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ǯــر و عـرفـاǦǁ  
  
  

  Ż الǦǂر أوȅ و أخيرا و منه التوفيق في كل ǁيء
  و حدǁ ȅ ǳريǤ له

  

 ǳعلى هذ Ǜراǁبوله اإلǢعلي ل ǧل الدكتور رحاǉاǞي الƵري ألستاǦǂب ǫدǢم أتƥ
 ƤƮمسيرة الب ǧيمة التي وجهني بها خالǢه الƮƕالمذكرة و لنصا.  

ة نƪوǹ عبد الصمد التي جادت علي كما أتǢدǫ بǦǂر خاǃ لȂستاƵة و األخƠ الǞاǉل
  .بوقتها و معارفها و نصاƮƕها الصاƕبة 

ألخي وأستاƵي مزهودة عبد المليǤ أتǢدǫ بƪزيل عرفاني على تǞƮيزǳ و دعمه 
المعنوي إلتماǫ هذǳ المذكرة دوǯ أǯ أنسى األستاƵ الزميل إسماعيل حƪازي على 

 كذا زميلي األستاƵ رمزي مساهمته الǦبيرة في تزويدي بالمراجع و النصاƬƕ   و
  .مƮمد جودي 

 و على ENICA - Biskraهذا و أتǢدǫ بƲالǦǁ Ǆري لǦل إطارات مؤسسة 
 ǧوين –رأسهم السيد   هرواǦالت Ǔبار :  و السادة – فرƪمعاوي عبد ال Û نور الدين

 ǯزوƲسم تسيير المǢاسبة و السيد العمري بƮسم المǢب.  
  .على إخراجهما لهذا العمل  كما اتǢدǫ بǦǂر خاǃ ألميمة و ربيع 

 Ǉع ألرǉهد المتواƪهور هذا الǑ عني و ساهم فيƪǁ ر كل منǦǁو في األخير أ
  .الوجود 



  شرƝ أǉم المصطلحاƖ الواردة في البحث

 ǅاƲنABC : Activity Based Costing ة يعتمدƱنشǕا ƩساƊ على ƻالتكالي ǅاƲو نǋ 

 Ƙلى المنتجاƍ ƻالتكالي ƭيƮƤة لتƱة وسيƽتكل ƯغراƋيرة كƤǕا ǉƦǋ على.  

 ǅاƲنABM : Activity Based Management    وǋ ةƱنشǕا ƩساƊ التسيير على ǅاƲن  

  . ǋƊدافǊ في مجال التسيير ABCالتنƽيƦية التي يحقƾ بǌا نƲاǅ اǕداة 

Activite :  ƻدǋ ƾجل تحقيƊ Ǉموارد معينة م ǁلǌسسة و يستƌالم Ǌب ǅتقو Ʊو كل نشاǋ

 Ǉمعي.  

Inducteur de coût / Cost driver :  ǐƦو العامل الǋ ة وƽالتكل Ɣو مسبƊ ةƽالتكل Ǌموج

عيǇ نحو سلوǁ معيǇ و ưمǇ مدǎ مǚئǅ و ǚƤل يوجǊ تكاليƻ نشاƱ متعلƾ بƺرƯ تكلƽة م

 Ǉمƨال Ǉفترة معينة  م.  

Cost Object :  Ü ƘدماƤال Ü ƴل السلƛا مǌتƽسعر تكل Ɣو الوحدة المراد حساǋ ةƽالتكل Ưغر

 ǅقس Ü Ʊنشا Ü مة التجاريةǚالع Ü Ǉبائƨال Ü ƴالمشاري...  

Cost Pool : المس Ʃƽا نǌة لƱنشƊ عدة ƴو تجميǋ ةƽالتكل Ưواحد حو ƴتجمي ƨير في مرك

  ) . النتيجة –السبƔ ( حيƚ تكوǉƦǋ Ǉ اǕنشƱة لǌا نƩƽ العǚقة 

JAT : -tempsà  Just : وǋ و ƜنتاǗا ǅيƲة يابانية لتنƽو فلسǋ Ɣالمناس Ƙفي الوق ƜنتاǗا

ƔƦل الجƤعلى مد ǅيقو)   ( pull approche.  

FCS: Succes Facteurs Cles des ساسيةǕا Ɵي مجموعة العوامل التي  عوامل النجاǋ و

تƛƌر بشكل مباشر على ƍرưاƇ المستǌلǁ و تƨيد مǇ قدرة المƌسسة في مواجǌتǌا للمنافسة 

 Ǉبائƨال ƘلباƱستجابة لمتǗة و السعر و السرعة في اƽالشديدة كالجودة و التكل...  

La synergie :  Ǉرة ناتجة عǋاƲ وƊ ǅوǌƽو مǋ يƽيƲالو Ǉو التعاوƊ يادةƨلية الưفƊ Ƙقاǚالع

  .المتداƤلة بيǇ الوƲائƻ المƤتلƽة للمƌسسة 

MRP : Material requirment planing :  ƔساليǕحد اƊ وǋ المادية ƘحتياجاǗا ƱيƱƤت

المستƤدمة للرقابة على المƨƤوǇ و ǋو يساعد المƮنƴ في الحƮول على المواد المناسبة عند 

 Ɣالمناس Ƙا و في الوقǌلبƱ.  

Lentropie : رةǋاƲ يǋ ǐدارǗا ǅمر في السلǕول سلسلة اƱكل المعلومة نتيجة لƉت .  



Traçable ) :  ا مباشرة ) متبعةǌƮيƮƤت Ǉم Ǉا متبعة في حالة التمكǌنƊ ةƽتكل Ǉنقول ع

  .واưحة بينǌما )  نتيجة –سبƔ ( لƺرƯ التكلƽة نتيجة لوجود عǚقة 

Nonenclatur d  activite: سǗا Ǉاقة تبيƱي بǋة وƱنشǕمدونة ا Ǉم ǐالمعيار ǁǚǌت       

  .مسبباƘ التكلƽة لكل وحدة غرƯ تكلƽة   

TQM )Total Quality Management: ( إدارة الجودة الشاملة وهي فلسفة حديثة تعني

  . تحقيق المؤسسة لمواصفات الجودة في آل عملياتها و األنشطة التي تقوم بها 

Benchmarking: سسة مƌالحالي للم ƇداǕو مقارنة اǋǎرƤƊ سسةƌلم ƇداƊ لưفƊ ƴ  

  )داƤلية Ɗو Ƥارجية (

Reengineering:  هي عملية إعادة هندسة أو تنظيم العمليات ذات القيمة المضافة و إلغاء

  .العمليات التي ال تحقق قيمة 

Kaizen Costing:  مصطلح ياباني األصل يعني التحسين المستمر للتكاليف.  
  



أ  

  
  

  المǢدمة 
 ƘلƤود Üييرƺارة والتƛǗى اǌمنت ÜƘالسبعينا Ǉبداية م Ü يرةƤǕة اƛǚƛل العقود الǚƤ ǅد العالǌلقد ش     

 ƴفي الرب Ǉكا ǐƦال ǁلƦ Ǉيرا عƛير كƺت ǅا في عالǌسƽلتجد ن Ǉوالعشري ǐالحاد Ǉلى القرƍ Ƙسساƌالم

Ü اقتƮادية Ü تكنولوجية جديدة  تحتاƜ لمǇ  ةاƤǕير مǇ القرǇ العشريÜ Ǉ عالǅ مسƱر تبعا لƤريƱة سياسي

 Ƙي  قدرة باتǋو Ü بدرجة كبيرة بالقدرة التنافسية Ǌفاعليت Ǉǌا في تعامل ترتǌمع ƻا والتكيǌتƇقرا Ǉيحس

  .مرǋونة في الوقƘ الحاưر بƋربعة عوامل رئيسية وǋي  التجديد Ü الوقÜ Ƙ الجودة والتكلƽة 

 في ǉƦǋ ا Ɗماǅ  تحدياƘ  كƛيرة  وكبيرة  جدا Ü  ومƱلوƔ منǌ  سوƻ تكوƘǇ     و عليÜ Ǌ فǇƎ المƌسسا

الƲروƻ  اتƤاƦ قراراƮ Ƙعبة  ورسǅ  سياساƘ  تحقǋƊ  ƾداƻ  المƌسسة  وتمكنǌا مǇ المحافƲة على  

 ƾا في السوǋستمرارƍ ا وǌلى حد كبير على فاعلية  . مكانتƍ Ƙو السياسا Ƙالقرارا ǁتل Ɵو يعتمد نجا

ƌبالم Ƙالمعلوما ǅاƲن ƴنƮ امة فيǋ داةƊ ƻالتي ترد في تقارير محاسبة التكالي Ƙتعتبر المعلوما Ʀƍ سسة

  .القراراƘ اǗدارية  كقراراƘ التسعير والتƮنيƴ والشراƇ  وغيرǋا 

ǌالتي تقدم Ƙحية المعلوماǚƮ Ǉدو Ƙناعية حالƮفي البيئة ال Ƙيراƺالت Ǉوية ا     ولكƽمة الكلƲنǕا 

 التي وجدƘ فيǌا ƤاƮة في مجال تƮƤيƭ التكاليƻ غير ƻالبيئة والƲرو كانƘ تǚئǅ يالتقليدية الت

 للتكاليƻ مƲللة وǙ تتسǅ بالƮحة  ةالمباشرة Ü حيƮƊ ƚبحƘ المعلوماƘ التي تقدمǌا اǕنƲمة التقليدي

ولƦǌا السبƔ برƘƨ الحاجة المتنامية لوجود ƊنƲمة تستƱيƴ مسايرة ǉƦǋ التƺيراƘ وتلبية .والدقة 

 مǇ اǕنƲمة المتقدمة الABC ǐƦويعد نƲاǅ التكلƽة على ƊساƩ اǕنشƱة . متعددة لǘدارة اǙحتياجاƘ ال

 Ưرƺا  الƦǌورلƱ.  

     ولقد لقي نƲاǅ التكلƽة على ƊساƩ النشاƱ  تƋيـيدا كبيرا مǇ اǕكادمييǇ و الممارسيǇ رغƮ  ǅعوبة  

.     قيد العملياƘ اǗنتاجية تƱبيقǊ  وƦلǁ لمواجǌة التحدياƘ  الراǋنة Ü وتƺير نǅƲ التƮنيƴ وتع

 عǉƦǋ Ǉ التƱوراƘ التكنولوجية و اǙقتƮادية ةوتعتبرالمƌسساƘ الجƨائرية وǙسيما الƮناعية غير بعيد

 Ǉتحس ǇƊ  اǌجنبية عليǕة المنافسة المحلية واǌا ومواجǌمع ƻناعية التكيƮسساتنا الƌم ƴيƱوحتى تست

تƱويرǋا ومحاولة تبني Ɗو تƱبيƾ اǕنƲـمة الحديƛة وƦلƊ  ǁنƲمتǌا الكلƽوية الحالية وتركƨ جǌودǋا على 

 .لترشيد  قراراتǌا  في البيئة  الجديدة 

 Ǘإشكالية البحث : أو:  

  :ومما سبƾ يمكننا ǇƊ نƱرƍ Ɵشكالية بحƛنا على النحو التالي 

  لتنافسية ÞتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ مƊ Ǉجل تحسيǇ مƨياǋا اما مدƍ ǎمكانية المƌسساƘ الƮناعية الجƨائرية في 

  

  



ب  

  : ومƊ Ǉجل اǗجابة على السƌال السابƾ تƱ ǅرƟ مجموعة مǇ اǕسئلة الƽرعية  ǋي  

Þ ةƛة  حديƽمة كلƲنƊ ويرƱلى تƍ  ƘدƊ ي  العوامل التيǋ ـ  ما    

 ǅاƲا نعني  بنƦـ  ما  ABCÞ  

Þ ǊƮائƮƤ  يǋ  ـ  ما    

Þ ǊدافǋƊ يǋ ـ  ما    

  ǅاƲيعمل ن ƻـ  كي  )ABC (Þ 

   في تحسيǇ تكاليƻ المƌسسة Ü و بالتالي تحقيƾ  مƨايا تنافسية لǌا ABCÞ دور نƲاǅ   ـ  ما ǋو

 ǅاƲن ƾبيƱي حدود تǋ ـ  ما  ABC   Þ نيةƱسساتنا الوƌفي م   

  : لكي  نجيƔ  عǇ اǗشكالية المƱروحة  انƱلقنا  مǇ الƽرưيا Ƙ اǓتية 

•  ǅاƲن  Ǉƍ ABCة الحقيقية لƽلتحديد التكل ǅئǚالم ǅاƲو النǋ  Ƙلمنتجا.  

•  ǅاƲن ǅǋيسا ABC  ƘǙوفي مجا ƻسسة في مجال التكاليƌتنافسية الم  Ǉبدور كبير  في تحسي 

 Ƈǚالعم Ƈاưرƍ يرة كالجودة وƛك ǎرƤƊ. 

 

 :أǉمية البحث : ƙانيا 

1  - ǅالتحك ǇƊ ƚحي ƻالتكالي ƭيƮƤت ƾرƱ يǋمة جدا وǌية مưلق ƾرƱيت Ǌفي كون ƚمية البحǋƊ Ǉتكم 

ưيƽƤجل تƊ Ǉا مǌة تنافسية فيƨمي ƾجل تحقيƊ Ǉم ǁلƦو Ü Ǉالمديري ǎروحة لدƱمور المǕا Ǉم ƠبƮƊ اǌ

 ƻفي التكالي.  

2 – Ʊالنشا ƩساƊ ة علىƽالتكل ǅاƲن Ǉƍ )ABC ( ƯيƽƤمة في تƲنǕا Ǉم ǉغير Ǉدو ǅالمتقد ǅاƲو النǋ

 ǅاƲن Ǉكو Ǉع ǚưا فǌسسة كلƌالم ǎعلى مستو ƻالتكالي )ABC (  Ü Ɣسسة فحسƌالم ǅدƤي Ǚ ǉبل يتعدا

  .ƍلى ƍرưاƇ حاجاƘ العمƇǚ  وƦلǁ باǙعتماد على المعلوماƘ التي يوفرǋا 

3 –  ƚا البحƦǋ ǇƊ ا كماǌǌايا الرئيسية التي تواجưالق Ǉم ƘبحƮƊ التنافسية التي Ƴوưمو Ʃيدر

  . المƌسساƘ في Ʋل العولمة اǙقتƮادية وتحرير التجارة الدولية 

  :أسباƒ اƢتيار البحث : ƙالƙا 

 : تǅ اƤتيار البحƚ لعدة اعتباراǋ Ƙي لقد

1 - ƱوƮجدية المو :Ɗ ƚالمدير بالمعلوما  حي ǅتماǋا ǇƘ ƦƤƊ Ü يرةƤǕا Ƙوية في السنواƽالمحاسبية الكل 

  .يتƨايد و Ʀلǁ لكوƊ Ǉنǌا تلعƔ دورا فاعǚ في ترشيد القراراƘ اǗدارية 

2- ƱوƮة الموƙتم:  حداǋǗا Ǉم ƠبƮƊ التنافسية Ƴوưمو ǇƊ ƚا  حيǌبما في Ƙسساƌللم ǎالكبر Ƙاما

  .المƌسساƘ الجƨائرية 

3 - ƻمية محاسبة التكاليǋǕ راƲن ǁلƦو Üƻمحاسبة التكالي ǅƲن  Ƴوưفي مو ƚالرغبة الجادة في البح 

  .في تحسيǇ كƽاƇة المƌسسة و ưماǇ استمرارǋا في Ʋل التحوƘǙ الراǋنة 



ج  

  

  : أǉداف البحث: رابعا 

  .   ABCالتي Ɗدƍ Ƙلى ǌƲور نƲاƍ  ǅلقاƇ الưوƇ على العوامل  -1

   .(ABC)ديد مǌƽوǅ نƲاǅ التكلƽة على ƊساƩ النشاƱ  تح -2

3-   ǅاƲلية عمل نƈ Ǉمحاولة تبياABC سسةƌفي الم .  

