KHOUATRA Djamel et LEXTRAIT Thierry, Comptabilité de gestion, Edition Ellipses, 1996, P.75 

5
 136- 135 دادم عدكف ناصر، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  

6
 70. عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، مرجع سبؽ ذكره، ص 

7
 132.، ص2007، 1 مؤيد محمؿ الفضؿ كآخركف، المحاسبة  اإلدارية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط 
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 تقسيـ عناصر التكاليؼ إلى تكاليؼ متغّيرة كتكاليؼ ثابتة؛ -2

 تحميؿ الكحدات المنتجة بعناصر التكاليؼ المتغّيرة فقط لتحديد تكمفة اإلنتاج؛ -3

 تحّمؿ عمى حساب النتيجة، أم أّف مبمغيا تتحّممو الكميات المباعة (فترة)تعتبر التكاليؼ الثابتة تكاليؼ زمنية -4

 كليس الكميات المنتجة؛

 .1يككف بكاسطة التكاليؼ المتغّيرة فقط (الكميات المنتجة كغير المباعة )تقييـ المخزكف -5

تعّد طريقة التكاليؼ المتغيرة كاحدة مف أىـ األدكات التسييرية التي تفيد اإلدارة في اتخاذ القرارات المتعّمقة 
بتخطيط الربح كتسعير المنتجات كتحديد ربحيتيا، فيي تعتبر طريقة مبلئمة لتقنيات مراقبة التسيير كاستخداميا 

 :2تحّقؽ ليا اإليجابيات التاليةفي التحميؿ االقتصادم لممؤسسة، إذ 

تسمح بمراقبة فعالية التسيير الداخمي لممؤسسة، حيث يمكف تتّبع تطّكر التكاليؼ المتغّيرة المرتبطة بقرارات  -
التسيير العادم مف خبلؿ مراقبتيا بمعايير محّددة مسبقا كالعمؿ عمى الضغط عمييا، كتكضيح العبلقة بيف 

 حجـ نشاط المؤسسة كالتكاليؼ المتعّمقة بو؛

بفضؿ  (...استيبلؾ المكاد كالطاقة أك المكارد بصفة عامة،)تسمح بقياس فعالية كأداء مراكز المسؤكلية -
 ؛3استبعاد كتجّنب األعباء الثابتة في حساب التكاليؼ في المرحمة األكلى

مف خبلؿ اليكامش يمكف لممؤسسة تقييـ مردكدية كّؿ منتكج بصفة مستقّمة عف ىيكؿ المؤسسة، مّما يمّيزىا  -
 عف المردكدية اإلجمالية لممؤسسة، كما تسمح بتحديد عتبة المردكدية كمختمؼ مؤّشرات التسيير؛

 .تسمح بإزالة صعكبات التكزيع ثـ التحميؿ كما تسّيؿ عممية حساب التكاليؼ، كذلؾ باختصار مراحؿ حسابيا -

 : كبالرغـ مف ذلؾ فقد كجيت ليا عّدة انتقادات تعّبر عف السمبيات التي تضّمنتيا كالتي مف بينيا ما يمي

ال يمكف االعتماد عمى ىذه الطريقة لكضع سياسة التسعير طكيمة األجؿ ككف تكمفة الكحدة المنتجة ال تعّبر  -
حقيقة عف كّؿ التكاليؼ كذلؾ الستبعادىا لمتكاليؼ الثابتة في المرحمة األكلى بالرغـ مف أّنيا ساىمت في 

 تككيف تمؾ المنتجات مّما قد يضّر بالمؤسسة، فالتكاليؼ المتغّيرة ال تمّثؿ أساس لتحديد أسعار؛

عندما ينخفض حجـ التكاليؼ المتغّيرة يككف ىناؾ خطر إىماؿ متابعة التكاليؼ الثابتة التي يمكف أف تمّثؿ  -
 ؛4جزء ال يستياف بو في ىيكؿ التكاليؼ

أك إّف عممية التمييز بيف األعباء الثابتة كالمتغّيرة ليست دائما سيمة نتيجة تداخميا، فيناؾ عناصر شبو متغّيرة  -
 .شبو ثابتة

 طريقة التكاليف المعيارية: رابعا
 التكاليؼ المعيػػػارية ىي تكاليؼ خاصة باإلنتاج كتعتمد عمى تحديد المعيار الكّمػي كالقيمػي لممػػػػادة األكلية، 

                                                 
1
 70. عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 138. دادم عدكف ناصر، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 LOUIS Dubrulle et Didier Jourdain, Op.cit, P.175 

4
 FERDJALLAH Mohamed, Op.cit, P.81 



 الفصل األول                                                 تكاليف المؤسسة االقتصادية وآليات تخفيضها

 

29 

 

كعّرفت بأّنيا التكاليؼ المحّددة . 1اليد العاممة، كالمصاريؼ غير المباشرة، إذ أّنيا ال تيتـ بمصاريؼ التكزيع
 . 2مقّدما عمى أساس عممي في ظركؼ معّينة كالتي تتخذ أساسا لقياس كضبط التكاليؼ الفعمية

إّف أىـّ ما تتمّيز بو التكاليؼ المعيارية ما يمي
3: 

 المعرفة اآلنية لمتكاليؼ؛ -

 إمكانية المراقبة البعدية ليذه التكاليؼ مف خبلؿ حساب االنحرافات بيف التكاليؼ الحقيقية كالتكاليؼ  -

 .التقديرية بيدؼ إجراء التعديبلت البلزمة

ترتكز ىذه الطريقة عمى أسس كمبادئ رئيسية تيدؼ إلى متابعة كّؿ عنصر مف عناصر التكاليؼ مف 
خبلؿ مراقبتيا لتحديد االنحرافات كتحميميا كمعرفة المسؤكؿ عنيا كمف ثـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة، 

 :4ىذه األسس تكمف في
 العمؿ عمى كضع مستكيات معيارية مسبقا لمستكل النشاط كالعناصر المكّكنة كالمناسبة لو؛  -

 العمؿ عمى مقارنة التكاليؼ المعيارية بالفعمية كحساب االنحرافات مع إبراز األسباب كمصادر المسؤكلية؛ -

العمؿ عمى تعديؿ المعايير المكضكعة باستمرار حسب المعطيات الجديدة المتعّمقة بيياكؿ المؤسسة، ظركؼ  -
 .السكؽ، تطّكر التقنيات كمعايير الجكدة

ّنما اليدؼ يكمف في إجراء المقارنة مع التكاليؼ  إّف تحديد التكاليؼ المعيارية ال يمّثؿ ىدفا في حّد ذاتو كا 
كال يمكف القياـ بعممية حساب االنحرافات بشكؿ مفّصؿ إاّل إذا تـّ حساب . 5الحقيقية قصد تحديد االنحرافات

بيا التكاليؼ التكاليؼ المعيارية بنفس طريقة حساب التكاليؼ الحقيقية أم يجب أف تككف القكاعد التي تحّدد 
 .الحقيقية كالمعيارية متشابية

لقد أثبتت طريقة التكاليؼ المعيارية فعالية كبيرة في الميداف فيما يخص مراقبة تسيير المؤسسة ككؿ 
 :6تحّقؽ ليا عدة مزايا نذكر منيا ما يميمراكزىا كعمى اختبلؼ مستكياتيا، إذ 

إمكانية تقديـ التكاليؼ ألّم حجـ مف اإلنتاج كتحميؿ االنحرافات الخاصة بو، كبالتالي المساعدة عمى كضع  -
 الميزانيات التقديرية؛

تزكيد اإلدارة بتقارير دكرية عف الكضعية كمستكل األداء كاالنحرافات المسّجمة كبالتالي مساعدتيا في اتخاذ  -
 القرارات المناسبة؛

 ؛7البيع تمثؿ أساس لتحديد أسعار -

                                                 
1
 80. عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 227.، ص2005 بكيعقكب عبد الكريـ، المحاسبة التحميمية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  

3
 235. درحمكف ىبلؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 مرابطي نكاؿ، أىمية نظاـ محاسبة التحميمية كأداة في مراقبة التسيير، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر،  

 128-127.، ص ص2005/2006
5
 90. عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، مرجع سبؽ ذكره ، ص 

6
 GERARD MELYON, Comptabilité analytique, DUREAL, 2

ème
 édition, Paris, 2001, P.207 

7
 102-101.، ص1997 عمي أحمد أبك الحسف ككماؿ الديف مصطفى الدىراكم، محاسبة التكاليؼ لمتخطيط كالرقابة، الدار الجامعية، االسكندرية،  
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مف خبلؿ تحديد كتحميؿ االنحرافات بيف التكاليؼ الحقيقة كالمعيارية، كمف ثـ  تحقيؽ الرقابة عمى التكاليؼ -
 العمؿ عمى تخفيضيا عف طريؽ محاكلة تقريب التكمفة الفعمية إلى التكمفة المعيارية؛

لكف رغـ المزايا التي تحققيا لممؤسسة فإّنيا ال تخمك مف بعض النقائص نتيجة سكء تطبيقيا خاصة في 
  :غياب الكاقعية كالمركنة كالدقة في إعداد معايير التكاليؼ التي تعتمدىا، مف ىذه العيكب نذكر

 ينبغي أف تككف المعايير المحدد مسبقا دقيقة كي يمكف تطبيؽ ىذه الطريقة، ألّف االعتماد عمى معايير غير  -

 ؛1معمكمات مضّممة كبالتالي اتخاذ قرارات غير صائبةدقيقة يؤدم إلى الحصكؿ عمى 

إّف مراجعة المعايير يمكف أف تتـ دكف أف تقتضي الحاجة إلى ذلؾ نتيجة كقكع أحداث استثنائية ال تشّكؿ  -
 أسباب حقيقة لتغيير كتعديؿ المعايير المعتمدة، مما يؤدم إلى زيادة التكاليؼ؛

قد تككف المعايير المكضكعة في مستكل كبير مف المثالية مما يجعؿ مستكيات النتائج صعبة التحقيؽ في  -
 الكاقع؛

 طريقة التكمفة عمى أساس األنشطة: خامسا
كبديؿ لمختمؼ الطرؽ تعتبر ىذه الطريقة مف الطرؽ الحديثة لحساب كمراقبة التكاليؼ كالتي نشأت 

CAM-I) لمصناعات المتقدمةدكلي اؿمجمع اؿ بفضؿ أعماؿ اتم ظيرت خبلؿ الثمانيف، كقدالتقميدية
)  كىذا مف

ذلؾ انطبلقا مف اليدؼ األساسي الذم خصت بو ك Robin CooperكRobert Kaplan طرؼ الباحثيف األمريكييف 
كىذا في إحدل المقاالت " أفضؿ معرفة لسعر تكمفة المنتجات:"طريقة التكاليؼ عمى أساس األنشطة كىك

 .2"قيسكا جيدا أسعار تكمفتكـ" الخاصة تحت عنكاف
ABC)يصطمح عمى طريقة التكمفة عمى أساس األنشطة باختصار

نظاـ يقـك بتحميؿ " ، كتعرؼ عمى أنيا(**
األنشطة التي تمارس في المؤسسة ثـ يتـ تجميع التكاليؼ غير المباشرة لكؿ نشاط عمى حدا، حيث يتـ تحميميا 

عمى األنشطة أكالن ثـ يتـ تحميؿ تكاليؼ ىذه األخيرة عمى المنتجات أك الخدمات كذلؾ حسب الغرض الذم 
 .3"ستستخدـ فيو المعمكمات

 :4مجمكعة مف المبادئ يتقّدميا حسب األىمية مبدأيف ىما  يقـك عمىABCالػ نظاـ  إفّ 
 إّف األنشطة تستيمؾ المكارد كأّف اقتناء المكارد يسّبب حدكث تكاليؼ؛ -

 .إّف المنتجات أك الخدمات أك الزبائف تستيمؾ األنشطة -

                                                 
1
، 2000 ىاشـ أحمد عطية كمحمكد محمد عبد ربو محمد، دراسات في المحاسبة المالية كمحاسبة التكاليؼ كالمحاسبة اإلدارية، الدار الجامعية، مصر،  

 350.ص
 CAM-I : Computer Aided Manufacturing-International, récemment renommé: Consortium for Advenced 

Management-International. 
2
 R. Kaplan et R. Cooper, Mesurez mieux vos prix de revient, The Harvard Business Review, N°62, 

Automne, 1991 
**

 ABC : Activity Based Costing. 
3
 ماىر مكسى درغاـ، مدل تكفر المقكمات األساسية البلزمة لتطبيؽ نظاـ  تكاليؼ األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة، مجمة الجامعة  

 .680، ص2007، العدد الثاني، المجمد الخامس عشر، فمسطيف، يكنيو (سمسمة الدراسات اإلنسانية)اإلسبلمية بغزة 
4
 185.، ص2007قضايا معاصرة، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، - إسماعيؿ يحي التكريتي، محاسبة التكاليؼ المتقدمة  
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ة كالتي تمثمت التكمفة عمى أساس األنشطنظاـ  أىـ العناصر التي يقكـ عمييا Kaplanك  Cooperكلقد حدد 
 :1في العناصر التالية

 عنصر اقتصادم يكجو ألداء األنشطة المختمفة كيمثؿ أساس حدكث التكمفة :" تعرؼ المكارد بككنيا:الموارد - أ

، فالمكارد إذف تمثؿ العناصر االقتصادية المكجية لتنفيذ كأداء "2التي تحّمؿ عمى األنشطة كالمنتجات
األنشطة حيث باستيبلكيا تحدث ىناؾ تكمفة فيي مصدر التكمفة، كبمعنى آخر فالمكارد ىي كؿ الكسائؿ 

المتمثمة أساسا في األفراد، التجييزات، المعدات، المكاد، المعمكمات، التكنكلكجيا كالخدمات التي يتـ التنسيؽ 
 .  3بينيا تحت نشاط ما لتكليد مخرجات ىذا النشاط

سمسمة مف المياـ :" ، حيث يعّرؼ النشاط عمى أنوABC تعتبر األنشطة بؤرة التركيز في نظاـ الػ :األنشطة - ب
عمؿ أك :"  كما يعّرؼ بأنو.4"األساسية المستقرة نسبيا كالمتكررة تساىـ في إتماـ ىدؼ مشترؾ محدد بكضكح

مجيكد أك ميمة أك عممية يتـ القياـ بيا كتستغرؽ كقتا معّينا، كىك يتطمب تخصيص بعض المكارد التي 
 .5"تمثؿ المدخبلت مف عناصر التكاليؼ البلزمة لتنفيذ األنشطة داخؿ المؤسسة

 :نذكر منيا ما يميتقدـ طريقة التكمفة عمى أساس األنشطة عدة مزايا 

مبدأ  عمىفي تتبع األعباء مباشرة، مف خبلؿ اعتمادىا اؿسمح بزيادة درجة الدقة في تخصيص األعباء غير ت -
 يتـ تحميؿ ذلؾبفضؿ كمسببات التكمفة التي تربط بيف المكارد كالنشاطات ثـ بيف النشاطات كأىداؼ التكمفة، 

 ؛بعض عناصر األعباء بطريقة مباشرة في حيف أنيا تعتبر كتعالج كأعباء غير مباشرة في الطرؽ التقميدية

 إلى إظيار تمؾ التي تتمتع بأىمية كبيرة في ىيكمة ABCالػ طريقة تسمح عممية ترتيب األنشطة مف خبلؿ  -
كبالتالي فإف خريطة األنشطة ستسمح لممسّيريف بتركيز اىتماميـ . تكاليؼ المؤسسة مف تمؾ التي تقّؿ أىميتيا

عمى األنشطة المكلدة لمقيمة خاصة تمؾ التي تضيؼ حقيقة قيمة لممنتكج كالتي يككف الزبكف مستعد لدفعيا  
الشيء الذم يسمح لممؤسسة بتحقيؽ أرباح تؤىميا لمكاجية المنافسة عمى المدل البعيد، كاألنشطة غير 

المعركض المكلدة لمقيمة حيث أف حذفيا سيسمح بتخفيض تكاليؼ المؤسسة دكف تقميص قيمة المنتكج 
 ؛6لمزبكف

مفيـك النشاط يتبلءـ مع الجكدة الشاممة كالتي تحدد ىدفيف رئيسييف، القياـ بالمياـ بصفة صحيحة مف أكؿ  -
 مرة، كتقديـ مسار لمتحسيف الدائـ، كبيذا يسيػػػػػػػػػؿ التسيير بالنشاطات بصفة كبيرة في تقييـ تكاليؼ البلجػػػػػػػػػكدة 

                                                 
1
، (سمسمة الدراسات اإلنسانية) سالـ عبد اهلل حمس، نظاـ تكاليؼ األنشطة كأساس لقياس تكمفة الخدمات التعميمية بالجامعات، مجمة الجامعة اإلسبلمية بغزة  

 224-220، ص ص 2007العدد الثاني، المجمد الخامس عشر، فمسطيف، يناير 
2
 273محمد سامي راضي، مرجع سبؽ ذكره، ص   
   48 اليزيد ساحرم، مرجع سبؽ ذكره، ص 3

4
 Yves Dupuy et Denis Travaillé, Les bases de la comptabilité analytique de gestion, édition Economica, 

Paris, France, 2003, P.178 
5
 25ىاشـ أحمد عطية، مرجع سبؽ ذكره، ص   

6
 O. JOKUNG-NGUENA et les autres, Introduction au management de la valeur, édition Dunod, 2001, P. 

115 



 الفصل األول                                                 تكاليف المؤسسة االقتصادية وآليات تخفيضها

 

32 

 

 . 1كتكاليؼ الحصكؿ عمى الجكدة

تتيح أفضؿ تشخيص ألصؿ التكاليؼ مع اتجاه كاقعي لبلستيبلؾ، إذ يتعمؽ األمر بتعريؼ مصطمح تدفؽ  -
كبالتالي يمكف . 2المكارد مف خبلؿ مختمؼ األنشطة كالمنتجات في المؤسسة كذلؾ بالطريقة األقرب مف الكاقع

تتمثؿ في السماح بالقياـ بأحسف تشخيص لممسببات األصمية لمتكاليؼ كاألداء داخؿ ABC قكة الػالقكؿ أّف 
 .(قيمة- تكمفة )المؤسسة كباالستعماؿ األحسف لممكارد المتاحة فيي تيتـ بالثنائية

 :لكف رغـ المزايا التي يحققيا تطبيؽ ىذه الطريقة إال أنو كجيت ليا عدة انتقادات منيا ما يمي

 ىك ارتفاع تكاليؼ تطبيقيا األمر الذم يتطمب إجراء تحميؿ التكمفة كالمنفعة ABCالعيب الرئيسي لطريقة الػ  -
 ؛3قبؿ التطبيؽ لغرض التحقؽ مف جدكل النظاـ

 ABCعند التعمؽ في مضمكف األنشطة كمسببات التكاليؼ، يتبيف أف األساس الذم تعتمد عميو طريقة الػ  -
مشابو إف لـ يكف نفس األساس الذم تعتمد عميو طريقة األقساـ المتجانسة، كبالتالي ال يمكف اعتبار ىذه 

 ؛4الطريقة جديدة كما يرّكج ليا مف طرؼ مؤلفييا

 ؛5مشكؿ تقييـ الكقت كالجيد الضركرييف الستجكاب األفراد كالحصكؿ عمى المعطيات -

لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ تكاليؼ األنشطة يستكجب نظاـ معمكمات ذك جكدة عالية، كىذا ال يكجد، مما  -
 ؛6يؤدم إلى الحصكؿ عمى معمكمات غير صحيحة

صعكبة تحديد مسببات التكمفة لبعض األنشطة، حيث أنو ليس مف السيؿ تحديد أفضؿ مسبب تكمفة النشاط  -
 ؛7كدراسة اآلثار السمككية ليا

 ال تقضي عمى مشكمة التحميؿ العشكائي لمتكاليؼ غير المباشرة، فمثبل قد تككف ABCاستعماؿ طريقة الػ  -
ىناؾ صعكبة في تكزيع بعض التكاليؼ غير المباشرة  بدقة عمى األنشطة المختمفة نظرا لصعكبة تحديد 

 .8مسبب التكمفة المتعمؽ ببعض األنشطة

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره عف الطرؽ المختمفة لحساب التكاليؼ، يمكف القكؿ أنو ال يمكف تفضيؿ 
طريقة عف طريقة أخرل بؿ ينصح فقط باستعماؿ إحداىا بدال مف األخرل كذلؾ ألسباب قد ترجع إلى طبيعة 

 .9ال تكجد طريقة ممتازة خالية مف العيكب": H.BOUQUIN"ككما يقكؿ... نشاط المؤسسة أك إلى حجميا

                                                 
1
 Bescos pierre Laurent et Mendoza Carla, Le management de la performance, édition comptable 

Malesherbes, Paris, 1996, P.36 
2
 Emmanuelle Carguello CHARLES et autres, Comptabilité de gestion, Presses Universitaires de Grenoble, 

France, 2000, P.38 
3
 187.إسماعيؿ يحي التكريتي، مرجع سبؽ ذكره، ص  

4
 H. BOUQUIN, un aspect oublié de la méthode des sections : Les enjeux d’une normalisation de la 

comptabilité de gestion, Revue Française de comptabilité, N°271, Octobre 1995, P. 71 
5
 Dayole David, La maîtrise des coûts une approche globale, édition d’organisation, Paris, 1996, P.114 

6
 Michel GERVAIS, Contrôle de gestion, édition Economica, 5

ème
 édition, Paris, 2007, P.134 

7
 408.، ص2005 زينات محمد محـر كآخركف، أصكؿ محاسبة التكاليؼ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  

8
 213.، ص2002 أحمد حسف ظاىر، المحاسبة اإلدارية، دار كائؿ لمنشر، عماف، األردف،  

9
 H.BOUQUIN, Un aspect oublié de la méthode des sections, Op.cit, P.68 
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 بعض آليات تخفيض التكاليف: المبحث الثاني
إّف اتجاه المؤسسات نحك تخفيض التكاليؼ إلى حدكدىا الدنيا مع المحافظة عمى المستكيات المطمكبة مف 

الجكدة ُيعّد مف األىداؼ اإلستراتيجية األساسية التي يتعّيف عمييا أف تضعيا في المقاـ األكؿ مف اىتماماتيا 
شكبل ىذا االتجاه ينبغي أف يأخذ المستقبمية كأف تخطط ليا جيدا سكاء في المدل القصير أك الطكيؿ، حيث 

قؿ تكمفة في لحظة أمتحركا بدالن مف الكضع الساكف الذم تـ االعتياد عميو، فاألمر ال يتعمؽ بالكصكؿ إلى 
 كذلؾ مف خبلؿ البحث العمؿ عمى التخفيض المستمر لمتكمفة مع مركر الكقت معينة بؿ أنو يعني بدرجة أكبر

 . عف أنجع األساليب كاآلليات التي تمكّنيا مف تحقيؽ ذلؾ
كمف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى بياف بعض اآلليات المستخدمة في تخفيض التكاليؼ كأثر الخبرة، 
تحسيف الجكدة، التخريج كالتحكـ في كظائؼ المؤسسة، لكف بعد أف نبّيف أكالن ماىية تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ 

 . التطرؽ إلى مفيكميا، أىميتيا كالعكامؿ المؤثرة فييا
 ماهية تخفيض التكاليف: المطمب األول

إّف تخفيض التكاليؼ ُيعّد مف أىـ اإلستراتيجيات التي تتبناىا المؤسسات كأكثرىا فاعمية لتحقيؽ مزايا 
 . تنافسية في ظؿ متغيرات البيئة الحديثة التي تتسـ بشدة المنافسة

 مفهوم تخفيض التكاليف: أوال
 مف أجؿ الكصكؿ إلى الفيـ الكاضح لتخفيض التكاليؼ البد مف التمييز بيف ىذا المفيـك كمفيـك الرقابة 

 .عمى التكاليؼ نظرا لمعبلقة القكية المكجكدة بيف المفيكميف
 تعريف تخفيض التكاليف -1

  إّف تخفيض التكاليؼ بالمعنى المطمؽ ىك تخفيض في الرقـ اإلجمالي لمنقكد، كىذا النكع قد يتـ بدكف 
تخطيط أك جيكد إدارية مثؿ أف يككف سبب االنخفاض ىك التخفيض في كمية اإلنتاج كبيذا تككف النتيجة 
نما المقصكد ىك تخفيض مجاالت  الفعمية ىي ارتفاع التكمفة كليس انخفاضيا، كىذا ليس ىك المقصكد كا 

 . 1اإلسراؼ كالضياع الحتمي كالتخمص مف تمؾ األنشطة التي ال تضيؼ قيمة
االنتقاؿ مف مستكل التكمفة الحالي إلى مستكل أقؿ منو كيتطّمب :"كلقد عّرؼ تخفيض التكاليؼ عمى أنو

ذلؾ تغّير في الظركؼ التي تحسب عمى أساسيا التكاليؼ بحيث يمّكف الكحدة االقتصادية مف إنتاج نفس 
تحقيؽ الخفض الحقيقي كالدائـ في تكمفة األنشطة التي تزاكليا :" كما عّرؼ عمى أّنو. 2"المنتكج بتكمفة أقؿّ 

كمػا . 3"المؤسسة أك تكمفة الكحدة المنتجة أك الخدمات المقدمة بدكف التأثير عمى مبلءمتيا لبلستخداـ المطمكب
 ، أك (المدخبلت)أكبر مف نفس المكارد (مخرجات)الحصكؿ عمى منافع:" عػػػػػػػّرؼ أيضا تخفيض التكاليؼ عمى أّنو

                                                 
1
العمـك -دراسة ميدانية، مجمة الدراسات المالية كالتجارية-  نبيو بف عبد الرحمف الجبر، نحك منيج مقترح لتخفيض التكاليؼ في المنشآت الصناعية السعكدية 

 187.، ص1997، سبتمبر 3اإلدارية، كمية التجارة بني سكيؼ، جامعة القاىرة، العدد
2
 62.، ص1999 أحمد حممي جمعة كآخركف، محاسبة التكاليؼ المتقدمة، دار الصفا لمنشر كالتكزيع، عماف،  

3
 242.، ص1998المبادئ األساسية، الجامعة المفتكحة، الجزء األكؿ، طرابمس، - عدناف ىاشـ السمراني، محاسبة التكاليؼ 
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 . 1"الحصكؿ عمى نفس المخرجات بمقدار أقؿ مف المدخبلت
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف القكؿ أّف تخفيض التكاليؼ ىك تقميؿ النفقات بما يحقؽ كفكرات في 

التكاليؼ أك الزيادة في األرباح عف السابؽ أك حتى التكقؼ عف حدكث الخسائر، شريطة أف يككف ىذا التقميؿ  
ضمف مستكل معّيف كمحّدد كّما كنكعا كفي حدكد مستكل جكدة كمكاصفات معّينة ال يتـ الخركج عنيا، كما 
يمكف القكؿ أّف مقياس النجاح في تخفيض التكاليؼ ىك مقدار تخفيض تكمفة الكحدة عف طريؽ رفع الكفاءة 
أقؿ اإلنتاجية أم زيادة عدد الكحدات المنتجة باستخداـ نفس المكارد أك إنتاج نفس العدد كالنكع باستخداـ مكارد 

 .حجما أك تكمفة أك االثنيف معا
إّف تخفيض التكاليؼ ينبغي أف يككف حاضرا بالنسبة لجميع عناصر التكاليؼ ميما بمغت ضآلة قيمتيا، 
فبل يمكف إغفاؿ أك االستيانة بأّم عنصر مف عناصر التكاليؼ لصغر القيمة حيث أّف تخفيض بعض التكاليؼ 

الصغيرة المتكررة قد يكفر في النياية مبالغ كبيرة، حيث أّف الميـ في ىذا المجاؿ ىك إتباع األسمكب السميـ 
   لتخفيض التكاليؼ كالذم ينطمؽ مف حصر التكاليؼ كتحميميا كدراسة كؿ منيا بشكؿ مستقؿ كبالمقارنة مع 

 :2العناصر األخرل، مع مراعاة
    التركيز أكال عمى تمؾ العناصر ذات األثر النسبي األكبر في تخفيض التكاليؼ كبأقؿ مجيكد بالمقارنة مع  -

 العناصر األخرل؛ 

أف ال تككف تكمفة دراسة كتحميؿ التكاليؼ كتطبيؽ المقترحات أكبر مف التخفيض المتكقع في التكاليؼ، أم  -
 استخداـ مدخؿ تحميؿ التكمفة كالعائد؛

 أف ال يؤدم تخفيض التكاليؼ في مجاؿ ما إلى زيادتيا في مجاؿ آخر بقيمة أكبر؛ -

 أف ال يؤدم تخفيض التكاليؼ إلى تخفيض الجكدة بدرجة يؤثر عمى الزبائف كعمى إجمالي اإليرادات؛ -

 أف ال يؤدم تخفيض التكاليؼ إلى إضعاؼ الركح المعنكية لمعامميف كبالتالي التأثير عمى اإلنتاجية؛ -

أف ال يؤدم تخفيض التكاليؼ إلى التأثير عمى حجـ المبيعات أك حصة المؤسسة في السكؽ أك إضعاؼ  -
 .قدرتيا التنافسية

كما أّف قرار تخفيض بعض التكاليؼ ال يككف فعاال إذا لـ تدرس آثاره عبر التكاليؼ الخفية، إذ أّف 
تخفيض التكاليؼ يمكف أف يؤدم إلى ارتفاع تكاليؼ أخرل خفية بعيدة عف المبلحظة حيث أنيا يمكف أف تككف 

تعكد مف ... تطرد التكمفة الظاىرة مف الباب: " ناتجة عف تخفيض غير مدركس لبعض التكاليؼ، حيث يقاؿ
 .3"النافذة مقّنعة في التكاليؼ الخفية

 إّف تخفيػػػػػػض التكاليؼ ال يجب أف يككف غاية في حّد ذاتو، بؿ يجب أف يكػػػػكف كسيمة لمكصكؿ إلى األداء 
                                                 

1
، 1998، الرياض، 19 فييـ أبك العـز محمد، دكر محمؿ النظـ في خفض تكاليؼ النشاط التجارم، الجمعية السعكدية لممحاسبة، مجمة المحاسبة، العدد  

 29.ص
2
 189.نبيو بف عبد الرحمف الجبر، مرجع سبؽ ذكره، ص  

3
 Henri Savall et  Véronique Zardet, Maîtriser les coûts et performances cachés, édition Economica, 4

ème
  

édition, Paris, 2007, P.27 
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، كلذا يجب أف يككف في ذىف المسّير (أم بفعالية كنجاعة)بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة بأقؿ التكاليؼ الممكنة
قناعة بأّف ليس كؿ تخفيض لمتكاليؼ إيجابي كليس كؿ رفع لمتكاليؼ سمبي لممؤسسة لذلؾ يجب التزّكد 

؟ كما ىي عكائد ارتفاع بعض  بالمعمكمات الكافية التي تسمح بمعرفة متى كما ىي التكاليؼ الكاجب تخفيضيا
ف كانت ال تعتمد . 1؟ التكاليؼ باإلضافة إلى معرفة كؿ المداخؿ التي يمكف استعماليا لتخفيض التكاليؼ حتى كا 

عمى المعمكمات المحاسبية مع مراعاة أف ال يككف ذلؾ عمى حساب إرضاء العميؿ حيث أّف اليدؼ مف كراء 
 .ذلؾ ىك اتخاذ إجراءات تؤدم إلى تخفيض التكاليؼ كتدعـ إرضاء العمبلء في آف كاحد

 : الرقابة عمى التكاليف -2

مجمكعة األنشطة التي تمارسيا المستكيات اإلدارية المختمفة في :"تعّرؼ الرقابة عمى التكاليؼ عمى أنيا
كحدة اقتصادية معّينة لمتأكد مف تكافؽ األداء المحقؽ مع األداء المخطط طبقا لممعايير المكضكعة ليذا 

االستخداـ لمكسائؿ اإلدارية الذم ييدؼ إلى المحافظة عمى مستكل التكمفة "كعّرفت عمى أّنيا . 2"الغرض
المطمكب إلنجاز نشاط محدد سكاء كاف ىذا النشاط إنتاجي، خدمي أك تجارم ضمف الحدكد المخططة لغرض 

عممية تتطمب القدرة عمى إخضاع " كما عّرفت أيضا بأنيا 3".تحديد كمعالجة أّم مسببات لمزيادة في التكاليؼ
التكاليؼ لسمكؾ مخطط ييدؼ إلى الكصكؿ بالتكاليؼ إلى المستكل المعيارم الذم تـ كضعو تحت ظركؼ 

محددة، لذلؾ فإف إحكاـ الرقابة عمى التكاليؼ يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ إذا ما ارتكزت عمى أساليب التحميؿ 
الكمي كبحكث العمميات كأساليب اليندسة اإلدارية، كضبط اإلنتاج ككذلؾ أساليب التحميؿ السمككي مثؿ تنمية 
. الحكافز كتنشيط البحكث كتنمية ركح االبتكار، كتقديـ االختراعات الخاصة بتسييؿ اإلنتاج كمحاربة الضياع

فالمعيار الذم تـ كضعو يعتبر ىدؼ تسعى الكحدات االقتصادية إلى تحقيقو، كمقياسا لرقابة عناصر 
 .4"التكاليؼ

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف القكؿ بأنو يقصد بالرقابة عمى التكاليؼ تحقيؽ الكفاءة في استخداـ المكاد كاليد 
مداد اإلدارة ببيانات عف أكجو النشاط المختمفة، كتتحقؽ ىذه الرقابة  العاممة كاآلالت كغيرىا مف عكامؿ اإلنتاج، كا 
عف طريؽ مقارنة التكاليؼ الفعمية المتعّمقة بالفترة الحالية بالمقاييس المعدة سمفا مما يستكجب إخضاع التكاليؼ 
 .لمقياس العممي كالسمكؾ المخطط تمييدا لعممية المراقبة كتدقيؽ التكاليؼ، ألّف دقة القياس ترفع مف فعالية الرقابة

 :مف خبلؿ عرضنا لمفيكمي تخفيض التكاليؼ كالرقابة عمى التكاليؼ يمكف أف نستنتج ما يمي
تخفيض التكاليؼ يعني أداء نفس الشيء بتكمفة أقؿ مف التكمفة الفعمية السابقة أك التكمفة المعيارية، بينما  -

 الرقابة عمى التكاليؼ تعني الحفاظ عمى التكمفة في نطاؽ الحدكد المخططة ليا سابقا؛

 الرقػػػابة عمى التكاليؼ ترّكز عمى مرحػػػػػمة اإلنتاج بينما تخفيض التكاليؼ يشمؿ كؿ المستكيات بما فييا مرحمة  -

                                                 
1
 86. بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 51.، ص2001القسـ الثاني، الدار الجامعية، اإلسكندرية، - عبد الحي مرعي كآخركف، محاسبة التكاليؼ 

3
 243. عدناف ىاشـ السمراني، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 62. أحمد حممي جمعة كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 تصميـ المنتكج؛

الرقابة عمى التكاليؼ تنظر إلى المعيار عمى أنو ىدؼ بينما تخفيض التكاليؼ ينظر إليو بأنو ىدؼ يمكف  -
. 1إدخاؿ تعديبلت عميو بما تقتضيو ضركرة الحركة االقتصادية المستمرة كالظركؼ البيئية المحيطة بالنشاط

معنى ذلؾ أّف الرقابة عمى التكاليؼ تتخذ التكاليؼ المعيارية كمرجع كالتي تأخذ بعيف االعتبار خاصة البيئة 
الداخمية لممؤسسة، بينما تخفيض التكاليؼ يتخذ إستراتيجية المؤسسة كمرجع كالتي تبنى عمى أساس تحسيف 

بقاء مكانتيا في ظؿ بيئة خارجية متغيرة باستمرار  . كا 

مما سبؽ يتضح أّف اليدؼ النيائي لكؿ مف تخفيض التكاليؼ كالرقابة عمى التكاليؼ ىك تحقيؽ الكفاءة 
في استخداـ المكارد المتاحة في المؤسسة، باإلضافة إلى أّف تخفيض التكاليؼ يساىـ بقدر كبير في الرقابة عمى 

 .التكاليؼ عف طريؽ البحث باستمرار عف أفضؿ الطرؽ الستغبلؿ المكارد المتاحة
 أهمية تخفيض التكاليف: ثانيا

تكمف أىمية تخفيض التكاليؼ في المؤسسة االقتصادية في زيادة أرباحيا باعتبار أّف ىامش الربح يعّد مف 
حيث تعّد الربحية اليدؼ األساسي لممؤسسات . المؤشرات التي تساىـ في استمرارية كنمك المؤسسات االقتصادية

 .زيادة المبيعات، زيادة اإلنتاجية كتخفيض التكاليؼ: الصناعية كالتي تتحقؽ بإحدل الطرؽ التالية
كيمكف اعتبار تخفيض التكاليؼ ذك أىمية كبيرة في تحقيؽ ربحية أكبر بالنسبة لممؤسسة، خاصة في ظؿ 
كجكد صعكبات تكاجييا زيادة المبيعات مثؿ كجكد عدة منافسيف، محدكدية السكؽ كالتكاليؼ التي تتبع تحقيؽ 

ذا اتجينا إلى زيادة اإلنتاجية فتكاجينا ضركرة تكفر المؤسسة عمى قدرات إنتاجية التي يتـ مف خبلليا . ذلؾ كا 
إنشاء خطكط إنتاجية جديدة كذلؾ يمـز تكفير استثمارات مالية جديدة، لذلؾ تصبح عممية تخفيض التكاليؼ مف 

 .العمميات التي يمكف تطبيقيا داخؿ المؤسسة دكف كجكد الصعكبات السابقة
كفي كثير مف األحياف تعتبر عممية تخفيض التكاليؼ مف أىـ األساليب التي تختارىا المؤسسة لزيادة 
ربحيتيا كذلؾ لككنيا طريقة سممية كبسيطة تعتمد عمى جدية المؤسسة كعمميا الدائـ كالمستمر دكف أف تتأثر 

بدرجة كبيرة بظركؼ السكؽ عمى عكس العناصر األخرل التي يمكف أف ترفع مف ربحية المؤسسة كزيادة أسعار 
 .المنتجات، تحسيف نكعيتيا كالتي تتأثر بدرجة كبيرة بظركؼ السكؽ كالطاقة اإلنتاجية

إّف تخفيض التكاليؼ تعتبر مف األمكر الميمة، التي تعمؿ المؤسسة عمى تجسيدىا كيمكف إبراز أىميتيا 
 :2في ككنيا تحقؽ األغراض التالية

االستخداـ األمثؿ لما ىك متكفر مف إمكانيات متاحة لممؤسسة االقتصادية كبالشكؿ الذم يحقؽ كفكرات مالية  -
 مناسبة؛

عمى تقييـ أساليب كمعايير العمؿ المعتمدة مف قبميا بالشكؿ  (العميا، الكسطى كالتنفيذية)حث اإلدارة المختمفة -
 الذم يخػػػػػدـ عممية التطكير المستمر كالمطمكبة بالشكؿ الذم يؤدم بالنتيجة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة االقتصادية؛

                                                 
1
 30. المرجع نفسو، ص 

2
 247. عدناف ىاشـ السمراني، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 المساىمة في تحقيؽ الرقابة عمى المؤسسة االقتصادية؛ -

 الكصكؿ إلى المستكل الذم يعزز المركز التنافسي لممؤسسة االقتصادية؛ -

 .إيجاد أفضؿ السبؿ لبلستثمار األمثؿ لمطاقات اإلنتاجية المتاحة لممؤسسة -

 العوامل المؤثرة في تخفيض التكاليف: ثالثا
نظرا ألىمية تخفيض التكاليؼ في زيادة ربحية المؤسسة االقتصادية، زيادة إنتاجيتيا، رفع حصتيا السكقية 
كتحقيؽ مزايا أخرل، فيي ترتبط بمجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر فييا سكاء كاف ذلؾ مف الناحية اإليجابية أم 
تعزيزىا أك مف الناحية السمبية أم تؤثر فييا سمبا، لذلؾ البد مف التعرؼ عمييا كتحديدىا قصد إحكاـ الرقابة 

 .عمييا
 :العوامل الداخمية -1

تككف ىذه العكامؿ مكجكدة في البيئة الداخمية لممؤسسة كتتفاعؿ فيما بينيا، مما يجعميا تؤثر عمى 
 .المؤسسة االقتصادية بصفة عامة كعمى عممية تخفيض التكاليؼ بصفة خاصة

 إّف العنصر البشرم ىك أىـ ما تممكو المؤسسة كأفكاره ىي رؤكس األمكاؿ الحقيقية ليا، :العوامل البشرية -1-1
فمف خبلؿ طاقاتو اإلبداعية كاكتسابو لمخبرة العالية في طرؽ تنظيـ العمؿ كتنفيذه يؤدم إلى تخفيض 

كيمثؿ العنصر البشرم عنصر حاسـ في نجاح أك فشؿ المؤسسة لما . التكاليؼ كزيادة جكدة المنتجات
يقـك بو مف إنجازات لصالح المؤسسة فيما يخص عمميات التخطيط، التصميـ، التشغيؿ، الرقابة كمختمؼ 

كيتفاكت اإلنجاز اإلنساني مع مستكيات القابمية أك الميارة كمستكل الحكافز المقدمة، . الكظائؼ اإلدارية
كقد أكدت العديد مف الدراسات عف العبلقة القائمة بيف عدد مف المتغيرات في ىذا المجاؿ مثؿ قيمة 

 . األجر، الجيد اإلنساني كحجـ اإلنجاز

ىناؾ العديد مف العكامؿ الفنية التي تؤثر في تخفيض تكاليؼ المؤسسة االقتصادية، نذكر : العوامل الفنية -1-2
 :أىميا فيما يمي

ينبغي عمى المؤسسة تصميـ منتجاتيا بطريقة مبلئمة لتحقيؽ فرص بيعية أكبر كذلؾ : طبيعة المنتوج -أ 
يتحقؽ عندما تتمكف المؤسسة مف تخفيض تكاليفيا إذا ما استطاعت تصميمو كفؽ الشكؿ الذم يسيؿ 

كالمؤسسة عمييا متابعة كباستمرار طرؽ كضع مكاصفات أحسف لممنتكج كذلؾ حسب اإلمكانيات . إنتاجو
المتاحة لدييا مف أجؿ تخفيض تكاليفيا المتعمقة بو كبالشكؿ الذم ال يؤثر عمى مستكل جكدتو كمكاصفاتو 

 .التي تعّبر عف قدراتو التي يحتكم عمييا
تتمثؿ في مختمؼ كسائؿ العمؿ اليدكية كاآللية المستخدمة في تقديـ المنتكج، : وسائل العمل المستخدمة -ب 

كتتأثر ىذه الكسائؿ بالتطكر الفني كالتكنكلكجي كذلؾ ما ينعكس عمى مكاصفات المنتكج، أسمكب العممية 
 .اإلنتاجية كعمى عامؿ الزمف، مما يؤثر عمى إنتاجية األفراد كبالتالي عمى تكاليؼ المؤسسة

تتعرض العممية اإلنتاجية في المؤسسة االقتصادية إلى عدة مشاكؿ مف بينيا تعطؿ اآلالت، : الصيانة -ج 
مما يؤدم إلى زيادة تكاليؼ المؤسسة حيث تتجو إلى القياـ باإلصبلحات مف خبلؿ التدخؿ االضطرارم 
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المرتبط بتكقؼ اآلالت بسبب تعطؿ أحد أجزائيا أك تغيير األجزاء المتآكمة كىي ما يعبر عنيا بالصيانة 
كيمكف أف تككف الصيانة كقائية كالتي تتمثؿ في اإلجراءات التي تتكفؿ بعدـ تكقؼ اآلالت عف . اإلصبلحية

العمؿ كتضمف سيرىا، كنظرا ألّف الصيانة ىي كظيفة أساسية في جميع األنشطة، تساىـ في ضبط 
 .1التكاليؼ كفي تجّنب النتائج الخطيرة التي يمكف أف تعكد إلى عطؿ نظاـ تقني أك خطأ إنساني

كتتمثؿ ىذه العكامؿ في مختمؼ الكسائؿ المستخدمة في المجاؿ اإلدارم عمى مستكل : العوامل اإلدارية -1-3
 .المؤسسة االقتصادية

تتمثؿ في مختمؼ الكسائؿ المسخرة التي يتـ اعتمادىا إلعداد : أساليب التخطيط، الرقابة واتخاذ القرار - أ
الخطط كالتنبؤ، مف خبلؿ تكفير كتحديد البيانات كالمعمكمات المستخدمة ألغراض التخطيط، كتشمؿ 
المعايير التي يتـ اعتمادىا في عممية الرقابة عمى معنكيات، نشاطات كأداءات العامميف بالمؤسسة، 

باإلضافة إلى مختمؼ األساليب التي يتـ االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات مف حيث المركزية كالبلمركزية 
 .كمستكل إشراؾ العامميف في اتخاذىا

يمثؿ ىذا النظاـ، نظاـ متكامؿ يتككف مف مجمكعة مف األفراد، األجيزة، : نظام المعمومات اإلداري - ب
اإلجراءات كمختمؼ األنظمة الفرعية لممعمكمات التي تزّكد اإلدارة بمختمؼ المعمكمات الدقيقة كالكافية التي 
تحتاج إلييا عف األنشطة الدقيقة كعف إنجاز الكظائؼ اإلدارية مف تخطيط، تنظيـ، قيادة، رقابة كاتخاذ 

، كقد أصبحت المعمكمات مف المكارد اإلستراتيجية التي تمنح لممؤسسة قدرة أكبر كأسرع عمى 2قرارات
االستجابة لمتطمبات السكؽ سكاء عمى  مستكل اإلنتاج أك التكزيع، كىذا ما يمكف المؤسسة مف تخفيض 

 .تكاليفيا المختمفة

ىذه العكامؿ تؤثر سمبا عمى تخفيض التكاليؼ نظرا الرتكاب بعض األخطاء عمى : عوامل داخمية أخرى -1-4
 .مستكل المؤسسة

 تتعمؽ ىذه العكامؿ بأخطاء يتـ ارتكابيا في : عوامل تتعمق بأخطاء عمى مستوى نشاطات المؤسسة -أ 
 :3المؤسسة كبالذات عمى مستكل نشاطاتيا كتتمثؿ في

ىناؾ العديد مف مسيرم المؤسسات يربطكف مصطمح التكمفة : التركيز الحصري عمى نشاطات التصنيع- 1أ
بالتصنيع غير أنو في الكاقع، التكاليؼ اإلجمالية لممؤسسة تخص مختمؼ األنشطة األخرل المتمثمة في 

 .التسكيؽ، الخدمات، التطكير التكنكلكجي، كمف ثـ ينبغي األخذ بعيف االعتبار تكاليؼ ىذه األنشطة
في كثير مف األحياف يتـ تركيز برامج تخفيض التكاليؼ عمى النشاطات التي : إهمال النشاطات الصغيرة -2أ

ىمػػاؿ تمؾ التي ليا قسـ صغير منيا كذلؾ ما ينعكس سمبا عمػػى   تحتكم عمى أقساـ كبيرة مف ىذه التكاليؼ، كا 

                                                 
1
 ، تاريخ www.kantakji.org مظير قنطقجي، ترشيد عمميات الصيانة باألساليب الكمية، مركز الدكتكر سامي مظير قنطقجي لتطكير األعماؿ،  

 10.، ص03/06/2011االطبلع 
2
 58.، ص1998 سعد غالب ياسيف، نظـ المعمكمات اإلدارية، عماف، دار الباز لمنشر،  

3
 G.Garibaldi, Stratégie concurrentiel – choisir et gagner, édition d’organisation, Paris, 1994, P.99 

http://www.kantakji.org/
http://www.kantakji.org/
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 .برامج تخفيض التكاليؼ
رغـ أىمية كجكد ركابط بيف المؤسسة كمكردييا، فالمؤسسة نجدىا ال تعطي : نقائص استغالل الروابط- 3أ

لذلؾ أىمية كبيرة، خاصة كأّف مثؿ ىذه الركابط كالعبلقات مع المكرديف تحقؽ إيجابيات كبيرة، كضماف 
 .النكعية كالحصكؿ عمى خدمات ما بعد البيع مما يحقؽ لمؤسسة إيجابيات أكبر

في كثير مف الحاالت تمجأ المؤسسة إلى إقصاء مصادر تمّيز منتجاتيا مما قد : إهمال تمّيز المنتوج -4أ
 . يفقدىا زبائنيا، لذلؾ عمييا أف تحقؽ برامج تخفيض تكاليفيا في النشاطات التي ال تمس تمّيز المنتكج

إّف اعتماد المؤسسة عمى تخفيض تكاليفيا قد يجعميا : عوامل تتعمق بأخطاء مرتبطة بتكاليف الالجودة -ب 
تتغاضى عف تحقيؽ تقّدـ عمى مستكل جكدة منتجاتيا مما ينعكس فيما بعد عمى المؤسسة مف خبلؿ 

ارتفاع تكاليفيا مف جديد، رغـ أّف ذلؾ يمكف تفاديو عند تحقيؽ جكدة عمى مستكل منتجاتيا، كتتمثؿ ىذه 
. التكاليؼ فيما يسمى بتكاليؼ البلجكدة كالتي تتعمؽ بتكاليؼ تخص نقص أداء المنتكج لمتطمبات الزبائف

 :كأىـ ىذه التكاليؼ نذكر

  :تكاليف الفحص، االختبار والتفتيش -1ب
 .كتتمثؿ في التكاليؼ التي تنجـ عف التأكد مف مطابقة المنتكج لممكاصفات المحددة: تكاليؼ الفحص -

كتتمثؿ في التكاليؼ التي تتعمؽ بتجربة المنتكج عمميا لمتأكد مف صبلحيتو كقدرتو عمى : تكاليؼ االختبار -
 .أداء كظيفتو

كتتمثؿ في التكاليؼ التي تتعمؽ بأخذ عينات مف المنتكج قيد التنفيذ أك المنتجات التامة : تكاليؼ التفتيش -
 .كالتحقؽ مف مستكل جكدتيا

 تعكد ىذه التكاليؼ إلى عدـ مطابقة المنتكج لممكاصفات التي تحددىا المؤسسة مف :تكاليف الالمطابقة -2ب
لى عدـ تطابقيا مع حاجات الزبائف مف جية أخرل ، مما يستدعي إعادة النظر في المنتكج كمف ثـ 1جية، كا 

 .قد تقع المؤسسة أماـ تناقض زيادة تحسيف جكدة المنتكج أك تخفيض التكاليؼ
 :تتمثؿ في العكامؿ التي تككف ناجمة عف بعض األخطاء كالتي تتمثؿ في: عوامل ترتبط بأخطاء أخرى -ج 

 حدكث أخطاء في تقدير التكاليؼ بسبب تقارير غير دقيقة؛ -

 التركيز عمى تخفيض التكاليؼ مما يجعؿ المنتكج غير مقبكؿ لدل الزبائف؛ -

اعتماد المؤسسة كمية عمى تخفيض التكاليؼ مما يضعيا أماـ خطر التقميد مما يؤثر عمى تنافسيتيا في  -
 السكؽ؛

تقميؿ اإلنفاؽ بشكؿ يؤدم إلى أضرار عمى المدل البعيد مثؿ عدـ اإلنفاؽ عمى صيانة المعدات حيث  -
 يؤدم ذلؾ إلى انييار المعدات عمى المدل البعيد؛

 عػػػدـ األخذ بعيف االعتبار التغّير التكنكلكجي مما يؤثر عمى المؤسسة مف ناحية عدـ قدرتيا عمى المنافسة  -

                                                 
1
 Ahmed Slaimi, La gestion par la qualité, publication universitaires de Annaba, revue perspective N°3 

décembre 1997, P.34 
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 ، أم إلى مستكل المنافسيف المعتمديف عمى التطكر التكنكلكجي؛1بسبب صعكبة تخفيض ىذه التكاليؼ

اعتماد المؤسسة عمى مبادرة تخفيض التكاليؼ بطريقة مثمى لتعزيز األرباح عمى المدل القصير مما قد  -
تستنزؼ الجيكد في التطكير التنافسي األطكؿ أمدا نظرا لزيادة عدد المنافسيف أك عكدة ارتفاع التكاليؼ 

 .مجددا بسبب ظركؼ السكؽ المتغيرة باستمرار

إّف ىذه األخطاء قد تؤثر عمى نجاح المؤسسة في تخفيض تكاليفيا خاصة في المدل الطكيؿ لذلؾ عمى 
المؤسسة أف تعمؿ عمى التقميؿ مف ىذه األفكار كأف تحاكؿ أف تتفادل ما باستطاعتيا تفاديو حتى تضمف 

 .تخفيض التكاليؼ كتحقيؽ أىدافيا
 العوامل الخارجية -2

تتناكؿ ىذه العكامؿ جميع المؤشرات المكجكدة في البيئة الخارجية كالتي ليا دكرىا الذم تمعبو في التأثير 
 :عمى أداء المؤسسة خاصة في مجاؿ تخفيض تكاليفيا كمف أىـ ىذه العكامؿ يمكف التطرؽ إلى

تتمثؿ في التعميمات األساسية التي تحكـ تصرفات المشاريع االقتصادية المختمفة : القوانين والتشريعات -2-1
، كبذلؾ يمكف أف تؤثر 2كفؽ االتجاىات التي يحددىا مشرع ىذه القكانيف كالتشريعات كال يسمح بتجاكزىا

عمى مستكل كحرية عمؿ المؤسسة، مما ينعكس عمى أدائيا كمف ثـ عمى تخفيض تكاليفيا رغـ أّف ىذه 
القكانيف في بعض الحاالت قد تساىـ في نجاح المؤسسات ككضع حكاجز أماـ المنافسة الخارجية أك 

 .كضع معايير لدخكؿ المؤسسات األجنبية تككف تخدـ مصمحة المؤسسة االقتصادية في الداخؿ

أصبح التطكر التكنكلكجي مف أىـ العناصر التي تساىـ في تصميـ منتجات : التطور التكنولوجي -2-2
كرفع إنتاجيتيا كأسمكب لو دكره في تحسيف أداء العمميات اإلنتاجية مف خبلؿ استخداـ تقنيات المؤسسة 

حديثة تساىـ في كضع طرؽ جديدة لئلنتاج كتسيير المؤسسات بما يخدـ مصالحيا كيخفض في تكاليفيا 
 .كفي سرعة أدائيا

تعّد الدراسات كالبحكث بمثابة نشاط إبداعي يتـ عمى أساس قكاعد عممية، تيدؼ إلى : الدراسات والبحوث -2-3
زيادة المعرفة العممية كالتقنية كاستخداميا في مجاؿ النشاط اإلنتاجي، كقد أصبح تطكير كتحسيف 
المنتجات كأداء العمميات في مجاالت األعماؿ المختمفة، يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى نشاطات البحث 

كالتطكير، كأصبحت التقنيات الحديثة تساىـ في تحسيف القدرة التنافسية لممؤسسة عند أخذ بعيف االعتبار 
 .دكر التجديد كاالبتكار في تحقيؽ إستراتيجية المؤسسة خاصة في مجاؿ تخفيض التكاليؼ

كذلؾ مف خبلؿ ما يكفره ىذا السكؽ مف إمكانيات بشرية، مما يؤثر عمى برامج : سوق العمل وتركيبه -2-4
عمؿ المؤسسة كاتجاىاتيا كيتضح تأثيره بشكؿ كبير في المؤسسات التي تحتاج إلى اختصاصات كخبرات       

 .محددة كبمستكل عالي، مما ينعكس عمى معدالت إنتاجيا كمستكل جكدة منتجاتيا كالخدمات المقدمة

                                                 
1
 G. Garibaldi, Op.cit, P.100 

2
 261. عدناف ىاشـ السمراني، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 كآلية لتخفيض التكاليفأثر الخبرة : المطمب الثاني
  أثر الخبرةمفهوم : أوال

ىي ظاىرة اإلنتاج المتراكـ، حيث أّف إنتاج منتكج جديد كاحد يؤدم إلى  (Effet d’expérience)أثر الخبرة 
التكمفة الكحدكية اإلجمالية "تعتمد نظرية أثر الخبرة عمى أّف ك، 1انخفاض كقت اإلنتاج كبذلؾ انخفاض التكاليؼ

، أم أّف التكمفة الكحدكية 2"لمنتكج ما تتناقص بنسبة ثابتة كمما كاف اإلنتاج المتراكـ ليذا المنتكج يتضاعؼ مرتيف
تنخفض بمقدار معّيف إذا تضاعؼ الحجـ مرتيف، كبمعنى آخر أنو كمما تتضاعؼ التجربة المتراكمة لممؤسسة 

% 30 ك %10في النشاط المدركس، فإّف االنخفاض يككف عمكما ما بيف 
كبالتالي يمكف القكؿ أّف أثر الخبرة . 3

 كمما تراكـ اإلنتاج في % 30 إلى %10يؤدم إلى انخفاض التكاليؼ الكمية لممنتكج بنسبة ثابتة تتراكح مف 
 :كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ شكؿ منحنى الخبرة كاآلتي. المؤسسة كتضاعؼ

 
يقـك منحنى الخبرة عمى فكرة أساسية ىي أنو كمما زاد معدؿ تراكـ المخرجات تنخفض تكاليؼ الكحدة، 

أم . (ب)تتمتع بمزايا أكبر في التكمفة أكثر مما تتمتع بو المؤسسة (أ)لذلؾ نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أّف المؤسسة
نبلحظ كجكد عبلقة عكسية بيف تكمفة إنتاج الكحدة كعدد الكحدات المنتجة، بحيث أنو كمما تضاعؼ حجـ 

اإلنتاج تنخفض التكمفة الكحدكية لئلنتاج، كما أّف منحنى الخبرة يفترض أّف الكقت البلـز إلنتاج سمعة أك تقديـ 
 . خدمة يتناقص بزيادة عدد الكحدات المنتجة كذلؾ

 العوامل المؤدية إلى أثر الخبرة: ثانيا
 :4يتكقؼ الكصكؿ إلى أثر الخبرة عمى تحقيؽ العكامؿ التالية

                                                 
1
 GUEDJ.N, Le contrôle de gestion pour améliorer la performance d’entreprise, 3

ème
 édition d’organisation, 

Paris, 2000, P.86  
2
 27.، ص2005، اإلسكندرية،  1 أبك زيد كماؿ خميفة، الرقابة عمى عناصر التكاليؼ، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط 

3
 562. محمد الفيكمي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 Stratégor, Politique générale de l’entreprise: stratégie, structure, décision, identité. Dirigé par Jean-Pierre 

Détrie (groupe HEC de Jouy-en-Josas), 3
ème

 edition, Editions Dunod, , Paris, 2000, P.64 
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 :اقتصاديات الحجم -1

 تخفيض تكمفة إنتاج الكحدة عف (Economies d’échelle)يقصد باقتصاديات الحجـ أك اقتصاديات السّمـ
مف خبلؿ تكزيع التكاليؼ الثابتة عمى حجـ  (إنتاج كميات كبيرة لكحدات متشابية)طريؽ اإلنتاج عمى نطاؽ كاسع

كبير مف اإلنتاج ىذا مف جية، كمف جية أخرل اإلنتاج عمى نطاؽ كاسع يمنح المؤسسة فرصة الكصكؿ إلى 
تقسيـ العمؿ كالتخصص فيو بشكؿ كبير مما يككف لو أثر إيجابي عمى إنتاجية العامؿ، حيث أّف تخصص كؿ 
عامؿ في أداء ميمة معّينة كمحددة تكسبو الميارة البلزمة في تأدية ىذه المياـ بطريقة جيدة كعندما تكبر الطاقة 

اإلنتاجية لممؤسسة كيرتفع مستكل االستغبلؿ فييا سيؤدم ذلؾ إلى تحقيؽ كفكرات كبالتالي انخفاض تكمفة 
اقتصاديات الحجـ ىي تمؾ الكفكرات التي تحصؿ عمييا المؤسسة نتيجة لمكبر حيث كمما زاد حجـ إذف . الكحدة

. 1إنتاج ىذه األخيرة كمما تمكنت مف الحصكؿ عمى انخفاض تكاليؼ اإلنتاج بالنسبة لكؿ كحدة تقـك بإنتاجيا
لكف ىذا ال يعني زيادة اإلنتاج بغض النظر عف حجـ الطمب ألّف ذلؾ سيزيد مف تكمفة التخزيف كتكمفة المنتجات 
التالفة مما يؤدم إلى إضعاؼ قدرة المؤسسة عمى سرعة االستجابة لمتغيرات السكؽ، كلكف المؤسسة التي تحاكؿ 
تبني إستراتيجية التكمفة المنخفضة عمييا أف تسعى إلى زيادة حصتيا في السكؽ بما يصؿ باإلنتاج إلى الطاقة 

 .القصكل
كلمكصكؿ إلى كفكرات الحجـ فإّف بعض المؤسسات تندمج لتككيف شركة كاحدة حتى يتـ تكزيع تكمفة 

تطكير منتكج جديد كتكمفة التسكيؽ عمى حجـ مبيعات أكبر كبالتالي تنخفض تكمفة المنتكج بما يسمح ليا بتحقيؽ 
، 2األرباح أك زيادتيا، كما قد تتجو إلى القياـ بتحالؼ إستراتيجي مع مؤسسة منافسة لتحقيؽ مصمحة مشتركة

المكاد األكلية بتكاليؼ أقؿ مف خبلؿ فرض قكتيا في كذلؾ بيدؼ زيادة أكبر في اإلنتاج كالحصكؿ عمى 
 .التفاكض مع المكرديف مما يؤثر عمى تكمفة المنتكج النيائي لممؤسسة

لكف ك رغـ ما تحققو اقتصاديات الحجـ مف مزايا في تخفيض التكمفة، إال أنيا تحتكم عمى سمبيات تحّد 
 :3مف تمؾ المزايا التي تقّدميا لممؤسسة كالتي تتمثؿ فيما يمي

 المشاكؿ اإلدارية نتيجة كبر حجـ المؤسسة؛ -

 ظيكر تزايد درجة االحتكار، حيث تصبح المؤسسة تتمتع بدرجة كبيرة مف السيطرة عمى السكؽ مما يؤدم إلى  -

 التراخي كتضاؤؿ الرغبة في التجديد كاالبتكار؛

تزايد نصيب الكحدة مف النفقات التسكيقية، حيث أّف كبر حجـ المؤسسة يؤدم إلى اتساع دائرة تكزيع إنتاجيا  -
 مما يؤدم إلى رفع تكاليؼ تكزيع الكحدة؛

تبلشي كؿ اقتصاديات الحجـ بعد تخطي المؤسسة لحجـ معيف، حيث تتضاءؿ اقتصاديات تقسيـ العمؿ  -
 كالكثير مف الكفكرات الفنية؛

                                                 
1
 138.، ص1997 إسماعيؿ محمد محركس، اقتصاديات الصناعة كالتصنيع، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  

2
 Roger Perrotin, Le marketing achats, 3

ème
 édition, édition d’organisation, Paris, 1999, P.25 

3
  144.، ص 1998 أحمد بممرابط كىاركف الطاىر، التحميؿ االقتصادم الجزئي، منشكرات جامعة باتنة، باتنة، الجزائر،  
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انخفاض حجـ الطمب عمى اإلنتاج مما يسبب تحميؿ التكمفة الثابتة عمى قميؿ مف الكحدات المنتجة مما يعني  -
 ؛1حصكؿ عكس ما كانت تطمح إليو المؤسسة

اإلنتاج الكبير قد يضع المؤسسة أماـ مكقؼ عدـ القدرة عمى االستجابة الحتياجات زبائنيا حسب المكاصفات  -
 .(عدـ اىتماميا بالجكدة)المطمكبة

تؤكد ىذه السمبيات أّف مزايا اقتصاديات الحجـ غير دائمة، حيث يرل الكثير مف الخبراء أّف تحقيؽ 
نما محدكد كمؤقت، فبعد الكصكؿ إلى  الكفكرات مف خبلؿ اقتصاديات الحجـ ليس بالشيء الدائـ كالمستمر كا 

كىك الحد األدنى لحجـ المصنع الضركرم الكتساب : الحد األدنى لمعدؿ الكفاءة)مستكل معّيف مف المخرجات
ال يمكف بعدىا تحقيؽ إال القميؿ مف اقتصاديات الحجـ التي يمكف أف تنشأ مف  (2"اقتصاديات حجـ ذات مغزل

 . التكسع في اإلنتاج
 :أثر التعّمم -2

عندما نبدأ بإنتاج منتكج جديد فإننا نتعمـ خطكات اإلنتاج قبؿ بدء اإلنتاج كلكف التعمـ ال يتكقؼ فإننا 
نكتسب ميارات كنتفيـ أسباب عيكب المنتكج كمما أنتجنا عدد أكبر مف ىذا المنتكج كبالتالي فإننا نتعمـ بمركر 

الزمف، ىذا التعمـ يؤدم إلى انخفاض تكمفة الكحدة، فالمؤسسة التي بدأت في إنتاج نفس المنتكج  منذ سنة تككف 
فكمما يحدث تعمـ لمعممية - بافتراض استخداـ نفس التكنكلكجيا-تكمفتيا أقؿ مف المؤسسة التي تبدأ ىذا العاـ

اإلنتاجية تزداد كفاءة العماؿ فينخفض الكقت المستغرؽ لتنخفض بذلؾ تكمفة اليد العاممة كبعض التكاليؼ 
المرتبطة بيا، بمعنى أّنو مف خبلؿ التطبيؽ العممي تتحسف إنتاجية العامؿ عمى مدار الكقت إذ يدرؾ ىذا األخير 
عند تكرار العممية  أّم طريقة تككف أفضؿ ليؤدم الميمة المككمة إليو كالتي تؤدم إلى تخفيض الكقت الضركرم 
لئلنجاز كالجيد كالمكاد كبالتالي يتحقؽ تخفيض التكمفة، كذلؾ فإّف المؤسسة التي لدييا القدرة عمى التعمـ بسرعة 

إذف أثر .كنقؿ الخبرات بيف العامميف ستصؿ إلى تكمفة أقؿ أسرع مف مثيبلتيا التي بدأت اإلنتاج في نفس الكقت
التعمـ متعمؽ بالكقت المستغرؽ إلتماـ الميمة ككذا بحجـ اإلنتاج كبالتالي فإّف  منحنى التعمـ يعّبر عف العبلقة 

ككمية اإلنتاج المتراكمة عبر الزمف، حيث يمكف التعبير عف ىذه العبلقة  (تكاليؼ)العكسية بيف ساعات العمؿ
 :3كفؽ المعادلة التالية

 
 : حيث

x: متكسط الزمف لمكحدة عند كمية اإلنتاج التراكمية y؛ 
y :كمية اإلنتاج المتراكـ عبر الزمف؛ 

                                                 
1
 إبراىيـ براىمية، تدنية التكاليؼ كدعامة لمقدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة حسيبة بف  

 132.، ص2007/2008الشمؼ، الجزائر، - بكعمي
2
 ،المممكة العربية السعكدية المريخ، الرياض، اإلدارة اإلستراتيجية، ترجمة رفاعي محمد رفاعي كمحمد سيد أحمد عبد المتعاؿ، دارشارلز كجاريت جكنز،   

 243.، ص2001
3
 154.، ص1997 عمي أحمد أبك الحسف ككماؿ الديف الدىراكم، محاسبة التكاليؼ لمتخطيط كالرقابة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  

x = 𝑎. 𝑦𝑏
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a :الزمف الفعمي لمكحدة األكلى؛ 

b :معامؿ التعمـ كالذم يتحدد كما يمي : 

b =
لكغاريتـ نسبة التعمـ

لكغاريتـ العدد 2
 

كلكف ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المجاؿ ىك أّف تطبيؽ مفيكـ أثر التعمـ قد يكاجو بعض الصعكبات 
 :1منيا
 أّف التكاليؼ قد ال تنخفض بالضركرة بطريقة أكتكماتيكية كمما زادت خبرة المؤسسة؛ -

ف ترتب عمى ذلؾ ضررا ليـ جميعا؛- كحرب ضد المؤسسة-قد يقـك المنافسكف بتخفيض األسعار -  حتى كا 

 مف المحتمؿ أف ال يتحقؽ أّم ىامش لمربح في حالة تحكؿ المستيمكيف إلى السمع كالخدمات البديمة التي لـ  -
 .ترتفع أسعارىا خاصة في حالة قياـ المؤسسة برفع األسعار لتحقيؽ ىامش ربح مخطط

إّف أثر التعمـ يأخذ في اليبكط بعد مدة محدكدة مف الكقت عندما ال يككف ىناؾ أّم إمكانية إلبداع طريقة 
لذلؾ ك مف أجؿ تفادم . 2أفضؿ لتأدية العمؿ، أم أّف أثر التعمـ يككف ميـ كمفيد أثناء بدء عممية جديدة فقط

الكقكع في الصعكبات المذككرة سابقا كاالستفادة القصكل مف مزايا أثر التعمـ فإنو يتعّيف عمى المؤسسة أف تحسف 
استخداـ خبرة عاممييا باإلضافة إلى االىتماـ الدائـ بتدريبيـ خاصة كأّف أثر التعمـ لـ يعد مقتصرا فقط عمى 

 .كظيفة اإلنتاج بؿ تعداىا ليشمؿ كظائؼ أخرل كأنشطة مختمفة في المؤسسة

 :التجديد واستبدال العمل برأس المال -3

إّف تراكـ الخبرة يسمح مف جية بالقياـ بتعديبلت عمى المنتكج بيدؼ إلغاء العناصر اإلضافية أك الزائدة أك 
تعكيضيا بمككنات اقتصادية أكثر، كمف جية أخرل تحسيف عمميات اإلنتاج بالتعكيض التدريجي كاالستبداؿ 

، فمثبل مف أجؿ صناعة كتركيب تمفاز في بداية (استبداؿ العمؿ برأس الماؿ)المتزايد لميد العاممة بكسائؿ اإلنتاج
 قطعة، أما اليـك كبفضؿ التحسيف في المنتكج ككذا 5.000السبعينيات يتطمب مجمكعة مككنة مف أكثر مف 

 قطعة، كبالتالي ىناؾ تخفيض معتبر 500عمميات اإلنتاج كاإلبداع كالتجديد كالخبرة المتراكمة ال يمـز أكثر مف 
 .3في تكاليفو

 سمبيات أثر الخبرة: ثالثا
 :4رغـ ما يحققو أثر الخبرة مف مزايا لممؤسسة إال أنو ال يخمك مف بعض السمبيات نكجزىا فيما يمي

نما يقكـ بإدخاؿ تحسينات عمى منتكجو -  إمكانية قطع الخبرة بظيكر منافس جديد ال يحتاج إلى بناء الخبرة كا 

                                                 
1
 228.، ص2001، القاىرة، 1 عبد السبلـ أبك قحؼ، التسكيؽ مف كجية نظر معاصرة، مكتبة كمطبعة األشعاع الفنية، ط 

2
 243.شارلز كجاريت جكنز، مرجع سبؽ ذكره، ص  

3
باتنة، -  زليخة تفرقنيت، أثر التكاليؼ عمى تنافسية المؤسسة الصناعية، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الحاج لخضر 

 72.، ص2004/2005الجزائر، 
4
 Jean Josas, Op.cit, PP.73-77 
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أك إجراء بعض التعديبلت عميو، أك باستعماؿ معدات كمكاد أفضؿ كأكثر أداء تضمف لو تخفيض في 
التكاليؼ كبالتالي يمغي أثر الخبرة، فيك ليس بحاجة إلى كؿ المدة الزمنية التي استغرقتيا المؤسسة 

 الكتساب خبرتيا المتراكمة؛

مخاطر الدخكؿ في حرب األسعار كالتي تعتمد عمى تخفيض األسعار إلى أدنى المستكيات، مما يؤدم إلى  -
تخفيض مستكل المردكدية داخؿ ميداف النشاط دكف أف تنجح أّم مؤسسة في تحقيؽ كضعية جيدة كبالتالي 

 إلحاؽ الخسارة في الغالب بجميع المتنافسيف؛

يزكؿ أثر الخبرة عند ظيكر المنتجات البديمة، فعادة عندما يصؿ المنتكج إلى مرحمة النضج تظير  -
 المنتجات البديمة التي تنافس المنتجات األصمية؛ 

عندما ال يرتكز النشاط أك المنافسة عمى السعر كالتكاليؼ، أم ال تككف ىناؾ أىمية لزيادة تراكـ المنتجات  -
نما تقكـ المنافسة عمى أسس أخرل مثؿ الجكدة  .كا 

 تحسين الجودة كآلية لتخفيض التكاليف : المطمب الثالث
 مفهوم الجودة: أوال

لقد تعددت مفاىيـ الجكدة بتعدد معّرفييا كاختبلؼ كجيات النظر، فيناؾ مف ينظر إلى الجكدة عمى 
، 1"عبارة عف مجمكعة مف خصائص المنتج التي تحدد مدل مبلءمتو لكي يقـك بتأدية الكظيفة المطمكبة منو:"أنيا

، كحسب الجمعية 2"درجة مطابقة منتج معّيف لتصميمو أك مكاصفاتو:"كىناؾ مف ينظر إلييا عمى أنيا
القابمية :"، كعّرفت عمى أنيا3"جكدة منتكج أك خدمة ىك قابميتو إلرضاء حاجات المستعمميف:" فإفّ AFNORالفرنسية

بأّف الجكدة تعني التخمص مف العيكب، بمعنى أّف معدؿ األخطاء يجب أف  (ISHIKAWA)، كيرل 4"لبلستعماؿ
، 5"يككف قميبل جدا سكاء في تصميـ المنتج أك الخدمة أك في تقميؿ إعادة العمؿ الخاطئ كنسبة معدالت التفتيش

 فقػد عػّرؼ الجػػػكدة بأنيا تعبيػر عف مقػدار الخسػػػارة التي يمكػف تفػادييا كالتي قػػػػد يسببيا المنتػػػػػج   (TAGUCHI)أمػػا
 .  6"لممجتمع بعد تسميمو، كيتضمف ذلؾ الفشؿ في تمبية تكقعات الزبكف كالفشؿ في تمبية خصائص األداء

 :7مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أّف الجكدة تأخذ ثبلث معاني كىي
كىي الجكدة التي يتـ تحديدىا عند تصميـ المنتكج كتتككف مف بعض الخصائص : جكدة التصميـ -

 كالمكاصفات المممكسة أك غير المممكسة الكاجب تكفرىا في المنتكج أك الخدمة كفقا الحتياجات المستيمكيف؛

 كىي تمؾ الجكدة المرتبطة بظركؼ اإلنتاج الفعمية مف خػػػػػػػػبلؿ مطػػػػػػػػابقة المنتكج لممكاصفات : جػػػػػػكدة اإلنتاج -

                                                 
1
 59.، ص1999، مكتبة كمطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، ط(1011-9000) سمير محمد عبد العزيز، جكدة المنتج بيف إدارة الجكدة الشاممة كاإليزك 

2
 290.، ص2007 سعيد محمد الخكالني، إدارة النشاط اإلنتاجي كالعمميات، مدخؿ التحميؿ الكمي، دار الكفاء، اإلسكندرية، ط 

3
 Jean Benassy, La gestion de production, Paris, Mames, 2

ème
 édition, 1990, P.177  

4
لياـ يحياكم، الجكدة كالسكؽ، مجمة آفاؽ، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، العدد   44.، ص2001، مارس 5 عمي رحاؿ كا 

5
 24.، ص2001 بكمديف يكسؼ، تأىيؿ المنتجات التصديرية في إطار تسيير الجكدة الشاممة، رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية، جامعة الجزائر،  

6
 15.، ص2005، 1 محمد عبد الكىاب العزاكم، إدارة الجكدة الشاممة، دار اليازكرم لمطباعة كالنشر، األردف، ط 

7
 60.، ص2006 مأمكف سميماف، إدارة الجكدة الشاممة كخدمة العمبلء، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، ط 
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 المكضكعية؛ -

كىي قدرة المنتكج عمى القياـ بالكظيفة المتكقعة منو كتقديـ األداء المرضي في ظؿ ظركؼ : جكدة األداء -
 .التشغيؿ العادية كلمدة معّينة مف الزمف

كذلؾ مف خبلؿ تعدد مفاىيـ الجكدة، يمكف مبلحظة أّف أغمبية التعاريؼ المقدمة ليذا المصطمح تندرج 
تكجو ينظر لمجكدة مف زاكية المنتكج أك الخدمة كيعّرفيا عمى أنيا خمّك المنتكج مف العيكب؛ : ضمف تكّجييف

كتكجو حديث ينظر لمجكدة مف زاكية العميؿ كذلؾ مف خبلؿ مقارنة األداء الفعمي مع تكقعاتو المرجكة في المنتكج 
 . أك الخدمة

لقد أدل االىتماـ المتزايد بتحسيف الجكدة إلى االنتقاؿ مف التركيز عمى السمعة كأىمية إنتاجيا بمكاصفات 
تمبي رغبات المستيمكيف إلى اعتبار الجكدة ما ىي إال محّصمة لؤلداء الجيد لمختمؼ كظائؼ المؤسسة كنتيجة 

فالنظرة الحديثة لمجكدة تشتمؿ عمى األبعاد . لبلستغبلؿ األمثؿ لمكاردىا كأصكليا المالية كالبشرية كالتكنكلكجية
اإلستراتيجية كالتنظيمية كالتجارية كالمالية كالبشرية مما أدل إلى بركز ما يعرؼ بالجكدة الشاممة المرتبطة بجميع 
كظائؼ المؤسسة ال بالمنتج فقط، كأّف تسييرىا يتـ مف قبؿ جميع األفراد ال المختصيف بالجكدة، باإلضافة إلى أّف 

 .1مفيـك الزبكف أصبح كاسعا ليشمؿ الزبكف الداخمي كالخارجي
إّف الجكدة الشاممة تمثؿ التكيؼ المستمر لممنتكجات أك الخدمات مع ما ينتظره الزبكف مف خبلؿ التحكـ 

 :2في كظائؼ المؤسسة كأساليب العمؿ، حيث تتمّيز ببعديف ىما
 البعد االقتصادم المرتبط بتخفيض التكاليؼ لمحصكؿ عمى الجكدة؛ -

رضاء الزبائف -  .البعد االجتماعي بتعبئة كتحفيز العامميف كا 

 :3إّف لمجكدة الشاممة مجمكعة مف الخصائص تمّيزىا عف المفاىيـ التقميدية لمجكدة، يمكننا اختصارىا فيما يمي
كؿ كظائؼ المؤسسة معنية بتحقيؽ الجكدة، فالجكدة ليست حكرا فقط عمى الكظائؼ المتعمقة مباشرة  -

 ؛...، لكف أيضا كظائؼ الدعـ، اإلدارة، التسكيؽ، المكارد البشرية(التطكير، اإلنتاج، ضماف الجكدة)بالمنتكج

داخؿ كؿ كظيفة في المؤسسة، فإّف األفراد يمثمكف أعكاف الجكدة، كمسؤكلكف بصفة كاممة، كىذا ميما كاف  -
منصبيـ كمستكاىـ التنظيمي، حيث أّف كؿ فرد يصبح مسؤكؿ عف جكدة العمؿ الذم ينجزه أك المجمكعة 

 التي ينتمي إلييا، فالجكدة قضية الجميع؛

التكاليؼ، األزمنة،  )األخذ في الحسباف في إطار إدارة الجكدة الشاممة جميع حاجات كتطمعات الزبائف  -
 ؛(األداء، الجكدة بالمفيكـ الضّيؽ

                                                 
1
لياـ يحياكم، مرجع سبؽ ذكره، ص    42.عمي رحاؿ كا 

2
 يحضيو سمبللي، إدارة الجكدة الشاممة مدخؿ لتطكير الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية، المؤتمر الكطني األكؿ حكؿ المؤسسة االقتصادية كتحديات  

 4.، ص23/04/2003-22المناخ االقتصادم الجديد، جامعة كرقمة، 
3
:  بف ساىؿ كسيمة، قاسمي خضرة كبزقرارم عبمة، دكر الجكدة في تحقيؽ كفاء الزبائف لممؤسسة، مداخمة مقدمة إلى الممتقى العممي الكطني حكؿ 

إستراتيجيات التدريب في ظؿ إدارة الجكدة الشاممة كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية، كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، جامعة الطاىر 
 5.، ص11/11/2009-10سعيدة، الجزائر، - مكالم



 الفصل األول                                                 تكاليف المؤسسة االقتصادية وآليات تخفيضها

 

47 

 

 مكرد داخؿ المؤسسة؛- انتشار عبلقة زبكف -

كؿ كظيفة تكجو كسائميا الخاصة المادية كالبشرية نحك التحسيف المستمر، كذلؾ بتكجيو مكاردىا نحك  -
 التحسيف كالتطكير، كالكقاية مف المشاكؿ بدال مف المجكء إلى التصحيح كالعبلج؛

كؿ كظيفة معنية بالجكدة عبر دكرة المنتكج، منذ مرحمة دراسة السكؽ إلى خدمة ما بعد البيع، مركرا  -
 بالتطكير، الطرؽ، المشتريات، اإلنتاج، البيع كالتكزيع؛

إّف الجكدة في إطار أسمكب إدارة الجكدة الشاممة، ال تقتصر عمى جكدة المنتكج أك الخدمة، بؿ تتعداه  -
لتشمؿ جكدة األنشطة كالعمميات في المؤسسة ككؿ، بمعنى أّف الجكدة تندمج في ثقافة المؤسسة، حيث أّف 

 كؿ أفراد المؤسسة في كؿ المستكيات يجب ألف يدمجكا الجكدة في عمميـ؛

إدارة الجكدة الشاممة ىي إدارة تشاركية، تعتمد عمى مكاىب العامميف أيضا لمتحسيف المستمر ألداء  -
 المؤسسة؛

البقاء، المركنة، مردكدية أكثر : إدارة الجكدة الشاممة ىي أسمكب إدارم ييدؼ إلى إرضاء حاجات المؤسسة -
ثباتا كاستقرارا، إرضاء حاجات أفرادىا؛ كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى رضا الزبكف ككضع ىذا عمى رأس 

 . قائمة األكلكيات
 

 الجودة  تكمفة :ثانيا 
يقصد بتكمفة الجكدة مجمكع التكاليؼ التي يتطمبيا أداء األعماؿ بشكؿ صحيح ككفؽ المعايير المحددة 

فتكمفة . مضافا إلييا تكمفة تصحيح األخطاء عند كقكعيا كتكمفة إعادة األعماؿ عند أدائيا بشكؿ غير صحيح
تصحيح األخطاء عند كقكعيا أك إعادة األعماؿ التي لـ تتـ بشكؿ سميـ يطمؽ عمييا التكمفة السمبية أك تكمفة 

عدـ التقيد بمعايير األداء أك تكمفة الجكدة الرديئة أك تكمفة فشؿ الرقابة، أما التكمفة الناتجة عف السعي لضماف 
أّف األعماؿ تتـ بشكؿ صحيح مف المرة األكلى يطمؽ عمييا التكمفة اإليجابية أك تكمفة الكقاية أك تكمفة التقيد  

 .بمعايير األداء أك تكمفة الرقابة، كمجمكع التكمفة السمبية كالتكمفة اإليجابية ىك ما يعرؼ بتكمفة الجكدة
تكمفة الجكدة إلى أربعة  (*ASQC)لقد قسمت لجنة تكمفة الجكدة التابعة لممجمكعة األمريكية لرقابة الجكدة

 :1أقساـ كىي
 :تكمفة الوقاية -1

ىي مجمكعة التكاليؼ الناتجة عف األعماؿ كالنشاطات التي تقـك بيا المؤسسة لمنع تقديـ منتجات أك 
خدمات ذات جكدة متدنية، كتشتمؿ ىذه النشاطات كاألعماؿ عمى تكظيؼ أفراد مؤىميف في كؿ المستكيات، 
 .التدريب المستمر، التخطيط لمجكدة، كرقابة الجكدة، كتحتسب تكمفة الكقاية ضمف تكاليؼ الجكدة اإليجابية

 
                                                 

*
 American Society for Quality Control 

1
تحسيف الجكدة كتخفيض التكمفة كزيادة اإلنتاجية، كرقة بحثية، معيد اإلدارة العامة، الرياض، المجمد السابع :  عبد اهلل بف مكسى الخمؼ، ثالكث التميز 

 5.، ص1997كالثبلثكف، العدد األكؿ، مايك 
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 :تكمفة التقويم -2

ىي مجمكعة التكاليؼ الناتجة عف األعماؿ كالنشاطات المتعمقة بتقكيـ المنتكج كالتي تتـ لمتأكد مف أّف 
المؤسسة لـ تنتج منتجات أك تقّدـ خدمات ذات جكدة متدنية أك غير مطابقة لممكاصفات المطمكبة، كتشتمؿ ىذه 
النشاطات عمى جمع البيانات عف المنتجات كالخدمات كتحميميا، كتحتسب تكمفة التقكيـ ضمف تكاليؼ الجكدة 

 .اإليجابية
 : تكمفة العيوب واألخطاء الداخمية -3

عادة األعماؿ  ىي مجمكعة التكاليؼ الناتجة عف تصحيح األخطاء كالعيكب كمعالجة المشكبلت الداخمية كا 
 داخؿ المؤسسة، كتشتمؿ عمى تكاليؼ تصحيح األساليب كالطرؽ كالكسائؿ المستخدمة، كتحتسب ضمف تكاليؼ 

 .الجكدة السمبية
 :تكمفة العيوب واألخطاء الخارجية -4

ىي مجمكعة التكاليؼ الناتجة عف تصحيح األخطاء كالعيكب بعد تقديـ الخدمة أك المنتكج لمعميؿ، 
كتشتمؿ عمى العيكب كاألخطاء في الخدمة أك المنتكج التي يكتشفيا العميؿ كيبّمغ عنيا المؤسسة، كينتج عنيا 

 .إعادة المنتكج أك رفض الخدمة كتحتسب ضمف تكاليؼ الجكدة السمبية
ىذه العناصر األربعة تمثؿ تكمفة الجكدة كالتي تيدؼ إدارة الجكدة الشاممة إلى الحد منيا كذلؾ عف طريؽ 
زيادة االستثمار في التكمفة اإليجابية كالمتمثمة في تكمفة الكقاية كتكمفة التقكيـ لتخفيض التكمفة السمبية المتمثمة 

في األخطاء الداخمية كالعيكب الخارجية، لكف مع مراعاة أف ال يتجاكز االستثمار في تكمفة الكقاية كتكمفة التقكيـ 
عادة األعماؿ  .تمؾ التكاليؼ الناتجة عف األخطاء كالعيكب كاإلىدار كا 

 :1تظير أىمية قياس تكمفة الجكدة  مف خبلؿ
 تعد تكمفة الجكدة أداة لتخطيط كقياس كفاءة تطبيؽ برنامج الجكدة كالميزانية البلزمة لتحقيقو؛ -

 تعد تكمفة الجكدة أداة لتحديد كتحميؿ مكاقع القصكر كانخفاض مستكل الجكدة؛ -

 .تساىـ تكمفة الجكدة في تكجيو التخطيط إلى ما يسمح بتحقيؽ المستكل األمثؿ لمجكدة -

 :إّف قياس تكمفة الجكدة يساىـ في تحقيؽ األىداؼ التالية لممؤسسة
 تقييـ التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة الناتجة عف عدـ جكدة منتجاتيا كتحديد كيفية تخفيضيا؛ -

 نكعية العماؿ مف خبلؿ نشر نتائج تقييـ تكمفة الجكدة، كتقييـ التحسيف المحقؽ في مجاالت الجكدة؛ -

 .ضماف متابعة سياسة الجكدة عمى المدل البعيد -

 عالقة الجودة بالتكاليف: ثالثا
لقد سادت في السابؽ فكرة الجكدة العالية ىي مرادؼ لمتكاليؼ المرتفعة، حيث يعتقد الكثير أف تحسيف 

الجكدة يكمؼ مبالغ ضخمة تتجاكز العائد مف التحسيف، كقد أدل ىذا المفيـك عف الجكدة إلى عدـ إقباؿ العديد 
                                                 

1
 سالمي ياسيف، الطرؽ الحديثة لحساب التكاليؼ كاتخاذ القرار في المؤسسة، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة  

 151.، ص2009/2010، 3الجزائر
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مف المؤسسات عمى االستثمار في تحسيف الجكدة كتطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة ككسيمة لتحقيؽ ىذا 
لكف تبّيف أف ىذا المفيكـ غير صحيح ألف الكاقع يؤكد لنا أّف االستثمار في تحسيف جكدة اإلنتاج . الغرض

 .كالخدمات يؤدم إلى زيادة اإلنتاجية كتخفيض التكاليؼ كما أّف العائد مف االستثمار يفكؽ قيمة االستثمار
إّف التجربة اليابانية دليؿ عمى جدكل االستثمار في إدارة الجكدة الشاممة ككسيمة لتحقيؽ التميز كالقدرة 

قميميا كعالميا، حيث أثبتت ىذه التجربة أفّ  الجكدة ليست سبب التكمفة العالية كلكف سكء "عمى المنافسة محميا كا 
، أم أّف البلجكدة ىي التي تعطي تكاليؼ مرتفعة، كما بّينت دراسات تـ إجراؤىا أّف 1"الجكدة ىي التي تكمؼ

 مف رقـ أعماؿ %10تكاليؼ البلجكدة ىي العناصر اليامة في زيادة تكاليؼ المؤسسة، حيث أّف حكالي 
فالمؤسسات التي ترغب في البقاء كالقدرة عمى .2المؤسسات الفرنسية يتـ خسارتيا بسبب كجكد الضائع كالمعيب

المنافسة ليس ليا خيار سكل االستثمار في تحسيف الجكدة لما لو مف دكر كبير في تحسيف إنتاجيتيا كتخفيض 
 . تكاليفيا كمف ثـ زيادة أرباحيا

 :كيمكف تكضيح ما سبؽ بالشكؿ التالي

 
يتضح مف خبلؿ الشكؿ أّف أىـ ما تؤدم إليو عممية تحسيف الجكدة في المؤسسة ىك تخفيض التكاليؼ 
مف خبلؿ تخفيض تكاليؼ اإلنتاج ككذا تكاليؼ الكظائؼ األخرل التي تساىـ في تقديـ المنتكج لمعميؿ، خاصة 

كأّف ذلؾ يككف مف خبلؿ رفع اإلنتاجية كتخفيض التكاليؼ المرتبطة بالرقابة كالتفتيش مما يسمح في النياية 
 .بزيادة أرباح المؤسسة

                                                 
1
 Jean-Claude TARONDEAU, Stratégie industrielle, 2

ème
 édition, Paris, 1998, P.241 

2
 قكيدر عياش، إدارة الجكدة الشاممة كأسمكب لتحقيؽ تنافسية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، مداخمة مقدمة في الممتقى الدكلي حكؿ متطمبات تأىيؿ  

 10.، ص18/04/2006-17الشمؼ، الجزائر، -المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية، جامعة حسيبة بف بكعمي

.العالقة بين الجودة والتكمفة: (3-1)الشكل رقم   

Source : Jean-Claude TARONDEAU, Stratégie industrielle, 2
ème

 édition, Paris, 1998, P.24 

 

 ذحظٍُ انجىدج

 

ذخفُض انركانُف غُز 

 انًثاشزج
ذخفُض ذكانُف 

 انالجىدج
 رفغ اإلَراجُح

ذخفُض ذكانُف انخذياخ 

 نهىظائف األخزي

 سَادج األرتاح

 ذخفُض ذكانُف اإلَراج
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 :كما يمكف تكضيح أىمية تحسيف الجكدة في المؤسسة مف خبلؿ الشكؿ التالي

 
مف خبلؿ الشكؿ نستنتج أف تحسيف الجكدة يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ تقميؿ إعادة التشغيؿ، 
تقميؿ األخطاء، تقميؿ التأخر كتحسيف استغبلؿ المكاد كاآلالت، مما يساىـ في تحسيف إنتاجية المؤسسة الشيء 
الذم يسمح ليا بغزك السكؽ بجكدة عالية كبسعر أقؿ الشيء الذم يسمح ليا بالمحافظة عمى بقائيا كاستمرارىا 

 .في األسكاؽ كخمؽ فرص عمؿ أكثر فيما بعد
 كآلية لتخفيض التكاليف  التخريج: المطمب الرابع

في إطار اقتصاد يتميز بشدة المنافسة فإف إتباع إستراتيجية التركيز عمى ما يعرؼ بمب أك جكىر المينة 
(Cœur de métier)  يعّد النشاط األكثر إنشاء لمقيمة بالنسبة لممؤسسة كلمزبكف، لكف إلى جانب ذلؾ ىناؾ أنشطة

أخرل ال تستطيع المؤسسة إنجازىا بشكؿ أفضؿ مقارنة بمؤسسة أخرل متخصصة، مما يدفعيا إلى تككيؿ 
متخصصيف خارج إطار لّب مينتيا، كىك ما يعرؼ بإستراتيجية التخريج التي تسمح لممؤسسة باستغبلؿ مزايا 
محيطيا لضماف مكارد خارجية داعمة لمكاردىا الداخمية بدؿ االستثمار في تكفير ىذه األخيرة العتبارات عديدة 

 .أىميا تخفيض التكاليؼ كتحسيف الجكدة
 مفهوم التخريج : أوال

لقد ظير مصطمح التخريج في فترة الثمانينيات كعرؼ انتشارا كاسعا مع مطمع التسعينيات، كلقد كاف في 
النظافة، اإلطعاـ، : البداية مقتصرا عمى الكظائؼ الداعمة التي ال تساىـ في خمؽ القيمة بصفة مباشرة مثؿ

الحراسة كاالستقباؿ، ثـ تكسع بعد ذلؾ ليشمؿ الكظائؼ اإلستراتيجية، ىذا المصطمح متداكؿ بكثرة في األدبيات 
التسييرية كلو معاني كتعاريؼ مختمفة كما لو تسميات عديدة تختمؼ مف مكاف ألخر، فالدكؿ األنجمكسكسكنية 

بينما في كندا  (Externalisation)أما الدكؿ الفرانكفكنية فتستعمؿ مصطمح (Outsourcing)تستعمؿ مصطمح
 (.Impartition)يستعمؿ مصطمح

.تحسين الجودة في المؤسسة: (4-1)الشكل رقم   

 ذخفُض انركانُف ذحظٍُ انجىدج
 

 ذمهُم إػادج انرشغُم
 ذمهُم األخطاء

 ذمهُم انرأخز
 ذحظٍُ اطرخذاو اِالخ وانًىاد

 ذحظٍُ اإلَراجُح

 غشو انظىق تجىدج أػهً

 

يزكش يُافظح أفضم 

 واطرًزارَح فٍ انظىق

خهك فزص 

 ػًم أكثز

العييار فمة، دكر الجكدة في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، : المصدر
 59.، ص2004/2005جامعة الجزائر، 
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يعّرؼ التخريج بأنو كسيمة عمؿ إستراتيجية، كىك التنازؿ عف عممية صناعية أك جزء منيا لمقاكؿ مف 
سكاء كانت ىذه العممية لمصيانة، المناكلة، المكجستيؾ، الحراسة، اإلعبلـ اآللي، اإلطعاـ،  (Sous-traitant)الباطف

، أك بمعنى آخر التخمي عف جزء مف القيمة المضافة ...البحث، التككيف، الفكترة، الدفع، خدمات ما بعد البيع
ترجمة :" كعّرؼ بأنو. 1لممؤسسة مف أجؿ ىامش أكثر كبيدؼ تحسيف الجكدة كالحصكؿ عمى قابمية رّد الفعؿ

 بمعنى: Sourcingك، خارجي بمعنى: Out: إذ يتككف ىذا األخير مف شطريف (Outsourcing)لممصطمح اإلنجميزم
االحتياجات، التي عمى المؤسسة تكريدىا مف محيطيا الخارجي، مف خبلؿ تعيد المؤسسة منفذة األمر لممؤسسة 

 . 2مصدرة األمر بإنجاز أعماؿ محددة، كفي إطار تكاليؼ كمكاصفات متفؽ عمييا
 كما عّرؼ أيضا عمى أنو تككيؿ حقيقي لنشاط ما بعقد طكيؿ األجؿ ييدؼ إلى خمؽ القيمة المضافة مف 

 . 3(مكرد/ زبكف)خبلؿ خمؽ عبلقة شراكة 
مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أّف التخريج ىك معالجة باطنية ألنشطة مكجكدة أصبل بالمؤسسة كضمف 
 قائمة مياميا، لكف ألسباب ترتبط إما بالتكاليؼ أك بالجكدة كالتخصص تفّضؿ المؤسسة إخراجيا، كما يمكف

 :4القكؿ أّف التخريج يعرؼ مف خبلؿ أربع خصائص أساسية ىي
 االلتجاء إلى مكرد خارجي؛ -

 أحيانا يتكافؽ مع مفيـك نقؿ المكارد المادية أك البشرية؛ -

تتـ في إطار تعاقدم يتجمى مف خبلؿ تحديد االلتزامات كالتعيدات المتبادلة بصفة إجمالية كأكثر مصداقية  -
 مف التعاقد مف الباطف؛

 .تتمّيز بأنيا ارتباط طكيؿ األجؿ بيف المؤسسة كمكردييا -

نشير إلى أنو قد يقع نكع مف الخمط في استعماؿ مصطمح التخريج، ففي بعض األحياف يمكف أف يشّبو 
فالتخريج مرتبط بأنشطة إستراتيجية . لذلؾ يجب التمييز بيف المصطمحيف (Sous-traitance)بالتعاقد مف الباطف

كتمتد لفترات متكسطة كطكيمة المدل، بينما التعاقد الباطني يرتبط بأنشطة ثانكية كتمتد لفترات قصيرة المدل؛ 
كما أّف إستراتيجية التخريج تشترط كجكد النشاط الذم تـ إخراجو داخؿ المؤسسة أم ككنو جزء مف مياميا، لكف 

التعاقد الباطني مرتبط بنشاط أك أكثر ال يككف مكجكدا أصبل بالمؤسسة لذا تطمب مف غيرىا إنجازه، كما قد 

                                                 
1
 Jean Brilmane, Les meilleures pratiques de management, 3

ème
 édition d’organisation, Paris, France, 2001, 

P.423 
2
 قاسمي خضرة كبزقرارم عبمة، دكر التعاقد الباطني في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية، مداخمة مقدمة في الممتقى الدكلي الرابع حكؿ المنافسة  

- كاإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة حسيبة بف بكعمي
 12.، ص9/11/2010-8الشمؼ، الجزائر، 

3
 رابح بكقرة كعبيد اهلل فطيمة، أثر إخراج كظيفة المكارد البشرية عمى أداء كتنافسية المؤسسة، مداخمة مقدمة في الممتقى الكطني حكؿ إستراتيجيات التدريب  

 سعيدة، الجزائر،- في ظؿ إدارة الجكدة الشاممة كمدخؿ لتحقيؽ الميزة ، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة طاىر مكالم
 1، ص10-11/11/2009

4
 عبيد اهلل فطيمة، إستراتيجية إخراج النشاطات كأداة حديثة لتفعيؿ قرارات المؤسسة، مداخمة مقدمة في الممتقى الدكلي حكؿ صنع القرار، جامعة تممساف،  

 3.، ص15/04/2009-14الجزائر، 
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يككف ذلؾ النشاط مكجكد في المؤسسة كتتعاقد باطنيا إلنتاج منتكج ما أك أجزاء لمنتكج أك لمنتجات بسبب عدـ 
 .1(أسباب ترجع لمعجز في الطاقة اإلنتاجية)تمكنيا مف تمبية الطمب

 دوافع التخريج : ثانيا
 :2ىناؾ عدة أسباب تدفع المؤسسة إلى اتخاذ قرار التخريج يمكف إيجازىا في ما يمي

 : تخفيض التكاليف -1

لمقياـ بالعمؿ أقؿ تكمفة مف تنفيذه داخميا ىي  (المكرد)إّف األسباب التي تجعؿ تكاليؼ مؤسسة أخرل 
أسباب متعددة، فباإلضافة إلى انخفاض تكمفة اليد العاممة ىناؾ طرؽ التنظيـ، التكنكلكجيا المستعممة، أثر الخبرة 

 ...  المتراكمة، اقتصاديات الحجـ
 : المردودية المرتفعة لالستثمارات -2

ف كػػػػػػػػاف تنفيذ العمػػػػؿ   انطػػػػػبلقا مف نظرية التكاليؼ المقارنة فإف المؤسسة تمجأ إلى العمؿ الخارجي حتى كا 
داخميا أقؿ تكمفة مف المجكء إلى التخريج كىذا لبلستفادة مف القدرات المالية التي يكفرىا الكسب الخارجي في 

 .        استثمارات أكثر مردكدية  كالتي تتناسب مع تخصصات المؤسسة
 : المردودية اإلستراتيجية -3

فإف المؤسسة مطالبة بتغيير إستراتيجيتيا  (االجتماعية،التكنكلكجية، السياسية)نظرا لمتحكالت االقتصادية
حسب الكضع السائد فالمؤسسات المندمجة تجد صعكبة لمتخمي عف قطاع سكقي معيف أك تغيير نشاطيا أك 
تكقيؼ إنتاج معيف، بينما تقؿ ىذه الصعكبة عند المؤسسات التي تمجأ إلى التخريج، كذلؾ بالمجكء إلى فسخ 

 . عبلقة الشراكة عند الضركرة
 : زيادة المرونة -4

.  مف الشركات أف اليدؼ مف التخريج ىك زيادة المركنة% 69في دراسة مست الشركات الكندية أكدت 
إف التخريج يخفض مف حجـ المسؤكليات الكاجب تحّمميا مثؿ تسيير أصناؼ مختمفة مف العماؿ كيسمح 

 . لممسيريف مف التركيز فقط عمى األمكر كالقضايا التي يمكف تنفيذىا داخؿ المؤسسة

 : الحاجة إلى النقل الضماني لممعارف -5

بعض النشاطات يمكف أف تعتمد عمى الكثير مف المعارؼ العممية الضمنية مثبل عندما نككف بصدد 
استغبلؿ تكنكلكجيا معقدة كحديثة، فإف ىذا النكع مف المعارؼ يصطدـ بالكثير مف الحكاجز فمف جية يكجد 

مشكؿ عدـ تناظر المعمكمات كبالتالي احتماؿ االختيار الخطأ، كمف جية أخرل ىناؾ مشكؿ نشر سّر المعرفة 
 .كالتكنكلكجيا

 :العوامل االجتماعية -6

  إّف االستثمػػػػار ال يخص المجاؿ المادم، فالجانب البشرم ىك اآلخر جّد ميػػػػـ لتحقّػػؽ المؤسسة تطػػػػػػػكرات 
                                                 

1
 12. قاسمي خضرة كبزقرارم عبمة، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 6 - 5. عبيد اهلل فطيمة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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البحث عف اإلبداع، امتبلؾ الكفاءات المثالية لتحقيؽ األداء المنشكد، البحث عف الخبرة : مممكسة كىذا ما يبرر
، محاكلة رسممة المعارؼ الداخمية في إطار البحث الدائـ عف (L’intelligence économique)كالذكاء االقتصادم

 .   األحسف
 : 1الدوافع المتعمقة بالنشاط -7

طريقة فعالة لمراقبة أداء النشاطات، غير أّف ىناؾ صعكبة  (Best practice)تعتبر طريقة الممارسة األفضؿ
إّف المؤسسة . في العمؿ بيا، حيث يمكف اعتماد التسيير بالنشاطات مف بناء نظـ ضبط لكؿ نشاط عمى حدا

كيمكف تكضيح أىـّ الدكافع . تيدؼ إلى تطكير أداء النشاط المخرج مف خبلؿ زيادة مساىمتو في خمؽ القيمة
 :المؤدية إلى التخريج مف خبلؿ الشكؿ التالي

 دوافع التخريج: (5-1)الشكل رقم 

 
عبيد اهلل فطيمة، إستراتيجية إخراج النشاطات كأداة حديثة لتفعيؿ قرارات المؤسسة، مداخمة مقدمة في الممتقى  مف إعداد الطالب اعتمادا عمى: المصدر

 6.، ص15/04/2009-14الدكلي حكؿ صنع القرار، جامعة تممساف، الجزائر، 

 .نبلحظ مف خبلؿ ىذا الشكؿ أّف أىـ دافع لممؤسسة في اتخاذ قرار التخريج ىك تخفيض التكاليؼ
 فوائد وأخطار التخريج: ثالثا

إّف التخريج ىك إستراتيجية تيدؼ إلى تقميص حجـ المؤسسة مف خبلؿ تككيؿ بعض المياـ كالنشاطات أك 
حتى الكظائؼ إلى بعض المكرديف، فيك يسمح بتخفيض التكاليؼ كالحصكؿ عمى جكدة عالية كأداء أحسف مف 

حيث يعتبر التخريج الكسيمة األسرع كاألقؿ تكمفة التي تجعؿ المؤسسة . خبلؿ المجكء إلى المكارد الخارجية
 .2تتحصؿ عمى المكارد كالميارات دكف أف تمتمكيا داخميا

لكف رغـ ما يكفره التخريج مف مزايا إال أنو تترتب عنو مجمكعة مف األخطار كالمتمثمة أساسا في فقداف 
لحاؽ التبعية بالمؤسسة إلى مكردىا باإلضافة إلى  المعارؼ كالتعمـ التنظيمي كالميارة التكنكلكجية كالكفاءات كا 
البلتأكد المرتبط بالنشاط المخرج كاألداء السيئ لو نتيجة افتقار المكرد لمخبرة ككذلؾ ظيكر بعض التكاليؼ 

 .الخفية
 

 
 

                                                 
1
 Barthélemy.Jérôme, Stratégies d’externalisation, 3

ème
 édition, Ed.Dunod, Paris, 2007, P.14 

2
 Ibidem, P.92 

25%

28%

33%

49%

زٌادة المرونة

التنظٌم اإلستراتٌجً

الجودة العالٌة

تخفٌض التكالٌف

(أوروبا)دوافع التخريج
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 كآلية لتخفيض التكاليف  التحكم في وظائف المؤسسة: المطمب الخامس

إّف معنى الكظيفة في الكاقع ىك مرتبط بجكانب معنكية أكثر منيا مادية، حيث تتعّمؽ بالمياـ كالعمميات 
كليس باليياكؿ المادية الحقيقة في المؤسسة بشكؿ أساسي، كقد تختمؼ كظائؼ المؤسسة مف حيث العدد مف 

مؤسسة إلى أخرل ألسباب ترجع إما لحجـ المؤسسة أك طبيعة نشاطيا، كلكف المتفؽ عميو ىك أّف جّؿ 
المؤسسات تتشابو في الكظائؼ األساسية التي تعتمد عمييا لبمكغ أىدافيا، كمف الكظائؼ األساسية التي يعتمد 

عمييا نشاط المؤسسة االقتصادية باختبلؼ أنكاعيا الكظائؼ االستغبللية أك مجمكعات العمميات كاألنشطة التي 
تساىـ في مجمكعيا في تنفيذ البرامج كالخطط المتعمقة بالجانب التشغيمي لممؤسسة، كلقد تـ اعتبار العمميات 

كاإلنتاج كالتسكيؽ ككظائؼ استغبللية ألنيا مرتبطة بالنشاط المادم أك  (الشراء كالتخزيف)المرتبطة بالتمكيف
 . 1التنفيذم لممؤسسة

 التحكم في وظيفة التموين: أوال
تشغؿ كظيفة التمكيف حيزا كبيرا في نشاط المؤسسة، ككجكدىا بيا يعّد أساسا لمقياـ بالنشاط اإلنتاجي 
كالخدماتي نظرا لمدكر الياـ كاألساسي الذم تقكـ بو، فيي تضمف تدبير كتكفير كؿ ما تحتاجو المؤسسة مف 

بالكميات المطمكبة كالنكعية المحددة كفي الكقت المناسب كبأقؿ  (كسائؿ اإلنتاج، مكاد أكلية كغيرىا)مدخبلت 
كتشمؿ ىذه الكظيفة في الكاقع مجمكعتيف مف األعماؿ المترابطة فيما بينيا ككؿ منيما يكّمؿ اآلخر . تكمفة ممكنة

 .  ىما نشاطي الشراء كالتخزيف
إّف التحكـ في ىذه الكظيفة كأدائيا لمياميا بكفاءة اقتصادية عالية، مف شأنو أف يؤدم إلى التخفيض مف 

خاصة إذا عممنا أف ىذه التكاليؼ تشكؿ نسبة -تكاليؼ الشراء كالتخزيف كمف ثـ التكاليؼ اإلجمالية لممؤسسة
باإلضافة إلى ضماف استمرارية التمكيف بالكمية كالنكعية - كبيرة مف إجمالي التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة

كاآلجاؿ المطمكبة، كعميو فإّف أّم تقصير في ىذه الكظيفة مف شأنو أف يؤدم إلى خمؽ مشاكؿ كثيرة تقؼ حائبل 
 . (سنتطرؽ بالتفصيؿ إلى ىذه الكظيفة في الفصؿ الثاني). دكف تقدـ المؤسسة

 التحكم في وظيفة اإلنتاج: ثانيا
إّف كظيفة اإلنتاج باعتبارىا إحدل الكظائؼ الرئيسية في منظمات األعماؿ ىي تمؾ العممية التي يتـ 

كمع أّف ىذه الكظيفة مف . 2ليا قيمة نفعية بأقؿ تكمفة ممكنة (سمع أك خدمات أك أفكار)بمقتضاىا خمؽ منتجات
اختصاص المؤسسات الصناعية، إال أنو يمكف الحديث عف إنتاج الخدمات، فاإلنتاج ىك مجمكعة العمميات 

يد عاممة، عمؿ اآلالت )اليادفة التي تعمؿ عمى تحكيؿ المكاد األكلية كالمكاد المساعدة باستعماؿ مدخبلت أخرل
إلى منتجات نيائية مف سمع كخدمات تككف مطمكبة مف طرؼ زبائف المؤسسة كقادرة عمى إشباع  (...كالطاقة
كيبقى مضمكف ىذه الكظيفة ىك الكصكؿ إلى تحقيؽ أكبر مردكد مف خبلؿ نكعية المنتجات كاحتراـ . رغباتيـ

 .رغبات المستيمكيف
                                                 

1
 313.، ص1998، الجزائر، 1 دادم عدكف ناصر، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، ط 

2
 9.، ص2002مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة، مكتب القاىرة لمطباعة كالتصكير، القاىرة، -  جماؿ ظاىر أبك الفتكح حجازم، إدارة اإلنتاج كالعمميات 
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 :مف أىـ أىداؼ كظيفة اإلنتاج إنتاج منتجات ذات نكعية جيدة في األجؿ المطمكب كبأقؿ تكمفة، حيث
يمكف معرفة النكعية بصفة عامة مف خبلؿ قدرة المنتكج أك الخدمة عمى إشباع احتياجات : النكعية -

 .المستعمميف، ككذا مطابقتو لمكاصفات مكتب الدراسات

أم احتراـ اآلجاؿ التي تفرضيا التزامات المؤسسة مع الزبائف، حيث تتحدد ميمة اإلنتاج بدكرة : اآلجاؿ -
 إّف التقميؿ مف ىذه المدة يعني زيادة .إنتاج المؤسسة أم عممية تحكيؿ المكاد األكلية إلى منتكج نيائي

 . 1اإلنتاجية المادية أم الكمية المنتجة لساعة عمؿ أك لآللة، ىذه الزيادة مف شأنيا التقميؿ مف تكمفة اإلنتاج

يجب أف تسمح تكمفة اإلنتاج بتحقيؽ ىامش عمى سعر البيع، كبالتالي يجب تحديدىا بصفة : التكاليؼ -
 .تقديرية

تقانو تؤدم إلى تخفيض تكاليؼ كظيفة اإلنتاج كمف ثـ التكاليؼ اإلجمالية  إّف المعرفة الجيدة لئلنتاج كا 
 :2لممؤسسة، كلتحقيؽ ذلؾ يمكف االعتماد عمى عدة أمكر نذكر منيا ما يمي

 حيث المؤسساتغالبان ما ييمؿ تخطيط اإلنتاج في تخفيض التكاليؼ عمى الرغـ مف أىميتو في نجاح  -
ييدؼ إلى تمبية أىداؼ التسكيؽ المتغيرة مع احتياجات السكؽ كتحقيؽ االستفادة القصكل مف الطاقات 
كالمكارد المتكفرة باألسمكب األقؿ تكمفة كتأميف التكازف بيف االحتياجات مف جية كبيف الطاقات كالمكارد 

. المتكفرة مف جيٍة أخرل
كما ال يخفى دكر التصميـ اليندسي في تخفيض التكاليؼ، فمو أىمية بالغة ألّف لو دكر في تحديد ماىية  -

ج كأساليب التصنيع كمكاصفات المكاد ك ككيفية تصنيعو مف خبلؿ تحديد تصميـ لممنتكجالطبيعة الفنية لممنت
 مف ناحية أخرل فإنو ال يخفى عمى الباحث أف مرحمة التصميـ تككف ، كاآلالت المستخدمةاليد العاممةك

 التكمفة، األمر الذم حرؾ نحك التكجو إلى مفيـك مبمغج كتحديد كعامبلن أساسيان في ىيكمة تكمفة المنت
. (التكمفة المستيدفة)التصميـ في حدكد تكمفة معينة

كما يمكف استخداـ مدخؿ تحميؿ القيمة في تدعيـ جيكد تخفيض التكاليؼ كالذم يتمثؿ في تمؾ األنشطة  -
 .التي تستيدؼ التخمص مف العطؿ كالتمؼ كاإلنتاج المعيب

 كالذم يعمؿ كنظاـ الرقابة بالمكازنة يعمؿ خارج نظاـ (Kaizen Costing)التحسيف المستمر لمتكمفةأما نظاـ  -
المعيارية بخبلؼ التكاليؼ ييدؼ إلى تخفيض التكاليؼ الفعمية كجعميا أقؿ مف ، حيث التكاليؼ المعيارية

نظاـ قد استخدـ مف قبؿ  فإّف ىذا اؿكليذا.  الذم يركز عمى تحقيؽ التكاليؼ المعياريةىذه األخيرةنظاـ 
ككجكده مع التكاليؼ المستيدفة ساعد الشركات . شركات صناعة السيارات اليابانية لتخفيض تكاليؼ اإلنتاج

 .اليابانية بشكؿ كبير لتحقيؽ أىداؼ تخفيض التكاليؼ في تصميـ كتطكير دكرة اإلنتاج
كما أنو يمكف تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ برمجة اإلنتاج، حيث تيدؼ البرمجة إلى تحقيؽ أعمى إنتاجية  -

لكؿ عنصر مف عناصر العمؿ المستخدمة في عممية اإلنتاج عف طريؽ ضماف التكازف في استخداـ ىذه 
                                                 

1
 Gilles Bressy et Christian Konkuyt, Economie d’entreprise, éditions Dalloz, 8

ème
 édition, Paris, 2006, P.88  

2
 190. نبيو بف عبد الرحمف الجبر، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 في (Just In-Time)نظاـ اإلنتاج في الكقت المحدد مثؿ استخداـ ،العناصر كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ ليا
 .الشراء كاإلنتاج

 التحكم في وظيفة التسويق: ثالثا
يعّرؼ التسكيؽ بأنو مجمكعة العمميات كالمجيكدات التي تبذليا المؤسسة مف أجؿ معرفة أكثر لمتطمبات 
السكؽ، كما يجب إنجازه في مجاؿ مكاصفات المنتكج الشكمية كالتقنية، حتى تستجيب أكثر ليذه المتطمبات مف 

جية، ككؿ ما يبذؿ مف جيكد في عممية تركيج كتكفير المنتكج لممستيمؾ في الكقت المناسب كبالطريقة المبلئمة، 
تكتسي كظيفة التسكيؽ أىمية كبيرة في . 1حتى تبيع أكبر كمية ممكنة منو كبأسعار مبلئمة تحقؽ أكثر أرباحا ليا

المؤسسة ألنيا كسيمة لتحقيؽ أىدافيا المتعددة، فيي عبارة عف نشاط مستمر يبدأ قبؿ دكرة اإلنتاج كيستمر 
 :  2أثناءىا كحتى إلى ما بعدىا، إذ تيدؼ ىذه الكظيفة إلى

 دراسة كتكقع احتياجات المستيمكيف؛ -

 إنشاء منتكج أك خدمة لسكؽ خاص؛ -

 عرض المنتكج أك الخدمة في المكاف المناسب؛ -

 اإلعبلـ بكجكد منتكج أك خدمة بمختمؼ خصائصيا؛ -

 بيع المنتكج أك الخدمة لممستيمؾ عمى أساس تقييـ مالي مناسب؛ -

 .ضماف متابعة تجارية لمقياـ بالتعديبلت البلزمة اتجاه السكؽ -
 :3يمكف أف يككف لمتسكيؽ أثر كبير عمى مستكل كىيكؿ التكمفة، كذلؾ مف خبلؿ عدة عناصر نذكر منيا ما يمي

 :السعر -1

يعتبر السعر أحد متغيرات المزيج التسكيقي، كما أنو عامؿ أساسي في اتخاذ قرار الشراء بالنسبة لمعمبلء، 
كىك الذم يؤدم إلى نمك مبيعات كأرباح كحصص المؤسسة مف السكؽ الذم تنشط فيو، تحديد ىذا السعر يتـ 
إما كفقا لمطريقة الكبلسيكية، التي يتـ فييا إضافة ىامش الربح إلى تكمفة الكحدة، لذلؾ عندما تريد المؤسسة 

تخفيض أسعارىا تقـك عادة بتخفيض مستكل تكاليفيا، أك قد يتـ تحديد السعر مف قبؿ المؤسسة الرائدة في مجاؿ 
النشاط، كبالتالي يجب عمى المؤسسة أف تخفض مف تكاليفيا إذا أرادت الحصكؿ عمى أرباح، إذف التكمفة محدد 

مما يؤدم إلى نمك المبيعات ميـ في السعر، الذم يعتبر عامؿ أساسي في تحديد قرار الشراء كتحفيز العمبلء، 
 .كارتفاع حجـ اإلنتاج بالتالي تخفيض في التكاليؼ كفقا ألثر الحجـ

 :اإلعالنات -2

 تؤثر اإلعػػػبلنات عمى تكمفػػػة المنتكج مف خبلؿ المرحمة األكلى كالثانية مف دكرة حيػػاة المنتكج، حيث يكػػكف 

                                                 
1
 350. دادم عدكف ناصر، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 Boyer.A, L’essentiel de la gestion, édition d’organisation, Paris, 1995, P.41 

3
- آسيا بعضي، دكر أسمكب تسيير األنشطة في تدنية تكاليؼ المؤسسة، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة محمد خيضر 
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غير معركفا بالشكؿ الكافي عند الزبائف، فيككف لئلعبلنات دكر ميـ في تعريؼ كتحفيز العمبلء عمى اإلقباؿ 
 . عمى منتجات المؤسسة، مما يؤدم حتما إلى رفع المبيعات كبالتالي زيادة اإلنتاج كمف ثـ تخفيض تكمفة الكحدة

 :العمالء تحول معدل -3

تكجد جكانب أخرل في التسكيؽ يمكف أف تؤثر عمى التكمفة لكنيا ال تتسـ بالكضكح، مثؿ العبلقة بيف 
معدؿ تحكؿ العميؿ ىك النسبة المئكية مف . معدالت تحكؿ المستيمكيف عف منتجات المؤسسة كتكاليؼ الكحدة

يمكف القكؿ أّف معدؿ تحكؿ العمبلء دليؿ قدرة أك عدـ قدرة .عمبلء الشركة الذيف يتحكلكف كؿ عاـ إلى المنافسيف
المؤسسة عمى إرضاء عمبلئيا، فعندما تصبح المؤسسة غير قادرة عمى تمبية رغبات الزبائف ألّم سبب كاف 

فإنيا تفقد قدرتيا في الحفاظ عمى كالئيـ، فيمجأ ىؤالء العمبلء إلى المنافسيف بحثا عف منتكج يمّبي ىذه الرغبات 
التي لـ تستطع منتكجات المؤسسة تمبيتيا، كاكتساب أّم عميؿ يتطمب كجكد كتحّمؿ تكاليؼ خصكصا تمؾ 

 .المتعمقة باإلعبلف كالتركيج لممنتجات
تحكؿ العميؿ يعني فقداف حصة مف السكؽ كجزء مف المبيعات باإلضافة إلى خسارة ما تكّمفو مف 

، إذف تكجد (تكاليؼ الجذب)مصاريؼ أثناء جذبو ككذلؾ التكاليؼ التي ستتحّمميا مف أجؿ اكتساب عميؿ جديد
عبلقة طردية بيف تحكؿ العمبلء كالتكاليؼ، كتغطية ىذه التكاليؼ التي تتحّمميا المؤسسة مف أجؿ جذب العميؿ 
كتحقيؽ المردكدية يككف بكالء ىذا العميؿ لمدة معتبرة، كما يمكف أف يككف ليذا التحكؿ األثر السمبي في الدعاية 

 . لمنتكج المؤسسة
إّف كظيفة التسكيؽ في الكاقع ليست أشد أىمية كتعقيدا مف الكظائؼ االستغبللية األخرل كالتمكيف كاإلنتاج 

ينعكس نشاط التسكيؽ فأم خطأ في التخطيط أك التنفيذ في إال أنيا تتميز بالتداخؿ معيا بشكؿ كبير، لذلؾ 
. مباشرةن عمى األنشطة األخرل

: 1ما يميكلرفع كفاءة نشاط التسكيؽ ينبغي مراعاة 
. التخطيط السميـ لنشاط التسكيؽ -
تخفيض تكاليؼ تنمية المبيعات كاإلعبلف بالنسبة لحجـ المبيعات أم رفع كفاءة الحمبلت التركيجية كيتـ  -

. تكمفة كالتي تحقؽ رفعان مؤثران لكفاءة أداء كظيفة التسكيؽ/ ذلؾ غالبان في ضكء تطكير مؤشر الكظيفة
.  كمعدات كغيرىايد عاممةتخفيض تكاليؼ تنفيذ عمميات التسكيؽ مف  -
. ءتخفيض تكاليؼ خدمات ما بعد البيع مع مراعاة المحافظة عمى رضاء العمبل -
. تخفيض تكاليؼ تخزيف المنتجات الجاىزة لمبيع -
تطكير إجراءات التسكيؽ مف خبلؿ اختصار األعماؿ الكتابية ككقت تنفيذ البيع كالتكزيع كالتسميـ  -

. كالتحصيؿ
. استخداـ أسمكب نقطة التعادؿ في تحميؿ نشاط التسكيؽ -

                                                 
1
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دراسة السكؽ كتحميؿ المنتجات كمنطمؽ لتخفيض التكاليؼ كذلؾ بمعرفة مكاصفات المنتج كحجـ السكؽ  -
 كتبكيبيا ؤسسةكمكاصفات العمبلء كالمنافسيف كمف ثـ إعداد قائمة تفصيمية بالمنتجات التي تتعامؿ بيا الـ

يمي ذلؾ حصر . حسب المجمكعات الرئيسية، ثـ فرزىا كترتيبيا حسب قيمة المبيعات السنكية لكٍؿ منيا
المنتجات التي تحقؽ أعمى ربحية كأساليب تنميتيا كحصر تمؾ التي تتسبب في الخسارة ككضع إجراءات 

. زيادة ربحيتيا أك التخمص منيا
كمع الصعكبات التي تكاجو عمميات التغيير إال أنو يمكف اتخاذ بعض القرارات اليامة مثؿ إيقاؼ 

التعامؿ باألصناؼ الخاسرة، أك حصرىا في مركز بيع كاحد لتخفيض تكاليؼ التخزيف أك العرض، كالتخمص 
تدريجيان مف األصناؼ التي تشكؿ مبيعاتيا جزءان ضئيبلن مف حجـ المبيعات اإلجمالية خاصة إذا كانت ذات 
دخاؿ منتجات جديدة أك خدمات مثؿ الصيانة  تكاليؼ تسكيقية عالية، تكفير خدمات إضافية بعد البيع، كا 

. كاإلصبلح، كأخيران المجكء إلى التأجير أك البيع بالتقسيط
أما فيما يتعمؽ بتخفيض تكاليؼ تنمية المبيعات فينبغي في مرحمة الرككد إعادة النظر في األساليب 

المستخدمة لتنمية المبيعات كاإلعبلف عف المنتجات، كذلؾ مف خبلؿ دراسة تكاليؼ اإلعبلف كالدعاية كنتائج تمؾ 
. الحمبلت اإلعبلنية ككضع الخطط لتكجيو المبالغ المنفقة في ىذا المجاؿ إلى الكجية الصحيحة

  ؤسسةأما تكاليؼ البيع كالتكزيع فيمكف تخفيضيا مف خبلؿ تقييـ طرؽ البيع كالتكزيع المتبعة في الـ
، يمي ذلؾ تقميص عدد الفركع كمراكز (؟ككبلء / مراكز تكزيع/ الفركع/ ىؿ ىي عف طريؽ البيع المباشر )

عادة تكزيع خطكط سير الشاحنات المستخدمة في النقؿ كالتكزيع كدراسة ضغط العمؿ عمى البائعيف  التكزيع كا 
كما أنو يمكف . خارجية متخصصة كتنسيؽ عمميات التسميـ كالشحف مع العمبلءمؤسسات كالتكزيع عف طريؽ 

. تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ تبسيط إجراءات تنفيذ عمميات البيع
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 خالصة الفصل األول
مف خبلؿ ىذا الفصؿ الذم تضّمف المفاىيـ األساسية لمتكاليؼ كآليات تخفيضيا، يمكف أف نستخمص 

 :بعض النقاط كما يمي
مصطمح التكمفة يعّد مف المفاىيـ األكثر استخداما في مجاؿ المحاسبة نظرا لمعانيو المختمفة كتعّدد األطراؼ  -

 .المستعممة لمبيانات كالمعمكمات التكاليفية كاإلدارييف كالمحاسبيف كاالقتصادييف كالمستثمريف كغيرىـ

مف الضركرم تصنيؼ التكاليؼ بطريقة تتبلءـ كالغرض الذم تستخدـ فيو مف أجؿ استخبلص المؤشرات  -
 . البلزمة لتقييـ أداء األنشطة المختمفة لممؤسسة، كاالستفادة مف البيانات التكاليفية في تحقيؽ أىدافيا

نظرا لبلىتماـ المتزايد بضبط التكاليؼ المتعّمقة باإلنتاج كالرقابة عمييا مف أجؿ الكصكؿ إلى أقؿ تكمفة ممكنة  -
إلنتاج السمعة أك تقديـ الخدمة، ظيرت الحاجة ألساليب محاسبية جديدة لتحديد تكمفة الكحدة المنتجة كبالتالي 

تحديد األسعار كىك ما يعرؼ بمحاسبة التكاليؼ، إذ ال يمكف التحكـ في التكاليؼ إاّل إذا كانت المؤسسة 
مجيزة بنظاـ محاسبة التكاليؼ الذم مف بيف أىـّ أىدافو قياس كتحديد التكاليؼ الفعمية كسعر التكمفة 

 .لمكحدات

ىناؾ عّدة طرؽ لحساب التكاليؼ تختمؼ كّؿ طريقة عف األخرل باختبلؼ اليدؼ منيا، إذ ال يمكف تفضيؿ  -
... طريقة عمى أخرل بؿ ينصح فقط استعماؿ إحداىا بدال مف األخرل كفقا لطبيعة نشاط المؤسسة أك حجميا

 .حيث ال تكجد طريقة ممتازة خالية مف العيكب

إّف تخفيض التكاليؼ مع الحفاظ عمى مستكل الجكدة المناسب يعّد مف أىـ اإلستراتيجيات التي تتبناىا  -
 .المؤسسات كأكثرىا فاعمية لتحقيؽ مزايا تنافسية في ظؿ متغيرات البيئة الحديثة التي تتسـ بشدة المنافسة

شكبل متحركا بدالن مف الكضع الساكف الذم تـ االعتياد عميو، فاألمر اتجاه تخفيض التكاليؼ ينبغي أف يأخذ  -
العمؿ عمى التخفيض المستمر  قؿ تكمفة في لحظة معينة بؿ أنو يعني بدرجة أكبرأال يتعمؽ بالكصكؿ إلى 
 .لمتكمفة مع مركر الكقت

أثر : تكجد عدة آليات يمكف لممؤسسة أف تعتمد عمييا لتخفيض تكاليفيا، كقد حاكلنا التطرؽ إلى البعض منيا -
الخبرة، تحسيف الجكدة، التخريج كالتحكـ في كظائؼ المؤسسة، حيث تناكلنا بشيء مف التفصيؿ كيفية التحكـ 
في كؿ مف كظيفتي اإلنتاج كالتسكيؽ، كاكتفينا باإلشارة فقط إلى كيفية التحكـ في كظيفة التمكيف ألنيا ستككف 

  .محّؿ دراسة تفصيمية في الفصؿ الثاني
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 

  املؤسسةختفيض تكاليفلظيفة التنوين التحكه يف و
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 تمهيد

لكي يتحقؽ تشغيؿ المؤسسة بأعمى درجة ممكنة مف الكفاءة، كحتى تتحقؽ ليا المقدرة الكافية لمكاجية 
المنافسة كالتمتع بمركز تسكيقي قكم، فإنو البد مف تكفير احتياجاتيا مف المكاد كمستمزمات اإلنتاج بالمكاصفات 

المقررة كفي المكاعيد المناسبة كبأقؿ تكمفة ممكنة، ذلؾ ألّف عدـ تكفير ىذه االحتياجات بيذه الشركط سكؼ 
. يترتب عميو آثاران سمبية بعيدة المدل عمى اإلنتاج، السكؽ، كىيكؿ التكاليؼ بالمؤسسة كبالتالي عمى ربحيتيا

خاصة كأّف تكاليؼ بعض عناصر تمؾ االحتياجات غالبا ما يشكؿ عنصرا ىاما في عناصر ىيكؿ التكاليؼ 
بالمؤسسة، كنقصد ىنا بالتحديد تكمفة المكاد األكلية التي تبمغ تكمفتيا نسبة عالية مف تكمفة اإلنتاج، لذلؾ فإّف أّم 

تكفير في قيمة تكمفة المكاد كأّم رفع في مستكل األداء في كظيفة التمكيف، سيككف لو أثره الكاضح كالمممكس 
عمى إجمالي التكاليؼ، كبالتالي يعطي المؤسسة نطاقا أكسع في استخداـ األسعار كسبلح تنافسي في السكؽ، 

 .كيتيح ليا فرصة أكبر في زيادة المبيعات كزيادة نصيبيا مف الطمب الكمي، كبالتالي زيادة أرباحيا
كما أّف مفيكـ كظيفة التمكيف ال يقتصر عمى مجرد تدبير االحتياجات البلزمة كفؽ الشركط المطمكبة، بؿ 

يتسع ىذا المفيـك ليتناكؿ جانبا آخر ال يقؿ أىمية عف ذلؾ كالمتمثؿ في عمميات التخزيف لتمؾ المكاد 
كالمستمزمات، كتدفقيا في األكقات المناسبة لمراكز اإلنتاج، مما يسمح بتخفيض تكمفة األمكاؿ المستثمرة في 

المخزكف إلى أقؿ حد ممكف دكف التضحية بالشركط السابقة، فذلؾ أيضا يؤثر عمى مستكل كفاءة كظيفة التمكيف 
 .بشكؿ مباشر كىذا يؤثر بدكره عمى الكفاءة اإلنتاجية لممؤسسة

كىذا الفصؿ ىك محاكلة لئلحاطة ببعض ما يتعمؽ بكظيفة التمكيف ككيفية التحكـ فييا مف أجؿ تخفيض 
تكاليؼ المؤسسة، كذلؾ مف خبلؿ تقسيمو إلى ثبلثة مباحث تتناكؿ المكضكع مف عدة جكانب، حيث يتناكؿ 

المبحث األكؿ مفاىيـ أساسية حكؿ كظيفة التمكيف، ثـ يتـ التطرؽ إلى عممية التحكـ في عناصر كظيفة التمكيف 
لتخفيض التكاليؼ كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى عممية التحكـ في كظيفة الشراء في المبحث الثاني، ثـ إلى عممية 

 .التحكـ في كظيفة التخزيف في المبحث الثالث
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 حول وظيفة التموينمفاهيم أساسية : المبحث األول
إّف اتساع رقعة المنافسة دفع المؤسسات إلى السعي نحك الحفاظ عمى مركزىا في السكؽ عف طريؽ تقديـ 
منتجات ذات جكدة كأسعار تنافسية، كال يمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ إال بتخفيض التكاليؼ المرتبطة بالمدخبلت، 
كىذا ما أدل إلى ظيكر كظيفة التمكيف ككظيفة ذات أىمية بيف مختمؼ الكظائؼ، كبدأت حينئذ تستقؿ شيئا 

 . فشيئا عف كظيفتي اإلنتاج كالتسكيؽ المتاف ألحقت بيما لفترة طكيمة
كلما كانت كظيفة التمكيف تتضمف النشاط اليادؼ إلى تكفير كؿ ما تحتاجو المؤسسة مف كسائؿ إنتاج 

بالكميات المطمكبة كالنكعية المحددة كفي الكقت المناسب كبأقؿ تكمفة، كذلؾ  (مكاد أكلية كغيرىا)كسمع استيبلكية
مف خبلؿ مجمكعتيف مف األعماؿ المترابطة فيما بينيا بحيث كؿ منيما يكّمؿ اآلخر كالمتمثمة في  الشراء 

كالتخزيف، فإّف أّم تقصير في تأدية ىذه الكظيفة مف شأنو أف يؤدم إلى خمؽ مشاكؿ كثيرة تقؼ حائبل دكف تقدـ 
 .المؤسسة

كفي ىذا المبحث سنحاكؿ أف نتعرؼ عمى مفيـك كظيفة التمكيف كالعناصر األساسية المككنة ليا كالمتمثمة 
 .في كظيفتي الشراء كالتخزيف ثـ التطرؽ إلى التكاليؼ المرتبطة بالتمكيف

 مـاهية التموين: المطمب األول
تشغؿ كظيفة التمكيف حيزا كبيرا في نشاط المؤسسة، ككجكدىا بيا يعّد أساسا لنشاطيا، كذلؾ نظرا لمدكر 

الياـ الذم تضطمع بو ىذه الكظيفة في رسـ المسار االقتصادم العاـ لممؤسسة مف ناحية كما تستيمكو مف 
مخصصات مف ناحية أخرل، بحيث إذا اعتبرنا  بالطبيعة أّف ىذه الكظيفة تستيمؾ جزءا مف مكارد المؤسسة، 

 .فإنيا تعد أيضا مصدرا لخمؽ القيـ المضافة بيا، أم مصدرا ىاما لثرائيا
نحاكؿ في ىذا المطمب أف نتعرؼ عمى مفيكـ التمكيف كأىدافو، بعده نبّيف مكانة كظيفة التمكيف بالمؤسسة 
باإلضافة إلى تنظيمو بيا، ثـ التطرؽ إلى الدكر االقتصادم لمتمكيف في المؤسسة سكاء عمى الصعيد الداخمي أك 

 . الخارجي ليا
 تعريف التموين وأهدافه: أّوال
 :تعريف التموين -1

التمكيف كمجمكعة مياـ :" لمتمكيف عدة تعاريؼ تختمؼ باختبلؼ كجيات النظر لمتناكلييا، فقد عّرؼ بأفّ 
كعمميات يعني العمؿ عمى تكفير مختمؼ عناصر المخزكف، المحّصؿ عمييا مف خارج المؤسسة أساسا، بكميات 

المسؤكؿ عمى تمبية :"، كعّرؼ التمكيف عمى أنو1"كتكاليؼ كنكعيات مناسبة طبقا لبرامج كخطط المؤسسة
احتياجات اإلنتاج، كفي بعض المؤسسات يغطي نشاط الشراء كتسيير المخزكنات لممكاد األكلية كالبضائع، يمكف 

. 2"تجميعيا في مصمحة مشتركة، الميـ ىك التحديد الجيد لممسؤكليات لكؿ كاحدة كتحديد التناسؽ البلـز بينيما

                                                 
1
 313. دادم عدكف ناصر، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 Elie Salin, Gestion des stocks-Les points clés, édition d’organisation, Paris, France, 1990, P.121 
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، كما 1"إمداد المؤسسة بما تحتاجو مف مستمزمات بطريقة مضمكنة كاقتصادية:" عمى أنو (Bruno Fah)كعّرفو
مؤىؿ لتأدية أّم ( مادة)ينحصر مكضكع التمكيف في ضماف إمداد المؤسسة بمنتكج:"عمى أنو (P.Colaneri)عّرفو

 .2"خدمة بيا كذلؾ بالنكعية المطمكبة كفي الكقت المحدد كبأدنى تكمفة ممكنة
مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نستنتج أّف التمكيف ىك مجمكعة العمميات كاإلجراءات التي تتـ بكاسطتيا تكفير 

مكاد أكلية، منتجات نصؼ مصنعة، )ككضع في متناكؿ مختمؼ كحدات المؤسسة كؿ المكاد كالخدمات البلزمة
الستمرار عممياتيا اإلنتاجية كذلؾ في الكقت المناسب  (آالت، طاقة، لكاـز االستغبلؿ، نقؿ، خدمات أخرل

كبالجكدة المرغكب فييا كبالكمية المطمكبة كبأقؿ تكمفة ممكنة كفي أحسف الظركؼ مف حيث الخدمة كضماف 
كبتعبير آخر يمكف القكؿ بأّف التمكيف عبارة عف تخطيط كتنظيـ نشاط الحصكؿ عمى المكارد الضركرية . التمكيف

 .لسير عممية اإلنتاج بالكمية كالمكاصفات كالميمة المحددة كبأقؿ تكمفة ممكنة
 :أهداف التموين  -2

كظيفة التمكيف كأّم كظيفة أخرل في المؤسسة لدييا أىداؼ تعمؿ مف أجؿ تحقيقيا بغرض تحقيؽ أىداؼ 
 : 3المؤسسة بأعمى كفاءة كفعالية، فيي تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

ضماف إمداد المؤسسة بكؿ ما تحتاج إليو مف مختمؼ المدخبلت بالكمية المطمكبة كالجكدة كالسعر  -
 المناسبيف كمف مصدر التمكيف المبلئـ كىذا بأقؿ تكمفة؛

البحث عف األنكاع كالبدائؿ الجديدة مف المكاد كغيرىا مف األساليب الفنية التي يمكف أف تستخدميا  -
 المؤسسة؛

محاكلة تخفيض رأس الماؿ المستثمر في المخزكف كبأسمكب ال يتعارض مع ىامش األماف كاالعتبارات  -
 االقتصادية األخرل؛

 .تكفير االحتياجات المختمفة بأقؿ التكاليؼ -

 مكانة وظيفة التموين في المؤسسة:  ثانيا
كانت كظيفة التمكيف في كقت سابؽ أقؿ اىتماما مف طرؼ اإلدارة بالمؤسسة كأقؿ تنظيما، فكانت اإلدارة 
أك الجية التي تكلى إلييا مسؤكلية التمكيف في مستكيات منخفضة مف الييكؿ التنظيمي لممؤسسة، كمع زيادة 

أىمية ىذه الكظيفة لدل المسؤكليف عمى إدارة المؤسسة، نظرا لما تمثمو مف كزف في مختمؼ جكانب النشاط، فقد 
ارتفعت إلى مستكيات أعمى عمى اليـر اإلدارم قد تصؿ إلى إلحاقيا بنيابة المديرية المالية أك نيابة المديرية 

 . 4التقنية أك اإلنتاجية كفي حاالت أخرل قد تصؿ إلى نيابة مديرية لمتمكيف

 كنتيجػػة الزدياد حػػػدة المنػػػػػػػػػافسة بيف المنتجيف في كؿ المجػػػاالت، تغّيرت النظػػػرة إلى كظيفػػػة التمػػكيػػػػػف مف
                                                 

1
، 1986/1987 سعدكف بككبكس، تنظيـ التمكيف كتسيير المخزكنات في المؤسسات الصناعية، رسالة ماجستير، معيد العمـك االقتصادية، جامعة الجزائر،  

 21.ص
2
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا 

3
 11.، ص1996/1997 ميممي الكزناجي، التمكيف كأثره عمى الحالة المالية لممؤسسة، رسالة ماجستير، معيد العمـك االقتصادية، جامعة الجزائر،  

4
 314-313. دادم عدكف ناصر، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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اعتبارىا نشاطا مساعدا إلى اعتبارىا نشاطا مستقبل مثميا مثؿ الكظائؼ األخرل بالمؤسسة، ككنيا الجياز 
، كنشير ىنا إلى أّف (المتكفرة في السكؽ) باإلمكانيات الداخمية كالخارجيةاالمؤىؿ لمقياـ بعمميات التمكيف لدرايتو

كؿ كظائؼ المؤسسة تسعى إلى تعظيـ نشاطاتيا لكف كظيفة التمكيف تحدد كيدؼ ليا أمثمية مجمكع األىداؼ 
 .   الجزئية لمختمؼ كظائؼ المؤسسة

مف خبلؿ ما سبؽ تتجمى لنا األىمية الكبرل لكجكد إدارة تمكيف بالمؤسسة، غير أّف ذلؾ شيء نسبي 
 :1باعتبار المكانة التي تحتميا في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة تتكقؼ عمى العكامؿ التالية

يمكف أف تحظى كظيفة التمكيف بإدارة خاصة كمستقمة بيا في مؤسسة كبيرة، بينما في : حجم المؤسسة -
 .مؤسسة صغيرة قد تككف تابعة إلى إحدل الكظائؼ األخرل بالمؤسسة

يمكف ربط كظيفة التمكيف بكظيفة ثانية مثؿ كظيفة اإلنتاج في حالة مؤسسة صناعية : نوع النشاط الممارس -
 .أك إنتاجية، بينما قد يفّضؿ ربطيا بالكظيفة التجارية في حالة مؤسسة تكزيع

بافتراض أّف المكاد الداخمة في اإلنتاج قد تتعرض لتغيرات مستمرة : طبيعة مركبات المادة المنتجة والمباعة -
 .في األسعار مما يعطي األكلكية إلدراج ميمة شراء ىذه المكاد ضمف مسؤكليات اإلدارة العامة

إضافة إلى ما سبؽ، فإّف كظيفة التمكيف تحتؿ مكانة ىامة في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة مف حيث 
 .الصبلحيات كالمسؤكليات كمما ازدادت كمية كقيمة المشتريات في المؤسسة

 تنظيم التموين في المؤسسة: ثالثا
إّف تنظيـ التمكيف يمعب دكرا أساسيا في السير الحسف كالمنضبط لعممية التمكيف كضماف سير العممية 

كلقد أدت التجارب العديدة إلى ظيكر طرؽ متنكعة . اإلنتاجية في المؤسسة عمى أكمؿ كجو كفي أحسف الظركؼ
 : 2لتنظيـ التمكيف نذكر أىميا

 : (التنظيم الوظيفي)التنظيم حسب المهام -1

التخطيط، التمكيف )يعتبر مف الطرؽ الكبلسيكية، كتتمثؿ ىذه الطريقة في جعؿ المياـ األساسية لمتمكيف
منفصمة كتقكـ بيا ىيئات مختمفة، كينتج عف ذلؾ أّف ىذا التنظيـ يفترض كضع ثبلث  (الفعمي، التخزيف

مجمكعات تيتـ كؿ منيا بميمة معّينة، بحيث تيتـ المجمكعة األكلى بتخطيط التمكيف الذم يشمؿ البحث، دراسة 
إلخ، بينما تيتـ المجمكعة الثانية بالتمكيف الفعمي الذم يتمثؿ في إرساؿ الطمبية، الشراء، ...الحاجات، التنبؤات

إلخ، كتيتـ المجمكعة الثالثة بالتخزيف أم كؿ ما يتعمؽ باالحتفاظ، تحضير المكاد الستيبلكيا ...المتابعة
 يعاب عمى ىذه الطريقة أنيا تفصؿ في المياـ األساسية لمتمكيف كالتي ىي في . إلخ...كتكزيعيا عمى الكرشات،

 

 الحقيقة مترابطة كمتكاممة، فقد ينتج عف ىذا االنفصاؿ عدـ االىتماـ كالبلمباالة، فمثبل قد يككف صاحب التمكيف 

                                                 
1
 مقداد كريمة، مكانة كظيفة التمكيف في إطار الديناميكية الجديدة لتسيير المؤسسات االقتصادية الجزائرية، رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك  

 3-2.، ص ص2001/2002التسيير، جامعة الجزائر، 
2
 لحكؿ سامية، مساىمة لتحسيف تسيير المؤسسات الصناعية مف خبلؿ التحكـ في كظيفة التمكيف، رسالة ماجستير، معيد العمـك االقتصادية، جامعة باتنة،  

 47-44.، ص ص1993الجزائر، 



 الفصل الثاني                                          التحكم في وظيفة التموين لتخفيض تكاليف المؤسسة

 

65 

 

الفعمي مسؤكال عف تمكيف المؤسسة فقط كال ييمو إذا كانت الكرشات مزّكدة  أـ ال ألف ذلؾ مف مياـ مجمكعة 
 .كيزكؿ ىذا النقص في حالة التنظيـ حسب المنتكجات. التخزيف

 :  التنظيم حسب المنتوجات -2

يتمثؿ المبدأ األساسي ليذا التنظيـ في أنو تسند كؿ سمسمة العمميات البلزمة لتمكيف منتكج معّيف لييئة 
التمكيف كؿ منتكج عمى حدا، كبذلؾ تككف ىذه الطريقة قد حافظت عمى ارتباط المياـ األساسية لمتمكيف، لكف 

 .يبلحظ أف ىذه الطريقة ال تصمح إال في المؤسسات التي تنتج عدد كبير مف المنتكجات
 :التنظيم حسب مراحل اإلنتاج -3

يقكـ ىذا التنظيـ عمى إسناد سمسمة عمميات تمكيف كؿ مراحؿ اإلنتاج منفصمة عف بعضيا البعض لييئة 
 .التمكيف، بحيث يتميز ىذا التنظيـ بالتقسيـ في الزماف أخذا بعيف االعتبار مراحؿ التمكيف

 :التنظيم حسب استهالك الموارد -4

يقكـ ىذا التنظيـ عمى نفس المبدأ الذم يقكـ عميو التنظيـ السابؽ غير أف الفرؽ بينيما يكمف في أف ىذا 
ففي ىذه الحالة تقـك كؿ مجمكعة . التنظيـ يتميز بالتقسيـ في الزماف آخذا بعيف االعتبار لمختمؼ مراحؿ اإلنتاج

 .بتزكيد كرشات معّينة ال بتزكيد كؿ الكرشات، كيمكف استعماؿ ىذا التنظيـ في المؤسسات الكبيرة
نبلحظ إذف أّف ىناؾ طرؽ عديدة لتنظيـ التمكيف في المؤسسة لكف رغـ تنكعيا كاختبلفيا فإنيا تخضع 

 :لنفس متطمبات كالتي ىي متطمبات التنظيـ العممي المتمثمة في
 التحديد الكاضح لممسؤكليات؛ -

 الظيكر الدقيؽ لمعبلقات الرابطة بيف مختمؼ ىيئات النشاط؛ -

 المركنة؛ -

 . إمكانية المراقبة في أّم كقت كبسرعة -

 وظيفة الشراء باعتبارها عنصرا أساسيا في التموين:  المطمب الثاني
غالبا ما يقع الخمط بيف مصطمح الشراء كمصطمح التمكيف، فاألكؿ يعني الشراء الفعمي لممكاد كما يرتبط 

، أما الثاني فمعناه أكسع مف (..إعداد المكاصفات، اختيار المكرديف، إجراء المفاكضات)بيذه العممية مف أنشطة
، ...أنشطة أخرل كالشحف، التخزيف، استبلـ كفحص المكاد- باإلضافة إلى أنشطة الشراء-ذلؾ حيث يتضمف 

كعميو فإّف الشراء يعّد نشاط مف أنشطة التمكيف، كيمعب دكرا ىاما كأساسيا في تحقيؽ الكفاءة المبلئمة لنشاط 
المؤسسة مف خبلؿ قيامو بتكفير ليا كؿ ما تحتاجو مف مكاد كمستمزمات في الكقت المحدد كبالجكدة المناسبة 

 .كبالكمية المطمكبة كبأفضؿ األسعار
 تعريف وظيفة الشراء: أّوال

الكظيفة المسؤكلة عمى الحصكؿ عمى المكاد كالمستمزمات الضركرية :" تعّرؼ كظيفة الشراء عمى أنيا
لعمؿ المؤسسة كذلؾ باحتراـ مستكل جكدة مطمكب كبكميات مناسبة كفي اآلجاؿ المرغكب فييا كبأفضؿ شركط 
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الكظيفة المسؤكلة عف تكفير كتدبير احتياجات المؤسسة مف :"كما عّرفت عمى أنيا. 1"الخدمة كضماف التمكيف
المكاد كالتجييزات المختمفة كفؽ سياسة محددة ككاضحة بما يخدـ النشاطات المختمفة لممؤسسة لمكصكؿ إلى 

مجمكعة مف األنشطة التي تتضمف التعرؼ عمى االحتياجات :"كما عّرفت أيضا عمى أنيا. 2"األىداؼ المرسكمة
مف المكاد كاختيار مصادر التكريد المناسبة كالتفاكض لمحصكؿ عمى أنسب األسعار كالمتابعة لضماف التكريد في 

 .3"الكقت المناسب
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أّف كظيفة الشراء تتضمف مجمكعة مف األنشطة المرتبطة بالحصكؿ 

نجاز مياميا كبأفضؿ  عمى احتياجات المؤسسة مف المكاد كالخدمات كالمعدات البلزمة لمقياـ بعممياتيا كا 
الشركط، كما أنيا مسؤكلة عف دكرة ىذه المكاد مف الكقت الذم يطمب فيو صنؼ معّيف إلى الكقت الذم يتـ فيو 

 . تسميمو إلى الجية التي تستعممو
إّف كظيفة الشراء تتضمف بكجو عاـ القياـ بعدة أنشطة منيا التنسيؽ مع اإلدارات كاألقساـ المستخدمة 

 ثـ التفاكض ثـ اختيار المكرديف، ؿلتحديد االحتياجات الشرائية، القياـ بالدراسات السكقية لممكاد اليامة، االتصا
 . إصدار أكامر الشراء، إدارة العقكد كالتصدم لمشكبلت التكريد كمتابعتو

مف ىنا يتضح أّف ىذه الكظيفة ليست مجرد طمب يصؿ إلى إدارة المشتريات مف إحدل اإلدارات األخرل 
في المؤسسة لشراء صنؼ معّيف، بؿ إنيا تنطكم عمى اتخاذ القرارات الخاصة بالشراء كالتي يجب أف يراعى فييا 

 :4ما يمي
 أف تككف القرارات قد بنيت عمى معمكمات تتميز بالدقة كالحداثة؛ -

 أف تككف القرارات في حدكد التنظيـ القائـ كالقدرات البشرية المتاحة؛ -

 أف تككف القرارات متمشية مع الظركؼ الداخمية كالخارجية المحيطة بالمؤسسة؛ -

 أف تككف تمؾ القرارات متفقة مع مبادئ كفمسفة اإلدارة؛ -

 .أف يككف تكقيت اتخاذ تمؾ القرارات سميما كأف يككف العائد المتكقع منيا قادرا عمى تغطية تكاليفو -

 أهمية وظيفة الشراء: ثانيا
لقد أصبحت كظيفة الشراء عامبل ميما كأساسيا في تحديد كتحقيؽ إستراتيجية المؤسسة، كتبّيف بما ال يدع 

فنجاح الكظائؼ األخرل لممؤسسة كاإلنتاج كالتسكيؽ . 5"كظيفة الشراء ىي عينا كأذنا المؤسسة: "مجاال لمشؾ أفّ 
في أداء مياميما يتكقؼ عمى مدل كفاءة كظيفة الشراء في تكفير احتياجاتيا مف المكاد كالمستمزمات كغيرىا 

بمستكل الجكدة الذم يتفؽ مع متطمبات اإلنتاج كرغبات الزبائف، كبالكمية التي تضمف استمرار العممية اإلنتاجية 

                                                 
1
 Olivier Bruel, Politique d’achat et gestion des approvisionnements, Edition Dunod, 2

ème
 édition, Paris, 

2005, P.3 
2
 22.، ص2000، 1مدخؿ حديث لمشراء كالتخزيف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط-  ىيثـ الزغبي كآخركف، إدارة المكاد 