4-  ǅاƲن ƭائƮƤ ǅǋƊ محاولة معرفة ABC Ǉفي تحسي ǅاƲا النƦǋ Ǌيلعب ǐƦو الدورالǋ و ما Ü 

 .تنافسية المƌسسة 

5-  ǅاƲن ƾبيƱمحاولة ت ABCسسƌا  في المƦوك ǊبيقƱت ƘعوباƮ على ƻة محل الدراسة و التعر

 .دورǉ في تحسيǇ تنافسية المƌسسة 

  . بسكرة- و لƦǌا قمنا بدراسة  نموǗ ƜƦحدǉƦǋ ǎ المƌسساƘ وǋي المƌسسة الوƱنية لƮناعة الكوابل

   :المنهƛ المستƢدم: Ƣامسا 

دراسة النƲرية ƍلى جانƔ منƝǌ دراسة بƺية اǗلماǅ بجوانƔ البحƚ نتبƴ المنƝǌ الوƽƮي التحليلي الموافƾ لل

   .( ENICAB )حالة ƍحدǎ المƌسساƘ الƮناعية الجƨائرية  وǋي المƌسسة الوƱنية لƮناعة الكوابل 

Ʀǋا و قد قمنا بƎجراƇ مقابƘǚ شƮƤية مƴ العديد مǇ المسƌوليǇ مƊ Ǉجل ƍعداد قائمة اǕنشƱة المقترحة 

  .للمƌسسة 

  :وحة ƍرتƋينا ǇƊ نقسǅ البحƍ ƚلى Ƥمسة فƮول و مƊ Ǉجل معالجة اǗشكالية المƱر

 سنتƱرƾ مǚƤ Ǉلƍ Ǌلى ƍبراƨ موقƴ نƲاǅ محاسبة التكاليƻ في ƍيƱار نƲاǅ المعلوماƘ :الƻصل األول 

  .اǗدارية و توưيǋƊ Ơمية تواجد Ʀǋا النƲاǅ في المƌسساƘ الحديƛة 

 التحميل الكلي و نƲاǅ التحميل الجƨئي    يتناول ǅǋƊ نƲاميǇ تقليدييǇ للتكاليƻ و ǋما نƲاǅ:الƻصل الƙاني 

ǅƛ تǅ التعرƯ فيǅǋǕ Ǌ اǗنتقاداƘ التي Ǚقتǌا ǉƦǋ اǕنƲمة نƲرا لعجǋƨا عǇ توفير المعلوماƘ الưرورية 

  .ǗتƤاƦ القراراƘ في Ʋل محيƱ تنافسي 

 قد  كƱريقة جديدة لتتبƴ التكاليǕ ƻغراƯ التكلƽة وABCسيتǅ تƮƤيǊƮ لعرƯ نƲاǅ  : الƻصل الƙالث

حيƚ تناولنا فيǊ مǌƽوǅ . حاولنا ǇƊ تكوǇ دراستنا لƦǌا النƲاǅ مستوفية لكافة جوانبǊ المنǌجية و التسييرية 

 ǅاƲنABC ǅاƲا النƦǋ لية عملƈ و ǊبيقƱت ƘǙو مجا Ǌمبادئ Ü  . التي Ƙالمحددا ǅǋƋل بƮƽا الƦǋ تمناƤ و

 ǊبيقƱت Ǌتواج ǇƊ Ǉيمك.  

Ʋصل الرابƻال :  Ƴوưمو Ǌمة سنتناول فيǋية المنافسة و التنافسية و مساǋلما ƾرƱل التǚƤ Ǉالتنافسية م

ǅاƲن ABCايا التنافسيةƨالم ƔكتساǗ سسةƌيئة المǌفي ت .  

 – بسكرة – سيƭƮƤ للدراسة الميدانية للمƌسسة الوƱنية لƮناعة الكوابل الكǌربائية :الƻصل الƢامس 

Ɗ ƻتلƤسسة و مƌبالم ƻلى التعريƍ ǊلǚƤ Ǉرقنا مƱت ƚة حيƽالتكل ǅاƲا الرئيسية و الداعمة مرورا بنǌتƱنش

 ǅاƲلن ƜƦنمو ƟقتراƎننا قمنا بƊ كما Ü اǌلدي ƾبƱالمABC عتماد على مجموعةǗفي الوحدة محل الدراسة با 



د  

مǇ التجارƔ السابقة التي تمƘ في بعƯ الدول اǕمريكية و اǗنجلوسكسونية و قد حاولنا رغǅ محدودية 

دǋا دراسة بعƯ اǕنشƱة مƊ Ǉجل توưيƠ كيƽية تتبƴ التكاليƻ لǖ نشƱة و مǇ المعلوماƘ و Ʈعوبة ƍيجا

Ʀǋا و قد حاولنا ǇƊ نبيǇ كيǅƛ . ƻ باǕغراƯ المƤتلƽة و Ʀǋا مƊ Ǉجل التوƮل ƍلى سعر تكلƽة Ɗكƛر دقة 

 ǅاƲن ǇيحسABC الجودة Ǉو تحسي ƻالتكالي ƯيƽƤل تǚƤ Ǉسسة مƌاية حاولنا .  تنافسية المǌو في الن

يǅ مجموعة مǇ اǗقتراحاƘ و التوƮياƘ التي مǇ شƋنǌا تحسيǇ التكاليƻ في المƌسسة و التي تƱمǇƊ Ơ تقد

 ǅاƲورا كنƱر تقدما و تƛكƊ مةƲنƊ جل تبنيƊ Ǉم ƱيƱƤة قوية للتƨركي ǇتكوABC Ǉا تحسǌمما يجعل 

  .مركǋƨا التنافسي على الƮعيد الوƱني و اǕجنبي 

  :صعوباƖ الدراسة  :سادسا

 ABCنا ƛƊناƍ Ƈعداد Ʀǋا البحƚ مشاكل عديدة و Ʀǋا نƲرا لمحدودية المراجƴ في موưوƳ نƲاǅ لقد واجǌت

 Ɣالمكات Ưبع ƴم ƘǙاƮتǗا Ƈجراƍ لىƍ افةưǗالجامعية با Ƙالمكتبا Ǉير مƛي الكƮمما دفعنا لتق

لبحƚ       الƤارجية كما ƍعتمدنا على المقاƘǙ و الدراساƘ المنشورة في شبكة اǗنترنƘ مƊ Ǉجل ƛƍراƇ ا

و تدعيمÜ Ǌ فǚư عƮ Ǉعوبة جمƴ المعلوماƘ المتعلقة باǕنشƱة في المƌسسة محل الدراسة و Ʀǋا ƍما 

 Ǉوليƌو المس ƠالƮقبل الم Ǉا مǌول عليƮر الحƦو تعƊ ǚƮƊ اǋتواجد ǅلعد.  
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 مƮاسبة التǦاليǜ الƮديثة كنǒاǫ للمعلومات

لقد ƮƊبحƘ محاسبة التكاليƻ تحتل موقعا متميƨا داƤل نƲاǅ المعلوماƘ المحاسبي بƽƮة ƤاƮة 

Ƙالمعلوما ǅƲحة    ونƮبال ǅتتس Ƙو معلوما Ƙبيانا Ǉم ǉل ما توفرǚƤ Ǉم ǁلƦوÜ ة عامةƽƮدارية بǗا 

Ɣالمناس Ƙالتوقي ǁلƦوك Ü ئمةǚو الدقة والم ƇداƊ ا علىǌدارة عند كافة مستوياتǗا Ǉيعي ǐƦو بالشكل ال 

  .وƲائǌƽا بƋعلى قدر ممكǇ مǇ الكƽاƇة و الƽعالية 

     Ʀǋا وقد عرفƘ محاسبة التكاليƻ بعدة تسميـاƘ عبر مراحل تƱـورǋا بدƇا بالمحاسبة الƮناعية في 

اسبة التحليلية لǘستǚƺل Ü وƤƊيرا وƊماǅ محاسبة التكاليƻ بالنسبة للدول اǗنجلوسكسونية ǅƛ المح فرنسا Ɗو

ƨيادة حدة المنافسة في الوقƘ الراǇǋ و سرعة التƺيراƘ في بيئة اǕعمال الحديƛة ƮƊبƠ دور محاسبة 

 Ü ƻالتكالي ƯƽƤ Ü ةƽدارة التكلƍ لƛم ǁلƦ كدƌجديدة ت ǅيǋاƽم ƘرǌƲ ƚمية حيǋƊ ر اتساعا وƛكƊ ƻالتكالي

 Ü Ʊالنشا ƻتكالي ƛو ما انبǋوƾ Ǌل  عنƤحاليا بالمحاسبة   مد ƻو ما يعرƊ ǐدارǗا Ʊللنشا ǅالمدع ƻالتكالي

  . اǗدارية Ɗو محاسبة التسيير

                         Ǉعـ ǉƨة و تمييـƽالتكل ǅوǌƽم Ưلى عرƍ ولǕا ƚل المبحǚƤ Ǉل مƮƽا الƦǋ في ƾرƱسنت Ǌوعلي

 ǋƊمية تواجد نƲـاǅ     الƣ وكƦا توưيƠ  ....بعƯ المƱƮلحاƘ اƤǕرǎ كالمƮروÜ ƻ سعر التكلƽة Ü القيمة        

لمحاسبة التكاليƻ في المƌسساƘ الحديƛة Ü و في مبحƛ ƚاÜ Ǉ سنتعرƍ Ưلى موقƴ ونƱاƾ نƲاǅ محاسـبة                  

                Ǌو مكوناتـ ƻالتكالي Ƙمعلوما ǅاƲبن ƻل التعريǚƤ Ǉم ǁلƦدارية وǗا Ƙالمعلوما ǅاƲار نƱƍ في ƻالتكالي

 ǙتƤاƦ القراراƘ وكƦا اǙعتبـاراƘ التـي يجـƔ          والمقوماƘ اǕساسية ǗنتاƜ المعلوماƘ التكاليƽية الƨǚمة     

 ƻالتكالي Ƙمعلوما ǅاƲن ǅميƮا عند تǌمراعات.  

 ǇƊ دارةǘحتى يتسنى ل ǁلƦ معينة و ƩسǕ وفقا ƻالتكالي Ƙلى تبويباƍ ƾرƱنت ƻسو ƚالƛ ƚو في مبح

. ى لتحقيقǊ تستƤلƭ المƌشراƘ المناسبة لتقييƊ ǅداƊ ƇنشƱتǌا المƤتلƽة وفقا للƺرƊ Ưو الǌدƻ الǐƦ تسع

 Ǚƍ Ƙة التي ما وجدƛالحدي Ƙالتبويبا Ưلبع ƾرƱبالت ƚا المبحƦǋ التقليدية قمنا في Ƙوة على التبويباǚوع

لمساعدة اǗدارة على ƍتƤاƊ Ʀفưل القراراÜ Ƙ و ƦلƱ ǁبعا لمواجǌة المتƱلباƘ الراǋنة للتƱوراƘ في 

Ʈو البيئة ال ǐادƮقتǗا Ʊا المحيǋدǌعمال و التي شǕمجال ا Ƙسساƌيكل المǋ ناعية و.  
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I  .ديثةƮفي المؤسسات ال ǜاليǦاسبة التƮلم ǫاǒة وأهمية تواجد نǞلǦاهيم التǞم :    

I. 1 ةǞلǦالت ǫهوǞم :   

  Ʋƽل ǇƊ Ǚƍ Üو انتشارا Ǚالمحاسبية تداو ƘلحاƱƮر المƛكƊ Ǉة مƽالتكل ƠلƱƮة "      يعتبر مƽتكل " Ǚ

 Ǌلكون Ü يراƛك ǉردƽيعني بم ƻتعري ǐرورưال Ǉم ǊنƎالمعاني و بالتالي ف Ǉي مجموعة متنوعة مƱيع

سوƻ تعƱي ƮƤوƮية تƤتلƻ "  تكلƽة " التكلƽة حسƔ الƽƮة الدالة لǌا Ü حيǇƊ ƚ كل ƽƮة تưاƻ لكلمة 

 ǎرƤǕا Ǉعـ.  

 Ǉو المحاسبي ǇدارييǗية كاƽالتكالي Ƙو المعلوما Ƙالمستعملة للبيانا ƻراƱǕرا لتعدد اƲو ن     

اǙقتƮادييǇ و المستƛمريǇ و غيرÜ ǅǋ و تنوƳ احتياجاتǅǌ مǉƦǋ Ǉ المعلوماƘ فǇƎ مǌƽوǅ التكلƽة بدوǇ و

 Ǌفي ǅدƤيست ǐƦو المجال ال ǊجلƊ Ǉم ǅدƤيست ƻسو ǐƦال Ưرƺال ƻǚتƤبا ƻتلƤي ƻسو ǁا . شƇو بنا

تعامل معǌا لƤدمة على Ʀلǁ فƎنǙ Ǌ بد مǇ عرƯ المƽاǋيǅ المƤتلƽة للتكلƽة ưمǇ تبـويباƘ بحيƚ يمكǇ ال

و للوƮول ƍلى ǉƦǋ التبويباƘ فƎنǙ Ǌ بد مǇ تعريƻ مƱƮلƠ التكلƽة بشكل عاǅ . اǗحتياجاƘ المتعددة 

 Ǉبي ƱلƤاديا للƽت ǁلƦو Ü اǌلة معƤالمتدا ǎرƤǕا ǅيǋاƽالم Ưوبع ƠلƱƮا المƦǋ Ǉبي ƨالتميي Ǉع ǚưف

  .كلƽة Ü القيمة المƱƮلحاƘ الƽنية كالƤسارة Ü الưياÜ Ƴ المƮاريÜ ƻ سعر الت

      Ü Ƈالشي ǁلƦ ةƨو حياƊ Ƈلشرا Ƴالمدفو Ǉمƛقد تعني ال ǐالعاد ƭƤبالنسبة للش Ǉمعي Ƈة شيƽتكل Ǉƍ     

  :و فيما يلي بعƯ التعاريƻ لمƱƮلƠ التكلƽة 

 ƻلقد عر     Pearce   وSturmey اǌنƋب ƻالتكالي   :) Ƴدارة المشـروƍ اǌالمالية التي تتحمل ƘاقاƽنǗا 

   .1)بيـل تجميƴ الموارد اǗنتاجيـة لƺرƍ ƯنتاƜ سلƊ ƴو ƤدمـاƘ يمكǇ بيعǌا في س

 التưحية ƦاƘ القيمة اǗقتƮادية في سبيل الحƮول على سلعة Ɗو (:       كما عرفǌا Ɗحمد نور بƋنǌا 

  .Ƥ...(2دمة في الحاưر Ɗو المستقبل

ƛادية ممƮقتƍ حيةưي تǋ ةƽالتكل ǇƊ رǌƲي Ǉالسابقي Ǉيƽالتعري Ǉجل مƊ Ǉم ǁلƦ و ǐنقد Ƹورة مبلƮ لة في

 ةكما يتبيƊ Ǉيưا ƊنǙ Ǌ بد مƍ Ǉستبعاد مƽاǋيǅ مƛل التكاليƻ السيكولوجي.تحقيǋ ƾدƻ معيƊ Ǉو منƽعة معينة

  ƴائưال Ƙة الوقƽو تكلƊ سيƽا النưالر ǅفي شكل عد Ƙحياưو التƊ.  

  

                                                 
  Ü  1970  . ƭ207 بيروÜƘدار النưǌة العربية للƱباعة و النشر. ƟǚƮ الديǇ الشنواني Ü دراساƘ في اقتƮادياƘ اǕعمال /  د 1-
  .ƭ36 .1993معة Ü اǗسكندرية Ü مƌسسة شباƔ الجا. Ɗحمد نور Ü محاسبة التكاليƻ مǇ الناحية النƲرية و التƱبيقية /  د- 2
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 دوǇ اǗشارة ƍلى الحƮول على منƽعة مقدار التưحية بالموارد: (   ǇƊ Ǚƍ التعريƻ الحديƚ للتكلƽة ǋو 

  .Ɗ(1و عدǅ حƮولǌا 

 ǎو ير  Gerard Melyon ةƽالتكل ǇƊ اưيƊ   ) Ǉمعي Ɯمنتو ƴنƮالمتعلقة ب ƇعباǕكل ا ƴجم ƴتتشكل م

   .2)  و ǋي عبارة عǇ مǌƽوǅ داƤلي في المƌسسة-  سلعة Ɗو Ƥدمة - 

 ƍلى شيƇ       ةعباƇ المحاسبية المنسوبƊنǌا مجموعة مǇ اǕ: (  فيعرƻ التكلƽة  Ɗ  J.Margerinما  

 Ǉ3) معي.  