3
 56-55، ص ص 2009 ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  

4
 18-17.، ص ص2010، 1الشراء كالتخزيف بيف النظرية كالتطبيؽ الكمي، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط-  محمد الصيرفي، إدارة المكاد 

5
 Christian Bouvier, Audit des achats, Les éditions d’organisation, Paris, 1990, P.21 



 الفصل الثاني                                          التحكم في وظيفة التموين لتخفيض تكاليف المؤسسة

 

67 

 

كانتظاميا كالكفاء بااللتزامات تجاه العمبلء في المكاعيد المحددة، كما يؤثر أداء كظيفة الشراء في عناصر 
التكمفة كمستكيات األسعار األمر الذم يؤثر في النياية عمى مدل تنافسية أسعار المنتجات كالخدمات كبالتالي 

 .كمية المبيعات كاألرباح
كمف أجؿ إبراز أىمية كظيفة الشراء بالمؤسسات االقتصادية نحدد العكامؿ التي تكشؼ لنا ذلؾ في النقاط 

 :التالية
 مف قيمة المبيعات، بمعنى آخر أّف القيمة المضافة التي %50قد تصؿ قيمة ما تشتريو بعض المؤسسات إلى -1

، كىنا تظير أىمية كفاءة نشاط %50تحققيا ىذه المؤسسات عف طريؽ العمميات اإلنتاجية تككف أقؿ مف
كمف ىنا يمكف القكؿ أّف . الشراء في تكفير تمؾ المكاد كالتجييزات باألسمكب الذم يساىـ في ربحية المؤسسة

كظيفة الشراء يمكف أف تحقؽ قيمة مضافة لممؤسسة الصناعية خاصة، ال تقؿ عف تمؾ التي تحققيا العمميات 
 . 1اإلنتاجية ليذه المؤسسة

تعتبر كظيفة الشراء مف أىـّ الكظائؼ التي يمكنيا الرفع مف ربح المؤسسة دكف أف يستمـز ذلؾ استثمارات  -2
( Effet de levier)كالمثاؿ التالي يبّيف أثر الرافعة. مالية إضافية، بؿ يكفي مف أجؿ ذلؾ أف نحسف الشراء فقط

 :2الذم تتمّيز بو كظيفة الشراء

 100   ..............................................................  100:     رقـ األعمػػاؿ 
 (%2-)  49 ...................................... (اقتصاد مقدار كحدة كاحدة)  50:       المشتريػػػات 

 45   ................................................................. 45:  مصاريؼ أخرل 
     (%20+)   6    .................................................................. 5:           الربػػػػػح 

، فأكيد أنو قّؿ ما تكجد %20فاقتصاد كحدة كاحدة مف تكمفة الشراء تؤدم إلى زيادة في الربح بنسبة 
 .استثمارات بمثؿ ىذا المستكل مف المردكدية كخاصة في المدل القصير

كباعتبار أّف تكمفة الشراء في المؤسسات الصناعية خاصة تشكؿ نسبة كبيرة مف التكاليؼ اإلجمالية 
لمبيعاتيا، فإّف كفاءة كظيفة الشراء في إدارة مكارد المؤسسة تسيـ في ربحيتيا بشكؿ مممكس، كمف ىنا يرل 

 .البعض أّف كظيفة الشراء ليست مركزا لمتكاليؼ كحسب بؿ ىي أيضا مركزا لمربح
إّف دكر كظيفة الشراء ىك تكفير مستمزمات اإلنتاج بكفاءة كميارة، بالكميات المناسبة، كالسعر المناسب،  -3

كالكقت المناسب، كبالجكدة المناسبة كمف مصدر التكريد المناسب، بحيث تككف جاىزة لبلستخداـ كفؽ برامج 
الحقيقة أّف ما يكضح أىمية كظيفة الشراء في ىذه الحالة ىك مقدار . كعمميات إدارة اإلنتاج في المؤسسة

الصعكبات كالمشاكؿ التي تنشأ إذا ما كاف ىناؾ قصكر كضعؼ في تكفير تمؾ المستمزمات كفؽ تمؾ 
 المتطمبات، إذ يمػػػػكف أف يترتب عمى ذلؾ إضافػػػػػة كبيػػػػرة عمى تكػػػػاليؼ المؤسسػػة كبالتالي صعػػػكبة تحػػقيقػػػػػػػػػػيا 

                                                 
1
، ص 1992، 2مفيـك حديث إلدارة المكاد، دار الفرقاف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط-  سميماف عبيدات كآخركف، إدارة الشراء كالتخزيف 

 15-14.ص
2
 Christian Bouvier, Op.cit, P.23 
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 .1ألىدافيا المحددة

 .2ندرة بعض المستمزمات كصعكبة تكفرىا في السكؽ تعطياف المزيد مف األىمية لكظيفة الشراء -4

تتكفر لدل القائميف عمى أداء كظيفة الشراء في المؤسسات الصناعية معمكمات كاسعة عف التطكرات  -5
االقتصادية كالفنية كالعممية المقبمة نظرا لكثافة العبلقات التي تربط ىؤالء بعناصر البيئة المحيطة بالمؤسسة 

كذلؾ أثناء ممارستيـ لنشاطيـ، األمر الذم يجعؿ المؤسسة تبني سياستيا المالية كاإلنتاجية القصيرة كالطكيمة 
 .3األجؿ عمى أسس صحيحة كمدركسة، قائمة عمى معمكمات صحيحة كدقيقة

تظير أىمية كظيفة الشراء في الحد مف مبالغة اإلدارات المستخدمة لممكاد سكاء مف حيث الكمية أك  -6
المكاصفات مما يزيد مف التكاليؼ، لذا فإّف كظيفة الشراء تستطيع أف تعيد النظر في مكاصفات المكاد 

المطمكبة كاقتراح المكاصفات المناسبة كاألقؿ تكمفة، ككذلؾ إعادة النظر في الكميات المطمكبة التي قد تغالي 
 .4اإلدارات المستخدمة في تقديرىا تحّكطان لما يستجد مف الظركؼ، تحّكطان يحمؿ في طياتو المغاالة

يتضح لنا مما تقدـ مدل أىمية كظيفة الشراء ككبر الدكر الذم تمعبو في المؤسسة، كجسامة المياـ الممقاة 
عمى عاتؽ المشترم مما يتطمب منو معرفة كافية كتخصصا عميقا في ميداف الشراء، كذلؾ ألداء كظيفة الشراء 

 .بكفاءة عالية كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا
 أهداف وظيفة الشراء: ثالثا

بصفة عامة يمكف تمخيص أىداؼ كظيفة الشراء بما عرؼ تقميديا االلتزامات الخمسة أك ما يعبر عنو في 
أحياف أخرل بالحقكؽ الخمسة لممؤسسة، كىي الحصكؿ عمى احتياجات المؤسسة مف المكاد األكلية كالمعدات 
بالجكدة المناسبة، كبالكمية المناسبة، كبالسعر المناسب، كفي الكقت المناسب، كمف مصدر التكريد المناسب، 
. كيضيؼ البعض ىدفا عاما سادسا كىك الخدمة المناسبة كالتي تعتبر ضركرية لتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لممكاد
كمف الناحية العممية فإّف الجية المسؤكلة عف الشراء يصعب عمييا تحقيؽ ىذه األىداؼ في كقت كاحد كبنفس 
المستكل مف الكفاءة، حيث قد ينشأ تعارض بيف بعض ىذه األىداؼ عند التنفيذ، لذلؾ فإّف المؤسسة عادة ما 

 .تقـك بعممية مكازنة بيف ىذه األىداؼ كصكال إلى المزيج المناسب منيا
 لكف قد يككف مف الصعب االعتماد عمى ىذه األىداؼ العامة في تكجيو قرارات الشراء باإلضافة إلى 

 :5، لذلؾ يمكف تمخيص أىداؼ كظيفة الشراء كما يمي"مناسب"صعكبة شرح كتحديد ماىية كممة
                                                 

1
 17. سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 10.، ص2009عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، إدارة الشراء كالتخزيف،الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات، القاىرة،  

3
 63. سعدكف بككبكس، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 13.، ص2006، 2مدخؿ حديث، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط-  ميدم حسف زكليؼ، إدارة الشراء كالتخزيف 

5
 : اعتمادا عمى 

 68-66.ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 23-22.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 25-24.، ص ص2008غانـ فنجاف مكسى كمحمد عبد حسيف، إدارة المشتريات، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  -
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تزكيد المؤسسة باالحتياجات مف المكاد أك الخدمات بشكؿ يتبلءـ مع متطمباتيا كالمحافظة عمى استمرارية  -1
التزكيد مف خبلؿ بناء العبلقات الجيدة مع مصادر التكريد الحالية أك مف خبلؿ تطكير كسائؿ االتصاؿ مع 

مكرديف آخريف إما كبدائؿ لمحالييف أك لبلعتماد عمييـ في حاالت الطكارئ أك لسّد متطمبات الخطط 
 .المستقبمية

تخفيض المبالغ المستثمرة في المخزكف إلى أقؿ ما يمكف مع األخذ بعيف االعتبار ضماف عدـ تكقؼ اإلنتاج  -2
 .أك تذبذبو

الشراء بحكمة، أم البحث المستمر عف كيفية تعظيـ القيمة مف كراء عممية الشراء كالتي يمكف تحقيقيا مف  -3
 .خبلؿ المزج األمثؿ بيف اعتبارات الجكدة كالخدمة كالسعر في ضكء احتياجات المشترم

 .إجراء الدراسات كاألبحاث التي مف شأنيا رفع مستكل أداء كظيفة الشراء -4

المحافظة عمى المركز التنافسي لممؤسسة، مف خبلؿ قياـ كظيفة الشراء بدراسة كتقييـ الخصائص  -5
كالمكاصفات باستمرار كبالتعاكف مع اإلدارات األخرل التي تطمب األصناؼ، بيدؼ التأكد مف أّف مستكيات 

 .جكدة األصناؼ المشتراة تحقؽ أىداؼ المؤسسة كال تؤدم إلى زيادة تكاليؼ الشراء

تجنب االزدكاجية كاليدر كاإلىماؿ فيما يتعمؽ باألنكاع المختمفة مف المشتريات، بحيث تككف ضمف إطار مف  -6
 . التخطيط العممي السميـ كفؽ الفترات المحددة

بناء كتطكير جياز إدارم كفؤ، سياسات سميمة، إجراءات كاضحة كدقيقة، كأسمكب تقييـ كمراجعة ألنشطة  -7
إلخ، كؿ ذلؾ بيدؼ تحسيف كرفع مستكل األداء لزيادة قدرة كظيفة الشراء عمى تحقيؽ أىدافيا في ...الشراء

 .المستقبؿ

التمثيؿ المناسب الذم يعكس صكرة المؤسسة مف خبلؿ التعامؿ مع المكرديف كككبلء الشراء الذيف يمثمكف  -8
مؤسسات أخرل، لما لو مف أثر إيجابي عمى كفاءة كقدرة إدارة المشتريات في الحصكؿ عمى احتياجات 

المؤسسة خبلؿ فترات نقص المكارد، كما يؤثر ذلؾ عمى االتفاؽ بشأف المفاكضات عمى األسعار كالشركط 
 . األخرل

إذا كانت العبلقات الخارجية لكظيفة الشراء ىدؼ يخدـ المؤسسة كسمعتيا في البيئة الخارجية، فإّف تطكير  -9
البيئة الداخمية لكظيفة )كبناء إطار مف العبلقات التبادلية مع األقساـ كالكحدات اإلدارية داخؿ المؤسسة

يعتبر مف األىداؼ اليامة كالحيكية إلنجاح كتحسيف مستكل األداء في الممارسة لكظيفة الشراء، ذلؾ  (الشراء
 .ألف قكة العبلقات ىذه ضركرية لتسييؿ ممارسة أعماؿ الشراء كفؽ األصكؿ السميمة في ممارسة ىذا النشاط

يؤكد ما تقدـ بكضكح، أّف أىداؼ كظيفة الشراء يجب أف تككف جزءا مف األىداؼ التي تسعى إدارة 
المؤسسة لتحقيقيا، كلذلؾ يجب أف ال تتعارض مع األىداؼ العامة، كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ النظر إلى أّف إدارة 

المشتريات تمثؿ إحدل اإلدارات التابعة لممؤسسة، كتقع عميو مسؤكلية المساىمة بصكرة مباشرة في تحقيؽ أىداؼ 
 .المؤسسة كتطكير إنتاجيتيا باستمرار
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 وظيفة التخزين كعنصر أساسي في التموين: المطمب الثالث
لقد سبؽ كأف أشرنا إلى أّف كظيفة التمكيف تشمؿ مجمكعتيف مف األعماؿ المترابطة فيما بينيا ككؿ منيما 

يكّمؿ اآلخر، إال أنو يمكف الفصؿ بينيما لنحصؿ عمى كظيفة الشراء ككظيفة التخزيف، فيذه األخيرة تمثؿ 
العنصر الثاني مف عناصر التمكيف كالتي ال تقّؿ مف حيث األىمية عف كظيفة الشراء حيث تتعاكف الكظيفتاف 
في تدبير كتكفير احتياجات المؤسسة، حيث أّف  شراء المكاد كالمستمزمات المطمكبة ال يكفي إذا لـ يتـ تخزينيا 

 . كحفظيا بما يكفؿ عدـ تمفيا أك ضياعيا، كذلؾ بالكيفية التي تجعؿ مف السيؿ مناكلتيا عند طمبيا بسرعة
 تعريف المخزون، منافعه وعيوبه: أوال

 :تعريف المخزون -1

 :لقد تعددت التعاريؼ حكؿ المخزكف نذكر منيا
 .1"المخزكف ىك احتياطي منتجات في انتظار االستيبلؾ" -

المخزكف عبارة عف كمية متغيرة مف المنتجات تزداد بالمدخبلت التي يمكف أف تككف مشتريات أك كميات " -
 .2"منتجة، كتنقص بالمخرجات التي يمكف أف تككف مبيعات أك تحكيبلت إلى الكرشات

المخزكنات تتضمف السمع المشتراة أك المصنكعة مف قبؿ المؤسسة كالمكجية لمبيع أك األداء أك االستيبلؾ " -
 .3"مف أجؿ حاجيات الصنع أك االستغبلؿ

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستخمص بأّف المخزكف ىك مجمكعة السمع كالبضائع كالمنتجات الكسيطية 
كالمنتجات قيد التشغيؿ كاألغمفة كالميمبلت كالمكاد األكلية كالمكاـز كقطع الغيار التي يمكف أف تتكفر في المخازف 

فالمخزكف إذف . كالتي تنتظر التحكيؿ أك االستغبلؿ أك االستيبلؾ، أم أنيا قابمة لتمبية الطمب في المكاف كالزماف
 .يشمؿ كؿ مكرد غير مستغؿ تحتفظ بو المؤسسة لبلستخداـ مستقببل أك عند الحاجة

 :منافع المخزون -2

 :4يمكف أف يقدـ المخزكف العديد مف المنافع لممؤسسة نذكر منيا ما يمي
 .كبالتالي حماية اإلنتاج أك البيع مف التكقؼ (النفاد)تفادم مشاكؿ االنقطاعات في التمكيف -

 تحقيؽ كفػػػػكرات اقتصػػػػػادية مف خػػبلؿ المضػػػػػػاربة، أم القيػػػػاـ بشػػػػػػػراء المكاد أك المنتجات في األكقػػػػػػػػات التي  -

                                                 
1
 Pierre ZERMATI et Fabrice MOCELLIN, Pratique de la gestion des stocks, Edition Dunod, 7

ème
 édition, 

Paris, 2005, P.5 
2
A. Rambaux, Gestion économique des stocks, Edition Dunod, 6

ème
 édition, Paris, 2001, P.5 

3
 104.، ص1991 محمد بكتيف، المحاسبة العامة لممؤسسة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  

4
 : اعتمادا عمى 

 389.، ص2001محمد صالح الحناكم كمحمد ماضي تكفيؽ، بحكث العمميات في تخطيط كمراقبة اإلنتاج، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -
 256. ، ص2008دالؿ صادؽ الجكاد كحميد ناصر الفتاؿ، بحكث العمميات، دار اليازكرم لمنشر كالطباعة، األردف،  -
 367-366.ثابت عبد الرحمف إدريس كجما الديف محمد المرسي،  اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -
- Pierre ZERMATI et Fabrice MOCELLIN, Op.cit, PP.16-17 

- Abdelmalek CHELIHI, La gestion des stocks, Office des publications Universitaires, Alger, 2005, 

PP.25-26 
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 .تنخفض فييا أسعارىا بغرض إعادة بيعيا في األكقات التي ترتفع فييا األسعار

 .ضماف استيبلؾ منتظـ رغـ ككف عممية إنتاجو غير منتظمة -

تحقيؽ كفكرات اقتصادية مف خبلؿ الشراء بكميات كبيرة كالحصكؿ عمى خصـ، أك بسبب تخفيض تكاليؼ  -
 .الشحف كالنقؿ كالفحص كاالستبلـ، أك بسبب خفض تكاليؼ إصدار أكامر الشراء

 .الحماية مف مخاطر ارتفاع أسعار المكاد كمستمزمات اإلنتاج -

جعؿ المنتجات متاحة في السكؽ في الكقت المناسب بما يتفؽ كحاجات العمبلء كتحقيؽ السرعة في التسميـ  -
 .مع انخفاض تكاليؼ النقؿ كالذم ينعكس كمو عمى تحسيف خدمة العمبلء كزيادة المبيعات

 . مكاجية الظركؼ الطارئة مثؿ احتماالت ندرة المكاد في السكؽ أك عدـ تكافرىا -

الحماية مف التضخـ كآثاره، كذلؾ في حالة ارتفاع أسعار المكاد المخزنة بنسبة تفكؽ نسبة الفائدة الممنكحة  -
 . المخزكف قرارا حكيماممف طرؼ البنكؾ فيككف قرار االستثمار ؼ

ضماف تكفير المكاد عمى مدار السنة كتفادم مخاطر ارتفاع أسعارىا في غير مكاسميا، فقد يككف إنتاج  -
 .المادة األكلية مكسميا بشكؿ يتعذر الحصكؿ عمييا في أم كقت

 .تفادم فترات االنتظار الطكيمة كاحتماالت النفاد عندما تقـك المؤسسة باستيراد احتياجاتيا مف أماكف بعيدة -

مراقبة مستكل التدفقات كالكمية المتكاجدة بالمخازف كالمكازنة بينيما، فيك أشبو بنظاـ تكازني أم يمعب دكر  -
 (.Régulateur)المعّدؿ

 :عيوب المخزون -3

 :1رغـ المنافع التي يحققيا المخزكف إال أنو ال يخمك مف عيكب كمخاطر يمكف تمخيصيا في النقاط التالية
السرقة أك الفقد، حيث تنجـ عف سرقة المخزكف خسائر مادية بالغة تؤدم إلى زيادة تكاليؼ المؤسسة  -

كخسائر أخرل تتمثؿ في نفاد المخزكف كفقداف ثقة العمبلء عند ضياع مشترياتيـ في المؤسسة أك أثناء 
 .نقميا

 .زيادة تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف -
التقادـ، حيث تصبح المكاد المخّزنة أك المنتجات غير مبلئمة مع التغير الحاصؿ في نشاط المؤسسة،   -

الخ، كىذا يؤدم إلى تحُمؿ المؤسسة ......نتيجة تغير المحيط مثؿ ظيكر سمع بديمة، انخفاض أسعار المكاد
 . لتكاليؼ إضافية

التمؼ كعدـ الصبلحية، بحيث يحدث التمؼ أك عدـ الصبلحية نتيجة تغُير رغبات المستيمكيف أك العمبلء،  -
كعدـ كجكد ظركؼ مبلئمة لعممية التخزيف أك طكؿ فترة التخزيف خاصة المنتجات تامة الصنع، كيعكد ىذا 

 .التمؼ النخفاض حصة المؤسسة في السكؽ، كىنا أيضا تتحمؿ المؤسسة تكاليؼ إضافية
 تذبذب األسعػػػػػار، كىنا نشيػػػػر إلى التغيرات الحاصمة في أسعػػػػػػػػػػار المكاد أك السمػع كمدل تأثيرىا عمى نشػػػاط  -

                                                 
1
 .180. ، ص1997إدارة المشتريات كالمخازف، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، ، عبد العزيز جميؿ مخيمر  
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 سبلح ذك حديف، فإذا كاف ارتفاع األسعار يحقؽ عكائد لممؤسسة نتيجة ذه التغيراتالمؤسسة، حيث تعتبر ق
 .االحتفاظ بالمخزكف، فإف انخفاضيا ينجـ عنو أضرار كخسائر لممؤسسة

 كبعض المشتريات  عمى شكؿ سمع غير مباعة،األمكاؿتجميد جزء معتبر مف تجميد رأسماؿ، كنقصد بو  -
 بيعيا كىك ما يؤدم إلى تسجيؿ خسائر في المحاسبة كالحؿ الكحيد ىك التي تفكؽ احتياجات المؤسسة

 .بتخفيضات معتبرة

 .1مخاطر عدـ تمكف بيع بعض المنتكجات مما يؤثر سمبا عمى خزينة المؤسسة -

مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ أنو رغـ العيكب التي تسجؿ عمى المخزكف إال أنو مقارنة مع ما يحققو مف 
منافع فإنو يبقى دائما ضركرم كيقدـ خدمة، لكف كلؤلسؼ كؿ شيء يككف بمقابؿ بما في ذلؾ الخدمات المقدمة 

 . مف طرؼ المخزكف كالتي تككف في معظـ األحياف باىظة الثمف
 تعريف وظيفة التخزين وأهدافها: ثانيا

 :تعريف وظيفة التخزين -1

تخطيط كتنظيـ عمميات استبلـ المكاد كالمحافظة عمييا في ظركؼ تخزينية مناسبة "يقصد بكظيفة التخزيف 
الكظيفة المسؤكلة عف االحتفاظ :" كعّرفت عمى أنيا. 2"كتمبية احتياجات اإلدارات المختمفة في الكقت المناسب

كما عّرفت أيضا بأنيا مجمكعة مف المياـ التي . 3"بكؿ أنكاع المخزكف كتكفير ظركؼ مبلئمة لعممية التخزيف
تيدؼ إلى االحتفاظ بالمكجكدات لفترة مف الزمف كالمحافظة عمييا بحالتيا أك إحداث تغيرات مطمكبة لحيف 

 :4 استخداميا مع أقؿ استثمار ممكف كبأقؿ تكمفة ممكنة، حيث يتضح مف ىذا التعريؼ ما يمي
 .إّف التخزيف يعني االحتفاظ بالمخزكف لفترة زمنية معّينة أم أف عممية التخزيف ترتبط بعنصر الزمف -

 .إّف المحافظة عمى المكاد بحالتيا الراىنة يتطمب تكفير ظركؼ معّينة بحيث تحفظ ىذه المكاد مف التمؼ -

 .إّف التخزيف قد يككف بغرض إحداث تغير في شكؿ المكاد المخزكنة أك مككناتيا -

إّف التخزيف قد يتعمؽ بتكفير المكاد كقت الحاجة إلييا ضمانا لتدفؽ المكاد بحيث ال يحدث تكقؼ في العممية  -
 .اإلنتاجية

 :أهداف وظيفة التخزين -2

 :  5يمكف تمخيص أىداؼ كظيفة التخزيف عمى النحك التالي
                                                 

1
 Pierre ZERMATI et Fabrice MOCELLIN, Op.cit, P.21 

2
 40.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص  

3
 147.، ص2004 عبد الغفار حنفي كرسمية زكريا قصي، اإلدارة الحديثة في إدارة اإلمداد كالمخزكف، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  

4
 14-13.، ص ص2002، عماف، األردف، 1 محمد الصيرفي كبشير العبلؽ، التخزيف السمعي، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ط 

5
 : اعتمادا عمى 

 203.، ص1997عبد الغفار حنفي، إدارة اإلمداد كالمكاد، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -

 19.، ص1998محمد ماضي تكفيؽ، إدارة كضبط المخزكف، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -

 18.محمد الصيرفي كبشير العبلؽ، مرجع سبؽ ذكره، ص -

 37.، ص2002، 1محمد حيدر صادؽ محيبلف، إجراءات التخزيف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط -
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فحص كتفتيش المكاد طبقا لممكاصفات المحددة بأكامر الشراء المصدرة الستبلميا كتخزينيا في ظركؼ  -
 .تخزينية مبلئمة

ضماف الحفظ الجيد لممخزكف، بحيث تتـ عممية المناكلة كصرؼ كاستقباؿ المخزكف بطريقة مناسبة لتجنب  -
 .(...التمؼ، الضياع)المؤسسة تكاليؼ إضافية 

ضماف سير العممية اإلنتاجية مف خبلؿ تزكيد األقساـ المختمفة في المؤسسة باحتياجاتيا مف المكاد  -
 .كالمستمزمات

 .تقميؿ تكمفة رأس الماؿ المستثمر في المخزكف إلى الحد األدنى -

مراقبة المخزكف بما يكفؿ المحافظة عمى الحدكد التخزينية المثمى، ككذلؾ لتفادم مخاطر السرقة، التبذير  -
 .كالتقادـ 

المساعدة في التمتع بمزايا الشراء بكميات كبيرة كالحصكؿ عمى خصـ الكمية، باإلضافة إلى االستفادة مف  -
 . فركؽ األسعار حيف يتـ تخزيف المكاد بعد شرائيا بأسعار منخفضة كاستخداميا عند ارتفاع أسعارىا

زيادة كفاءة كقدرة المخازف عمى استخداـ المساحات التخزينية المتكفرة لدييا كاالستفادة منيا، ككذا ضماف  -
 .  االستغبلؿ األمثؿ لمطاقة اإلنتاجية

 .تخزيف مخمفات اإلنتاج لحيف معالجتيا أك التخّمص منيا -

االحتفاظ بمخزكف احتياطي لمكاجية التغيرات المحيطة بالمؤسسة خاصة المكاد المكسمية لتكفيرىا طكاؿ  -
 .العاـ حسب الطمب

 .تكفير المعمكمات التي تمّكف مف حصكؿ التنسيؽ كالتكامؿ بيف أنشطة الشراء كالتخزيف كاإلنتاج -

كيبقى اليدؼ الرئيسي لكظيفة التخزيف ىك تقديـ خدمة لمنشاط اإلنتاجي في المؤسسات الصناعية ككذا 
المؤسسات التجارية، باإلضافة إلى تأثيرىا الكبير في النشاط التسكيقي ألنيا تقـك باستبلـ السمع النيائية كتحافظ 

لذلؾ نجد أّف ىذه الكظيفة تكتسي أىمية قصكل باعتبارىا حمقة كصؿ بيف مختمؼ . عمييا إلى حيف الحاجة إلييا
 .كظائؼ المؤسسة

 أهمية وظيفة التخزين : ثالثا
تعتبر كظيفة التخزيف مف الكظائؼ الحيكية لجميع المؤسسات عمى اختبلؼ طبيعة نشاطيا، فيي أشبو 
بنظاـ تكازني يكازف بيف حركة تدفؽ المكاد كالمنتجات مف المحيط إلى داخؿ المؤسسة كمف ىذه األخيرة إلى 
المحيط، حيث تراقب مستكل التدفقات كالكمية المتكاجدة بالمخازف، فإذا كجد أّف ىذا المستكل انخفض إلى ما 

كما أّف كظيفة التخزيف تقكـ بخمؽ المنفعة . دكف المستكل المطمكب فإنيا تعمؿ عمى تزكيده بالكميات البلزمة
الزمنية لممكاد كالمنتجات مف خبلؿ االحتفاظ بيا في فترة يقّؿ الطمب عمييا إلى فترة يزيد فييا الطمب عمييا، ىذا 

فأصبحت أىميتيا ال تتمثؿ فقط في . باإلضافة إلى مساىمتيا في تحقيؽ الكفكرات االقتصادية الناتجة عف الشراء
حماية كحفظ المكاد أك المنتجات بؿ تمتد إلى رفع كفاءة األمكاؿ المستثمرة في المخزكف كضماف تدفؽ العمميات 

 .اإلنتاجية كالكفاء بطمبات الزبائف كمف ثـ دعـ المركز التنافسي لممؤسسة في السكؽ
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 :1تتجمى أىمية كظيفة التخزيف بالمؤسسة مف خبلؿ اآلتي
تعد المكاد كالتجييزات المختمفة المكجكدة داخؿ المخازف أمكاال مستثمرة، كتمثؿ أمكاال مجمدة كتكمؼ  -

المؤسسة أمكاال إضافية لممحافظة عمييا، كمف ىنا ندرؾ قيمة الكفكرات التي يمكف أف تحققيا اإلدارة الجيدة 
 .لممخازف، كالتكاليؼ الباىظة التي قد تتحمميا المؤسسة في حالة فشؿ إدارة المخازف

إّف تنكع متطمبات اإلنتاج لممكاد المختمفة، يؤدم إلى ضركرة إيجاد مكاف مبلئـ لممحافظة عمى ىذه المكاد  -
 .لحيف الحاجة إلييا كتزكيد اإلنتاج بيا في الكقت المناسب كبالكميات المناسبة

 .االحتفاظ بالمنتجات التامة لممؤسسة في ظركؼ تخزينية مناسبة لحيف حاجة األسكاؽ ليا كبيعيا -

إّف بعض المكاد تحتاج إلى التخزيف لفترة معينة قبؿ استخداميا في عمميات اإلنتاج، كتخزيف التبغ كالخشب  -
كىك ما يعرؼ بزيادة الصبلحية حيث تتشابو كظيفة  )حتى يكتسب شركط االستخداـ في العممية اإلنتاجية

 .(التخزيف ىنا مع كظيفة اإلنتاج

بناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أّف كظيفة التخزيف تعتبر مف الكظائؼ األساسية في المؤسسات بمختمؼ 
أنكاعيا خاصة الصناعية منيا، حيث ال يمكف االستغناء عنيا ألنيا مف كظائؼ اإلدارة الحديثة كليست مجرد 

كظيفة خدمات فقط، فعمميا يبلحظ أنو تستطيع المؤسسات ذات الطابع الصناعي أف تستغني عف تخزيف 
منتجاتيا الجاىزة عندما تتمكف مف تحقيؽ التطابؽ بيف اإلنتاج كالتسميـ الفكرم لممنتجات حاؿ إنتاجيا، 
كخصكصا عندما يتـ اإلنتاج طبقا لطمب مسبؽ مف الزبائف، لكف ما يتـ التأكيد عميو ىك عدـ قدرة ىذه 

المؤسسات عمى االستغناء عف تخزيف المكاد كمستمزمات اإلنتاج، ذلؾ أنو قد يعجز المكردكف عف تكفير الكميات 
المطمكبة في الكقت المناسب، فالذيف يؤيدكف فكرة التخمي عف كظيفة التخزيف يعممكف نظرتيـ بتخفيض تكاليؼ 
الحفظ كالتخزيف أما الذيف يركف عكس ذلؾ فإنيـ يحبذكف تحمؿ التكاليؼ كأعباء كجكد المخزكف عف الكقكع في 

 .انقطاعو، خصكصا عند عدـ استقرار األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
 التكاليف المرتبطة بالتموين : المطمب الرابع

حتى يتحقؽ تمكيف المؤسسة بما تحتاجو مف مكاد كمستمزمات كغيرىا، فإنيا تتحمؿ تكاليؼ مرتبطة بيذه 
العممية انطبلقا مف بحثيا عف مصادر التكريد حتى كصكؿ ىذه الحاجة إلى المراكز الطالبة ليا، فتكمفة التمكيف 
ىي في النياية عممية مكازنة بيف عدد مف عناصر التكاليؼ التي تتعمؽ بكؿ مف عمميتي الشراء كالتخزيف بحيث 
تتحمؿ المؤسسة في النياية أقؿ تكمفة إجمالية ممكنة، لذلؾ فإف معالجة ىذه المشكمة يتطمب أكالن كقبؿ كؿ شيء 

ا لعناصر التكمفة الفرعية التي تتككف منيا التكمفة اإلجمالية لمتمكيف كالغرض مف كؿ عنصر كأثره عمى  فيمن
 .التكمفة اإلجمالية كعبلقتو بيا

 .بصفة عامة يمكف تقسيـ تكاليؼ التمكيف إلى تكاليؼ الشراء كتكاليؼ التخزيف
 

                                                 
1
 42-41. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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  تكاليف الشراء: أوال
تشمؿ تكاليؼ الشراء مجمكع التكاليؼ التي تنفقيا اإلدارات المختمفة في المؤسسة عمى الصفقات التي 
تعقدىا مع المكرديف مف كقت الشعكر بالحاجة لكؿ صفقة إلى كقت كصكليا كالتأكد مف مطابقتيا لمشركط 

صدار أمر الشراء أك ما -. خارج ثمف الشراء-المتعاقد عمى أساسيا كتتمثؿ ىذه التكمفة في تكاليؼ إعداد كا 
يعرؼ بتكمفة إصدار الطمبية كاألعماؿ الكتابية كاإلدارية المرتبطة بيذه الطمبية، كمف أمثمة ىذه التكاليؼ يمكف 

 :أف نذكر ما يمي
 ركاتب المكظفيف  القائميف بعممية الشراء -

صدار الطمبيات -  مصاريؼ التحضير كالمتابعة كا 

 مصاريؼ المكاـز الكتابية كالنماذج -

 (...بريد، ىاتؼ، فاكس)تكاليؼ االتصاالت -

 ...مصاريؼ استبلـ الطمبية كالنقؿ، التأميف، الرسـك الجمركية -

، (...معدات المكتب، المباني، كسائؿ النقؿ)المصاريؼ المختمفة األخرل كالتي غالبا ما تتعمؽ باالىتبلكات -
 ...الصيانة، الكيرباء كالغاز

يبلحظ أّف ىذه التكاليؼ ليست مرتبطة بالكمية المشتراة كلكنيا تتأثر أساسا بعدد أكامر الشراء التي يتـ 
مع مبلحظة أّف تكاليؼ الشراء التي يجب أخذه بعيف االعتبار . خبلؿ فترة زمنية معّينة (عدد الطمبيات)إصدارىا

حيث )ىي تكاليؼ كؿ طمبية  متكررة ألّف تكاليؼ الشراء الخاصة بالطمبية األكلى ال يمكف تفادييا عمى اإلطبلؽ
، أما بالنسبة لتكاليؼ الطمبيات التالية فإنو يمكف خفضيا أك زيادتيا بتغير (تمثؿ الجزء الثابت مف تكمفة الشراء

 . 1عدد مرات الطمب

ىذا كيبلحظ أّف تكاليؼ الشراء تتناسب عكسيا مع كميات الشراء كطرديا مع عدد الطمبيات، أم أّف 
تكاليؼ الشراء تنخفض مع زيادة كميات الشراء نظرا لقمة عدد مرات الشراء، بينما ترتفع بزيادة عدد الطمبيات 

 :كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكميف التالييف. نظرا النخفاض كميات الشراء
 
 
 
 
 
 
الشراء كالتخزيف بيف النظرية كالتطبيؽ الكمي، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، - مف إعداد الطالب اعتمادا عمى محمد الصيرفي، إدارة المكاد: المصدر 
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1
 98. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

 العالقة بين تكاليف الشراء : (2-2)الشكل رقم 
                      وعدد الطمبيات 

 

 العالقة بين تكاليف الشراء : (1-2)الشكل رقم 
                      والكمية المشتراة 

 ذكهفح انشزاء 

 ػذد انطهثُاخ

 ذكهفح

 كًُح انشزاء

 ذكهفح

ذكهفح 

 انشزاء
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 .مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ أنو لتخفيض تكاليؼ الشراء البد مف تقميؿ عدد الطمبيات أم الشراء بكميات كبيرة
 تكاليف التخزين: ثانيا

يقصد بيا جميع المبالغ كالمصركفات الخاصة بحفظ المكاد كالسمع المخزكنة منذ كصكليا إلى المخازف 
كتشكؿ ىذه التكاليؼ جزءا ال يستياف بو مف تكاليؼ التمكيف حيث تؤثر بدرجة كبيرة . 1حتى القياـ بعممية صرفيا

 .عمى تكمفة اإلنتاج مف ناحية كعمى ىيكؿ التكاليؼ الكمية كربحية المؤسسة ككؿ
 :تكمفة االحتفاظ بالمخزون -1

، 2المقصكد بتكمفة االحتفاظ بالمخزكف تمؾ الكمؼ التي تتعمؽ بالمفردات المادية المخزكنة في المخازف
مبلزمة لكجكد المخزكف كتحتكم عمى فئتيف محددتيف مف المصاريؼ ىما األعباء المالية  حيث أّف ىذه التكاليؼ

 :3كأعباء التخزيف
تتمثؿ أساسا في الفائدة عمى المبالغ المستثمرة في المخزكف في حالة االقتراض مف : األعباء المالية - أ

 .المؤسسات المالية، أك في تجميد جزء مف رأس ماؿ المؤسسة لتمكيؿ المخزكنات

 :فتتككف مف العناصر األساسية التالية: أعباء التخزين - ب

 المخازف، صيانة المخازف كالتجييزات كاآلالت، الطاقة، اإلنارة، ؿأجكر عما)تكاليؼ التشغيؿ لممخازف 
 ؛(...التدفئة

 اىتبلؾ أك إيجار المخازف؛ 

 اىتبلؾ تجييزات المخازف كآالت المناكلة؛ 

 التأمينات؛ 

 ؛(...التمؼ، التبخر، التبذير، السرقة، التقادـ)تكاليؼ تدني قيمة المخزكف 

 تكاليؼ النقؿ ما بيف المخازف؛ 

 تكاليؼ اإلعبلـ اآللي كمحاسبة المكاد. 

غالبا ما يتـ احتساب ىذه التكاليؼ عمى أساس نسبة مئكية مف قيمة متكسط المخزكف أك قيمة مطمقة 
، 4 تقريبا% 20 بمتكسط يبمغ %34 – %10حيث تتراكح ىذه النسبة بيف . تمثؿ تكمفة تخزيف الكحدة في السنة

 .فيي نسبة مرتفعة ال يمكف إغفاليا أك االستيانة بيا
إّف تكمفة االحتفاظ بالمخزكف تتناسب طرديا مع الكمية المشتراة كعكسيا مع عدد الطمبيات، بمعنى أنو 

كمما زادت تكمفة االحتفاظ بالمخزكف، لكف  (زيادة الكمية المحتفظ بيا في المخزكف)كمما زادت الكمية المشتراة
 :ىذه األخيرة تنخفض بازدياد عدد الطمبيات، كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي

                                                 
1
 181. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 79.، ص2006، عماف، األردف، 2 العمي عبد الستار محمد، اإلدارة الحديثة لممخازف كالمشتريات، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، ط 

3
 Pierre ZERMATI et Fabrice MOCELLIN, Op.cit, P.24 

4
 102. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 99.، ص2010، 1األردف، ط

مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ أنو لتخفيض تكاليؼ التخزيف البد مف الشراء بكميات قميمة كمنو زيادة عدد 
أكامر اإلصدار، فيناؾ اتجاىا عكسيا في سمكؾ عناصر التكاليؼ بيف تكاليؼ الشراء كتكاليؼ االحتفاظ 

حيث أّف سمكؾ تكاليؼ الشراء يحبذ االتجاه نحك زيادة كمية الشراء في أمر الشراء الكاحد حتى يقؿ . بالمخزكف
عدد مرات الشراء كمف ثـ تنخفض تكمفة الشراء، أما سمكؾ تكاليؼ التخزيف فيك يحبذ االتجاه نحك تخفيض كمية 
الشراء في أمر الشراء الكاحد حتى تقؿ تكمفة التخزيف، كبذلؾ فإّف كؿ مف تكمفة الشراء كتكمفة التخزيف تسيـ في 

سيتـ ).تحديد الحجـ األمثؿ لكمية الشراء في أمر الشراء الكاحد كىك ما يعرؼ بالكمية االقتصادية لمطمبية
 .(تفصيميا في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ

 : تكمفة نفاد المخزون -2

ىي التكاليؼ التي تنشأ عف عدـ تكافر السمع كالمكاد في حالة الطمب عمييا، كمف أمثمة ىذه التكاليؼ 
تعطؿ اآلالت أك استخداـ مادة بديمة أعمى في التكمفة أك تكاليؼ إعداد اآلالت إلنتاج منتكج آخر أك التكاليؼ 

كتقسـ ىذه التكمفة إلى تكمفة نفاد داخمية أم تكمفة العجز الداخمي كىي تكاليؼ . 1الناتجة مف انخفاض المبيعات
تتحمميا المؤسسة نتيجة انقطاع عمميات اإلنتاج، كأخرل خارجية متمثمة في الربح غير المحقؽ كتكمفة المبيعات 

المناسبة مف المفقكدة حيث تفقد المؤسسة جانب مف األرباح كاف مف الممكف تحقيقو إذا ما احتفظت بالكمية 
 .2المخزكف كالتي يطمؽ عميو بتكمفة الفرصة البديمة

كالكاقع أّف التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة نتيجة نفاد المخزكف ال تقتصر فقط عمى مقدار الخسائر التي 
تتحمميا نتيجة لفقد األرباح المنتظرة، كلكنيا تشمؿ أيضا التعكيضات التي تضطر إلى دفعيا لعمبلئيا نتيجة 
لتأخيرىا في تسميـ المنتجات في التكاريخ المتعاقد عمييا، كىذا ما يؤدم بدكره إلى تحطـ شيرتيا بيف عمبلئيا 
كىذا األمر ال يقّدر بثمف، أضؼ إلى ذلؾ أّف العميؿ إذا جذبو منتج آخر فقّمما يعكد لمتعامؿ مع المنتج األكؿ 

 ، لذلؾ كتفػػػػػػػاديا ليذه النتائج فإّف الكثير مف المؤسسات تضطر إلى شػػػػػػػراء المنتجات مف (تكمفة النفكر)مرة أخرل 

                                                 
1
 221.، ص2002، بنغازم، ليبيا، 1 سميماف محمد مرجاف، بحكث العمميات، دار الكتب الكطنية، ط 

2
 129.، ص1990 عفيؼ شريؼ عبد اهلل كعطية محمد عطية، إدارة العمميات اإلنتاجية، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، األردف،  

 العالقة بين تكمفة االحتفاظ بالمخزون: (4-2)الشكل رقم 
                         وعدد الطمبيات

 العالقة بين تكمفة االحتفاظ بالمخزون : (3-2)الشكل رقم 
                      والكمية المشتراة 

 

 

 انركهفح
ذكهفح االحرفاظ 

 تانًخشوٌ
 انركهفح

ذكهفح االحرفاظ 

 تانًخشوٌ

 

 كًُح انطهة ػذد انطهثُاخ
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 .1 المؤسسات المنافسة كتكريدىا لعمبلئيا بأسعار شرائيا حتى ال تدفعيـ إلى التعامؿ مع منافسييا
إّف تكمفة نفاد المخزكف تعتبر مف الظكاىر المكمفة لمغاية كمف أكثر الكمؼ تعقيدا كأصعبيا تحديدا، 

. 2الحتكائيا عمى حالة عدـ التأكد بخصكص أثر إجراءات عدـ الرضا لدل الزبائف عمى حجـ الطمب المستقبمي
لكف كعمى الرغـ مف صعكبة قياس مثؿ ىذا النكع مف التكاليؼ مباشرة فإّف أغمب المؤسسات تمجأ إلى طرؽ 

كأساليب معّينة كقياس الخسائر الناجمة عف فقداف عدد مف المستيمكيف أك فقداف جزء مف دخؿ المبيعات الناجـ 
 .عف نفاد المخزكف

 : تكمفة تراكم المخزون -3

كىنا ينبغي التفرقة بيف نكعيف مف المخزكف، نكع بطبيعتو ال يمكف استخدامو بعد انقضاء مدة معّينة عمى 
تخزينو، كىنا تحسب تكمفة تراكـ المخزكف بالنسبة لو عمى أساس الفرؽ بيف تكمفة العناصر األصمية بما في ذلؾ 

كنكع آخر يمكف استعمالو . تكمفة الشراء كتكمفة التخزيف كبيف القيمة التي يمكف بيعو بيا إف أمكف التخمص منو
 .3بعد مدة معّينة مف التخزيف كىنا يكتفي في الحساب بقياس تكمفة التخزيف

 : تكمفة الشحن أو اإلرسال -4

تحتكم ىذه التكاليؼ عمى أعباء تجييز الطمبيات، التعبئة كالتغميؼ، شحف الطمبيات، النقؿ، األجكر 
كمصاريؼ مصمحة الشحف، فبلبد مف تحقيؽ األمثمية عمى مستكل تسميـ السمع كالمنتجات مما يؤدم إلى تقميؿ 
مخاطر تمؼ ىذه المنتجات كبالتالي تقميؿ الخسائر غير المباشرة التي تتحمميا المؤسسة، ألف كصكؿ السمع إلى 

العمبلء في شكؿ غير صالح لبلستخداـ أك في أغمفة غير مناسبة أك غير محكمة يقمؿ مف درجة رضاىـ 
 .كبالتالي يؤثر عمى حجـ المبيعات

 عممية التحكم في وظيفة الشراء لتخفيض التكاليف: المبحث الثاني
إّف السياسات السميمة كالقرارات الرشيدة في نشاط الشراء تعتبر ذات تأثير مباشر عمى ربحية المؤسسات 
االقتصادية، كعميو فإّف كظيفة الشراء أصبحت أكثر مف مجرد القياـ بالجانب اإلجرائي فيو، فيي اليكـ كظيفة 
اقتصادية كفنية كتجارية تحكميا مجمكعة مف السياسات كالمبادئ كاألىداؼ تسّخر جميعيا في خدمة أىداؼ 

لذلؾ فإّف إتماـ عممية الشراء بشكؿ سميـ يعادؿ مف حيث األىمية سبلمة . المؤسسات كالنشاطات األخرل فييا
أم أنو ال يمكف إلدارة اإلنتاج . 4عممية البيع أك اإلنتاج، كأف تحسف الشراء أىـ أحيانا مف أف تحسف اإلنتاج

فقد . تحقيؽ برامجيا كأىدافيا دكف أف تحقؽ عممية الشراء بالكفاءة المناسبة ككذلؾ الشأف بالنسبة إلدارة التسكيؽ
 إلى %5أصبح الشراء الجيد ضركرة لتحقيؽ الربح بحيث يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ اإلجمالية لممشتريات مف 

 ، كيمكػػف لمس ىذا الػػػػكفػػػر عندما تتحصؿ عمى أرقاـ المشتريػػػات في المؤسسات الكبيػػرة حيث تصػػػػؿ إلى 5 10%
                                                 

1
دارة اإلنتاج، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف،    292.، ص1988 عادؿ حسف، التنظيـ الصناعي كا 

2
 386.، ص2000، عماف، األردف، 1مدخؿ فني، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، ط-  العمي عبد الستار محمد، إدارة اإلنتاج كالعمميات 

3
 110. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 Henry Fayol, Administration industrielle et générale, ENAG éditions, 1990, P.6 

5
 20.، ص1993 صبلح الشنكاني، األصكؿ العممية لمشراء كالتخزيف، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  
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 .مبالغ ضخمة، األمر الذم يؤدم إلى تخفيض تكاليؼ التمكيف كمف خبلليا تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿ

كمف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى بياف األصكؿ العممية لمشراء التي يجب عمى المؤسسة أف تعتمدىا 
 .سياسات الشراء ثـ إجراءاتوكتأخذىا في الحسباف مجتمعة قبؿ اتخاذ قرار الشراء، بعدىا عرض 

 األصول العممية لمشراء: المطمب األول
إّف األصكؿ العممية لمشراء تتمثؿ في تمؾ األسس العممية ألنشطة كظيفة الشراء، بحيث أّف قرار تكفير 

الجكدة المناسبة، السعر : احتياجات المؤسسة مف المكاد كالمستمزمات المختمفة يغطي مجمكعة أركاف أساسية ىي
، الكمية المناسبة، الشراء في الكقت المناسب كمف المصدر المناسب، إذ البد أف تتكامؿ ىذه األركاف بالمناس

 . كتتفاعؿ مع بعضيا البعض كمف الخطأ الفصؿ بينيا عند اتخاذ قرار الشراء
 الشراء بالجودة المناسبة: أوال

 : تعريف الجودة المناسبة -1

كما . 1"الدرجة التي يشبع بيا منتكج معيف حاجات ىذا المنتكج في حدكد اقتصادية معّينة:"عّرفت بأنيا
كتكصؼ الجكدة بأنيا مناسبة إذا . 2"مدل مبلئمة المادة لمقياـ بالكظيفة التي اشتريت مف أجميا:"عّرفت بأنيا

كانت تناسب احتياجات المؤسسة كتتماشى مع إمكانياتيا كمع ظركفيا كاتجاىات السكؽ فميس مف الضركرم أف 
فالجكدة المناسبة .  3تككف أعمى جكدة بؿ يمكف أف تككف الجكدة المنخفضة ىي التي تناسب احتياجات المؤسسة

إذف ىي القيمة االستعمالية، أك بتعبير آخر الجكدة المناسبة لمحاجة أك لمعممية، كقد تككف الجكدة األعمى أك 
 . المتكسطة أك المنخفضة طبقا لظركؼ استخداميا

 :إّف الجكدة المناسبة تقتضي األخذ في الحسباف ثبلثة اعتبارات أساسية كىي مدل المبلئمة كالتكافر كالتكمفة
مدل قدرة المكاد عمى تحقيؽ اإلشباع أك الغرض الذم اشتريت مف أجمو، فالجكدة المناسبة تعني : المالءمة -

 .أحسف جكدة لغرض معّيف

أف تككف المكاد متكافرة بسرعة كبطريقة اقتصادية كبكميات كافية لسد االحتياجات المستمرة كيمكف : التوافر -
" مناسبة"الحصكؿ عمييا في كقت معقكؿ كيفضؿ مف مصادر متعددة، فإذا لـ تتكافر جميع ىذه العناصر فإف

 .الجكدة تصبح محؿ شؾ

كليس المقصكد السعر - دكف التضحية باالعتباريف السابقيف- أم تككف تكمفة المكاد أقؿ ما يمكف: التكمفة -
األقؿ، حيث تشمؿ التكمفة عناصر أخرل باإلضافة إلى السعر مثؿ مصاريؼ الشراء، النقؿ، التخزيف، 
 . 4االستبلـ كالفحص، كذلؾ يجب النظر إلى التكمفة اإلجمالية لمصنع المترتبة عمى استخداـ جكدة معّينة

 

                                                 
1
 58. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 133. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 112. صديؽ محمد عفيفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 117-115. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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 :طرق تحديد الجودة -2

 :1الجكدة أك التعبير عنيا، نذكر منيا (كصؼ)ىناؾ عدة طرؽ يمكف أف يستخدميا المشترم في تحديد
 .كالرتب التجارية (الماركات المسجمة)االسـ التجارم أك العبلمات التجارية -

كصؼ الخصائص الطبيعية كالكيماكية، طريقة األداء كالغرض الذم تستخدـ : المكاصفات الفنية عف طريؽ -
 .فيو المادة، الرسكمات اليندسية

 .العينات -

 : الرقابة عمى الجودة -3

إّف اليدؼ األساسي لمرقابة عمى الجكدة أف يضمف المشترم قياـ البائع بتكريد المكاد بما يتفؽ مع الجكدة 
. المطمكبة، كغالبا ما يزيد اىتماـ المشترم بعامؿ الرقابة عمى الجكدة خاصة عند التعامؿ مع المكرديف الجدد

كمف األسباب األخرل التي تقتضي القياـ بعممية الرقابة عمى الجكدة أّف الكثير مف طرائؽ اإلنتاج كتصميمات 
السمع كالمكاد ال تستقر عمى حالة كاحدة، كلذلؾ فمف المحتمؿ جدا أف يقـك المكرد بتعديؿ خطط اإلنتاج لديو أك 
مستكيات الجكدة التي يسير عمييا سكاء كاف ذلؾ برغبتو أك بسبب ظركؼ خارجية، كبالتالي تتأثر مستكيات 
جكدة المكاد كالسمع، كىذا ما يؤدم إلى التأثير عمى جكدة المنتجات التي يستمميا المشترم، لذلؾ نجد ىذا 

 . 2األخير ييتـ كثيرا بعامؿ الرقابة عمى الجكدة مف خبلؿ التركز عمى عمميتي فحص كتفتيش المكاد عند االستبلـ

 الشراء بالكمية المناسبة: ثانيا

يعتبر قرار الشراء بالكمية المناسبة مف القرارات الميمة كالصعبة التي تتخذىا إدارة الشراّء ذلؾ ألّف الشراء 
بكميات أكبر مف االحتياجات يعني تجميد كتعطيؿ رأس الماؿ المستثمر باإلضافة إلى تعرض المكاد لمخاطر 
التمؼ كالتقادـ كخطكرة انخفاض األسعار، كقد يؤدم الشراء بكميات أقؿ مف البلـز إلى خطر تكقؼ أك تذبذب 

كليذا كمو البد مف . اإلنتاج باإلضافة إلى زيادة تكاليؼ الشحف كالنقؿ ككذلؾ عدـ االستفادة مف خصـ الكمية
 .التحديد الدقيؽ لكمية الشراء المناسبة

 : تعريف الكمية المناسبة -1

يمكف تعريؼ كمية الشراء المناسبة بأنيا الكمية التي تفي باحتياجات العمؿ كاإلنتاج داخؿ المؤسسة، 
بحيث ال تزيد عف البلـز فيترتب عمى ذلؾ بعض األعباء كتكمفة مالية، أك تقؿ عف البلـز فتعطؿ برامج العمؿ 

كما يقصد بيا الكمية التي يككف إجمالي تكاليؼ . 3كاإلنتاج، كتصبح المؤسسة غير قادرة عمى الكفاء بالتزاماتيا
صدارىا  الشراء مضافا إلييا تكاليؼ التخزيف عند حدىا األدنى، أك ىي الكمية التي تقكـ إدارة المكاد بتحديدىا كا 
كالحصكؿ عمييا لضماف استمرار العممية اإلنتاجية عمى أف يتـ شرائيا بطريقة اقتصادية، أك ىي الكمية التي 

                                                 
1
 124. صديؽ محمد عفيفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 63. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 139. عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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كتسمى أيضا . 1تتعادؿ عندىا تكاليؼ الشراء مع تكاليؼ التخزيف كتككف التكمفة اإلجمالية عند حدىا األدنى
 .بالكمية االقتصادية

 : العوامل المؤثرة في تحديد كمية الشراء المناسبة -2

 :2يمكف تصنيفيا إلى عكامؿ خارجية كعكامؿ خارجية
 :تتمثؿ في اآلتي: العوامل الخارجية -2-1
إّف لؤلسعار السائدة في األسكاؽ تأثيرا دائما عمى كمية الشراء المناسبة، فإذا دلت دراسات : اتجاهات األسعار- 

السكؽ عمى أّف ىناؾ اتجاىا مستمرا الرتفاع األسعار فمف المناسب أف تككف كميات الشراء كبيرة، تكفي لسد 
 المستقبمية كتحمي المؤسسة مف خطر ارتفاع األسعار آخذيف بعيف االعتبار عند الشراء تكمفة تاالحتياجا

التخزيف المتكقعة، أما إذا كانت اتجاىات األسعار تميؿ إلى االنخفاض فإنو ينبغي تخفيض كمية الشراء 
لبلستفادة مف انخفاض األسعار مستقببل آخذيف بعيف االعتبار ضماف تكافر المكاد كاألصناؼ المطمكبة في 

 .األسكاؽ
إّف تكفر المكاد في األسكاؽ بانتظاـ مع ثبات الطمب عمييا يشجع المؤسسة عمى : عوامل العرض والطمب- 

الشراء بكميات معتدلة، أما احتماالت الندرة أك اختفاء المكاد مف األسكاؽ فقد يؤدم بالمؤسسة إلى زيادة 
 . كميات الشراء لضماف استمرار عمميات اإلنتاج كحتى يتـ تكفير مصادر أخرل بديمة

إّف نقص أك اختفاء بعض المكاد مف األسكاؽ يؤدم إلى االتجاه الفكرم لؤلصناؼ : توافر األصناف البديمة- 
البديمة، فتكافر ىذه األخيرة يكفر لممؤسسة نكعا مف األماف كاالطمئناف بالشراء بكميات معتدلة كمعقكلة كببل 
خكؼ مف خطر تكقؼ عمميات اإلنتاج، كما أنو ال يضطرىا لمشراء بكميات كبيرة كبأسعار مرتفعة خكفا مف 

 .اختفاء المكاد األصمية كالبديمة معا في األسكاؽ
 :تتمثؿ في ما يمي: العوامل الداخمية  -2-2

 .السياسة الشرائية كالتخزينية لممؤسسة -
 .معدؿ استخداـ المكاد -
 .القدرة المالية لممؤسسة -
 .طبيعة المكاد كما تحتاجو مف استعدادات لمتخزيف -
 .الكقت الذم يستغرقو إرساؿ طمب الشراء كاستبلـ المكاد -
 .الميزانية التقديرية لممشتريات أم حجـ المبالغ النقدية المخصصة لعمميات الشراء -

                                                 
1
 139. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 : اعتمادا عمى  

 66-64.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 142-140.عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 142-140.سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 139.محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص -
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 :تحديد الكمية المناسبة -3

يعتبر تحديد ىذه . (أك الكمية االقتصادية أك كمية الطمب المثمى) تعرؼ بالحجـ االقتصادم لمطمبية 
الكمية مف المشاكؿ الرئيسية التي تكاجو إدارة المشتريات في المؤسسات المختمفة، حيث تتداخؿ فييا الكثير مف 
العكامؿ الداخمية كالخارجية كما سبؽ ذكرىا، إال أّف التركيز عمى تحديد الحجـ االقتصادم لمطمبية تبرز أىميتو 

 .بسبب ارتفاع تكاليؼ المشتريات في المؤسسات الصناعية كبالتالي تأثيرىا عمى ربحية المؤسسة

يقصد بالحجـ االقتصادم لمطمبية الحجـ الذم تتعادؿ عنده تكاليؼ الشراء مع تكاليؼ التخزيف، كتتحدد 
كمية الشراء المناسبة بتحديد الحجـ االقتصادم لمطمبية الذم يؤدم بدكره إلى تقميؿ التكمفة اإلجمالية لمشراء 

، كعادة يكجد نظاماف أساساف  (عدد الطمبيات)ألدنى حد ممكف، كيساعد عمى تحديد عدد مرات الشراء لممكاد
 :1يستخدماف لطمب المكاد أك شراء االحتياجات مف المكاد كىما

تحدد كفقا  (غير محددة)كيستند إلى تقديـ طمبات الشراء بكميات ثابتة كفترات متباينة: نظام الكمية الثابتة -
 .لمعدالت استخداـ المكاد

كحسب  (غير محددة)كستند إلى تقديـ طمبات الشراء بفترات ثابتة كبكميات متباينة: نظام الفترة الثابتة -
 .   معدالت االستخداـ لممكاد

سيتـ تفصيؿ طريقة حساب الحجـ االقتصادم لمطمبية عند التطرؽ إلى بعض نماذج تسيير 
 .(المطمب الخامس مف المبحث الثالث)المخزكف

 الشراء بالسعر المناسب: ثالثا

تنتظر إدارة المؤسسة مف كظيفة الشراء الحصكؿ عمى المكاد كالتجييزات بأحسف األسعار ألنيا ذات 
عبلقة مباشرة بالتكاليؼ التي ستؤثر في النياية عمى ربحية المؤسسة، فالسعر المنخفض يعطي ليذه األخيرة 
فرصة عرض منتجاتيا بأسعار أقؿ كبالتالي الحصكؿ عمى قدرة تنافسية ميمة كيمّكنيا مف الحصكؿ عمى 

ىكامش ربحية إضافية، لكف ال يجب أف يحتؿ السعر الصدارة في قرارات الشراء، ألّف السعر المنخفض قد يككف 
. مرتبطا بجكدة منخفضة أك غير مبلئمة لبلستخدامات المختمفة، كقد يككف مرتبطا بمكاعيد التسميـ غير المناسبة

لذلؾ فإنو ال يجب أف يؤدم بإدارة الشراء إلى المغاالة في طمب السعر المنخفض، كليذا يستعمؿ مصطمح 
 .السعر المناسب كليس السعر األدنى

 : تعريف السعر المناسب -1
يقصد بالسعر المناسب ذلؾ السعر الذم تستطيع المؤسسة المشترية دفعو بحيث تككف جدكل النفع أكثر 

كما عّرؼ . 3كعّرؼ بأنو السعر العادؿ الذم يحقؽ رضاء الطرفيف كيضمف تكطيد العبلقات بينيما.  2مف التكمفة
بأنو ذلؾ السعر الذم تستطيع المؤسسة المشترية دفعو بحيث تككف المنفعة المرجكة منو أك المترتبة عمى شراء 

                                                 
1
 66. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 158. غانـ فنجاف كمحمد عبد حسيف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 239. ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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نما العبرة . 1المكاد أك السمع أفضؿ كأكثر مف التكمفة كىنا يتضح أّف العبرة ليست بككف السعر منخفض كا 
 . بالمنفعة مقارنة مع السعر كالتكمفة

 : العوامل المؤثرة في السعر -2
 :2ىناؾ عدة عكامؿ يمكف أف تؤثر في تحديد السعر نذكر منيا ما يمي

كتعتبر مف العكامؿ األساسية لتحديد السعر الذم يعرضو المكرد، حيث أّف تحديد المكاصفات يعتبر : الجودة -
الشرط األكؿ في تحديد السعر، فطمب جكدة عالية يتطمب ارتفاع في األسعار، كما أّف التحديد الناقص 

 .لممكاصفات يسبب مشاكؿ في التفاكض عمى السعر

كىي العمؿ الثاني الذم يجب األخذ بو عند دراسة األسعار المقترحة، كمف بيف مظاىرىا، التسميـ : الخدمة -
كفي كثير مف األحياف يستدعي التضحية بالسعر مف . في المكاعيد، تقديـ المساعدات الفنية عند الضركرة

أجؿ خدمات أحسف، ألّف عدـ تسميـ المادة كفؽ جداكؿ اإلنتاج قد يؤدم إلى تكقؼ خط اإلنتاج كبالتالي 
 .ارتفاع النفقات أكثر مف الكفكرات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف انخفاض السعر

تعتبر مف االعتبارات اليامة التي تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى السعر، حيث أّف االقتصاديكف يفرقكف : المنافسة -
كىي الحالة الكحيدة التي  )المنافسة الكاممة، االحتكار كالمنافسة غير الكاممة: بيف ثبلثة أنكاع مف المنافسة

 .  (يمكف أف يككف لممشترم فييا قدرا مف إمكانية التحكـ في أسعار مشترياتو

إّف تكمفة البائع ىي الحد األدنى الذم يمكف أف يدفعو المشترم، ليذا فمف متطمبات كظيفة : تكمفة البائع -
، إال أّف الدراسة الجدية لكؿ العركض قد -بالرغـ مف أّف ذلؾ ليس في متناكليا- الشراء تقدير نفقات البائع

تعطي فكرة كقد تسمح حتى باكتشاؼ المكرديف الذيف يعرضكف أسعارا غير حقيقة ثـ ال يستطيعكف بعد ذلؾ 
 .الكفاء بالتزاماتيـ

تؤثر كذلؾ الخصكمات التي يمنحيا المكرد عمى السعر، كسكاء تعمؽ األمر بخصـ تعجيؿ : الخصومات -
 .أك خصـ الكمية أك الخصـ التجارم (الخصـ النقدم)الدفع

مكاد أساسية لمعمميات )إّف مستكيات األسعار تتغير حسب طبيعة السمع كالمكاد المشتراة : أنواع المشتريات -
 .(اإلنتاجية، منتجات نمطية، المنتجات ذات القيمة البسيطة كالمنتجات الخاصة

 : سياسة السعر -3

 :3تقكـ سياسة السعر السميمة عمى أساسيف ىما

 إّف السعر يعتبر عامبل ميما في تنفيذ عممية الشراء المناسبة، كذلؾ لككف الميمة الرئيسية إلدارة الشراء : األول
                                                 

1
 175. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 : اعتمادا عمى  

    250- 239.ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 186-183.محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 176- 175.سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -
3
 175. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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ىي تقكية المركز التنافسي لممؤسسة، كالعنصر األساسي في ىذه التقكية ىك تخفيض تكمفة المكاد المشتراة 
 .كالجزء الرئيسي مف تخفيض ىذه التكمفة ىك أف يتـ الشراء بأفضؿ كأنسب األسعار

إّف السعر بحد ذاتو يعتبر مف العكامؿ الرئيسية المؤثرة في الكصكؿ إلى القرار النيائي لمشراء، حيث : الثاني
بيف السعر الذم يدفعو كالجكدة كالخدمة التي - صناعيا كاف أك مستيمؾ نيائي- دائما ما يقارف المشترم 

يتحصؿ عمييا، فإذا ما كجد بدائؿ أخرل تحقؽ نفس الفائدة فإنو سكؼ يقدـ عمى شراء تمؾ البدائؿ مف 
 .مكرديف آخريف

إّف حفاظ المؤسسة عمى مركز تنافسي قكم أماـ المؤسسات األخرل مرتبط بمدل قدرتيا عمى تخفيض 
التكاليؼ الكمية، كتكاليؼ المكاد المشتراة تمثؿ نسبة كبيرة منيا، لذلؾ يمكف تقدير مسؤكلية كظيفة الشراء في 

الكصكؿ إلى ىذا المركز التنافسي، بحيث يجب عمى مسؤكؿ الشراء أف يدفع ما يدفعو اآلخركف أك أقؿ لمحصكؿ 
عمى نفس السمعة، فالسعر الذم يدفع في الشراء ىك سعر السكؽ المتعارؼ عميو، لذلؾ عمى مسؤكؿ الشراء أف 
يككف ممّما بكؿ الظركؼ المحيطة حتى يحصؿ عمى سعر السكؽ أك أقؿ منو مع اختيار الطرؽ الشرائية التي 

 . تمكنو مف االستفادة مف كفكرات السعر

 : مصادر الحصول عمى معمومات عن األسعار -4
ىناؾ العديد مف المصادر التي يمكف االعتماد عمييا لمحصكؿ عمى معمكمات عف األسعار، غير أّف 
 : 1درجة االعتماد عمى كؿ مصدر تختمؼ حسب نكع الصنؼ المطمكب شراؤه، كفيما يمي أىـ ىذه المصادر

كىي مف أحسف الطرؽ كأكثرىا شيكعا لمتعرؼ عمى مصادر التكريد كاألسعار كشركط الدفع : المناقصات- 
 كالتسميـ كتستخدـ في حاالت الشراء بكميات كبيرة، أك في حالة األصناؼ النمطية أكفي حالة شراء أجيزة 

 .كمعدات رئيسية
 كتستخدـ ىذه الطريقة لبلتصاؿ مع المكرديف مباشرة كمناقشتيـ عمى األسعار كشركط الدفع : المفاوضات -

 .كالتسميـ، كتتصؼ ىذه الطريقة بالمكاجية الشخصية بيف المشترم كالبائع كتتميز بالمركنة

 .كتشتمؿ الكتالكجات عمى كصؼ لممكاد مف خبلؿ رسكماتيا كألكانيا كأسعارىا: الكتالوجات -

 .كىـ ممثمي المكرديف الذيف يقدمكف معمكمات تتعمؽ بأسعار المكاد كالسمع: مندوبي البيع -

كتستخدـ ىذه الطريقة لمعرفة أسعار المكاد المتكررة كالنمطية بأشكاليا المختمفة، حيث يقـك : قوائم األسعار -
 .المكردكف بإرساؿ قكائـ أسعار تبّيف كافة أصناؼ المكاد التي يقكمكف بإنتاجيا ككذا أسعارىا

كىي األسعار التي تصدر مف خبلؿ السكؽ كيتـ نشرىا إما بالصحؼ أك نشرات : أسعار السوق المعمنة -
 . خاصة، حيث تعكس ىذه األسعار أكضاع السكؽ بشكؿ عاـ

 

                                                 
1
 : اعتمادا عمى  

 71.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص -

 182-179.محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -
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 الشراء في الوقت المناسب: رابعا

ال تقؿ أىمية الشراء في الكقت المناسب عف سائر األسس العممية األخرل لمشراء، حيث أنو يؤثر بطريقة 
 .مباشرة عمى انتظاـ اإلنتاج في المؤسسة

 :  تعريف الوقت المناسب لمشراء -1

يقصد بالكقت المناسب لمشراء الكقت الذم يتـ فيو تكريد المكاد، كالذم يتناسب مع برنامج اإلدارة الطالبة 
كما عّرؼ بأنو الكقت الذم يبلءـ احتياجات . 1لممكاد، كفي نفس الكقت يضمف عدـ تعطؿ اإلنتاج أك تأخيره
مكانياتيا كيتماشى مع ظركؼ السكؽ كاتجاىاتو أم أّف الشراء في الكقت المناسب يعني الشراء في .  2المؤسسة كا 

كفي األكقات التي تناسب  (لتفادم حدكث اختناقات خطكط اإلنتاج )األكقات التي تناسب جداكؿ اإلنتاج
كفي األكقات التي تناسب الظركؼ السائدة في  (لتفادم التعطيؿ الكبير ألمكاؿ المؤسسة )اإلمكانيات المالية 

إّف عدـ الشراء في الكقت المناسب قد يؤدم . (مراعاة ندرة أك كفرة المكاد ككذا اتجاىات أسعارىا )السكؽ
بالمؤسسة إلى المجكء لمشراء بأسعار مرتفعة في أكقات غير مناسبة كبالتالي زيادة التكمفة عمى المؤسسة األمر 

 . الذم مف شأنو اإلضرار بالمكقؼ التنافسي ليا
 :  العوامل المؤثرة عمى الشراء في الوقت المناسب -2

 :3ىناؾ عدة عكامؿ نذكر منيا ما يمي
 مادية لممؤسسة تمّكنيا مف شراء المكاد بكميات كبيرة خاصة في تكيقصد بيا تكفر إمكانيا: القدرة المالية -

حاالت انخفاض األسعار مما يعطييا ميزة تفضيمية عف باقي المؤسسات األخرل المنافسة ليا، في حيف عدـ 
تكفر ىذه المخصصات قد يفّكت عمى المؤسسة فرصة تخفيض تكمفة المنتجات النيائية، كاضطرار المؤسسة 

 .لمشراء في أكقات تككف فييا األسعار مرتفعة كبالتالي ارتفاع أسعار منتجاتيا النيائية

إّف تكافر عناصر االئتماف لممؤسسة كالقركض كالشراء اآلجؿ يزيد مف قدرة المؤسسة عمى : القدرة االئتمانية -
 .تكفير احتياجاتيا مف المكاد في األكقات المناسبة

فغنّي عف البياف أّف الكقت الذم تككف فيو األسعار في اتجاه نزكلي يتكقع استمراره لفترة : اتجاهات األسعار -
 .4-كذلؾ بفرض أّف جميع المتغيرات األخرل ثابتة- طكيمة نسبيا ىك أسكأ األكقات لمشراء، كالعكس بالعكس

فإذا كانت إمكانيات النقؿ المتاحة داخمية يمكف لممؤسسة التحكـ في تحديد الكقت : إمكانيات النقل والتخزين -
المناسب بدرجة أكبر مما لك كانت ىذه اإلمكانيات خارجية كال سيطرة لممؤسسة عمييا، كذلؾ فإّف تكافر 

تتيح لممؤسسة فرصة شراء المستمزمات مرة  (مساحات تخزينية كمستكدعات كمعدات تخزيف)إمكانيات التخزيف
 كاحدة كيحدد الكقت المناسب عمى ىذا األساس، أما إذا لـ تكف إمكانيات التخزيف كافية فبل جػػػػػػػدكل مف بحث 

                                                 
1
 73. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 156. صديؽ محمد عفيفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 73. ىيثـ الزغبي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 159. صديؽ محمد عفيفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 . إمكانية الشراء مرة كاحدة

 : مخاطر عدم الشراء في الوقت المناسب -3

إّف عدـ التقيد الكمي بالكقت المناسب لمشراء لو تأثيره الضار عمى نشاط المؤسسة حيث يؤدم إلى خسائر 
 :1أك أخطار متعددة منيا

 .احتماؿ اختفاء المكاد المطمكبة مف األسكاؽ كخاصة مف جكدة معّينة -

 .احتماؿ ارتفاع أسعار المكاد عند الحاجة ليا -

 .خطر تكقؼ العمميات اإلنتاجية أك عدـ انتظاميا -

 .عدـ االستفادة مف انخفاض األسعار كتفكيت فرصة تخفيض التكمفة النيائية لمسمعة -

إّف عدـ التقيد بالكقت المناسب لمشراء قد يدفع إلى الشراء الفكرم تجنبا لتعطؿ العممية اإلنتاجية مما قد  -
يضطرىا إلى قبكؿ مكاد أقؿ جكدة كأعمى سعرا إضافة إلى اضطرارىا لمشراء مف مصادر أقؿ مناسبة مف 

 .2المصادر األخرل

 .تأخير االستجابة لطمبات الزبائف كمف ثـ احتماؿ فقدىـ كبالتالي فقد الربحية -

 الشراء من المصدر المناسب: خامسا

، فنجاح إدارة الشراء في القياـ باألعماؿ المككمة 3لقد قيؿ أّف مفتاح قرار الشراء يكمف في اختيار المكرد
 .إلييا يتكقؼ عمى نجاحيا في اختيار المكرد الذم يكفر ليا السعر المناسب كالجكدة المناسبة في الكقت المناسب

 :  تعريف المصدر المناسب لمشراء -1

يقصد بو مجمكعة الكيانات الطبيعية أك المعنكية المحتممة كالراغبة في إقامة عبلقات تجارية مستمرة أك 
كمف ىذا التعريؼ نجد أّف ىناؾ . 4مؤقتة تحقؽ نفعا مشتركا كتتمتع باإلمكانيات المناسبة كالسمعة التجارية الطيبة

 :5شركطا معينة لممصدر المناسب لمشراء كىي
أف يككف كيانا طبيعيا أك معنكيا لو صفة االتجار أم أنو ينبغي أف يككف لمصدر الشراء شخصية طبيعية أك  -

 .معنكية تستطيع تحمؿ االلتزامات كاكتساب الحقكؽ

أف يككف لديو الرغبة كالقدرة عمى إقامة عبلقات تجارية مستمرة، بحيث تنشأ الرغبة مف طبيعة كمستكل ما  -
يحدده مف طمكحات في األىداؼ التي يعمنيا كالسياسات التي يتبعيا، بينما القدرة فتعكسيا اإلمكانيات التي 

 .تتكافر لو لمكصكؿ إلى أىدافو

 أف يككف مؤمنا بفمسفة المنفعة المشتركة كعمى قدـ المساكاة، بمعنى ضركرة تبني مصدر الشراء لمسمكؾ  -
 

                                                 
 74. ىيثـ الزغبي، مرجع سبؽ ذكره، ص1

2
 192- 191. صديؽ محمد عفيفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 

3
 61. ميدم حسف زكليؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
دارة المكاد كالمخازف، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت،    183.، ص1992 عمي الشرقاكم، المشتريات كا 

5
 207- 206. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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التجارم الحميد الذم يقكـ عمى أساس أّف لكؿ عمؿ عائد يتناسب مع درجة المخاطرة التي يحتكييا مع 
 .اإليماف الكامؿ بالمساكاة في التعامؿ مع كؿ الحاالت المتشابية

 .أف يككف متمتعا بالسمعة الطيبة كالشيرة المعركفة في األسكاؽ التي يتعامؿ فييا -

 :  مراحل اختيار مصدر الشراء -2
 :1تمر عممية اختيار مصدر الشراء المناسب بالمراحؿ التالية

مرحمة المسح العاـ لكؿ المصادر الممكف الحصكؿ منيا عمى المكاد المراد شراؤىا، حيث يتـ إعداد قائمة  -
 .(حصر كافة المكرديف لممادة المطمكب شراؤىا)بجميع المصادر المزمع التعامؿ معيا؛

مرحمة جمع المعمكمات كالبيانات مف مختمؼ المصادر التي يمكف الحصكؿ منيا عمى تمؾ المعمكمات، ثـ  -
 .(األسعار، المزايا، الخدمات: تقييـ المكرديف)القياـ بالتحميؿ الدقيؽ لتمؾ المعمكمات؛