  :4 و بƽƮة عامة نجد ǇƊ مǌƽوǅ التكلƽة يمكǇƊ Ǉ ينقسƍ ǅلى 

 - Ʀƽة غير مستنƽةتكل :  Ʀƽتستن ǅسسة و لƌا المǌعلي ƘلƮادية التي حƮقتǗا ƴل قيمة المنافƛي تمǋ و

  .بعد و لƦلǁ تعتبر ƮƊول لدǎ المƌسسة 

 ا تمƛل قيمة المنافƴ اǗقتƮادية التي حƮلƘ عليǌا المƌسسة و استنƦƽتǌو ǋي :  تكـلƽـة مستنƽـƦة- 

  .ǚƤل الƽترة 

Ɗ ǙƍنǊ يمكǇ اǗشارة ƍلى ǇƊ تحقيƾ اǗيراد عند ƍستنƽاƦ المƌسسة لمنافعǌا ǚƤل الƽترة Ɗو عدǅ تحقيقǌا      

لمƌسسة على ƍيراد فمتى حƮلƘ ا. لƦلǁ اǗيراد مǇ اǋǕمية بمكاǇ للتمييƨ بيǇ المƮروƻ و الƤسارة 

ǚƤل نƩƽ الƽترة التي استنƽدƘ فيǌا التكلƽة سميǋ Ƙنا التكلƽة المستنƦƽة مƮروفا Ɗ Üما Ʀƍا لǅ يقابل Ʀǋا 

و الشكل التالي يبيǇ لنا بوưوƟ العǚقة بيǇ . اǙستنƽاƦ حƮول المƌسسة على عائد Ɗو ƍيراد فǌي Ƥسارة 

   .التكلƽة و اƮǕل و المƮروƻ و الƤسارة

                                                 
  .Ü1999  . ƭ9اǕردǇ .  1دار وائل للنشر Ʊ Ü. ي Ü محاسبة التكاليƻ ئقƮي السامرا/ بالي Ü دجمحمد علي ال/ د - 1

2 - G.Melyon comptabilité analytique, Edition baréal , Paris, 2001. p 15 .                                                         

3 - J. Margerin , base de la comptabilité analytique , éditions  sedifor, grenoble ,  1991. p 14 .                  
  .ƭ24  .1999دار ǋƨراǇ للنشر Ü اǕردÜ Ǉ .عƱااŸ وراد Ƥليل Ü محاسبة التكاليƻ الƽعلية / ƟǚƮ عبد اŸ الرÜƾƨ د/  د- 4
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ǅسارة  : 1 شكل رقƤو ال ƻروƮل و المƮǕة و اƽالتكل Ǉقة بيǚالع.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

    و الجدير بالƦكر ƊنǊ يجƔ التƋكيد على دقة رقǅ التكلƽة التي يتǅ قياسǌا Ü فليƩ كل ما Ɗنƾƽ فـي سـبيل               

                ƾرƽالمقدر يعتبر ال ƴالمبل Ǉع ƾƽالمن Ƹاد المبلƨ اƦƍ ǊنǕ Ü ةƽعة معينة يعد تكلƽول على منƮو   الحƊ سرافاƍ 

                   Ʃو لـي Ǌاقƽنƍ ƴالمتوق Ƹة بالمبلƽالتكل Ʃقيا Ʊمية ارتباǋƊ Ơưبشكل وا Ƙƨبر ƾلƱا المنƦǋ Ǉو م Ü ياعاư

بالمبلƸ الƽعلي المنƾƽ و Ʀلǁ نƲرا ǇǙ القياƩ في Ʋل المبلƸ المتوقƴ يعتبـر ƊدǕ ƾنـƤ Ǌـƴư للدراسـة            

Ưائد لبعƨعلي الƽال Ƹالمبل ƴưƤ بينما Ü ǉة قبل تحديدưيƽالمست Ƴياưو ال ƻسراǗ1 نواحي ا.   

                  ƚحيـ Ü ƻفي محاسبة التكـالي ƘلحاƱƮالم ǅǋƊ Ǉة كواحد مƽسعر التكل ƻلتعري ǇǓنمر ا ǇƊ Ǉيمك     

 ǊنƊ ةƽسعر التكل ƻيعر ) Ǌاية عملية بيعǌحتى ن Ƈبداية عملية الشرا Ʀمن Ɯة الكلية للمنتوƽ2)التكل.   

   ǎكما يرMargerin.J     معي Ɯة لمنتوƽسعر التكل ǇƊ    وǋ Ǉ)   ا الƦǋ م تحميل Ɯنتـو     ƻبكافـة التكـالي 

 ƻا تكاليǌائية  بما فيǌالمباشرة و غير المباشرة حتى المرحلة النƴيƨ3) التو.   

                                                 
  .ƭ13  . 2003 .اǗسكندريةالدار الجامعية للنشر Ü. مي راưي Ü مبادƏ محاسبة التكاليƻ امحمد س/  د- 1

2-  Elie Cohen , Dictionnaire de gestion, casbah éditions, Alger, 1998, pp 85-86 .                                         
3- J.Margerin, op. cit. pp 15-16                                                                                               

   .ƭ27 .  وراد Ƥليل Ü مرجƴ سابƾعƱااƮ /ŸالƠ عبد اŸ الرÜ ƾƨ د/ د: المƮدر 

  
  
  
  
  

  لǅ تستنƦƽ حتى نǌاية الƽترة              ƍستنǚƤ ƘƦƽل الƽترة       
  
  
  
  

                                        يقابلǌا ƍيراد                       Ǚ يقابلǌا ƍيراد

 Ɣيسب ƘدماƤو ال ƴالسل Ƈقتناƍ  

  تعتبر ƮƊول

ƻتكالي  

  تكاليƻ مستنƦƽة

تعتبر 
  Ƥسارة

تعتبر 
ƻروƮم  
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ية بعملية الشراƇ   اليƻ اǗجمالية ǗنتاƜ منتوƜ معيǇ بد     افسعر التكلƽة ǋ ǇƦƍو السعر الǐƦ يعبر عǇ التك             

     ƭƤو يǋ و Ǌيعƨلى غاية توƍ ǇƦƍ    Ƥو ال ƴقـة          السلǚة باستعمال العƽسعر التكل Ɣحسا ǅالمسوقة ويت Ƙدما

   :1التالية

Ɗ  -  ǇƎناعية فƮ سسةƌالم Ƙا كانƦƍ :   

  مƮاريƻ التوƨيƴ+ تكلƽة ƍنتاƜ المنتوƜ النǌائي المباƳ = سعر التكلƽة 

Ɣ  -  ǇƎسسة تجـارية فƌالم Ƙا كانƦƍ:   

  مƮاريƻ التوƨيƴ+ تكلƽة شراƇ السلƴ المباعة = سعر التكلƽة 

و تجدر اǗشارة ƍلى ƊنǊ يوجد تداƤل  بيǇ مǌƽوǅ التكلƽة و مǌƽوǅ القيمة  حيƱ ǇƊ ƚبيعة التداƤل                        Ʀǋا  

بيǇ القيمة و التكلƽة تƋتي مǇ اǙعتقاد السائد لدǎ البعÜ Ư و الǐƦ يرƊ ǎنǊ كلما كانƘ تكلƽـة الـسلعة Ɗو                      

ا معنويا يتعلƾ بتحديـد مـا       و عموما تحمل القيمة في جوǋرǋا مǌƽوم      . الƤدمة مرتƽعة كلما ƨادƘ قيمتǌا      

يستحقǊ الشيƇ و Ʀلǁ مǇ حيƚ القدر  Ɗو مدǎ اǋǕمية Ü فمنƽعة الشيƊ Ƈو قدرتǊ الƦاتية على اǗشباǋ Ƴي                    

 Ǌقيمت ƩساƊ.  

                   ƭة و قد تـنقƽالتكل ƴيرة مƤǕا ǉƦǋ ǎا قد تتساوǌنǕ Ǌمقياسا دقيقا لقيمت Ƙي ليسǌف Ƈة الشيƽما تكلƊ     

و على ǐƊ حال فالتكلƽة مǌمة بƮورة Ɗساسية لتقريƔ القيمة          . قة توقǉƦǋ ƴ القيǅ     عنǌا Ɗو تƨيد تبعا لمدǎ د     

 ƔكتساǗا ƣالعادلة لتاري.    

I  .2 ديثةƮفي المؤسسات ال ǜاليǦاسبة التƮلم ǫاǒأهمية تواجد ن :  

               Ǉالقانو ǅاميا بحكƨلƍ مراƊ يعد Ƙسساƌالم Ǉسسة مƌم ǐƊ للمحاسبة المالية في ǅاƲتواجد ن Ǉا كاƦƍ       ǇƎف 

 الǐƦ يبقى Ɗمرا Ƥƍتياريا يتوقƻ علـى        2اǕمر يƤتلƻ بالنسبة لتواجد نƲاǅ لمحاسبة التكاليƻ في المƌسسة          

  .مدǎ تقدير ƍدارة المƌسسة بǋƋمية وجود Ʀǋا النƲاǅ فيǌا 

     Ǉƍ الحديƚ السابƾ كاƮ Ǉحيحا و مقبوǙ في وقƘ لǅ تƮل ƍليǊ التƱوراƘ و التƺيـراƘ فـي بيئـة                    

مة اƛǗارة Ü مما Ɗدƍ ǎلى ǌƲور Ɗفكار و مƽاǋيƍ ǅدارية جديدة جعلƘ وجود نƲاǅ لمحاسـبة                 اǕعمال ƍلى ق  

 Ü  و Ʀلǁ نƲرا لتƨايد ǋƊميتǊ في الوقƘ الحاưر           3التكاليƻ  في المƌسساƘ الحديƛة ưرورة Ǚ مƽر منǌا          

ي توفير  البياناƘ    و تƮاعد الدور الǐƦ يمكǇƊ Ǉ يƌديǊ في الوحدة اǙقتƮادية Ʀƍ Ü تعتمد  عليǊ اǗدارة  ف                 

                                                 
1- Beatrice et Francis grand guillot, Comptabilité analytique , 4éme édition ,  gualino , Paris , 2001 p 77  

              
2- J.M. Auriac, H.Bougault,l économie d entreprise 2ème édition, Editions casteilla , paris 1994 , p 54.            

   .22 ، ص 2003 -2002الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية ، . حسين علي ، مبادئ المحاسبة اإلدارية / أحمد نور، د/   د-  3
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و المعلوماƘ الƨǚمة للعملية اǗدارية Ü سواƇا في مجال التƱƤيƊ Ʊو مجال الرقابة Ɗو اتƤاƦ القراراƘ حتى                 

  .تستƱيƴ المƌسسة البقاƇ في السوƾ و اǙستمرار في المنافسة و رفƴ معدƘǙ الربحية التي تحققǌا 

I .2. 1 ǜاليǦاسبة التƮم ǫهوǞم :   

  :سبة التكاليƻ يƤتلƻ مǇ حيƚ و جǌتي النƲر التاليتيǇƍ Ǉ مǌƽوǅ محا     

 وجǌة النƲر اǕولى  تدعو ƍلى التمييƨ بيǇ محاسبة التكاليƻ و المحاسبة اǗدارية و تعتبـر محاسـبة                   -  

التكاليƻ وسيلة لتحديد تكلƽة الوحداƘ المنتجة و اǋǙتماǅ بدراسة معاني التكلƽة و نƲرياتǌا المƤتلƽة Ü بينما                

المحاسبة اǗدارية Ɗنǌا تسعى ƍلى مساعدة المستوياƘ اǗدارية في اتƤاƦ قراراتǌا ووưـǌƱƱƤ ƴـا               تعتبر  

ƻالتكالي Ɣو محاسƊ المالي Ɣا المحاسǋعلمية يوفر ƩسƊ ا علىƇ1بنا.   

  و المحاسـبة اǗداريـة             Ɗƻما وجǌة النƲر الƛانية فǌي Ǚ  تƴư حدا  فاǚƮ  بيǇ محاسبة التكـالي                -  

 ǇƊ محاسبة    HORNGREN وجǌة النƲر الƛانية ǋي اǕكƛر شيوعا و اǕكƛر قبوÜ Ǚ حيƚ يرǎ           و تعتبر   

                 ƻتلـƤبم ƾا و التي تتعلـǌنواعƋب Ƙالقرارا ƦاƤتǙ مةƨǚال Ƙو توفير المعلوما ƴلى تجميƍ ƻدǌت ƻالتكالي

اغة السياساƘ الǌامة   ƍلى اتƤاƦ القراراƘ اǗستراتيجية و Ʈي     ) الروتينية(المجاƘǙ بدƇا بالعملياƘ المتكررة     

                   Ǉارجيـة مـƤال Ƙـاǌلوبة للجƱلى التقارير المالية المƍ ا تساعد على سد الحاجةǌنƊ على ǚưف Ü ةƋللمنش

 Ü و بƦǌا المعنى فǇƎ محاسـبة التكـاليƻ تتمƛـل فـي              2الƣ....مستƛمريǇ و مقرưيǇ و جǌاƘ حكومية       

Ʀلǁ بمقدار ما توفرǉ محاسبة التكـاليƻ مـǇ         المحاسبة اǗدارية باưǗافة ƍلى جƇƨ مǇ المحاسبة المالية و          

  .معلوماƘ تساعد على ƍستيƽاƇ متƱلباƘ التقرير الƤارجي 

     و لقد ƮƊبحƘ في السنواƘ اƤǕيرة التƽرقة بيǇ مǌاǅ محاسƔ التكاليƻ و المحاسـƔ اǗدارǐ تƽرقـة                

 علـى محاسـبة      و ƮƊبƠ عادة ما يƱلـƾ      3واǋية حيƚ وƮلنا ƍلى نقƱة Ǚ يوجد فيǌا ƱƤ واƠư بينǌما          

  :   و Ʀلǁ نƲرا )Management accounting(التكاليƻ الحديƛة المحاسبة اǗدارية Ɗو محاسبة التسيير 

 *   ƻالتكالي Ƙبيانا ǅداƤو تحليل واست ƭيƮƤو ت ƴعملية تجمي Ǉلة بيƤقة المتداǚللع. 

 يوفرǋا نƲاǅ ية التǇǕ محاسƔ التكاليƻ يتƦƤ مǇ المدير مستƤدما Ɗساسيا للمعلوماƘ المحاسبي  * 

 ƻمحاسبة التكالي.  

 Ƙو الجودة و التوقيƊ مية النوعيةǋƋايد بƨمت ǁدراƍ و Ʃحساƍ Ǌلدي ƠبƮƊ قد ǅمدير اليو Ǉا كاƦƍ و

المناسƔ للسلعة Ɗو الƤدمة المقدمة لعمǚئǊ فǇƎ المحاسƔ الǐƦ يعمل مƦǋ ƴا المدير قد ƮƊبǋ Ơو اƤǓر 

جودة و منƽعة المعلوماƘ المحاسبية المƱلوبة مǇ قبل Ʀǋا المدير لديǊ حساسية و تǌƽما متƨايدا ǋǕمية 

                                                 
  .ƭ7 . 1991الدار اǋǕلية للنشر و التوƨيÜ  ƴ عماÜ Ǉ . عاƻƱ اƤǕرƩ و ƤƈروÜ Ǉ محاسبة التكاليƻ الƮناعية   - 1 

2-  Horngren. C.T , cost accounting, A managerial Emphasis, prentice , Hall , 1996. p5                                   
  .ƭ14  .1993اǗسكندرية Ü . مƌسسة شباƔ الجامعة. محمد الƽيومي محمد ƮƊ Üول محاسبة التكاليƻ/ د  3  - 
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 ǅاƲالن ǅميƮر العميل عند تƲة نǌوج ƦƤƊ ا ما يعنيƦǋو Ü Ɣالمناس Ƙفي الوق Ǌالǌرورة تقديمưو

   .1المحاسبي

     بعد التعرƯ لمǌƽوǅ محاسبة التكاليƻ و عǚقة Ʀǋا المǌƽوǅ بالمحاسبة اǗدارية سوƻ نتƱـرƍ ƾلـى                

 ƻتعري ƻمحاسبة التكالي.  