اختيار مصدر )مرحمة التفاكض مع مصادر الشراء المرتقبة كاختيار أكثر المصادر مبلئمة لظركؼ الميمة؛ -
 .(التكريد المناسب ثـ التعاقد معو

مرحمة التجربة كالخبرة في التعامؿ مع مصدر الشراء المختار، كنتيجة ليذه التجربة يتـ اتخاذ القرار إما  -
باالستمرار في التعامؿ مع ذلؾ المكرد أك إعادة النظر في األمر مركرا بالمراحؿ الثبلث السابقة مف 

 .(تنمية العبلقات مع المكرديف الحالييف كاستمرار البحث عف مصادر تكريد أخرل بديمة)جديد؛
 : العوامل المؤثرة في اختيار مصدر الشراء -3

 :2تتأثر عممية اختيار مصدر الشراء المناسب بالعكامؿ التالية
فالمكقع القريب لممكرد يكفر عمى المشترم تكاليؼ النقؿ كالجيد، كالسرعة في الحصكؿ : المكقع الجغرافي -

 .(ضماف تدفؽ المكاد في أكقاتيا)عمى المكاد

فالسمع النمطية أم ذات الطبيعة العامة يتعامؿ فييا عدد كبير مف المكرديف، بينما السمع ذات : طبيعة السمعة -
 .الطبيعة الخاصة أم غير النمطية نجد أّف عدد المكرديف الذيف يتعاممكف فييا قميؿ

إّف قدرة المكرد عمى استيعاب الطمبيات المفاجئة يقكم مف مركزه كمكانتو : حجـ الطاقة اإلنتاجية لممكرد -
 .مقارنة بمنافسيو

إّف استخداـ المكرد لؤلساليب الفنية الحديثة كتعاممو معيا يمعب دكرا ميما في رفع : درجة التقدـ الفني لممكرد -
 .كفاءة المكرد كقدرتو عمى تسميـ المكاد بالجكدة المطمكبة

فيناؾ بعض المكاد تحتاج إلى خدمات فنية مف الضركرم أف يقدميا : الخدمات كالصيانة التي يقدميا المكرد -
 .المكرد كىذا ما ينقص بعض المكرديف

                                                 
1
 174- 172. غانـ فنجاف مكسى كمحمد عبده محسف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 

2
 : اعتمادا عمى 

 63- 62.ميدم حسف زكليؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 76.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص -

 211- 209.محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -
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 .استقرار العبلقات الصناعية عند المكرد خاصة مع األيدم العاممة لضماف إنتاجو كعدـ تكقفو -

 . التسييبلت التي يقدميا المكرد كالشحف كالمناكلة كالتأميف عمى المكاد -

 .تصرفات كسمكؾ رجاؿ البيع لدل المكرد كقدراتيـ كما يمتمككه مف خبرة -

ىذا العامؿ يؤثر بطريقة كبيرة في اختيار مصدر الشراء، السيما إذا أدركنا أّف المكرديف الكبار : حجـ الكمية -
ال تككف لدييـ الرغبة في تكريد الكميات الصغيرة، أما الكميات الكبيرة فجميع المكرديف يتنافسكف عمييا، كمف 

 . ثـ يثار التساؤؿ حكؿ مزايا التعامؿ مع المكرد الكبير أك المكرد الصغير

 سياسات الشراء: المطمب الثاني
لتحديد سياسات الشراء المبلئمة عمى إدارة المشتريات أف تقـك باتخاذ مجمكعة مف القرارات اإلستراتيجية 

 .الخاصة بالمفاضمة بيف سياسات الشراء المختمفة
 : سياسة مركزية أو المركزية الشراء: أوال

يقصد بمركزية الشراء تركيز كافة أعماؿ كنشاطات الشراء بإدارة كاحدة تتكلى اإلشراؼ عمى نشاط الشراء 
نيابة عف كافة إدارات المؤسسة، بينما ال مركزية الشراء تعني تفكيض سمطة شراء المكاد إلى مجمكعة مف 

فقد تقـك بعض المؤسسات بإتباع سياسة المركزية المطمقة . 1األقساـ في المؤسسة كعدـ تركيزىا في إدارة كاحدة
في المقابؿ، تقـك بعض المؤسسات األخرل . تقريبا، عف طريؽ الشراء لجميع المكاقع مف خبلؿ المركز الرئيسي

بإتباع سياسة البلمركزية المطمقة تقريبا، عف طريؽ إعطاء كؿ مكقع كافة السمطات كالصبلحيات لممارسة 
ككالعادة، تكجد بعض المؤسسات التي تنيج طريقا كسطا عف طريؽ المزج بيف المركزية . أنشطة الشراء المختمفة

 .كال شؾ أّف لكؿ أسمكب مزاياه كعيكبو. كالبلمركزية
 : مزايا مركزية الشراء -1

 :2تحقؽ سياسة مركزية الشراء عدة مزايا لممؤسسة أىميا ما يمي
 .االستفادة مف خصـ الكمية بسبب تجميع كافة الطمبيات كالشراء عمى دفعة كاحدة -
 .تخفيض أجكر النقؿ كذلؾ باالستفادة مف مبدأ الحمكلة الكاحدة -

 .التخمص مف االزدكاجية في طمبيات الشراء لؤلقساـ المختمفة -

 .العمؿ عمى تكحيد مكاصفات كخصائص المكاد المطمكبة -

 .زيادة تخصص كظيفة الشراء نظرا لتركيز الشراء ضمف إدارة كاحدة -

 .تتيح لباقي األقساـ االلتفات لكظائفيا األساسية -

 .زيادة كفاءة الرقابة عمى نشاطي الشراء كالتخزيف -

 .تخفيض تكاليؼ طمبات الشراء النخفاض عدد الطمبيات -

 .المفاكضة عمى األسعار بشكؿ أفضؿ مع المكرديف بسبب الشراء بكميات كبيرة -

                                                 
1
 34.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص  

2
 35- 34.ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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 : مزايا ال مركزية الشراء -2

يمكف النظر إلى مزايا ال مركزية الشراء عمى أنيا العبلج لعيكب مركزية الشراء كالعكس صحيح، كبصفة 
 :1عامة فإّف أىـ مزايا سياسة ال مركزية الشراء ما يمي

سيكلة التنسيؽ مع الكحدات الكظيفية األخرل، أم سيكلة تحقيؽ عمميات التنسيؽ بيف أنشطة الشراء  -
كأنشطة جيات االستخداـ في المكقع الكاحد، ألّف القائميف بالشراء يككنكف في كضع أفضؿ لمتعرؼ عمى 
مكانية التصدم لمشكبلت  احتياجات الجيات المستخدمة في نفس المكقع، كتبادؿ كجيات النظر بشأنيا كا 

 .التشغيؿ

نياء الصفقات، خاصة في حالة الظركؼ الطارئة التي تتطمب اتخاذ قرار سريع -  .سرعة إجراءات الشراء كا 

االستخداـ الفعاؿ لمصادر التكريد المحمية، فبلمركزية الشراء تساعد في أحكاؿ كثيرة في تقميؿ تكمفة النقؿ  -
 .بدرجة مممكسة

تحقيؽ االستقبللية كالمركنة لمفركع، حيث تدعـ سياسة البلمركزية مف الممارسة العممية لمبدأ تكافؤ السمطة  -
 .كالمسؤكلية

 :الجمع بين المركزية والالمركزية -3

إّف الغالبية العظمى مف المؤسسات تجمع بيف مزيج مف المركزية كالبلمركزية، كيؤكد ذلؾ نتائج إحدل 
 مف المؤسسات محّؿ الدراسة تطبؽ مزيجا مف %60الدراسات التي أجريت مؤخرا كتشير نتائجيا إلى أّف 

. 2  البلمركزية المطمقة%14 المركزية المطمقة، % 26المركزية كالبلمركزية في أعماؿ الشراء، في حيف يتبع  
 .فمعظـ المؤسسات تمجأ إلى المزج بيف المركزية كالبلمركزية لتحقيؽ مزايا االثنيف كالحد مف عيكبيما

 :سياسة الشراء حسب الحاجة: ثانيا

، كىي سياسة الشراء بكميات صغيرة في فترات متقاربة 3يطمؽ عمييا كذلؾ سياسة الشراء مف اليد إلى الفـ
كمتكررة، كبمقتضاىا تشترم المؤسسة كميات تكفي فقط احتياجات العممية اإلنتاجية كاستمرارىا مع االحتفاظ 

باحتياطات بسيطة أك عدـ االحتفاظ عمى اإلطبلؽ بأّم احتياطات مف المكاد كالمستمزمات المستخدمة في عممية 
 :4تتبع المؤسسة ىذه السياسية في الحاالت التالية. اإلنتاج
ستاتيكية نظاـ الشراء -  .حالة انتظاـ التكريد كا 

 .حالة نقص السيكلة -

 .حالة انخفاض قيمة مخاطر التكقؼ -

 .حالة انخفاض الطمب عمى المنتجات التي تنتج مف المكاد المشتراة -

                                                 
1
 120- 119.ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  

2
 122. المرجع نفسو، ص 

3
 139. صبلح الشنكاني، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 خبراء الشركة العربية المتحدة لمتدريب كاالستشارات اإلدارية، االتجاىات كاألساليب الحديثة إلدارة المشتريات كالمخازف باستخداـ النظاـ المكجستي، القاىرة،  

 98.، ص2008مصر، 
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 .(اتجاه األسعار إلى اليبكط)حالة انخفاض أسعار الشراء مستقببل -

 .حالة تكافر عدة مصادر لتكريد المكاد المشتراة كتشّبع السكؽ منيا -

 .حالة كجكد احتماالت تطكرات فنية أك تكنكلكجية -

 .حالة نقص اإلمكانيات الخاصة بالتخزيف -

بالرغـ مف المزايا التي تحققيا سياسة الشراء حسب الحاجة خاصة أنيا تمّكف المؤسسة مف تحكيؿ ميمة 
التخزيف مف عمى عاتقيا إلى عاتؽ المكرد، كما يصحب ذلؾ مف تخفيض في التكاليؼ كفي األمكاؿ المستثمرة 
كتحاشي األخطار التي تنطكم عمييا عممية التخزيف، إال أنو يترتب عمييا مجمكعة مف المخاطر مثؿ مخاطر 

نفاد المخزكف نتيجة حدكث تأخير غير متكقع في التكريد مما يؤدم إلى تكقؼ العممية اإلنتاجية، ككذلؾ مخاطر 
ارتفاع األسعار بدال مف انخفاضيا مما يترتب عميو تحقيؽ خسائر لممؤسسة بدالن مف الكفكرات المحتممة في حالة 

كما يترتب عمى سياسة الشراء حسب الحاجة حرماف المؤسسة مف كفكرات خصـ الكمية في . انخفاض األسعار
حالة الشراء بكميات كبيرة، باإلضافة إلى حرمانيا مف الكفكرات في تكمفة النقؿ كالمرتبطة بعدـ إمكانية تطبيؽ 

 .1(عدـ االستخداـ األمثؿ إلمكانيات ككسائؿ النقؿ المتاحة)مبدأ الحمكلة الكاممة
 :سياسة الشراء لمتخزين: ثالثا

تعرؼ كذلؾ بسياسة الشراء المقّدـ، كيقصد بو تكفير االحتياجات مف المكاد بكميات تزيد عف االحتياجات 
الجارية، أم الشراء بأكثر مف الحد األدنى لمكميات المطمكبة الكاجب تكافرىا في المخازف، كتتحدد ىذه الكميات 

كال تتعدل ىذه الكميات التي يتـ شراؤىا كفقا . حسب المعدالت العادية لئلنتاج ككفقا لجداكؿ التسميـ مف المكرديف
 .2ليذه السياسة حدكد الرؤية المستطاعة لبلحتياجات المستقبمية

تتبع المؤسسة سياسة الشراء المقّدـ في حالة تكقعيا ارتفاع األسعار في المستقبؿ، كفي حالة حصكليا 
عمى امتيازات كتسييبلت عند شرائيا بكميات كبيرة، ككذلؾ في حالة عدـ انتظاـ ظركؼ التكريد الخاصة بالمكاد 
األساسية التي تعتمد عمييا المؤسسة في عممياتيا اإلنتاجية أك تناقص مصادر عرضيا، بحيث يجب أف تككف 
 .االحتياجات المستقبمية مف ىذه المكاد معركفة مسبقا إلى حّد كبير كمقدرة بعناية بالنسبة لفترة محدكدة مف الكقت
كمف أىـ المزايا التي يحققيا إتباع ىذه السياسة استفادة المؤسسة مف خصـ الكمية نتيجة الشراء بكميات 
كبيرة مما يترتب عميو كفكرات في الشراء كأيضا تحقيؽ كفكرات في تكاليؼ النقؿ، ككذلؾ تحقيؽ أكبر قدر مف 
األماف لمكاجية احتماؿ نفاد األصناؼ المطمكبة لعممية اإلنتاج مما يترتب عميو ضماف استمرار ىذه األخيرة 

لكف بالرغـ مف ىذه المزايا فإّنو يرتبط بسياسة الشراء المقّدـ مجمكعة مف المخاطر تتمثؿ فيما . كعدـ تكقفيا
 :3يمي
 .زيادة مخاطر التخزيف مف تقادـ كتمؼ، كارتفاع تكمفة التخزيف نتيجة لزيادة متكسط المخزكف -

                                                 
1
 253- 252.، ص ص2008 نياؿ فريد مصطفى، إدارة المكاد كإلمداد، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  

2
 186.سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص  

3
 254. نياؿ فريد مصطفى، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 .التأثير عمى السيكلة النقدية لممؤسسة لزيادة الطمب عمى النقدية البلزمة لتمكيؿ عمميات الشراء بكميات كبيرة -

 .مخاطر انخفاض األسعار في المستقبؿ مما يؤدم إلى ارتفاع تكاليؼ الشراء في الكقت الحالي بدكف مبرر -

 :سياسة الشراء لممضاربة: رابعا

يقصد بالشراء لممضاربة القياـ بشراء المكاد كاالحتياجات بكميات تتعدل حدكد الرؤية المستطاعة 
إذف ىناؾ . لبلحتياجات المستقبمية، بغرض تحقيؽ األرباح لممؤسسة عندما ترتفع أسعار ىذه المكاد في المستقبؿ

مخاطرة كبيرة جراء إتباع ىذه السياسة كمع أّف سياسة الشراء المقّدـ تتضمف أيضا قدرا مف المخاطرة، إال أّف 
 . 1معيار التفرقة بيف السياستيف ىك الغرض مف الشراء كدرجة المخاطرة

بإمكاف المؤسسة تحقيؽ كفكرات نتيجة إتباعيا لسياسة الشراء لممضاربة  مف خبلؿ االستفادة مف فركؽ 
األسعار، بحيث في بعض الحاالت قد تجد أماميا فرصة استثنائية ال تتكرر يجب استغبلليا كىي أّف األسعار 

لكف . منخفضة إلى حدىا األدنى مع تكقع حدكث ارتفاع خبلؿ فترات مقبمة، مما يترتب عميو تحقيؽ أرباح كبيرة
لتحقيؽ ذلؾ يستمـز االحتفاظ بالكميات الكبيرة المشتراة في المخازف لفترة معّينة لحيف ارتفاع أسعارىا، الشيء 

الذم يتطمب الكثير مف النفقات التي قد تزيد في بعض األحياف عف الكفكرات التي تتحقؽ مف إتباع ىذه 
لذلؾ فيناؾ البعض الذم يؤيد سياسة الشراء لممضاربة لكف المعارضيف ليذه السياسة أكثر بكثير مف . السياسة

المؤيديف ليا، ألنيا تؤدم إلى انشغاؿ المسؤكليف في كظيفة الشراء عف ميمتيـ األساسية بأعماؿ خارج نطاؽ 
مرات مما كما أّف المضاربة تعتمد أساسا عمى احتماالت أك تكقعات قد تصيب مرة كتخفؽ . ىدفيـ األساسي

 . 2يضّر بمصالح المؤسسة
 :سياسة الشراء أو الصنع: خامسا

تكاجو إدارة الشراء في حاالت عديدة مشكمة المفاضمة بيف شراء احتياجات المؤسسة مف مصادر تكريد 
كمف الممفت لمنظر أّف نسبة المككنات أك األجزاء . خارجية أك القياـ بتصنيع ىذه االحتياجات داخؿ المؤسسة

التي يتـ شراؤىا مف الخارج تزيد بشكؿ مممكس عف تمؾ التي يتـ تصنيعيا داخميا، كالسبب في زيادة اعتماد 
المؤسسات في الكقت الحاضر عمى التكريد مف مصادر خارجية يرجع بالدرجة األكلى إلى االعتناؽ المتزايد 

إّف االتجاه المتزايد نحك تخصص التكنكلكجيا كعنصر العمؿ، باإلضافة إلى التعقد المتزايد . بفمسفة التخصص
لممكاد الجديدة، كالزيادة المضطردة في تكمفة الحصكؿ عمى اآلالت المتخصصة ذات اإلنتاج الكبير زاد مف رغبة 

كذلؾ فإّف الغالبية العظمى مف الشركات الكبرل كالمشيكرة عالميا ال . المؤسسات في أف تشترم أكثر كتصّنع أقؿ
تستطيع أف تصنع كؿ احتياجاتيا بنفس الكفاءة أك التكمفة أك الجكدة التي تحققيا الشركات المتخصصة في إنتاج 

كلذا فإنو مف الحكمة أف تحاكؿ ىذه الشركات التركيز عمى استغبلؿ قدراتيا المميزة بينما تترؾ . الجزء الكاحد
 .ميمة إنتاج األجزاء لمشركات الخارجية المتخصصة
 :كمف العكامؿ التي ترّجح قرار الصنع ما يمي

                                                 
1
 225. عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 255. نياؿ فريد مصطفى، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 .إذا كاف الجزء المطمكب ىاما كحيكيا كال يكجد المكرد الذم يفي بيذه المتطمبات -

 .رغبة المؤسسة في المحافظة عمى مستكل الجكدة في المنتجات ذات الخصائص الفنية العالمية -

 .الرغبة في الحفاظ عمى أسرار التصميـ -

 .قكة المكرد كنفكذه كفرض سيطرتو، مما يدفع المؤسسات إلى تصنيع احتياجاتيا -

 .تخفيض مخاطر تأخر عمميات التكريد مف المكرديف -

 .كجكد طاقة عاطمة لدل المؤسسة يمكف استغبلليا في تصنيع بعض األجزاء كالقطع -

كقد يترتب عمى قرار تصنيع احتياجات المؤسسة تخفيض في تكاليؼ التشغيؿ في حيف أف قرار الشراء 
كلكف يجب مقارنة األثر النيائي لكؿ بديؿ عمى التكاليؼ . مف الخارج يساعد عمى تقميؿ االحتياجات الرأسمالية

 .1الخاصة بالمؤسسة كأرباحيا كمف الطرؽ الشائعة في ىذا المجاؿ ىك استخداـ تحميؿ التعادؿ
 إجراءات الشراء: المطمب الثالث

تشير إجراءات الشراء إلى الخطكات الكاجب إتباعيا لمقياـ بنشاط تكفير االحتياجات مف المكارد كالميمات 
فتنفيذ أّم عممية مف عمميات الشراء يجب أف يمّر عبر إجراءات . 2كاآلالت كالخدمات البلزمة لجية االستخداـ

كخطكات تؤثر عمى كقت التنفيذ كعمى الجيد المبذكؿ كعمى تكاليؼ الشراء، فيي إذف جممة كسائؿ كأدكات فعالة 
تستخدميا إدارة المشتريات لتسييؿ القياـ بمياميا، لذلؾ يشترط في إجراءات الشراء أف تككف متطكرة كغير معقدة 

 .كمناسبة لمظركؼ التي تطبؽ فييا
كرغـ اختبلؼ حجـ المؤسسات كبغض النظر عف مكاصفات المكاد المطمكبة كمصادر شرائيا، فإّف ىناؾ 

 :3مبادئ تقكـ عمييا إجراءات الشراء السميمة كالتي يمكف إيجازىا فيما يمي
نما ىي كسيمة إلنجاز عمؿ بأقصر الطرؽ كأيسرىا كأكثرىا دقة -  .اإلجراءات ليست ىدفا بحّد ذاتيا كا 

مراعاة البساطة عند كضع كتحديد اإلجراءات، حيث أّف اإلجراءات المعقدة تبطئ التنفيذ كتزيد مف احتماؿ  -
 .الخطأ

إّف كضكح اإلجراءات كسيكلة فيـ المقصكد منيا ككذلؾ تدكينيا كنشرىا يمنع التكرار كالتداخؿ كاالرتباؾ بكجو  -
 .(تضارب بعض اإلجراءات)عاـ

 .إّف تحديد االختصاص فيما يتعمؽ بتنفيذ كؿ خطكة أمر ضركرم مف أجؿ الرقابة كتحديد المسؤكلية -

مراعاة مركنة اإلجراءات، كالمقصكد بالمركنة تغيير اإلجراءات كمما اقتضت الضركرة ذلؾ، حتى يمكف  -
السيادة في السكؽ )أك في حاالت االنكماش(سيادة السكؽ مف طرؼ المشتريف)تعديميا في حاالت التكسع

 .  (لمبائعيف

 مراعاة االقتصاد في التكػػاليؼ، أم مراعاة الكفػػػكرات التي تحققيا اإلجراءات المكضكعػػػػة لمتأكد مف أنيا سكؼ -

                                                 
1
 257- 256 المرجع السابؽ، ص ص  

2
 61. محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 124- 123.ت، ص ص. مصطفى زىير، إدارة المشتريات كالمخازف، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، د 
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 .ال ُتحّمؿ المشتريات أّم تكاليؼ إضافية

يجب أف تككف األنظمة كاإلجراءات كافية كشاممة، فقد يؤدم االحتفاظ ببعض السجبلت أك إضافة خطكات  -
أك إجراءات إلى زيادة التكاليؼ، كلكنيا في نفس الكقت قد تكفر عمى المؤسسة الكثير مف األمكاؿ كمف ثـ 
يجب مراعاة تحقيؽ التكازف بيف التكاليؼ اإلضافية التي تخمفيا اإلجراءات اإلضافية مع الكفكرات التي 

 .تحققيا

 :كبشكؿ عاـ فإّف اإلجراءات التي تنبني عمى ىذه المبادئ ىي كالتالي
 تحديد الحاجة وتوصيفها: أوال

تبدأ عممية الشراء بالتأكد مف كجكد حاجة فعمية لمشراء لدل إحدل األقساـ أك اإلدارات داخؿ المؤسسة، 
 :1كتختمؼ الجية المسؤكلة عف إصدار طمب الشراء باختبلؼ طبيعة األصناؼ المشتراة كذلؾ كما يمي

تعتبر جيات االستخداـ أفضؿ الجيات إلصدار طمبات الشراء كذلؾ بالنسبة لؤلصناؼ الجديدة كالتي يتـ  -
 .شراؤىا ألكؿ مرة

ىناؾ بعض األصناؼ التي ال يتـ االحتفاظ بمخزكف منيا كلكف تشترل عند ظيكر الحاجة إلييا، كىنا يمكف  -
 .أيضا إسناد ميمة إصدار طمبات الشراء إلى الجية المستخدمة لمصنؼ المطمكب

تظير الحاجة إلى الشراء عف طريؽ جياز تسيير المخزكف كذلؾ بالنسبة لممكاد التي يتـ استخداميا بشكؿ  -
 .منتظـ كيتـ االحتفاظ بمخزكف مناسب منيا لضماف انتظاـ عمميات اإلنتاج

فيما يتعمؽ بالمعدات الرأسمالية فإّف االحتياجات منيا تتحدد إلى حد كبير تبعا لنكعية المنتكج الذم يتـ  -
تصنيعو كتبعا لمتسييبلت المتاحة لممؤسسة، كيرتبط قرار شراء اآلالت كالتجييزات باستثمارات ضخمة لذا فإّف 

 .الحاجة إلييا تتـ عمى مستكل اإلدارة العميا

إّف إدارة المشتريات ذات التنظيـ الجيد كالمتكفر ليا الجياز الكؼء ذك الخبرة كالدراية في أمكر الشراء، 
يمكنيا معرفة احتياجات الكحدات اإلدارية داخؿ المؤسسة كاالستعداد لتمبية طمبات تمؾ الكحدات، كىذا يتطمب 
 . تنسيقا متبادال بيف إدارة المشتريات كاإلدارات األخرل حتى يتـ بصكرة سيمة كسميمة تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

 :2كفي مجاؿ إدراؾ الحاجة البد مف اإلشارة إلى النقاط الميمة التالية
يجب إببلغ إدارة المشتريات عف الحاجة قبؿ مدة زمنية كافية إلعطاء المجاؿ كالمتسع مف الكقت لتكفيرىا  -

 كفؽ ما ىك مطمكب بكفاءة عالية؛

ىناؾ حاجات مستعجمة تظير بشكؿ مفاجئ، يجب أف تعامؿ معاممة خاصة تخرج عف اإلجراءات كالركتيف  -
 المتبع في الطمبات العادية؛

 .عمى إدارة المشتريات أف تحث إدارات المؤسسة كفركعيا عمى تحديد احتياجاتيا بشكؿ مسبؽ -

                                                 
1
 262. نياؿ فريد مصطفى، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 74.محمد الصيرفي، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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دراؾ كالتأكد مف الحاجة لممكاد المطمكبة، تأتي عممية غاية في األىمية تتمثؿ في صياغة  كبعد تحديد كا 
كتحديد المكاصفات كالخصائص التي يجب أف تتكفر في تمؾ المكاد، كالغاية مف ذلؾ أف تعرؼ إدارة المشتريات 

كالجيات المعنية األخرل كالمكرد، ما ىك المطمكب منيا بشكؿ كاضح كدقيؽ، كغالبا ما يتـ تحديد ىذه 
كعممية تكصيؼ الحاجة تؤثر بشكؿ أك آخر عمى سير العمميات األخرل في . المكاصفات ضمف طمب الشراء

إدارة الشراء، فاكتشاؼ الخطأ في المكاصفات بعد كصكؿ المكاد المطمكبة يشكؿ عبئا عمى إدارة الشراء مف حيث 
. التكمفة كالكقت، كعبئا عمى اإلدارات الطالبة ليذه المكاد في التعامؿ معيا بما ينسجـ كعممياتيا التي تقـك بيا
كذلؾ تؤثر ىذه العممية عمى قدرة ككفاءة المكرد في تكفير المكاصفات المطمكبة، فعندما تككف الخصائص 

كالصفات كالمميزات لممكاد كاضحة في أمر التكريد، يستطيع المكرد تكفيرىا كشحنيا كفؽ ما جاء في ىذا األمر 
 . 1دكف أّم مشاكؿ أك صعكبات قد تنشأ لمطرفيف إذا لـ يكف ىناؾ تكصيؼ دقيؽ

إّف تكفير االحتياجات بالمكاصفات المطمكبة كتحقيؽ التكصيؼ الدقيؽ، يتطمب ميارة خاصة مف إدارة 
الشراء التي يجب أف يككف لدييا المعرفة الكافية باألصناؼ المراد شراؤىا، كالعمميات الصناعية التي تحتاج إلييا 
كاستعماالتيا المختمفة، حتى يمّكنيا مف معرفة التكصيؼ غير الدقيؽ كاقتراح بعض التعديبلت عمييا التي تحقؽ 

  .لممؤسسة كفكرات دكف التأثير في استعماليا
صدار أمر التوريد: ثانيا  اختيار الموردين وا 

بعد التعرؼ عمى الحاجة ككصفيا بدقة ككضكح تقـك إدارة المشتريات باختيار مصدر أك أكثر مف مصادر 
التكريد تتحصؿ منيا عمى األسعار تمييدا لطمب المكاد المطمكبة منيا، كاختيار مصدر التكريد يعني إعداد قائمة 
بأسماء المكرديف المحتمميف ثـ استبعاد بعض األسماء مف القائمة عمى ضكء اعتبارات مختمفة إلى أف تنحصر 
عممية االختيار النيائي بيف عدد محدكد مف المكرديف يتـ مف بينيـ اختيار المصدر أك المصادر المرغكب فييا 

كىنا نشير إلى أنو يجب التمييز بيف ككف األصناؼ المطمكبة ُتشترل لممرة األكلى، أك أنو سبؽ . 2كالمناسبة
فبالنسبة لمحالة األكلى يتطمب األمر مف إدارة المشتريات أف تقكـ بتحّر شامؿ . شراؤىا مف قبؿ كشراؤىا متكرر

عف المكرديف الذيف ينتجكف أك يتعاممكف بالصنؼ المطمكب كجمع معمكمات كاممة عنيـ، فيما يخص أسعارىـ أك 
أما . مستكل جكدة منتجاتيـ كالتسييبلت التي يقدمكنيا لعمبلئيـ كسمعتيـ في السكؽ مف حيث كفائيـ بالتزاماتيـ

الحالة الثانية فيككف لدل إدارة المشتريات عادة سجبلت تتضمف قائمة بالمكرديف الذيف سبؽ التعامؿ معيـ مع 
 .إلخ...معمكمات كاممة عنيـ فيما يخص األسعار كالجكدة

العركض التي يقدميا : ىناؾ عدة مصادر لممعمكمات الضركرية عف المكرديف الحالييف أك المحتمميف منيا
المكردكف، رجاؿ البيع، الدليؿ التجارم، الكتالكجات، دليؿ قطاع األعماؿ، المعارض كاألسكاؽ التجارية 

كالصناعية، االتصاالت الشخصية كالزيارات الميدانية، باإلضافة إلى اإلنترنت الذم يأتي في مقدمة الكسائؿ 
الحديثة لحصر المكرديف خاصة كبار الحجـ منيـ، كغيرىا مف المصادر التي تعتبر عناصر مساعدة لممسؤكليف 

                                                 
1
 25. سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 53. صبلح الشنكاني، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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كفي ىذا الصدد ىناؾ مجمكعة مف المعايير . في إدارة المشتريات في اتخاذ قرار اختيار مصدر التكريد المناسب
يتـ استخداميا في عممية المفاضمة بيف المكرديف الختيار أنسبيـ، حيث يككف المكرد األفضؿ في ضكء ىذه 

 :1المعايير ىك الذم
يمكف االعتماد عميو في تزكيد المؤسسة بكميات أكبر مف تمؾ التي تطمبيا في حالة حصكؿ زيادة في الطمب  -

 عمى األصناؼ التي تشترييا منو؛

 يقدـ أفضؿ مستكل مف الجكدة؛ -

 يقدـ أفضؿ سعر؛ -

 يقدـ أكبر نسبة خصـ عمى الكمية؛ -

 يمتـز بمكاعيد التسميـ؛ -

 إلخ؛...يقدـ خدمات أكثر مف حيث الصيانة كالنقؿ -

 .يقدـ معمكمات عف األسكاؽ -

كبعد اختيار مصدر الشراء أك المكرد المناسب كالمكافقة عمى أسعاره كعركضو يتـ االتفاؽ النيائي معو 
رسالو لو إّف ىذا اإلجراء يدخؿ . عمى تكريد الصنؼ أك األصناؼ المطمكبة عف طريؽ إصدار أمر التكريد كا 

المؤسسة في عبلقة قانكنية تعاقدية مع المكرد، لذلؾ يجب التأكد مف استيفاء جميع البيانات المطمكبة قبؿ 
إرسالو، حيث يجب أف تككف ىذه البيانات كاضحة كدقيقة كي ال يحدث التباس أك سكء تفاىـ بيف المؤسسة 
كالمكرد كأف تككف كافية ككافية تؤدم إلى قمة المراسبلت لبلستيضاح كالتفسير بينيما، كعادة ما تقـك إدارة 

ذا  المشتريات بطبع نماذج تستخدـ ليذا الغرض؛ كالقاعدة العامة أف يككف طمب المكاد مف المكرديف كتابة كا 
ف كاف الطمب االبتدائي بالياتؼ أك بالفاكس فإنو يجب تعزيز الطمب بإرساؿ النمكذج الخاص بأمر  حدث كا 

التكريد؛ كما تجدر اإلشارة إليو أّنو ال تكتمؿ أركاف التعاقد النيائي إال بمكافقة المكرد عمى أمر التكريد كيتـ ذلؾ 
 .عادة بالتكقيع عمى نسخة منو بما يفيد المكافقة

 متابعة أمر التوريد: ثالثا
غالبا ما نجد أّف بعض المؤسسات تنتظر استبلـ ما تـ طمبو مف احتياجات مف مكردييا عف طريؽ 
. 2إصدارىا ألمر التكريد دكف عمؿ أّم شيء بحجة أنيا قامت باختيار المكرد المناسب، فيذه ممارسة خطيرة

فنظريا يفترض بأنو طالما أّف إدارة المشتريات قد راعت العناية التامة في اختيار مصادر تكريد يمكف االعتماد 
عمييا إال أنو عمميا يجب القياـ بالمتابعة، لذلؾ فإّف مسؤكلية إدارة المشتريات ال تنتيي بمجرد إصدار أمر التكريد 

رسالو بؿ تظّؿ مسؤكلة عف متابعة أمر التكريد كذلؾ لغرض التأكد مف أّف التسميـ يتـ في الكقت كالمكاف  كا 
 . المناسبيف

                                                 
1
 78- 77.عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  
 

2
 Oliveir Bruel, Op.cit, P.119 
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مما ال شؾ فيو أّف أّم تأخير في كصكؿ طمبية الشراء عف التاريخ المحدد ليا كالمتفؽ عميو مع المكرد 
سيحدث ارتباكا في العمميات اإلنتاجية في المؤسسة كقد يكقفيا في بعض الحاالت، كما أّف كصكليا قبؿ التاريخ 
المتفؽ عميو قد يؤدم إلى التراكـ في المخزكف كتحّمؿ ما ينجّر عنو مف تكاليؼ، لذا نجد مف الضركرم أف تكلي 
إدارة المشتريات المتابعة اىتماما خاصا، بحيث تتـ ىذه المتابعة باالتصاؿ المستمر بالمكرد لحّثو كتذكيره بمكعد 

التسميـ المتفؽ عميو كمعرفة أّم تعديؿ مف طرفو عف ىذا المكعد التخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ في الكقت 
المناسب؛ كفي الكاقع تتطمب إجراءات متابعة الشراء الكثير مف االتصاالت كالمراسبلت بيف الطرفيف مما 

لماـ كامؿ بالظركؼ  يستدعي تخصيص أفراد مسؤكليف عف تمؾ الميمة في إدارة المشتريات ممف لدييـ دراية كا 
 .المتعمقة بطمب الشراء كأمر التكريد

 االستالم والفحص: رابعا
مرحمة االستبلـ المبدئي كالفحص الظاىرم، كمرحمة الفحص : تمر عممية االستبلـ كالفحص بمرحمتيف ىما

 :1الدقيؽ
ففي المرحمة األكلى يتـ فحص طمبية الشراء ظاىريا كذلؾ لمتأكد مف العدد كالكزف كعدـ كجكد أّم تمؼ أك 
كسر ظاىرم، كيجرل ىذا الفحص عادة عند استبلـ الطمبية مف الجية الناقمة في المكاف المتفؽ عميو بيف إدارة 
المشتريات كالمكرد؛ كبعد االنتياء مف عممية الفحص الظاىرم ينظـ محضر استبلـ مف قبؿ إدارة المشتريات فإذا 

لـ يكف ىناؾ عيب ظاىرم تكقع ىذه األخيرة عمى االستبلـ إلخبلء مسؤكلية الناقؿ عف الطمبية، أما في حالة 
كجكد عيب ظاىرم فإنو يثبت ذلؾ في محضر االستبلـ بحضكر الناقؿ الذم يكقع عمى صحة ذلؾ، كالغاية مف 

 .ىذا تمكيف إدارة المشتريات مف أف ترجع إلى المسؤكؿ عف التمؼ بالتعكيض
أما المرحمة الثانية، فيي الفحص الدقيؽ لمطمبية لمتأكد مف جكدتيا كمطابقة مكاصفات محتكياتيا 

لممكاصفات التي تـ االتفاؽ عمييا مع المكرد حسب ما جاء في أمر التكريد؛ كتخضع دقة الفحص ىنا إلى 
طبيعة الصنؼ المطمكب كمدل أىمية الجكدة المطمكبة فيو، فإذا كانت عالية كليا تأثير في مستكل جكدة السمعة 

المنتجة فإنو يحتاج األمر إلى فحكص مخبرية لمتأكد مف مستكاىا سكاء بأخذ عينة مف الصنؼ كفحصيا أك 
عمى أاّل يككف ذلؾ عمى حساب كفاءة - تفحص الطمبية كميا، لكف يجب أف يتـ الفحص بأقصى سرعة ممكنة

كالغاية مف السرعة ىي أف تتمكف إدارة المشتريات مف التصرؼ إذا كجدت الطمبية مخالفة - عممية الفحص
لممكاصفات المطمكبة، إذ البد في ىذه الحالة مف إحبلؿ بعض المكاد األخرل مكاف المكاد المرفكضة في الطمبية 
بسرعة لتصؿ في الكقت المناسب كي ال يتكقؼ العمؿ بالمؤسسة، كما تفيد السرعة ىنا أيضا في تحكيؿ الفكاتير 
إلى اإلدارة المالية لتسديد قيمتيا لممكرد في المكعد المحدد كالحصكؿ عمى خصـ الدفع إف كجد، كما تفيد السرعة 
كذلؾ في تحديد بعض المكرديف لمدة زمنية الستبلـ البضاعة المرسمة مف طرفيـ بحيث إذا انتيت ىذه المدة كلـ 

 . يِرد مف المؤسسة شيء يفيد بكجكد مخالفات فإّف الطمبية تعتبر مقبكلة
                                                 

1
 80- 79. عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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 مراجعة الفواتير وحفظ المستندات: خامسا
يقصد بيا القياـ بفحص ما كرد في الفاتكرة التي أرسميا المكرد عمى ضكء أمر التكريد كتقرير االستبلـ 

جمالياتيا كالتضريب كالمجاميع سميمة، كأّف  كالفحص لمتأكد مف مطابقة الفاتكرة لما كرد فييما، كمف أّف األسعار كا 
ـّ في الجية -  تجارية كانت أـ لمكمية أـ لتعجيؿ الدفع–الخصكمات  قد ركعيت في الحساب، كأّف التسميـ قد ت

 .المتفؽ عمييا في أمر التكريد، كعمى أساس ىذه المراجعة يتـ تسديد مستحقات المكرديف
كفي ىذا الصدد يختمؼ الرأم في الجية التي تسند إلييا ميمة مراجعة الفكاتير، فبعض المؤسسات تسندىا 
إلى اإلدارة المالية معتمدة في ذلؾ عمى أّف عممية المراجعة ىذه تمثؿ عمبل محاسبيا ال يمكف أف تقكـ بو بكفاءة 

- كىك االتجاه األقكل- عالية إاّل اإلدارة المالية، كالبعض اآلخر مف المؤسسات تسندىا إلى إدارة المشتريات
معتمدة في ذلؾ أّف كصكؿ الفكاتير الخاصة بطمبيات سبؽ إرساليا مف ىذه اإلدارة يعتبر في حّد ذاتو إعبلما ليا 

بأّف المكرد قد قاـ بشحف الكميات المطمكبة مما يفيد في تنظيـ عممية المتابعة، كذلؾ ككف مندكب المشتريات 
ـّ الصفقة أكثر مبلءمة لمراجعة الفكاتير بدقة كسرعة نظر لمعرفتو السابقة لممكاصفات الفنية لممكاد  الذم أت

المشتراة كلجميع الشركط األخرل التي تـ التعاقد بمقتضاىا، مما يسمح لو باكتشاؼ األخطاء أك المخالفات في 
كفي ىذا الصدد يمكف القكؿ أنو سكاء أسندت ميمة مراجعة . البيانات الكاردة  في الفاتكرة قبؿ القياـ بالتسديد

الفكاتير إلى اإلدارة المالية أك إلى إدارة المشتريات يبقى األىـ أف تككف الفكاتير المرسمة مف طرؼ المكرديف 
 .ُمراجعةن 

كبمجرد االنتياء مف مراجعة الفكاتير كالقياـ بالتسديدات مف طرؼ اإلدارة المالية، يأتي اإلجراء األخير مف 
إجراءات الشراء كىك حفظ المستندات الخاصة بعممية الشراء، حيث يتـ جمع كؿ المراسبلت كالمستندات المتعمقة 

بالصفقة في ممؼ خاص تحتفظ بو إدارة المشتريات؛ إّف حفظ ىذه المستندات يككف ألغراض تسييرية داخمية 
ككأدلة إثبات قانكنية حيث أّف نسبة كبيرة مف المشتريات ليا طابع التكرار فإّف المستندات الخاصة بيذه 

المشتريات يمكف الرجكع إلييا لبلسترشاد بيا في عقد صفقات مماثمة كفي اتخاذ قرار بشأف اختيار مصادر 
التكريد؛ كذلؾ فإّف ىناؾ مف المستندات ما يجب االحتفاظ بو مثؿ أمر التكريد كالفكاتير ألغراض الطعكف 

ككقاعدة عامة يجب إيجاد تكازف بيف التكاليؼ المطمكبة في . المتعمقة بشركط الضماف ككذلؾ ألغراض جبائية
نظاـ الحفظ كبيف األخطار القانكنية كالتجارية المترتبة عمى عدـ تكفر نظاـ دقيؽ لمحفظ يمّكف مف الكصكؿ إلى 

 .1المستندات كالمعمكمات المطمكبة بسيكلة كفي أقصر كقت ممكف

                                                 
1
 :اعتمادا عمى  

 57- 56.صبلح الشنكاني، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

- Oliveir Bruel, Op.cit, PP.122-123 

 145- 144.مصطفى زىير، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -

 84- 83.عمر العقيمي كقحطاف العبدلي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -
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 عممية التحكم في وظيفة التخزين لتخفيض التكاليف: المبحث الثالث
إذا كاف االىتماـ بكظيفة الشراء كالتحكـ فييا يؤدم إلى تخفيض تكاليؼ التمكيف كمف خبلليا تخفيض 

تكاليؼ المؤسسة ككؿ، فإّف كظيفة التخزيف ال تقؿ أىمية بما يمكف أف تقتصده المؤسسة مف أمكاؿ سائمة يمكف 
المخزكنات مف المكاد كالمكاـز أصبحت تشكؿ تكظيفيا في مجاالت أخرل تعكد عمييا بالفائدة أك الربح؛ ذلؾ ألّف 

كعميو فإف االقتصاد في تكاليؼ التخزيف أصبح عنصرا  في الكثير مف الصناعات الجزء األكبر مف النفقات
 حيث أف االىتماـ بتطبيؽ التسيير العممي لممخزكنات يسمح بتحقيؽ كفرات كبيرة أساسيا في تحقيؽ األرباح،

كىك اليدؼ األساسي ألّم مؤسسة خاصة بعد االنتقاؿ مف اقتصاد اإلنتاج  كتخفيضات معتبرة في تكمفة اإلنتاج
فإذا لـ يتـ أداء كظيفة التخزيف بأسمكب عممي منظـ فقد يؤدم ذلؾ إلى تعريض المؤسسة  .إلى اقتصاد السكؽ

إلى خسائر كبيرة قد يككف مبعثيا تمؼ المكاد المخزكنة أك كسرىا أك سرقتيا أك تقادميا، مما يسبب زيادة تكمفة 
التخزيف التي كاف مف الممكف تجنبيا أك تعطيؿ رأس الماؿ في المخزكف السمعي كحرماف بعض االستعماالت 

 .األخرل في المؤسسة منو كما قد يككف سببيا تعطيؿ اإلنتاج كتكقفو

كسنحاكؿ في ىذا المبحث أف نتعرؼ عمى نطاؽ كظيفة التخزيف كمقكمات نجاحيا ككذا التسيير العقبلني 
لممخزكنات مف خبلؿ تحديد مستكيات المخزكف، تصنيؼ، جرد كتقييـ المخزكنات باإلضافة إلى التطرؽ إلى 

 .  بعض نماذج تسيير المخزكف
 نطاق وظيفة التخزين ومقّومات نجاح أدائها: المطمب األول

يمّر التخزيف بمراحؿ عديدة تبدأ بمرحمة االستقباؿ لممكاد األكلية كالمستمزمات الصناعية كالسمع عمى 
اختبلؼ أنكاعيا البلزمة لعممية اإلنتاج بالمؤسسة، ثـ تنتيي بمرحمة تخزيف المنتجات النيائية لممؤسسة تمييدا 

كال يقتصر نطاؽ . لتكزيعيا عمى عمبلئيا إلى جانب تخزيف بكاقي اإلنتاج كعكادمو تمييدا لمتخمص منيا بالبيع
كظيفة التخزيف عمى القياـ بمراحؿ التخزيف مف استبلـ المكاد المشتراة كفحصيا كتصنيعيا كصرفيا كاستقباؿ 

المنتجات المصنعة ثـ صرفيا لمتكزيع، بؿ يمتد نطاؽ كظيفة التخزيف كفؽ المفيـك الحديث ليا في ظؿ اإلدارة 
 .العممية إلى ما ىك أكسع كأشمؿ مف ذلؾ

 :نطاق وظيفة التخزين: أوال
تشترؾ كظيفة التخزيف مع كظيفة الشراء في تحمؿ مسؤكلية تكفير كتدبير المكاد كالمستمزمات كاألدكات 
، مع تأدية  كالسمع البلزمة لئلنتاج كبما يتفؽ مع الجدكؿ اإلنتاجي كبما يسمح بتنفيذ المخطط اإلنتاجي المرسـك
ذلؾ بكفاءة تامة تمكف مف الكصكؿ بتكمفة ىذه المكاد إلى أقؿ ما يمكف مع تجنب مخاطر تأخير اإلنتاج كتكقفو 
بسبب عدـ كصكؿ المكاد المطمكبة لئلنتاج في المكاعيد المحددة أك كصكليا بكميات أقؿ مف المطمكب، كيأتي 
ذلؾ بتخزيف كميات إضافية لمكاجية أّم احتماؿ طارئ، مع العمؿ في نفس الكقت عمى تخفيض رأس الماؿ 

 .المستثمر في المخزكف السمعي إلى أقؿ حد ممكف
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 :1كيشمؿ نطاؽ كظيفة التخزيف اإلجراءات التالية
استبلـ المكاد كالسمع كالمستمزمات المشتراة بأنكاعيا المختمفة كمباشرة فحصيا سكاء في المخزف أك في  -

المصنع المخصص لذلؾ بإشراؼ فنييف مختصيف مع إثبات نتيجة الفحص في محضر الفحص المخصص 
ذا أسفرت نتيجة الفحص عمى قبكؿ السمع أجرل قيدىا في خانات الكارد بالسجبلت الرئيسية ثـ أجرل  لذلؾ، كا 

 .تصنيفيا ككجيت إلى المخزف المخصص حيث تقيد في السجبلت الفرعية

صرؼ المكاد المطمكبة لئلنتاج أك ألّم إدارة أخرل بمكجب أذكنات الصرؼ المعتمدة ممف لو حؽ تكقيع مثؿ  -
 .ىذه األكامر كيثبت صرؼ ىذه المكاد في خانات المنصرؼ بالسجبلت المخصصة

ترصيد كؿ صنؼ عقب كؿ عممية كارد أك منصرؼ حتى يمكف معرفة رصيد أّم صنؼ مف كاقع الدفاتر  -
 .كفي أّم كقت

إخطار قسـ حسابات التكاليؼ ببياف كامؿ عف كؿ إذف صرؼ بعد تنفيذه كتأريخو كبياف العممية المنصرؼ  -
 .إلييا ككمية المكاد المنصرفة كبيانيا كقيمتيا حتى يتسنى تحميؿ كؿ عممية بما يخصيا

 .مراقبة حركة المخزكف السمعي كمراعاة الحدكد الدنيا كالقصكل المحددة لكؿ صنؼ -

 تنبيو اإلدارة العميا إلى األصناؼ الراكدة كذلؾ مف كاقع سجبلت المخازف حتى تتخذ القرارات البلزمة لمتخّمص -

 منيا بدالن مف تعطيؿ رأس الماؿ المستثمر فييا، فضبل عف مسؤكلية إدارة المخازف عف التنبيو إلى المكاد 
التي قاربت مدة صبلحيتيا عمى االنتياء كاألدكية كالكيماكيات كذلؾ حتى تتخذ اإلدارة العميا القرارات البلزمة 

 .بخصكصيا

تنبيو اإلدارة العميا أك إدارة اإلنتاج إذا ما زاد معدؿ استيبلؾ كحدة مف كحدات اإلنتاج أك قسـ مف األقساـ  -
لمكاد معّينة عف المعدالت المعتادة دكف ما سبب كاضح، األمر الذم يستكجب لفت النظر إليو حتى تتخذ 

اإلدارة المسؤكلة ما تراه في ىذا الصدد عمى ضكء بحث أسبابو إذ ربما كاف مصدر األمر سرقة أك عبث أك 
 .إىماؿ أك تمؼ آلة أك تقادميا

استقباؿ بكاقي اإلنتاج كعكادمو كتخصيص مكاف لتخزينيا كيستحسف أف يككف مستقبل عف مخازف المكاد  -
 .كتجميع ىذه البكاقي كالعكادـ حتى تحيف الفرصة لمتخمص منيا ببيعيا

تصدر مف القائميف بكظيفة التخزيف في بعض األحياف اقتراحات تبسيط كتنميط المكاد المستخدمة عمى ضكء  -
 .ما يتضح ليـ مف تخزيف المكاد المختمفة مف تقارب مكاصفاتيا إلى حّد كبير

ترتيب كتنظيـ المخازف بالطريقة التي تكفؿ حفظ المكاد كالسمع كمناكلتيا كتداكليا كنقميا بكسائؿ المناكلة  -
 .الداخمية كالنقؿ بأقؿ مجيكد كتكمفة ككقت

                                                 
1
 : اعتمادا عمى 

 299- 296.، ص ص2009، القاىرة، 1سيد محمد جاد الرب، االتجاىات الحديثة في إدارة الشراء كالمخازف، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، ط -

، 2001مف الناحية العممية كالعممية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، - عبد الغفار حنفي كصبلح الديف عبد الباقي، إدارة المشتريات كالمخازف -
 208.ص
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استقباؿ األجزاء المصنكعة كالمنتجات التامة الصنع مف كحدات اإلنتاج كحفظيا في األماكف المناسبة  -
كالمحافظة عمييا بالكيفية التي تسمح بنقميا خارج المؤسسة كبكفاءة تامة لتنفيذ العقكد المبرمة مع العمبلء في 

 .مكاعيدىا المتفؽ عمييا

استغبلؿ مساحات المخازف استغبلالن تاما كتكفير الترتيبات كاالستعدادات المخزنية البلزمة مع تقميؿ تكمفة  -
 .التخزيف إلى أقؿ حّد ممكف

 :مقّومات نجاح أداء وظيفة التخزين: ثانيا
يجاد الكمية االقتصادية الكاجب تخزينيا كالزمف  إّف إتباع القكاعد العممية في التقميؿ مف تكاليؼ المخزكف كا 
االقتصادم البلـز إلعادة تمكيف المخزكف يككف دكف جدكل ما لـ يسبقو تنظيـ محكـ مبنّي عمى قرارات صارمة 

في تحديد كاختيار المكقع المناسب لممخازف، كتحديد الكيفية التي تككف عمييا المباني كالكيفية التي يتـ بيا ترتيب 
كمما ال شؾ فيو أّف مستكل أداء كظيفة التخزيف يختمؼ مف مؤسسة إلى أخرل كتتفاكت درجة .... األصناؼ

 . كفاءة القائميف في تحمّميـ لمسؤكليات ىذه الكظيفة األمر الذم ينعكس عمى أعماؿ المؤسسة كميا
 :1كمف بيف العكامؿ المؤثرة في كفاءة أداء األنشطة كالمياـ المخزنية ما يمي

 .اختيار المكقع المناسب لممخزف أك المخازف تبعا لسياسة مركزية أكال مركزية التخزيف المتبعة -

 .تكفير المساحات المناسبة لمتخزيف مع عدـ اإلسراؼ في استعماليا كاالقتصاد فييا عمى قدر اإلمكاف -

 .التكزيع المناسب ليذه المساحات بيف مجمكعات المكاد كالسمع كبما يتناسب مع طبيعة استعماليا -

تقسيـ مساحات مخازف المؤسسة كتخصيص كؿ مساحة منيا لتخزيف مجمكعة مف المكاد المتجانسة حسب  -
 :طبيعة العمؿ في المؤسسة، كيجب أف يتـ ىذا التقسيـ كالتخصص بما يكفؿ تحقيؽ ما يأتي

  سيكلة استبلـ المكاد كالمستمزمات كالسمع الكاردة كفحصيا كتكزيعيا مباشرة عمى أماكف تخزينيا
 .لحفظيا بطريقة تبلءـ حاجات العمؿ

 المحافظة عمى المكاد كالسمع المخزكنة مف التمؼ كمف التعرض لفقد كؿ أك بعض خكاصيا. 

 المحافظة عمى المكاد المخزكنة مف مخاطر الضياع كاالستبداؿ كالسرقة. 

 سيكلة صرؼ المكاد المخزكنة عند طمبيا بأقؿ جيد كفي أقصر كقت كبأدنى تكمفة ممكنة. 

ترتيب المكاد المخزكنة داخؿ المخازف كاستعماؿ كسائؿ المناكلة المستخدمة بالطريقة التي تحقؽ تقميؿ تكمفة  -
 .نقؿ كمناكلة المكاد كتداكليا داخؿ المؤسسة إلى أدنى حدّ ممكف

استخداـ المكارد البشرية المناسبة لحجـ األعماؿ المخزنية في المؤسسة كطبيعتيا دكف إسراؼ، كيجب أف  -
 يتحقؽ تحديد احتياجات األعمػػػػػاؿ المخزنية مف القكل العاممة تحديدا دقيقا يكفؿ أداء ىذه األعماؿ بكفاءة تامة 

                                                 
1
 : اعتمادا عمى 

 266-265.ميدم حسف زكليؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -
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 207.عبد الغفار حنفي كصبلح الديف عبد الباقي ، مرجع سبؽ ذكره، ص -
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 .كالعمؿ عمى تكفير ىذه القكل العاممة بالمستكيات المطمكبة، سكاء مف ناحية الكـ أك الكيؼ

 .إتباع أنسب الكسائؿ لمتخمص مف عكادـ اإلنتاج كالمخمفات بعد تجميع كميات مناسبة منيا بالمخازف -

مراقبة المخزكف مع مراعاة المحافظة عمى الحدكد المكضكعة كىي الحد األدنى كالحد األقصى كحد  -
 .(مراعاة مستكيات المخزكف)الطمب

 تحديد مستويات المخزون: المطمب الثاني
إّف عممية تحديد مستكيات المخزكف عممية مرتبطة بتخطيط االحتياجات مف المكاد كالسمع البلزمة لئلنتاج 
كالتي يجب تكفيرىا كفؽ الجداكؿ الزمنية المحددة بما يضمف عدـ تكقؼ العممية اإلنتاجية كحماية المؤسسة مف 

كاليدؼ الرئيسي مف تحديد ىذه المستكيات ىك المحافظة عمى المستكل األمثؿ . أّم تقمبات قد تحدث في التكريد
ذا انخفضت أكثر  لبلستثمار في المخزكف، فإذا زادت مستكيات المخزكف زادت تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف، كا 

مف البلـز زادت التكاليؼ المحتممة لتعطؿ اإلنتاج أك فقداف طمبيات البيع في السكؽ كزادت بذلؾ تكاليؼ الشراء 
إّف تحديد المستكيات الصحيحة مف المخزكف تشترؾ فيو كؿ مف إدارة الشراء . بسبب الشراء بكميات صغيرة

دارة التخزيف بحيث أّف إدارة الشراء ىي مف يحدد الكمية االقتصادية لمشراء التي تعّد األساس في تحديد  كا 
 . مستكيات المخزكف

 :  كتشمؿ عممية تحديد مستكيات المخزكف المستكيات التالية
 .الحد األدنى -

 .الحد األعمى -
 .نقطة إعادة الطمب -

 :الحد األدنى: أوال
مف الناحية النظرية يمكف أف يككف الحد األدنى لممخزكف صفران فقط، ثـ تصؿ الكمية الجديدة التي ترفع 

باستثناء المؤسسات التي تبّنت نظاـ - الرصيد إلى حّده األقصى، لكف مف الناحية العممية قّمما يتّبع ىذا األسمكب
لما يتضمنو مف مخاطر مثؿ تأخر التكريد كالحاالت االضطرارية في - (Just in time)اإلنتاج في الكقت المحدد

اإلنتاج كزيادة معدؿ االستخداـ أك التمؼ، لذلؾ يتـ تحديد حّد أدنى لممخزكف يسمى حّد األماف أك حّد الخطر أك 
مخزكف الطكارئ لمكاجية تمؾ المخاطر، كما يعرؼ أيضا بالمستكل الذم يحرؾ الطمبية؛ إذف فالحّد األدنى 

؛ أك ىك عبارة عف 1يتمثؿ في ذلؾ المستكل الذم ال يجب أف يقّؿ عنو المخزكف مف أّم صنؼ مف األصناؼ
مستكل مف المخزكف يسمح بتغطية مخاطر تمؼ الصنؼ الُمخّزف ككذا لمكاجية زيادة معدؿ االستيبلؾ أك عدـ 

ذم تنتيجو ، لذا كجب عمى نظاـ التمكيف اؿ(طكؿ فترة التكريد)كصكؿ المكاد المشتراة في اآلجاؿ المحددة 
 فالكصكؿ إلى حّد 2. كضع خطة تخزينية تسمح بإيجاد مستكل مف المخزكف يفكؽ مخزكف األمافالمؤسسة

 . األماف يتطمب ضركرة القياـ بإجراءات سريعة لمحصكؿ عمى الكميات اإلضافية لتجديد المخزكف
                                                 

1
 394. ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2 Fabrice MOCELLIN, Gestion des entrepôts et plates forme, Edition Dunod, Paris, 2003, P.65 
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مف خبلؿ ما تقدـ، نبلحظ أّف مخزكف األماف قد يكمؼ المؤسسة أعباء إضافية نتيجة االحتفاظ بو، إاّل أنو 
، باإلضافة ةيمّكنيا مف مكاجية عدة مخاطر كزيادة معدؿ االستيبلؾ، طكؿ فترة التكريد أك تمؼ العناصر المخزف

إلى أنو يجّنبيا مخاطر تكقؼ العممية اإلنتاجية كارتفاع األسعار عند الطمب المستعجؿ عمى المكاد األكلية 
 .إلكماؿ عممية التصنيع

 : 1ك يتكقؼ تحديد مستكل الحد األدنى عمى عدة عكامؿ أىميا
 .أىمية الصنؼ كمشاركتو في العممية اإلنتاجية -
 .طبيعة المادة كسرعة تمفيا -
 .التكاليؼ المتعمقة بالمادة مف مصاريؼ شراء، شحف كتخزيف -
 .معدؿ استيبلؾ الصنؼ فيما إذا كاف ثابتا أك متذبذبا -
 .الفترة الزمنية البلزمة لشراء الصنؼ، حيث تتضمف التفاكض، التعاقد، الشحف كالفحص -
مستكل خدمة العميؿ عند طمبو لممنتجات المتكفرة في المؤسسة، أم مدل رضاه لمخدمة المقدمة كتكفير  -

 .2الكمية في الكقت المحدد بالنكعية المطمكبة
 كلحساب الحد األدنى لممخزكف البد أكال مف حساب معدؿ االستيبلؾ اليكمي لمصنؼ المعني كعدد األياـ 

 .المرغكب االحتفاظ فييا بالمخزكف
 :يمكف تحديد مخزكف األماف كفؽ العبلقة التالية

عدد األياـ المرغكب االحتفاظ فييا بالمخزكف × معدؿ االستيبلؾ اليكمي لمصنؼ =  الحد األدنى
 3دواعي االحتفاظ بمخزون األمان:                      

 :يستعمؿ ىذا المخزكف لمكاجية المخاطر المختمفة كالتي يتـ تصنيفيا في ثبلثة أنكاع كما يمي 
ف أمكف : مخاطر استهالكية -1 في كاقع المؤسسة، فإّف االستيبلؾ المتكقع لممادة ال يمكف دائما تقديره، كا 

ذلؾ فإننا نستطيع أف نبلحظ تشتت ىاـ ليذا االستيبلؾ حكؿ مستكاه المتكسط،  ذلؾ ألنو ال يمكف 
لممؤسسة التحكـ  في مستكل تطكر العممية اإلنتاجية خاصة في حالة زيادة الطمب عمى منتجاتيا أك 

تمؼ بعض األصناؼ نتيجة لظركؼ معنية، فمثبل إذا  كانت لممؤسسة حصص إضافية في السكؽ ىذا 
يعني زيادة مستكل الطمب مما يؤدم إلى زيادة القدرة اإلنتاجية كبالتالي زيادة استيبلؾ الكحدات 

 .كىذا ما ينجّر عنو حتما استعماؿ مخزكف األماف لتغطية الطمب المتزايد (المكاد األكلية)المخزنة
إف التجارب بّينت أنو ال يمكف التحكـ في فترة التكريد الخاصة : مخاطر متعمقة بفترة التموين -2

، النقؿ، الشحف (عدـ احترامو لمفترة المتفؽ عمييا لمتسميـ)المكرد : بالمؤسسات نتيجة لعدة أسباب منيا
 ، ككؿ ىػذا يؤثر عمى سير(تقديـ خدمات قبؿ كبعد البيع)المفاكضات حػػػػػكؿ األسعػػػػػار، كخػػدمة الضمػػػػػاف

                                                 
1
 183. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
  Oliver Bruel et les autres, Management industriel et logistique, 4

ème
 édition, Paris, Economica, P.385 

3
  Oliver Bruel, Politique d'achat et gestion des approvisionnements, Op.cit, PP.222-223 
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 .العممية اإلنتاجية كزيادة التكاليؼ
عندما تقـك المؤسسة بطمب الكميات مف المكاد المحددة كفقا الحتياجاتيا، فإنو : مخاطر متعمقة بالكمية -3

يمكف أف تككف الكميات المستممة أقؿ مف تمؾ المطمكبة نتيجة لتعرضيا لبعض المخاطر، منيا تمؼ 
جزء مف المكاد المشتراة أثناء نقميا أك عدـ مطابقتيا لممكاصفات المطمكبة باإلضافة إلى األخطاء في 

المناكلة الداخمية لؤلصناؼ المخزنة، ككؿ ىذا يؤدم إلى نقص مستكل المخزكف الحقيقي الصالح 
 .لبلستيبلؾ الفعمي

مف خبلؿ ما تقدـ، يمكف القكؿ أنو ال يكفي أف يتكفر لدل المؤسسة مخزكف أماف بؿ الميـ ىك أف يككف 
بالقدر الكافي لمكاجية الظركؼ الطارئة، لذلؾ يجب عمييا أف تعمؿ عمى تخفيض كميتو إلى أقّؿ قدر ممكف 

 .ألنيا في كاقع األمر تمثؿ تكمفة

 نقطة إعادة الطمب: ثانيا
مف المسّمـ بو أنو قبؿ كصكؿ المخزكف إلى حّد األماف يجب أف يتجدد ىذا المخزكف بشراء كمية جديدة 

تصؿ بو إلى الحد األقصى، كلكف عمميا ال تتـ عممية التكريد في الحاؿ بؿ البد مف مركر فترة زمنية بيف إصدار 
أمر التكريد ككصكؿ المكاد فعميا إلى مخازف المؤسسة لتككف جاىزة لبلستخداـ، تسمى ىذه الفترة بفترة إعادة 

لذلؾ فإنو يتطمب عند تحديد مستكيات ...  الطمب كالتي تتحدد بناءا عمى دراسة ظركؼ السكؽ كالنقؿ كالمكرد
المخزكف أف تؤخذ ىذه الفترة بعيف االعتبار، بحيث أنو البد مف تحديد كمية أكبر لممخزكف يتـ عندىا إصدار 

 . أمر التكريد لتكفير المكاد بكميات جديدة كىك ما يعرؼ بنقطة إعادة الطمب

 عبارة عف الكمية مف المخزكف التي تكفي لبلستخداـ خػػػػػػػبلؿ فترة التكريد "عػػػػّرفت نقطة إعػػػػػػػػادة الطمب بأنيا
كما عّرفت عمى . 1"كىذه األخيرة ىي الفترة التي تنقضي بيف إصدار الطمبية ككصكليا إلى المؤسسة

المستكل الذم إذا كصمنا إليو نقكـ بطمب كمية جديدة مف المكاد كذلؾ لضماف كصكؿ الطمبية في الكقت :"أنيا
 .2"المحدد بحيث يجّنب المؤسسة مخاطر عجز المخزكف

        مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف نقطة إعادة الطمب ىي النقطة التي إذا ما كصؿ إلييا حجـ المخزكف مف 
صنؼ معيف، يجب القياـ بإعادة الشراء أك إعادة طمب كميات مف ىذا الصنؼ كذلؾ تفاديا لحالة االنقطاع،   

 . اليكمي كفترة االنتظار (االستخداـ)معدؿ االستيبلؾ: تتكقؼ ىذه النقطة عمى عامميف رئيسييف ىماك

 :كيمكف تحديد نقطة إعادة الطمب كفقا لمعبلقة التالية
احتياجات فترة االنتظار + محزكنمممخزكف  األماف  الحد األدنى  =  نقطة إعادة الطمب

× فترة االنتظار:   كبما أّف  = معدؿ االستيبلؾ   احتياجات فترة االنتظار
× فترة االنتظار):   فإفّ  (معدؿ االستيبلؾ  + الحد األدنى لممخزكف =  نقطة إعادة الطمب

                                                 
1
 410. محمد صالح الحناكم كماضي تكفيؽ، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 412. صديؽ محمد عفيفي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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كنقطة إعادة الطمب ىنا تعني مقدار الكمية مف صنؼ معّيف التي تتطمب حيف يصؿ المخزكف إلييا 
 . الشركع بتنظيـ طمبية جديدة لمصنؼ كي تضمف كصكليا قبؿ أف يصؿ المخزكف إلى حد األماف

 : 1كيتكقؼ مستكل مخزكف إعادة الطمب عمى عدة عكامؿ منيا
معدؿ االستخداـ اليكمي، كىك كمية االستيبلؾ مف مادة معّينة خبلؿ فترة زمنية معّينة، أك ىك معدؿ  -

 . صرؼ الصنؼ إلى جية االستخداـ
 .فترة التكريد، كىي الفترة الزمنية بيف تقديـ طمبية جديدة كزمف كصكؿ المكاد لممخازف -

 .درجة االستقرار في معدؿ االستخداـ كفترة التكريد -

 .درجة المخاطرة التي تقبؿ بيا إدارة المؤسسة -

 عمى الرغـ مف سيكلة تحديد نقطة إعادة الطمب إال أنو تكجد بعض : معوقات تحديد نقطة إعادة الطمب
 : 2الصعكبات العممية التي تنشأ عند استخداميا، مف بينيا ما يمي

 . عادة ما ال يتسـ كقت تأخر كصكؿ الطمبيات بالثبات فقد يككف مف الصعب تحديده بدقة -

صعكبة تحديد نقطة إعادة الطمب كما ىك حاصؿ مثبل في صياريج البنزيف، فالمخزكف ىنا ال يككف  -
 .معركفا عمى كجو الدقة

عدـ تكفر المؤسسة عمى نظاـ جيد لرصد مستكيات المخزكف، مما يؤثر سمبا عمى تحديد نقطة إعادة  -
 .الطمب

 قد ال يكػػػػػػكف مف الممكف إصدار طمبيات شراء عند كصكؿ المخزكف إلى مستكل إعػػػػػػػػػػادة الطمب بالضبط،  -

مثؿ ما يحدث عند قياـ الزبكف بشراء كميات كبيرة مف صنؼ معّيف مما يؤدم إلى االنخفاض المفاجئ   
 . لممخزكف عف مستكل إعادة الطمب قبؿ أف يبلحظ أحد ذلؾ

 الحد األعمى لممحزون: ثالثا
أقصى كمية مف المخزكف التي يمكف االحتفاظ بيا في مستكدعات :"ُيعّرؼ الحد األعمى عمى أنو

فيك يمثؿ أقصى كمية مف المخزكف مف الصنؼ المعّيف  الكاجب االحتفاظ بيا في المخزف، أم . 3"المؤسسة
المستكل الذم ال يجب أف يزيد عنو المخزكف مف ىذا الصنؼ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك تجّنب تعطيؿ األمكاؿ 

المستثمرة في المخزكف ببل مبرر، كتجنب أّم زيادة في تكاليؼ التخزيف باإلضافة إلى تجنب مخاطر التقادـ أك 
التمؼ؛ فارتفاع مستكل المخزكف عف ىذا الحد ليس في صالح المؤسسة كيجب معالجتو بتغيير كميات الشراء 

 .المطمكبة
 :كيتـ حساب ىذا المستكل كفقا لمعبلقة التالية

الكمية التي يتـ طمبيا مف الصنؼ + = الحد األدنى  الحد األعمى لممخزكف لصنؼ معيف
                                                 

1
 184. ىيثـ الزغبي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 73-72.، ص ص2003، عماف، األردف، 1مدخؿ كمي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ط-  محمد محمكد مصطفى، إدارة المخزكف كالمكاد 

3
 326. سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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الحجـ االقتصادم لمطمبية: أم  + = مخزكف األماف   الحد األعمى
كبعد تحديد مستكيات المخزكف المختمفة، يتـ تصميـ خريطة لكؿ صنؼ تحدد كؿ مستكل مف ىذه 

 : المستكيات لتتـ عممية الرقابة عمييا، كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي
   المستويات المختمفة لممخزون(: 5-2)الشكل رقم                   

 
 :تكضيحات

 .المحكر الرأسي يمثؿ مقدار المخزكف المحتفظ بو -

 .المحكر األفقي يمثؿ الكقت البلـز لمطمبية -

 كحدة كال يصرؼ إال في 200الذم ال يجب أف يقؿ عنو المخزكف ىك  (مخزكف األماف)الحد األدنى -
 .الحاالت الضركرية

 . كحدة كعندىا يتـ تنظيـ طمب تكريد جديد300نقطة إعادة الطمب  -

 . كحدة، كىك الحد الذم ال يجب أف يزيد المخزكف عنو600الحد األقصى لممخزكف  -

 :تحديد متوسط المخزون: رابعا

يمثؿ متكسط المخزكف القيمة أك الكمية المتكسطة التي يتـ عمى أساسيا تقييـ المخزكف كمعرفة مدل 
 .استمرارية المؤسسة في التمكيف، كيختمؼ تحديده حسب حالة كجكد مخزكف األماف أك عدـ كجكده

 يتبع تطكر مستكل المخزكف كتيرة الخركج :تحديد متوسط المخزون في حالة عدم وجود مخزون األمان -1
 :كالدخكؿ، فقد تككف ىذه الكتيرة منتظمة أك غير منتظمة

 َمطخ إعبدح انطهت 

 انحذ األدًَ

 انسيٍ

 

 كًُخ انًخسوٌ

0 1 2 

200 

300 

 600 انحذ األلصً

  وحذج400كًُح انطهثُح 

، 1مدخؿ حديث لمشراء كالتخزيف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط- ىيثـ الزغبي كآخركف، إدارة المكاد: المصدر
 186.، ص2000األردف، 
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 :تحديد متوسط المخزون في حالة انتظام وتيرة الدخول والخروج -1-1

 :المخزكف لمادة معّينة بكتيرة منتظمة مف خبلؿ الشكؿ التالي (دخكؿ، خركج)يمكف تكضيح تحركات
   بوتيرة منتظمةتحركات المخزون(: 6-2)الشكل رقم 

 
مف خبلؿ ىذا الشكؿ نبلحظ انتظاـ كتيرة كؿ مف التمكيف كاالستيبلؾ، بحيث ينخفض المخزكف بصكرة 
منتظمة إلى أف يصؿ الصفر ثـ كفي تمؾ الفترة يتـ استبلـ نفس الكمية السابقة، كبالتالي فإّف متكسط المخزكف 

 .لفترة معّينة ىك متكسط كمية مخزكف بداية كنياية تمؾ الفترة
 : بحيث

        Si :يمثؿ كمية المخزكف في بداية كؿ فترة مف فترات السنة. 
Sf :يمثؿ كمية المخزكف في نياية كؿ فترة مف فترات السنة. 

Sm :متكسط المخزكف لفترة معينة. 
 :أم

        Sm =
Si +Sf

2
 

Sfكبما أّف في ىذه الحالة  = 0 

 :1فإّف متكسط المخزكف لفترة معينة يحسب بالعبلقة التالية
Sm =

Q

2
 

 

Qعبارة عف الكمية الداخمة في نفس الفترة، كبالتالي  (Q)بحيث = Si 

                                                 
1
 Antonie FRANQUET, La pratique des études de rentabilité, Edition EME, Paris, 2002, P.162 

 انسيٍ

 

 كًُخ انًخسوٌ

0 

Q 

Q

2.n
 

t 1 t 3 

 
t 3 

 
t 4 

 
Source : Vincent Giard, Gestion de la production et des flux, Edition Economica, 3

ème
 

édition, Paris, 2003, P.244 
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( سنة عادة)، لذلؾ يصبح متكسط المخزكف لمفترة اإلجمالية(n)إال أّف متكسط المخزكف يتأثر بعدد فترات الدخكؿ
 :1عبارة عف (7-2)كما ىك مكضح في الشكؿ

Sm =
Q

2. n
 

 :تحديد متوسط المخزون في حالة عدم انتظام وتيرة الدخول والخروج -1-2

 :يمكف تكضيح تحركات المخزكف لمادة معّينة بكتيرة غير منتظمة مف خبلؿ الشكؿ التالي
  بوتيرة غير منتظمةتحركات المخزون(: 7-2)الشكل رقم 

 
( S) نبلحظ مف الشكؿ عدـ انتظاـ كتيرة التمكيف كاالستيبلؾ، فبعد أف كاف مستكل المخزكف عند النقطة

( S1)يرتفع إلى أف يصؿ إلى (S1  S1 )، ثـ كبعد استبلـ الكمية(s1)إلى أف كصؿ إلى (t1)انخفض خبلؿ الفترة
كىكذا تستمر  (S2  S2)، ثـ يرتفع بعد استبلـ الكمية(S2)إلى أف يصؿ إلى (t2)كيعكد إلى االنخفاض خبلؿ الفترة

 (.Sf)العممية إلى أف يصؿ مستكل المخزكف إلى مخزكف نياية الفترة
 :2 بالعبلقة التاليةSmمف خبلؿ ماسبؽ يتـ تحديد متكسط المخزكف 

Sm t1 + t2 + t3 + t4 =
s + s1

2
t1 +

S1 + s2

2
t2 +

S2 + s3

2
t3 +

S3 + s4

2
t +

S4 + sf

2
tf 

يمكف استخراج متكسط المخزكف بالعبلقة أعبله إذا كانت المعمكمات متكفرة، بينما عادة ما تنعدـ عدة 
معطيات، فإذا تحصمنا مثبل عمى مخزكف نياية كؿ شير لسنة معّينة يمكف تحديد متكسط المخزكف كالذم يككف 

 .13/ عبارة عف مجمكع مخزكنات آخر كؿ شير
 

                                                 
1
 M.GERVAIS, Contrôle de gestion et planification de l’entreprise, Edition Economica, 8

ème
 édition, Paris, 

2005, P.324 
2
 Pierre ZERMATI et Fabrice MOCELLIN, Op.cit, P.27 

 يتىسط انًخسوٌ

 

 كًُخ انًخسوٌ
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 انسيٍ
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S3 

 S4 

 

S1 

 
S2 

 

S3 

 S4 

 

Sf 

 

s 

t 2 t 3 t 4 t f 

Source : Pierre ZERMATI et Fabrice MOCELLIN, Pratique de la gestion des stocks, 

Edition Dunod, 7
ème

 édition, Paris, 2005, P.28 
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  :تحديد متوسط المخزون في حالة وجود مخزون األمان -2

يمثؿ مخزكف األماف نظريا جزء مف المخزكف غير المستعمؿ خبلؿ السنة، بحيث يؤثر ىذا الجزء عمى 
 .متكسط المخزكف فيسبب في ارتفاعو

 :1 ففي حالة انتظاـ حركة المخزكف يتـ تحديد متكسط المخزكف كفقا لمعبلقة التالية -

Sm =
C

2. n
+  Ss 

 عبارة عف كمية االستيبلؾ : C يمثؿ مخزكف األماف، ك: Ss حيث 
 :أما في حالة عدـ انتظاـ حركة المخزكف فإّف متكسط المخزكف يحدد كفقا لمعبلقة التالية -

Sm t1 + t2 + t3 + t4 =  
s + s1

2
t1 +

S1 + s2

2
t2 +

S2 + s3

2
t3 +

S3 + s4

2
t +

S4 + sf

2
tf + Ss 

 :بحيث يمثؿ 
- S4, S3, S2, S1, s :مخزكف بداية الفترة األكلى، الثانية، الثالثة كالرابعة عمى التكالي. 
- sf, s4, s3, s2, s1 :مخزكف نياية الفترة األكلى، الثانية، الثالثة كالرابعة عمى التكالي. 