I .2 . 2  ǜاليǦاسبة التƮم ǜتعري:   

تعد محاسبة التكاليƊ ƻداة علمية لتحقيƾ غاياƘ و ǋƊداƻ محددة Ü و ǋƊميتǌا تكمǇ في كونǌـا تعتبـر              

نƲاما منǌجيا متكامǚ قادرا على ƍنتاƜ نوƳ محدد مǇ المعلوماƘ اǕساسية و التي تتسǅ بالƮحة و الدقـة                    

التوقيƘ المناسƔ و Ʀلǁ لمساعدة اǗدارة على ƍتƤاƦ قراراتǌا و رسǅ سياساتǌا المƤتلƽة بƋعلى              و المǚئمة و    

  .قدر مǇ الكƽاƇة و الƽعالية 

                  ƘـƽتلƤوا Ƙالتـي تعـدد ƻلمحاسبة التكالي Ƙاƽنا لسرد كل التعريǋ ǅالمقا ƴيتس Ǚ بيعة الحالƱو ب

كتƽي بتقديǅ التعريƽاƘ اǓتيـة و التـي تƽـي          باƤتƻǚ الكتاƔ و المنƲريǇ في Ʀǋا المجال Ü ولƦǌا سوƻ ن          

  .بƺرƯ الدراسة ǋنا 

   :2يمكǇ تعريƻ محاسبة التكاليƻ  كƱريقة لمعالجة المعƱياƘ لتحقيƾ اǋǕداƻ اǓتية 

 .معرفة تكاليƻ مƤتلƻ الوƲائƊ ƻو اǕنشƱة التي تقوǅ بǌا المƌسسة  - 

 .تحديد ƊسƩ التقييǅ لبعƯ عناƮر ميƨانية المƌسسة  - 

 .لمقارنتǌا بƋسعار البيƴ ) سلعة Ɗو Ƥدمة ( Ɲ حساƔ تكلƽة المنتوƜ تƽسير نتائ - 

 . ƴư تقديراƘ لمƮاريƻ و ميƨانياƘ اǙستǚƺل و - 

 -  ƘنحرافاǙسير اƽت. 

عملية تحديد و قياƩ و تسجيل و تحليل و تبويƔ و توƨيƴ البيانـاƘ         (  و قد عرفǌا البعƊ Ưنǌا      Ʀǋا  

  .3)راراƘ اǗدارة  التكاليƽية و Ʀلǁ لتƱƤيƱ و رقابة و ترشيد ق

  

                                                 
 Ü دار المريƜ 1Ʊ Ü 2 ƣ- مدƤل ƍدارǐ -نجرǇ و ƤƈروÜ Ǉ ترجمة Ɗحمد حامد حجاÜ Ɯ محاسبة التكاليǋ ƻور  1  - 

   .ƭ18  .2003للنشرÜ السعودية  

 2 -   Serge Evraert , Christian Prat. dit Hauret . comptabilité cours & application . librairie vuibert ,2 ème   
 édition .  Paris. 1999 . p 284.                                                                                                                          

   
3- A. Burlaud et C. Simon , comptabilité de gestion . librairie vuibert . Paris.  1993. pp 431-432 .           
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        ƾـرƱ لـىƍ محاسبي يشير ǅاƲو نƊ Ʊي نشاǋ ƻمحاسبة التكالي ǇƊ لى القولƍ ƭلƤن ǅا على ما تقدƇو بنا

                 ǅيǋـاƽا وفقا لقواعد و مǌيلƺنتاجية و تشǗة اƱنشǕا ƘǚƤة مدƽر تكلƮة بعناƮاƤ Ƙبيانا Ʃو قيا ƴتجمي

          Ǘة اƱنشǕا ǉƦǋ ƘرجاƤة مƽتحديد تكل Ưرƺب ǁلƦ و Ü و         محددةƊ Ʊا الوسـيǌفي شـكل Ƙا كانƇنتاجية سوا

 Ƙالقرارا ƦاƤو الرقابة وات ƱيƱƤية في التƽالتكالي Ƙالبيانا ǉƦǋ ǅداƤستƍ جلƊ Ǉائي مǌالن.  

  :ومǇ التعريƻ السابƾ يمكǇ استƭǚƤ النقاƱ التالية 

تحديـد  ǇƊ محاسبة التكاليǋ ƻي نƲاǅ يǌتǅ بتشƺيل بياناƤ ƘاƮة بتكلƽة مدƘǚƤ اǕنشƱة المƤتلƽة ل              - 

 ƘرجاƤة المƽتكل.  

Ǉƍ محاسبة التكاليƻ تƤتƭ بتحديد تكلƽة السلعة Ɗو الƤدمة في مراحلǌا المƤتلƽة قبل اكتمالǌا Ɗو بعد                 - 

 . ƍكتمالǌا 

 -                ƘاƇجراǗو ا ƔساليǕو ا Əو المباد ƘرياƲالن Ǉمجموعة م Ǌتحكم ƻمحاسبة التكالي ǅاƲيل نƺتش ǇƊ

منƝǌ العلمي في جمƴ و تحليـل و تƽـسير البيانـاƘ و            والقواعد المتƮƮƤة Ü بمعنى ƊنǊ يستƤدǅ ال      

ǅاƲالن ƘرجاƤعداد مƍ1.  

ǇƊ محاسبة التكاليƮ ƻالحة للتƱبيƾ في اǕنشƱة الƮناعية و التجاريـة و الƤدميـة و الƨراعيـة                  - 

  Ƙسساƌالم Ǉا مǋوغير. 

 -                   ƱـƱƤال ǅية تـساعد فـي رسـƽتكالي Ƙتقارير و معلوما Ǉم ƻمحاسبة التكالي ǅاƲن ƘرجاƤم ǇƊ

  .السياساƘ واتƤاƦ القراراƘ التي تعتبر جوǋر العملية اǗدارية و

   :أهداǛ مƮاسبة التǦاليǜ الƮديثة  3 . 2 .1

                      ǊنƎعالية فƽة و الƇاƽالك Ǉسسة على درجة عالية مƌفي الم ǚفع ƾبƱالم ƻمحاسبة التكالي ǅاƲن Ǉا كاƦƍ

ة المستوياƘ اǗدارية حيƚ تـستƤدǅ      سوƻ يوفر تدفƾ المعلوماƘ في الوقƘ المناسƔ و بشكل مستمر لكاف          

  :ǉƦǋ المعلوماƘ لتحقيǋƊ ƾداƻ مƤتلƽة نƦكرǋا كما يلي 

   :2قياƩ و تحديد سعر التكلƽة للوحداƘ المنتجة Ü حيƚ يساعد تحديد ǉƦǋ التكلƽة الƽعلية  في  - 1

  .حساƔ تكلƽة البưاعة المباعة *    

تاǅ ووحداƘ اǗنتاƜ غير التاǅ في Ƥƈر الƽترة   الماليـة             توفير اǕساƩ السليǅ لتقييǅ وحداƘ اǗنتاƜ ال        *  

  . و Ʀلǁ لƺرƯ اǗعداد الƮحيƠ لنتائƝ اǕعمال  و القوائǅ المالية 

                                                 
  .Ü1999.  ƭ 13  1دار ƽƮاƇ للنشر و التوƨيƤƈ .ƱÜ ƴروÜ Ǉ محاسبة التكاليƻ المتقدمة Ɗحمد حلمي جمعة و /  د -  1

  2-  Elie Cohen , OP. cit. p 72  .                                                                                                                                 
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 *   Ơالرب ƫامǋ للوحدة و بالتالي تحديد ƴتحديد سعر البي. 

   . ƍحكاǅ الرقابة على عناƮر تكاليƻ اǗنتاƜ و متابعتǌا على مستوǎ اǗشراƻ و المسƌولية- 2

3 - Ƙالسياسا ǅا في رسǌدارية و مساعدتǗا Ƙترشيد القرارا .  

  .  مساعدة اǗدارة في تحديد التكاليƻ المستقبلية و ƍعداد المواƨناƘ التقديرية - 4

5 -ƨالحواف ƱƱƤ Ǉة و تحسيƱنشǕو ا ǅقساǕفراد و اǕا ƇداƊ ǅ1 تقيي.  

II .  ǜاليǦمعلومات الت ǫاǒتصميم ن:  

معلوماƘ المحاسبي مǅǋƊ Ǉ نǅƲ المعلوماƘ التي تعمل في Ɗية مƌسسة تنشƱ في مجـال                    يعتبر نƲاǅ ال  

                Ǉرورية لمساعدة المـسيريư كمية و Ƙمعلوما Ǌقة لتقديمƛالرئيسي الجدير بال ǅاƲكما يعتبر الن Ü عمالǕا

  .في القياǅ بوƲائǅǌƽ اǕساسية 

       Ʀال ǅاƲالن ǁلƦ وǋ جيƦالمحاسبي النمو Ƙالمعلوما ǅاƲفن           Ɣالمناسـ Ƙفي الوق Ƙيوفر تدفقا للمعلوما ǐ

و بشكل مستمر  لكافة  المستوياƘ  اǗدارية في المƌسسة حيƦǋ ǇƊ  ƚا النƲاǙ  ǅ  يقتƮر على  تواجـد                        

دورة مستندية و سجƘǚ للتكاليƻ  فقƱ  بل يرتكƨ على مجموعة مǇ اǕسƩ  و المبادƏ التي تساعد على                    

      ƍ ǅدƤتست Ƙو معلوما Ƙبيانا  ǅة     تقديƽتلƤم ƻداǋƊ ƾي         . داريا لتحقيƽتكـالي ǅاƲيوجد ن Ǚ في الحقيقة ǊنǕ و

تƮƽيلي يƮمǅ بحيƚ يƮلƠ للتƱبيƾ على جميƊ ƴنواƳ المƌسساƘ فƎنǊ يتǅ تƮميǅ النƲاǅ بحيƚ يƱبƾ على                

  .مƌسسة معينة بالƦاƊ Ƙو على مجموعة مƌسساƘ تربǌƱا Ʋروƻ بيئية واحدة 

II.1 ǜاليǦمعلومات الت ǫاǒن ǜتعري:   

  قبل التƱرƾ لتعريƻ نƲاǅ معلوماƘ التكاليƻ سوƻ نتناول ƊوǙ تعريƻ النƲاǅ و ƦلǋǕ ǁمية ǋـƦا                   

 ƠلƱƮالم.  

   ǅاƲالن ƻيعر "Système   "  ǊنƊ )            ƾلـى تحقيـƍ اǌجميع ƻدǌلة تƤمة فرعية متداƲنƊ Ǉوحدة مكونة م

ـ              ة و المناسـبة لكافـة    مجموعة مǇ اǋǕداƻ بƽعالية و كƽاƇة عالية مǚƤ Ǉل توفير المعلومـاƘ المǚئم

   .2)الوحداƘ اǗدارية المتواجدة بالمنشƋة 

 ǊنƊ Ǌيعرف Ǉم ǁناǋ و )ǁمشتر ƻدǋ وƊ Ưغر ƾر التي تتكامل لتحقيƮالعنا Ǉ3)مجموعة م.   

  

                                                 
  .ƭ16 . مد سامي راưي Ü مرجƴ سابƾمح  -  1

  - 2  Ǉƽستي.Ɗ  .مار Üƻموسكوǁ ترجمة Ü Ǉسيمك Ʃسعيد / د:  جيم Ǉدكمال الدي Ü/ Ƙالمعلوما ǅƲن Ü Ɯحمد حامد حجاƊ 
   .ƭ 21.2002دار المريƣ للنشر Ü المملكة العربية السعودية . ǙتƤاƦ القراراÜ Ƙ مƽاǋيǅ و تƱبيقاƘ المحاسبية

دار المريƣ للنشر Ü المملكة . سرور علي ƍبراǋيǅ سرور Ü نǅƲ المعلوماƘ اǗدارية / يود Ü ترجمة دريموند مكل  3 - 
 Ü 2000العربية السعودية .  ƭ66.   
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  ǊنƊ  Ǌالقريوتي  فقد عرف ǅما محمد قاسƊ )ــمƲنǕو اƊ ƇاƨجǕا Ǉمجموعة م Ǉرعيـة      ةعبارة عƽالـ    

"  systèmes sub-  " في ƻتلƤي ǊنƊ و ǚمتكام ǚك Ü اǌة و المتكاملة و التي تشكل في مجموعƱالمتراب

 Ǌمكونات ƘاƽƮموا Ǉع ǊاتƽƮ1)موا.   

 Ǉكل م ƻكما عرO'donnell et koontz ǊنƊ ǅاƲا     (  النǌưبع ƴة مƱر المترابƮالعنا Ǉمجموعة م

 Ǉمعي ƻدǋ ƾيسعى لتحقي ǚمتكام ǚ2)و المشكلة ك.   

النƲاǋ ǅو مجموعة مǇ اǕنƲمة الƽرعية التي توجد على مستوǎ تحتي Ɗقل            : قدǅ نƤلƍ ƭلى ǇƊ     ومما ت      

                  ǁلƦير متبادل وƛƋاعلية و متكاملة و بتƽورة تƮب Ưا البعǌưبع ƴول و التي تعمل مǕا ǅاƲالن ǎمستو Ǉم

                       ƽة والƇـاƽالك Ǉمـ Ǉكبر قدر ممكـƋب  ƻداǋǕا  Ǉو  مجموعة مƊ محدد  ƻدǋ  ƾجل  تحقيƊ Ǉم         Ü عاليـة

  و عليǊ فǇƎ النƲاǅ بƦǌا المعنى  ليƩ . و يمكǇƊ Ǉ تكوǉƦǋ Ǉ اǕنƲمة الƽرعية عناƮر مادية Ɗو غير مادية 

  .بنƲرية  ƛابتة بل  ǋو  اتجاƊ ǉو  سبيل لمواجǌة قưية  محددة Ɗو مشكلة معينة 

نǌا نـƦكر ǋƊـǅ نƲـاميǇ             يوجد العديد مƊ ǇنواƳ اǕنƲمة التي تƤتلƻ باƤتƻǚ معايير التƮنيƻ و مǇ بي            

التƛƋر Ɗو عـدǅ    ( النƲاǅ المƺلƾ و النƲاǅ المƽتوÜ Ɵ وقد جاƦǋ Ƈا التƮنيƻ حسƔ معيار اǗتƮال              : و ǋما   

  :بالبيئة التي يعمل بǌا النƲاǅ حيƚ نجد ǇƊ ) التƛƋر 

 -  ƾلƺالم ǅاƲالن :Ʀال ǅاƲالن ǁلƦ وǋǐ Ǌيعمل في ǐƦال Ʊر بالمحيƛƋيت Ǚ ر وƛƌي Ǚ .  