إّف تحديد متكسط المخزكف يمّكف مف معرفة مستكل تكاليؼ التخزيف حيث ترتبط ىذه األخيرة ارتباطا 
مباشرا بو، فانخفاض متكسط المخزكف يؤدم إلى انخفاض تكاليؼ التخزيف كالعكس صحيح، كما أّف انخفاض 

 . ارتفاع أداء تسيير المخزكف مما يدؿ عمى دكرافاؿعدؿ متكسط المخزكف يعني ارتفاع ـ
 :ا لمعبلقة التاليةيحسب كفؽنشير إلى أف معدؿ دكراف المخزكف 

االستيبلكالمخزكف السنكم
متكسط 

=    معدؿ دكراف المخزكف

. ككقاعدة عامة يمكف القكؿ أنو كمما كاف متكسط المخزكف أقؿ كاف ذلؾ أفضؿ لممؤسسة
 :تصنيف المخزونات: المطمب الثالث

بصفة عامة يمكف أف يعرؼ التصنيؼ بأنو الترتيب المنيجي لعدد مف المفردات المرتبة كفقا لخطة محددة 
أك تسمسؿ معّيف، كعمى كجو التحديد فإّف التصنيؼ يمكف أف يمثؿ نظاما لترتيب عناصر المخزكف كفقا لطبيعتيا 

كبمعنى آخر فإّف التصنيؼ عبارة عممية فرز كحصر األنكاع المشابية كالمتقاربة مف . 2أك خصائصيا المميزة
المفردات في مجمكعات عمى أساس الترابط كالتقارب كالتجانس كالتماثؿ، مما يساعد عمى دقة كسيكلة كسرعة 

لذلؾ فإف تصنيؼ المخزكنات يساعد . 3التعرؼ عمى األصناؼ ككضعيا تحت تصرؼ الجية التي تحتاجيا
المؤسسة في التحكـ أكثر في عممية التخزيف مف خبلؿ تحقيقو لعدة فكائد منيا مثبل منع تكرار الشراء كتجنب 

 .األخطار المخزنية كما ينجر عنيا مف تكاليؼ
انا في ػػػػػػرل، كأحيػػػػػػ ألخؤسػػػػسة مف ـالمخػػػػزكناتاد عمييا في تصنيؼ ػػػػف االعتـػػس التي يمؾػػػػػتختمؼ األس 

                                                 
1
 Ibid, P.29 

2
 23. عمي الشرقاكم، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 126.، ص2008 محمد الصيرفي، التخزيف اإللكتركني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  
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 كنكعية األصناؼ التي تتعامؿ فييا، كالغرض ؤسسة الكاحدة مف كقت آلخر، تبعا لطبيعة عمميات الـؤسسةالـ
متكسط رأس الماؿ المستثمر في  كطبيعة الطمب عمييا، كأيضا مف االحتفاظ بتمؾ األصناؼ كمدل حركتيا

 .المخزكف أك معدالت استخدامو
 : التصنيف حسب طبيعة المخزون: أوال

 كطبقا ،يعد تقسيـ المخزكف عمى أساس نكعية المكاد المخزكنة مف أكثر الطرؽ شيكعا في الحياة العممية
 :1ليذا األسمكب غالبا ما يتـ تقسيـ المخزكف إلى األصناؼ التالية

كتشمؿ المكاد الخاـ كاألجزاء التي يتـ شراؤىا أك تصنيعيا لكي تدخؿ في العممية الصناعية :  المكاد الخاـ -1
 .لتحكيميا إلى منتكج نيائي

  كىي المكاد التي أجريت عمييا عممية،نجد ىذا النكع أيضا في المؤسسات الصناعية:  مكاد قيد التشغيؿ -2
.  كىي بحاجة لعمميات أخرل حتى تصبح كمنتكج نيائي، أك أكثرتحكيمية

 ففي ،المنتكج النيائي عبارة عف تجميع لعدة أجزاء رئيسية كلكؿ جزء منيا مككناتو:  األجزاء كالمككنات -3
 تركيب بمجمكعة متكاممة مف ىذه األجزاء كالمككنات الستخداميا في االحتفاظالمؤسسة الصناعية قد يتـ 

 .ةمنتجاتيا النيائي
 األدكات اليدكية كالميكانيكية المختمفة التي تستخدميا مفد مكىي تضـ العد:  مكاد اإلصبلح كالصيانة -4

  كما نجد أيضا ما يسمى بالمكاد المساعدة أك مكاد التشغيؿ كالتي،المؤسسة في عمميات اإلصبلح كالصيانة
 .ك األدكات المكتبيةأال تدخؿ في تركيب المنتكج النيائي مثؿ الكقكد 

 ككذلؾ ،تختمؼ أحجاـ كأشكاؿ ىذه المكاد كفقا لطبيعة السمعة التي تعبأ أك تغمؼ بيا:  مكاد التعبئة كالتغميؼ -5
 .ذبية كتعطييا جامثؿ الشكؿ الخارجي لمسمع كالمكادتم تاؿ التغميؼ  المؤسسة أساليباعتماد

ع منعني بيا المكاد التامة الصنع كالتي مرت بمختمؼ مراحؿ التصف:  المنتجات النيائية أك التامة الصنع -6
. لغرض التخزيف أك البيع عبر مختمؼ مراكز التكزيع

يتمثؿ ىذا الصنؼ مف المخزكف في الفضبلت كالميمبلت :  المخمفات كالمكاد غير صالحة االستعماؿ -7
 ككذا بكاقي اإلنتاج التي ترغب المؤسسة في ،الصناعية كالمكاد التالفة أك المنتجات التي بيا عيب ما

 .التخمص منيا

 :التصنيف حسب الغرض من المخزون: ثانيا
 :في تصنيؼ المخزكف عمى أساس الغرض مف االحتفاظ بو يمكننا التمييز بيف نكعيف ىما

يتضح مف التسمية أف ىذا النكع مف المخزكف يشمؿ كافة األصناؼ الضركرية لتشغيؿ  :التشغيمى مخزون ال -1
 كل ػػادية لمتشغيؿ، كيحتػػػػؿ الظركؼ العػق في ظػاـ اإلنتاجي كاألصناؼ التي تتكلد منو، كتمؾ التي تنتج عفػالنظ

 .الطبيعةىذا النكع مف المخزكف عمى كافة األصناؼ المشار إلييا في تصنيؼ المخزكف حسب 

                                                 
1
 314. سميماف عبيدات كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 مف بعض أك كؿ أصناؼ المخزكف ؤسسةيقصد بو الكميات اإلضافية التي تحتفظ بيا الـ :مخزون األمان -2
 يستخدـ ىذا النكع مف المخزكف كىا؛ مكاجية الظركؼ غير العادية التي قد تكاجومف أجؿالمشار إلييا سابقا 
العامة أك طكؿ  معدالت االستخداـ عف المتكسطات زيادة  حاالت زيادة الطمب أكمف ؤسسةككسيمة لتأميف الـ

  .فترة التكريد عما كاف متكقعا مف الناحية األخرل

  :التصنيف حسب سرعة الدوران: ثالثا
 :يتـ تصنيؼ المخزكف في ىذه الحالة كفقا لمعدؿ دكراف المادة أم كفقا لمعدؿ تكرار طمبيا، حيث نجد

تمتاز ىذه المخزكنات بمعدؿ دكراف سريع نظرا لتكرار معدالت شرائيا خبلؿ السنة : مخزونات سريعة الدوران -1
ككذلؾ معدالت سحبيا، كيرجع ذلؾ إلى أىميتيا في العممية اإلنتاجية أك البيعية، حيث نجد أف الطمب عمى 

 .ىذه السمع جد مرتفع

 .كىي األصناؼ التي يككف معدؿ دكرانيا عاديا خبلؿ السنة: مخزونات عادية الدوران -2
 .كتمتاز بمعدؿ دكراف أقؿ مف المعدؿ العادم، كىذا راجع لعدة أسباب: مخزونات بطيئة الحركة -3
ىذه المخزكنات نجد أف معدؿ الدكراف فييا بطيء جدا، حيث تبقى بحكزة المؤسسة : مخزونات نائمة أو راقدة -4

 .  ثـ تعكد الستعماليا مف جديد عند الحاجة إلييا ( سنكات10أكثر مف )لمدة طكيمة

كىي التي انعدمت فييا الحركة نيائيا،  حيث لـ تعد قابمة لبلستعماؿ أك البيع سكاء لعدـ : مخزونات ميتة -5
 .صبلحيتيا أك لعدـ مطابقتيا لشركط اإلنتاج أك البيع أك ألسباب أخرل كالتقادـ

 طبيعة الطمبحسب التصنيف : رابعا

ييتـ تصنيؼ المخزكف عمى أساس ىذا المعيار بالتعرؼ عمى طبيعة الطمب عمى المكاد المخزكنة، 
: 1كيمكننا في ىذا المجاؿ التمييز بيف نكعيف مف الطمب ىما الطمب المستقؿ كالطمب التابع أك المشتؽ

 كيقصد بو الطمب عمى صنؼ أك أكثر مف أصناؼ المخزكف بالشكؿ الحالي ليا مف جانب :لطمب المستقلا -1
، أم أّف الطمب عمى ىذا النكع مف  التي تمتمؾ ىذه األصناؼؤسسة مف خارج الـؤسساتبعض األفراد أك الـ

 .المخزكنات يككف مستقبل تماما عف الطمب عمى أّم صنؼ أك سمعة أخرل

يقصد بو الطمب عمى بعض األصناؼ التي يرتبط كيعرؼ أحيانا باسـ الطمب المشتؽ : الطمب التابع -2
 كبمعنى آخر فإف الطمب التابع يمثؿ الطمب عمى المكاد كاألجزاء كالمككنات التي ؛استخداميا بأصناؼ أخرل

  .تستخدـ في تصنيع منتجات أخرل تختمؼ في الشكؿ أك اليدؼ مف االستخداـ أك ىما معا

 :التصنيف حسب التكمفة: خامسا
باعتبار أّف البعض منيا متكفر - نظرا الختبلؼ األصناؼ المخّزنة مف حيث الحجـ كالقيمة أك التكمفة

بكميات كبيرة بالنسبة لمجمكع المخزكف كلكف بقيمة منخفضة عف القيمة اإلجمالية لممخزكف عمى عكس البعض 
فإنو ال يمكف إعطاءىا نفس االىتماـ بؿ يجب تقسيميا حسب - اآلخر الذم يككف بكمية قميمة كبقيمة مرتفعة

                                                 
1
 394- 393. محمد صالح الحناكم كمحمد تكفي ماضي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 
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أىميتيا االقتصادية، حيث يمكف تصنيفيا حسب القيمة كالكمية لكؿ صنؼ، بمعنى قيمة الصنؼ بالنسبة لمقيمة 
 .اإلجمالية لممخزكف، كحجـ الصنؼ بالنسبة لمحجـ اإلجمالي لممخزكف

 :ABCكالثاني حسب طريقة  (Paretoقانكف) 80/20كفي ىذا الصدد، نجد تصنيفيف، األكؿ حسب طريقة 
 :80/20التصنيف وفق طريقة  -1

 VILFREDO) لباريتك، كالتي يعكد أصؿ نشأتيا إلى العالـ اإليطالي80/20تعرؼ ىذه الطريقة بمنحنى 

Pareto) مف خبلؿ دراسة خاصة بتكزيع الدخؿ كالثركة في إيطاليا نسبة إلى عدد السكاف، حيث 1897سنة 
 مف الدخؿ %80استنتج أّف نسبة كبيرة مف الدخؿ الكمي مركزة في أيدم نسبة صغيرة مف السكاف بنسبة تقريبية 

 .ثـ كجدت ىذه الفكرة العامة قبكال كبيرا في تطبيقات اإلدارة. 1 مف السكاف%20لما يعادؿ 
 :تعتمد ىذه الطريقة عمى تصنيؼ المخزكف في مجمكعتيف

بالنسبة لمحجـ اإلجمالي لممخزكف % 20تتككف مف األصناؼ التي يمثؿ حجميا : المجموعة األولى -
مف القيمة اإلجمالية لممخزكف، كنظرا ألىمية ىذه المجمكعة فإنو يتعّيف عمى المؤسسة أف % 80كلكف بقيمة 

تطبؽ عمييا السياسات كالطرؽ التي تعمؿ عمى تحقيؽ األمثمية، حيث يجب أف تحظى بمتابعة عممية فيما 
 ...يخص الكمية االقتصادية، كتيرة الشراء، كقت الشراء

مف حجـ األصناؼ بالنسبة لمجمكع المخزكف لكف ال % 80تمثؿ ىذه المجمكعة : المجموعة الثانية -
 مف القيمة اإلجمالية لممخزكف، لذلؾ تطبؽ عمييا المؤسسة سياسة الحد األدنى، فيي تتطمب %20تمثؿ سكل 

 .اىتماـ أقؿ مف سابقتيا

 :A B Cالتصنيف حسب طريقة -2
  االعتماد عمى عدة معايير في إجراء عممية التصنيؼ، إاّل أنػو سيتـ التركيز ىنا فحسػب ىذه الطريقػػػػػة يمؾ

عمى معيار ىاـ كىك معدؿ االستخداـ السنكم المقيـ بالنقدية لكؿ نكع معيف مف المخزكف، بحيث يتـ حساب ىذا 
 :2المعيار كفقا لمعبلقة التالية

× التكمفة الكحدكية ليذا الصنؼ الصنفالمخزني  كمية  الرصيد  =  معدؿ االستخداـ
كتتطمب ىذه الطريقة حساب النسبة المئكية لعناصر المخزكف ككؿ بيانيا مقابؿ النسبة المئكية لمقيمة 

 .(غالبا ما تككف سنة)النقدية الكمية خبلؿ فترة زمنية معينة 
 :إّف قيمة ىذا التصنيؼ تكمف في إبراز ثبلث فئات مف المخزكف متفاكتة األىمية كتتمثؿ في

مف إجمالي عناصر المخزكف، لكف بمعدؿ استخداـ % 10حيث تمثؿ ىذه الفئة نسبة : Aالفئة األولى  -
فيي بمثابة عناصر ذات كميات قميمة لكف أسعارىا مرتفعة نسبيا، كما أنيا تمثؿ نسبة كبيرة % 80مرتفع 

 .مف التكاليؼ في المنتج النيائي مما يجعؿ الرقابة عمييا أمرا ضركريا
                                                 

1
تخطيط كتنظيـ سمسمة اإلمداد، ترجمة تركي ابراىيـ سمطاف كأسامة أحمد مسمـ، دار المريخ لمنشر، الرياض، المممكة -  ركنالد اتش بالك، إدارة المكجستيات 

 84.، ص2009العربية السعكدية، 
2
 François Blondel, Aide mémoire gestion industrielle, Edition Dunod, 2

ème
 édition, Paris, 2006, PP.170-171 
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 معدؿ استخداـ المخزكف في ىذه الفئة ا المخزنة، بينـؼمف األصنا% 25تتراكح نسبتيا : Bالفئة الثانية  -
 .، بالتالي تحتاج إلى رقابة أقؿ مف الرقابة المطبقة عمى الفئة األكلى%15ىك 

مف إجمالي العناصر، بينما نجد معدؿ % 65ىذه الفئة ىي ما تبقّى مف المخزكف كنسبتيا : C الفئة الثالثة -
؛ ما يميز ىذه الفئة ىك أف تكاليفيا منخفضة مع مراعاة أنيا ذات %5استخداـ المخزكف ليذه األصناؼ ىك 

 .معدؿ دكراف بطيء كمنو ال تحتاج إلى رقابة مركزة
 :في الشكؿ التاليذكره فيما يخص الفئات كنسبيا، كيمكف تكضيح ما سبؽ 

  A B Cتمثيل لنسب فئات : (8-2) الشكل                 

  
نبلحظ أف ىناؾ ثبلث فئات مف المخزكف، تختمؼ كؿ فئة عف أخرل كفؽ معيار معيف، كلكف قبؿ تقسيـ 

 .المخزكف إلى فئات يجب أكالن معرفة إجراءات كضع ىذا التصنيؼ
  إجراءات وضع طريقةA B C : 

 :1 اإلجراءات التاليةA B Cيتطمب تصنيؼ المخزكف حسب طريقة 
 .تحديد الكمية المستيمكة مف كؿ صنؼ -

 .ربط كؿ كمية مستيمكة بالتكمفة الكحدكية -

 .لصنؼيتـ الحصكؿ عمى قيمة كؿ صنؼ مف خبلؿ ضرب الكمية المستيمكة في التكمفة الكحدكية ؿ -

 .نحسب القيمة لكؿ األصناؼ كذلؾ بجمع القيـ لكؿ صنؼ -

 .نحسب نسبة القيمة لكؿ صنؼ، كذلؾ بقسمة كؿ القيمة لكؿ صنؼ عمى مجمكع القيـ لكؿ األصناؼ -

                                                 
1
 P. Fournier et J.P.Menard, Gestion d'approvisionnement et des stocks, 2

ème
 édition, Canada : Gaétan Morin, 

2004, P.201. 

يٍ انًىاد انًجًؼح%   
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 .16. ، ص2004، األردف، 2ماجدة العطية، إدارة المشتريات الصغيرة، دار المسيرة، ط: المصدر
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 .يتـ تجميع القيـ تنازليا -

 .تبكيب النسب المتحصؿ عمييا إلى ثبلث فئات -
 

 تقييم وجرد المخزونات: المطمب الرابع

 :تقييم المخزونات: أوال
تتمخص مشكمة تقييـ المخزكف في أّف تكاليؼ تكفير المكاد كمستمزمات اإلنتاج غالبا ما تتغير بيف الزيادة 
كالنقصاف خبلؿ الفترة المحاسبية، كمف ثـ يككف مطمكبا مف إدارة المؤسسة تحديد التكمفة التي تستخدـ في تحديد 
قيمة المخزكف في نياية الفترة، ألف قيمة ىذه المخزكنات تؤثر في تحديد قيمة أرباح المؤسسة مف جية كقيمة 

 . أصكليا المتداكلة مف جية أخرل
ىناؾ عدة طرؽ لتقييـ المخزكف تختمؼ كفقا لمنظاـ المحاسبي الذم تعمؿ بو المؤسسة كطبيعة العمؿ بيا 

كالشؾ أف الطريقة التي تصمح في مؤسسة ما باإلضافة إلى طبيعة المكاد المستخدمة كما يتناسب مع نشاطيا، 
قد ال تصمح بالضركرة كال تتفؽ مع طبيعة عمؿ أك ظركؼ مؤسسة  أخرل، كمف أىـ ىذه الطرؽ كأكثرىا 

 :استعماال ىي التالية
   :ما دخل أوال يخرج أوال (FIFO)طريقة -1

تقكـ ىذه الطريقة عمى افتراض أّف أكؿ ما يدخؿ إلى المخزف ىك الذم يخرج أكالن مقّيما بتكمفتو، ثـ يتتابع 
يمكف استعماؿ ىذه الطريقة . الخركج حسب األقدـ في الدخكؿ إلى أف يتـ الكصكؿ إلى إخراج اإلدخاالت األخيرة

في مثؿ المكاد ذات التأثرات الزمنية السريعة، لكف ما يعاب عمى ىذه الطريقة أنيا تؤدم إلى عدـ مقابمة تكاليؼ 
جارية مع إيرادات جارية بجدكؿ النتائج، حيث أّف أقدـ التكاليؼ تقارف باإليرادات الجارية مما يؤدم إلى تشكيو 

 . 1صافي النتيجة
 :ما دخل آخرا يخرج أوال (LIFO)طريقة -2

تفترض ىذه الطريقة أف المشتريات كالمنتجات التامة الصنع التي دخمت مؤخرا إلى المخزف ىي التي 
تخرج أكال أم أّف المخزكنات تخرج كفؽ ترتيب عكسي مف دخكليا، لذلؾ فإّف سعر التكمفة يككف مقيما بأحدث 

يعاب عمى ىذه الطريقة عدـ . األسعار أما المخزكف النيائي فيك مقيـ بأقدـ التكاليؼ كيظير بأدنى قيمة لو
، ككذلؾ زيادة تكاليؼ االحتفاظ 2إظيار األرباح الحقيقية لممؤسسة في حالة تغير األسعار ارتفاعا أك انخفاضا

 .كتعّرض المخزكف لمتمؼ أك الفساد نتيجة لطكؿ فترة التخزيف
 

                                                 
1
، ص 2005، المممكة العربية السعكدية، 2 دكنالد كيسك كجيرم كيجانت، المحاسبة المتكسطية، الجزء الثاني، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المريخ، ط 

 376- 375.ص
2
إدارة المخزكف، مرجع -  المؤسسة العامة المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، تقنية إدارة المستكدعات 

 52.سبؽ ذكره، ص
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 :1(CMP)طريقة التكمفة الوسطية المرجحة -3
كىي الطريقة األكثر تداكال كاستعماال، كىي إجبارية بالنسبة لممؤسسات الجزائرية كما أنيا مرغكبة بالنسبة 

بحيث نجدىا قريبة مف الكاقع عند حساب تسعيرة المخرجات، كما أنيا تعطي أىمية بالغة لمصمحة الضرائب 
تعتمد ىذه الطريقة في تقييـ المخزكف عمى حساب . لكّؿ مف التكمفة كالكمية لكؿ كحدة صادرة مف المخزف

 .المتكسط المرجح لتكمفة الكحدة حيث يتـ الترجيح عمى أساس كميات المخزكف مف كؿ فئة مف فئات التكمفة
 :مييز المحددطريقة الت -4

إّف أسمكب تطبيؽ ىذه الطريقة ىك ترقيـ الكحدات المخزنة كما ىي في المخزف، حيث تقرأ لكؿ كاحدة 
لكف إذا . ، بمعنى أّف  ىذه الطريقة تؤدم إلى ضبط المخزكف في نياية الدكرة بقيمتو الكاقعية2التكمفة الحقيقية ليا

كانت مف أفضؿ الطرؽ مف الناحية النظرية في إبراز التكمفة الحقيقية لمخزكف آخر المدة كتكمفة السمع المباعة 
؛ لذلؾ غالبا ما 3إال أنو مف الصعب تطبيقيا عمميا لصعكبة تمييز المخزكف المنصرؼ مف المخزكف المتبقي

 .يقتصر استخداـ ىذه الطريقة عمى المؤسسات التي تتعامؿ في عدد محدكد مف األصناؼ ذات القيمة العالية
 :طريقة التكمفة المعيارية -5

عندما يككف عدد األصناؼ المخّزنة كبيرا جدا، كلتفادم حساب األسعار المتكسطة باستمرار، يتـ تقييـ 
المخرجات مف المخازف كفقا لتكمفة معيارية، ىذه التكمفة يمكف أف تككف إما تكمفة حقيقية لدكرة سابقة، أك تكمفة 

 .4إلخ...تـ تحديدىا انطبلقا مف دراسة معّينة
  جرد المخزونات:ثانيا

يعتبر الجرد مف الكظائؼ المتعمقة بتسيير المخزكنات كالتي يجب القياـ بيا لمحفاظ عمى ممتمكات 
المؤسسة، كما يعتبر مف الكسائؿ الرئيسية لمراقبة المخزكف كضبط عممية التخزيف كالتحكـ فييا كمف ثـ 

المساىمة في تخفيض التكاليؼ؛ حيث أّف جرد المخزكنات يسمح بتحديد الكميات مف المكاد األكلية البلزمة  
لمزاكلة النشاط باستمرارية، كما يحد مف تكاليؼ االحتفاظ بمخزكف ضخـ كتفادم ما ينجـ عنو مف مخاطر قد 

 .تؤدم إلى خسائر كبيرة تؤثر عمى ربحية المؤسسة
 :تعريف الجرد -1

يقصد بالجرد الحصر الفعمي لمكجكدات المخازف المختمفة في تاريخ معّيف كذلؾ بغرض التحقؽ مف دقة 
األرصدة الدفترية لؤلصناؼ كالمستمزمات كمدل مطابقتيا لما ىك مكجكد بالفعؿ في المخازف، كبالتالي كشؼ أّم 

                                                 
1
 :  اعتمادا عمى 

 9.عمي رحاؿ، سعر التكمفة كالمحاسبة التحميمية، مرجع سبؽ ذكره، ص-   

  -Guy RAIMBAULT, Op.cit, P.35 

 64.دادم عدكف ناصر، محاسبة تحميمية، مرجع سبؽ ذكره، ص-  
 .57.عبد الستار محمد العمي، مرجع سبؽ ذكره، ص-  

2
 59. عبد الستار محمد العمي، اإلدارة الحديثة لممخازف كالمشتريات، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
 207.، ص2007 كليد ناجي الحيالي، المحاسبة المتكسطة، مف منشكرات األكاديمية العربية المفتكحة في الدانمارؾ،  

4
 FERDJALLAH Mohamed, Op.cit, P.68 
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إلخ، كاتخاذ القرارات الفكرية ...انحرافات كالتحرم لمعرفة األسباب سكاء كانت سرقة أك اختبلس أك تمؼ
 .2"التأكد مف مقدار كمكاصفات المكجكدات بالمشاىدة كالقياس:"، كما عّرؼ عمى أنو1المناسبة

 :أنواع الجرد -2

 :درجة مطابقة األرصدة كتكقيت إجراء الجرد: 3يمكف تقسيـ الجرد إلى خمسة أنكاع رئيسية كفقا لمعياريف ىما
  بالنسبة لدرجة مطابقة األرصدة يمكف التمييز بيف نكعيف مف الجرد يعرؼ النكع األكؿ منيما بالجرد

 :( Inventaire physique)كالنكع الثاني يعرؼ بالجرد الفعمي (Inventaire comptable المحاسبي)الدفترم

  :الجرد الدفتري- 2-1

يقصد بو مجمكعة اإلجراءات التي تتناكؿ مراجعة أرصدة المخزكف مف كاقع السجبلت كالمستندات التي 
 .تحتفظ بيا المؤسسة

 : الجرد الفعمي- 2-2

 .يقصد بو الحصر المباشر لممخزكف مف األصناؼ المختمفة المكجكدة بالمخازف في كقت محدد

  أما بالنسبة لتقسيـ الجرد حسب الكقت الذم يجرم فيو، فإنو يمكف التمييز بيف ثبلثة أنكاع رئيسية ىي الجرد
  :الدكرم كالجرد المستمر كالجرد المفاجئ

 :4الجرد الدوري- 2-3

يقصد بو الحصر الشامؿ لجميع األصناؼ المكجكدة في المخازف في تاريخ معيف كعادة ما يككف ىذا 
 .التاريخ ىك نياية السنة المالية لممؤسسة

 :(الدائم)الجرد المستمر - 2-4

يتـ ىذا النكع مف الجرد عمى مدار السنة طبقا لبرنامج زمني محدد لممجمكعات المختمفة مف األصناؼ 
 . المخزنة عمى أف يراعى االنتياء مف جرد جميع  األصناؼ مع قرب نياية السنة المالية لممؤسسة

 :5الجرد المفاجئ- 2-5
ىك نكع مف التفتيش يجرم عمى بعض األصناؼ بطريقة سرية كبصفة عشكائية كفجائية لغرض التأكد 

 . مف سبلمة العمؿ في المخزف كالمكاد المخزنة
 
 

 

                                                 
1
 399. ثابت عبد الرحمف إدريس كجماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية لمشراء كاإلمداد، مرجع سبؽ ذكره، ص 

2
 131.، ص2003، األردف، 1بكر محمد السباتيف، عمـ المخازف،  دار النيضة ، ط  

3
إدارة -  المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، المممكة العربية السعكدية، تقنية إدارة المستكدعات 

 27- 26.المخزكف، ص ص
4
 Abdelmalek  CHELIHI, Op.cit, P.46 

5
 132. بكر محمد السباتيف، مرجع سبؽ ذكره،  ص-  
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 بعض نماذج تسيير المخزون: المطمب الخامس
قبؿ التطرؽ إلى بياف بعض نماذج تسيير المخزكف، نرل أنو مف الضركرم تكضيح المقصكد مف تسيير 

 .المخزكف
النشاط الذم يتـ بمقتضاه استخداـ األساليب العممية في تحديد كمية المكاد :" بأنوتسيير المخزكفيعّرؼ 

األكلية، المنتجات نصؼ المصنعة كالمنتجات التامة الصنع، بما يضمف تمبية متطمبات كظركؼ التشغيؿ 
مجمكعة مف األعماؿ المنظمة كالمرتبة مف السيمة :"كما يعّرؼ عمى أنو. 1"كطمبات الزبائف بأقؿ تكاليؼ ممكنة

إلى المعقدة كالبلزمة لئلعداد كتنفيذ برنامج التمكيف بالمؤسسة، تخزيف المكاد كتكجيو المبيعات مع تجنب 
 .2"االنقطاع مف جية، كالتخزيف الزائد مف جية أخرل، كىذا في ظؿ أفضؿ الظركؼ االقتصادية

مف خبلؿ - مف خبلؿ ما سبؽ، فإّف تسيير المخزكف يكتسي أىمية بالغة بالنسبة لممؤسسة، ككنو يسمح 
بالتحكـ في كمية كقيمة المخزكف كيضمف أمثمية في اتخاذ قرار - استخدامو لعدة أساليب كنماذج عممية

االستثمار في المكارد المادية، كفؽ معايير كفأة، تؤدم إلى تخفيض تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف كاالستثمار فيو 
 . كفي نفس الكقت تمبية احتياجات العمبلء

 كبصفة عامة، يمكف تقسيـ نماذج تسيير المخزكف إلى نماذج حديثة كنماذج كبلسيكية، كىذه األخيرة 
تقسـ إلى نماذج ديناميكية كنماذج ساكنة كالتي تنقسـ بدكرىا إلى نماذج تستخدـ في حالة المستقبؿ 

أم في حالة عشكائية  (ظركؼ عدـ التأكد)كأخرل تستخدـ في حالة المستقبؿ غير اليقيني (ظركؼ التأكد)اليقيني
 . الطمب

كألّف المجاؿ ال يتسع ىنا لمتطرؽ إلى كؿ النماذج، فإنو يتـ التطرؽ فقط في ىذا المطمب إلى أحد أىـّ 
 (.JIT نمكذج التخزيف الصفرم )، كأحد أىـّ النماذج الحديثة(Wilsonنمكذج )النماذج األساسية الكبلسيكية

 ":الكمية االقتصادية لمطمب "(Wilson)نموذج ويمسن: أوال

لكف ينسب ىذا  (Harris) عف طريؽ الباحث1915يعكد تاريخ كضع كدراسة ىذا النمكذج إلى سنة 
 بطريقة مستقمة كدكف أف يككف عمى عمـ بنتائج أبحاث 1930الذم قاـ بنشره سنة  (Wilson)النمكذج إلى

(Harris)3 . إّف اليدؼ الرئيسي ليذا النمكذج ىك التخفيض مف تكاليؼ التمكيف، أم تخفيض تكاليؼ الشراء
كالتخزيف، كذلؾ مف خبلؿ تحديده لحجـ الطمبية األمثؿ الذم يجعؿ التكمفة اإلجمالية أقؿ ما يمكف، بمعنى الكمية 

ىذا النمكذج يجيب ؼ. التي تككف عندىا التكاليؼ اإلجمالية إلصدار الطمبية كتكاليؼ التخزيف في أدنى مستكياتيا
فيك يساعد عمى تحديد الكمية . متى يتـ إصدار الطمبية؟ ككـ يككف حجميا؟: عمى سؤاليف تقميدييف ىما

 االقتصادية المثمى لمطمبية كالكقت الضركرم إلعػػػػػادة التمكيف مف طرؼ المؤسسة، كذلؾ بأقػؿ التكاليؼ سكاء تمؾ 

                                                 
1
 134.، ص2004، عماف، األردف، 2 محمد إبديكم الحسيف، تخطيط اإلنتاج كمراقبتو، دار المناىج، ط 

2
 Mohamed said Belacel, La gestion des stocks, Edition Gestion, Alger ,1994,  P.5 

 زيد نميـ البمخي كآخركف، مدخؿ إلى نظـ ضبط كمراقبة المخزكف، النشر العممي كالمطابع جامعة الممؾ سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية، 3
 27.، ص2005
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 .المتعمقة بإعداد الطمبيات أك االحتفاظ بالمخزكف أك النفاد
 :1 يقكـ ىذا النمكذج عمى جممة مف الفرضيات يمكف تمخيصيا كالتالي:فرضيات نموذج ويمسن -1

 .(معدؿ الطمب ثابت)الطمب معمـك كثابت -

 .ىناؾ فترة تكريد ثابتة كمحددة أم أّف الفترة بيف إعداد الطمبية كاستبلميا ثابتة -

 .تكمفة الكحدة الكاحدة ثابتة كال يكجد خصـ كمية -

 .(ال تكجد حالة نفاد)يتـ الطمب في كؿ مرة عندما يصؿ المخزكف إلى نقطة إعادة الطمب -

 .الكميات المطمكبة ثابتة في كؿ فترة كىي تعادؿ الكمية االقتصادية لمطمب، كاستبلميا يككف دفعة كاحدة -

 .انعداـ مخزكف أماف -

 .2النمكذج يأخذ بعيف االعتبار الطمب عمى عنصر كاحد فقط -

 :3بناء النموذج -2

 :قبؿ بناء النمكذج يتـ التعريؼ بمركباتو كما يمي
- Cpass  :إصدار الطمبيةكمفة ت 
- Cposs  :تكمفة االحتفاظ بالمخزكف 
- i  :مف متكسط المخزكفمئكيةنسبة  كىك عبارة  االحتفاظ بالمخزكف،عامؿـ   
- U  :لسعر الكحدكم لممادة ا
- Ca  :مجمكع االستيبلكات أك االستخداـ السنكم 

- CT :تكاليؼ التخزيف السنكية 
- N
 العدد األمثؿ لمطمبيات: *

- Q
 الكمية المثمى لمطمبية: *

 . تككف فيو تكاليؼ التخزيف السنكية أقؿ ما يمكفإّف الكمية االقتصادية تتحقؽ عند حجـ الطمبية الذم
 :بحيث

تكاليؼ إصدار الطمبيات + تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف =  تكاليؼ التخزيف السنكية
      CT = Cposs + Cpass: أم

                                                 
1
 139.، ص2004، عماف، األردف، 2 محمد إبديكم الحسيف، تخطيط اإلنتاج كمراقبتو، دار المناىج، ط 

2
  Régis Bourbonnais et Philippe Vallin, Comment optimisez les approvisionnements, Edition Economica, 

Paris, 1995, P.68  
3
 : اعتمادا عمى 

 442.، ص1998، المممكة العربية السعكدية، 1زيد نميـ البمخي، مقدمة في بحكث العمميات، جامعة الممؾ سعكد لمنشر، ط -

، بحكث العمميات، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ط -  55.، ص2006، األردف، 1شفيؽ العتـك

- François Blondel, Gestion de la production, Edition Dunod, Paris, 1997, P.129 

في ظركؼ اليقيف كعدـ اليقيف، مداخمة مقدمة في الممتقى الكطني  مقيمح صبرم كبكعناف نكر الديف، نماذج تحديد الكمية االقتصادية لمطمب -
  4.، ص28/01/2009-27السادس حكؿ األساليب الكمية كدكرىا في اتخاذ القرارات اإلدارية، جامعة سكيكدة، الجزائر، يكمي 
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متكسط المخزكف × تكمفة االحتفاظ بالكحدة في المخزف =  تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف
بما أّف النمكذج يفترض أّف مستكل المخزكف في بداية كنياية الفترة يساكم الصفر، كبالتالي الكمية 

المطمكبة يتـ استيبلكيا نيائيا عمى مدار تمؾ الفترة لكي يتـ استقباؿ كمية أخرل، كمنو فإّف متكسط المخزكف 
Q: يككف

2
  
  ×  Ui =       :أم

Q

2
   Cposs 

× عدد الطمبيات تكمفة إصدار الطمبية الكاحدة =  تكاليؼ إصدار الطمبيات
مجمكعممطمب االستيبلكات: بحيث

الكمية االقتصادية 
=   عدد الطمبيات

N     :أم =
Ca

Q
 

 =       Cpass:أم
Ca

Q
 ×  Cpass 

                             CT = Cposs + Cpass  =  
Q

2   ×  Ui + 
Ca

Q
 × Cpass 

    معCPossنبحث عف نقطة تساكم  ،Qالمعبر عنيا بداللة كمية الطمب لمتخزيف  التكاليؼ اإلجمالية خفيضكلت
Cpass ، أم نبحث عف النياية الحدية الصغرل لمنحنى التكمفة اإلجمالية بالنسبة لكمية الطمبQ مساكيا لمصفر :

 0)( Q
Q

CT



  

0
2

1

²
)(  UiC

Q

Ca
QCT pass  

Ui

CaC
Q

pass..2
*  

الكمية االقتصادية تتحقؽ عند حجـ الطمبية كما يمكف استخراج الكمية االقتصادية بطريقة أخرل، كىي أّف 
 .(إصدار الطمبية) تتساكل عنده تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف مع تكاليؼ الحصكؿ عميوالذم

 Cposs = Cpass        : أم

Q

2   ×  Ui = 
Ca

Q
 × Cpass 

Q
2
 = 

2.Ca

Ui  
. 
Cpass 

Ui

CaC
Q

pass..2
*  

أك  (EOQ : Economic Order Quantity ) لمطمباالقتصادية الكمية تسمىىذه الكمية المثمى 
 .(عدد الطمبيات االقتصادية)العدد األمثؿ لمطمبيات  كمنيا يمكف حساب،(Wilson)كمية

مجمكعممطمب االستيبلكات: بحيث
الكمية االقتصادية 

=    العدد األمثؿ لمطمبيات

  :    أم
Q*

Ca
  N*  

                     
:      كمنو

passC

UiCa
  N*  

.2

.
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 :بيانيا، كىك ما يتـ تكضيحو في الشكؿ التالي (*Q)كيمكف تحديد الكمية االقتصادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف تزيد مع زيادة حجـ الطمبية كفؽ عبلقة خطية مف الشكؿ البياني نبلحظ أّف 
، كيستمر منحنى تكمفة االحتفاظ باالرتفاع الكمية بينما تكمفة اإلصدار تنخفض كتتناقص كفؽ عبلقة عكسية مع

Q)كمنحى تكمفة اإلصدار باالنخفاض ليتقاطعا في نقطة كاحدة تمثؿ الكمية االقتصادية
الحجـ كبالتالي فإّف  ،(*

تكاليؼ إصدار )األمثؿ لمطمبية يتحقؽ عندما تككف تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف تساكم تكاليؼ الحصكؿ عميو
 .التكاليؼ الكمية لمتخزيف في أدنى مستكياتيا، أم عندما تككف (الطمبية
 

 :سمبيات النموذج -3

رغـ ما يحققو ىذا النمكذج مف مزايا مف حيث ككنو ييدؼ إلى تخفيض التكاليؼ الكمية لمتخزيف كجعميا 
أقؿ ما يمكف، ككذلؾ مف حيث ككنو سيؿ البناء كالتصكر كالفيـ كالحساب، إال أّف الفرضيات التي ينبني عمييا 

 :1تجعمو يعجز عف مسايرة الكاقع؛ مف بيف ىذه االنتقادات نذكر ما يمي

ثبات كؿ مف معدؿ الطمب، فترة التكريد كالتكاليؼ األخرل التي تـ تحديدىا بقيـ ثابتة عمى مدار إّف افتراضو ؿ -
السنة عف طريؽ التقديرات، لكف في الكاقع ىذه التنبؤات غالبا ما تككف غير صحيحة،ألف ىناؾ متغيرات 

 باإلضافة لعدـ دقة التحكـ فييا،أخرل تدخؿ في الحسباف كالتي في غالب األحياف ال يمكف لممؤسسة 
 .البيانات

 .افتراضو لعدـ نفاد المخزكف كبالتالي عدـ كجكد مخزكف األماف، ال يعكس تطكرات الكاقع -
 ، إال إذا كانت ىناؾ (عدـ التجاكب التاـ بيف المكرد كالمؤسسة)ثبات فترة االنتظػػػػػػػػػار تعػػػػّد مف األمػػػػكر الصعبة -

                                                 
1
 54- 53.، ص ص2003، عماف، األردف، 1مدخؿ كمي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ط-  محمد محمكد مصطفى، إدارة المخزكف كالمكاد 

 تحديد الكمية االقتصادية بيانيا: (9-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 191.، ص2008 نياؿ فريد مصطفى، إدارة المكاد كاإلمداد، المكتب الجامعي الحديث، مصر، :المصدر

 انركانُف

 ذكانُف االحرفاظ تانًخشوٌ
انركانُف انكهُح 

 نهرخشٍَ

 ذكهفح إصذار انطهثُح

Q)انحجى األيثم نهطهثُح حجى انطهثُح
*

) 
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 . عبلقات طكيمة األمد مع المكرديف
 .النمكذج لـ يعط أّم أىمية لمخصـ كتغير األسعار -

 .يمكف أف يعطي ىذا النمكذج كمية ال تكافؽ الطاقة االستيعابية لممؤسسة -
قد تككف الكمية االقتصادية عبارة عف قيمة كسرية، أكال تكافؽ حجـ العبكات، مما يجعؿ المؤسسة غير قادرة  -

 .عمى تحقيقيا، باإلضافة إلى المشاكؿ التي يمكف أف تصادفيا فيما يخص تكاليؼ النقؿ

 (:JIT)نموذج التخزين الصفري: ثانيا
مف النماذج الحديثة لتسيير المخزكف كمف أىـ االتجاىات  (JIT: Just In Time)ُيعّد نمكذج التخزيف الصفرم

الحديثة في التخزيف، حيث يعمؿ عمى تخفيض المخزكف ليصؿ إلى مستكل الصفر ألنو يسعى إلى تكريد المكارد 
كاالحتياجات إلى مراكز اإلنتاج مباشرة في الكقت المحدد تماما كبالجكدة المطمكبة، مما يعني عدـ الحاجة إلى 

فيذا النمكذج يعتبر فمسفة جديدة برزت األفكار األساسية لو في . المخازف كبالتالي عدـ كجكد مستكل لممخزكف
حيث حقؽ نجاحا متميزا كانتشارا كاسعا في الياباف كمف ثـ  (TOYOTA)الصناعات اليابانية مف قبؿ شركة

 . خارجيا
 :مفهوم نموذج التخزين الصفري -1

لقد تعدد التعاريؼ ليذا النمكذج حسب كجيات النظر، فيناؾ مف يعتبره فمسفة كىناؾ مف ينظر إليو عمى 
 .أنو مجمكعة تقنيات كآخر يعتبره كطريقة تسيير كىناؾ مف يعتبره نظاما لمرقابة عمى المخزكف أك تقييد المخزكف
يعّرؼ نمكذج التخزيف الصفرم عمى أنو نظاـ يعمؿ عمى خفض التكاليؼ مف خبلؿ إزالة تأخر اإلنتاج 

أم أّنو ييدؼ لمتخمص مف تكاليؼ المخزكف خبلؿ العممية اإلنتاجية ابتداء مف دخكؿ  .1كتخفيض المخزكف
نظاـ تكاليؼ المخزكف في الكقت المكاد إلى المصنع إلى حيف تسميـ المنتكج لمزبكف؛ كما يعّرؼ عمى أنو 

المناسب الذم يعمؿ عمى استبلـ المكاد اليـك كاستخداميا غدا، كذلؾ مف خبلؿ ضبط تكقيت استبلـ المكاد عند 
 إلى المنتجات كضبط تكقيت االنتياء منيا عمى كقت تسميـ أك شحف العممية اإلنتاجية،البدء في استخداميا في 

فمسفة مكجية لتقميؿ الضياع أك اليدر في مكارد المؤسسة، كنقصد باليدر  كما عّرؼ أيضا عمى أنو  ؛2العميؿ
   .3إلخ...ىنا ىك أّم شيء ال يضيؼ قيمة لممنتكج سكاء تعمؽ األمر بالتخزيف أك النقؿ أك االنتظار

فبالنسبة لممخزكف كأحد األنشطة التي تنطكم عمى اليدر، فإّف تكاليؼ المخزكف تأخذ جانبيف، األكؿ ىك 
التكاليؼ المباشرة، كمنيا تكمفة رأس الماؿ المستثمر في المخزكف كتكمفة أماكف التخزيف كتكمفة التمؼ كالتقادـ 

 كغيرىا، كالثاني يتعمؽ بالتكاليؼ غير المباشرة كتكػػػاليؼ متابعػػػػػػػػة التكريد كتكاليؼ إعػػػػػػادة المخزكف في حالة عدـ 
                                                 

1
، 12كأثره عمى الجكدة كتكاليفيا، مجمة العمـك االجتماعية كاإلنسانية، جامعة باتنة، الجزائر، العدد (JAT) يحياكم إلياـ، نظاـ اإلنتاج في الكقت المحدد 

 261.، ص2005جكاف 
2
في المنشآت األردنية كدكره في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية، المؤتمر  (Jit) سميماف حسيف البشتاكم كغساف فبلح المطارنة، نظاـ تكاليؼ اإلنتاج اآلني 

-15إستراتيجيات األعماؿ في مكاجية تحديات العكلمة، كمية العمـك اإلدارية كالمالية، جامعة فيبلدلفيا، األردف، - العممي الرابع الريادة كاإلبداع
 7.، ص16/03/2005

3
 Alain Courtois et autres, Gestion de production, édition d’organisation, Paris, 2005, P.313 
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 مطابقتو لممكاصفات، باإلضافػػة إلى المشكػػبلت المستترة مثؿ مشكػػبلت التكريػػد بالكميػػػػات أك في األكقػػػات غيػػػػػػػػػر
 . 1المناسبة

، كأّف 2فاليابانيكف يشبيكف المشكبلت المستترة لممخزكف بأّف ىذا األخير يمثؿ مستكل المياه في نير
عمميات المؤسسة ىي القارب الذم يبحر في ىذا النير، فإذا تـ تخفيض مستكل المياه سكؼ تظير الصخكر في 

كعندئذ يمكف إزالة ىذه الصخكر، كبعدىا يتـ تخفيض مستكل المياه إلى أف يتـ اكتشاؼ  (مشكبلت)قاع النير
 معنى ذلؾ 3.كىكذا إلى أف يبقى فقط مستكل المياه الذم يسمح بإبحار القارب (مشكبلت جديدة)صخكر جديدة

سنقـك بتقميؿ مستكل المخزكف تدريجيا في جميع المراحؿ بداية مف المكاد األكلية كمركرا بالمنتجات غير تامة أنو 
زالتياكالفكاقدالصنع كانتياء بالمنتجات النيائية كسنحاكؿ رؤية المشاكؿ   بعد ذلؾ نقـك بتقميؿ المخزكف بقدر ، كا 

زالتياكفكاقدأكبر فنرل مشاكؿ   بعد ذلؾ نقمؿ المخزكف أكثر كىكذا حتى نصؿ ألدنى ، أخرل كنقكـ بحميا كا 
 كتصبح أم مشكمة صغيرة ظاىرة كاضحة كيتـ التخمص الفكاقدمستكل مف المخزكف كنككف قد تخّمصنا مف كؿ 

المخزكف غطاء لممشاكؿ كالعيكب في المؤسسة كىك سبب فشميا، كالمطمكب طبقا لمفيـك  يعتبر لذلؾ .منيا فكرا
التخزيف الصفرم ىك التخمص تماما منو حتى يمكف الكشؼ عف المشكبلت الحقيقية سكاء في خطط الشركة أك 

 .تعيدات المكرديف كمعالجة ىذه المشكبلت مف جذكرىا بدال مف االحتفاظ بالمخزكف إلخفائيا
يستمّد أساسو الفمسفي مف فكرة كصكؿ المكاد فقط عند التخزيف الصفرم نجد أّف نظاـ مف خبلؿ ما تقدـ 

مف مكاد نتيجة االنتظار لممعالجة، كالمنتجات المعيبة )-الفاقد -اليػدرالحاجة إلييا، كجكىر الفكرة ىك إزالػة 
، الشيء الذم يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ كرفع (كالمساحات غير الضركرية كالمخزكف الزائد عف الحاجة

 .اإلنتاجية كزيادة اإليرادات
 

 :أهداف نموذج التخزين الصفري -2

: 4 مجمكعة مف األىداؼ لعّؿ أىمياإّف لنمكذج التخزيف الصفرم
  االستغناء عف كافة أنكاع المخزكف أك تخفيضو إلى أدنى حّد ممكف؛ -

  ؛ في الكقت كالمكارد في العمميات اإلنتاجيةالحّد مف اليدر -

  الشراء بالكميات كالكقت المناسبيف لتمبية احتياجات المستيمكيف في الكقت المناسب كبالجكدة المناسبة؛ -

  .تنمية الثقة كالعبلقة بيف الشركة كمجيزييا مف خبلؿ كضع أىداؼ طكيمة األجؿ -

 
 

                                                 
1
 65.، ص2001، القاىرة، 1 محمد أحمد نصار، مراقبة كتحميؿ المخازف، إيتراؾ لمنشر كالتكزيع، ط 

2
 JITسفينة الػ  : (01) أنظر الممحؽ رقـ 

3
 Anne Gratacap et Pierre Médan, Management de la production,  édition Dunod, Paris, 2001, P.228 

4
 : اعتمادا عمى 

 500.محمد الصيرفي، التخزيف اإللكتركني، مرجع سبؽ ذكره، ص -

 7.سميماف حسيف البشتاكم كغساف فبلح المطارنة، مرجع سبؽ ذكره، ص -
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 :خصائص نموذج التخزين الصفري -3

 :1يمكف إيجاز خصائص نمكذج التخزيف الصفرم في النقاط التالية
اإلنتاج بالكميات المحددة كفي األكقات المحددة لمكاجية الطمب إذ يتميز اإلنتاج في ىذا النظاـ بحجـ  -

الدفعات الصغيرة التي تمبي الطمب المستقر كالمتنكع، الشيء الذم يؤدم إلى االستجابة السريعة لطمبات 
 .العمبلء ككذلؾ التخفيض في تكاليؼ اإلنتاج مف خبلؿ تخفيض تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف

 نظاـ دقيؽ لمتحكـ في المخزكف كنظاـ معمكمات فعاؿ مف حيث تحديد كمية كمكاصفات كأكقات الحاجة  -
 .لممكاد كالمستمزمات في الكقت المناسب

حيث الفكرة األساسية ليذا النظاـ ىي عدـ شراء أك  (Kanban)كانباف استخداـ نظاـ معمكمات يدعى نظاـ  -
  . لياحقيقيةإنتاج أّم كحدة ما لـ تكف ىناؾ حاجة 

التنسيؽ التاـ بيف العمميات اإلنتاجية مف جية كالمكرديف مف جية أخرل، فزيادة الطمب عمى المنتجات   -
النيائية يؤدم إلى زيادة الطمب عمى المكاد األكلية كمستمزمات اإلنتاج مما يتطمب إببلغ المكرد بالعمميات 
اإلنتاجية المقررة كحتى إشراكو في ترتيب كتخطيط ىذه العمميات لكي يتمكف مف تمبية متطمبات العممية 

 .اإلنتاجية في الكقت المناسب

كصكؿ المستمزمات بالكميات كالمكاصفات كفي الكقت المناسب، فطالما أّف اإلنتاج يتـ بدفعات صغيرة كعدـ  -
كجكد مخزكف فيجب أف تصؿ الكميات المطمكبة في الكقت المحدد كمكاصفاتيا تككف مطابقة لممكاصفات 

 .(الجكدة عند المصدر)المطمكبة

 يتطمب بيئة عمؿ مستقرة تتسـ بسيادة اإلدارة الجماعية كتقكـ عمى ركح التعاكف كاإلقناع كالتنسيؽ بيف اإلدارة  -
 .كالعماؿ كالمكرديف

 :تطبيقات فمسفة التخزين الصفري -4

ال يقتصر تطبيؽ فمسفة التخزيف الصفرم عمى العمميات التي تتـ داخؿ المصانع أك عمى خطكط اإلنتاج 
بؿ يمكف أف تشمؿ كافة عمميات المؤسسة، فعند تطبيؽ ىذا المفيـك عمى عمميات الشراء، فإنو يعني الشراء 

بكميات محدكدة لمغاية كبصفة متكررة قد تصؿ إلى عدة مرات في اليـك الكاحد باإلضافة إلى الميؿ نحك التعامؿ 
مع عدد محدكد مف المكرديف، كىك ما يعرؼ بالشراء الفكرم كالذم يتمّيز بخصائص كمنافع يمكف تصنيفيا كما 

 :2يمي
الحد مف اإلسراؼ أك الفاقد أحد الجكانب األساسية لفمسفة التخزيف  يعتبر:  العالقات مع الموردين-4-1

الصفرم، كمف خبلؿ العبلقات مع المكرديف يمكف الحد مف اإلسراؼ كالمتمثؿ في فائض المخزكف، كذلؾ عف 

                                                 
1
كمحاكلة االستفادة منو في إحدل الشركات الجزائرية،  (Jit) محمد ركازقي، اإلدارة االقتصادية في الشركات اليابانية مع التركيز عمى نظاـ التكقيت الدقيؽ 

 92.، ص2007/2008باتنة، -مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الحاج لخضر
2
-  المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىج، المممكة العربية السعكدية، الممارسات اليابانية في مجاؿ التخزيف 

 151- 147.إدارة المخزكف، ص ص
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طريؽ تخفيض كميات الطمب كالتكريد إلى أدنى حد ممكف في ضكء احتياجات المؤسسة المشترية؛ لكف تطبيؽ 
 :ذلؾ يتطّمب ما يمي

 .تخفيض أك انعداـ البيركقراطية في اإلجراءات كالمستندات كالنماذج -

 .(لتخفيض تكاليؼ الشحف)إتباع أسمكب التسميـ الدائرم -

 .(تقميص اإلجراءات الركتينية لعمميات التسمـ كالفحص)انسيابية إدارة المخزكف -
إّف القكاعد التقميدية في الشراء تقتضي ضركرة االعتماد عمى :  مصدر واحد أو أكثر من مصدر توريد-4-2

أكثر مف مكرد في تكفير االحتياجات مف المكاد كمستمزمات اإلنتاج مف الصنؼ الكاحد، كذلؾ مف أجؿ زيادة 
األماف في تكفير ىذه االحتياجات كاالستفادة مف المنافسة بيف المكرديف؛ لكف في حقيقة األمر الذيف يؤيدكف ىذه 

 :القاعدة في الشراء ييممكف ثبلث نقاط أساسية تتمثؿ في
 .تجاىؿ اقتصاديات الحجـ، فالمكرد الذم يقـك بتكريد كميات كبيرة يمكنو تخفيض التكاليؼ -

المكرد الذم يتعامؿ مع كميات صغيرة قد يفقد الحافز عمى االستثمار في البحكث كتطكير عممياتو اإلنتاجية،  -
 .خاصة إذا كاف ىذا الحجـ ال يبرر ىذا االستثمار

 .تعدد مصادر التكريد يرتبط بزيادة في المشكبلت كاإلجراءات اإلدارية -

كتميؿ فمسفة التخزيف الصفرم إلى التكجيو بعناية كحذر إلى تكفير جميع احتياجاتيا مف صنؼ مف مكرد 
كاحد أك عدد محدكد جدا منيـ، كاليدؼ ىك رغبة المؤسسة المشترية في أف تككف السبب الرئيسي في كجكد 

 . المكرد، لكف يجب مراعاة حسف اختيار المصدر الكحيد ثـ التعاكف التاـ معو

مف كجية النظر التقميدية يفضؿ أف تتـ عقكد الشراء أك التكريد :  عقود توريد قصيرة أم طويمة األجل-4-3
لتغطي فترة قصيرة مف الزمف، ذلؾ ألّف التعاقد لفترة طكيمة يؤدم إلى ربط المؤسسة المشترية بمكرد كاحد كمف ثـ 
حرمانيا مف االستفادة مف الفرص األفضؿ إف كجدت خبلؿ فترة التعاقد، أما مف كجية نظر المكرد فالتعاقد لفترة 

كفي ضكء فمسفة التخزيف الصفرم فإّف االتجاه يككف نحك التعاقدات . طكيمة أفضؿ ألنو ينطكم عمى مخاطر أقؿ
 :طكيمة األجؿ مع عدد محدكد مف المكرديف يتـ اختيارىـ عمى أسس سميمة، كتبرر ذلؾ بما يمي

 .ضماف أكثر في التكريد بالشركط المتفؽ عمييا، حيث تصبح المؤسسة المشترية عميبل رئيسيا كدائما لممكرد -

إتاحة فرصة أكبر أماـ المكرد لبلستثمار في تطكير عممياتو اإلنتاجية، رغبة في المحافظة عمى عمبلئو مف  -
 .ناحية، كمسايرة التطكرات الفنية كتخفيض تكاليفو مف الناحية األخرل

تميؿ فمسفة التخزيف الصفرم بالنسبة لعمميات الشراء إلى :  المصادر المحمية والمصادر المتباعدة-4-4
تفضيؿ التعامؿ مع مصادر التكريد المحمية أك المتقاربة جغرافيا مف المؤسسات المشترية كذلؾ مقارنة بالمصادر 

 :األجنبية أك المتباعدة نسبيا؛ كيستند ىذا التفضيؿ إلى عدة أسباب منيا
 .الحد مف اإلسراؼ في المخزكف، حيث أّف فترة التكريد غالبا ما تككف أقصر منيا بالنسبة لممصادر المتباعدة -

تقميؿ مخاطر تسميـ طمبيات تالفة أك تزيد بيا نسبة التالؼ، ذلؾ أّف التكريد مف المصادر المحمية يتـ بكميات  -
 .أقؿ كفي كقت أقصر، كمف ثـ سرعة اكتشاؼ التالؼ كالتصرؼ فيو
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 .تقميؿ المخاطر المرتبطة بعمميات النقؿ كالشحف -

 .كمف الكاضح أّف ىذه المبررات في مجمكعيا تعني المركنة في عمميات التكريد كانخفاض تكاليفيا

األسمكب التقميدم المتبع ىك أف يقـك ميندسك اإلنتاج أك خبراء التصميـ في المؤسسة :  المواصفات-4-5
المشترية بإعداد مكاصفات كؿ جزء مف أجزاء السمعة المطمكبة؛ كفي ظؿ فمسفة التخزيف الصفرم فإّف األمر 

إذا كنت قد اخترت شراء جزء ما مف المكرد بدال مف أف :"يختمؼ بعض الشيء حيث المبدأ المعمكؿ بو ىك أنو
، كانطبلقا مف ىذا المبدأ فإّف المؤسسة المشترية تركز عمى "تصنعو بنفسؾ، فمماذا ال تعتمد عمى خبرة المكرد؟

مكاصفات األداء كليس عمى مكاصفات التصميـ كالتي غالبا ما تترؾ لممكرد، كما أّف عبلقات التعاكف الكثيؽ بيف 
المكرد كالمشترم تتيح الفرصة لممتخصصيف مف الجانبيف مف تبادؿ الرأم كالتغمب عمى أّم مشكبلت تكاجو أّم 

 .منيما
 منافع نموذج التخزين الصفري -5

 :إّف تطبيؽ ىذا النمكذج يكفر فرصا كبيرة لتحقيؽ منافع متكقعة في مجاالت مختمفة تتجسد في اآلتي
اختفاء كزكاؿ كؿ ، أم صكؿ المكاد كاألجزاء عند الحاجة إلييا دكف انتظارتخفيض المخزكف كذلؾ لك -

 . 1األسباب كالعكامؿ التي تؤدم إلى زيادة المخزكف ألنو لـ يعد عنصرا ىاما في عمميات المؤسسة
تخفيض تكمفة التخزيف، تجنب تكمفة التالؼ كالعمؿ المعاد، تقميص المساحة المطمكبة لئلنتاج : تكفير التكمفة -

2...كالتخزيف، تخفيض ساعات العمؿ
  

الحفاظ عمى خصائص الجكدة، تحسيف نكعية المنتج، تخفيض زمف تدفقو، تقديـ خدمة : زيادة اإليرادات -
  .أفصؿ لمزبكف، زيادة المبيعات، تعزيز المكقؼ التنافسي لممؤسسة

تخفيض المساحة المطمكبة لعمميات اإلنتاج كالتخزيف، تخفيض الطاقة المطمكبة، تخفيض : تكفير االستثمار -
  .تكمفة االحتفاظ بالمخزكف، زيادة حجـ اإلنتاج كمعدؿ استخداـ اآلالت

كذلؾ بتخفيض كؿ مف زمف تدفؽ اإلنتاج كمعدؿ الميمبلت كالنفقات الرأسمالية، باإلضافة : زيادة اإلنتاجية -
إلى ذلؾ الزيادة الكاضحة في استغبلؿ المكارد البشرية، مف خبلؿ استخداـ العماؿ متعددم الميارات، كفي 

 . نفس الكقت زيادة استغبلؿ الطاقات المتاحة مف خبلؿ استخداـ أساليب الصيانة الكقائية

المبيعات مع )حيث يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ الجدكلة اليكمية المتماثمة: االستجابة السريعة لرغبات المستيمكيف -
  .3 مع ضماف بيع جميع السمع حاؿ تكممتيا، تكممة المنتج في الكقت المحدد لمقابمة الطمب الحقيقي(اإلنتاج

تطكير ميارات العامميف كزيادة رضاىـ كانتمائيـ لممؤسسة كتحسف حالتيـ المعنكية، كذلؾ مف خبلؿ التدريب  -
  .المستمر، المشاركة في معالجة مشاكؿ الجكدة كاتخاذ القرارات

                                                 
1
ريؾ نكريف، المحاسبة اإلدارية، ترجمة محمد عصاـ الديف زايد، دار المريخ لمنشر، الرياض، المممكة العربية السعكدية،   ، 2002 رم اتش جارسيكف كا 

 207.ص
2
 158.، ص2005 بساـ فيصؿ محجكب كآخركف، نظـ التخطيط كالرقابة عمى اإلنتاج كالعمميات، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  

3
 238. عبد الستار محمد العمي، اإلدارة الحديثة لممخازف كالمشتريات، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 :عيوب نموذج التخزين الصفري -6

 :1بالرغـ مف المزايا التي يحققيا ىذا النظاـ إال أنو يكاجو عدة مشاكؿ كعيكب يمكف إيجازىا فيما يمي
صعكبة تحقيؽ افتراضات النظاـ مثؿ عدـ حدكث عيكب في اإلنتاج ككذلؾ الكصكؿ بمستكل الميمبلت إلى  -

  .الصفر كالكصكؿ بالمخزكف إلى الصفر

يتطمب النظاـ عكنا كبيرا بيف اإلدارة كالعماؿ ككذلؾ بيف اإلدارة كالمكرديف كال يمكف تطبيؽ ىذا النظاـ بدكف  -
  . المتكامؿ بيف تمؾ األطراؼالتعامؿ

يتطمب النظاـ ضركرة تطكير نظـ المحاسبة بصفة عامة كالتكاليؼ بصفة خاصة كالمفاىيـ التي يقكـ عمييا  -
  .نظاـ التكاليؼ بصفة عامة

بعض المؤسسات ال تقبؿ تطبيؽ ىذا النظاـ بسبب التكمفة العالية التي سكؼ تتحمميا في بداية تطبيؽ النظاـ  -
مف إعداد لئلدارييف كالعماؿ كتغيير تعامبلت المؤسسة مع المكرديف كالعمبلء، باإلضافة إلى تخكفيا الكبير 

  .مف عدـ ضماف نتائج تطبيقو

  صالحا لمجاالت دكف أخرل، فيك مبلئـ لبيئات اإلنتاج المتكرر مع ضركرة تكافر ىذا النظاـ مف يعتبر ؾىنا -

 . 2ؤسسةيككف عممو جيدا إذا كاف مكقع المكرديف قريبا مف الـ، كما شركط معينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 9. سميماف حسيف البشتاكم كغساف فبلح المطارنة، مرجع سبؽ ذكره، ص1

2
في كحدة قاركرات الغاز  (JIT)مع نظاـ اإلنتاج في الكقت المحدد  (MRP) زكية مقرم كسامية لحكؿ، مساىمة لدمج نظاـ تحديد االحتياجات مف المكاد  

 6.، ص28/01/2009-27بباتنة، مداخمة لمممتقى الكطني السادس حكؿ األساليب الكمية كدكرىا في اتخاذ القرارات اإلدارية، جامعة سكيكدة، الجزائر، يكمي
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 خالصة الفصل الثاني
تحتؿ كظيفة التمكيف في المؤسسات الحديثة مكانة إستراتيجية نتيجة لضخامة المسؤكلية الممقاة عمى 

عاتقيا كخطكرة النتائج التي تترتب عمى أعماليا، فيي تضـ كظيفتيف تقترف إحداىما باألخرل ىما كظيفتي الشراء 
كالتخزيف، حيث تشكبلف معا دعامات أساسية في نجاح أك فشؿ المؤسسات االقتصادية، فإذا كانت كظيفة الشراء 

تكفير احتياجات المؤسسة بالجكدة المناسبة كبالكمية المناسبة كبالسعر المناسب كفي الكقت المناسب تعمؿ عمى 
كمف مصدر التكريد المناسب كضمف شركط الخدمة المناسبة التي تعتبر ضركرية لتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ 

 فإّف كظيفة التخزيف تحافظ عمى ىذه المكارد بما يمّكف مف استمرارية أعماؿ تمؾ المؤسسات في ظركؼ لممكارد،
نقص تمؾ المكارد، كىما معا تشكبلف المنفذ الرئيسي التي تعتمد عميو المؤسسات في مكاجية ظركؼ المنافسة 

 .في الكقت الحاضر، ذلؾ ألّف تكاليؼ الشراء كالتخزيف تشكؿ نسبة عالية مف التكاليؼ اإلجمالية لممنتكج
فبالرغـ مف أّف ىناؾ تضارب بيف كظيفة الشراء ككظيفة التخزيف، ككف ىذه األخيرة تعمؿ عمى تخفيض 
تكاليؼ التخزيف المتمثمة في كؿ المصاريؼ الخاصة بحفظ المكاد المخزنة منذ دخكليا إلى المخازف إلى حيف 
صرفيا إلى جيات االستخداـ، في حيف أّف كظيفة الشراء تركز عمى تخفيض التكاليؼ بالطريقة التي تراىا 

مناسبة ليا كذلؾ بشراء قدر كافر مف المكاد اعتمادا عمى تكقع ارتفاع األسعار مستقببل كاألمؿ  في الحصكؿ 
إاّل أّف التسيير . عمى خصـ الكمية كاالستفادة مف تخفيض نفقات الشحف كاحتياطا مف فقداف السمع في األسكاؽ

العقبلني لياتيف الكظيفتيف مف شأنو أف يحكؿ دكف كقكع ىذا التضارب كيقكد إلى التكفيؽ بيف مصالحييما 
األداء لكظيفة التمكيف ككؿ، مما يسمح لممؤسسة بتخفيض التكاليؼ كالتحكـ في ىامش كبالتالي الرفع مف كفاءة 

 .الربح إلى الحد الذم يخدـ مصالحيا في مكاجية المنافسيف كظركؼ السكؽ
ككنتيجة ليذا الفصؿ تكصمنا إلى أنو بتطبيؽ األصكؿ كاألساليب العممية لكؿ مف الشراء كالتخزيف، فإنو 

 .يمكف تخفيض تكاليؼ التمكيف كمف ثـ القدرة عمى تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿ
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

 دراسة حالة مؤسسة تصنيع وتوزيع احلليب

 «    »   
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 تمهيد
تدعيما لما تـ تناكلو في الجانب النظرم مف خبلؿ الفصميف السابقيف، تمت محاكلة إعداد دراسة حالة في 

، "Tchin-Lait/Candia"إحدل المؤسسات الجزائرية التابعة لمقطاع الخاص كىي مؤسسة تصنيع كتكزيع الحميب
كالتي سيتـ التعريؼ بيا مف خبلؿ ىذا الفصؿ حسب ما تـ تكفره مف معمكمات، كذلؾ لتحديد كيفية تخفيض 

كما سيتـ تحميؿ مجمكعة مف البيانات المحصؿ عمييا . تكاليؼ المؤسسة مف خبلؿ تحكميا في كظيفة التمكيف
مف خبلؿ الكثائؽ الداخمية لممؤسسة، كما تـ تجميعو مف معمكمات انطبلقا مف مختمؼ المقاببلت التي تـ إجراؤىا 

 .مع مسؤكلي بعض المديريات كالمصالح بيا
لذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث، المبحث األكؿ تضّمف تقديـ عاـ لمؤسسة تصنيع كتكزيع 

، كالمبحث الثاني تضّمف كظيفة التمكيف بالمؤسسة محؿ الدراسة، كالمبحث الثالث "Tchin-Lait/Candia"الحميب
تضّمف مساىمة في تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ التحكـ في التمكيف كذلؾ بعد دراسة تحميمية لكاقع التمكيف 

 .بالمؤسسة محؿ الدراسة كتفسير نتائج التحميؿ كفؽ فرضيات البحث
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 "Tchin-Lait/Candia"تقديم عام لمؤسسة: المبحث األول
كذلؾ بتقديـ مختمؼ البيانات " Tchin-Lait"مؤسسةيتـ مف خبلؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى التعريؼ ب

، ثـ تقديـ ىيكميا التنظيمي كبياف مياـ (بيانات عامة، تقنية، اقتصادية، مالية، آفاؽ مستقبمية)المتعمقة بيا 
 .مديريات كمصالح المؤسسة

 "Tchin-Lait/Candia"التعريف بمؤسسة: المطمب األول
 بيانات عامة: أوال
 :نبذة تاريخية -1

" بركاتي"ليست كليدة الصدفة، فيي اختيار يرمز إلى عائمة " Tchin-Lait"إّف التسمية التي تحمميا مؤسسة
التي كانت في األصؿ " Tchin-Tchin"كدليؿ امتداد كاستمرارية لئلرث الذم تـ الحصكؿ عميو مف خبلؿ شركة

 كالتي كانت تعتبر جكىرة مف بيف أىـ 1954شركة عائمية متخصصة في إنتاج المشركبات الغازية منذ عاـ 
 كنتيجة ."...Slim"مصانع المشركبات الغازية بحيث ساىمت في ميبلد كظيكر عدة عبلمات تجارية مشيكرة مثؿ

كدخكؿ الشركات العمبلقة الكبيرة المتخصصة في مجاؿ المشركبات  النفتاح السكؽ الجزائرية عمى المنافسة
-Tchin"كشركات عالمية أخرل بنفس المكانة كالكزف، أدل إلى شعكر شركة" Coca Cola, Pepsi Cola:"الغازية مثؿ

Tchin " بتيديد حقيقي لمستقبميا مف حيث التطكر كاالستمرار كأنيا ليست في مستكل ىذه الشركات القكية كال
بعد العديد مف الدراسات المعمقة، - يمكف ليا منافستيا كالبقاء معيا في السكؽ، لذلؾ كبعد تخطيط عميؽ كطكيؿ

عمدت الشركة إلى مراجعة إستراتيجيتيا كقررت أف تتحكؿ مف إنتاج - االتصاالت، الزيارات كالممتقيات
UHT)المشركبات الغازية إلى إنتاج الحميب المعقـ بدرجة حرارة عالية

) كلقد تـ اتخاذ ىذا القرار اعتمادا عمى ،
عدة عكامؿ نذكر منيا خاصة سيطرة مؤسسات القطاع العاـ عمى سكؽ الحميب بحيث اإلنتاج كاف مكجيا بصفة 
شبو كمية إلى صنع الحميب المبستر في أكياس ببلستيكية كالذم كاف يحظى بتدعيـ مف طرؼ الدكلة، أما بعض 

التي تتكفر في السكؽ فكانت مستكردة مف الخارج، كما أّف الجزائر تعتبر  (UHT)المنتجات مف الحميب المعقـ 
مف البمداف التي تتميز بمناخ حار كخاصة المنطقة الجنكبية فإّف تكزيع الحميب المبستر في أكياس ببلستيكية 

 (Chaîne de froid)، خاصة مع االنعداـ شبو الكمي لسمسمة التبريد(C°6+)يتنافى مع الشركط الضركرية المطمكبة 
التي تتطمبيا عممية تكزيع ىذا النكع مف الحميب بدءنا مف مرحمة التكييؼ إلى غاية كصكلو لممستيمؾ النيائي 
مركرا بعمميتي التخزيف كالنقؿ، الشيء الذم أدل إلى تعزيز فكرة تصنيع الحميب الذم يتبلءـ أكثر مع سكؽ 

التكزيع كبالخصكص السكؽ الجزائرية التي تفتقر إلى الكسائؿ الكافية كالبلزمة لمتبريد، أضؼ إلى ذلؾ كجكد عدد 
حيث أّف في ىذه - Bases de vie-كبير مف السكاف في جنكب الصحراء بسبب استغبلؿ مكارد النفط كالغاز

 . المنطقة يككف فييا الحميب المبستر غائبا نتيجة لصعكبة تكصيمو في ظركؼ مبلئمة كصعكبة االحتفاظ بو
إلى التحكؿ كاتخاذ قرار تصنيع الحميب " Tchin-Tchin"كؿ ىذه العكامؿ السابقة الذكر أدت بشركة

 . الفرنسية« Candia » تحت العبلمة التجارية لمؤسسة " Tchin-Lait"، كبالتالي ميبلد مؤسسة(UHT)المعقـ

                                                 

 UHT: Ultra Haute Température 
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 :الوضعية القانونية -2

"Tchin-Lait " ،ىي شركة خاصة حسب تصنيؼ المؤسسات كفقا لممعيار القانكني في القانكف الجزائرم
SARL) كتأخذ الشكؿ القانكني1999 أكت 17أنشأت في 

)  شركة ذات مسؤكلية محدكدة برأس ماؿ اجتماعي
 مسّير فوزي بركاتي مف الحصص االجتماعية تعكد ممكيتيا لمسيد % 90 ، حيث  دج497.000.000.00قدره 

 : المعمكمات المكممة عف الشركةبعض كفيما يمي. منيا تعكد ممكيتيا لزكجتو% 10الشركة كالباقي أم 
 بجاية-  بير السبلـ12الطريؽ الكطني رقـ : المقر االجتماعي -
 B 680381 99: رقـ السجؿ التجارم  -
 23/08/1999: تاريخ بداية النشاط -
 099906010783618: الرقـ الجبائي -
 06017204812: رقـ مادة اإلخضاع -
 :الموقع الجغرافي -3

، كفي مقر مصنع 1بمدخؿ مدينة بجاية (بير السبلـ)تقع في المنطقة الصناعية " Tchin-Lait"شركة 
 كمـ 2كعمى بعد  (الجزائر- بجاية)12سابقا، كىي مقابمة لمطريؽ الكطني رقـ " Tchin-Tchin"المشركبات الغازية 

 كمـ مف الميناء كبنفس المسافة عمى مطار بجاية 3مف كسط المدينة، كعشرات األمتار مف السكة الحديدية ك
كلقد تـ إنجازىا عمى مساحة . الدكلي، األمر الذم كّفر ليا مكقعا إستراتيجيا ىاما في عبلقاتيا التجارية كالدكلية

 . متر مربع مغطاة كىي مقسمة عمى عدة بنايات4500إجمالية قدرىا 
 :الخيارات اإلستراتيجية -4

كاختيارىا  (UHT)في اختيارىا إنتاج الحميب المعقـ" Tchin-Lait"تتمثؿ الخيارات اإلستراتيجية لمؤسسة 
 :(Franchise)الفرنسية، بمعنى حصكليا عمى ترخيص الستعماؿ عبلمتيا" Candia"استعماؿ ترخيص مؤسسة 

  :(UHT)اختيارها إلنتاج الحميب المعقم -4-1

عكضا عف - الذم يعتبر مجاؿ إنتاج جديد في الجزائر-(UHT)إّف اختيار المؤسسة إلنتاج الحميب المعقـ
 :يرتكز عمى عدة عكامؿ نذكر منيا خاصة- المجاؿ المعتاد- إنتاج الحميب المبستر

 .ككف طريقة اإلنتاج ىذه تسمح باحتفاظ الحميب بكامؿ خصائصو الغذائية -

افتقار السكؽ الكطنية ليذا النكع مف المنتكجات، رغـ ككنو يمثؿ الجزء األكبر مف الحميب المستيمؾ في بمداف  -
 .أخرل

المنتكج المثالي خبلؿ فترات الحرارة المرتفعة خاصة في مناطؽ الجنكب، حيث  (UHT)ككف الحميب المعقـ -
تبريد يمكف حفظو في مثؿ ىذه الظركؼ عكس الحميب المبستر الذم تتطمب عممية تكزيعو تكفر سمسمة 

 .  مستمرة

                                                 

 Société a responsabilité limité 

1
 المنطقة الصناعية بير السبلـ/ خريطة كالية بجاية : (02) أنظر الممحؽ رقـ 
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بأّف نتائج اختيار إنتاج ىذا النكع مف الحميب أكيدة " Tchin-Lait"لذلؾ تكلدت قناعة لدل مؤسسة 
لكف عدـ المعرفة . كمضمكنة كأّف االستثمار في ىذا المجاؿ أضحى خيارا إستراتيجيا يعد بالكثير في المستقبؿ

الحقيقية بيذا الميداف كانعداـ الخبرة في ىذه المينة أصبح يشكؿ معضمة حقيقة لدل المؤسسة، كمف أجؿ تجاكز 
ذلؾ فإّف فكرة الشراكة مع محترؼ في المينة فرضت نفسيا كأصبحت ضركرة حتمية ككسيمة أساسية لمنجاح في 

الفرنسية مف خبلؿ طمب رخصة " Candia"ىذا الميداف الجديد، لذلؾ اختارت المؤسسة الشراكة مع مؤسسة
 . استعماؿ عبلمتيا

  :(Franchise Candia)اختيارها استعمال ترخيص -4-2

الفرنسية التي تصنؼ مف بيف األكائؿ " Candia"بتكقيع اتفاؽ شراكة مع شركة" Tchin-Lait"قامت مؤسسة
في ميداف معالجة كتعبئة الحميب،  ( سنة40أكثر مف )في إنتاج كتكزيع الحميب في أكركبا نظرا لخبرتيا الطكيمة

ىذه الشراكة تمثمت في تكقيع عقد بيف الشركتيف مف أجؿ تحقيؽ منافع متبادلة، حيث يمتـز المتعامؿ 
تصنيع كتكزيع منتجاتيا باستعماؿ " Tchin-Lait"بمكجب ىذا العقد أف يرخص لمؤسسة ("Candia"شركة)الفرنسي

المساعدة  كما يقدـ ليا- السمعة العالمية ليذه العبلمة مما يسمح لممؤسسة باالستفادة مف - عبلمتو التجارية
التقنية كالتجارية الضركرية لتصنيع كتسكيؽ منتجاتيا في الجزائر مف خبلؿ إرسالو لفرقو المتخصصة في فترات 
متفؽ عمييا خبلؿ السنة، ىذه المساعدة تتعمؽ بطرؽ كتقنيات التصنيع، اختيار التجييزات كالتمكينات، تفعيؿ 

مف خبرة المتعامؿ في المجاالت السابقة " Tchin-Lait"مراقبة جكدة األغمفة كالمنتجات التامة، أم استفادة مؤسسة
تحكيؿ التكنكلكجيات الحديثة التي يستعمميا في مجاؿ اإلنتاج، المعالجة كمراقبة جكدة الذكر كاالستفادة أيضا مف 

 ككذلؾ تقديـ الدعـ في مجاؿ البيع كالتسكيؽ كالتركيج، باإلضافة إلى التزامو باستقباؿ كتككيف مستخدمي الحميب،
المؤسسة في مصانعو بأكركبا، ىذا االلتزاـ مف طرؼ ىذا المتعامؿ يككف مقابؿ حصكلو عمى أتاكات سنكية 

أما مف جية المتعامؿ الجزائرم . 1كالتي تتمثؿ في نسبة مئكية مف رقـ األعماؿ تككف محددة كمتفؽ عمييا مسبقا
فإنو باإلضافة إلى دفع األتاكات السنكية كحقكؽ الدخكؿ التي يجب دفعيا بعد إمضاء  ("Tchin-Lait"مؤسسة)

العقد، يمتـز بالمحافظة عمى صكرة كسمعة العبلمة التجارية لشريكو مف خبلؿ تجنب كؿ أنكاع المنافسة غير 
كذلؾ فيما يخص " Candia" المشركعة لمنتجاتو، ككذلؾ مف خبلؿ احتراـ معايير الجكدة المحددة مف طرؼ

 . مراقبة جكدة المكاد األكلية، المكاد اإلضافية، األغمفة كمختمؼ المكاحؽ ككذا المنتجات النيائية
 لمدة 1999الفرنسية في نياية سنة " Candia"كشركة" Tchin-Lait"لقد تـ تكقيع اتفاؽ الشراكة بيف مؤسسة

، كبعد انقضاء ىذه المدة أم 2001االستغبلؿ  في شير مام " Tchin-Lait" سنكات، حيث دخمت 10حددت بػ
 سنكات أخرل نظرا لمنجاح الكبير الذم 10بتجديد العقد لمدة " Candia" قامت شركة 2011في شير أفريؿ 

-Tchin"حققتو ىذه الشركة في الجزائر كرضاىا عف آداء شريكيا، األمر الذم يؤكد الخيار اإلستراتيجي لمؤسسة 

Lait" الكسيمة المثمى لمتحكيؿ مف مينة إلى مينة   سنكات مف المرافقة10، كالذم اعتبر اليـك بعد أكثر مف 
 أخػػرل جديدة، كمػػا حقػػؽ ىذا االختيار األمػػاف الحقيقي لممؤسسة التي كانت تفتقر تماما إلى التجػػربة كالخبػػػػػرة في

                                                 
1
  (2011، 2010، 2009) لمسنكات   %1,45بمغ المعدؿ المتكسط لؤلتاكات:  حسب السجبلت الداخمية لممؤسسة 
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 .(UHT)مجاؿ تصنيع كتكزيع الحميب المعقـ
 بيانات تقنية: ثانيا

 :االستثمارات المنجزة في األنشطة األساسية لممؤسسة -1
 :كتشمؿ ما يمي

 ؛1المبنى الرئيسي الذم يضـ كرشات اإلنتاج، المخبر كاليياكؿ اإلدارية -

 الممحؽ الذم يضـ ىياكؿ التمكيف، المبيعات كالتسكيؽ، المحاسبة كالمالية ككذا ىياكؿ التخزيف كالتكزيع؛ -

 groupes)محطة التبريد المركزم، محطة معالجة المياه، المكلدات كالمعدالت الكيربائية )المرافؽ المختمفة  -

électrogènes et Onduleurs)الضكاغط ،(Compresseurs)المراجؿ ،(Chaudières))؛ 

 أربعة خطكط إنتاج مستقمة تماما؛ -

 ؛( كسيمة75أكثر مف )معدات ككسائؿ النقؿ كالمناكلة   -

 ؛(الدار البيضاء)مركز تكزيع في الجزائر العاصمة -

 .(براقي)مركز تخزيف في الجزائر العاصمة -

 :الطاقة اإلنتاجية لممؤسسة -2

تجييزىا بآالت كمعدات كتجييزات جد حديثة كمتطكرة  ممبنة عصرية حيث تـ " Tchin-Lait"تعتبر مؤسسة
، لذلؾ فإّف القدرة اإلنتاجية (Tétra Pack)ذات قدرة ىائمة في اإلنتاج كالتي تـ تركيبيا مف طرؼ الشركة الفرنسية 

 مميكف لتر 120كىك ما يعادؿ  (UHT)اليـك مف الحميب المعقـ/ لتر400.000الكمية لممؤسسة تبمغ 
 :، حيث تتـ عممية التعبئة كالتغميؼ لمنتجات المؤسسة في عمب مختمفة األحجاـ كىي(المنتكج بكؿ أنكاعو)سنكيا

 . لتر1عمب ذات سعة  -

 .لتر½ عمب ذات سعة  -

 . ممؿ200عمب ذات سعة  -

 : ساعة بثبلث كرديات لئلنتاج24/24تعمؿ المؤسسة 
5)يعمؿ مف الخامسة: الفريؽ األكؿ -

h) 13) صباحا إلى الكاحدة زكاال
h)  

13)يعمؿ مف الكاحدة زكاال: الفريؽ الثاني -
h) 21) إلى التاسعة ليبل

h)  

21) يعمؿ مف التاسعة ليبل: الفريؽ الثالث -
h) 5)إلى الخامسة صباحا

h) 

يتكقؼ إنتاج المؤسسة بصفة كمية يكميف في السنة ىما عيد الفطر كعيد األضحى، كما يتكقؼ بصفة ك
ساعات يكميا، باإلضافة إلى تكقفو  (06)جزئية كبالتناكب نتيجة ألعماؿ الصيانة الدكرية لآلالت كبمعدؿ ست

األكلى في شير جكاف كالثانية في شير ديسمبر، : أثناء إجراء عممية الجرد السنكم التي تتـ مرتيف في السنة
 . حيث تتكقؼ العممية اإلنتاجية في الفترة الصباحية ريثما تتـ عممية الجرد
 بعممية تجػػػػػارية مف خػػػبلؿ " Tchin-Lait"كتجػػػػػػدر اإلشارة إلى أنو باإلضافة إلى عممية اإلنتػػاج تقػػـك مؤسسة

                                                 
1
 "Tchin-Lait/Candia"مبنى اإلدارة العامة بمؤسسة: (03) أنظر الممحؽ رقـ 
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إلعادة بيعو عمى " Candia"مف شركة (Lait en poudre 500G)شراء الحميب الجاؼ الجاىز لبلستيبلؾ المباشر
 مف قيمة مشتريات المؤسسة مف غبرة الحميب المستعممة %14حالو، لكف بنسبة ضئيمة ال تتعدل في المتكسط 

 .1(ماد أكلية)في اإلنتاج

 :(UHT)وصف مسار إنتاج الحميب المعقم -3

مراحؿ أساسية يمكف إيجازىا  (6)عبر ست (UHT)تمر عممية إنتاج الحميب المعقـ بدرجة حرارة جد عالية
 :2فيما يمي

 :تشمؿ ىذه المرحمة عمميتيف أساسيتيف ىما:  مرحمة إعادة التشكيل والتركيب-3-1
ككامؿ الدسـ  (%0)يتـ فييا خمط غبرة الحميب منزكع الدسـ: (Reconstitution)عممية إعادة التشكيؿ - أ

 . (Système de rotation)بإتباع نظاـ التناكب (Triblender)مع الماء المعالج داخؿ خبلط (26%)

مع الماء  (%0)يتـ فييا كذلؾ خمط غبرة الحميب منزكع الدسـ: (Recombinaison) عممية إعادة التركيب - ب
 . المعالج داخؿ خبلط بإتباع نظاـ التناكب أيضا، ثـ يتـ بعد ذلؾ إضافة المكاد الدسمة

  يتـ في ىذه المرحمة تبريد الحميب المعاد تككينو مف درجة حرارة :(Réfrigération) مرحمة التبريد-3-2
مف خبلؿ لكحات التبريد لمحفاظ عميو، ثـ تؤخذ عينات ° 5إلى درجة حرارة  (درجة الحرارة المعتدلة لمماء)20°

 .منو إلى المخبر لمقياـ بتحميميا
كالذم تـ تخزينو في °5 فالحميب الذم تـ تبريده تحت درجة حرارة :(Pasteurisation) مرحمة البسترة-3-3

 : حافظة لمبركدة يككف مبسترا، ىذه البسترة تضـ ثبلث عمميات (Tanks)صياريج
لمتخمص مف كؿ  (Dégazeur)يكجو الحميب إلى جياز مزيؿ الغازات: (Dégazage)عممية إزالة الغازات -أ 

 .الغازات المضغكطة كالرغكة المشّكمة باإلضافة إلى التخمص مف الركائح الكريية

بعد ضخ المادة الدسمة عبر مضخة خاصة ليتـ مزجو بالحميب : (Homogénéisation) عممية التجانس -ب 
ليتـ تجانس الحميب، بحيث تقكـ ىذه اآللة  (Homogénéisateur)المعالج يمر المزيج عبر آلة التجانس

 . بار60بتفجير كريات الدىكف التي تحتكييا المادة الدسمة لتجنب أّم عكدة ليا بكاسطة ضغط قدره 

لمدة ° 90تتمثؿ في المعالجة الحرارية لمحميب أم تسخينو إلى درجة حرارة : (Pasteurisation) عممية البسترة -ج 
 .(Microbes pathogènes) ثانية، مف أجؿ القضاء عمى كؿ الميكركبات المسببة لؤلمراض30

 (Tanks tampons) بعد عممية البسترة يتـ تخزيف الحميب في صياريج عازلة:(Stockage) مرحمة التخزين-3-4
في انتظار تعقيمو، كتؤخذ عينات منو ° 5ذات درجة حرارة  (Tanks transits)كالتي يطمؽ عمييا صياريج العبكر

 .إلى المخبر لمقياـ بتحميميا

 يعني إخضاعػػػػػػػػػػو إلى  (UHT) إّف تعقيـ الحميب بدرجػػة حػػػػػػرارة جػػّد عالية:(Stérilisation) مرحــمة التعقيــم-3-5

                                                 
1
 "Tchin-Lait/Candia"نسبة مشتريات الحميب الجاؼ إلى مشتريات غبرة الحميب بمؤسسة : (04) المعمكمات مستخرجة مف الممحؽ رقـ 

2
 "Tchin-Lait/Candia"بمؤسسة  (UHT)مخطط مسار إنتاج الحميب المعقـ : (05) أنظر الممحؽ رقـ 
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المعالجة الحرارية التي تؤدم إلى التدمير أك التعطيؿ الكمي لئلنزيمات كالكائنات الدقيقة جدا كسمكميا، فالحميب 
 :ىك الحميب الذم تـ حفظو باالستخداـ المتتالي لمتقنيتيف التاليتيف (UHT)المعقـ
المعالجة بطريقة التسخيف المباشر أك غير المباشر بتدفؽ مستمر يطبؽ مرة كاحدة كبطريقة منقطعة لمدة  -

 .°140بدرجة حرارة تقارب  ( ثكاني3مف ثانية إلى )جد قصيرة

 . التعبئة المعقمة في حاكية معقمة أيضا بالحرارة كمغمقة بإحكاـ كمنيعة لمسكائؿ كالكائنات الدقيقة -

فإّف الحميب المبستر كالمخزف في صياريج العبكر يمّر في جياز - مرحمة التعقيـ-كفي ىذه المرحمة
 :كيخضع لممعالجة التالية (Stérilisateur)التعقيـ

 . بار200كتتمثؿ في التفجير الكمي لكريات الدىكف بضغط قدره : (Homogénéisation)عممية التجانس -أ 

مف )كتتمثؿ في عبكر الحميب في نظاـ التسخيف بالمكحات الحرارية لبضع ثكاف: (Stérilisation)عممية التعقيـ -ب 
 .لمقضاء عمى بعض الميكركبات° 140في درجة حرارة حكالي  ( ثكاف4ثانية إلى 

 بعدما يتـ تعقيـ الحميب تبدأ مرحمة تعبئتو في عمب ذات :(Conditionnement) مرحمة التعبئة والتغميف-3-6
كالحفاظ  (Caramélisation) لتر مف خبلؿ عبكره في صيريج معقـ بيدؼ تجنب آثار احتراؽ السكر فيو 1حجـ 

 .(Conditionneuse Tetra Brik Aseptic)عمى بياضو، حيث يتـ ذلؾ باستعماؿ آلة التعبئة كالتغميؼ
يتعرض ألكثر يعتبر عبلمة لمجكدة فيك يحمؿ ضماف ليا، بحيث  (UHT)المعقـ Tchin-laitحميب إّف 

 خبلؿ كؿ Tchin-lait اختبار كمراقبة كتحاليؿ تتـ يكميا كبصفة مستمرة كدائمة كمنتظمة بكاسطة مخبر 25مف 
 ساعة قبؿ تسكيقو لضماف تحقيؽ حميب معقـ مما يضمف 72خبلؿ  (UHT)مراحؿ إنتاجو، حيث يحفظ الحميب
مغمقة  (Briks)ىذا باإلضافة إلى أّف عممية تعبئتو كتغميفو تتـ باستعماؿ عمب. لممستيمؾ حميب ذك جكدة عالية

مما يؤدم إلى تحقيقو لممزايا (Aseptisés)كمعقمة (Multicouches)، متعددة الطبقات(Hermétiques)بإحكاـ
 :التالية
 أف يككف عممي كصحي؛ -

  أشير؛3أف يككف قادرا عمى البقاء خارج سمسمة التبريد لمدة  -

 .أف يككف جاىزا لبلستيبلؾ، ألنو ال يتطمب القياـ بغميو -

القضاء عمى جميع مخاطر نمك  )إّف دكر التعبئة كالتغميؼ يكمف في حماية المنتكج مف التمكث الجرثكمي
 (.تدىكر خصائصو الغذائية، الحفاظ عمى خصائص الطعـ كالمكف)ككذا التدىكر الكيميائي (الميكركبيكلكجي

 :تشكيمة منتجات المؤسسة -4

في االستجابة لكؿ أذكاؽ كاحتياجات المستيمكيف، لذلؾ نجدىا " Tchin-Lait/Candia"يتمثؿ طمكح مؤسسة
تعمؿ باستمرار عمى التنكيع في المنتجات التي تقدميا ليـ بحيث تسعى إلى تكفير لكؿ كاحد الحميب الخاص بو 

، فيي تتكفر في الكقت الحالي عمى تشكيمة متنكعة مف المنتجات لكؿ (Chacun son lait)كالذم يرغب فيو
 : 1األعمار ككؿ األذكاؽ كالتي تضـ األصناؼ التالية

                                                 
1
 "Tchin-Lait/Candia"تشكيمة منتجات مؤسسة : (06) أنظر الممحؽ رقـ 
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 :( Non aromatisé)غير المعطر (UHT)الحميب المعقم -4-1

 :كىي (Versions)يتـ تصنيع ىذا النكع مف الحميب في الكقت الحالي عمى أربع نسخ
مكجو لبلستيبلؾ العادم تحت التسمية التجارية : (Partiellement écrémé)حميب منزكع الدسـ جزئيا -
 .(Le Lait:الحميب)

 Partiellement écrémé et enrichi avec) حميب منزكع الدسـ جزئيا كالغني بالفيتامينات األكثر حيكية -

11Vitamines : A, B1, B2, B3 , B5, B6, B8, B9, B12, E, D) : كىك مكجو لبلستيبلؾ العادم أيضا كتحت
 .(Viva)التسمية التجارية 

مكجو أساسا لؤلشخاص الحريصيف عمى رشاقة : (Ecrémé à 0% de matières grasses)حميب منزكع الدسـ كميا -
أجساميـ ككف ىذا النكع مدعـ أيضا بعدد كبير مف الفيتامينات، أك لمذيف يتبعكف نظاما غذائيا دكف دسـ فيك 

 .(Silhouette)يعتبر مناسب جدا لمذيف يعانكف مف ارتفاع نسبة الككلستركؿ، كيأخذ التسمية التجارية 

 .ينصح استيبلكو مف طرؼ األطفاؿ خاصة: (Entier à 28Gr de matières grasses)حميب كامؿ -

 : ( Aromatisé)المعطر (UHT)الحميب المعقم -4-2

 :كيشمؿ األصناؼ التالية
 .(Candy Choco)كيأخذ التسمية التجارية: (Lait chocolaté)حميب بالشككالطة -

البرتقاؿ، األناناس كالخكخ، : كالمتكفر بثبلث نكيات: (Le Lait mélange à du Jus)الحميب الممزكج بالعصير -
 .(Lait & Jus)كيأخذ التسمية التجاريةالمشمش كالتكت، 

، (Les boissons fruitées à l’orange  ou  cocktail de fruits)المشركبات الثمرية بالبرتقاؿ أك كككتيؿ الفكاكو -
  .(Candy Jus)كيأخذ التسمية التجارية

 بيانات اقتصادية : ثالثا
 :الموارد البشرية -1

 مكزعيف حسب الفئات المينية 31/12/2011 عامؿ إلى غاية Tchin-Lait/Candia "517"تكظؼ مؤسسة
 . 136صفحة  (1-3)عمى مختمؼ المديريات كالمصالح بالمؤسسة، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

كما تجدر اإلشارة إليو ىك أّف كؿ اإلطارات كأعكاف التحكـ بالمؤسسة قد استفادكا مف تككيف متخصص في 
بفرنسا، كذلؾ في " Candia"كما استفادكا مف تربص أك عدة تربصات في مصانع (داخؿ المؤسسة)عيف المكاف

؛ صيانة المعدات (Process de fabrication)تكنكلكجيا الحميب؛ عممية التصنيع: مختمؼ المجاالت التالية
 . كالتجييزات؛ تحاليؿ النكعية

 منصب عمؿ غير مباشر في 300كما نشير أيضا إلى أّف المؤسسة تساىـ أيضا في خمؽ أكثر مف 
 .مجاؿ شبكة التكزيع المباشر لمنتجاتيا
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 "Tchin-Lait/Candia"توزيع المستخدمين بمؤسسة: (1-3)الجدول رقم
 الفئات المهنية/  المديرية  إطـار عون تحكم عون تنفيذ المجموع  إلى العدد اإلجمالي%

 المديرية العامة 1 3 1 5 0.97

 خمية مراقبة التسيير 1 0 0 1 0.19
 مصمحة مراقبة الجكدة 2 1 0 3 0.58
 مديرية المخبر 5 18 6 29 5.61

 مديرية اإلنتاج كالصيانة 16 77 130 223 43.13

 مديرية البيع كالتسكيؽ 4 28 21 53 10.25

 اإلدارة العامة 5 16 157 178 34.43

 مديرية المحاسبة كالمالية 3 6 2 11 2.13

 مديرية التمكيف مصمحة الشراء 2 3 0 5 0.97 2.71

 مصمحة تسيير المخزكنات 1 8 0 9 1.74

100 
 المجموع 40 160 317 517

  إلى العدد اإلجمالي% 7.74 30.95 61.31 100
 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المستخدميف بمؤسسة: المصدر

 :اإلنتاج -2

في مجاؿ إنتاج الحميب " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةنتيجة لمتزايد المستمر لحجـ استثمارات 
 مبلييف أكرك، فإّف إنتاج 5 فقط استثمرت ما قيمتو 2011مف سنة إلى أخرل، بحيث خبلؿ سنة  (UHT)المعقـ

 :المؤسسة شيد  تطكرا ممحكظا، إذ نبلحظ أنو يزداد مف سنة إلى أخرل، كىك ما يتـ تكضيحو في الجدكؿ التالي
  (2011-2009)حسب نوع المنتوج خالل الفترة" Tchin-Lait/Candia"تطور إنتاج مؤسسة: (2-3)الجدول رقم

 يُتجبد انًؤسسخ 2009 2010 2011

 (نتر)انكًُخ انًُتجخ % (نتر)انكًُخ انًُتجخ % (نتر)انكًُخ انًُتجخ %

65.38        66 535 845    68.68      62 856 161    71.30      45 482 848    Demi écrémé 1L  

2.29         2 327 392    1.87       1 710 741    1.85       1 178 862    Demi écrémé 500 ml  

5.81         5 914 754    7.16       6 551 933    8.35       5 329 072    Entier  

4.04         4 110 089    3.33       3 048 702    3.71       2 369 148    Silhouette  

12.25        12 461 981    6.19       5 663 383    5.72       3 647 688    Viva  

2.82         2 869 266    2.80       2 559 487    3.18       2 029 980    Choco 1L 

2.59         2 640 331    1.91       1 749 203    2.30       1 465 452    Choco 200 ml 

2.35         2 393 366    5.94       5 439 658    0.00                  -      Boisson 1 L 

1.90         1 934 247    1.58       1 444 919    2.92       1 860 743    Boisson 200 ml 

0.00                    -      0.03            26 796    0.30          189 359    Lait jus 1L 

0.48            485 649    0.52          472 535    0.37          235 447    Lait jus 200 ml 

0.10              97 560    0.00                  -      0.00                  -      Citronnade 

 انًجًىع    599 788 63    100    518 523 91    100    480 770 101    100

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة المحاسبة العامة بمؤسسة: المصدر
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أّف إنتاج المؤسسة يزداد كيتطكر مف سنة إلى أخرل كذلؾ بنسب جّد 
 عمى الترتيب، كما نبلحظ أّف جؿ اىتماـ 2011 ك2010 خبلؿ سنتي % 11,19 ك% 43,48معتبرة كالتي بمغت 

 Demi) لتر1المؤسسة كاف منصبا عمى إنتاج الحميب المنزكع الدسـ جزئيا كالذم تتـ تعبئتو في عمب ذات سعة 

écrémé 1L)  مف إجمالي إنتاج المؤسسة ككؿ كذلؾ خبلؿ نفس الفترة% 68,45كذلؾ بنسبة متكسطة قدرىا    . 
 حسب نكع المنتكج كذلؾ خبلؿ "Tchin-Lait/Candia"كالشكؿ المكالي يكضح أكثر تطكر إنتاج مؤسسة

 :(2011-2009)الفترة
 (2011-2009)أعمدة توضح تطور إنتاج المؤسسة حسب نوع المنتوج خالل الفترة: (1-3)الشكل رقم

 
 مف إعداد الطالب:          المصدر

يظير لنا جميا مف خبلؿ ىذا الرسـ البياني أّف إنتاج المؤسسة في تطكر مستمر لمعظـ أنكاع المنتجات، 
 . (Demi écrémé 1L )كما نبلحظ أّف المؤسسة تركز بصفة كبيرة ككاضحة عمى إنتاج الحميب مف صنؼ

 :التسويق -3

مقسـ بيف عدد جّد محدكد مف المنتجيف في الجزائر حيث تتمثؿ عمى  (UHT)إّف سكؽ الحميب المعقـ
 تحت COLAITAL، كCandia  تحت العبلمة التجارية لشركة Tchin-Lait: 1سبيؿ الحصر في الشركات التالية

، باإلضافة إلى LACTEL تحت العبلمة التجارية لشركة IFKI LAIT، كO’LAITالعبلمة التجارية لشركة 
LOYAك ،CELIA ك MILK SIDI FERAJ لكف تعتبر مؤسسة ،" Tchin-lait " المنِتج األىـ مف بينيـ بحيث تحتؿ

-، كذلؾ مف خبلؿ إنتاجيا المتنكع (UHT) مف الحصص في سكؽ الحميب المعقـ%92الصدارة كتستكلي عمى 
- حميب منزكع الدسـ جزئيا، حميب كامؿ، حميب منزكع الدسـ كميا، حميب غني بالفيتامينات، كمشركبات معطرة

كالذم يمثؿ ثبلث مرات سعر الحميب المبستر المعبأ في  (ج. د75)ذك الجكدة العالية، بحيث رغـ سعره المرتفع
                                                 

1
 Mohamed KACI et Yacine SASSI, Rapport sur l’industrie laitière et des corps gras, Recueil des fiches sous 

sectorielles, EDPME, édition 2007, P.13 
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 ك ما 2010 مميكف لتر مف الحميب خبلؿ سنة 89إال أّف المؤسسة استطاعت تسكيؽ  (ج. د25)أكياس كالمدعـ
 .  2011 مميكف لتر منو خبلؿ سنة 105يقارب 

خبلؿ عشر عبر كامؿ القطر الكطني حيث ك" Tchin-Lait/Candia"مؤسسةإّف امتداد تسكيؽ منتجات 
لمرتبة األكلى كطنيا في مجاؿ تسكيؽ ؿ كاحتكارىا ، كالية42سنكات مف الخدمة تمكنت مف تسكيؽ منتجاتيا في 

بحيث أصبحت تتمتع بسمعة طيبة، يرجع لمتنظيـ المحكـ لمعممية  (UHT)الحميب المعقـ بدرجة حرارة جد عالية
 :  كالتي ترتكز عمى نقطتيف أساسيتيف ىمابالمؤسسة التسكيقية 

 مكزع 31شبكة المكزعيف المعتمديف المتكاجديف في الكاليات األساسية في الكطف؛ بحيث تمتمؾ المؤسسة  -
 . ، كبذلؾ استطاع منتكجيا تغطية كامؿ التراب الكطني تقريبا1 كالية18معتمد مكزعيف عمى 

التي تتكفؿ بتأطير كترقية التكزيع المباشر لتجار التجزئة، كبذلؾ استطاعت  (Force de vente)قكة البيع -
  مف نقاط البيع في الجزائر، % 90 أف تككف حاضرة في أكثر مف "Tchin-Lait/Candia"مؤسسةمنتجات 

 .(...تجار التجزئة، تجار الجممة، ) نقطة بيع21000بحيث تتكاجد في أكثر مف 

كعمى غرار الزيادة المستمرة في الحصة السكقية لممؤسسة فإّف رقـ أعماليا أيضا يزداد بانتظاـ كباستمرار 
، كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ 2001سنة بعد سنة، كذلؾ منذ دخكليا النشاط االستغبللي في شير مام 

 : الجدكؿ التالي
 (2011-2001)خالل الفترة" Tchin-Lait/Candia"تطور رقم أعمال مؤسسة: (3-3)الجدول رقم

 (ج.مميون د )رقم األعمـال السنـوات
 190 ( أشهز8) 2001

2002 784 

2003 1053 

2004 1534 

2005 1892 

2006 2274 

2007 2816 

2008 3214 

2009 4196 

2010 6314 

2011 8046 

 " Tchin-Lait/Candia"مصمحة المحاسبة بمؤسسة:          المصدر
أم  (2011-2001) خبلؿ الفترة"Tchin-Lait/Candia"كالشكؿ المكالي يكضح أكثر تطكر رقـ أعماؿ مؤسسة

 .منذ بداية نشاطيا االستغبللي
 
 
 

                                                 
1
 .حسب الكاليات"Tchin-Lait"عدد مكزعي منتجات مؤسسة  : (07) أنظر الممحؽ رقـ 
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 (2011-2001)أعمدة توضح تطور رقم أعمال المؤسسة خالل الفترة: (2-3)الشكل رقم

 
 مف إعداد الطالب:          المصدر

كمف أجؿ تكضيح الصكرة أكثر عف مككنات رقـ أعماؿ المؤسسة، قمنا بإعداد جدكؿ مفصؿ يظير رقـ 
، كالذم مف خبللو يتبيف لنا أّف (2011-2009)حسب كؿ منتكج كذلؾ خبلؿ الفترة (الكميات كالمبالغ)األعماؿ 

يمثؿ في المتكسط أكثر مف  (Demi écrémé 1L)رقـ األعماؿ المحقؽ مف بيع منتكج الحميب المنزكع الدسـ جزئيا
 مف إجمالي رقـ أعماؿ المؤسسة، كبنفس المعدؿ تقريبا بالنسبة لمكحدات المباعة مف ذات المنتكج، بينما ال 60%

 مف رقـ األعماؿ اإلجمالي، كىك ما يكضحو %10 (عمى حاليا)يتعدل متكسط نسبة قيمة البضاعة المباعة
 : الجدكؿ التالي

 حسب كل منتوج "Tchin-Lait/Candia"رقم أعمال مؤسسة: (4-3)الجدول رقم
 (ج.مميون د)، المبالغ(الوحدات)الكمية المباعة  : (2011-2009)        خالل الفترة

 "Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المبيعات كمراكز التكزيع بمؤسسة: المصدر

190
784 1053

1534 1892
2274

2816
3214

4196

6314

8046
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رقم األعمال السنوي

 التعيين
2009 2010 2011 

 المبالغ المباعة.ك المبالغ المباعة.ك المبالغ المباعة.ك

Demi écrémé 1L 44970746 2759 60376379 3698 67464089 4393 

Entier 1L 5310306 345 5985016 388 6119354 419 

Silhouette 1L 2384707 155 2989066 194 4071224 279 

Viva 1L 3500146 227 5644697 366 12357191 846 

Demi écrémé 500 ml 2261288 76 3397705 114 4695438 176 

Citronnade 0 0 0 0 97550 6 

Choco 1L 2164956 134 2384017 147 3035150 238 

Choco 200 ml 6442150 135 9311792 181 12354123 285 

Boisson  1 L 0 0 4977631 265 2529055 135 

Boisson  200 ml 7399250 105 8170896 122 6716987 100 

Lait jus 1 L 923935 47 200597  10 0 0 

Lait jus 200 ml 154402 18 2262362 35 2800509 53 

Lait en Poudre 500 G 1240908 185 4357029 775 4826424 1091 

Poudre Infantile - 0 71276 19 92628 25 

Autres Mdses (Bouchons) - 10 - 0 - 0 

 8046  6314  4196 - المجموع
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 بيانات مالية  : رابعا

 : عمى النحك التالي (2011-2009)خبلؿ الفترة" Tchin-Lait/Candia"يمكف تمخيص المجاميع الرئيسية لمؤسسة
 (2011-2009)لمفترة" Tchin-Lait/Candia"المجاميع الرئيسية لمؤسسة: (5-3)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى الكثائؽ الداخمية لمؤسسة: المصدر

 :عمى النحك التالي (2011-2009)كما يمكف تمخيص بعض البيانات المالية لممؤسسة خبلؿ نفس الفترة 
 (2011-2009)لمفترة" Tchin-Lait/Candia"بعض البيانات المالية لمؤسسة: (6-3)الجدول رقم

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى الكثائؽ الداخمية لمؤسسة: المصدر
 
 

 2011 2010 2009 التعيين

 2596 2156 1786 (ج.مميكف د)التثبيتات العينية 

 4379 3559 2436 (ج.مميكف د)مج األصكؿ

 8046 6314 4196 (ج.مميكف د)رقـ األعماؿ

 846 682 678 (ج.مميكف د)النتيجة الصافية

 517 452 368 عدد المستخدميف

 318 252 145 (ج.مميكف د)كتمة األجكر

 120 100 80 (مميكف لتر)الطاقة اإلنتاجية

 102 92 65 (مميكف لتر)حجـ اإلنتاج

 2011 2010 2009 التعيين

 1650 1749 1234 (ج.مميكف د)األصكؿ الثابتة 

 2250 1403 1358 (ج.مميكف د)األمكاؿ الخاصة

 569 481 189 (ج.مميكف د)الديكف طكيمة األجؿ

 80 57 57 (ج.مميكف د)الزبائف

 300 148 45 (ج.مميكف د)أصكؿ متداكلة أخرل

 1793 1075 620 (ج.مميكف د)مخزكف المكاد األكلية كالمنتجات تحت التشغيؿ

 186 214 112 (ج.مميكف د)مخزكف المنتجات التامة

 225 44 15 (ج.مميكف د)مخزكف البضاعة

 65 273 369 (ج.مميكف د)خزينة األصكؿ

 744 367 164 (ج.مميكف د)المكردكف 

 367 737 236 (ج.مميكف د)ديكف أخرل قصيرة األجؿ

 434 570 330 (ج.مميكف د)خزينة الخصـك

 157 151 161 (ج.مميكف د)الضرائب
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 آفاق مستقبمية: خامسا
إّف بحث كتطكير منتجات جديدة عمى غرار القشدة كالحميب المخصص لؤلطفاؿ يعّد مف أكلكيات السياسة  -

 .بالنسبة لمسنكات القادمة" Tchin-Lait/Candia"التجارية لمؤسسة 

تنكم المؤسسة القياـ بالتجديد الجزئي لمعدات التعبئة كالتغميؼ كذلؾ باستبداليا بأحدث اآلالت ذات األداء  -
قدرة إنتاجية كمية العالي مف أجؿ رفع طاقتيا اإلنتاجية، حيث تأمؿ المؤسسة في المدل القصير تحقيؽ 

 .في اليكـ (UHT) لتر مف الحميب المعقـ1.000.000قدرىا 

تنكم المؤسسة مستقببل إنتاج غبرة الحميب المستخمصة مف حميب األبقار ككسيمة كحيدة لتحقيؽ االكتفاء  -
الذاتي مف ىذه المادة األساسية، لذلؾ قامت بإرساؿ طمب إلى الجيات المعنية مف أجؿ تمكينيا مف تسيير 

 . بقرة2500 كالتي تتسع لضـ مزرعة تربية األبقار في بمدية سكؽ االثنيف

التفكير في تركيب خطكط إنتاج العمب بكالية سكيكدة كالتي ستككف األكلى مف نكعيا لمتخمص مف استيراد  -
 .مكاد التعبئة كالتغميؼ

نتيجة لضيؽ المصنع فإّف المؤسسة تفكر في القياـ بتكسعتو، لكف نظرا لمحدكدية المساحة التي يتكفر عمييا  -
إذا ُكّفر ليا العقار بحيث دخمت المؤسسة - فإنيا تسعى إلى إنشاء ممحؽ لممصنع سكاء داخؿ كالية بجاية
أك إلى مكاف آخر خارج الكالية لتحقيؽ - في مفاكضات مع السمطات المحمية لتكفير األكعية العقارية

 .التكسعات المنشكدة في مجاؿ تصنيع الحميب كمشتقاتو

 "Tchin-Lait/Candia"الهيكل التنظيمي لمؤسسة: المطمب الثاني
بصفة عامة الييكؿ التنظيمي لمؤسسة ما يتمثؿ في مجمكع الكسائؿ كاإلمكانيات التي تيدؼ إلى تقسيـ 
العمؿ بيف النشاطات المختمفة كتحديد العبلقة البلزمة بيف ىذه النشاطات، فيك يختمؼ مف مؤسسة ألخرل ألنو 

الحجـ، طبيعة النشاط، رقـ األعماؿ كعكامؿ أخرل ليا تأثيرىا عمى رسـ الييكؿ : يعتمد عمى عكامؿ كثيرة منيا
التنظيمي المناسب ليذه المؤسسة، إذ أنو مف الصعب إيجاد ىيكؿ تنظيمي نمكذجي يمكف تطبيقو عمى جميع 
المؤسسات كلك كانت في نفس القطاع، ذلؾ ألّف اختبلؼ تمؾ العكامؿ السالفة الذكر مف مؤسسة ألخرل تجعؿ 

 .ىياكميا التنظيمية مختمفة
 لمؤسسةشكل الهيكل التنظيمي ل: أوال

مف المديرية العامة التي تشرؼ عمى ست مديريات " Tchin-lait/Candia"يتككف الييكؿ التنظيمي لمؤسسة 
مديرية اإلدارة العامة، مديرية المخبر، مديرية اإلنتاج كالصيانة، مديرية البيع كالتسكيؽ، مديرية : أساسية ىي

التمكيف، مديرية المحاسبة كالمالية، حيث تشرؼ كؿ مديرية عمى مجمكعة مف المصالح الفرعية حسب مياميا 
مف أجؿ ك. كأدكارىا، باإلضافة إلى مصمحة الجكدة كخمية مراقبة التسيير المتاف ترتبطاف مباشرة بالمديرية العامة

التسيير الحسف لممؤسسة تـ كضع ىيكؿ تنظيمي يسيؿ عممية تكزيع المياـ بيف مختمؼ مديرياتيا كمصالحيا، 
 :كىك ما يكضحو الشكؿ التالي

                                                 

 .خريطة كالية بجاية: (02) كمـ شرؽ مدينة بجاية، أنظر الممحؽ رقـ35 تقع عمى بعد  
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 "Tchin-lait/Candia"الهيكل التنظيمي لمؤسسة : (3-3)الشكل رقم

 
 اإلدارة العامة: المصدر

 لمؤسسةالهيكل التنظيمي لتحميل : ثانيا
يعتبر مف النكع العمكدم، حيث يحدد ىذا النكع مف " Tchin-Lait/Candia"إّف الييكؿ التنظيمي لمؤسسة 

كمرؤكسيو ككذا العبلقات بيف مختمؼ الكحدات  (مسؤكؿ)اليياكؿ التنظيمية العبلقات المكجكدة بيف كؿ رئيس
يكجد ىذا النكع مف التنظيمات خاصة في المؤسسات الجديدة حيث ال يتمقى . اإلدارية عمى جميع المستكيات

، (Unité de commandement)المكظؼ تعميمات إال مف طرؼ مسؤكؿ كاحد كىذا حسب مبدأ كحدة القيادة
كتحدد السمطة عمكديا أم مف المديرية العامة إلى أبسط عامؿ مركرا بجميع المستكيات، كىذا ما يسمى أيضا 

 . 1بمبدأ تفكيض السمطة
كمف خبلؿ التمعف في الييكؿ التنظيمي ليذه المؤسسة نبلحظ كجكد بعض النقائص كالثغرات البد مف 

االىتماـ بيا كالعمؿ عمى تداركيا إذا أرادت المؤسسة تحقيؽ التسيير الجيد لمختمؼ مصالحيا، كمف بينيا نذكر 
 :خاصة

غياب مديرية تعتبر في منتيى األىمية كالتي تتمثؿ في مديرية البحث كالتطكير التي تعمؿ عمى تطكير  -1
 .المنتجات كتصاميميا كابتكار منتجات جديدة تكاكب تطمعات المستيمكيف

                                                 
1
 GAGNON P.D, SAVARD G et les autres, L’entreprise, Edition Gaétan Morin, 2

ème
 édition, 2000, P.115  

المديرية العامة

مديرية المخبر

 الفيزيوكيميائية مصمحة

مصمحة الميكروبيولوجية

مديرية اإلنتاج والصيانة

مصمحة اإلنتاج

مصمحة الصيانة 
الميكانيكية

مديرية البيع والتسويق

مصمحة تسيير المبيعات 
ومراكز التوزيع

مصمحة التسويق

مصمحة الترويج

مديرية التموين

مصمحة الشراء

مصمحة تسيير 
المخزونات

مديرية اإلدارة العامة 

مصمحة تسيير 
المستخدمين

مصمحة األجور

مصمحة الشؤون 
اإلجتماعية

مصمحة المراقبة 
والمحافظة عمى النظافة

مديرية المحاسبة والمالية

مصمحة المحاسبة العامة

مصمحة المالية

خمية مراقبة التسيير مصمحة الجودة
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جمع مصمحة اإلنتاج كمصمحة الصيانة في مديرية كاحدة يعيؽ السير الحسف لممصمحتيف كذلؾ نظرا  -2
يككف لضخامة المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا، فإنشاء مديرية خاصة باإلنتاج كمديرية خاصة بالصيانة ربما 

 .أحسف لممؤسسة

في مديرية المحاسبة كالمالية كىك - أك عمى األقؿ قسـ خاص بيا-غياب مصمحة خاصة بمحاسبة التكاليؼ -3
رغـ الجيكد الجبارة المبذكلة في مجاؿ حساب التكاليؼ مف - ما يدؿ عف غياب التقييـ الحقيقي لسعر التكمفة

 -.طرؼ كؿ مف مصمحة المحاسبة العامة كخمية مراقبة التسيير

عدـ ظيكر مصمحة اإلعبلـ اآللي في أم مستكل مف مستكيات الييكؿ التنظيمي لممؤسسة رغـ كجكدىا  -4
الفعمي ممثمة في ميندس متخصص في الميداف، حيث الحظنا الدكر الفعاؿ الذم يمعبو كالخدمات التي 

 .(Intranet)يقدميا لكؿ مديريات كمصالح المؤسسة خاصة مع ربطيا بشبكة محمية
 

 "Tchin-Lait/Candia"مؤسسةمهام مديريات ومصالح : المطمب الثالث
 المديرية العامة: أوال

 :يمكف تمخيص مياـ المديرية العامة في النقاط التالية

دارة المؤسسة؛ -  ضماف حسف تسيير كا 

 التطبيؽ الصاـر لمنصكص كالتعميمات؛ -

 اإلشراؼ عمى مختمؼ مديريات كمصالح المؤسسة كتأطيرىا كتكجيييا؛ -

 إعداد ميزانيات المؤسسة كمختمؼ حساباتيا كالمصادقة عمييا بعد التحقؽ مف صحتيا؛ -

 .تحديد إستراتيجية المؤسسة ككذا أىدافيا -

 مصمحة الجودة: ثانيا
ىذه المصمحة مسؤكلة عف كضع كمتابعة نظاـ إدارة الجكدة بالمؤسسة، حيث تكمؼ بكؿ النشاطات 

كالتي تعتبر نمكذج لضماف الجكدة  - 2000 إصدار 9001المتعمقة بقضايا الجكدة كالمكاصفة الدكلية اإليزك 
 20في التصميـ كالتطكير كاإلنتاج كالتركيب كتقديـ الخدمات، فيي أكثر المعايير شمكال حيث تحتكم عمى 

عنصرا تغطي احتياجات نظاـ جكدة فعاؿ منذ تسميـ التعاقد كخبلؿ مراحؿ كعمميات التصميـ كالتطكير كحتى 
 .كترتبط ىذه المصمحة مباشرة بالمديرية العامة- المرحمة النيائية لتقديـ الخدمات البلزمة بعد التسمبيـ

 خمية مراقبة التسيير: ثالثا
تيتـ بمعالجة المعمكمات الكاردة إلييا مف مختمؼ المديريات كالمصالح كالتنسيؽ بينيا، كما تقـك بتقييـ 

دكرم لممنجزات كفقا لما تـ التخطيط لو باإلضافة إلى مراجعة كتمخيص المعمكمات المرتبطة بالتسيير ثـ تقديـ 
 . االقتراحات كالحمكؿ الممكنة مف أجؿ ضماف السير الحسف لممؤسسة

 مديرية المخبر: رابعا
تعتبر مديرية المخبر مسؤكلة عف مراقبة جكدة المنتكج في مختمؼ مراحؿ عممية إنتاجو، أم مف المادة 

 : األكلية إلى غاية أف يصبح منتكجا نيائيا، حيث تضـ مصمحتيف أساسيتيف ىما
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نسبة المادة الدسمة، درجة  )مصمحة الفيزيككيميائية، كتتكلى مراقبة المعايير الفيزيككيميائية لممنتكج -
 .(... ،PHالحمكضة، 

 .(La stérilité)مصمحة المكركبيكلكجية، كتتكلى مراقبة درجة تعقيـ المنتكج  -

 مديرية اإلنتاج والصيانة: خامسا
 :(الصيانة)تضـ ىذه المديرية مصمحتيف ىما مصمحة اإلنتاج كالمصمحة التقنية

كتضـ قسـ العمميات الذم يتكلى استقباؿ، إعادة تشكيؿ كالمعالجة الحرارية لممنتكج، كقسـ : مصمحة اإلنتاج - أ
 .(Palettisation )التعبئة كالتغميؼ الذم يتكلى تعبئة كتغميؼ المنتجات ثـ تجميعيا عمى منصات نقالة

كتسمى أيضا المصمحة التقنية، كتكمؼ بالصيانة الميكانيكية كالكيربائية كاإللكتركنية : مصمحة الصيانة - ب
الخاصة بآالت كتجييزات معالجة الحميب أك تمؾ الخاصة بتعبئتو كتغميفو، كما تكمؼ بصيانة مختمؼ كسائؿ 

محطة التبريد المركزم، محطة معالجة المياه، المكلدات ؾ (المرافؽ المختمفة)االستخداـ األخرل في المؤسسة 
 ...كالمعدالت الكيربائية، المراجؿ،

 مديرية البيع والتسويق: سادسا
 :تتمثؿ مياميا في اآلتي

 القياـ بدراسات كأبحاث السكؽ؛ -

 إطبلؽ منتجات جديدة في السكؽ؛ -

 تطكير قكة البيع مف خبلؿ ترقية المبيعات كاليقظة التنافسية؛ -

 تطكير سياسة االتصاؿ كالدعاية كاإلشيار؛ -

 .متابعة العبلقات اإلعبلمية، تنظيـ أياـ مفتكحة كالمشاركة في المعارض -

 :تضـ ىذه المديرية ثبلث مصالح أساسية ىي
 .كتكمؼ بالمعالجة اإلدارية لممبيعات كمتابعة طمبيات الزبائف: مصمحة تسيير المبيعات ومراكز التوزيع -أ 

كتكمؼ باإلشراؼ عمى تنفيذ اإلستراتيجية التسكيقية لممؤسسة، ككذا اإلشراؼ عمى : مصمحة التسويق -ب 
، كما (الحمبلت اإلشيارية في كسائؿ اإلعبلـ، العبلقات اإلعبلمية، المعارض)االتصاالت الخارجية ليا

 .تشرؼ عمى إنجاز دراسات كأبحاث السكؽ كاختبار المستيمكيف ككذا متابعة كتسيير شكاكاىـ

كتكمف ميمتيا في اإلشراؼ عمى مبيعات المؤسسة كمراقبتيا كترقيتيا عند المكزعيف : مصمحة الترويج -ج 
في نقاط البيع " Tchin-lait/Candia"كتجار الجممة كتجار التجزئة، كالعمؿ عمى تعظيـ تكاجد منتجات 

الحصكؿ عمى جميع المعمكمات المتعمقة بالسكؽ كبالمنافسيف )باإلضافة إلى مياـ اليقظة التنافسية
 .(كبالتكزيع

 مديرية اإلدارة العامة: سابعا
 :تكمف مياـ ىذه المديرية في التسيير اإلدارم لممؤسسة كتسيير المكارد البشرية، كتضـ أربع مصالح ىي
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كتتمثؿ مياميا في التكظيؼ كذلؾ حسب المخطط التنظيمي لممؤسسة، دراسة : مصمحة تسيير المستخدمين -أ 
 ...اقتراحات الترقية المقدمة مف طرؼ المصالح، متابعة الغياب كتطكر الحياة المينية لمعامؿ، 

 .كتكمؼ بمتابعة كؿ ما يتعمؽ بأجكر عماؿ المؤسسة: مصمحة األجور -ب 

كتكمؼ بمتابعة الممفات االجتماعية لعماؿ المؤسسة، حكادث العمؿ، الطب : مصمحة الشؤون االجتماعية -ج 
 ...االجتماعي، التعاضدية االستيبلكية، 

 .تكمؼ بالحرص عمى النظافة كاألمف داخؿ المصنع: مصمحة المراقبة والمحافظة عمى النظافة  -د 
 مديرية المحاسبة والمالية: ثامنا

 :تتمثؿ المياـ الرئيسية ليذه المديرية في اآلتي

 تسيير التدفقات النقدية لممؤسسة؛ -

 ضماف التسجيؿ المحاسبي اليكمي لعمميات المؤسسة؛ -

 مسؾ الكثائؽ المحاسبية، مراجعتيا كالتأكد مف التزاميا بالقكاعد المحاسبية؛ -

  إعداد تصريحات الضرائب؛ -

 .كضع خطط التمكيؿ كمتابعة حالة الخزينة -

 :تضـ ىذه المديرية مصمحتيف ىما مصمحة المحاسبة العامة كمصمحة المالية

كتكمؼ بالتسجيؿ المحاسبي لكؿ العمميات المحاسبية الخاصة بالبيع، الشراء، : مصمحة المحاسبة العامة - أ
كمتابعة ممفات المكرديف كالزبائف، كما أككمت إلييا ميمة حساب التكاليؼ المتعمقة بالمنتجات ... األجكر،

عداد الميزانيات الحالية كالتقديرية  .النيائية كا 

 كتكمؼ بدراسة احتياجات المؤسسة المتعمقة بالتمكيؿ كتسيير الخزينة كالحسابات البنكية، :مصمحة المالية  - ب
مراقبة الممفات الخاصة بالتسديدات، باإلضافة إلى مراقبة التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة كالتنسيؽ مع 

 .مصمحة المحاسبة العامة فيما يخص مراقبة النفقات كاإليرادات
 مديرية التموين: تاسعا

 .كتضـ ىذه المديرية مصمحتيف ىما مصمحة الشراء كمصمحة تسيير المخزكنات

 .(يتـ تفصيميا في المبحث المكالي )

 "Tchin-Lait/Candia"مؤسسةوظيفة التموين ب: المبحث الثاني
، "Tchin-lait/Candia"مف خبلؿ ىذا المبحث يتـ التطرؽ إلى بياف مكانة كمياـ كظيفة التمكيف بمؤسسة
 .بعدىا يتـ التطرؽ إلى تنظيـ ىذه الكظيفة، ثـ بياف مختمؼ إجراءات التمكيف بالمؤسسة

 مكانة ومهام وظيفة التموين بالمؤسسة : المطمب األول
 مكانة وظيفة التموين في الهيكل التنظيمي لممؤسسة: أوال

لقد سبؽ كأف أشرنا في الجانب النظرم أّف حجـ المؤسسة يعتبر مف أىـ العكامؿ التي يتكقؼ عمييا تحديد 
يمكف أف تحظى بمديرية خاصة المكانة التي تحتميا كظيفة التمكيف في الييكؿ التنظيمي لتمؾ المؤسسة، حيث 
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 .كمستقمة بيا في مؤسسة كبيرة بينما في مؤسسة صغيرة قد تككف تابعة إلى إحدل الكظائؼ األخرل بالمؤسسة
ليست مف نكع المؤسسات ذات الحجـ الكبير إاّل أنيا أعطت " Tchin-Lait/Candia"لكف رغـ ككف مؤسسة

لكظيفة التمكيف مكانة جد ىامة إذ تـ جعميا في مستكيات عميا مف الييكؿ التنظيمي لممؤسسة حيث خصصت 
ليا مديرية خاصة بيا تتمثؿ في مديرية التمكيف كالتي ترتبط مباشرة بالمديرية العامة، كذلؾ نظرا لما تمثمو مف 
كزف في مختمؼ جكانب نشاطاتيا حيث تـ اعتبارىا نشاطا مستقبل مثميا مثؿ الكظائؼ األخرل بالمؤسسة ككنيا 

 .  باإلمكانيات الداخمية كالخارجية لممؤسسةاتمثؿ الجياز المؤىؿ لمقياـ بعمميات التمكيف لدرايتو
 :كيمكف تكضيح مكانة كظيفة التمكيف في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة مف خبلؿ الشكؿ التالي

 "Tchin-lait/Candia"مكانة وظيفة التموين والتنظيم اإلداري لها بمؤسسة : (4-3)الشكل رقم

  
 اإلدارة العامة: المصدر

يظير مف خبلؿ ىذا الشكؿ أّف مديرية التمكيف تككف تحت اإلشراؼ المباشر لممديرية العامة، كتشتمؿ 
مصمحة الشراء كمصمحة تسيير المخزكنات، إذ تشرؼ مصمحة الشراء عمى عمميات الشراء : عمى مصمحتيف ىما

التي تتـ داخؿ كخارج الكطف، أما مصمحة تسيير المخزكنات فتشرؼ عمى قسمي تسيير مخزكنات المكاد األكلية 
كتسير مخزكنات قطع الغيار كما تعمؿ عمى التنسيؽ بيف مصمحة الشراء كاحتياجات مختمؼ المديريات 

 .كالمصالح األخرل بالمؤسسة
 مهام وظيفة التموين بالمؤسسة: ثانيا

في القياـ بتزكيد ىذه األخيرة بكؿ " Tchin-Lait/Candia"تتمثؿ الميمة األساسية لكظيفة التمكيف بمؤسسة
، قطع الغيار، تجييزات كخدمات أخرل - ما تحتاجو لمقياـ بأنشطتيا، كذلؾ بأفضؿ شركط - مكاد أكلية كلكاـز

 .التكاليؼ، الجكدة، اآلجاؿ كاألماف
 :في اآلتيكيمكف تمخيص مياـ كظيفة التمكيف 

كضع سياسة تمكيف كفؽ المخطط المتعدد السنكات بالتعاكف مع المدير العاـ كباقي المديريات األخرل التي   -
 ليا عبلقة مباشرة معيا؛

المديرية 
العامة

مديرية التموين

مصمحة الشراء

قسم الشراء األجنبي 
(المستورد) قسم الشراء المحمي

مصمحة تسيير 
المخزونات

قسم تسيير مخزونات 
قطع الغيار

قسم تسيير مخزونات 
المواد األولية
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ضماف إمداد المؤسسة بكؿ ما تحتاج إليو مف مختمؼ المدخبلت بالكمية المطمكبة كالجكدة كالسعر  -
 مما يسمح بتحقيؽ برامج اإلنتاج المسطرة كالحفاظ عمى المناسبيف كمف مصدر التمكيف المبلئـ كبأقؿ تكمفة،

 سمعة المؤسسة؛

البحث عف األنكاع كالبدائؿ الجديدة مف المكاد كغيرىا مف األساليب الفنية التي يمكف أف تستخدميا  -
 المؤسسة؛

 سعر؛/البحث باستمرار عمى تحسيف العبلقة جكدة -

 إعداد تقارير يكمية، أسبكعية كسنكية كمختمؼ اإلحصائيات حكؿ المكاد األكلية المشتراة؛ -

تقديـ الطمبيات في اآلجاؿ المحددة كحسب الكميات البلزمة مف المكاد األكلية كقطع الغيار كمكاد كلكاـز  -
 أخرل؛

 يقع عمى عاتقيا مسؤكلية اختيار مكردييا كنكعية المكاد المشتراة ككذا أسعارىا كآجاؿ تسميميا؛ -

 تيتـ بتسيير المخزكف كمتابعة حركة دخكؿ كخركج المكاد؛ -

 القياـ بمختمؼ عمميات العبكر، النقؿ كالجمركة لتمكينات المؤسسة؛ -

 تكجيو كتنميط نشاطات مصالح الكظيفة كالتنسيؽ فيما بينيا؛ -

 .السير عمى تحقيؽ أىداؼ الكظيفة بما يتكافؽ مع أىداؼ المؤسسة ككؿ -

 تنظيم وظيفة التموين بالمؤسسة:  المطمب الثاني
 تنظيم وظيفة الشراء بالمؤسسة: أوال

إذ تمثؿ الشؽ األكؿ مف الكظيفة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةتعتبر كظيفة الشراء كظيفة حيكية ب
التمكينية بيا، حيث تتكلى مصمحة الشراء بالمؤسسة القياـ بيذه الكظيفة تحت اإلشراؼ المباشر لمديرية التمكيف، 
فيذه المصمحة تككف مسؤكلة عف تكفير كتدبير جميع احتياجات المؤسسة مف المكاد كالتجييزات المختمفة كفؽ 

سياسة محددة ككاضحة بما يخدـ النشاطات المختمفة لممؤسسة لمكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة، كذلؾ في الكقت 
 .سعر مف أجؿ ضماف السير الحسف لممؤسسة كمختمؼ مرافقيا/المناسب كبأفضؿ العبلقة جكدة

 :تيتـ أيضا كظيفة الشراء بيذه المؤسسة بما يمي
 التعرؼ عمى األسكاؽ كمصادر التمكيف الخاصة بكؿ أصناؼ المشتريات كرصد كمراقبة تغيراتيا؛ -

 جمع المعمكمات التقنية البلزمة لبحكث السكؽ؛ -

 االشتراؾ في تحديد مبلمح كمكاصفات األصناؼ المراد شراؤىا؛ -

 .المتابعة المنتظمة لتغيرات كتطكرات  النصكص القانكنية التي تنظـ التجارة الخارجية -

 : بالقياـ بما يمي"Tchin-Lait/Candia"كما تختص كظيفة الشراء بمؤسسة

 كضع جدكؿ زمني لمشراء كالتقديرات المتعمقة بميزانية المشتريات؛ -

 ؛(الطالبيف)استبلـ التقديرات كالتنبؤات كاستغبلؿ الطمبات المقدمة مف طرؼ المستعمميف بالمؤسسة -

 المسؾ اليكمي لممؼ المكاد ككذا ممؼ المكرديف؛ -
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 البحث كاختيار المكرديف؛ -

 التفاكض عمى أفضؿ شركط التسديد؛ -

 إصدار طمبيات الشراء؛ -

 متابعة تسميـ الطمبيات كمراقبة استبلميا؛ -

 .متابعة تنفيذ الجدكؿ الزمني لمشراء كبياف االنحرافات إف كجدت -

تتبع في تنظيميا لمشراء طريقة التنظيـ حسب طبيعة كمصدر الشراء، " Tchin-Lait/Candia"إّف مؤسسة
  : (المستكرد)قسـ الشراء المحمي كقسـ الشراء األجنبي : بحيث تنقسـ مصمحة الشراء بيا إلى قسميف ىما

مختمؼ مديريات كمصالح - يتكفؿ ىذا القسـ بتمبية جميع احتياجات الطالبيف : قسم الشراء المحمي -1
 :، مثؿ السكر كمكاد التنظيؼ كغيرىا، كيتكلى القياـ باألعماؿ التاليةالمتكفرة في السكؽ الكطنية- المؤسسة

 إصدار طمبيات الشراء لدل المكرديف المحمييف مع مراعاة اإلجراءات المحددة كالمعمكؿ بيا؛ -

 متابعة عمميات الشحف كمكاعيد التسميـ المتفؽ عمييا؛ -

 استبلـ البضاعة عندما ال تككف بكميات جد معتبرة؛ -

 مف طرؼ أميف المخزف أك المستعمؿ المخكؿ؛  (Bons de livraison)إمضاء أذكنات التسميـ -

 األمر بالصرؼ كمتابعة تسديد المكرديف؛ -

 التحييف المنتظـ لممؼ مكردم المكاد؛ -

 .فتح ممفات المكرديف كترتيب المراسبلت -
تتمثؿ ميمة ىذا القسـ في ضماف تزكيد المستعمميف بكؿ ما يحتاجكنو : (المستورد)قسم الشراء األجنبي -2

مف مكاد كلكاـز كغيرىا مف المستمزمات األخرل كالمتكفرة في السكؽ الخارجية كالتي تككف محؿ عممية 
 :كيتكلى القياـ باألعماؿ التاليةاستيراد، مثؿ غبرة الحميب كمكاد التعبئة كالتغميؼ كغيرىا، 

 االتصاؿ بالمكرديف ثـ استقباؿ كجمع عركضيـ؛ -

عداد  - TCO)جدكؿ مقارف لتمؾ العركضدراسة عركض األسعار المستممة كا 
 ؛1(*

 التفاكض عمى الشراء؛ -

إصدار الطمبيات كفقا لدفتر الشركط الخاص بالمصنع كبطاقات المكاصفات التقنية بعد المكافقة عمييا مف  -
 طرؼ المديرية العامة؛

 متابعة عمميات الشحف كمدل احتراـ مكاعيد التسميـ المتفؽ عمييا؛ -

 تأميف البضائع عند استبلـ إشعار الشحف؛ -

 العبلقات البنكية المتعمقة بكؿ عمميات االستيراد في حدكد الصبلحيات المخكلة لو؛ -

 بالنسبة لكؿ العمميات المرتبطة بالجمركة، سحب البضائع، صياغة  (Transitaire)العبلقات مع ككيؿ العبكر -

                                                 
*
 TCO : Tableau Comparatif des Offres 

1
 جدكؿ مقارف لمعركض: (08)أنظر الممحؽ رقـ   
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 التحفظات المحتممة؛

المؤشر عمييا مف طرؼ أمناء  (Bons de livraison et bons de réception)استبلـ أذكنات التسميـ كاالستبلـ -
 المخازف التي تؤكد الدخكؿ الفعمي لمبضائع ككؿ الكثائؽ المرافقة ليا كالتي تثبت نكعية البضاعة المستممة؛

 مراقبة المطابقة مقارنة مع ما تنص عميو شركط التعاقد؛ -

 فتح ممفات المكرديف كترتيب مختمؼ المراسبلت؛ -

 المسؾ اليكمي لممؼ مكردم المكاد المستكردة؛ -

 .متابعة التسديدات المتعمقة بالمكرديف -

 تنظيم وظيفة تسيير المخزونات بالمؤسسة: ثانيا
نظرا لمدكر " Tchin-Lait/Candia"مؤسسة كظيفة تسيير المخزكنات تعتبر مف الكظائؼ األساسية في

الكبير الذم تقـك بو كالذم ال يكمف فقط في حماية كحفظ المكاد كالمنتجات بؿ يمتد إلى رفع كفاءة األمكاؿ 
المستثمرة في المخزكف كضماف تدفؽ العمميات اإلنتاجية كالكفاء بطمبات الزبائف، إذ ال يمكف ليذه المؤسسة 

 –أماكف بعيدة استيراد معظـ احتياجاتيا مف - االستغناء عف ىذه الكظيفة نظرا العتمادىا الكبير عمى االستيراد 
فترات االنتظار الطكيمة، احتماالت النفاد، ارتفاع األسعار، تغير الظركؼ )كتفادم كؿ ما ينجر عنو مف مخاطر 

ىذا مف جية، كمف جية أخرل السياسة المنتيجة مف طرؼ المؤسسة فيما يخص  (...االقتصادية كالسياسية
 . ساعة قبؿ عممية تسكيقو72الحميب لمدة سعييا لضماف الجكدة العالية لمنتجاتيا مف خبلؿ االحتفاظ ب

تمثؿ كظيفة تسيير المخزكنات الشؽ الثاني مف الكظيفة التمكينية بالمؤسسة كتتكلى القياـ بيا مصمحة 
 :تضـ ىذه المصمحة قسميف ىماتسيير المخزكنات تحت اإلشراؼ المباشر لمديرية التمكيف، ك

 كيكمؼ بتمبية طمبات الجيات المستعممة ليا كبصفة خاصة مصمحة :قسم تسيير مخزونات المواد األولية -1
 .اإلنتاج بالمؤسسة

 كيكمؼ بتمبية طمبات الجية المستعممة ليا كالمتمثمة بصفة خاصة في :قسم تسيير مخزونات قطع الغيار -2
مصمحة الصيانة الميكانيكية، لكف ما يبلحظ في ىذه المؤسسة أّف ميمة تسيير مخزكنات قطع الغيار قد تـ 
إسنادىا بصفة كمية تقريبا إلى مصمحة الصيانة الميكانيكية بمديرية اإلنتاج كالصيانة، كالتي بحكـ مكقعيا 

 .يمكنيا التحكـ أكثر في ىذا النكع مف المخزكنات ألنيا المعنية األكلى باستعماؿ ىذه المخزكنات

 :في اآلتي" Tchin-Lait/Candia"تتمخص مياـ كظيفة تسيير المخزكنات بمؤسسة
 ؛(Référence)المسؾ اليكمي لممؼ المخزكنات حسب الصنؼ كالمرجع -

إعداد التقديرات كالتنبؤات البلزمة لمطمبيات الدكرية مف أجؿ تزكيد المخازف بصفة مستمرة كتفادم  -
 ؛(الفائض)اإلنقطاعات أك الزيادات

 مراقبة المطابقة لما تـ استبلمو مف األصناؼ؛ -

 ؛(Bons de réception et bons de sortie)االستبلـ كاإلخراجترتيب أذكنات  -

 ؛...تنفيذ عمميات التخزيف كاالستبلـ، الترتيب، الحفظ، تكزيع األصناؼ في المخزف -
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 تمكيف كرشات اإلنتاج؛ -

 إجراء عمميات الجرد الدكرية كجرد نياية السنة؛ -

 .اإلعداد الدكرم لكضعية حركة المخزكف -

مف خبلؿ التمييز بيف كظيفتيف " Tchin-Lait/Candia" بمؤسسةكظيفة تسيير المخزكناتكيتجمى تنظيـ 
 .االستبلـ كالتخزيف، البرمجة كالتسيير: أساسيتيف ليا تتمثبلف في

 : كتتمثؿ في القياـ بالمياـ التالية: (Réception et Magasinage)االستالم والتخزين -1

 مضاء كصؿ االستبلـ؛  استبلـ البضائع كا 

 مسؾ بطاقات مخزكف المكاد بالكميات؛ 

 السير الدائـ عمى مخزكف األماف لؤلصناؼ التي تككف تحت مسؤكليتيا؛ 

 تسميـ األصناؼ المطمكبة طبقا لطمبات التمكيف المرسمة مف طرؼ المصالح كاألقساـ المستعممة ليا؛ 

 ترتيب أذكنات االستبلـ كاإلخراج؛ 

 (جرد في شير جكاف كآخر في شير ديسمبر)الجرد المادم حسب الفترة المعمكؿ بيا في المؤسسة. 

 :كتتمثؿ في القياـ بالمياـ التالية: (Programmation et gestion)البرمجة والتسيير -2

 حساب تكاليؼ الشراء لمبضائع المستكردة؛ 

 مسؾ بطاقات مخزكف المكاد بالكمية كالقيمة؛ 

 إعداد إحصائيات عف االستيبلكات حسب الصنؼ ككذا التقديرات البلزمة لمطمبيات؛ 

 (...مخزكف األماف، مخزكف اإلنذار، )تحييف المؤشرات الخاصة بتسيير المخزكنات. 

 إجراءات التموين بالمؤسسة: المطمب الثالث
يجب أف يمّر عبر " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب تكفير جميع االحتياجات البلزمة لجيات االستخداـإّف 

إجراءات كخطكات تؤثر عمى كقت التنفيذ كعمى الجيد المبذكؿ كعمى تكاليؼ التمكيف، فيي إذف جممة كسائؿ 
كأدكات فعالة تستخدميا مديرية التمكيف لتسييؿ القياـ بمياميا كالتي يشترط فييا أف تككف متطكرة كغير معقدة 

 :كمناسبة لمظركؼ التي تطبؽ فييا، كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في اآلتي
 : تحديد الحاجة والتعبير عنها: أوال

قبؿ المركر إلى عممية الشراء تقكـ مختمؼ المديريات كالمصالح كاألقساـ بالمؤسسة بتحديد إجمالي 
احتياجاتيا كذلؾ استنادا إلى برنامج اإلنتاج الشيرم كالميزانية التشغيمية أك االستثمارية، بعد ذلؾ يتـ  التعبير 

 : عف ىذه االحتياجات مف خبلؿ استعماؿ كثيقتيف أساسيتيف ىما
 طمب إعادة التمكيف(Demande de réapprovisionnement)؛ 

 طمب الشراء(Demande d’achat). 

 :مف مصدريف أساسييف ىما (سكاء طمب إعادة التمكيف أك طمب الشراء)كيأتي ىذا الطمب
 مصمحة تسيير المخزكنات بالنسبة لجميع األصناؼ التي دخمت في دكرة اإلنتاج؛ 
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  مختمؼ ىياكؿ كمصالح المؤسسة عندما يتعمؽ األمر باألصناؼ التي يككف تسيير مخزكناتيا خارج عف
 .اختصاصات مصمحة تسيير المخزكنات، أك األصناؼ ذات الطابع االستثنائي

 Fiches)يتـ تقديـ ىذه الطمبات إلى مصمحة الشراء كالتي يجب أف تككف مرفكقة ببطاقات تقنية

Techniques) أك بطاقات تحميؿ(Fiches d’Analyses) أك بطاقات التقديرات المتكقعة/ك(Fiches pro forma) 
كالغاية مف ذلؾ أف  صياغة كتحديد المكاصفات كالخصائص التي يجب أف تتكفر في تمؾ االحتياجاتمف أجؿ 

تعرؼ إدارة التمكيف كالجيات المعنية األخرل كالمكرد ما ىك المطمكب منيا بشكؿ كاضح كدقيؽ كتفادم كؿ 
 .، كما يجب أف تككف ىذه الطمبات مؤشر عمييا مف طرؼ رئيس كؿ مصمحة مف المصالح المعنيةغمكض

يتـ تحرير طمب إعادة التمكيف أك طمب الشراء في نسختيف، بحيث تكجو األكلى إلى مصمحة الشراء 
صدار الطمبية أما النسخة الثانية فتعاد إلى الطالب ككصؿ استبلـ  .(accusé de réception)لتسجيؿ الطمب كا 

كعند ذلؾ فقط يبدأ عمؿ مصمحة الشراء بقسمييا سكاء المحمي أك األجنبي بحيث تقـك بتكزيع االحتياجات 
تسيير )المخزكنات، االحتياجات المعبر عنيا مف طرؼ المصالح التشغيمية: شيريا باألخذ بعيف االعتبار

، إمكانيات كآجاؿ التمكيف، كذلؾ يتكقؼ عمى ما إذا كاف الشراء محميا أك (مخزكنات اإلنتاج، الصيانة أك المخبر
نشير إلى أّف االحتياجات المعبر عنيا مف . (استيراد أك محمي)أجنبيا، ثـ تقـك بعد ذلؾ بتنفيذ عمميات الشراء

مديرية  )طرؼ مختمؼ المصالح يتـ تحديدىا كفقا لبرنامج اإلنتاج المعتمد مف طرؼ مختمؼ األطراؼ المعنية
كالذم تـ إعداده عمى أساس المعايير المحددة كالمعتمدة مف  (اإلنتاج كالصيانة، مديرية المبيعات، مديرية المخبر

 .طرؼ المؤسسة، تاريخ المؤسسة، المخزكنات القائمة، االحتياجات المعبر عنيا كالطمبيات قيد التنفيذ

 : تمر عممية المكافقة عمى طمب الشراء بالخطكات التالية:دورة المصادقة عمى طمب الشراء*- 
 تحرير طمب الشراء مف طرؼ الطالب(Le demandeur)  الذم يعبر بو عف حاجتو بحيث يجب أف يككف

 ممضيا مف طرؼ رئيس مصمحتو؛

 مركر طمب الشراء إلى المديرية المالية لمراقبتو كالتحقؽ مف تكقعات الميزانية؛ 

 مركر طمب الشراء إلى مديرية التمكيف التي تعطي تأشيرة استغبلؿ الطمب؛ 

  بعد تسجيؿ طمب الشراء في مديرية التمكيف تقكـ ىذه األخيرة بتسميمو إلى رئيس مصمحة الشراء كالذم
 . بدكره يسمميا إلى قسـ الشراء المحمي أك األجنبي حسب الحالة

 : اختيار الموردين: ثانيا

بعد استبلـ طمب الشراء كبعد أف يتـ التحقؽ مف الحاجة، يبدأ قسـ الشراء المحمي أك األجنبي بالبحث 
 Fichier des)ممؼ المكرديف: عف مصادر التكريد كذلؾ استنادا عمى عدة مصادر لممعمكمات منيا

Fournisseurs)،الفكاتير األكلية (Factures pro formas)المقايسات أك التقييمات ،(Devis) البطاقات ،
 Annuaire)، الدليؿ التجارم(Catalogues)، الكتالكجات( Echantillons)، العينات(Fiches Techniques)التقنية

professionnel)،لئلشارة أّف أغمب المعمكمات تتحصؿ عمييا المؤسسة عف طريؽ ... ، الممثميف كالتقنييف
كفي بعض األحياف قد يقـك الطالب بتحديد أك تعييف المكرديف الممكف االتصاؿ بيـ . االتصاؿ الياتفي بالمكرديف
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عمى طمب الشراء ككنيـ مكرديف مشيكريف كمعركفيف في السكؽ، كبذلؾ يساعد قسمي الشراء في عممية البحث 
كالتحرم، أما في حالة عدـ تحديد الطالب لممكرديف الممكف االتصاؿ بيـ عمى طمبو لمشراء فإف قسـ الشراء 

المحمي أك األجنبي يقـك باإلعبلف عف مناقصة مفتكحة مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ طبقا لمتنظيـ المعمكؿ بو لمجنة 
كالذم يكضع تحت تصرؼ مقدمي  (Cahier des charges)الصفقات، بعد إعداد كشؼ المكاصفات

 . كشركط التعاقد مقابؿ دفع مبمغ مالي لتمكينيـ مف معرفة ترتيبات المناقصة (Les Soumissionnaires)العركض

كنشير في ىذا المجاؿ إلى أنو تكجد بعض حاالت االحتكار ذلؾ ألّف التمكيف ببعض المكاد يككف مف 
شركتا  : مثؿ" Tchin-Lait/Candia"طرؼ نفس الشركات المصنعة لآلالت التي تستخدميا مؤسسة

(COMBIBLOC et TETRA PACK) لمتمكيف بمكاد التعبئة كالتغميؼ، ك(EPI et VREUGDENHIL)  لمتمكيف
 IECO ,): ، كبعض المكرديف المختاريف كالمكافؽ عمييـ مف طرؼ المؤسسة مثؿ%14,5 ك%0بغبرة الحميب 

SIFCO, OMNICHEM, DOHLER, TONIC EMBALLAGE). 