 - ǅاƲالن   Ɵتوƽميـة                  :  المǋƊ ـرǌƲنا تǋ و Ü Ǌيعمل في ǐƦال Ʊر بالمحيƛƋر و يتƛƌي ǐƦال ǅاƲالن ǁلƦ وǋ

  . »Back- Feed  «التƦƺية المرتجعة 

Ǉƍ البيئة الداƤلية للمƌسسة تشتمل على اǕقساǅ و اǗداراƘ المتعددة التي تتƲافر جǌودǋـا جميعـا                

       ƌو المǋ ǐƦالكلي ال ǅاƲالعامة للن ƻداǋǕا ƾابة            لتحقيƛيعد بم ǐƦو ال ǅكل قس ǅيقو ƚحي Ü سسة في الحقيقة

نƲاǅ فرعي بتحقيƾ اǋǕداƻ الƤاƮة  بǊ في ưوƇ اǋǕداƻ العامة للمƌسسة Ü و مƊ Ǉجل الوƮول ƍلـى                   

و منǊ  فƎنǊ يتبيǇ لنا ǇƊ منƝǌ النǅƲ قـد           . ǉƦǋ الƺاية Ǚبد مǇ وجود ƍتƮال و تƽاعل بيǇ اǕقساǅ المƤتلƽة            

 شاملة  و Ɗسلوبا  عƮريا  في  التحليل و التƽكير و Ʀلǁ لما يحملǊ مǇ قيمـة عاليـة                         ƮƊبƠ  مƛيل فلسƽة     

   :3و فائدة عƲيمة للمسير في المƌسسة و مǇ بيǉƦǋ Ǉ الƽوائد نƦكر

  .منƴ المدير مǇ الưياƳ في تعقيد الǌيكل التنƲيمي و تƽاƮيل العمل  - 

                                                 
  .ƭ .53 .2000 اǕردÜ– ÜǇ عماǇ 1محمد قاسǅ القريوتي Ü نƲرية المنƲمة و التنƲيÜ ǅ دار وائل للنشرƱ Ü/ د  -  1

2 - H.koontz et C.O' donnell, management principes et méthode de gestion , Mc Graw , Hill , Canada.       
  1980 .   p 10 .                                                                                                                                                     

  6 - 5 مكليود Ü مرجƴ سابƭ ƭ Ü ƾ  ريموند- 3  
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 .ƍدراư ǁرورة وجود ǋƊداƻ جيدة  - 

 .كل ƊجƨاƇ المنƲمة مƴ بعǌưا البعƯ التركيƨ على ǋƊمية عمل  - 

 .ƍعƱاƇ قيمة مرتƽعة لمعلوماƘ التƦƺية المرتجعة  - 

  .التعرƻ على تƽاعƘǚ المƌسسة مƴ المحيƱ الƤارجي  - 

و اǇǓ بعد تعريƻ النƲاǅ ننتقل ƍلى تعريƻ نƲاǅ معلوماƘ التكاليƻ كنƲاǅ فرعـي مـǇ النƲـاǅ الكلـي                    

Ʀǋا يعنـي ƊنـǊ اǕداة      اƘ اǕساسية لنƲاǅ المعلوماƘ اǗدارية و     للمƌسسة حيƚ يعتبرǉ الكƛير ƊنƊ Ǌحد المكون      

القادرة على توليد المعرفة المتعلقة بالوحداƘ اǗقتƮادية Ʊبقا ǙحتياجاƘ محددة ومعروفة لدǎ مـƮممي              

ǅاƲا النƦǋ1.   

       ǊنƊ ƻالتكالي Ƙمعلومـا ǅاƲن ƻا ويعرƦǋ)         الم ƻالتكالي ƴا تتبǋاưبمقت ǅيت ƔساليƊ و ƾرƱ Ǉتعلقة عبارة ع

باǕنشƱة اǗنتاجية و الƤدمية و حركاتǌا في ưوƇ مجموعة قواعد و مبادƏ متعارƻ عليǌـا للتـسجيل و                  

الƣ بǌدƻ تقديǅ تقارير دورية و ملƮƤاƘ وافيـة تـساعد اǗدارة فـي              ....التبويƔ و التحليل و التحميل      

 Ƙالقرارا ƦاƤو الرقابة وات Ʃالقيا ƻداǋƊ ƾ2تحقي.  

مجموعة مǇ المقوماƘ و اǕجƨاƇ المترابƱة و التي تسعى لتحقيـƾ           ( لعناتي ƊنǊ   و يعرفǊ رưواǇ محمد ا    

ƻمحاسبة التكالي ƻداǋƊ(3.   

                 Ƙالمـستندا Ǉمجموعة م Ǉعبارة ع ƻالتكالي Ƙمعلوما ǅاƲن ǇƊ القول Ǉالسابقة يمك ƻل التعاريǚƤ Ǉو م

ليل و تƽسير عناƮر التكـاليƻ      و الدفاتر و السجƘǚ التي يتǅ استƤدامǌا معا بƱريقة منƲمة لتسجيل و تح            

         ƴترفـ ǅفي شكل قـوائ Ɲالنتائ Ưا عرǋبعد ǅعلمية محددة ويت ƩسƊ و Əبقا لمبادƱ سسةƌة في المƽتلƤالم

 .لǘدارة دوريا لƺرƯ اتƤاƦ القراراƘ التƱƤيƱية و الرقابية 

  II.2 وإعتبارات تصميمه ǜاليǦمعلومات الت ǫاǒونات نǦم:   

II.2 .1 معلوما ǫاǒونات نǦمǜاليǦت الت :  

  4: يتكوǇ نƲاǅ معلوماƘ التكاليƻ مǇ العناƮر التالية  

                                                 
   .Ɗ . ƭ6حمد حلمي جمعة و ƤƈروÜ Ǉ مرجƴ سابƾ/  د-  1
2 -   ƭ Ü Ǌسƽن ƴ4المرج  
       .2000.  اǕردǇ –دار ƽƮاƇ للƱباعة و النشر و التوƨيÜ ƴ عماǇ . محاسبة التكاليƻ ي Üت رưواǇ محمد العنا- 3

 ƭ21.   
  .ƭ7 .  سابƊ ƾحمد حلمي جمعة و ƤƈروÜ Ǉ مرجƴ/ د -  4
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تتمƛل مدƘǚƤ نƲاǅ التكاليƻ  في اǕحداƚ اǗقتƮادية التي تقƴ داƤل المƌسسة Ü              :   مدƖǘƢ النظام  - 1

 و لكي تكوǇ مـدƘǚƤ .وبƦǌا فǌي المƮدر الرئيسي للمعلوماƘ الƤاǅ التي يتǅ تنقيتǌا و تشƺيلǌا و تبويبǌا             

  :النƲاǅ مناسبة ينبƺي ǇƊ تتƻƮ بما يلي 

  * Ʃالقابلية للقيا.  

  .الموưوعية *  

  .الǚƮحية *  

Ʀǋا فǚư عǇ مراعاة  ǋƊمية  توفر اǕفراد Ʀوǐ الƤبرة المتƮƮƤة في مجال تجميƴ البياناƘ بالنوعيـة                    

 ǇلوبيƱو القدر الم.  

ياناƘ بمدƘǚƤ نƲـاǅ التكـاليƻ و احتياجـاƘ         تتƛƋر عملياƘ تشƺيل الب   :  المعالجة أو تشƸيل النظام      - 2

 ƻاǗدارة مǇ المعلوماƘ الƨǚمة للتƱƤيƱ و الرقابة واتƤاƦ القراراÜƘ كما تǉƦǋ ƴưƤ المدƘǚƤ للƲـرو              

و يتưمǇ التشƺيل كل ما يتعلƾ  بالعملياƘ        .المستـمرة  ) الحركية(المحيƱة التي تتسǅ بالتƺير و الديناميكية       

 و السجƘǚ و الكشوƻ التي تعتبـر        نداƘ وƛƍباتǌا و تبويبǌا و تحليلǌا في الدفاتر       المحاسبية الواردة بالمست  

 ǅاƲالن ƘرجاƤم Ǉالتقارير المعبرة ع ǅفي تقدي ƩساǕا.  

تƤتلƻ المƤرجاƘ باƤتƻǚ اǙحتياجاƘ اǗدارية مǇ البياناƘ و Ʊريقة استƤدامǌا          :   مƢرجاƖ النظام    - 3

ƽة  فقƱ  يƤتلƻ عǇ استƤداǅ  البياناƘ لƺرƯ  التƱƤيƱ و الرقابـة     فاستƤداǅ البياناƘ  لƺرƯ قياƩ  التكل      

    Ƙالقرارا ƦاƤتبـادل       . و ات ǅا يتǌريقƱ Ǉع Ʀƍ Ü ǅاƲالن ƘرجاƤم ǅǋƊ Ǉة مƮاƤوتعد التقارير الدورية و ال

                   ǅتقـدي Ƙجدا مراعاة توقيـ ǅǌالم Ǉم ǊنƊ كما Ü سسةƌدارية في المǗا Ƙالمستويا Ǉبي ƇراǓو ا Ƙالمعلوما

  .رير و سرعة عرǌưا عند وƴư النƲاǅ التقا

تمƛل التƦƺية العكسية العƔƮ الحساǐǕ Ʃ نƲاǅ معلوماÜ Ƙ و بـدونǌا يـƮعƔ           :   التƸذية العكسية    - 4

  و Ʀǋا في الحقيقة ما ǋو Ǚƍ انعكاƩ للمǌƽوǅ الرقابي           على النƲاǅ تحقيǋƊ ƾدافǊ بالƽعالية و الكƽاƇة المنشودة       

ǋي مجموعـة المعلومـاƘ المرتجعـة Ɗو         و التƦƺية العكسية     . التكاليƻ   باعتبارǋ ǉدفا مǋƊ Ǉداƻ دراسة    

المرسلة عكسيا مǇ مستƤدمي النƲاƍ ǅلى القائميǇ على النƲاǅ لتƮحيƠ اǗنحرافاƘ الحادƛـة فـي ƊنـشƱة     

 ƘرجاƤا المƦيل و كƺالتش Ü ƘǚƤالمد  .  
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II . 2.  2معلو ǫـاǒمراعاتها عند تصـميم ن ƚƪاإلعتبارات التي ي ǜاليǦمات الت :♣  

     Ǚ تستقل ƍدارة التكاليƻ بمǌمة تƮميǅ نƲاǅ التكاليƻ بل مǇ الưرورǐ تشكيل لجنة لتƮميƦǋ ǅا 

و قبل تƮميǐƊ ǅ نƲاǅ . النƲاǅ يتưمǇ ممƛليƦ ǇوƤ ǐبرة في التكاليƻ و الحساباƘ و العملياƘ اǗنتاجية 

ƾا تعلƦƍ ةƮاƤ Ü مراعاة عدة عوامل Ɣيج ƻالتكالي Ƙالحالي و لعل لمعلوما ǅاƲالن Ǉمر بعملية تحسيǕا 

  :ǉƦǋ ǅǋƊ العوامل ǋي 

يƛƌر حجǅ المƌسسة على اƤتيار نƲاǅ التكاليƻ المناسƦƍ Ü Ɣ يƤتلƻ النƲاǅ :  حجم المؤسسة   * 

 Ǉم ǁلƦ و الكبيرة وƊ ةƱالمتوس Ƙفي الوحدا ƾبƱالم ǁلƦ Ǉيرة عƺƮال Ƙفي الوحدا ƾبƱي المƽالتكالي

لتعقيد Ü حيƚ نجد ǇƊ الوحداƘ الكبيرة يتƱلƔ اǕمر فيǌا تƮميƊ ǅنƲمة للتكاليƻ متقدمة ناحية البساƱة Ɗو ا

  .مǇ الناحية الƽنية ƍلى جانƔ اǙستعانة باǕدواƘ الحديƛة و التقارير اǗحƮائية 

 *   Ʋة المتبƻمون التكلƮم: ƳنواƊ ƻتلƤت ƚحي Ü ǅاƲالن ǅميƮل تƤبمد Ʊيرتب ǐƦال Ưرƺال Ǌد بƮو يق  

 ǅƲر التي تشتمل النƮتبعا للعنا ǁلƦسسة  و كƌا المǌناعة التي تعمل فيƮبيعة الƱ وƊ Ʊالنشا Ƴوفقا لنو

عليǌا تكلƽة الوحدة المنتجة فǚư عǇ اƤتƻǚ معǅƲ التكاليƻ حسƱ Ɣبيعة بياناƘ التكلƽة التي يتǅ التعامل 

  .معǌا مǇ حيƚ توقيƘ حدوǌƛا 

 *  ƖبراƢالمؤسسة من ال Ɩو احتياجا Ɩإمكانيا Ɩسسة :  و المهاراƌل المƤدا ƻالتكالي ǅاƲن ǅميƮت Ǉƍ

 ǐوƦ فرادƊ Ǉع ƚلى البحƍ دارةǗا Ƌة و قد تلجƮاƤ Ƙاراǌو م ƘبراƤ لىƍ Ɯيحتا Ǌيلƺتش Ǉع ǚưف

 ǅƨǚو ال ƔلوƱالم ǎا بالمستوǌلƤدا Ƙاراǌالم ǉƦǋ توفر ǅسسة لعدƌالم ƜارƤ Ǉعالية م ƘاƇاƽك.  

ƍ Ǉƍمداد ƍدارة التكاليƻ باǕدواƘ المكتبية و النǅƲ الحاسوبية :  الجديد الموارد الǘزمة لتشƸيل النظام  * 

 ǁلƦا وǌا و قياسǌتتبع Ǉايا يمكƨم Ǌا لǌو تحليل Ƙالبيانا ƴعند تجمي Ʊبưالتي تساعد في عملية ال

ما لمساعدتǌا على تقديǅ بياناƘ تتسǅ بالسرعة و الدقة  مƴ مراعاة ǇƊ التشƺيل اǗلكتروني للبياناƘ غالبا 

  .يتكلƻ نƽقاƘ رƊسمالية باưǋة 

و ǋي الƽترة التي تقدǅ عنǌا البياناƘ التكاليƽية و التي تكوǇ مرتبƱة بƱول :  تحديد الƻترة التكاليƻية   * 

دورة اǗنتاƜ و اǗعتبار العاǅ في مجال تحديد فترة التكاليǋ ƻو ǙƊ تكوǇ الƽترة ƊقƮر مǇ الƽترة  الƨǚمة 

منتƝ النǌائي Ü و بالتالي نجد ǇƊ الƽترة التكاليƽية تƤتلƻ عǇ السنة المالية Ʀƍ تنقسǅ التي يتƱلبǌا تشكيل ال

  .ǉƦǋ اƤǕيرة ƍلى عدة فتراƘ تكاليƽية 

                                                 
  : تƍ ǅعداد Ʀǋا العنƮر باǗعتماد على ♣

 . ƭ ƭ180- 181 .محمد محمود عبد ربÜ Ǌ مرجƴ سابǋ / ƾاشƊ ǅحمد عƱية Ü د/ د .1
2.  ƾساب ƴمرج Üيومي محمدƽمحمد ال . ƭ ƭ333-335.   
   .Ɗ . ƭ ƭ12- 13حمد حلمي جمعة و ƤƈروÜ Ǉ مرجƴ سابƾ / د .3
4. Ɗ Ǉƽستي . ƴمرج ÜǇسيمك Ʃجيم ǁمار Üƻموسكو ƾساب . ƭ ƭ25- 52.   
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يعتبر نƲاǅ المعلوماƊ Ƙحد المكوناƘ اǕساسية : دعم إدارة المؤسسة وارتباطها بعملية التصميم   * 

 في ǇƊ اǕول يƤتƭ بالبياناƘ و المعلوماƘ المحاسبية لنƲاǅ المعلوماƘ اǗدارية و ينحƮر الƽرƾ بينǌما

و لما كانƘ المǌاǅ اǗدارية . بينما يƤتƭ الƛاني بكافة البياناƘ و المعلوماƘ التي تƛƌر في نشاƱ المƌسسة 

 ǅاƲن ƴموق ǇƎف Ü دفةǌالمست Ǌبالمستقبل بكل تحديات ƾية تتعلƱيƱƤا التǌمن ƭƤǕساسية و على اǕا

 وǙ سيما التكاليƽية منǌا في Ʊƍار ƊنƲمة المعلوماǋ Ƙو موقƴ بالƸ اǋǕمية  لما يوفرǉ معلوماƘ المحاسبة

  .Ʀǋا النƲاǅ  مǇ معلوماƘ  وقتية  و مǚئمة تساعد اǗدارة في القياǅ بمǌامǌا و ƍستراتيجياتǌا وǌƱƱƤا  

كاليƽي و Ǚ سيما و لƦǌا السبƔ يجƔ  ارتباƱ و اشتراǁ اǗدارة في عملياƘ تƮميǅ و تشƺيل النƲاǅ الت

  .اǗدارة التنƽيƦية المسƌولة على رقابة التكاليƻ و اǗنتاƜ و اǕرباƟ في المƌسسة 

متابعة التƱوراƘ الحادƛة على  مستوǎ اǕنشƱة و عدد  Ǉƍ: المرونة و التكيف مƲ تطوراƖ األنشطة   * 

النƲاǅ بكيƽية مستمرة حتى يكوǇ  العملياƘ في المجاƘǙ اǗنتاجية و التسويقية و اǗدارية  يسمƠ بتعديل 

  . متƽƮا بالمرونة و المǚئمة مƴ تƱوراƘ المحيƱ الداƤلي و الƤارجي 

يجǇƊ Ɣ يتƻƮ النƲاǅ التكاليƽي عند تƮميمǊ بالوưوƟ و الـسǌولة لـưماǇ       : الوƮوƝ و المǘئمة      * 

             Ʈيت ǇƊ Ɣيج ǊنƊ كما Ü ƻدارة محاسبة التكاليƎب Ǉالعاملي Ɣجان Ǉالكامل م ǅǌƽال     ǎالمـستو ƴئمة مǚبالم ƻ

  .اǗدارǐ الǐƦ يقدǅ لǊ التقارير مǇ حيƚ التƮƽيل و اǗجمال 

Ǉƍ كل العوامل السابقة الƦكر تـساعد علـى   : العوامل السلوكية و النƻسية لǔفراد داƢل المؤسـسة      * 

عا مـǇ   تƮميǅ نǅƲ سليمة و Ʈحيحة ǇƊ Ǚƍ Ü التƱور و التقدǅ في ƊنƲمة المƌسساƘ المعاƮرة ƤلƊ ƾنوا                

الƮعوباƘ التي لǅ تبƾ العبرة لمواجǌتǌا بتƮميǅ نǅƲ سليمة و Ʈحيحة Ü بل تعدǎ اǕمر ƍلى مدǎ قبـول                   

فالمحاسƔ اليوƮƊ ǅبƠ لƨاما عليǇƊ Ǌ يƦƤƋ بعـيǉƦǋ .         Ǉ اǕنƲمة مǇ قبل اǕفراد في المƌسسة عند تƱبيقǌا          

          Ü ǅǌعمل ƇداƊ ƇناƛƊ فرادǖسية لƽعتبار العوامل السلوكية والنǗا        Ƙǚالتعـدي Ǉوưفـراد سيرفـǕا Ưفـبع

  .المحققة في النƲاǅ بالرغǅ مƊ Ǉنǌا تƌدƍ ǐلى تحقيǋƊ ƾداƻ المƌسسة 

و مƊ Ǉجل تجاوǉƦǋ ƨ الحالة مǇ عدǅ الرưا يجƔ تشجيƴ الموƽƲيǇ على المشاركة في ƱƤواƘ دراسـة                  

نƽيƦ تلـǁ التعـديƘǚ     النƲاǅ و تقديǅ مقترحاتǅǌ فيما يتعلƾ باƤتƮاƮاتǅǌ و مسƌولياƘ عملǅǌ مما يسǌل ت            

 Ǉوليƌالمس ƇǙƌǋ اǌƛحداƍ في ǅǋالتي يسا.  

يقوǅ مƮمǅ نƲاǅ التكاليƻ بتوưيƍ ƠقتـƮادية النƲـاǅ            : عائد نظام معلوماƖ التكاليف     /مدƢل تكلƻة     * 

  :و Ʀلǁ بالتعرƻ على المƽرداƘ التالية 

 *   ƾبيƱالت ƻو تكالي ǅاƲالن ǅميƮة تƽتكل.  

 *  Ʋوجود الن Ǉالعائد م ǅاƲالن ƾبيƱت Ǉالمرجوة م ƴساسا في مجموعة المنافƊ لƛو يتم ǅا. 
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فعند تƮميǅ نƲاǅ معلوماƘ التكاليƻ يجƔ دراسة جدوƦǋ ǎا النƲاƊ ǅوǙ و Ʀلǁ لتحقيƾ العǚقة بيǇ العائـد                  

                    Ǉتيار بـيƤǚالمعايير ل ǅǋƊ Ǉا المعيار مƦǋ و يعد Ü Ǌيلƺتش ƻتكالي Ǉو بي ǅاƲا النƦǋ ƾبيƱت Ǉى مƤالمتو

نǅƲ و الƱرƾ المحاسبية البديلة Ü و اǗدارة حريƮة على اƤتيار النƲاǅ الǐƦ تكوǇ منافعǊ المتوقعة تƽوƾ                 ال

  .تكاليǊƽ المتوقعة 

و تتưمǇ تكلƽة الحƮول على نƲاǅ محاسبي جديد تكاليƻ تدريƔ و تعليǅ مستƤدمي Ʀǋا النƲاǅ باưǗافة                

 ǗقتناƳ اǕفراد الƦيǇ لديǅǌ قـدرا       -لوقƘ المستƺرƍ   ƾلى تكاليƻ شراƦǋ Ƈا النƲاǅ الجديد فǚư عǇ تكلƽة ا         

      ǅالقدي ǅاƲا بالنưالر Ǉكافيا م–               ǊنƎف ƴالمناف ǉƦǋ شكالƊ Ƙما تعددǌو م Ü Ǌمنافع Ɵو شر ǅاƲالن ƾبيƱفي ت 

                  ǅǋالجديد و التي تـسا ǅاƲالن ƾبيƱت Ǉع Ɲتنت ǇƊ Ǉالتي يمك Ƙورة مجموعة القراراƮ ا فيǌƮيƤتل Ǉيمك

 ƻداǋǕا ƾعالية في تحقيƽة و الƇاƽالك Ǉكبر قدر مƋرة بƱالمس.  

                   Ǌر منƛكƊ ǐرƲل نƤا المدƦǋ ǇƊ عتقادǚل ƴمما يدف Ǉيǌمر الǕبا Ʃلي ƻو التكالي ƴالمناف ǉƦǋ Ʃقيا ǇƊ غير

مرشد عملي و مƦǋ ƴا فƎنǊ يوفر نقƱة بداية لتحليل  الكƛير مǇ المشاكل و القưايا المحاسبية بƮورة Ɗكƛر                   

  .كƽاƇة و فعالية 

II. 3 ǜاليǦاسبي للتƮالم ǫاǒالمعلومات التي يوفرها الن Ǔ1 أنوا:  

نƲرا ǇǕ نƲاǅ محاسبة التكاليƻ يمƛل المƮدر الرئيسي للمعلوماƘ المƤتلƽة الƨǚمة لقياǅ اǗدارة 

باتƤاƦ القراراƘ في Ʋل البيئة الراǋنة لǘنتاƜ و المتسمة بالتƱور و التعقيد و اشتداد المنافسة Ü كاǇ على 

 التكاليǇƊ ƻ تركƨ على ǉƦǋ المǌمة بƺية تقديǅ المعلوماƘ المǚئمة الداعمة للنشاƱ اǗدارǐ على محاسبة

  :اƤتƻǚ مستوياتǊ و عموما يوجد ƛǚƛة ƊنواƳ مǇ المعلوماƘ تƤدǅ كل منǌا غرưا معينا و ǋي 

1 -ƅتقدير األدا Ɩارجية :  معلوماƤلية و الƤالدا Ƙاǌالج ƴجمي Ƙالمعلوما ǉƦǋ Ǉتمك ƚعلى حي 

  .تقييǅ اǕداƇ الوƲيƽي داƤل الشركة 

2 -ǇنتباǕا ǈتوجي Ɩمعلوما  :  ƨدارية على التركيǗا Ƙكافة المستويا Ƙالمعلوما ǉƦǋ تساعد ƚحي

 Ǉالتحسي ƘǙعلى مجا Ƈوưال Ƈلقاƍ Ǉع ǚưف Ü ةƇاƽالك ǅور و عدƮيلية ونواحي القƺعلى المشاكل  التش

  .و فرƭ التƱوير

حيƚ تساعد ǉƦǋ المعلوماƘ على التلƤيƭ الكمي للمƨايا النسبية  : كل معلوماƖ حل المشا- 3

 ƻداǋƊ ƾل بديل يحقưفƊ يجادƍ و Ǉل التحليل المقارǚƤ Ǉالبديلة م Ƙو القراراƊ ة للعملƽتلƤالم Ɲǋللمنا

  .المƌسسة  و غالبا ما ترتبǉƦǋ Ʊ المعلوماƘ بحل المشاكل غير الروتينية 

  : ة ǙتƤاƦ القراراƘ تحكمǌا قواعد ưرورية نƦكرǋا كاǓتي غير ƍ ǇƊنتاƜ المعلوماƘ الƨǚم

                                                 
   .38 -37ص ص .  محمد سامي راضي ، مرجع سابق -  1
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1- Ɩمن البيانا ƖǘƢتيار المدƢة وحسن اƅاƻك    : ƜنتاǗ مةƨǚال ǅاƤالمادة ال Ƙل البياناƛتم

المعلوماÜ Ƙ و تعتمد ǉƦǋ  اƤǕيرة في جودتǌا و فعاليتǌا و موưوعيتǌا و دقتǌا على جودة       

  .بياناƘ المستƤدمة في ƍنتاجǌا و فعالية و موưوعية و دقة ال

  :و عموما مƊ Ǉجل تحقيƾ الكƽاƇة و الƽعالية للبياناƘ المƱلوبة يلǅƨ مراعاة النواحي التالية 

الدقة في Ƥƍتيار نوعية البياناƘ و بالقدر الكافي و حسǇ اƤتيار مƮادرǋا الداƤلية و الƤارجية بمـا                  - 

  .يتوافر فيǊ شرƱ الموƛوقية و اǗقتƮادية 

 -   ƾـا لمـا                تحقيǌمراحل معالجت Ǉا في مرحلة مبكرة مǋتبارƤو ا Ƙالبيانا Ǉم ƘǚƤالرقابة على المد

   .Completness    و الشموليةAccuracy الدقة    وValidityيحقƾ مƨايا مƛل تƋكيد الƮحة  

2-       Ɩمعالجة البيانا Ɩالرقابة على عمليا ƒلـى          :  تدعيم أساليƍ ƻـدǌت Ƙيل البيانـاƺمرحلة تش Ǉƍ

ǉƦǋ اƤǕيرة مǇ مƮادرǋا المƤتلƽة كمدƘǚƤ و معالجتǌـا يـدويا Ɗو ƈليـا Ɗو ƍلكترونيـا                 استقبال  

                 ƴـưـي وƺينب Ƙالمعلومـا Ɯنتاƍ المرحلة في ǉƦǋ ميةǋǕ و Ü ƘرجاƤكم Ƙلى معلوماƍ اǌلتحويل

         Ǉماưالمراقبة الدقيقة و المتابعة المستمرة ل Ƙا تحǌواتƱƤ        ǉƦـǋو Ü المنتجـة Ƙيانة المعلومـاƮ

ائية Ɗكƛر منǌا رقابة بالتƦƺية المرتجعة كما ǇƊ تƮميƊ ǅساليƔ الرقابة علـى العمليـاƘ               المراقبة وق 

 . مǇ مƌسسة ƤǕرǎ وفقا لحجمǌا و Ʊبيعة نشاǌƱا و ƊسƩ نƲاǅ معلوماتǌا ƻواستƤدامǌا يƤتل

3-     ƖرجاƢالرقابة على الم ƒتدعيم أسالي   :          Ƙعمليـا ƘرجـاƤكيد دقة مƋلى تƍ المرحلة ǉƦǋ ƻدǌت

ناÜ Ƙ مƛل قوائǅ الحساباƊ Ƙو التقارير Ü كما تǌتǉƦǋ ǅ اǕساليƊ Ɣيưا بعملية معالجـة                معالجة البيا 

 ǅدƤلى المستƍ اǌيلƮلتو ǇيƨƤوسائل الت ǎحدƍ لىƍ اǌا عند نقلǌسƽن Ƙالبيانا.  

III  .ǜاليǦتبويبات الت  :   

كـاليƻ  حتى تستƽيد اǗدارة مǇ بياناƘ التكاليƻ في تحقيǋƊ ƾدافǌا سيكوǇ مǇ الưرورǐ تبويƔ الت             

بƱريقة تǚئǅ الƺرƯ الǐƦ تستƤدǅ فيǊ مƊ Ǉجل استƭǚƤ المƌشـراƘ الƨǚمـة لتقيـيƊ ǅداƊ ƇنـشƱتǌا                   

  .المƤتلƽة Ü و Ʀǋا تƱبيقا للمǌƽوǅ الǐƦ سبƾ التنويƍ ǊليǊ وǋو تكاليƻ مƤتلƽة ǕغراƯ مƤتلƽة 

   : Ǉƍ1 الƱريقة التي تبوƔ بǌا التكاليƻ تستند ƍلى بعƯ العوامل منǌا 

  .Ʈناعية Ɗو ƍدارية Ɗو Ƥدمية : اƱ المƌسسة Ʊبيعة نش - 

                                                 
  1- Jean  Lochard ,  la  comptabilité  analytique  ou la  comptabilité  de  responsabilité , d' organisation  

paris, 1998 .p 86                                                                                                                                               
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  .النƲاƊ ǅو المƱƱƤ المحاسبي الǐƦ تتبعǊ المƌسسة  - 

                 ƴو اس ƠلƱƮناعة مƮال ǇƊ مراعاة ƴناعية في دراستنا مƮسسة الƌعلى الم ƨالتركي Ǉيكو ƻو سو

               ƴواس ƾاƱعلى ن ǅدƤتست ƜنتاǗو اƊ ƴنƮال ƻتكالي Ǉعنوا Ƙل تحƤالتي تد ƻالتكالي ǇǕ ǁلƦ بمـا فـي     و 

          ǚƛالسريعة م Ƙالوجبا ƴبي Ƙǚدمية كمحƤة الƱنشǕا Ưبع ǁلƦ1        Ɣة لتبويƽتلƤالم ƩسǕا Ưو قبل عر Ü 

  :التكاليƻ نشير ƍلى ǇƊ التبويƔ العاǅ للتكاليƻ يقتưي تقسيمǌا ƍلى مجموعتيƊ ǇساسيتيǇ و ǋما 

  تكاليƮ ƻناعية   -

  تكاليƻ غير Ʈناعية     -

   :2 وǋي عي يتكوǇ مƛǚƛ Ǉة عناƮر ƊساسيةاليǐƊ ƻ منتƮ ƝنǇƍ تكا : التكاليف الصناعية

  .تكلƽة الموارد المباشرة   * 

  .تكلƽة العمل المباشر   * 

  .تكاليƮ ƻناعية غير مباشرة   * 

اǕنشƱة الƨǚمة لتلبية   و ǋي على جانƔ كبير مǇ اǋǕمية Ǖنǌا تتưمǇ تكاليƻ            :التكاليف Ʒير الصناعية  

   ƾالعميل و تحقي ƘلبياƱ   ال Ǉال بيƮتǗم ا      ƠبƮƊ ǐƦال ǁلǌو المست Ɲنت    ǐادƮقتǙا Ʊرة النشاƌو تـشمل   . ب

  : ǉƦǋ التكاليƻ على 

 *   ƴو البيƊ ƾالتسوي ƻتكالي  : ǇǚعǗا ƻل تكاليƛمƴرجال البي Ƙمرتبا Ü النقل Ü.... ƣال. 

ة التي Ǚ  تعتبر منƱقيا      مƛل تكاليƻ المسيريǇ و المنƲميǇ و كافة اǕعمال المكتبي        : التكاليƻ اǗدارية     * 

 ƜنتاǗو اƊ ƴالبي ƻتكالي Ǉم.  