 :(الطمبية )إصدار أمر التوريد: ثالثا

كذلؾ في حالة المادة األكلية  -، بعد استبلـ المؤسسة لعركض المكرديف يتـ إعداد جدكؿ مقارف لمعركض
كالذم يتضمف كؿ الشركط التي تمّكف مف االختيار األمثؿ كاألنسب، كبعد الدراسة - أك المكاد األساسية فقط

جدكؿ المقارف لمعركض يمكف لممؤسسة أف تقـك باالختيار األكلي لمكرد أك عدة مكرديف بحيث تحتفظ الدقيقة لؿ
بيـ تمييدا لقياميا بالمفاكضات معيـ مف أجؿ الكصكؿ إلى االختيار النيائي كالذم يتـ كفقا لعدة معايير 

 :تعتمدىا المؤسسة كىي مرتبة حسب درجة األىمية كالتالي
 سعر؛/العبلقة جكدة -

 آجاؿ التسميـ؛ -

 شركط كمكاعيد التسديد؛ -

 . القكة المالية لممكرد كقدرتو عمى تمبية تكرار طمبات المؤسسة -

باإلضافة إلى ىذه المعايير ىناؾ معايير أخرل تعتمد عمييا المؤسسة في اختيار المكرد المناسب كالقدرة 
درجة )التقنية لممكرد، الخدمات التقنية لما بعد البيع أك الصيانة، القدرة عمى التأقمـ مع المشاكؿ التي تصادفو

 ...، الطاقة اإلنتاجية، القدرة التسييرية (مركنة المكرد
كعندما يقع اختيار المؤسسة عمى مكرد معيف كمنحو الصفقة فإّف إدارة التمكيف تؤكد الطمبية بتحرير  أمر 

في ثبلث نسخ مؤشر كمكقع عمييا، أك تقـك بإمضاء العقد مع المكرد الذم تـ  (Bon de commande)التكريد
 :اختياره كمنحت لو الصفقة بحيث يحتكم ىذا العقد عمى العناصر األساسية التالية

 كالمبمغ اإلجمالي لمصفقة؛ (تعييف المادة، الكمية، السعر الكحدكم)المكضكع  -

 المطابقة كالضماف؛ -

 التسديد ككيفيات الدفع؛ -

 كاجبات المكرد؛ -
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 مكاعيد التسميـ كغرامات التأخير؛ -

 La résiliationاإلنياء  -

ذا تعمؽ األمر بالشراء األجنبي فإنو باإلضافة إلى العناصر السابقة ىناؾ عناصر أخرل يتضمنيا العقد مثؿ  :كا 

 القانكف الكاجب تطبيقو؛ -

 التأمينات كشركط الشحف؛ -

 .الضرائب، الحقكؽ كالرسكـ -

ذا تعمؽ األمر باستيراد غبرة الحميب فإنو يجب عمى المؤسسة أكال كقبؿ كؿ شيء أف تكجو طمب إلى  كا 
أما في حالة المشتريات المحمية فإّف إرساؿ كصؿ الطمب . كزارة الفبلحة لمحصكؿ عمى ترخيص صحي لبلستيراد

 .يكفي لبدء عممية الشراء
أما مف جية المكرد، فإنو يقـك بدكره بالتأكيد عمى الطمبية كالمصادقة عمى الشركط المتفؽ عمييا مع 
المؤسسة ثـ يقـك بإرجاعيا ليا ليتـ التأشير عمييا مف طرؼ مدير التمكيف كالمدير العاـ ثـ ترجع إلى المكرد 

 .  بمثابة عقد بيف الطرفيف- كصؿ الطمب المصادؽ عميو-ثانية، كبالتالي تصبح ىذه الكثيقة
 :متابعة تنفيذ الطمبية أو العقد: رابعا

باالتصاؿ المستمر بالمكرديف لتذكيرىـ بمكاعيد التسميـ تضمف مديرية التمكيف متابعة تنفيذ الطمبيات كذلؾ 
، كما أنيا المتفؽ عمييا، كمعرفة أّم تعديؿ أك تغيير مف طرفيـ التخاذ اإلجراءات البلزمة في الكقت المناسب

تقيـ بانتظاـ كباستمرار خدمات المكرديف كذلؾ عمى أساس معايير مكضكعية محددة مف خبلؿ إعداد بطاقة 
اليكية كالتقييـ لكؿ مكرد، كذلؾ تتكفر المؤسسة عمى نظاـ التقكيـ المستمر ألداء المكرديف كالذم يتـ مرة كاحدة 

عمى ثبلث معايير رئيسية، ككؿ معيار مجزأ إلى معايير فرعية يقابؿ كؿ في السنة، بحيث يحتكم ىذا النظاـ 
معيار عدد مف النقاط حسب األىمية المعطاة لو في المؤسسة، تتـ التقييمات مرة كاحدة في السنة عمى أساس 

 نقطة، بعد ذلؾ يتـ الترتيب حسب عدد النقاط التي يتحصؿ 30 بمجمكع نقاط مستيدفة تساكم 1شبكة التقييـ
 :عمييا كؿ مكرد كذلؾ حسب الفئات التالية

 A : 22مكرد ممتاز، عندما يككف عدد النقاط أكبر مف. 

 B : 22 ك 12مكرد جيد، عندما يككف عدد النقاط محصكرا بيف. 

 C: 12مكرد متكسط، عندما يككف عدد النقاط أقؿ مف. 
 .نشير إلى أّف ىذا التقكيـ يتعمؽ فقط بمكردم المكاد الحرجة كاإلستراتيجية كالتي عمى رأسيا غبرة الحميب

 :الفحص واالستالم: خامسا

المطار، يقـك مسؤكلك التمكيف بمراقبة / بعد استكماؿ اإلجراءات المتعمقة بالبنؾ ككصكؿ المكاد إلى الميناء
كفحص كؿ الكثائؽ كالمستندات المرافقة لتمؾ المكاد كتقديـ كؿ الكثائؽ الضركرية لككيؿ العبكر الستكماؿ 

 . ككؿ الكثائؽ األخرل لمجمركة (D3)إجراءات الجمركة، باإلضافة إلى قياميـ بتسديد الحقكؽ الجمركية كاستعادة
                                                 

1
 "Tchin-Lait/Candia"شبكة تقييـ المكرديف بمؤسسة : (09) أنظر الممحؽ رقـ 
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 :بعد كؿ اإلجراءات السابقة تأتي عممية االستبلـ كالفحص كالتي تختمؼ حسب طبيعة الشراء حيث
تتـ عممية االستبلـ مف طرؼ أميف المخزف كذلؾ بعد فحص مدل مطابقة : في حالة الشراء المحمي -1

كصؿ االستبلـ، )مع كصؿ الطمب كالكثائؽ المرافقة لتمؾ المكاد (مف حيث الكمية كالنكعية)المكاد المستممة
  .(...الفاتكرة النيائية كالكثائؽ األخرل المطمكبة كالبطاقة التقنية ككشؼ التحاليؿ

تختمؼ عممية االستبلـ في حالة االستيراد حسب نكع كطبيعة المكاد المستكردة : في حالة الشراء األجنبي -2
 :كذلؾ كما يمي

 :المواد األولية والمواد المساعدة -أ 

 تقـك مصمحة المراقبة البيطرية عمى مستكل الميناء باإلشراؼ عمى أخذ عينات مف : المواد األولية
ذراع بف " الشحنة المرسمة كالتي يتـ تقديميا لمصمحة الشراء التي بدكرىا تقـك بإرساليا إلى المخبر المتكاجد بػ

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو إذا كانت . بكالية تيزم كزك مف أجؿ القياـ بالتحاليؿ البلزمة لمتأكد مف مطابقتيا" خدة
نتائج التحاليؿ سمبية فإّنو يتـ إرجاع الشحنة إلى المكرد، أما إذا كانت عكس ذلؾ أم نتائج التحاليؿ إيجابية فإنو 

 مرفقا (*DCP)يتـ استكماؿ إجراءات جمركة الشحنة بعد مركر الممؼ الكامؿ ليا إلى مديرية المنافسة كاألسعار 
 .ببياف المكافقة لمطبيب البيطرم

لمعمـ أنو يتـ إتباع نفس اإلجراءات السالفة الذكر في حالة استيراد المنتجات التي يعاد بيعيا عمى حاليا 
 .( Lait en poudre 500G)مثؿ الحميب الجاؼ

 استبلـ ىذا النكع مف المكاد يتـ مباشرة في مخازف المؤسسة، بحيث تتـ عممية المراقبة :المواد المساعدة 
 . استعماليا في اإلنتاج كالفحص لمدل مطابقتيا مف طرؼ المخبر سكاء عمى مستكل المخازف أك قبؿ

 االستبلـ يتـ مخازف المؤسسة بعد مراقبة مطابقتيا مف طرؼ مصمحة الصيانة     :المعدات وقطع الغيار -ب 
 .   الميكانيكية بمديرية اإلنتاج كالصيانة بالمؤسسة

 استبلـ تجييزات اإلنتاج يتـ مف طرؼ مديرية اإلنتاج كالصيانة كفقا لشركط التعاقد :تجهيزات اإلنتاج -ج 
 .   المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ

كثيقة إجبارية يجب إنجازىا لكؿ صنؼ دخؿ إلى المخزف،  (Bon de réception)يعتبر كصؿ االستبلـ
النسخة األصمية تقدـ لمصمحة المحاسبة كالتي ترفؽ مع الفاتكرة : حيث يتـ تحريره في أربع نسخ تكزع كالتالي

عندما يتـ إصدار أمر التسديد، كالنسخة الثانية لمصمحة تسيير المخزكنات، الثالثة تكضع في ممؼ المكرديف أما 
 .الرابعة فيحتفظ بيا أميف المخزف

 :التخزين: سادسا

كاستبلميا، ترسؿ إلى المخازف  (مراقبة كمية كنكعية)بعد فحص كمراقبة المكاد المرسمة مف طرؼ المكرد
مركزيف لتخزيف كي يتـ تخزينيا في انتظار استيبلكيا كفؽ البرامج المخططة ليا، بحيث تتكفر المؤسسة عمى 

مشترياتيا مف مختمؼ أصناؼ المكاد كالمكاـز أحدىما داخؿ المؤسسة مقسـ إلى قسميف، قسـ مخصص لتخزيف 
                                                 

*
 DCP : Direction de la Concurrence et des Prix 
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المكاد األكلية كاآلخر مخصص لقطع الغيار، كالمركز الثاني المتكاجد بمدينة براقي بالجزائر العاصمة كالذم 
، تتكفر مخازف المؤسسة (المشتريات المستكردة)تخصصو المؤسسة الستقباؿ المكاد األكلية القادمة مف الخارج

عمى كؿ الشركط الضركرية لمتخزيف المناسب لمختمؼ األصناؼ المشتراة لكنيا ال تتسع الستقباؿ كؿ احتياجات 
المؤسسة خاصة عندما ترغب في الشراء بكميات كبيرة اغتناما لفرص انخفاض األسعار أك تمؾ المتعمقة 

 .  بالتخفيضات
كبعد إجراء المراقبة الكمية كالنكعية عمى المكاد كالمكاـز المستممة تقـك مصمحة التخزيف بإصدار كصؿ 

يبيف الدخكؿ الفعمي لممكاد إلى المخازف كذلؾ في ثبلث نسخ، نسخة تقدـ إلى  (Bon de réception)استبلـ
 .مصمحة المحاسبة العامة كأخرل لمديرية التمكيف كتحتفظ بالثالثة في المصمحة نفسيا

 :يجب أف تسير كظيفة التخزيف عمى
التسيير المادم الجيد لممخزكنات، كذلؾ مف حيث األمكنة، التنظيـ، التصنيؼ، طريقة التخزيف، المناكلة،  -

 ... ، الترميز(étiquetage)إلصاؽ البطاقات التعريفية لؤلصناؼ

المسؾ اليكمي لممخزكنات، كذلؾ بتسجيؿ كؿ حركات الدخكؿ كالخركج لؤلصناؼ كالمعرفة الدائمة لعدد  -
ككقاعدة عامة لضماف السير الحسف لتسيير المخازف فإنو ال يسمح ألّم كاف األصناؼ في المخزكف، 

 .بالدخكؿ إلى المخزف باستثناء أميف المخزف
 :ىناؾ حالتيف لممخرجات مف مخازف المؤسسة ىما: المخرجات من مخازن المؤسسة*- 
 .المخرجات مف البضائع، المنتجات كالمكاد المكجية لبلستيبلؾ- 
 .المخرجات مف البضائع، المنتجات كالمكاد في إطار تحكيميا إلى المخزف الممحؽ لئلنتاج- 

 :تقييم حركات المخزون بالمؤسسة*- 
.  تدخؿ بتكمفة شرائيا كالتي تتمثؿ في سعر الشراء مضافا لو كؿ المصاريؼ المتعمقة بعممية الشراء:المدخالت- 

حيث يتـ احتساب تكمفة الشراء عمى أساس عناصر السعر الظاىرة في الكثائؽ التالية كالتي ليا عبلقة مباشرة 
 :بعممية الشراء
  فاتكرة المستكرد؛ 

 D3؛  

 فاتكرة النقؿ؛ 

 تصريح التأميف؛ 

 المصاريؼ المتعمقة بالتفريغ؛ 

 خدمات العبكر. 

كفي األخير يتـ إعداد بطاقة تكمفة الشراء كالتي تضـ مجمكع المصاريؼ المذككرة أعبله، ثـ يتـ التأشير عمييا 
مف طرؼ مدير التمكيف بحيث تككف مرفقة بكصؿ االستبلـ كنسخ مف الكثائؽ المذككرة سابقا، كبالتالي تصبح 

 :ىذه البطاقة كأداة إثبات 
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 لمصمحة المحاسبة لتسجيؿ العمميات المحاسبية؛ 

 لمصمحة تسيير المخزكنات لتقييـ المدخبلت إلى المخزف كتحديد التكمفة المتكسطة المرجحة الجديدة. 

 تستعمؿ المؤسسة طريقتيف لتقييـ مخرجاتيا مف المخزف، بحيث تستعمؿ طريقة الكارد أكال يخرج :المخرجات- 
فيتـ تفريغ المخزكف القديـ قبؿ المركر إلى  (Périssable)لككف مخزكناتيا قابمة لمتمؼ كالفساد (FIFO)أكال

المخزكف الجديد، أما فيما يخص التقييـ فتستعمؿ المؤسسة طريقة التكمفة الكسطية المرجحة بعد كؿ إدخاؿ 
 .(CUMP)لممخزكنات

 :مراجعة الفواتير وتسديد المورد: سابعا
يتـ في ىذه المرحمة القياـ بفحص ما كرد في الفاتكرة التي أرسميا المكرد عمى ضكء أمر التكريد كتقرير 

االستبلـ كالفحص لمتأكد مف مطابقة الفاتكرة لما كرد فييما، كترجع أىمية المراجعة إلى احتماؿ كركد أخطاء في 
أك في المكاد المرسمة أك في  (...الكميات، السعر الكحدكم، المجاميع، التخفيضات كالخصكمات)الفكاتير
يجاد الحمكؿ المناسبة قبؿ تسديد المكرديف، بعد ذلؾ يتـ ...النكعية ، مما يقتضي اتخاذ اإلجراءات البلزمة كا 

إرساؿ الفكاتير إلى مصمحة المالية لمباشرة إجراءات التسديد، لكف مع االحتفاظ بنسخة منيا في مصمحة الشراء 
 .1تفاديا إلعادة تسديد المكرد مرة أخرل

في حالة المشتريات األجنبية فإنو يتـ التسديد لمكردم المؤسسة بإحدل الطريقتيف كتجدر اإلشارة إلى أنو 
 :التاليتيف
، كىنا ال يككف التعامؿ بيف المكرد كالمؤسسة بؿ التعامؿ يتـ بيف بنؾ (Lettre de crédit)قرض بضماف -

 .المكرد كبنؾ المؤسسة، إذ بمجرد شحف البضاعة عمى السفينة يقـك بنؾ العميؿ بالدفع لبنؾ المكرد

ال يقـك بنؾ المؤسسة بدفع المبمغ المستحؽ لممكرد إال بعد أف يقدـ ، (Remise Documentaire)تأجيؿ كثائقي -
 .ىذا األخير الكثائؽ المطمكبة لمبنؾ

 : حفظ وتوثيق المستندات: ثامنا

 بالمؤسسة، حيث يتـ جمع كترتيب كؿ الكثائؽ كالمستندات تمكيفيعتبر اإلجراء األخير مف إجراءات اؿ
تقـك المؤسسة . المتعمقة بالطمبية أك الصفقة ككذلؾ كؿ المراسبلت التي تـ تبادليا مع المكرد في ممؼ االستيراد

بحفظ ىذه المستندات كتكثيقيا ألغراض تسييرية داخمية ككأدلة إثبات قانكنية، باإلضافة إلى ككف نسبة كبيرة مف 
المشتريات ليا طابع التكرار كبالتالي يمكف الرجكع إلييا لبلسترشاد بيا في عقد صفقات مماثمة كفي اتخاذ قرار 

 . بشأف اختيار مصادر التكريد
 
 
 
 

                                                 
1
 "Tchin-Lait/Candia"مسار تسديد فكاتير المكرديف بمؤسسة: (10) أنظر الممحؽ رقـ  
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 من خالل التحكم في التموين" Tchin-Lait/Candia"مؤسسةمساهمة في تخفيض تكاليف : المبحث الثالث
إّف تكمفة المكاد األكلية تمثؿ نسبة كبيرة كمعتبرة في ىيكؿ تكاليؼ المؤسسة الصناعية، كبالتالي فإّف 

محاكلة تخفيضيا يؤدم حتما إلى تخفيض التكاليؼ الكمية لممؤسسة، كال يككف ذلؾ إال باالىتماـ بكظيفة التمكيف 
كعمى غرار مختمؼ المؤسسات الصناعية فإّف . ككنيا الكظيفة المسؤكلة عف شراء المكاد األكلية كعف تخزينيا

كما أشرنا - الشراء كالتخزيف: تقـك بيذه الكظيفة مف خبلؿ مرحمتيف أساسيتيف ىما" Tchin-Lait/Candia"مؤسسة
كتنجر عف ىاتيف المرحمتيف عدة مصاريؼ - إليو في المبحث السابؽ عند عرضنا إلجراءات التمكيف بالمؤسسة

 . تتحمميا المؤسسة تتمثؿ في مصاريؼ التمكيف كالتي يجب عمى المؤسسة متابعتيا كدراستيا مف أجؿ تخفيضيا
 أهمية المواد األولية والموازم بالمؤسسة: المطمب األول

 أهمية المواد والموازم بالنسبة لمشتريات المؤسسة: أوال
مكاد أكلية، مكاد )مف خبلؿ كظيفة التمكيف بشراء العديد مف األصناؼ" Tchin-Lait/Candia"تقـك مؤسسة

التي تحتاجيا لمقياـ بأنشطتيا عمى أكمؿ كجو،  (...إضافية كاستيبلكية، مكاد التعبئة كالتغميؼ، قطع الغيار،
، لكف ما نبلحظو في (الشراء األجنبي)أك مف السكؽ الخارجية  (الشراء المحمي)كذلؾ سكاء مف السكؽ الكطنية 

ىذه المؤسسة ىك أّف قيمة ككمية مشترياتيا الخارجية تفكؽ بكثير قيمة ككمية مشترياتيا المحمية، فيي إذف 
مرتبطة ارتباطا شبو كمي بالخارج كذلؾ مف خبلؿ عدد األصناؼ مف المكاد كالمكاـز التي يتـ استيرادىا بحيث 

 .1 صنؼ خاصة تمؾ التي تستعمميا المؤسسة في اإلنتاج كفي تعبئة كتغميؼ منتجاتيا100تفكؽ الػ
كتجدر اإلشارة إلى أّف قيمة مشتريات المؤسسة مف المكاد كالمكاـز تمثؿ نسبة جّد معتبرة مف قيمة إجمالي 

 : كىك ما يتـ تكضيحو مف خبلؿ الجدكؿ التالي%95مشترياتيا، حيث تبمغ في المتكسط 
 نسبة مشتريات المواد والموازم إلى مجموع مشتريات : (7-3)الجدول رقم

 (ج.مميون د: )الوحدة (2011- 2009 )لمفترة " Tchin-Lait/Candia"     مؤسسة

 2011 2010 2009 التعيين
 % المبالغ % المبالغ % المبالغ

 13 774 20 900 19 530  % 0المشتريات مف غبرة الحميب 

 19 1.134 9 425 14 400 % 15المشتريات مف غبرة الحميب 

 29 1.686 32 1.419 22 637 % 26المشتريات مف غبرة الحميب 

 27 1.582 27 1.222 31 868 المشتريات مف مكاد التعبئة كالتغميؼ

 9 511 8 355 7 196 المشتريات األخرل مف المكاد

 3 185 4 171 7 190 باقي المشتريات 

 100 5.872 100 4.492 100 2.821  المشتريات مجموع

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة الشراء بمؤسسة: المصدر

                                                 
1
 "Tchin-Lait/Candia "طبيعة الشراء كأصناؼ المشتريات بمؤسسة:  (11) أنظر الممحؽ رقـ  
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غبرة )يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله مدل أىمية مشتريات المؤسسة مف المكاد األكلية كالمكاـز المختمفة
، بحيث نبلحظ أنيا في ازدياد مستمر حيث كصمت في (الحميب، مكاد إضافية كاستيبلكية، مكاد التعبئة كالتغميؼ

 مف قيمة إجمالي مشتريات المؤسسة، بمعنى أّنو تقريبا كؿ مشتريات المؤسسة تتمثؿ في %97 إلى 2011سنة
 . المكاد األكلية كالمكاـز

ذا أردنا ترتيب مشتريات المؤسسة حسب أىميتيا النسبية مف قيمة المشتريات فإننا نجد أف مادة غبرة  كا 
 ثـ تمييا مكاد التعبئة كالتغميؼ بنسبة متكسطة قدرىا %59الحميب تحتؿ المرتبة األكلى بنسبة متكسطة قدرىا 

 مف قيمة إجمالي %8 مف قيمة إجمالي المشتريات، ثـ تمييا المكاد األخرل المختمفة بنسبة متكسطة قدرىا 28%
 .مشتريات المؤسسة

مف خبلؿ ما سبؽ تتجمى لنا بكضكح مدل أىمية المكاد األكلية كالمكاـز بالمؤسسة نظرا لضخامة نسبتيا 
إلى مجمكع مشترياتيا، لذلؾ يككف مف األىمية بمكاف االىتماـ بيذا الصنؼ مف المشتريات كذلؾ بالبحث عف 

 . أفضؿ الكسائؿ إلتقاف عممية شرائيا كالتحكـ فييا مف أجؿ تخفيض تكاليفيا اإلجمالية
 أهمية المواد والموازم بالنسبة الستهالكات المؤسسة: ثانيا

إّف ضخامة نسبة مشتريات المؤسسة مف المكاد األكلية كالمكاـز إلى مجمكع مشترياتيا يؤكد مدل أىمية 
ىذه المكاد بالنسبة إلجمالي استيبلكات المؤسسة، إذ تمثؿ المكاد األكلية كالمكاـز المستيمكة نسبة كبيرة مف 

كىك ما يتـ تكضيحو مف خبلؿ . %70مجمكع التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة بحيث تصؿ في المتكسط إلى 
 :الجدكؿ التالي

 نسبة تكمفة استهالك المواد والموازم إلى مجموع تكاليف : (8-3)الجدول رقم
 (ج.مميون د: )الوحدة (2011- 2009 )لمفترة " Tchin-Lait/Candia"           مؤسسة

 التعيين
2009 2010 2011 

 % المبالغ % المبالغ % المبالغ
 49 3.693 46 2.686 42 1.445 تكمفة استيبلؾ غبرة الحميب 

 18 1.332 20 1.160 24 814 تكمفة استيبلؾ مكاد التعبئة كالتغميؼ

 2 156 2 131 7 235 تكمفة استيبلؾ المكاد كالمكاـز األخرل 

 31 2.337 32 1.872 27 931 باقي التكاليف

 100 7.518 100 5.849 100 3.425 مجموع التكاليف

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة المحاسبة العامة بمؤسسة: المصدر
يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله مدل أىمية المكاد األكلية كالمكاـز بالنسبة إلجمالي التكاليؼ التي 

تتحمميا المؤسسة إذ تمثؿ نسبة معتبرة مف ىيكؿ تكاليفيا، حيث أنو رغـ ضخامة استثمارات المؤسسة كما ينجر 
عنيا مف تكاليؼ كمصاريؼ االىتبلكات التي تزداد مف سنة إلى أخرل، كرغـ العدد الكبير مف المستخدميف 

 عامؿ كما ينجر عف ذلؾ مف مصاريؼ كبيرة، كرغـ تحمميا لمصاريؼ ضخمة أخرل كتمؾ 500الذم يفكؽ 
التجارية كتمؾ المتعمقة  مقابؿ منحيا ترخيص استعماؿ عبلمتيا" Candia"المتعمقة باألتاكات التي تدفع لشركة 
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 مف إجمالي %30إال أّف قيمة كؿ ذلؾ ال يتعدل ... بالمصاريؼ المالية لتعامميا الكبير مع العديد مف البنكؾ 
تكاليؼ المؤسسة، كما أّف المكاد كالمكاـز تشكؿ أكبر عنصر في تكمفة اإلنتاج كذلؾ بنسبة تستدعي ضركرة 

لذلؾ يمكف القكؿ أنو . 1(%87بحيث ال تقؿ في الغالب عف  )التركيز عمى ىذا العنصر كالعمؿ عمى تخفيضو
إذا أرادت المؤسسة تخفيض تكاليفيا اإلجمالية فما عمييا إاّل التركيز عمى االستغبلؿ األمثؿ لممكاد كالمكاـز سكاء 

 . مف حيث التحكـ في شرائيا أك في تخزينيا
 تصنيف المواد والموازم المستهمكة بالمؤسسة: ثالثا

لقد أشرنا سابقا أّف المكاد كالمكاـز المستيمكة تشكؿ نسبة كبيرة مف االستيبلكات اإلجمالية لممؤسسة، لكف 
نظرا الختبلؼ أنكاع كأصناؼ ىذه المكاد كالمكاـز مف حيث الكمية كالقيمة، باعتبار أّف البعض منيا متكفر 

بكميات كبيرة بالنسبة لمجمكع األصناؼ كلكف بقيمة منخفضة عمى عكس البعض اآلخر الذم يككف بكمية قميمة 
كبقيمة مرتفعة، فإنو ال يمكف إعطاءىا نفس االىتماـ بؿ يجب تقسيميا حسب أىميتيا االقتصادية مف أجؿ 

الصنؼ أك األصناؼ التي يجب عمى المؤسسة التركيز عمييا كاالىتماـ بيا أكثر الكصكؿ إلى التمييز بيف 
 (ABC)كلتحقيؽ ذلؾ يتـ االعتماد عمى طريقة. كاألصناؼ التي يمكف لممؤسسة أف تقمؿ مف درجة االىتماـ بيا

حيث بكاسطتيما يمكف لممؤسسة معرفة األىمية النسبية لكؿ صنؼ مف أصناؼ المكاد  (20/80)أك طريقة
 .المستيمكة لدييا

كلتكضيح ذلؾ كتحقيؽ غرض معرفة ما ىك الصنؼ مف المكاد األكلية الذم يجب عمى المؤسسة التركيز 
كبعد اإللماـ - كمف خبلؿ ذلؾ نركز عميو نحف أيضا في دراستنا ىذه - عميو باالىتماـ كالدراسة كالتحميؿ

بمختمؼ أصناؼ المكاد األكلية التي تستعمميا المؤسسة في اإلنتاج، قمنا بإعداد الجداكؿ التالية التي تحقؽ لنا 
 :ذلؾ الغرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 (Demi écrémé CBB 1L)التكمفة المعيارية لمنتكج : (12) تـ استنتاج ىذه النسبة مف معطيات الممحؽ رقـ  
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 "Tchin-Lait/Candia"تصنيف المواد األولية المستهمكة في مؤسسة: (9-3)الجدول رقم

 (ج.مميون د): ، الوحدة2009 لسنة 20/80 و طريقة ABC                           حسب طريقة 
انتصُُف 

حست 

طرَمخ 

20/80 

انتصُُف حست 

 ABCطرَمخ 

انُست 

انًجًعخ 

% 

 لًُخ  %

االستهالن 

 انسُىٌ

لًُخ 

االستهالن 

 انسُىٌ

 انريس اسى انصُف

انًجًىعخ 

 األونً
 Aانفئخ  

39.036% 39.036% 618.75 POUDRE DE LAIT 26% MP-000003 

65.329% 26.293% 416.77 POUDRE DE LAIT 0% MP-000001 

87.858% 22.529% 357.11 POUDRE DE LAIT 15% MP-000002 

انًجًىعخ 

 انخبَُخ

 Bانفئخ  

90.118% 2.260% 35.83 SUCRE MP-000010 

91.547% 1.429% 22.65 BASE COCKTAIL MP-000018 

92.805% 1.258% 19.94 BASE ORANGE MP-000017 

95.877% 3.072% 48.70 POUDRE DE LAIT 14,5% MP-000029 

 Cانفئخ 

98.217% 2.340% 37.09 POUDRE DE LAIT 0% HS MP-000004 

99.111% 0.895% 14.18 POUDRE CACAO MP-000006 

99.346% 0.235% 3.72 POUDRE DE LAIT 28% MP-000028 

99.694% 0.349% 5.52 AVICEL PLUS STABILISANT MP-000008 

99.700% 0.005% 0.08 AROME VANILLE MP-000013 

99.713% 0.013% 0.21 CMC BSM 10 MP-000009 

99.761% 0.048% 0.76 CONCENTRE JUS PECHE/ABRICOT MP-000016 

99.794% 0.034% 0.54 AMIDON MP-000007 

99.821% 0.026% 0.42 CONCENTRE JUS ORANGE/ANANAS MP-000015 

99.852% 0.031% 0.50 CONPOUND RCM 200 MP-000031 

99.899% 0.047% 0.74 ACIDE CITRIQUE MP-000011 

99.914% 0.016% 0.25 PREMIX VITAMINE MOD IV MP-000024 

99.928% 0.014% 0.22 BASE BOISSON CITRON MP-000032 

99.937% 0.009% 0.15 CONPOUND CM 030 MP-000033 

99.974% 0.036% 0.57 MELANGE FR32822 (92-1906) MP-000030 

99.986% 0.013% 0.20 VITAMINE D3 MP-000021 

99.992% 0.006% 0.10 ACIDE ASCORBIQUE MP-000027 

99.997% 0.004% 0.07 PREMIX VITAMINE FR 870-MOD3 MP-000020 

99.999% 0.003% 0.04 CITRATE DE SODIUM MP-000012 

100.000% 0.001% 0.01 SEL DE TABLE MP-000014 

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر
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 "Tchin-Lait/Candia"تصنيف المواد األولية المستهمكة في مؤسسة: (10-3)الجدول رقم

 (ج.مميون د): ، الوحدة2010 لسنة 20/80 و طريقة ABC                   حسب طريقة 
انتصُُف حست 

 20/80طرَمخ 

انتصُُف حست 

 ABCطرَمخ 

انُست 

 % انًجًعخ 

َسجخ لًُخ 

االستهالن 

 انسُىٌ

لًُخ 

االستهالن 

 انسُىٌ

 انريس اسى انصُف

انًجًىعخ 

 األونً

 A 47,143% 47,143% 1265,84 POUDRE DE LAIT 26% MP-000003انفئخ  

75,058% 27,915% 749,55 POUDRE DE LAIT 0% MP-000001 

87,551% 12,493% 335,44 POUDRE DE LAIT 15% MP-000002 

انًجًىعخ 

 انخبَُخ

 B 90,714% 3,163% 84,94 SUCRE MP-000010انفئخ  

93,196% 2,482% 66,66 BASE COCKTAIL MP-000018 

94,787% 1,590% 42,71 BASE ORANGE MP-000017 

 C  96,274% 1,487% 39,93 POUDRE DE LAIT 14,5% MP-000029انفئخ 

97,414% 1,140% 30,62 POUDRE DE LAIT 0% HS MP-000004 

98,269% 0,854% 22,94 POUDRE CACAO MP-000006 

98,890% 0,621% 16,69 AVICEL PLUS STABILISANT MP-000008 

99,117% 0,227% 6,10 AROME VANILLE MP-000013 

99,330% 0,212% 5,70 CMC BSM 10 MP-000009 

99,517% 0,187% 5,02 CONCENTRE JUS PECHE/ABRICOT MP-000016 

99,698% 0,181% 4,85 AMIDON MP-000007 

99,836% 0,139% 3,72 CONCENTRE JUS ORANGE/ANANAS MP-000015 

99,913% 0,077% 2,08 ACIDE CITRIQUE MP-000011 

99,955% 0,041% 1,11 PREMIX VITAMINE MOD IV MP-000024 

99,972% 0,017% 0,46 MELANGE FR32822 (92-1906) MP-000030 

99,984% 0,012% 0,32 VITAMINE D3 MP-000021 

99,995% 0,011% 0,30 PREMIX VITAMINE FR 870-MOD3 MP-000020 

99,999% 0,005% 0,12 CITRATE DE SODIUM MP-000012 

100,000% 0,001% 0,02 SEL DE TABLE MP-000014 

100,000% 0,000% 0,00 POUDRE DE LAIT 28% MP-000028 

100,000% 0,000% 0,00 CONPOUND RCM 200 MP-000031 

100,000% 0,000% 0,00 BASE BOISSON CITRON MP-000032 

100,000% 0,000% 0,00 CONPOUND CM 030 MP-000033 

100,000% 0,000% 0,00 ACIDE ASCORBIQUE MP-000027 

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر
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 " Tchin-Lait/Candia"تصنيف المواد األولية المستهمكة في مؤسسة: (11-3)الجدول رقم
 (ج.مميون د): ، الوحدة2011 لسنة 20/80 و طريقة ABC                    حسب طريقة 

انتصُُف 

حست طرَمخ 

20/80 

انتصُُف حست 

 ABCطرَمخ 

انُست انًجًعخ 

% 

 لًُخ %

االستهالن 

 انسُىٌ

لًُخ 

االستهالن 

 انسُىٌ

 انريس اسى انصُف

انًجًىعخ 

 األونً
 Aانفئخ  

41.473% 41.473% 1484.24 POUDRE DE LAIT 26% MP-000003 

66.615% 25.142% 899.77 POUDRE DE LAIT 0% MP-000001 

88.862% 22.247% 796.19 POUDRE DE LAIT 15% MP-000002 

انًجًىعخ 

 انخبَُخ

 Bانفئخ  
92.642% 3.781% 135.30 POUDRE DE LAIT 0% HS MP-000004 

94.748% 2.106% 75.36 SUCRE MP-000010 

 Cانفئخ 

96.047% 1.299% 46.51 BASE ORANGE MP-000017 

97.179% 1.132% 40.50 POUDRE CACAO MP-000006 

98.148% 0.969% 34.69 BASE COCKTAIL MP-000018 

98.613% 0.465% 16.64 POUDRE DE LAIT 28% MP-000028 

99.015% 0.402% 14.38 AVICEL PLUS STABILISANT MP-000008 

99.230% 0.215% 7.70 AROME VANILLE MP-000013 

99.412% 0.182% 6.50 AMIDON MP-000007 

99.533% 0.122% 4.35 MELANGE FR32822 (92-1906) MP-000030 

99.650% 0.116% 4.16 CMC BSM 10 MP-000009 

99.729% 0.079% 2.84 CONCENTRE JUS PECHE/ABRICOT MP-000016 

99.802% 0.073% 2.62 CONCENTRE JUS ORANGE/ANANAS MP-000015 

99.864% 0.062% 2.22 CONPOUND RCM 200 MP-000031 

99.899% 0.034% 1.23 ACIDE CITRIQUE MP-000011 

99.927% 0.028% 1.00 BASE BOISSON CITRON MP-000032 

99.951% 0.024% 0.87 POUDRE DE LAIT 14,5% MP-000029 

99.969% 0.018% 0.65 CONPOUND CM 030 MP-000033 

99.985% 0.016% 0.57 VITAMINE D3 MP-000021 

99.997% 0.012% 0.43 ACIDE ASCORBIQUE MP-000027 

99.999% 0.002% 0.08 CITRATE DE SODIUM MP-000012 

100.000% 0.001% 0.03 SEL DE TABLE MP-000014 

100.000% 0.000% 0.00 PREMIX VITAMINE MOD IV MP-000024 

100.000% 0.000% 0.00 PREMIX VITAMINE FR 870-MOD3 MP-000020 

 "Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر
يتبيف لنا مف خبلؿ الجداكؿ السابقة كالمتعمقة بتصنيؼ المكاد األكلية المستيمكة في المؤسسة 

الصنؼ الذم يجب عمى المؤسسة التركيز عميو باالىتماـ كالدراسة كالمتابعة مف خبلؿ أّف  (2011-2009)لمفترة
كذلؾ لتصنيفيا  (%15، %0، %26)تكجيو جيكدىا اإلدارية كالرقابية القصكل ىك غبرة الحميب بأنكاعيا الثبلثة

 .(20/80)كضمف المجمكعة األكلى كفقا لطريقة (ABC)كفقا لطريقة (A)ضمف الفئة
 ككنيا تصنؼ %26لذلؾ سنركز في دراستنا ىذه عمى كيفية التحكـ في التمكيف بمادة غبرة الحميب 

 مف القيمة اإلجمالية لبلستيبلكات السنكية لممؤسسة، كما أنيا %43بمتكسط نسبة قدرىا  (A)األكلى ضمف الفئة
 مف تكمفة إنتاج أغمب أنكاع منتجات المؤسسة، كمف %45تشكؿ أكبر عنصر مككف لتكمفة اإلنتاج حيث تمثؿ 
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، ىذا باإلضافة إلى ككف المؤسسة 1 مف القيمة اإلجمالية لممكاد األكلية المستعممة في اإلنتاج%74  إلى 45%
 مف احتياجاتيا مف ىذه المادة كبالتالي تتحمؿ مف أجميا تكاليؼ جّد معتبرة، األمر %82تستكرد في المتكسط 

الذم يتطمب التركيز عمى ىذا النكع مف المكاد أكثر مف غيره في عممية التحميؿ كالتخطيط كالعمؿ عمى تخفيض 
 .  تكاليفو
  بالمؤسسة% 26 تطور مشتريات غبرة الحميب: رابعا

 كذلؾ % 26 غبرة الحميبمف مادة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةفيما يمي نستعرض تطكر مشتريات 
 :(2011-2009)خبلؿ الفترة 

 " Tchin-Lait/Candia " بمؤسسة% 26 تطور مشتريات غبرة الحميب: (12-3)الجدول رقم
  (2011-2009)                      لمفترة 

(طن)الكميات  بمد المورد اسم المورد السنة  االستيراد الشراء المحمي 

2009 

SARL FM PRODUIT Algérie                       100.00              100.00      

SOUFLET NEGOCE France                       200.00                  200.00    

EURL INMAT Algérie                       591.68              591.68      

GREENFIELDS IRELAND LIMITED United Kingdom (GB)                    1 028.98              1 028.98    

EPI INGREDIENTS France                       200.00                  200.00    

F.I.T France                       300.00                  300.00    

MELKWEG HOLLAND BV Holland                       216.00                  216.00    

PROLAC S.A France                       549.80                  549.80    

    494.78 2            691.68              186.45 3                    انًجًىع

% 100% 22% 78% 

2010 

GREENFIELDS IRELAND LIMITED United Kingdom (GB)                    1 566.40              1 566.40    

MELKWEG HOLLAND BV Holland                    1 242.90              1 242.90    

PROLAC S.A France                       788.65                  788.65    

SARL HITS LAIT Algerie (Boumerdès)                       159.93              159.93      

EURL INMAT Algerie (Alger)                       722.15              722.15      

ALPHA MILKPOWDERS  HOLLAND BV                       399.53                  399.53    

    997.48 3            882.08              879.55 4                    انًجًىع

% 100% 18% 82% 

2011 

GREENFIELDS IRELAND LIMITED United Kingdom (GB)                       403.95                  403.95    

MELKWEG HOLLAND BV Holland                    1 249.93              1 249.93    

PROLAC S.A France                       549.45                  549.45    

F.I.T France                       448.73                  448.73    

EURL INMAT Algerie (Alger)                       677.68              677.68      

CANDIA France                    1 699.93              1 699.93    

    351.98 4            677.68              029.65 5                    انًجًىع

% 100% 13% 87% 

 "Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة الشراء بمؤسسة: المصدر
                                                 

1
 "Entier Speed 1L"التكمفة المعيارية لمنتكج : (13)تـ استنتاج ىذه النسبة مف معطيات الممحؽ رقـ  
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 في ازدياد مستمر % 26أّف مشتريات المؤسسة مف مادة غبرة الحميب  مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ
 فيي في تطكر مستمر، 2011 في % 3,08 كبنسبة 2010 في % 53,13مف سنة ألخرل، حيث ازدادت بنسبة 

 فبعدما كانت لكف ما نبلحظو كذلؾ أّف المؤسسة تتجو سنة بعد أخرل إلى االستيراد شبو الكمي ليذه المادة، 
 خبلؿ %74.44 أم بزيادة قدرىا 2011 في %87 قفزت إلى 2009 سنة %78نسبة كارداتيا مف ىذه المادة 
إلى ككف الكميات التي تنتجيا مزارعنا غير - حسب تصريح لممدير العاـ لممؤسسة-فترة قصيرة جدا، كيرجع ذلؾ

 فبل تجد المؤسسة الكمية الكافية لتحكيميا إلى حميب معقـ، باإلضافة إلى مستكل الجكدة غير المناسب ،كافية
لمنتجات المؤسسة، ككف ىذا الحميب يحتكم الكثير مف الميكركبات كأّف سمسمة التبريد ال تراعى في كثير مف 

 . 1األحياف
 ثـ تأتي بريطانيا % 26مادة غبرة الحميبتعتبر فرنسا مف أىـ البمداف التي تستكرد منيا المؤسسة ؿ

بكميات معتبرة كالتي " Candia" استكردت المؤسسة ىذه المادة مف شركة2011كىكلندا، كالمبلحظ أنو في سنة 
 .   مف إجمالي كارداتيا في تمؾ السنة%34بمغت 

 قمنا بإعداد الجدكؿ التالي كالذم يظير المشتريات %26كلتكضيح أكثر لتطكر مشتريات غبرة الحميب 
 :(2011-2009)السنكية لممؤسسة مف ىذه المادة كمخزكناتيا األكلية منيا خبلؿ الفترة 

  % 26المشتريات والمخزونات األولية من مادة غبرة الحميب : (13-3)الجدول رقم
  (2011- 2009 )لمفترة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب                     

 السنوات
 المخزونات األولية المشتريات

 الكميات
 (طن)

 السعر الوحدوي
 الكميات المبالغ (ج.د)

 (طن)
السعر الوحدوي 

 المبالغ (ج.د)

2009 3.186 199.840 636.690.240 165 221.506 36.548.490 

2010 4.880 290.877 1.419.479.760 271 201.412 54.582.652 

2011 5.030 335.279 1.686.453.370 525 345.740 181.513.500 

 " Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر

 في تطكر مستمر % 26نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أّف مشتريات المؤسسة مف مادة غبرة الحميب 
ككذلؾ األمر بالنسبة لمخزكناتيا األكلية، كما نبلحظ أيضا االرتفاع المستمر ألسعار شرائيا بحيث سجمت زيادة 

 .% 15,26 كذلؾ بنسبة قدرىا 2011 كاستمرت في االرتفاع في سنة 2010في سنة  45,55%قدرىا 
تتبع سياسة الشراء حسب الحاجة كبتعبير أدؽ فإّف المؤسسة اختارت " Tchin-Lait/Candia"إّف مؤسسة

 Quantités variables/ Périodes)انتياج سياسة التمكيف أك إعادة التمكيف بكميات متغيرة في فترات غير ثابتة

non fixe)  كذلؾ حسب برنامجيا التجارم التقديرم ككذلؾ طاقتيا التخزينية المتاحة، حيث أّف المؤسسة ترغب
في إتباع سياسة الشراء لمتخزيف نظرا العتمادىا الكبير عمى استيراد ىذه المادة لبلستفادة مف فرص انخفاض 

أسعارىا ككذلؾ تفاديا لكؿ المشاكؿ التي يمكف أف تنجر عف عمميات االستيراد، إال أّف محدكدية طاقتيا التخزينية 
                                                 

1
 19/04/2011لجريدة الببلد، الجزائر، " Tchin-Lait/Candia" تصريح المدير العاـ لمؤسسة 
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بحيث يمثؿ أىـ مشاكؿ - لـ يسمح ليا بذلؾ، بحيث ال تتكفر المؤسسة عمى مراكز كمساحات تخزينية كبيرة
، باإلضافة إلى ذلؾ فإّف ما يبرر ىذا االختيار ىك مكاردىا المالية كضركرة التحكـ في أصكليا -المؤسسة
 .المالية

 تطور مصاريف التموين بالمؤسسة: المطمب الثاني
في -  كما أشرنا إلى ذلؾ في الجانب النظرم مف ىذه الدراسة–بصفة عامة تتمثؿ مصاريؼ التمكيف 

 :مجمكع مصاريؼ الشراء كمجمكع مصاريؼ التخزيف، حيث
تتمثؿ مصاريؼ الشراء أساسا في ركاتب المكظفيف القائميف بعممية الشراء، مصاريؼ التحضير كالمتابعة  -

صدار الطمبيات، مصاريؼ المكاـز الكتابية، تكاليؼ االتصاالت ، (...بريد، ىاتؼ، فاكس، أنترنيت)كا 
، المصاريؼ المختمفة األخرل كالتي غالبا ما ...مصاريؼ استبلـ الطمبية كالنقؿ، التأميف، الرسـك الجمركية

 ...، الصيانة، الكيرباء كالغاز(...معدات المكتب، المباني، كسائؿ النقؿ)تتعمؽ باالىتبلكات

تتمثؿ أساسا في الفائدة عمى المبالغ المستثمرة في  )بينما مصاريؼ التخزيف فتتمثؿ في األعباء المالية -
المخزكف في حالة االقتراض مف المؤسسات المالية، أك في تجميد جزء مف رأس ماؿ المؤسسة لتمكيؿ 

، كأعباء التخزيف التي تشمؿ عمى تكاليؼ التشغيؿ لممخازف، اىتبلؾ أك إيجار المخازف، (المخزكنات
اىتبلؾ تجييزات المخازف كآالت المناكلة، التأمينات، تكاليؼ النقؿ ما بيف المخازف، تكاليؼ اإلعبلـ اآللي 

 .كمحاسبة المكاد

 "Tchin-Lait/Candia" في مؤسسة% 26كفيما يمي نكضح مصاريؼ التمكيف الخاصة بمادة غبرة الحميب 

 :(2011-2009)خبلؿ الفترة 
 % 26الحميب مصاريف شراء غبرة : أوال

عممية الشرائية ككذا مختمؼ مراحؿ اؿ" Tchin-Lait/Candia"مؤسسةمف خبلؿ تعرفنا عمى إجراءات الشراء ب
، استطعنا  حصر 1بيا، باإلضافة إلى التكضيحات كالشركحات المقدمة لنا مف طرؼ مدير التمكيف بالمؤسسة

حيث قمنا بتمخيص أىـ مككناتيا في الجدكؿ  % 26مختمؼ المصاريؼ المتعمقة بطمبيات شراء غبرة الحميب 
 :(2011-2009)التالي كالذم يخص الفترة 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Tchin-Lait/Candia" ،31/10/2011" مقابمة مع مدير التمكيف بمؤسسة 
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 " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب % 26مصاريف شراء مادة غبرة الحميب : (14-3)الجدول رقم
 (ج.د)، الوحدة(2011- 2009 )                      لمفترة 

 البيان 2009 2010 2011
 1 أجىر انًستخذيٍُ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    123 259 7               538 655 9              874 253 12       

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    544 592 2               406 448 3              384 376 4         

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     395 648                  693 009 1              621 174 1         

 2 اإلشهبر وانُشر وانعاللبد انعبيخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    959 175 4               516 031 8              445 93               

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    565 549 3               788 826 6              428 79               

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     746 887                  884 998 1              319 21               

 3 انتُمالد وانًهًبد واالستمجبالد      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    184 293                  327 495                  493 375             

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    525 278                  561 470                  718 356             

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     659 69                     780 137                  743 95               

 4 يصبرَف انجرَذ واالتصبالد انسهكُخ وانالسهكُخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    407 606 1               143 682                  015 625             

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    126 285 1               714 545                  012 500             

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     410 321                  785 159                  203 134             

 5 يصبرَف انتىحُك ونىازو انًكتت      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    931 665 4               325 535 8              228 712 8         

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    559 799 2               195 121 5              337 427 3         

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     170 700                  486 499 1              897 919             

 6 يصبرَف استالو انطهجُخ      

 6 -1 (...ثحرَخ، جىَخ،)يصبرَف انُمم انًتُىعخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    863 637 9               387 523 17            895 151 20       

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    455 770 8               944 098 16            225 338 18       

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     709 876 2               859 793 4              980 921 4         

 6 -2 يصبرَف انتأيٍُ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ      

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    363 331 2               664 945 3              231 340 4         

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     687 764                  135 515 1              761 527 1         

 6 -3 انحمىق انجًركُخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    151 520 106          858 337 138          401 938 154     

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    539 998 97             072 504 124          561 444 139     

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     078 977 24             715 401 34            094 319 35       

 6 -4 يصبرَف يرالجخ انجىدح وتحهُم انعُُبد      

  حصح وظُفح انرًىٍَ    372 104 1               674 577 1              772 782 1         

 

 

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    153 049 1               751 499 1              718 694 1         

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     938 21                     403 37                    744 38               
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 6 -5 أتعبة انعجىر وأتعبة يختهفخ أخري      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    065 686 54             753 914 72            819 122 83       

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    064 210 54             085 280 72            297 399 82       

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     890 145 18             292 325 28            930 599 29       

 6 -6 خسبئر انصرف      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    709 459 61             371 758 43            963 794 28       

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    767 167 49             697 006 35            970 035 23       

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     859 296 12             961 249 10            854 182 6         

 Swift 7- 6يصبرَف  يتعهمخ ثـ       

 حصح وظُفح انرًىٍَ    156 570 1               695 962 1              709 853 6         

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    125 256 1               156 570 1              967 482 5         

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     157 314                  742 459                  628 471 1         

 7 يصبرَف أخري       

 7 -1 اهتالن يعذاد وأحبث انًكتت      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    736 228                  151 254                  567 279             

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    242 137                  491 152                  740 167             

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     324 34                     649 44                    021 45               

 7 -2 اهتالن انًجبٍَ اإلدارَخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    650 912                  650 912                  650 912             

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    325 456                  325 456                  325 456             

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     127 114                  612 133                  478 122             

 7 -3 اهتالن يعذاد انُمم      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    562 107                  453 134                  000 315             

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    050 86                     562 107                  000 300             

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     521 21                     494 31                    520 80               

 7 -4 يصبرَف انصُبَخ وانتصهُحبد وانرعبَخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    863 007 1               829 259 1              916 586             

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    291 806                  863 007 1              533 469             

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     653 201                  102 295                  023 126             

 7 -5 (...يتعذدح األخطبر، سُبراد)يصبرَف انتأيُُبد      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    069 102                  057 85                    320 27               

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    655 81                     046 68                    588 24               

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     422 20                     924 19                    599 6                 

 7 -6 يصبرَف انكهرثبء وانًبء وانغبز ونىازو يختهفخ أخري      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    902 798 3               424 343 6              203 965 4         

  

 انحصح انخاصح تانشزاء    122 039 3               729 074 5              162 972 3         

  %26انحصح انخاصح تشزاء غثزج انحهُة     084 760                  884 485 1              128 066 1         

  %26مجموع مصاريف شراء غبرة الحميب     829 176 63             400 599 86            543 854 82       
 مف إعداد الطالب اعتمادا عمى مختمؼ كثائؽ المؤسسة : المصدر
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 :توضيحات*- 
 :إلعداد ىذا الجدكؿ تـ إتباع الخطكات التالية

، كالتركيز عمى حسابات 2011، 2010، 2009تصفح ميزاف المراجعة بعد الجرد كالخاص بالسنكات  -1
 .األعباء ككؿ الحسابات الفرعية المتعمقة بيا: المجمكعة السادسة

تكزيع األعباء حسب طبيعتيا عمى الكظائؼ، كذلؾ اعتمادا عمى معطيات داخمية لممؤسسة كمختمؼ  -2
المقاببلت التي تـ إجراؤىا مع كؿ مف رئيس مصمحة المحاسبة كرئيس خمية مراقبة التسيير لمحصكؿ عمى 

-  طبعا في غياب مصمحة خاصة بمحاسبة التكاليؼ- المعمكمات التي تساعد عمى إنجاز ىذا العمؿ 
اإلدارة، التمكيف، اإلنتاج، : بحيث تـ الكصكؿ إلى تحديد أربع كظائؼ يتـ تكزيع ىذه األعباء عمييا كىي

 . التكزيع

بعد تحديد حصة كظيفة التمكيف مف مختمؼ األعباء، يككف بإمكاننا تحديد الحصة الخاصة بمصمحة الشراء  -3
مف ىذه األعباء كذلؾ اعتمادا عمى مختمؼ المعمكمات المقدمة مف طرؼ المسؤكليف بيذه المصالح، 

باإلضافة إلى استعماؿ بعض مفاتيح التكزيع المناسبة كالكميات المشتراة أك قيمة المشتريات حسب الحالة، 
 ...أك بعض المعامبلت المتفؽ عمييا بالمؤسسة كحالة تكزيع مصاريؼ الكيرباء، الغاز، الماء

 بعد معرفة حصة مصمحة الشراء مف ىذه األعباء يمكف تحديد المصاريؼ المتعمقة بشراء صنؼ كاحد مف  -4
، كذلؾ مف %26بيف مختمؼ األصناؼ التي تقكـ ىذه المصمحة بشرائيا كالمتمثؿ في مادة غبرة الحميب 

المحمي )خبلؿ االستعانة أيضا بمختمؼ المعمكمات المقدمة مف طرؼ مسؤكلي ىذه المصمحة بقسمييا
 .باإلضافة إلى استعماؿ مفاتيح التكزيع المناسبة كبعض المعامبلت المتفؽ عمييا بالمؤسسة (كاألجنبي

 % 26الحميب مصاريف تخزين غبرة : ثانيا
عممية ككذا مختمؼ مراحؿ اؿ" Tchin-Lait/Candia"مؤسسةمف خبلؿ تعرفنا كذلؾ عمى إجراءات التخزيف ب

حيث قمنا بتمخيص  % 26التخزينية بيا، استطعنا  حصر مختمؼ المصاريؼ المتعمقة بمخزكف غبرة الحميب 
 :(2011-2009)أىـ مككناتيا في الجدكؿ التالي كالذم يخص الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 "Tchin-Lait/Candia"  دراسخ حبنخ يؤسسخ تصُُع وتىزَع انحهُت             انفصم انخبنج                    

 

169 

 

 
 " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب % 26مصاريف تخزين مادة غبرة الحميب : (15-3)الجدول رقم

 (ج.د)، الوحدة(2011- 2009 )                      لمفترة 
 

 البيان 2009 2010 2011
 1 أجىر انًستخذيٍُ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    123 259 7           538 655 9          874 253 12     

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    579 666 4           132 207 6          490 877 7        

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     645 166 1           783 551 1          373 969 1        

 2 يصبرَف انجرَذ واالتصبالد انسهكُخ وانالسهكُخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    407 606 1           143 682              015 625           

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    281 321               429 136              003 125           

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     940 285               421 121              253 111           

 3 يصبرَف انتىحُك ونىازو انًكتت      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    931 665 4           325 535 8          228 712 5        

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    186 933               065 707 1          446 142 1        

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     297 233               766 426              611 285           

 4 يصبرَف ااإلعالو اِنٍ ويحبسجخ انًىاد      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    023 477 3           279 346 4          220 998 4        

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    107 043 1           884 303 1          466 499 1        

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     777 260               971 325              867 374           

 5 يصبرَف انعُبَخ ثبنًخبزٌ وثتجهُساد انتخسٍَ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    944 172               048 190              058 228           

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    650 155               043 171              252 205           

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     912 38                 761 42                313 51             

 6 يصبرَف انُمم يب ثٍُ انًخبزٌ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    889 212               209 251              451 301           

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    471 189               576 223              291 268           

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     368 47                 894 55                073 67             

 7 اهتالن انًخبزٌ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    666 116 47         666 116 47        666 116 47     

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    666 116 47         666 116 47        666 116 47     

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     166 779 11         166 779 11        166 779 11     

 8 إَجبر يسبحبد نالستغالل      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    774 306 9           626 961 9          592 046 9        

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    096 376 8           463 965 8          933 141 8        

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     024 094 2           366 241 2          483 035 2        

 9 اهتالن تجهُساد انًخبزٌ وانًُبونخ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    738 786 27         411 565 30        261 233 34     

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    738 786 27         411 565 30        261 233 34     

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     684 946 6           353 641 7          315 558 8        
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 10 اهتالن يعذاد وأحبث انًكتت      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    736 228               151 254              567 279           

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    495 91                 661 101              827 111           

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     874 22                 415 25                957 27             

 11 اهتالن انطرق انًؤدَخ نهًخبزٌ      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    000 607               000 607              000 607           

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    000 607               000 607              000 607           

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     750 151               750 151              750 151           

 12 (...يتعذدح األخطبر، كىارث طجُعُخ)يصبرَف انتأيُُبد      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    637 250 5           223 640 5          700 965 5        

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    573 725 4           212 358 5          130 369 5        

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     393 181 1           553 339 1          283 342 1        

 13 يصبرَف انكهرثبء وانًبء وانغبز ونىازو يختهفخ أخري      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    902 798 3           424 343 6          203 965 4        

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    780 759               685 268 1          041 993           

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     945 189               171 317              260 248           

 14 فىائذ انمروض      

 حصح وظُفح انرًىٍَ    841 318 27         609 782 32        000 700 37     

  

 انحصح انخاصح ترظُُز انًخشوٌ    841 318 27         609 782 32        000 700 37     

  %26انحصح انخاصح تًخشوٌ غثزج انحهُة     710 829 6           652 195 8          000 425 9        

  %26مجموع مصاريف تخزين غبرة الحميب     485 228 31         022 216 34        704 427 36     
 مف إعداد الطالب اعتمادا عمى مختمؼ كثائؽ المؤسسة: المصدر

 
إلعداد ىذا الجدكؿ تـ إتباع نفس الخطكات السابقة لتحديد حصة كظيفة التمكيف مف مختمؼ األعباء، بعد 

ذلؾ يتـ تحديد الحصة الخاصة بمصمحة تسيير المخزكنات مف ىذه األعباء كذلؾ اعتمادا عمى مختمؼ 
المعمكمات المقدمة مف طرؼ مسؤكلي ىذه المصمحة، باإلضافة إلى استعماؿ بعض مفاتيح التكزيع المناسبة 

كالكميات المخزنة أك قيمتيا أك المساحة المستغمة في المخازف حسب الحالة أك بعض المعامبلت المتفؽ عمييا 
كبعد معرفة حصة مصمحة تسيير المخزكنات مف ىذه األعباء يمكف تحديد المصاريؼ المتعمقة بقسـ . بالمؤسسة

تسيير مخزكنات المكاد األكلية كمف خبلليا تحديد المصاريؼ المتعمقة بتخزيف صنؼ كاحد مف بيف مختمؼ 
، كذلؾ مف خبلؿ االستعانة أيضا %26األصناؼ التي يقكـ ىذا القسـ بتخزينيا كالمتمثؿ في مادة غبرة الحميب 

بمختمؼ المعمكمات المقدمة مف طرؼ مسؤكلي ىذه المصمحة باإلضافة إلى استعماؿ مفاتيح التكزيع المناسبة 
 .كبعض المعامبلت المتفؽ عمييا بالمؤسسة

يمكننا  %26بعدما تعرفنا عمى مجمكع كؿ مف مصاريؼ الشراء كمصاريؼ التخزيف لمادة غبرة الحميب
اآلف حساب مصاريؼ التمكيف ليذه المادة ككذا تكمفة تمكيف الطف الكاحد منيا كذلؾ مف خبلؿ إعداد الجدكؿ 

 : التالي
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 (            ج.د)الوحدة:  (2011-2009)لمفترة   % 26مصاريف تموين وتكمفة شراء مادة غبرة الحميب : (16-3)الجدول رقم
 انجُبٌ 2009 2010 2011

  يصارَف انشزاء (1)    829 176 63          400 599 86              543 854 82          

 يصارَف انرخشٍَ (2)    485 228 31          022 216 34              704 427 36          

 (2+)(1=)(3) يصبرَف انتًىٍَ (3)    314 405 94        422 815 120           247 282 119       

 (طٍ)انكًُح انًشرزاج (4)    186 3                     880 4                        030 5                    

 (4/)(3=)(5)  %26تكهفخ تًىٍَ نطٍ يٍ غجرح انحهُت  (5)    631 29                  757 24                      714 23                  

 لًُح انًشرزَاخ (6)    920 780 636        872 393 419 1        650 288 686 1    

 (6+)(3=)(7) تكهفخ انشراء اإلجًبنُخ (7)    234 186 731        294 209 540 1        897 570 805 1    

 (4/)(7=)(8) % 26تكهفخ شراء انطٍ يٍ غجرح انحهُت  (8)    500 229                617 315                   960 358               

 (4/)(6=)(9)يتىسط سعر انشراء نهطٍ (9)    868 199                859 290                   246 335               

 ػذد يزاخ االطرالو (10) 11 12 10

 (10/)(1=)(11)يصبرَف شراء انطهجُخ انىاحذح  (11)    348 743 5             617 216 7                454 285 8            

     %26يصبرَف تخسٍَ انطٍ انىاحذ يٍ غجرح انحهُت  (12)    802 9                  011 7                        242 7                    
       (12)(=2)(/4) 

 مف إعداد الطالب : المصدر
تتناسب طرديا مع عدد  % 26غبرة الحميب يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أّف مصاريؼ شراء مادة 

، حيث تزداد ىذه المصاريؼ بزيادة عدد الطمبيات كتنخفض بانخفاضيا كىك (عدد مرات االستبلـ)الطمبيات
مطابؽ تماما لما تطرقنا إليو في الجانب النظرم، لكف نجد عكس ذلؾ فيما يتعمؽ بمصاريؼ التخزيف، إذ نبلحظ 

مع كاقع - التي مفادىا أّف ىذه المصاريؼ تنخفض كمما ازدادت عدد الطمبيات- عدـ تطابؽ القاعدة النظرية 
الزيادة الممحكظة في متكسط ، كذلؾ راجع حسب تقديرنا إلى "Tchin-Lait/Candia"مؤسسةىذه المصاريؼ ب

 2009 طف في سنة 476 حيث الحظنا أنو يزداد مف سنة ألخرل، فبعدما بمغ % 26مخزكف مادة غبرة الحميب 
 أم بزيادة 2011 طف في سنة 1012، ثـ بمغ % 44,54 طف أم بزيادة قدرىا 687 بمغ 2010فإنو في سنة 

 مما يؤدم إلى التأثير عمى تكاليؼ التخزيف بالزيادة كمنو عمى تكاليؼ التمكيف بصفة عامة، ىذا % 47,31قدرىا 
مف جية، كمف جية أخرل كجكد عكامؿ أخرل ال ترتبط بزيادة أك انخفاض عدد الطمبيات فيي تستمر في الزيادة 
رغـ زيادة عدد الطمبيات، كالتي تتمثؿ في الجزء الثابت مف مصاريؼ التخزيف الذم تتحممو المؤسسة سكاء زاد 

بحيث تقـك المؤسسة )عدد الطمبيات أك نقص، مثؿ مصاريؼ إيجار المساحات التي يتـ استغبلليا في التخزيف 
بدفع ىذه المصاريؼ لممؤجر بصفة مسبقة كلمدة سنة كاممة سكاء تـ استغبلؿ ىذه المساحات خبلؿ تمؾ السنة أـ 

، لمعمـ أّف ىذا الجزء ... ، اىتبلؾ المخازف كمختمؼ تجييزاتيا، اىتبلؾ الطرؽ المؤدية لممخازف(لـ يتـ استغبلليا
لذلؾ يمكف . %60مف المصاريؼ يمثؿ نسبة جّد ىامة مف إجمالي مصاريؼ التخزيف كالتي تبمغ في المتكسط 

كىك الجزء المتغير ) مف إجمالي تكاليؼ التخزيف%40القكؿ أّف تأثير زيادة أك نقصاف عدد الطمبيات يككف عمى 
كىك المجاؿ الذم يمكف لممؤسسة أف تعمؿ عمى التحكـ فيو مف أجؿ تخفيضو كمف خبلؿ ذلؾ يتـ  (منيا

  .تخفيض مصاريؼ التمكيف كبالتالي تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿ
   كما يتبف لنا أيضا مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أّف نسبة مصػػاريؼ الشػػػػػراء مف إجمػػػػالي مصاريؼ التمػكيف 
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 مف إجمالي مصاريؼ التمكيف، %69أكبر مف نسبة مصاريؼ التخزيف منيا، حيث تمثؿ في المتكسط 
 :  كىك ما يمكف تكضيحو مف خبلؿ الجدكؿ التالي. أم أنيا تمثؿ أكثر مف ضعؼ مصاريؼ التخزيف 

 نسبة مصاريف الشراء والتخزين إلى إجمالي مصاريف التموين لمادة غبرة: (17-3)الجدول رقم
 (2011- 2009 )لمفترة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب % 26                     الحميب 

2011 2010 2009 
 انجُبٌ

 انًجبنغ % انًجبنغ % انًجبنغ %

 يصارَف انشزاء    829 176 63       67%    400 599 86       72%    543 854 82       69%

 يصارَف انرخشٍَ    485 228 31       33%    022 216 34       28%    704 427 36       31%

 يصبرَف انتًىٍَ    314 405 94       100%    422 815 120     100%    247 282 119     100%

 مف إعداد الطالب : المصدر
 دراسة تحميمية لواقع التموين بالمؤسسة: المطمب الثالث

كتحديدنا " Tchin-Lait/Candia"مؤسسة ب% 26مادة غبرة الحميببعد تحديدنا لمصاريؼ التمكيف المتعمقة ب
-2009)الفترة لمختمؼ مككناتيا، يمكننا التطرؽ اآلف إلى دراسة كتحميؿ كاقع التمكيف بيذه المادة خبلؿ 

، كالتي نسعى مف خبلليا إلى البحث عف كيفية تخفيض مصاريؼ التمكيف بيذه المادة األساسية كالتحكـ (2011
لذلؾ نقـك بالبحث عف عدد الطمبيات المثمى ككمية كؿ طمبية مف . فييا مف أجؿ تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿ

، ثـ نقـك بإسقاط المعمكمات المتحصؿ عمييا عمى كاقع التمكيف "كيمسف"ىذه المادة مف خبلؿ استعماؿ نمكذج 
 ".Tchin-Lait/Candia"مؤسسةبيذ المادة في 

 :2009 لسنة % 26دراسة تحميمية لمتموين بغبرة الحميب: أوال
 : مف خبلؿ الجدكؿ التالي2009 خبلؿ سنة %26يمكف تتبع حركة الدخكؿ كالخركج الشيرم لمادة غبرة الحميب

 2009لسنة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب %26حركة الدخول والخروج الشهري لغبرة الحميب: (18-3)الجدول رقم
 الشهر المدخالت المخرجات المخزونات النهائية

 (طٍ)انكًُبد  (د.د)انسعر انىحذوٌ  (طٍ)انكًُبد  (د.د)انسعر انىحذوٌ  (طٍ)انكًُبد 

 انًخسوٌ األونٍ    165                   506 221               

 2009جاَفٍ     199                   618 211             202                  357 238            162                        

 2009فُفزٌ     325                   753 219             307               824 210            180                        

 2009يارص     292                   997 216             187                  067 221            285                        

 2009أفزَم     400                   637 205             162               301 207            523                        

 2009ياٌ     484                   191 188             176               084 200            831                        

 2009جىاٌ     128                   460 173             297               817 184            662                        

 2009جىَهُح     299                   621 188             347               180 183            614                        

 2009أوخ     95                     000 190             395               754 184            314                        

 2009طثرًثز     208                   025 197             407               374 206            115                        

 2009أكرىتز                         91    701 207            24                          

 2009َىفًثز     316                   361 208             305               182 209            35                          

 2009دَظًثز     440                   577 188             205               060 184            270                        

 انًجًىع انسُىٌ    351 3                               081 3                 

 "Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر
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 :  تطبيق نموذج ويمسن*- 
 حسب ىذا النمكذج ككما أشرنا إليو في الجانب النظرم، فإنو يمكف استخراج الكمية التي تؤدم إلى 

 : تخفيض مصاريؼ التمكيف باستعماؿ العبلقة التالية

                                                  
Ui

CaC
Q

pass..2
*  

 :  بحيث
- Cpass  :مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة. 
- i  :مف متكسط المخزكفمئكية االحتفاظ بالمخزكف كالذم يمثؿ نسبة عامؿـ   
- U  : الكحدكم لممادة الشراء سعر
- Ca  :مجمكع االستيبلكات أك االستخداـ السنكم 

 :كلتطبيؽ ىذه العبلقة يجب أكال معرفة كتحديد كؿ عنصر مف العناصر المككنة ليا بحيث
 Cpass  : ج . د5.743.348مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة، تـ تحديدىا مف قبؿ كالتي تقدر بػ 

  11= عدد الطمبيات 

 U  : ج. د199.868 = %26لحميب غبرة المادة (طف)الكحدكم الشراء سعر 
 Ca  : طف3.081= مجمكع االستيبلكات السنكية  

 i  :لتحديد ىذا المعامؿ يجب أكال تحديد متكسط المخزكف ثـ قيمتو:  االحتفاظ بالمخزكفعامؿـ.  
 كباعتبار حركة مخزكف ىذه المادة غير منتظمة، يتـ  %26مادة غبرة الحميبلتحديد متكسط مخزكف 
 :استخداـ العبلقة التالية

Sm t1 + t2 + t3 + t4 =  
s + s1

2
t1 +

S1 + s2

2
t2 +

S2 + s3

2
t3 +

S3 + s4

2
t4 +

S4 + sf

2
tf  

 .مخزكف بداية الفترة األكلى، الثانية، الثالثة كالرابعة عمى التكالي: S4, S3, S2, S1, s: -  بحيث يمثؿ 
  -       sf, s4, s3, s2, s : مخزكف نياية الفترة األكلى، الثانية، الثالثة كالرابعة كاألخيرة عمى التكالي. 

 :كلتحديد ذلؾ نقـك بإعداد الجدكؿ التالي
 " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب % 26 متوسط مخزون غبرة الحميب :(19-3)الجدول رقم

 وتحديد معدل مصاريف التخزين 2009 لكل فترة من سنة                      
t11 t10 t9 t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 ٌانفتراد/ انجُب 

شهز 

 واحذ

شهز 

 شهزٍَ واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 انفترح واحذ

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 انًخسوٌ األونٍ 165 162 180 285 523 831 662 614 314 24 35

 انًشترَبد 199 325 292 400 484 128 299 95 208 316 440

 انًخسوٌ انُهبئٍ 162 180 285 523 831 662 614 314 24 35 270

 يتىسط انًخسوٌ نكم فترح 263,5 333,5 378,5 604 919 810.5 788 511,5 546 187,5 372,5

 يتىسط انًخسوٌ انسُىٌ 476.13

 (د.د)لًُخ يتىسط انًخسوٌ 95.162.152

 يعذل يصبرَف انتخسٍَ 33%

 مف إعداد الطالب: المصدر
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 :توضيح*- 
مخزكف أكلي، المشتريات، المخزكف )يتـ استخراج متكسط مخزكف كؿ فترة مف خبلؿ جمع العناصر الثبلثة -

 (.ضربيا في الفترة)كترجيحيا بكؿ فترة مف الفترات الخاصة بيا (النيائي

 .12يتـ حساب متكسط المخزكف السنكم بجمع متكسط مخزكف كؿ فترة مف الفترات كقسمتيا عمى  -

 متكسط سعر شراء الطف الكاحد مف Xيتـ حساب قيمة متكسط المخزكف بضرب متكسط المخزكف السنكم -
 .%26لحميبغبرة ا

 .يتـ حساب معدؿ مصاريؼ التخزيف بقسمة مصاريؼ التخزيف عمى قيمة متكسط المخزكف -
يمكف حساب كمية كعدد الطمبيات " كيمسف"كبعد معرفة كتحديد كؿ عنصر مف العناصر المككنة لنمكذج 

 :، كذلؾ كالتالي2009التي تخفض مصاريؼ التمكيف لسنة 

51,732
33,0199868

308157433482
* 




Q 

الكاجب عمى المؤسسة طمبيا كي تككف مصاريؼ  %26مادة غبرة الحميبأم أّف الكمية المثمى مف 
 .طف 732,51:  التمكيف في أدنى مستكياتيا ىي

 .(Wilson) أو كًُح (EOQ : Economic Order Quantity) لمطمباالقتصاديةالكمية ىذه الكمية تسمى ب
 .(عدد الطمبيات االقتصادية)العدد األمثؿ لمطمبيات حسابكمف خبلليا يمكف 

مجمكعممطمب االستيبلكات: بحيث
الكمية االقتصادية 

=   :      أم  العدد األمثؿ لمطمبيات
Q*

Ca
  N*   

21,4
51,732

3081
     N*  

   
 : كما يمكف حساب العدد األمثؿ لمطمبيات كفؽ العبلقة التالية

 
passC

UiCa
  N*  

.2

.
  