  : و تبوƔ التكاليƻ السابقة الƦكر مجتمعة وفƾ اǕسƩ التالية 

III. 1  ليديةǢالتبويبات الت:   

III. 1. 1 Ƨة أو وحدات اإلنتاǞلǦالت ǇغراƎعالقتها ب ƚحس :   

  .اليƻ غير المباشرة التكاليƻ المباشرة و التك:      تبوƔ التكاليƻ حسƦǋ Ɣا اǕساƍ Ʃلى 

                                                 
دار المريƣ للنشر Ü . محمد عƮاǅ الديƨ Ǉايد Ü المحاسبة اǗدارية / رǐ اتƫ جارسوƍ Ü Ǉيريǁ نوريÜ Ʃ ترجمة د - 1

 Ü 2002السعودية .  ƭ44.     
2- Lawerence Lvance , theory and technique of cost accounting , by Holt Rinchart and    Winston .  INC,  

      USA.  1992 , PP 15-16 .                                                                                                                             
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                    ǅيـت ƚحي Ü ةƽالتكل Ɣحسا Ƙو وحداƊ ƯغراƊ ǙوƊ ا حددناƦƍ Ǚƍ Ü معنى Ǉدو Ǉيكو Ɣا التبويƦǋ Ǉƍ

      ǊنƊ ة علىƽالتكل Ưغر ƻـل                (تعريƛيتم ǇƊ Ǉيمك ǐƦل و الƮƽبشكل من Ǌƽفي تحديد تكالي Ɣنرغ Ɛش ǐƊ 

                ǅويت Ü ƴبي ƾƱو مناƊ Ʊو نشاƊ ǅو قسƊ و عميلƊ دمةƤ وƊ ة المناسبة علـى      في سلعةƽالتكل ƯغراƊ تيارƤا

   :Ɗ(1ساƩ ما يƤدǅ القراراƘ اǗدارية 

ǋي تلǁ التكاليƻ التي يتǅ ربǌƱا بƺرƯ التكلƽة و مǅƛ Ǉ تتبعǌا لǊ بƱريقة               : التكاليف المباشرة  .1

 Ǉالمباشرة عموما م ƻالتكالي Ǉو تتكو Ü ادياƮممكنة اقت: 

 و المستلƨماƘ الưرورية و المرتبƱة بـالمنتوƜ النǌـائي          وǋي كافة المواد الƤاǅ   : المواد المباشرة     * 

 Ơưو وا ǐبشكل ماد Ƙا للوحداǌتحميل Ǉيمك ƚة مباشرة حيƽƮب.  

وǋي تكلƽة اليد العاملة التي ساǋمƘ بشكل مباشر في ƍنتـاƜ وحـداƘ منـتƝ                 :  اǕجور المباشرة      * 

  .معيÜ Ǉ حيƚ يمكǇ تتبƴ تكلƽة العمل بشكل واƠư لƺرƯ التكلƽة

على ƍجمالي المواد المباشرة و اǕجور المباشرة مƱƮلƠ التكاليƻ الǌندسية  HORNGREN قد ƱƊلƾ و 

            Ɣالسب  Ƙقاǚع Ǉم Ɲالتي تنت ƻالتكالي ǁا تلǌنƊ اǌعرف ƚحي-        ƘǚƤالمد Ǉريحة بيƮ حة وưالنتيجة  وا 

 ƘرجاƤ2و الم.   

المواد المباشرة واǕجـور       و ǋي مجموعة التكاليƻ اƤǕرǎ ما عدا           :التكاليف Ʒير المباشرة     .2

  التي ترتبƱ بعملية اǗنتاƜ ككل و ليƩ بƺرƊ Ưو وحدة تكلƽة معينة بƦاتǌا Ɗ ƦƍنǙ Ǌ يمكǇ تتبعǌا اقتƮاديا 

Ü و تقـسǅ التكـاليƻ غيـر        3و لƦǌا يتǅ تحميل ǉƦǋ التكاليƻ على المنتجاƘ باǗعتماد على ƊسƩ معينـة              

  : المباشرة ƍلى ما يلي

و ǋي تلǁ المواد التي Ǚ يمكǇ تƮƤيǌƮا مباشرة لمنتوƜ بحـد ƦاتـǊ بـشكل                :  مواد غير مباشرة      * 

 Ɯمنتو Ǉر مƛكƊ Ǉي مشتركة بيǋ نماƍ و ƾو دقي Ơưوا. 

و ǋي اǕجور التي Ǚ يمكǇ تƮƤيǌƮا بشكل مباشر على الوحـداƘ المنتجـة              :  Ɗجور غير مباشرة      * 

قريبية مƤتلƽة Ü على اعتبار ǉƦǋ ǇƊ اǕجـور         دوǇ الحاجة ƍلى استƤداǅ معدƘǙ تحميل و ƊسƩ و معايير ت          

تƭƤ اǗنتاƜ بƋجمعǊ  مƛل Ɗجور المشرفيÜ Ǉ مراقبيǇ فنييÜ Ǉ رواتƔ المسيريƊ Ü Ǉجور عمال الـƮيانة                   

Ü ƜنتاǗندسي اǌجور مƊ.... ƣال.  

                                                 
1 - ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ و ƨتشارل Ǉورنجرǋ . ƭ52.   
2  -   ƭ Ü ƾالساب ƴ731مرج.   
 

3 - Yves de rongé , Encyclopédie de comptabilité , contrôle de gestion et audit édition  Economica , paris, 
2000 , p 560 .                                                                                                                                                  
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 *       ǎرƤƊ غير مباشرة ƻالـسابقة             : تكالي Ƙالمجموعـا Ǉمưتتـ Ǚ التي ƻر التكاليƮي باقي عناǋ و

  .الǚ.... ƣكاƘ و نƽقاƘ اưǗاƇة و اǗيجار و التƋميناƘ كاǋǗت

                   ƜنتـاǗا Ƙتقنيـا ǅداƤيادة استƨ و ƜنتاǗا ƾرƱ و ƔساليƊ الكبير في ǅالتقد ƴم ǊنƊ كرƦو الجدير بال

المتƱورة والمعقدة اƨدادƘ التكاليƻ الƮناعية غير المباشرة بدرجة كبيرة فǚư عǌƲ Ǉور ƊنواƳ جديـدة               

   ƨر لƤƈ Ɣا كمسبǌمن              Ƙالتي اقتني Ƙو المعدا ƘǙǓا Ǉع ƘكاǚتǋǗا Ƹيادة مبالƨك ƻالتكالي Ǉا البند مƦǋ يادة

نتيجة التƱور التقني Ü و ƊماƦǋ ǅا اǙرتƽاƳ في التكاليƻ غير المباشرة و نتيجة لتعقد العملياƘ التـƮنيعية                  

منـتƊ Ɲو ƊغـراƯ     في Ʋل السنواƘ اƤǕيرة سوƻ يكوǇ مǇ الƮعوبة بمكاǇ رد ǉƦǋ التكاليƻ لوحداƘ ال             

غير ƊنǊ مǇ ناحية ƤƊرǎ تعتبر التكنولوجيا المتاحة حاليا لجمƴ المعلوماƘ قادرة علـى التتبـƴ                .  التكلƽة  

  .اǙقتƮادǐ لبعƯ عناƮر التكاليǕ ƻغراƯ التكلƽة والتي كانƘ تعالƝ مǇ قبل Ɗنǌا تكاليƻ غير مباشرة 

            Ɗ Ǉمية لكوǋǕا Ǉم Ɣمر يعتبر على جانƊ اƦǋ ǇƊ ǁش Ǚ و       ƩساƊ على ǅǌقرارات ƦاƤات Ǉلوưƽي Ǉالمسيري Ǉ

   .1التكاليƻ المباشرة Ǖنǌا Ɗكƛر دقة مǇ التكاليƻ غير المباشرة و Ʀǋا ما يعرƻ بتحليل فعالية التكلƽة 

III.1  .2ǋاǂالن ƻة أو أساǞلǦالت ǣرƮعالقة سلوكها بم ƚ2   حس:   

  .ة و تكاليƻ مƤتلƱة تبوƔ التكاليƻ حسƦǋ Ɣا اǕساƍ Ʃلى  تكاليƛ ƻابتة و تكاليƻ متƺير

                  Ưـروƽبحاجـة لتحديـد ال Ǉنكو ƻة سوƽالتكل ǁة بمحرƽالتكل ǁسلو ƱنماƊ  Ɣحس ƻالتكالي Ɣعند تبوي

  : اǕساسية التالية

حيǇƊ ƚ نمƱ سلوǁ التكلƽة سوƻ يرتبƱ بƋغراƊ Ưو وحداƘ حساƔ التكلƽة مƛل             : غرƯ التكلƽة    .1

  .جارية Ü اǕنشƱة ÜاǕقساǅوحداƘ السلƴ المنتجة ÜالمشاريÜƴالعمÜƇǚ العǚمة الت

  . حيǇƊ ƚ نمƱ سلوǁ التكلƽة سوƻ يتƛƋر بالبعد Ɗو الƽترة الƨمنية للقرارالمرادƍتƤاǉƦ: البعد الƨمني  .2

3.    ǅئǚالم ǎالمد :               Ǌفيـ Ǉتكو ǐƦال Ʊالنشا ƾاƱن Ǉمư Ʊيتحدد فق ƻة سوƽالتكل ǁسلو Ʊنم ǇƊ ƚحي

ǁ التكلƽة و تكوǇ مستقرة بشكل كاǚƤ ƻل        ǋناǁ عǚقة محددة و فعالة يعتد بǌا بيǇ التكلƽة و محر          

 ƾاƱا النƦǋ3.   

  

  

                                                 
1- H.koontz et C.O' donnell . Op  cit. p119.                                                                                                                           

                                          

2 - ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ و Ǉورنجرǋ . ƭ82.    
3 - ƾساب ƴمرج Ü Ʃنوري ǁايري Ü Ǉجارسو ƫات ǐر   .  ƭ282.   
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   : محرƿ التكلƻة أو أساس النشاط

ƻيعر  Ray Garrison  ةƽالتكل ǁمحر  » Cost driver «)  Ɣلما يتسب Ʃو مقياǋ و Ʊالنشا ƩساƊ ǊنƊ

ƻالتكالي ƚ1) في حدو.   

   Ǌكما يعرفHorngren   ǊنƊ  )        يرƺت Ɣة فيسبƽر في التكلƛƌعامل ي ǐƊ      Ưـرƺة بƱة المرتبƽجمالي التكلƍ في

   .2) التكلƽة

 ǋو العامل الǐƦ يقـود Ɗو  » Cost driver «ومǚƤ Ǉل ƦǋيǇ التعريƽيǇ نستƱيƴ القول ǇƊ محرǁ التكلƽة 

                  Ǉل فترة معينة مǚƤ و ǅئǚم ǎمد Ǉمư و Ǉمعي ǁة نحو سلوƽالتكل Ưرƺالمتعلقة ب Ʊالنشا ƻتكالي Ǌيوج

 Ǉمƨال.  

ƽة معيǇ كƋساƩ لتوجيǊ تكاليƻ نشاƱ معيǇ يجـƔ التحقـƾ مـǇ وجـود عǚقـة                    عند اƤتيار محرǁ تكل   

Ɣـا               -السبǌشارة لǗا ƾالساب ƘاưفتراǙل اƲ ة فيƽالتكل ǁرورية لتحديد سلوư اǌنǕ Ü وقـد   3النتيجة Ü

                    Ƙوحـدا ǇƊ Ǚƍ  Ü Ʊالنشا ƩساƊ لة علىǙللد Ʊالنشا ǎو مستوƊ ƜنتاǗا ǅحج Ʋƽل ǅدƤنست ǇƊ العادة Ƙجر

 Ʃقيا ƻر التكاليƮعنا ƴواحدا بالنسبة لجمي Ʃلي Ʊالنشا ǎو مستوƊ ǅ4الحج.   

 Ƙعدد الوحدا Ü المنتجة Ƙعدد الوحدا ÜƘǙǓيل اƺتش Ƙساعا Ü ة شيوعاƽالتكل Ƙر محركاƛكƊ Ǉو م

  : المباعة ووفقا لما تقدǅ يكوǇ لدينا 

و التي Ǚ تتƺير فـي مجموعǌـا         ǋي تلǁ التكاليƻ المتعلقة بƺرƯ تكلƽة معيǇ          :التكاليف الƙابتة  -1    

 Ǉمƨال Ǉفترة معينة م ǎو على مد Ǉمعي ǎل مدǚƤ Ʊالنشا ƩساƊ وƊ ةƽالتكل ǁير في محرƺالت ǅبرغ.  

                  Ʊالنـشا ǎير في مستوƺعكسي للت ǉير في اتجاƺابتة يتƛال ƻالتكالي ǉƦǋ Ǉالوحدة م ƔيƮن ǇƊ و نجد

     Ʊالنشا ǎاد مستوƨ المنتجة    ( فكلما Ƙل عدد الوحداƛابتـة    ك) مƛال ƻالتكـالي Ǉالوحدة مـ ƔيƮ5لما قل ن 

تكلƽة اǗيجار Ü التكاليƻ اǗدارية Ü تكـاليƻ تـسويقية ƛابتـة            :  وتتمƛل التكاليƻ الƛابتة في عناƮر مƛل       

  .الƣ ....التƋميناÜ Ƙ اǕجور المưمونة

   : 6و يمكǇ تقسيǅ التكاليƻ الƛابتة ƍلى مجموعتيǋ Ǉما 

Ɗ  -    لزاميةǕابتة اƙالتكاليف ال :                   ƘǙǓفي  المباني  و  ا  ƘماراƛستǗا   Ǉالناتجة ع  ƻي  التكاليǋ و

و المعداƘ و الǌيكل اǕساسي للمنƲمة و ǋي ƦاƱ Ƙبيعة Ʊويلة اǕجل و Ǚ يمكǇ التƤلƭ منǌا في اǕجل                   

                                                 
1 - ray garrison , managerial accounting,7th  ED- business publication . INC. 1997.p 27 .                               

2 -  ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ و Ǉور نجرǋ .  ƭ56.  
- 3  ƭ Ü Ǌسƽن ƴ534 المرج.  

  .Ɗ.  ƭ 71حمد نور Ü مرجƴ سابƾ/ د - 4
5- Abd Allah Boughaba, comptabilité analytique d' exploitation, tome2. berti édition, Alger. 1991. p 23 .   

6 - ƾساب ƴمرج Ü Ǉجارسو ǐر Ü Ʃنوري ǁاري .ƭ284.   
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: القƮير بسبƔ التƛƋير الưار و الƱƤير ƍما على الربحية Ɗو اǋǕداƱ ƻويلة اǕجـل للمƌسـسة Ü  مƛـل                   

  .الǗ... ƣدارة العليا ǁǚǋƍ Ü المباني و المعداÜ Ƙ الưريبة العقارية Ü التƋميناƘ مرتباƘ ا

Ɣ  -    تياريةƢǕابتة اƙالتكاليف ال :             ǎدارة فـي المـدǗير اƛƋعة لتưاƤابتة الƛال ƻا التكاليǌنƋب ƻو تعر

لما يحدƚ مـǇ    التي تحدد الحد اǕقƮى     ) السنوية عادة   ( القƮير Ü و تنشƋ نتيجة قراراƘ اǗدارة الدورية         

        Ɣقة سبǚا عǌل Ʃو لي Ü ƾاƽنƍ–            ÜǇǚعǗا ƻتكالي ǁلƦ الƛم ƘرجاƤو الم ƘǚƤالمد Ǉحة بيưنتيجة وا  

  .العǚقاƘ العامة Ü تدريƔ المديريÜ Ǉ التعليÜ ǅ البحوƚ و برامƝ التنمية اǗدارية 

 ǅرق Ǉابتة الكلية و الوحدوية على 3  و 2و الشكليƛال ƻالتكالي ǁسلو Ǉالتوالي  يبينا:  

 

 

 ƚحي :B -ابتةƛال ƻالتكالي ǅحج        CFV –ابتة الوحدويةƛال ƻالتكالي   

 CFt  -                ابتة الكليةƛال ƻالتكالي  

  V - المنتجة Ƙعدد الوحدا   

  

  

 ǋي تلǁ التكاليƻ المتعلقة بƺرƯ تكلƽة معيǇ و التي يتƺير مجموعǌا بشكل            :   التكاليف المتƸيرة  -2

         Ʊالنشا ƩساƊ ير فيƺالت ƴم ǐردƱ 1تناسبي و              ƴم Ü Ǉمني معيƨ ǎو على مد ǅئǚم ǎل مدƲ في ǁلƦ و 

                                                 
1- Henry Court, Geam Leurion, comptabilité analytique et gestion, Tome 1. les éditions faucher, Paris.     

     
 p 157.                                                                                                                                                            

Source : Yves de Rongé . OP .cit .pp 560 - 565 

CFV 

 _B  

V 

CFT 

 _B  

V 

 ǅ2: شكل رق  
  سلوǁ التكاليƻ الƛابتة الكلية

 ǅ3: شكل رق  
  سلوǁ التكاليƻ الƛابتة الوحدوية
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بقاƇ العوامل اƤǕرƛ ǎابتة كƋسعار المواد اǕولية Ü معدل اǕجور Ü مواƽƮاƘ السلƴ و اǕسـلوƔ الƽنـي                  

        ƻالتكالي ǉƦǋ لةƛمƊ و ƾو التسوي Ɯنتاǘجور المباشر    : لǕا Ü يرة     المواد المباشرةƺالتسويقية المت ƻالتكالي Ü ة

..... ƣال.  