        
21,4: كمنو

57433482

33,01998683081





   N*    

  
 . طمبيات في السنة4أم أّف عدد الطمبيات المثمى ىك 
 مرة، بحيث 11 بدال مف 2009 مرات في سنة 4 %26لحميب غبرة امادةبمعنى أّف المؤسسة تقكـ باستبلـ 

 . طف883,47طف لكؿ كاحدة، أما الطمبية الرابعة فتككف بكمية  732,51تككف كميات الطمبيات الثبلثة األكلى 
: كبالتالي فإّف فترة الطمب عبارة عف

 

  
N*

  t  
12


           

85,2
21,4

12
     t  

    

 
 . يكـ25 شيريف ك أم أّف فترة الطمب المثمى ىي

فإذا أرادت المؤسسة تخفيض تكاليفيا مف خبلؿ تخفيض تكاليؼ التمكيف كجعميا عند أدنى مستكياتيا فإّف 
 يـك أم 25عمييا إصدار أربع طمبيات خبلؿ ىذه السنة بحيث أّف الزمف الفاصؿ بيف طمبية كأخرل ىك شيريف ك

 . دفعة11 يكـ، مع العمـ أنيا كانت تشترم ىذه االحتياجات السنكية عمى 85
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 ، بحيث بإدخالنا لممعطيات *"WINQSB"كما يمكف تحديد الكمية المثمى بيانيا كذلؾ اعتمادا عمى برنامج 
يظير منحنى سمكؾ التكاليؼ " Results"مف القائمة " Graphic cost analysis"األساسية ثـ بالضغط عمى األمر 

 : ، كىك ما يظيره الشكؿ التالي%26الكمية لمادة غبرة الحميب 
 2009 لسنة %26تحديد الكمية االقتصادية بيانيا لمادة غبرة الحميب : (5-3)الشكل رقم 

 
 .مف إعداد الطالب: المصدر

 (َفض انكًُح انًظرخزجح طاتما) طٍ 732,51انحجى األيثم نهطهثُح هى نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أعبله أّف 

 .َذ ذماطغ يُحًُ ذكانُف االحرفاظ تانًخشوٌ يغ يُحًُ ذكانُف إصذار انطهثُاخوانرٍ ذحممد ع
المؤسسة أدنى مصاريؼ التمكيف يجب أف تتساكل مصاريؼ الشراء مع مصاريؼ التخزيف كحتى تحقؽ 

 :نظريا، حيث يمكف تحديد ىذه المصاريؼ بالعبلقة التالية

2

..
21

UiCaC
KK

pass
 

 تمثؿ مصاريؼ التخزيف : K2تمثؿ مصاريؼ الشراء ،    : K1: بحيث 

24156946
2

33,019986830815743348
21 


 KK 

 :كبالتالي فإّف مصاريؼ التمكيف ىي
48313892224156946 K48.313.892= مصاريؼ التمكيف:  كمنو  

 :كما يمكف تحديد مصاريؼ التمكيف كما يمي
 عدد الطلبٌات المثلى×مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة = مصاريؼ الشراء  

                                                 
*
  برنامج تسيير المخزكنات 



 "Tchin-Lait/Candia"  دراسخ حبنخ يؤسسخ تصُُع وتىزَع انحهُت             انفصم انخبنج                    

 

176 

 

 24179874=  4,21 × 5743348 =مصارٌف الشراء

 معدل مصارٌف التخزٌن×متوسط سعر الشراء الوحدوي×(االستهالك)متوسط المخزون=مصارٌف التخزٌن 

0,33=مصاريؼ التخزيف × 199868 ×
3081

4,21×2
   = 24134417 

 48.314.291 = 24134417 + 24179874= منو مصاريؼ التمكيف 

وهٍ ذمزَثا يرظاوَح يغ يصارَف انرًىٍَ انرٍ ذى حظاتها تانطزَمح انظاتمح وكذنك يغ انمًُح انرٍ َظهزها 

 ".WINQSB"التي تـ تحديدىا باستعماؿ برنامج و (5-3)انشكم انظاتك

 :انخفضت مصاريؼ التمكيف بما قيمتو" كيمسف"كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أّنو بتطبيؽ نمكذج 
  دج46.091.422 = 48.313.892 – 94.405.314

 

 :2010 لسنة % 26دراسة تحميمية لمتموين بغبرة الحميب: ثانيا
 مف خبلؿ إعداد 2010 خبلؿ سنة %26يمكف تتبع حركة الدخكؿ كالخركج الشيرم لمادة غبرة الحميب

 :الجدكؿ التالي
  % 26حركة الدخول والخروج الشهري لغبرة الحميب : (20-3)الجدول رقم

 2010لسنة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب                       
 الشهر المدخالت المخرجات المخزونات النهائية

 (طٍ)انكًُبد  (د.د)انسعر انىحذوٌ  (طٍ)انكًُبد  (د.د)انسعر انىحذوٌ  (طٍ)انكًُبد 

 انًخسوٌ األونٍ   270                   412 201               

 2010جاَفٍ     64                   039 206             229                  785 207            105                        

 2010فُفزٌ     96                   970 245             131               857 237            70                        

 2010يارص     304                   469 288             298                  621 261            76                        

 2010أفزَم     408                   070 220             345               627 238            139                        

 2010ياٌ     458                   453 272             284               073 259           313                        

 2010جىاٌ     767                   268 309             428               015 267            652                        

 2010جىَهُح     506                   617 279             425               868 278            733                        

 2010أوخ     804                     733 307             494               078 291            1043                        

 2010طثرًثز     596                   602 303             366               643 298            1273                        

                          923            302 389    548                    336 342  2010أكرىتز   199  

 2010َىفًثز     479                   449 328             529               584 311            873                          

 2010دَظًثز     200                   240 241             549               884 297            524                        

 انًجًىع انسُىٌ    150 5                               626 4                         

 "Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر
 في كؿ شير مف أشير %26نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أّف المؤسسة تقكـ بشراء مادة غبرة الحميب

 . مرة في السنة12 بكميات متغيرة مف شير آلخر، أم تستمـ ىذه المادة 2010سنة 
 :  تطبيق نموذج ويمسن*- 

مادة غبرة بإتباع نفس الخطكات السابقة يمكف الكصكؿ إلى تحديد كؿ مف الكمية المثمى لمطمبية مف 
 . كعددىا ككذا فترتيا%26الحميب
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 :يجب أكال معرفة كتحديد كؿ عنصر مف العناصر المككنة ليا بحيث" كيمسف"كلتطبيؽ نمكذج 
 Cpass  : ج . د7.216.617مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة، تـ تحديدىا مف قبؿ كالتي تقدر بػ 

  12= عدد الطمبيات 

 U  : ج. د290.859 = %26لحميب غبرة المادة (طف)الكحدكم الشراء سعر 
 Ca  : طف4.626= مجمكع االستيبلكات السنكية  

 i  :لتحديد ىذا المعامؿ يجب أكال تحديد متكسط المخزكف ثـ قيمتو:  االحتفاظ بالمخزكفعامؿـ.  
 :نقـك بإعداد الجدكؿ التالي %26مادة غبرة الحميبلتحديد متكسط مخزكف 

 " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب % 26متوسط مخزون غبرة الحميب : (21-3)الجدول رقم
 وتحديد معدل مصاريف التخزين 2010                     لكل فترة  من سنة 

t12 t11 t10 t9 t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 ٌانفتراد/ انجُب 

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 انفترح

 انًخسوٌ األونٍ 270 105 70 76 139 313 652 733 1043 1273 923 873

 انًشترَبد  64 96 304 408 458 767 506 804 596 199 479 200

 انًخسوٌ انُهبئٍ 105 70 76 139 313 652 733 1043 1273 923 873 524

 يتىسط انًخسوٌ نكم فترح 219,5 135,5 225 311,5 455 866 945,5 1290 1456 1197,5 1137,5 798,5

 يتىسط انًخسوٌ انسُىٌ 686.58

 (د.د)لًُخ يتىسط انًخسوٌ 199.698.942

 يعذل يصبرَف انتخسٍَ 17%

 مف إعداد الطالب: المصدر
يمكف حساب كمية كعدد الطمبيات " كيمسف"كبعد معرفة كتحديد كؿ عنصر مف العناصر المككنة لنمكذج 

 :، كذلؾ كالتالي2010التي تخفض مصاريؼ التمكيف لسنة 

03,1162
17,0290859

462672166172
* 




Q 

الكاجب عمى المؤسسة طمبيا كي تككف مصاريؼ  %26مادة غبرة الحميبأم أّف الكمية المثمى مف 
 . طف 1162,03:  التمكيف في أدنى مستكياتيا ىي

 :العدد األمثؿ لمطمبيات حسابكمف خبلليا يمكف 
498,3

03,1162

4626
     N*  

    
 . طمبيات في السنة4أم أّف عدد الطمبيات المثمى ىك  

 مرة، 12 بدال مف 2010 مرات في سنة 4 %26لحميب غبرة امادةبمعنى أّف المؤسسة تقكـ باستبلـ 
طف لكؿ كاحدة، أما الطمبية الرابعة فتككف بكمية   1162,03بحيث تككف كميات الطمبيات الثبلث األكلى 

 . طف1139,91
: كبالتالي فإّف فترة الطمب عبارة عف 
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N*

  t  
12


      

3
4

12
     t  

     
 . أشير3أم أّف فترة الطمب المثمى ىي 

فإذا أرادت المؤسسة تخفيض تكاليفيا مف خبلؿ تخفيض تكاليؼ التمكيف كجعميا عند أدنى مستكياتيا فإّف 
 90عمييا إصدار أربع طمبيات خبلؿ ىذه السنة بحيث أّف الزمف الفاصؿ بيف طمبية كأخرل ىك ثبلثة أشير أم 

 . دفعة12يكـ، مع العمـ أنيا كانت تشترم ىذه االحتياجات السنكية عمى 
 :  بيانيا، كىك ما يظيره الشكؿ التالي%26كما يمكف تحديد الكمية االقتصادية لمادة غبرة الحميب 

 2010 لسنة %26تحديد الكمية االقتصادية بيانيا لمادة غبرة الحميب : (6-3)الشكل رقم 

 
 مف إعداد الطالب: المصدر

 .(َفض انكًُح انًظرخزجح طاتما) طٍ 1162,03انحجى األيثم نهطهثُح هى نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أعبله أّف 

المؤسسة أدنى مصاريؼ التمكيف يجب أف تتساكل مصاريؼ الشراء مع مصاريؼ التخزيف نظريا، كحتى تحقؽ 
 :حيث يمكف تحديد ىذه المصاريؼ بالعبلقة التالية

28728990
2

17,029085946267216617
21 


 KK 

 :كبالتالي فإّف مصاريؼ التمكيف ىي
57457980228728990 K57.457.980= مصاريؼ التمكيف:  كمنو  

 :كما يمكف تحديد مصاريؼ التمكيف كما يمي
 عدد الطلبٌات المثلى×مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة = مصاريؼ الشراء  

 28722136=  3,98 × 7216617 =مصارٌف الشراء

 معدل مصارٌف التخزٌن×متوسط سعر الشراء الوحدوي×(االستهالك)متوسط المخزون=مصارٌف التخزٌن 
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0,17=مصاريؼ التخزيف × 290859 ×
4626

3,98×2
   = 28735846 

 57.457.982 = 28735846 + 28722136= منو مصاريؼ التمكيف 

وهٍ ذمزَثا يرظاوَح يغ يصارَف انرًىٍَ انرٍ ذى حظاتها تانطزَمح انظاتمح وكذنك يغ انمًُح انرٍ َظهزها 

 ".WINQSB"التي تـ تحديدىا باستعماؿ برنامج و (6-3)انشكم انظاتك

 :انخفضت مصاريؼ التمكيف بما قيمتو" كيمسف"كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أّنو بتطبيؽ نمكذج 
  دج63.357.442 = 57.457.980 – 120.815.422

 

 :2011 لسنة % 26دراسة تحميمية لمتموين بغبرة الحميب: ثالثا
 مف خبلؿ إعداد 2011 خبلؿ سنة %26يمكف تتبع حركة الدخكؿ كالخركج الشيرم لمادة غبرة الحميب

 :الجدكؿ التالي
  % 26حركة الدخول والخروج الشهري لغبرة الحميب : (22-3)الجدول رقم

 2011لسنة " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب                        

 الشهر المدخالت المخرجات المخزونات النهائية

 (طٍ)انكًُبد  (د.د)انسعر انىحذوٌ  (طٍ)انكًُبد  (د.د)انسعر انىحذوٌ  (طٍ)انكًُبد 

 انًخسوٌ األونٍ   524                   412 201               

 2011جاَفٍ                        039 206             314                  785 207            210                        

 2011فُفزٌ     754                   970 245             385               857 237            579                        

 2011يارص     300                   469 288             455                  621 261            424                        

 2011أفزَم     400                   070 220             283               627 238            541                        

 2011ياٌ     275                   453 272             430               073 259           386                        

 2011جىاٌ     600                   268 309             357               015 267            629                        

 2011جىَهُح     400                   617 279             389               868 278            640                        

 2011أوخ     677                     733 307             445               078 291            872                        

 2011طثرًثز     487                   602 303             440               643 298            919                        

                         1388            302 389    218                    336 342  2011أكرىتز   687  

 2011َىفًثز     450                   449 328             376               584 311            1462                         

 2011دَظًثز                        240 241             318               884 297            1144                        

 انًجًىع انسُىٌ    554 5                               410 4                         

 "Tchin-Lait/Candia"مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمكمات مف مصمحة تسيير المخزكنات بمؤسسة: المصدر

 في كؿ مف شير جانفي %26نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أّف المؤسسة لـ تقـ بشراء مادة غبرة الحميب 
 ، أما في األشير الباقية فقد قامت بشراء كميات متفاكتة مف شير آلخر، أم استممت 2011كديسمبر مف سنة 

 . مرات في السنة10ىذه المادة 
 :  تطبيق نموذج ويمسن*- 

مادة غبرة بإتباع نفس الخطكات السابقة يمكف الكصكؿ إلى تحديد كؿ مف الكمية المثمى لمطمبية مف 
 . كعددىا ككذا فترتيا%26الحميب
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 :يجب أكال معرفة كتحديد كؿ عنصر مف العناصر المككنة ليا بحيث" كيمسف"كلتطبيؽ نمكذج 
 Cpass  : ج . د8.285.454مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة، تـ تحديدىا مف قبؿ كالتي تقدر بػ 

  10= عدد الطمبيات 

 U  : ج. د335.246 = %26لحميب غبرة المادة (طف)الكحدكم الشراء سعر 
 Ca  : طف4.410= مجمكع االستيبلكات السنكية  

 i  :لتحديد ىذا المعامؿ يجب أكال تحديد متكسط المخزكف ثـ قيمتو:  االحتفاظ بالمخزكفعامؿـ.  
 :نقـك بإعداد الجدكؿ التالي %26مادة غبرة الحميبلتحديد متكسط مخزكف 

 " Tchin-Lait/Candia"مؤسسةب % 26متوسط مخزون غبرة الحميب : (23-3)الجدول رقم
 2011                     لكل فترة من سنة 

t10 t9 t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 ٌانفتراد/ انجُب 

شهز 

 شهزٍَ واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

شهز 

 واحذ

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 انفترح

 انًخسوٌ األونٍ 524 579 424 541 386 629 640 872 919 1388

 انًشترَبد  754 300 400 275 600 400 677 487 687 450

 انًخسوٌ انُهبئٍ 579 424 541 386 629 640 872 919 1388 1144

 يتىسط انًخسوٌ نكم فترح 1857 651,5 682,5 601 807,5 834,5 1094,5 1139 1497 2982

 يتىسط انًخسوٌ انسُىٌ 1012.21

 (د.د)لًُخ يتىسط انًخسوٌ 339.338.795

 يعذل يصبرَف انتخسٍَ 11%

 مف إعداد الطالب: المصدر

يمكف حساب كمية كعدد الطمبيات " كيمسف"كبعد معرفة كتحديد كؿ عنصر مف العناصر المككنة لنمكذج 
 :، كذلؾ كالتالي2011التي تخفض مصاريؼ التمكيف لسنة 

71,1407
11,0335246

441082854542
* 




Q 

الكاجب عمى المؤسسة طمبيا كي تككف مصاريؼ  %26مادة غبرة الحميبأم أّف الكمية المثمى مف 
 . طف 1407,71:  التمكيف في أدنى مستكياتيا ىي

 :العدد األمثؿ لمطمبيات حسابكمف خبلليا يمكف 
13,3

71,1407

4410
     N*  

 
 . طمبيات في السنة3أم أّف عدد الطمبيات المثمى ىك 
 مرات، بحيث 10 بدال مف 2011 مرات في سنة 3 %26لحميب غبرة امادةبمعنى أّف المؤسسة تقكـ باستبلـ 
 . طف1594,58 طف لكؿ كاحدة، أما الطمبية الثالثة فتككف بكمية 1407,71تككف كميات الطمبيتيف األكليتيف 

: كبالتالي فإّف فترة الطمب عبارة عف 
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N*

  t  
12


   

83,3
13,3

12
     t  

    
 . أشير تقريبا4 يكما أم 25 أشير ك3أم أّف فترة الطمب المثمى ىي 

فإذا أرادت المؤسسة تخفيض تكاليفيا مف خبلؿ تخفيض تكاليؼ التمكيف كجعميا عند أدنى مستكياتيا فإّف 
 25عمييا إصدار ثبلث طمبيات خبلؿ ىذه السنة بحيث أّف الزمف الفاصؿ بيف طمبية كأخرل ىك ثبلثة أشير ك

 . دفعات10 يكـ، مع العمـ أنيا كانت تشترم ىذه االحتياجات السنكية عمى 115يـك أم 
 :  بيانيا، كىك ما يظيره الشكؿ التالي%26كما يمكف تحديد الكمية االقتصادية لمادة غبرة الحميب 

 2011 لسنة %26تحديد الكمية االقتصادية بيانيا لمادة غبرة الحميب : (7-3)الشكل رقم 

 
 مف إعداد الطالب: المصدر

 .(َفض انكًُح انًظرخزجح طاتما) طٍ 1407,71انحجى األيثم نهطهثُح هى نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أعبله أّف 
المؤسسة أدنى مصاريؼ التمكيف يجب أف تتساكل مصاريؼ الشراء مع مصاريؼ التخزيف نظريا، كحتى تحقؽ 

 :حيث يمكف تحديد ىذه المصاريؼ بالعبلقة التالية

25956169
2

11,033524644108285454
21 


 KK 

 :كبالتالي فإّف مصاريؼ التمكيف ىي
51912338225956169 K51.912.338= مصاريؼ التمكيف:  كمنو  

 :كما يمكف تحديد مصاريؼ التمكيف كما يمي
 عدد الطلبٌات المثلى×مصاريؼ شراء الطمبية الكاحدة = مصاريؼ الشراء  

 25933471=  3,13 × 8285454 =مصارٌف الشراء

 معدل مصارٌف التخزٌن×متوسط سعر الشراء الوحدوي×(االستهالك)متوسط المخزون=مصارٌف التخزٌن 

0,11=مصاريؼ التخزيف × 335246 ×
4410

3,13×2
   = 25978887 
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 51.912.358 = 25978887 + 25933471= منو مصاريؼ التمكيف 

وهٍ ذمزَثا يرظاوَح يغ يصارَف انرًىٍَ انرٍ ذى حظاتها تانطزَمح انظاتمح وكذنك يغ انمًُح انرٍ َظهزها 

 ".WINQSB"التي تـ تحديدىا باستعماؿ برنامج و (7-3)انشكم انظاتك

 :انخفضت مصاريؼ التمكيف بما قيمتو" كيمسف"كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أّنو بتطبيؽ نمكذج 
  دج67.369.909 = 51.912.338 – 119.282.247

 

يمكف تمخيص النتائج " كيمسف"كمف أجؿ التكضيح أكثر النخفاض مصاريؼ التمكيف بتطبيؽ نمكذج 
 : السابقة في الجدكؿ التالي

  % 26أثر استخدام نموذج ويمسن في تسيير مخزون غبرة  الحميب : (24-3)الجدول رقم
 (2011-2009)لمفترة" Tchin-Lait/Candia"مؤسسة                       ب

 مف إعداد الطالب: المصدر

نبلحظ أّف استخداـ النمكذج المختار سيمّكف المؤسسة مف تخفيض مصاريؼ التمكيف بنسبة متكسطة قدرىا 
 . كىي نسبة جّد معتبرة52%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيان 2009 2010 2011
 مصاريؼ التمكيف قبؿ تطبيؽ النمكذج    314 405 94          422 815 120           247 282 119       
  تطبيؽ النمكذجبعدمصاريؼ التمكيف     892 313 48          980 457 57              338 912 51          
 (ج.د)الفارق    422 091 46          442 357 63              909 369 67          

 %نسبة االنخفاض  %49 %52 %56
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 خالصة الفصل الثالث
لقد سمح لنا ىذا الفصؿ بالتعرؼ عمى إحدل المؤسسات االقتصادية الجزائرية التي تنتمي إلى القطاع 

كالمتمثمة في  (UHT)الخاص كالمتخصصة في مجاؿ تصنيع كتكزيع الحميب المعقـ بدرجة حرارة جد عالية
الفرنسية، بحيث تمكنت في ظرؼ " Candia"التي تعمؿ تحت العبلمة التجارية لشركة" Tchin-Lait/Candia"مؤسسة

 (UHT)قصير جدا مف فرض كجكدىا كاحتبلؿ مكانة جيدة في السكؽ المحمية ككنيا محتكرة لسكؽ الحميب المعقـ
لحد اآلف، كما تـ التعرؼ أيضا عف كاقع إحدل الكظائؼ األساسية كاليامة بيذه المؤسسة كالمتمثمة في كظيفة 
التمكيف، إذ الحظنا مف خبلؿ الدراسة التطبيقية التي أجريناىا بيا أّف ىذه الكظيفة تحتؿ مكانة ىامة في الييكؿ 
التنظيمي لممؤسسة بحيث خصصت ليا مديرية مستقمة شأنيا شأف باقي الكظائؼ الرئيسية بالمؤسسة أك أفضؿ، 

كذلؾ نظرا لضخامة المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا كالمتمثمة في ضماف تكفير كؿ االحتياجات البلزمة لمسير 
 .العادم لنشاط المؤسسة كاستمراره كذلؾ بالكمية المناسبة كفي الكقت المناسب كبأفضؿ شركط التكاليؼ كأنسبيا

  :عض النقاط كما يميكما سمح لنا ىذا الفصؿ استخبلص ب
  مف بيف أىـ العكامؿ التي ساعدت المؤسسة محؿ الدراسة مف فرض كجكدىا كاحتبلليا لمكانة جيدة في

السكؽ المحمية كاستحكاذىا عمى أكبر حصة مف سكؽ الحميب في ظرؼ قصير جدا، ىي اختيارىا لمجاؿ 
شركة  (Franchise)كاختيارىا استعماؿ ترخيص- ككنو مجاؿ جديد في الجزائر- (UHT)إنتاج الحميب المعقـ

"Candia " الفرنسية الرائدة في مجاؿ إنتاج كتصنيع الحميب كتعبئتو كذلؾ مف خبلؿ تكقيع المؤسسة التفاؽ
شراكة معيا، الشيء الذم سمح ليا مف االستفادة مف الخبرة الطكيمة ليذه الشركة ككذا استفادتيا مف السمعة 

 . العالمية لعبلمتيا

 في تكزيع منتجاتيا يشكؿ عامبل ميما في تقميؿ عدد  (المكزعيف)اعتماد المؤسسة محؿ الدراسة عمى الكسطاء
المبادالت كاالتصاالت البيعية إلى جانب تحقيؽ كفكرات الحجـ، كذلؾ نظرا لفعاليتيـ المتزايدة في تسكيؽ 

المنتجات مف خبلؿ اتصاالتيـ، خبراتيـ، تخصصيـ كنطاؽ عمميـ كىك ما يقدـ لممؤسسة أكثر مف ما يمكف 
 .ليا تحقيقو بنفسيا

  تبعية المؤسسة شبو المطمقة في مجاؿ التمكيف بالمكاد األكلية لمسكؽ الدكلية كذلؾ العتمادىا شبو الكمي في
عممية اإلنتاج عمى مكاد أكلية مستكردة خاصة غبرة الحميب كمكاد التعبئة كالتغميؼ مما يؤثر عمى سعر تكمفة 

 .منتجاتيا باالرتفاع كعميو مف الصعب التحكـ في تكاليفيا

  ىناؾ بعض حاالت االحتكار فيما يخص التمكيف ببعض المكاد األكلية كالمكاـز ككف ىذا األخير يتـ مف
 COMBIBLOC et TETRA)طرؼ نفس الشركات المصنعة لآلالت التي تستخدميا المؤسسة مثؿ شركتا

PACK) لمتمكيف بمكاد التعبئة كالتغميؼ، كشركتا(EPI et VREUGDENHIL) لمتمكيف بغبرة الحميب. 

  تمثؿ قيمة مشتريات المؤسسة مف المكاد كالمكاـز نسبة جّد معتبرة مف قيمة إجمالي مشترياتيا حيث تبمغ في
، كتشكؿ المكاد األكلية كالمكاـز المستيمكة نسبة كبيرة مف مجمكع التكاليؼ التي تتحمميا %95المتكسط 

بحيث ال تقؿ - ، كما تشكؿ أكبر عنصر في تكمفة اإلنتاج %70المؤسسة بحيث تصؿ في المتكسط إلى 
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كىي نسبة تستدعي ضركرة التركيز عمى ىذا العنصر كالعمؿ عمى تخفيضو  - %87نسبتيا في الغالب عف 
 . مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لو سكاء مف حيث التحكـ في شرائو أك في تخزينو

  90 المادة األساسية في صناعة الحميب بالمؤسسة ككنيا تدخؿ في تككيف %26تعتبر مادة غبرة الحميب% 
، كما تشكؿ أكبر عنصر مككف لتكمفة اإلنتاج ABC مف قانكف Aمف منتجاتيا لذلؾ تـ تصنيفيا في الفئة 

 مف القيمة اإلجمالية %74  إلى %45 مف تكمفة إنتاج أغمب أنكاع منتجات المؤسسة، كمف %45حيث تمثؿ 
 مف %82لممكاد األكلية المستعممة في اإلنتاج، ىذا باإلضافة إلى ككف المؤسسة تستكرد في المتكسط 

احتياجاتيا مف ىذه المادة كبالتالي تتحمؿ مف أجميا تكاليؼ جّد معتبرة األمر الذم يتطمب التركيز عمى ىذا 
 .النكع مف المكاد أكثر مف غيره في عممية التحميؿ كالتخطيط كالعمؿ عمى تخفيض تكاليفو

  حيث تزداد (عدد مرات االستبلـ) تتناسب طرديا مع عدد الطمبيات% 26مصاريؼ شراء مادة غبرة الحميب ،
ىذه المصاريؼ بزيادة عدد الطمبيات كتنخفض بانخفاضيا، لكف مصاريؼ التخزيف تستمر في الزيادة رغـ 

عدـ تطابؽ القاعدة النظرية التي مفادىا أّف ىذه المصاريؼ تنخفض كمما ازدادت عدد - زيادة عدد الطمبيات 
 %45كذلؾ راجع الرتفاع متكسط مخزكف ىذه المادة مف سنة ألخرل حيث بمغت نسبة الزيادة - الطمبيات

 عمى الترتيب، كما يرجع ذلؾ لكجكد عكامؿ أخرل ال ترتبط بزيادة أك 2011 ك2010  خبلؿ سنتي %47ك
انخفاض عدد الطمبيات كالتي تتمثؿ في الجزء الثابت مف مصاريؼ التخزيف الذم تتحممو المؤسسة كالذم 

، لذلؾ يمكف القكؿ أّف تأثير %60يمثؿ نسبة جّد ىامة مف إجمالي مصاريؼ التخزيف كالتي تبمغ في المتكسط 
كىك  (كىك الجزء المتغير منيا) مف إجمالي تكاليؼ التخزيف%40زيادة أك نقصاف عدد الطمبيات يككف عمى 

المجاؿ الذم يمكف لممؤسسة أف تعمؿ عمى التحكـ فيو مف أجؿ تخفيضو كمف خبلؿ ذلؾ يتـ تخفيض 
 .مصاريؼ التمكيف كبالتالي تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿ

  خبلؿ السنكات %11، %17، %33:  في انخفاض مستمر% 26مادة غبرة الحميب معدؿ مصاريؼ تخزيف 
 عمى الترتيب، كذلؾ راجع إلى ارتفاع قيمة متكسط مخزكف ىذه المادة سكاء مف 2011، 2010، 2009

أك  ( عمى الترتيب2011، 2010، 2009 طف خبلؿ السنكات 1012 طف، 687 طف، 476)ناحية الكمية
مف ناحية السعر، حيث شيدت أسعار ىذه المادة ارتفاعا ممحكظا خبلؿ السنكات األخيرة إذ بمغت نسب 

حيث كاف متكسط سعر شراء ). 2009 مقارنة بأسعار سنة 2011 ك2010، في سنتي % 15، % 46الزيادة 
 عمى 2011، 2010، 2009 دج  خبلؿ السنكات 335.246 دج، 290.859 دج، 199.868: ىذه المادة
 .(الترتيب

  يساعد عمى تخفيض مصاريؼ التمكيف، حيث ظير لنا أثر استخداـ ىذا النمكذج في " كيمسف"تطبيؽ نمكذج
 مف خبلؿ مقارنة قيمة مصاريؼ التمكيف قبؿ كبعد تطبيقو، فبلحظنا % 26تسيير مخزكف غبرة الحميب 

 عمى الترتيب، 2011، 2010، 2009 خبلؿ السنكات %56، %52، %49انخفاض مصاريؼ التمكيف بػ 
كىي نسب جّد معتبرة تستدعي ضركرة استرشاد المؤسسة بمثؿ ىذا النمكذج مف أجؿ تخفيض مصاريؼ 

 .تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿالتمكيف كمف خبلليا  
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تكاجو معظـ المؤسسات اليكـ أنكاعان عديدة مف المنافسة فيما بينيا لذلؾ نجدىا تسعى باستمرار إلى البحث 
عف الكسائؿ كالسبؿ التي تمّكنيا مف مكاجية تمؾ المنافسة كفرض ذاتيا كبقاءىا في السكؽ، كقد كجدت ىذه 
المؤسسات أّف مف أىـ الكسائؿ التي تساعدىا عمى تحقيؽ ذلؾ ىي عممية التحكـ في تكاليفيا كالضغط عمييا 

العمؿ عمى إنما ىي  قؿ تكمفة في لحظة معينة أالكصكؿ إلى لتخفيضيا باستمرار حيث أّف العبرة ال تكمف في 
لذلؾ فإنو يتعّيف عمى المؤسسة البحث عف أنجع األساليب  ،التخفيض المستمر لمتكمفة مع مركر الكقتتحقيؽ 

  .كاآلليات التي تمكّنيا مف تحقيؽ ذلؾ كالتي مف بينيا إتقاف كظيفة التمكيف كالتحكـ فييا

جاءت ىذه الدراسة لمتركيز عمى كظيفة التمكيف كاإللماـ بكؿ الجكانب المتعمقة بيا بغرض التحكـ فييا مف 
أجؿ تخفيض التكاليؼ باعتبار أّف تكاليؼ ىذه الكظيفة تمثؿ نسبة ىامة ضمف معدالت ىيكؿ التكمفة بالنسبة 

بأىمية التحكـ - ألنيا لـ تعط ليا األىمية البلزمة بعد-لممؤسسة، كمف خبلؿ ذلؾ تحسيس المؤسسات الجزائرية
في تسيير تمكيناتيا مما يساعد عمى تكفير المكاد األكلية كمستمزمات العممية اإلنتاجية بالكميات كالنكعيات 

 .  المناسبة كفي الكقت المناسب كبأقؿ التكاليؼ
كمف خبلؿ ما تـ تناكلو في الدراسة ككؿ يمكف تقديـ مجمكعة مف االقتراحات عمى ضكء ما تـ 

 :استخبلصو مف نتائج كذلؾ عمى النحك التالي
 :النتائج -1

إّف أسمكب تخفيض التكاليؼ ىك األسيؿ مقارنة بالطرؽ األخرل التي تؤدم إلى زيادة ربحية المؤسسة  -
عمى غرار زيادة المبيعات كزيادة اإلنتاجية، كذلؾ مف حيث الصعكبات التي تكاجو المؤسسة في حالة 

إتباعيا األسمكبيف األخيريف، حيث إذا اتجيت إلى زيادة المبيعات تكاجييا صعكبة كجكد منافسيف 
كمحدكدية السكؽ باإلضافة إلى المصاريؼ المختمفة التي تتبع تحقيؽ ذلؾ، أما إذا اتجيت إلى أسمكب 

زيادة اإلنتاجية فستكاجييا صعكبة محدكدية طاقتيا اإلنتاجية بحيث التغمب عمييا يتطمب استثمارات مالية 
ضخمة، أما أسمكب تخفيض التكاليؼ فيك مكضكع يمكف لممؤسسة تطبيقو داخؿ المؤسسة بدكف 

 .الصعكبات السابقة

تخفيض التكاليؼ ال يككف دائما مؤشرا عمى رفع مستكل أداء المؤسسة إال إذا قّمصت التكاليؼ في حدكد  -
المحافظة عمى التمّيز أم المحافظة عمى قيمة المنتكج لدل الزبكف، كبيذا يككف تخفيض التكاليؼ متمثبل 

 .في إزالة كؿ مف التبذير كاالستغبلؿ البلعقبلني لمكارد المؤسسة

أك مف خبلؿ تحميؿ  (...تكمفة المكاد، اليد العاممة)يمكف تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ تحميؿ عناصر التكمفة -
يؤدم إلى  (الشراء كالتخزيف)، حيث أّف تخفيض تكاليؼ نشاط التمكيف(...التمكيف، اإلنتاج)النشاطات

تخفيض تكمفة المكاد األكلية التي تمثؿ نسبة ىامة مف تكمفة المنتكج كبالتالي تخفيض التكاليؼ الكمية 
 .لممؤسسة

ككف كؿ كظيفة تركز عمى تخفيض  )بالرغـ مف أّف ىناؾ تضارب بيف كظيفة الشراء ككظيفة التخزيف -
إاّل أّف التسيير العقبلني لياتيف الكظيفتيف مف شأنو أف يحكؿ  (التكاليؼ بالطريقة التي تراىا مناسبة ليا
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دكف كقكع ىذا التضارب كيقكد إلى التكفيؽ بيف مصالحييما، كذلؾ بتطبيؽ األصكؿ كاألساليب العممية 
يمكف األداء لكظيفة التمكيف ككؿ كبالتالي لكؿ مف الشراء كالتخزيف مما يؤدم إلى الرفع مف كفاءة 

 كالتحكـ في ىامش الربح إلى تخفيض تكاليؼ التمكيف كمف ثـ القدرة عمى تخفيض تكاليؼ المؤسسة ككؿ
 .الحد الذم يخدـ مصالحيا في مكاجية المنافسيف كظركؼ السكؽ

غياب مصمحة محاسبة التكاليؼ بالمؤسسة محؿ الدراسة كمف خبلؿ ذلؾ عدـ كجكد نظاـ محاسبة  -
 .التكاليؼ مما يؤدم إلى عدـ الدقة في احتساب التكاليؼ

ارتباط المؤسسة محؿ الدراسة ارتباطا شبو كّمي بالخارج مف خبلؿ استيراد معظـ المكاد األكلية كالمكاـز  -
 (...النقؿ، التأميف، الجمركة )كمكاد التعبئة كالتغميؼ، مما يؤدم إلى تحمميا مصاريؼ إضافية معتبرة

 .كبالتالي تقميؿ قدرتيا التنافسية في مجاؿ تخفيض التكاليؼ

تشكؿ المكاد كالمكاـز المستيمكة نسبة معتبرة مف مجمكع تكاليؼ المؤسسة، لذلؾ كجب العمؿ عمى  -
تخفيضيا سكاء بتخفيض الكمية المستيمكة مف المادة أك أسعارىا، غير أّف الكمية المستيمكة مف المادة 
األكلية في الكحدة الكاحدة محددة كفقا لمقاييس ال يمكف تجاكزىا كأّم تغيير فييا سيؤدم إلى عدـ تطابؽ 
المنتكج لممكاصفات الصحية المناسبة، ككذلؾ فإّف أسعار المكاد خاضعة لتغيرات السكؽ العالمية ليذه 

االستغبلؿ األمثؿ ليذه المكاد كتفادم أّم أشكاؿ : المادة، لذلؾ فإّف مجاؿ تحكـ المؤسسة يككف في
التبذير، الشراء بكميات مناسبة، البحث المستمر كالتحرم عف المكرديف المناسبيف، كتبقى أحسف الحمكؿ 

 .عمى اإلطبلؽ لتخفيض تكاليؼ ىذه المكاد ىي العمؿ عمى إنتاجيا محميا

 .غياب تطبيؽ األساليب العممية الحديثة في مجاؿ التخزيف كبدرجة أقؿ في مجاؿ الشراء -

يعتبر نمكذج كيمسف قاعدة نظرية تساعد عمى تصكر كبناء النماذج األخرل األكثر كاقعية، كاسترشاد  -
 .المؤسسة بو يساعدىا عمى العمؿ عمى تخفيض مصاريؼ التمكيف

 :االقتراحات -2

دراستو في الجانبيف النظرم كالتطبيقي،  باإلضافة إلى ما تـ ك التي تـ التكصؿ إلييا انطبلقا مف النتائج     
 :نقـك اآلف بصياغة جممة مف االقتراحات كىي

  إعادة النظر في طبيعة الييكؿ التنظيمي لممؤسسة مف خبلؿ إنشاء بعض المصالح كمصمحة البحث
 .كالتطكير كتدعيـ خمية مراقبة التسيير كتخصيص مديرية خاصة بكؿ مف اإلنتاج كالصيانة

  حداث تغيير في نظاـ المعمكمات المحاسبي في المؤسسة، إذ الحظنا ضركرة إدخاؿ محاسبة التكاليؼ كا 
ال يمكف ، بحيث كمنيا تكاليؼ التخزيف تجد صعكبة كبيرة في تقدير مختمؼ التكاليؼ ىذه األخيرة أفّ 

 .لممؤسسة التحكـ في تكاليفيا إال إذا كانت مجيزة بنظاـ محاسبة التكاليؼ

  ضركرة تكفر المؤسسة عمى نظاـ معمكمات التمكيف كالذم يعتبر مف النظـ الجزئية لنظاـ المعمكمات
اإلدارم، بحيث يعمؿ عمى تقديـ معمكمات حكؿ المكرديف كالمشتريات كما يكفر معمكمات عف ظركؼ 

 . التخزيف األنسب مف أجؿ تخفيض تكاليؼ االحتفاظ كالنفاد
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  ضركرة االىتماـ أكثر بكظيفة التمكيف مف خبلؿ اعتماد الطرؽ كاألساليب العممية الكفيمة بجعؿ ىذه
الكظيفة كظيفة فعالة، بحيث يجب عمى المؤسسة اعتماد األساليب العممية لمشراء مجتمعة قبؿ اتخاذ 

إذ أنو رغـ - التقميدية منيا كالحديثة- قرار الشراء، كما يجب عمييا اعتماد نماذج تسيير المخزكف 
نظرا لعدـ كاقعيتو " كلسف"تقمص فائدة النماذج التقميدية لتسيير المخزكف بصفة عامة كخصكصا نمكذج 

كتعرض فرضياتو النتقادات كثيرة، إال أّف االسترشاد بيذه النماذج يساعد المؤسسة عمى تخفيض 
 .تكاليفيا

  ،ضركرة العمؿ عمى تخفيض متكسط مخزكنات المؤسسة ككف ارتباط تكاليؼ التخزيف بيا ارتباطا مباشرا
فانخفاض متكسط المخزكف يؤدم إلى انخفاض تكاليؼ التخزيف كالعكس صحيح، كما أّف انخفاض 

 فكمما كاف .ارتفاع أداء تسيير المخزكف مما يدؿ عمى دكرافاؿعدؿ متكسط المخزكف يعني ارتفاع ـ
 .متكسط المخزكف منخفض كاف ذلؾ أفضؿ لممؤسسة، كلـ ال التفكير في جعمو مخزكنا صفريا

  ضركرة تغيير المؤسسة لفمسفتيا مع مكردييا كذلؾ بإنشاء عبلقات تحالؼ إستراتيجي معيـ لتحقيؽ
الخسارة أم /المصالح المشتركة، كاالبتعاد عف فمسفة العبلقات التي كاف يغمب عمييا طابع المكسب

 .المصالح المتضادة

 تحديد سياسات شراء تمّكف مف تخفيض تكاليؼ المكاد األكلية كتبني سياسة المشتريات المجّمعة(Achats 

groupés)  مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ التناقض المكجكد بيف مصاريؼ الشراء كمصاريؼ التخزيف كمف
 .خبلؿ ذلؾ تخفيض المصاريؼ اإلجمالية لمتمكيف

 لما لو مف أثر كاضح عمى تخفيض - متى تكفر المناخ المناسب لذلؾ- محاكلة تبني الشراء اإللكتركني
 .(...إجراءات إصدار الطمبيات، تمقي عركض المكرديف )مختمؼ التكاليؼ المرتبطة بعممية الشراء

 بدرجة أكبر  تكسيع دائرة التدريب كالتككيف في المؤسسة لتشمؿ إلى جانب إطاراتيا أعكاف التحكـ كالتنفيذ
 .لؤلىمية اإلستراتيجية لمعنصر البشرم في جميع عمميات المؤسسة بما فييا التمكيف

  ضركرة تفكير المؤسسة في تصدير منتجاتيا لتحقيؽ التمكيؿ الذاتي بالعممة الصعبة، كالتخفيض مف
  %69,57)القركض المالية الخاصة باستيراد المكاد األكلية ككنيا تمثؿ نسبة كبيرة مف مصاريؼ التخزيف

 .  كبالتالي تأثيرىا عمى مصاريؼ التمكيف بصفة مباشرة ( %26 خاصة بمادة غبرة الحميب %17,39منيا 

  ضركرة االىتماـ بالتكاليؼ ميما كاف مصدرىا كقيمتيا كمحاكلة تخفيضيا أك القضاء عمييا إذا كانت
 .(Gaspillage)مصادر ىدر

  أحسف الحمكؿ عمى اإلسراع في تجسيد مشركع تربية األبقار كمشركع إنجاز مصنع العمب ألّف ذلؾ يعّد
لتخمص مف التبعية كا (غبرة الحميب كمكاد التعبئة كالتغميؼ)اإلطبلؽ لتخفيض تكاليؼ المكاد األكلية 
 . لمخارج فيما يتعمؽ بالتمكيف بيذه المكاد

  نقترح عمى المؤسسة استعماؿ ميناء بجاية بدال مف ميناء الجزائر لتفادم تحمؿ مصاريؼ النقؿ ككذلؾ
 .مصاريؼ التخزيف ىناؾ
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 :آفاق الدراسة -3

مف خبلؿ تناكلنا ليذا المكضكع بشقيو النظرم كالتطبيقي فإنو يمكف القكؿ أنو فتح لنا مجاال كاسعا لمبحث 
في بعض المجاالت المتعمقة بو، خاصة كأّف مكضكع تخفيض التكاليؼ بصفة عامة أصبح محكر اىتماـ 
الكثير مف الدارسيف، لما لو مف أثر كاصح عمى استمرارية المؤسسة كبقائيا في خصـ ىذه المنافسة القكية، 

 :كعميو يمكف أف تككف آفاقا أك تساؤالت لدراسات مستقبمية تككف أكثر إحاطة كمعالجة كالتي نذكر منيا
 التخريج كآلية لتخفيض تكاليؼ المؤسسة  -

 دكر التحالفات اإلستراتيجية في تخفيض تكاليؼ المؤسسة -

 أثر الشراء اإللكتركني في تخفيض تكاليؼ المؤسسة -

 اإلنتاج كالبيع: تخفيض تكاليؼ المؤسسة مف خبلؿ التحكـ في كظائفيا األخرل -

 .تحسيف الجكدة كدكرىا في تخفيض تكاليؼ المؤسسة -

 دكر النماذج الحديثة لتسيير المخزكنات في تخفيض التكاليؼ -
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 المنطقة الصناعية بير السالم/خريطة والية بجاية: (02)الممحق رقم

 
Tchin-Lait/Candia  

 بجاية (بير السالم)المنطقة الصناعية 

 بجاية- سوق اإلثنين                                             
 

                                    

 "Tchin-Lait/ Candia" بمؤسسة  مبنى اإلدارة العامة: (03)الممحق رقم

 
 

 

 



 

 

 

 " Tchin-Lait/ Candia"نسبة مشتريات الحميب الجاف إلى مشتريات غبرة الحميب بمؤسسة: (04)الممحق رقم
 (ج.مميون د: )، الوحدة(2011- 2009)                           لمفترة 

 انًشترَبد 2009 % 2010 % 2011                       %

 غجرح انحهُت    565 1                     93%    955 2                     83%    996 3              81%

 انحهُت انجبف    109                        7%    606                        17%    939                        19%

 انًجًىع    674 1                     100%    561 3                     100%    935 4                     100%

 
 Schéma du processus de production du lait(UHT)مخطط مسار إنتاج الحميب المعقم: (05)الممحق رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1 : Triblender. 
  2 : Tanks de reconstitution. 

  3 : Pasteurisateur. 

  4 : Dégazeur. 

  5 : Homogénéisateur. 

  6 : Cuve de stockage de la MGLA. 

  7: Fûts Huile de beurre. 

  8 : Tanks Tampons. 

  9 : Stérilisateur. 

10 : Conditionneuse Tetra BrikAseptic   (TBA.). 

11 : Convoyeur. 

12 : Machine pose bouchons Tetra Cap Applicator (TCA.).  

13 : Cartonneuse Tetra Cardboard Packer   

Chambre de 

fusion de la 

MGLA 

Eau traitée 2 

14 

1

1 

 

5 4 

10 
11 

12 
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  31/12/2011إلى غاية " Tchin-Lait/ candia"تشكيمة منتجات مؤسسة : (06)الممحق رقم
Gamme de produits "Tchin-Lait/Candia" 

Demi écrémé 1L TBA 

Demi écrémé 1 L CBB 

Demi écrémé 1 Speed 

Entier TBA 

Entier CBB 

Entier Speed 

Silhouette TBA 

Silhouette CBB 

Silhouette Speed 

Viva TBA 

Viva CBB 

Viva Speed 

Choco 1L 

Choco 200 ml 

Boisson orange 1 L 

Boisson orange 200 ml 

Boisson cocktail 1L 

Boisson cocktail 200 ml 

Lait jus orange ananas 

Lait jus pêche abricot 

Citronnade 

 

 

 
 
 



 

 

 

 حسب الوالية "Tchin-Lait"عدد موزعي منتجات مؤسسة : (07)الممحق رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الوالية عدد الموزعين

 الجزائر 4

 الكادم 3

 كرقمة 3

 باتنة 2

 تبسة 2

 تيزم كزك 2

 سطيؼ 2

 عنابة 2

 كىراف 2

 األغكاط 1

 الجمفة 1

 بجاية 1

 بسكرة 1

 بشار 1

 تممساف 1

 سيدم بمعباس 1

 غرداية 1

 قسنطينة 1

 المجموع 31



 

 

 

 
 جدول مقارن لمعروض: (08)الممحق رقم

 

Procédure pour maîtrise des achats à l’importation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 "Tchin-Lait/Candia"شبكة تقييم الموردين بمؤسسة: (09)الممحق رقم

GRILLE  D'EVALUATION     شجكخ انتمُُى 

 

a) Capacités professionnelles     (13 points) 

 Réputation au plan technique et commercial     (note sur 3)                       

 Constance de la qualité,        (note sur 3)     

 Ancienneté et qualité de la relation                 

(note sur 3)               

    

 Assistance technique avant la vente ou prestation    (note sur 1)    

 Existence de représentant du tiers proche du client   (note sur 1)       

 Contact facile                                                              (note sur 1)              

 Rapidité et réponse à une demande de visite, tarif, offre (note sur 1)              

 

 

b) Qualité des prestations   ( 13 points ) 

 Prix                                                    (note sur 3)         

 Délais et conditions de paiement,     (note sur 3)         

 Ponctualité des livraisons,                 (note sur 2,5)                    

 Conformité des livraisons,            (note sur 2,5)            

 Rapidité et réponse à une doléance, (note sur 1)         

 Compétence technique et commerciale, (note sur 1)                    

 

c) SAV      ( 04 points ) 

 

 Aide à la mise au point de l’outil de production,              (note sur 1)              

 Disposition à collaborer à l’élaboration de  

      produits nouveaux,                                                          (note sur 1)              

 Formation du personnel,                                                  (note sur 1)     

 Essais,            (note sur 0,5             

 Suivi des produits en utilisation                                        (note sur 0,5)           

 

2.    Classification  

En fonction des notes obtenues, les tiers sont classés en 3 catégories : 

A. EXCELLENT      ( Nombre de points supérieur à 22) 

B. BON                   ( Nombre de points compris entre 12 et 22 ) 

C. PASSABLE        ( Nombre de points inférieur à  12) 

 



 

 

 

 " Tchin-Lait/ candia"مسار تسديد فواتير الموردين بمؤسسة : شبكة تحميل المهام: (10)الممحق رقم
1. La grille d'analyse des tâches  

Le processus de paiement des factures fournisseurs comporte 10 opérations : 

- Réception au service courrier, 

- Enregistrement  des factures reçues ; 

- Rapprochement facture/bons de commande ; 

- Rapprochement factures/bons de réception ; 

- Vérification de la facture ; 

- Ordonnancement  et signature 

- Etablissement du chèque, signature; 

Tâches 

BOG   
 

A 

Achats  
 

B 

TRESORIER 

 
C 

   Resp.  
FINANCES 

D 

Ordonnateur 
 

E 

Signataire 
Autorisé 

F 

Comptable 
G 

1-  Réception facture * *      

2-  Enregistrement *       

3-  Rappro Fact / BC  *      

4-  Rappro Fact / BR  *      

5-  Vérification Facture  *      
6-  Etablissement bon    

de paiement  *      
7-  Signature par 

l’Ordonnateur     *   
8-  Etablissement 

chèque   *     
9-   Signature du    

chèque    *  *  

10- Comptabilisation       * 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 "Tchin-Lait/ Candia" طبيعة الشراء وأصناف المشتريات بمؤسسة : (11)الممحق رقم
Types Achats (articles) 

  Achats Locaux Importations 

1 BARQUETTE UHT TBA 1L EMB1/2 ECREME TP 1L 

2 BARQUETTE COMBI BLOC 1LT EMB1/2 ECREME CBB 1L 

3 BARQUETTE COMBI BLOC 500 ML EMB VIVA CBB 1L 

4 BARQUETTE 20 CL EMB VIVA TBA 1L 

5 INTERCALAIRES EMB SILHOUETE TBA 1L 

6 FILM RETRACTABLE 500/60Á EMB SILHOUETTE CBB 1L 

7 FILM RETRACTABLE 375/45Á EMB1/2 ECREM CBB 500ML 

8 FILM ETIRABLE EMBALLAGE ENTIER TBA 1L 

9 GAINE PLASTIQUE EMBALLAGE ENTIER COMBI BLOC 1L 

10 COLLE BOUCHON RECAP TCA 250.00 COLLE BOUCHON RECAP TCA 250.00 

11 COLLE BARQUETTE TCP 258.50 COLLE BARQUETTE TCP 258.50 

12 COLLE EUROMELT BOUCHON CBB 510 COLLE EUROMELT BOUCHON CBB 510 

13 COLLE TSA PAILLE EMBALLAGE CHOCO TBA 1L 

14 PALETTE EN BOIS 120/80 EMBALLAGE CHOCO COMBI BLOC 1L 

15 FILM MANUEL (ETIRABLE) EMBALLAGE ORANGE/ANANAS TBA 1L 

16 RUBAN ISOLANT 90459-3153 EMBALLAGE PECHE/ABRICOT TBA 1L 

17 RUBAN ADESIF EMBALLAGE ORANGE/ANANAS 20 CL 

18 COLLE NATIONAL 134-135 B EMBALLAGE PECHE ABRICOT 20 CL 

19 SEPARATEUR 900.00 EMBALLAGE ORANGE 20 CL 

20  NETTOYANT A CHAUD  967.00 EMBALLAGE CHOCO 200 ML 

21 SOLVANT 401.10 EMBALLAGE COCKTAIL 20CL 

22 Nettoyant à Chaud 401.10 EMBALLAGE ORANGE CBB 1L 

23 BARQUETTE  1L A3 SPEED EMBALLAGE COCKTAIL CBB 1L 

24 SUCRE BOUCHON COMBI SWIFT 

25 CITRATE DE SODIUM LS  STRIP(8856-951-01) 

26 SEL DE TABLE TAB STRIP (8729-728-01) 

27 ACIDE ASCORBIQUE PATCH(PEP STRIP (8865-967-01) 

28 DESINFECTANT ASEP 150 BOUCHON RECAP TBA 

29 MEDACAP PAILLE 

30 FATSOLVE EMB F/FRAISE 1L BANAWI 

31 DIVODES Emballage l'ben 1L PERFORE 

32 DIVOSAN EMB BANNANE 1/2 L PERFORE 

33 DELTAFOAM EMB F/FRAISE 1/2L PERFORE 

34 ACIFOAM EMB PECHE 1/2L PERFORE 

35 MEDASOL EMB BANANE 1L PERFORE 

36 FILLERCLEAN VK 12 EMB PECHE 1L PERFORE 

37 MULTICLEAN VK7 BOUCHON VARIOPAK 

38 ECONOSOL MOUSSANT BOUCHON DOUBLE SECURITE 

39 ECONOQUAT ACIDE EMB LBEN 1/2L S/BOUCHON 

40 SEL INDUSTRIEL EMB BANANE 1/2 LS/BOUCHON 

41 MEDPHOS CH25 EMB FRAISE 1/2L S/BOUCHON 

42 MEDAREDUCT EMB PECHE 1/2 LS/BOUCHON 

43 MEDAHYBIT EMB RAIB1/2 L 



 

 

 

44 WHITE SPIRIT EMB CREME FRAICHE 25CL 

45 OXY-ANIOS 5 EMB CREME FRAICHE 20CL 

46 ACID NEP CAISSE AMERICAINE 1/FRAIS 1L 

47 HUILE COPRAH CAISSE AMERICAINEP/FRAIS 1/2L 

48 DEPTAL MDS CAISSE MANUELLE P/FRAIS 1L 

49 P3 TOPAX 12 RUBAN ADHESIF POIGNET 

50 ADC488 POIGNET 1/2 ECREME 

51 DEPTIL POIGNE SILHOUETTE 

52 DEPTAL HDS POGNET ENTIER 

53 PHOSPHACID POIGNET LAITET  JUS 

54 DIVERSPRAY VC13 EMBALLAGES FRUIT DES BOIS 1L 

55 PASCAL VA5 EMBALLAGE FRAISE 20 CL 

56   EMBALLAGE FRUITS DE BOIS 20 CL 

57   RUBAN ADHESIF 5000 

58   RUBAN ADHESIF 6000 

59 COLLE BOUCHON  SLIM CAP 250.85 COLLE BOUCHON  SLIM CAP 250.85 

60   PUL TAB A3 SPEED(8729-725-01) 

61   BOUCHON  SLIM CAP (8944-001-33 

62   EMBALLAGE CITRONNADE 1L CBB 

63   COLLE PAILLE A3 SPEED 256.05 

64   IS STRIP (8865-963-01) 

65   IS PATCH A3 SPEED 

66   EMBALLAGE 1/2 ECREME 1L VERT 

67   EMBALLAGE 1/2 ECREME 1L JAUNE 

68   EMBALLAGE 1/2 ECREME 1L ROUGE 

69   EMBALLAGE1/2 ECREME BLEU FONCE 

70   EMBALLAGE1/2 ECREME BLEU CLAIR 

71 POUDRE DE LAIT 0% POUDRE DE LAIT 0% 

72   POUDRE DE LAIT 15% 

73 POUDRE DE LAIT 26% POUDRE DE LAIT 26% 

74   POUDRE DE LAIT 0% HS 

75   MGLA 

76   POUDRE CACAO 

77   AMIDON 

78   AVICEL PLUS STABILISANT 

79   CMC BSM 10 

80 ACIDE CITRIQUE ACIDE CITRIQUE 

81   AROME VANILLE 

82   CONCENTRE JUS ORANGE/ANANAS 

83   CONCENTRE JUS PECHE/ABRICOT 

84   BASE ORANGE 

85   BASE COCKTAIL 

86   POLYVITAMINE FR 902/1 

87   PREMIX VITAMINE FR 870-MOD3 

88   VITAMINE D3 

89   VITAMINE C 

90   PREMIX VITAMINE MOD IV 



 

 

 

91   VISCOGUM 

92   PICTINE XLB 

93 POUDRE DE LAIT 28% POUDRE DE LAIT 28% 

94   POUDRE DE LAIT 14,5% 

95   MELANGE FR32822 (92-1906) 

96   CONPOUND RCM 200 

97   BASE BOISSON CITRON 

98   CONPOUND CM 030 

99 ACIDE NITRIQUE ACIDE NITRIQUE 

100   SOUDE CAUSTIQUE 

101   PEROXYDE 35% TBA 

102 PEROXYDE  A 35% COMBI BLOC PEROXYDE  A 35% COMBI BLOC 

103   PEROXYDE 35% OXYPURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
   (Demi écrémé CBB 1L)سعر التكمفة المعياري لمنتوج : (12)الممحق رقم

 2012لسنة " Tchin-Lait/ Candia"بمؤسسة                     
Désignation Norme U 

CUMP 

(Da/Kg) 

 

Cout par litre 

     
POUDRE DE LAIT 0% 0.050 Kg 277.84 

13.892 

POUDRE DE LAIT 26% 0.062 Kg 358.96 
22.136 

EMB1/2 ECREME CBB 1L 1.000 U 8.40 
8.400 

BOUCHON Combi swift 1.000 U 1.91 
1.910 

Colle EUROMELT BOUCHON CBB 0.000 Kg 930.00 
0.073 

BARQUETTE CBB 0.083 U 12.65 
1.054 

PEROXYDE 35% OXYPURE 0.001 Kg 68.34 
0.082 

COLLE BARQUETTE TCP 0.000 Kg 860.05 
0.028 

FILM RETRACTABLE 500/60Á 0.002 Kg 157.81 
0.379 

INTERCALAIRES 0.008 U 21.36 
0.178 

FILM ETIRABLE 0.001 Kg 170.55 
0.085 

MP & AUTRES MAT 

INCORPORABLES       48.22 

 AUTRES CHARGES VARIABLES DE 

PRODUCTION   2.25 

         Produits chimiques et pieces de rechange 0.46 

         Eau,electricite et gaz 0.43 

         Autres fournitures 1.17 

         Transport intermagasins 0.12 

          commissions swifts 0.07 

Charges fixes de production       4.51 

Couts de production       54.98 

Charges variables de distribution 2.48 

         Transport sur ventes 0.90 

         TAP 0.88 

         Redevances 0.70 

Charges fixes de distribution       1.44 

Couts de distribution       3.92 

Couts de revient       58.89 

Charges  administration       2.00 

Couts de revient complet       60.89 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 (Entier Speed 1L)سعر التكمفة المعياري لمنتوج : (13)الممحق رقم

 2012لسنة " Tchin-Lait/ Candia"                    بمؤسسة  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Désignation Norme U 
CUMP (Da/Kg) 

 
Cout par litre 

POUDRE DE LAIT 0% 0.011 Kg 277.84 
3.010 

POUDRE DE LAIT 26% 0.112 Kg 358.96 
40.084 

EMB1/2 ECREME TBA 1L 1.000 U 9.21 
9.210 

PEROXYDE 35% TBA 0.001 Kg 115.41 
0.069 

LS  STRIP(8856-951-01) 0.000 Kg 20.06 
0.003 

TAB STRIP (8729-728-01) 0.015 M 0.11 
0.002 

PATCH(PEP STRIP (8865-967-01) 0.000 Kg 16.74 
0.001 

BOUCHON  SLIM CAP A3 SPEED 1.000 U 0.11 
0.110 

COLLE SLIM CAP 250.85 0.000 Kg 1 528.74 
0.121 

BARQUETTE UHT TBA 0.083 U 11.38 
0.948 

COLLE BARQUETTE TCP 0.000 Kg 860.05 
0.028 

FILM RETRACTABLE 500/60Á 0.002 Kg 157.81 
0.379 

INTERCALAIRES 0.008 U 21.36 
0.178 

FILM ETIRABLE 0.001 Kg 170.55 
0.085 

MP & AUTRES MAT INCORPORABLES 54.23 

 AUTRES CHARGES VARIABLES DE PRODUCTION 2.25 

         Produits chimiques et pieces de rechange 0.46 

         Eau,electricite et gaz 0.43 

         Autres fournitures 1.17 

         Transport intermagasins 0.12 

          commissions swifts 0.07 

Charges fixes de production 4.51 

Couts de production 60.99 

Charges variables de distribution 2.48 

         Transport sur ventes 0.90 

         TAP 0.88 

         Redevances 0.70 

Charges fixes de distribution 1.44 

Couts de distribution 3.92 

Couts de revient 64.90 

Charges  administration 2.00 

Couts de revient complet 66.90 



 

 

 

 
 31/12/2009في -  األصول –" Tchin-Lait/Candia"ميزانية مؤسسة: (14)الممحق رقم

 
TCHIN - LAIT

RN n°12,Bir Slam

 W. BEJAIA

BILAN AU : 

INVESTISSEMENT 1 136 461 261,74   

20 Fra is  prél iminaires 33 450 566,80           15 813 641,75  17 636 925,05       

21 Valeurs  incorporel les  2 717 361,25             2 717 361,25         

22 Terra ins  172 326 700,00         172 326 700,00     

24 Equipements  de production 1 613 419 969,80      793 067 706,25 820 352 263,55     

25 Equipements  sociaux 522 443,39                245 048,03 277 395,36            

28 Investissements  en cours 123 150 616,53         123 150 616,53     

                         TOTAL 2 1 945 587 657,77      809 126 396,03 1 136 461 261,74  

STOCKS 811 532 288,47      

30 Marchandises 14 992 331,40           14 992 331,40       

31 Matières  et fournitures 671 353 991,67         32 158 021,09 639 195 970,58     

33 Produits  semi-ouvrés

34 Produits  et travaux en cours 31 948 200,21           31 948 200,21       

35 Produits  finis 111 974 557,59         111 974 557,59     

36 Déchets  et rebuts -                              -                          

37 Stocks  à  l 'extérieur 13 421 228,69           13 421 228,69       

                         TOTAL 3 843 690 309,56 32 158 021,09 811 532 288,47

CREANCES 509 053 984,06       

42 Créances  d'investissement 44 221 131,82           44 221 131,82       

43 Crances  de s tocks 1 909 000,00             0,00 1 909 000,00         

44 Créances  s/associés  et sociétés  apparentés  899 529,99                0,00 899 529,99            

45 Avances  pour comptes 34 907 185,27           0,00 34 907 185,27       

46 Avances  d'exploi tation 2 303 046,13             0,00 2 303 046,13         

47 Créances  sur cl ients  71 440 407,38           16 295 174,83 55 145 232,55       

48 Disponibi l i tés  368 828 391,56         0,00 368 828 391,56     

40 Comptes  débiteurs  du pass i f 840 466,74                0,00 840 466,74            

                        TOTAL 4 525 349 158,89         16 295 174,83 509 053 984,06     

88         RESULTAT  DE L'EXERCICE -                           

          TOTAL GENERAL 3 314 627 126,22      857 579 591,95 2 457 047 534,27  2 457 047 534,27   

31 décembre 2009

N° de 

Cptes
ACTIF Montant Brut

Amortissemen

ts    ou 
Montant Net Totaux partiels

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 31/12/2009في -  الخصوم –" Tchin-Lait/Candia"ميزانية مؤسسة: (15)الممحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS PROPRES

 10-11 Fonds social ou fonds personnel 497 000 000,00           

12 Primes d'apports -                             

13 Réserves 202 713 386,13           

14 Subventions reçues -                             

16 Autres apports -                             

18 Résultats en instance d'affectation -                             

19 Provisions pour pertes et charges -                             

TOTAL 1 699 713 386,13           

DETTES

52 Dettes D'investissements 302 648 536,81           

53 Dettes de stocks 163 634 980,61           

54 Détentions pour compte 2 704 903,60              

55 Dettes envers les associés et 

   les sociétés apparentées 71 746 065,40            

56 Dettes d'exploitation 253 770 400,75           

57 Avances commerciales 0,00                           

58 Dettes financières 275 475 979,16           

50 Comptes créditeurs de l'actif 9 900,00                    

                  TOTAL 5 1 069 990 766,33        

 

88                  RESULTAT  DE L'EXERCICE 687 343 381,81           

                 TOTAL GENERAL 2 457 047 534,27        

N° de Cptes PASSIF Montants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 31/12/2009في " Tchin-Lait/Candia"جدول النتائج لمؤسسة: (16)الممحق رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TCHIN - LAIT

RN n°12,Bir Slam TABLEAU N° 2

(W) Béajaia

Exercice clos le 31 décembre 2009

N° 

cptes
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT

70 Vente de marchandises 194 968 660,36                   

60 Marchandises consommées 159 501 293,15                 -                                       

80       MARGE BRUTE 35 467 367,21                     

80 Marge brute 35 467 367,21                     

71 Production vendue 4 000 806 638,30                

72 Production stockée 19 718 331,86                     

73 Production de l'entreprise pour elle-même -                                       

74 Prestations fournies -                                       

75 Transfert de charges de production 4 087 511,46                       

61 Matières et fournitures consommées 2 494 499 311,85              

62 Services 212 125 880,82                 

81     VALEUR AJOUTEE -                                     1 353 454 656,16            

81 Valeur ajoutée -                                     1 353 454 656,16                

77 Produits divers 5 938 327,28                       

78 Transfert de charges d'exploitation 89 731,25                            

63 Frais de personnel 145 182 458,79                 

64 Impôts et taxes 78 889 262,34                   

65 Frais financiers 79 694 022,44                   

66 Frais divers 8 815 236,27                     

68 Dotations aux amortissements et provisions 147 640 275,79                 

                                                                    TOTAL 460 221 255,63             6 028 058,53                    

83    RESULTAT D'EXPLOITATION -                                    899 261 459,06                   

79 Produits hors exploitation 48 320 507,91                     

69 Charge hors exploitation 98 714 501,16                   

84    RESULTAT HORS EXPLOITATION 50 393 993,25               -                                       

83 résultat d'exploitation -                                     899 261 459,06                   

84 résultat hors exploitation 50 393 993,25                   -                                       

880    RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE -                                    848 867 465,81                   

889    IMPÔTS SUR LES BENEFICES 161 524 084,00                 

88    RESULTAT DE L'EXERCICE 687 343 381,81                   

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS



 

 

 

 

 31/12/2010في - األصول " - Tchin-Lait/Candia"ميزانية مؤسسة: (17)الممحق رقم

 

N N N

Brut Amort./Prov. Net

ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Ecarts d’acquisition (goodwill positif )

Immobilisations incorporelles             26 624 952,00                23 666 460,00                  2 958 492,00    

                                -      

Immobilisations corporelles        2 156 924 081,96              918 009 266,70           1 238 914 815,26    

Terrains           278 144 764,00              278 144 764,00    

Batiments           521 553 641,34              113 070 602,95              408 483 038,39    

Autres imobilisations corporelles        1 357 225 676,62              804 938 663,75              552 287 012,87    

Immobilisations en cours           484 923 058,29              484 923 058,29    

                                -      

Immobilisations financières             22 741 894,25                22 741 894,25    

Titres mis en équivalence                                 -      

Autres participations et créances rattachées               6 800 000,00                  6 800 000,00    

Autres titres immobilisés                                 -      

Prêts et autres actifs financiers non courants             13 862 000,03                13 862 000,03    

Impôts Différés Actif               2 079 894,22                  2 079 894,22    

TOTAL ACTIF NON COURANT    2 691 213 986,50          941 675 726,70       1 749 538 259,80    

ACTIF COURANT

Stocks et en cours        1 373 952 234,62                42 123 284,50           1 331 828 950,12    

                                -      

Créances et emplois assimilés           220 716 394,46                16 295 174,83              204 421 219,63    

Clients             73 001 686,53                16 295 174,83                56 706 511,70    

Autres débiteurs           121 600 673,31              121 600 673,31    

Impôts             26 114 034,62                26 114 034,62    

Autres actifs courants                                 -      

Disponibilités et assimilés           272 814 932,57              272 814 932,57    

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie           272 814 932,57              272 814 932,57    

TOTAL ACTIF COURANT    1 867 483 561,65             58 418 459,33       1 809 065 102,32    

TOTAL GENERAL ACTIF    4 558 697 548,15       1 000 094 186,03       3 558 603 362,12    

BILAN DE CLOTURE ARRETE AU 31/12/2010 SCF

ACTIF Note

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 31/12/2010في - الخصوم " - Tchin-Lait/Candia"ميزانية مؤسسة: (18)الممحق رقم

  

CAPITAUX PROPRES

Capital émis            497 000 000,00               497 000 000,00    

Primes et réserves /(Réserves consolidées (1))            237 080 555,22               202 713 386,13    

Ecarts d’équivalence (1)

Résultat net  / (Résultat net part du groupe (1)            682 135 039,62               677 612 771,79    

Autres capitaux propres – Report à nouveau (AJUST SCF) -            13 020 034,52    -            18 867 130,90    

Part de la société consolidante (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I     1 403 195 560,32        1 358 459 027,02    

PASSIFS NON-COURANTS

Emprunts et dettes financières            481 361 380,76               188 560 499,27    

Impôts (DIFFERE & PROVISIONNES)

Autres dettes non courantes

Provisions et produits constatés d’avance

TOTAL PASSIFS NON-COURANTS II        481 361 380,76            188 560 499,27    

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés            366 709 339,58               323 042 598,85    

Impôts              25 753 458,51               153 720 553,00    

Autres dettes            711 250 933,56                 82 583 406,56    

Trésorerie Passif            570 332 689,39               330 344 584,58    

TOTAL PASSIFS COURANTS     1 674 046 421,04            889 691 142,99    

TOTAL GENERAL PASSIF     3 558 603 362,12        2 436 710 669,28    

BILAN DE CLOTURE ARRETE AU 31/12/2010 SCF

PASSIF Note N N - 1

 

 



 

 

 

31/12/2010في " Tchin-Lait/Candia"جدول النتائج لمؤسسة: (19)الممحق رقم

N° 

cptes
DESIGNATION DES COMPTES N N-1

70 Ventes et produits annexes 6 314 205 986,65      4 195 775 298,66       

72 Variation stocks produits finis et en cours 127 597 129,98         19 718 331,86            

73 Production immobolisée

74 subvention d'exploitation

I- PRODUCTION DE L'EXERCICE 6 441 803 116,63  4 215 493 630,52   

60 Achats consommés 4 610 422 612,14      2 651 779 731,16       

61-62 Services extérieurs et autres consommations 332 006 315,09         195 643 435,98          

II- CONSOMMATION DE L'EXERCICE 4 942 428 927,23  2 847 423 167,14   

III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 1 499 374 189,40  1 368 070 463,38   

63 Charges de personnel 252 007 711,73         145 182 458,79          

64 Impôts,taxes et versements assimilés 83 373 370,24           78 889 262,34            

IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 163 993 107,43  1 143 998 742,25   

75 Autres produits opérationnels 30 176 257,68           8 955 933,60              

65 Autres charges opérationnelles 107 444 161,70         66 237 094,52            

68 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur 187 916 797,36         158 557 977,88          

78 reprise sur pertes de valeur et provisions 8 751 204,63             7 470 988,66              

V- RESULTAT OPERATIONNEL 907 559 610,68     935 630 592,11      

76 Produits financiers 50 050 091,60           21 532 257,54            

66 Charges financières 124 581 397,36         118 025 993,86          

VI- RESULTAT FINANCIER -74 531 305,76 -96 493 736,32 

VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V+VI) 833 028 304,92     839 136 855,79      

695-698 Impôts exigibles sur résultat ordinaires 146 265 047,45         161 524 084,00          

692-693 Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires 4 628 217,85             

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES  ORDINAIRES 6 530 780 670,54      4 253 452 810,32       

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 5 848 645 630,92  3 575 840 038,53   

VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 682 135 039,62     677 612 771,79      

77 Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)

67 Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)

IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRES -                             -                              

X    RESULTAT NET DE L'EXERCICE 682 135 039,62     677 612 771,79      

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS ARRETE AU 31/12/2010



 

 

 

N N N

Brut Amort./Prov. Net

ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)

Ecarts d’acquisition (goodwill positif )

Immobilisations incorporelles                                     -                                           -                                          -      

Immobilisations corporelles     2 595 917 539,35        1 008 729 574,11        1 587 187 965,24    

Terrains                320 048 627,20           320 048 627,20    

Batiments                588 899 849,50                   154 221 931,78           434 677 917,72    

Autres imobilisations corporelles             1 686 969 062,65                   854 507 642,33           832 461 420,32    

Immobilisations en cours         41 602 673,68                              -              41 602 673,68    

Immobilisations financières                  31 890 315,11                     10 300 000,00                     21 590 315,11    

Titres mis en équivalence                                     -                                          -      

Autres participations et créances rattachées                  10 300 000,00                     10 300 000,00                                        -      

Autres titres immobilisés                                     -                                          -      

Prêts et autres actifs financiers non courants                    7 090 372,36                       7 090 372,36    

Impôts Différés Actif                  14 499 942,75                     14 499 942,75    

TOTAL ACTIF NON COURANT         2 669 410 528,14            1 019 029 574,11            1 650 380 954,03    

ACTIF COURANT

Stocks et en cours     2 254 586 211,09             49 696 589,05        2 204 889 622,04    

                                    -      

Créances et emplois assimilés        475 602 379,52             16 295 174,83           459 307 204,69    

Clients                126 225 230,70                     16 295 174,83                   109 930 055,87    

Autres débiteurs                347 873 581,57                   347 873 581,57    

Impôts                    1 503 567,25                       1 503 567,25    

Autres actifs courants                                     -      

Disponibilités et assimilés         64 519 258,55                                         -              64 519 258,55    

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie                  64 519 258,55                     64 519 258,55    

TOTAL ACTIF COURANT         2 794 707 849,16                  65 991 763,88            2 728 716 085,28    

TOTAL GENERAL ACTIF         5 464 118 377,30            1 085 021 337,99            4 379 097 039,31    

BILAN DE CLOTURE ARRETE AU 31/12/2011 SCF

ACTIF Note

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31/12/2011في -  األصول –" Tchin-Lait/Candia"مؤسسة ميزانية: (20)الممحق رقم 



 

 

 

 

 

 

CAPITAUX PRO PRES

Capital émis         497 000 000.00            497 000 000.00    

Primes et réserves /(Réserves consolidées (1))         411 772 833.92            237 080 555.22    

Ecarts d’équivalence (1)

Résultat net  / (Résultat net part du groupe (1)         845 535 196.37            682 135 039.62    

Autres capitaux propres – Report à nouveau 

(AJUST SCF)
        495 892 873.75    -         13 020 034.52    

Part de la société  consolidante (1)

Part des minoritaires (1)

TO TAL I      2 250 200 904.04         1 403 195 560.32    

PASSIFS NO N-CO URANTS

Emprunts et dettes financières         492 139 636.80            481 361 380.76    

Impôts (DIFFERE & PROVISIONNES)

Autres dettes non courantes

Provisions et produits constatés d’avance           76 904 695.72    

TOTAL PASSIFS NON-COURANTS II         569 044 332.52            481 361 380.76    

PASSIFS CO URANTS

Fournisseurs et comptes rattachés         744 807 036.57            366 709 339.58    

Impôts           59 265 148.88              25 753 458.51    

Autres dettes         321 760 416.50            711 250 933.56    

Trésorerie Passif         434 019 200.81            570 332 689.39    

TO TAL PASSIFS CO URANTS      1 559 851 802.76         1 674 046 421.04    

TO TAL GENERAL PASSIF      4 379 097 039.32         3 558 603 362.12    

BILAN DE CLOTURE ARRETE AU 31/12/2011 SCF

PASSIF Note N N - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31/12/2011في -  الخصوم –" Tchin-Lait/Candia"مؤسسة ميزانية: (21)الممحق رقم 



 

 

 

 

 31/12/2011في " Tchin-Lait/Candia"جدول النتائج لمؤسسة: (22)الممحق رقم

N° cptes DESIGNATION DES COMPTES N N-1

70 Ventes et produits annexes 8 046 432 010,27                     6 314 205 986,65         

72 Variation stocks produits finis et en cours 11 168 388,96                          127 597 129,98            

73 Production immobolisée

74 subvention d'exploitation

I- PRODUCTION DE L'EXERCICE 8 057 600 399,23                 6 441 803 116,63     

60 Achats consommés 5 985 607 683,76                     4 610 422 612,14         

61-62 Services extérieurs et autres consommations 449 390 229,78                        332 006 315,09            

II- CONSOMMATION DE L'EXERCICE 6 434 997 913,54                 4 942 428 927,23     

III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 1 622 602 485,69                 1 499 374 189,40     

63 Charges de personnel 317 576 366,61                        252 007 711,73            

64 Impôts,taxes et versements assimilés 107 257 118,80                        83 373 370,24              

IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 197 769 000,28                 1 163 993 107,43     

75 Autres produits opérationnels 266 907 228,80                        30 176 257,68              

65 Autres charges opérationnelles 36 172 857,71                          107 444 161,70            

68 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur 325 584 925,31                        187 916 797,36            

78 reprise sur pertes de valeur et provisions 13 182 235,70                          8 751 204,63                

V- RESULTAT OPERATIONNEL 1 116 100 681,76                 907 559 610,68         

76 Produits financiers 25 861 325,94                          50 050 091,60              

66 Charges financières 138 975 447,19                        124 581 397,36            

VI- RESULTAT FINANCIER -113 114 121,25 -74 531 305,76 

VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V+VI) 1 002 986 560,51                 833 028 304,92         

695-698 Impôts exigibles sur résultat ordinaires 170 150 740,67                        146 265 047,45            

692-693 Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires -12 699 376,53 4 628 217,85                

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES  ORDINAIRES 8 363 551 189,67                     6 530 780 670,54         

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 7 518 015 993,30                 5 848 645 630,92     

VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 845 535 196,37                    682 135 039,62         

77 Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)

67 Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)

IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRES -                                            -                                

X    RESULTAT NET DE L'EXERCICE 845 535 196,37                    682 135 039,62         

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS ARRETE AU 31/12/2011

 