  

 ǅرق Ǉǚالشك Ǉيرة الكلية و الوحدوية 5 و 4ويبيƺالمت ƻالتكالي ǁسلو  Ɣعلى الترتي  .  

  5:   الشكل رقǅ           4: لشكل رقǅ            ا

    سلوǁ التكاليƻ المتƺيرة الوحدوية           سلوǁ التكاليƻ المتƺيرة الكلية

 

  :يƚح

A-يرة للوحدةƺة المتƽالتكل           CV-يرة الوحدويةƺالمت ƻالتكالي   

V - المنتجة Ƙالوحدا ǅحج   

 CVT-يرة الكليةƺالمت ƻالتكالي   

  

  

قد يƮعƔ في بعƯ الحـاƘǙ       :  التكاليف المƢتلطة أو التكاليف شبǈ الƙابتة و شبǈ المتƸيرة         - 3

 ǅا تقسيǌقتǚع Ɣحس ƻر التكاليƮا عنا ƩساƋب Ʊل  لنشاƛالمنتجة( م Ƙلى ) عدد الوحداƍ  ƻابتـة    تكاليƛ 

و تكاليƻ متƺيرة Ü و ǋنا نجد نوعا ƛالƛا و ǋو عبارة عǇ تكاليƻ ليسƛ Ƙابتة Ɗو متƺيرة كليا فǌي تتƺيـر                       

                    Ü Ʊالنـشا ƩساƊ Ǉم Ǉمعي ǎحتى مستو Ƙابƛ ƻالتكالي ǁتل Ǉم Ƈƨو يبقى ج Ʊالنشا ƩساƊ يرƺت ƴئيا مƨج

Source : Yves de Rongé .  OP  cit pp 562 - 563 

CVT  

V  

CVT= AV 

V  

CV  

A    
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   ǁلƦ ير بعدƺيت ǅƛ        Ʊالنشا ƩساƊ ǎيادة مستوƨ ƴيادة مƨ1 بال         ǉƦـǋ ǁجل تحديد سلوƊ Ǉالتحليل م Ưرƺول 

  : التكاليƻ يمكǇ تقسيǅ التكاليƻ المƤتلƱة ƍلى نوعيǋ Ǉما 

  Ɗ–   يرةƸالمت ǈالتكاليف شب :               Ʃƽبـن Ʃلي Ǉو لك Ʊالنشا ƩساƊ يرƺت ƴير مƺالتي تت ƻي التكاليǋ و

لجƇƨ المتƺير فيǌا يكوƊ Ǉكبر مـǇ الجـƇƨ الƛابـÜ Ƙ حتـى ǇƊ               النسبةÜ حيƊ ƚنǌا تتƺير بنسبة Ɗقل Ü و ا        

 ƴالبي ƘǙو عمو Ƙل مرتباƛا مǌلƮف Ǉولة و يمكǌا بسǌعلي ƻالتعر Ǉابتة يمكƛر الƮ2العنا.   

Ɣ -   ابتةƙال ǈو نتيجـة         :  التكاليف شب Ʊالنشا ƩساƊ Ǉا و بيǌبين Ʊالرب Ǉيمك Ǚ التي ƻي التكاليǋ و

    ǁسلو ƻالتكالي ǉƦǋ ǁتسل ǁلƦابتة على مدار مديا        لƛ لƲة تƽفالتكل Ü Ɯالتدر Ƙ       ƨـƽتق ǅƛ Ʊالنشا Ǉواسعة م 

  .الÜ .... ƣ مƛل تكاليƻ الكǌرباƇ و التدفئة و الǌاتƻ و الƮيانة 3مرة واحدة ƍلى اǕعلى 

 ǅرق Ǉالشكلي Ǉل كل مƛيرة 7 و 6يمƺالمت Ǌابتة والشبƛال Ǌشب ƻالتكالي ǁسلو .  

 ǅ6 : شكل رق                            ǅ7 :شكل رق 

ƚحي:  

V-المنتجة Ƙعدد الوحدا    

C - ةƽالتكل   

  

                                                 
 مـƮر Ü  -مƌسسة شباƔ الجامعـة Ü اǗسـكندرية  . راسة في اǗنتاƜ و التسعير في اǗسǅǚ عوƻ محمد الكƽراوÜ ǐ د - 1

1985   .  ƭ47.   
 مƮر -الدار الجامعية للƱباعة و النشر و التوƨيÜ ƴ اǗسكندرية. كمال Ƥليƽة Ɗبوƨيد Ü الرقابة على عناƮر التكاليƻ/ د - 2
 .1997.  ƭ280  
3 -  Ǌسƽن ƴالمرج . ƭ281.   

  ƭ.ايريǁ نوريƩ رǐ جارسوÜ Ǉ مرجƴ سابƾ: المƮدر 
287.  

Source: Yves de Rongé .OP.Cit. p 
56

  سلوǁ التكاليƻ شبǊ المتƺيرة  سلوǁ التكاليƻ شبǊ الƛابتة

C  

V  V  

C  
  عنƮر التكاليƻ المتƺيرة

Ƙابƛال ƻر التكاليƮعن  
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III. 1 .3  هاƥحدو Ơعامل الزمن أو توقي ƚحس :  

  1: يتǅ تبويƔ التكاليƻ حسƔ عامل الƨمƊ Ǉو تبعا لوقƘ حدوǌƛا ƍلى ƚǚƛ مجموعاǋ Ƙي 

  ) .الƽعلية( التكاليƻ التاريƤية *  

  .تكاليƻ اǗحǚل *  

  التكاليƻ المعيارية* 

ة    -1 اليف التاريخي  ǋي التكاليƻ التي تمƘ فعǗ ǚنتاƜ السلƊ ƴو الƤدماƘ وفي Ʀǋا يƌكد محمد               :التك

    ǚيومي محمد قائƽال )               Ǚ ي وưفي الما Ƙتم Ƙقرارا Ǉع Ƙغارقة  نتج ƻي تكاليǋ يةƤالتاري ƻالتكالي ǇƊ

  وعليǊ   2)  غير مرتبƱة باتƤاƦ القراراƘ في المستقبل      يوجد  لǘدارة تحكǅ فيǌا Ɗو رقابة عليǌا حاليا و ǋي          

  .فǉƦǌ التكاليǙ ƻ يجƍ ƔستƤدامǌا في تحليل البدائل 

 تكلƽة اǗحǚل ǋي التكلƽة التي تدفعǌا المƌسسة حاليـا Ǚسـتبدال ƮƊـل مـǇ               :تكاليف اإلحالل  -2

كاليƻ الƽعلية و Ʀلǁ نƲـرا      اƮǕول بƮƋل Ƥƈر يقوǅ بنƩƽ العمل  و عادة ما تƤتلƻ تكلƽة اǗحǚل عǇ الت              

 ǅميƮالت ƻǚتƤو اƊ ور تكنولوجيا جديدةǌƲ وƊ سعارǕيادة اƨل... ƣال.  

ة    -4 اليف المعياري  ǋي تكاليƻ مستقبلية تǅ تقديرǋا مسبقا Ü لتمƛل الǌدƻ الواجƔ التوƮل ƍليـǊ               :التك

 للرقابة و رفـƴ       و تستƤدǅ التكاليƻ المعيارية كƋداة      3في Ʋل مستوǎ اǕداƇ الجيد في فترة مقبلة         

                 ƴعليـة مـƽال ƻمقارنـة التكـالي Ǉكما يمك Ü ةƽتلƤدارية المǗا Ƙالقرارا ƦاƤنتاجية واتǗة اƇاƽالك

  .4التكاليƻ المعيارية لمعرفة اǗنحرافاƘ و وƴư اǗجراƇاƘ التƮحيحية الƨǚمة 

  

  

  

  

                                                 
   .ƭ76 . سامي راưي Ü مرجƴ سابƾ محمد - 1

 -2  ƾساب ƴمرج Ü يومي محمدƽمحمد ال . ƭ ƭ58-59 .   
3 - Ƙالعمليا ƚدارية و بحوǗفي المحاسبة ا Ƙدراسا Ü سكندرية . عبد الحي مرعيǗا Ü الجامعة Ɣسسة شباƌر-مƮ1974.  م  

 ƭ    446.  
 4 - Robert. E.Seiler, France Collins, accounting principles for management . Bell and Howell company ,  

     USA. 1980 . p 190                                                                                                                                       
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III.1. 4المؤسسة ǜƕاǑو ƚحس  :   

 ǅتقو Ɣالƺيفي الǋ ساسيةƊ ƻائƲو ƚǚƛب Ƙسساƌ1 الم:   

 - Ƈالشرا.   

 -  ƜنتاǗا. 

 -  ƴيƨالتو.  

                   ǉƦǋ ا علىƇو بنا ÜويرƱو الت ƚة البحƽيƲي وǋ ة رابعةƽيƲنجد و ǇƊ Ǉة يمكƛالحدي Ƙسساƌالم Ưو في بع

  :الوƲائƻ يتǅ تقسيǅ التكاليƍ ƻلى 

1.  ƅـا               : تكاليف الشراǌبمـا في ƜنتاǗا Ƙماƨمواد و مستل Ƈالمتعلقة بشرا Ƙقاƽي مجموعة النǋ و

  : Ǉ و تحسƔ كما يلي مƮاريƻ التƨƤي

  Ƈة الشراƽتكل = Ƈالشرا Ǉمƛ + Ƈالشرا ƻاريƮم  

2.  ƚنتاǕالمتعلقة بت       : تكاليف ا ƻالتكالي ǁي تلǋ ة       حوƱبواس Ƙماƨمواد و مستل Ǉم ƘǚƤويل المد

العمل ƍلى منتجاƘ معينةÜ و تتưمǇ تكاليƻ شراƇ المواد و المستلƨماƘ و تكاليƻ اليد العاملة المتواجـدة                 

 ƻتلƤفي مƘقاƽالن ƻتلƤالعمل و م ƨكما يلي مراك Ɣو تحس ƴنيƮيكل التǌالمتعلقة ب  :  

 ƜنتاǗة اƽالمواد = تكل Ƈة شراƽتكل +  ƜنتاǗا ƻاريƮم.  

3.  Ʋلـى              : تكاليف التوزيƍ ǊالƮيـƍ ائي وǌالن Ɲالمنت ƻريƮالمتعلقة بت ƻاريƮالم Ƴي مجموǋ و

   :2المستǌلǁ و يمكǇ تقسيمǌا ƍلى ƚǚƛ مجموعاǋ Ƙي 

  .يƻ تƨƤيǇ المنتƝ النǌائي تكال - 

 .التكاليƻ المتعلقة بعملية البيƴ و التوƨيƴ كمƮاريƻ دراسة السوÜ ƾ اǗشǌار و الترقية  - 

 -  ƴما بعد البي ƘدماƤ ƻتكالي.  

و ǋي مجموƳ التكاليƻ المتعلقة  بجمƴ و تجريƊ  Ɣفكـار  لمنتجـاƘ                 : تكاليف البحث و التطوير    .4

تدمǉƦǋ Ɲ التكاليư ƻمǇ تكاليƻ اǗنتاƜ و تƊ ƦƤƋشـكاǙ متعـددة Ɗ             Üو ƤدماƊ Ƙو عملياƘ جديدة و Ɗحيانا        

 ƘتبراƤالم ƻاريƮو م Ɣالتجار Ü ƚالبح ƨمراك ƻاريƮم Ü Ƙالدراسا Ɣمكات ƻاريƮ3كم.  

                                                 
1- Jean lochard , Op cit. p 102.                                                                                                                        

                                     
2 -  IBID, p 105 .                                                                                                                       
3 - IBID . p 107 .                                                                                                                         
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III.1 .5  ǜاليǦالرقابة على الت ǹمستو ƚحس:   

  :تبوƔ التكاليƻ حسƦǋ Ɣا اǕساƍ Ʃلى 

  ي يمكǇ للمسƌول عنǌا عند مستوƍ ǎدارǐ معيǇ و ǋي التكاليƻ الت : تكاليف ƢاƮعة للرقابة - 1

  . و لمدƨ ǎمني معيǇƊ Ǉ يراقبǌا و يƛƌر عليǌا

و ǋي التكاليƻ التي Ǚ يستƱيƴ المدير التƛƋير عليǌا في مستوǎ            :  تكاليف Ʒير ƢاƮعة للرقابة    - 2

  .ƍدارǐ معيÜ Ǉ حيƚ يستƱيƴ مراقبتǌا مدير في مستوƍ ǎدارƊ ǐعلى 

لتحكǅ في التكاليƍ ƻلى جانƔ بعد المستوǎ التنƲيمي و سلƱة القرار ǋو بعد             و ǋناƊ ǁيưا بعد Ƥƈر ل     

الƨمÜ Ǉ حيǇƊ ƚ التكاليƻ غير الƤاưعة للرقابة في اǕجل القƮير يمكǇ مراقبتǌا فـي اǕجـل الƱويـل                   

 ǇǚعǗعقود ا ƻ1كتكالي.   

III .1. 6  اسبيةƮترة المǞعالقتها بال ƚ2 حس :   

ƍ ƩساǕا اƦǋ Ɣحس ƻالتكالي Ɣلى تبو :  

 و ǋي مجموعة النƽقاƘ التي تƭƤ السنة المالية و غالبا ما تكوǇ سـبƔ                : التكاليف اǕيراديـة  -1

                      Ƈربـاǌفـواتير الك Ü جـورǕو ا Ɣـل الرواتـƛو غيـر مباشـرة مƊ ورة مباشرةƮيراد بǗا ƾفي تحقي

ƻاتǌوال.... ƣال.  

 منǌا Ɗكƛر مǇ سـنة ماليـة         و ǋي مجموعة النƽقاƘ التي تƭƤ و تستƽيد         : التكاليف الرأسمالية  -2

 Ƙي و المعداưراǕو ا ƚاƛǕكا.... ƣال.  

III. 1 .7 رارات اإلداريةǢال ƵاƲوات ǌيǎƲالت Ǉأغرا ƚحس :   

  :  وتبوƔ التكاليƻ حسƦǋ Ɣا اǕساƍ Ʃلى 

 و ǋي تلǁ التكاليƻ المتوقعة مستقبǚ و التي تƤتلƻ بيǇ سبل             : )المناسبة( التكاليف المǘئمة  – 1

   . 3لنشاƱ البديلة  Ɗو مساراƘ ا

التكاليƻ المرتبƱة بقرار معيǇ فƦƎا لǅ يتǅ اتƤاƦǋ Ʀا القرار ƮƊبحǉƦǋ Ƙ التكلƽـة              ( كما عرفƊ Ƙيưا  Ɗنǌا      

  ) .Ǚغية 
                                                 

1 -   ǅاƲن ǅداƤناعية غير المباشرة باستƮال ƻالتكالي ƭيƮƤت Ü Ƴالسبو ƴسند سب ǇسليماABCƤفي ات ǉرƛƊ و  Ü القرار Ʀا
و تƱبيقية في شركة مناجǅ الƽوسƽاƘ اǕردنية المساǋمة المحدودةÜ رسالة ماجستير مقدمة ƍلى كلية اǗدارة  دراسة نƲرية 

  .ƭ11  . 1996. جامعة بƺداد .و اǗقتƮاد 
2 -   ƾساب ƴمرج Ü محمد العناتي Ǉواưر. ƭ36.   
السعودية . دار المريƣ للنشر. مد حامد حجاÜ Ɯ المحاسبة اǗداريةسيرƜ ماتولتÜ ƫ ترجمة Ɗح/ ليستراǋ ǐيتجر Ü د/  د-  3
 .2003 ƭ  181.  
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 كنتيجة ƤǙتيار بديل معيǇ دوǇ البدائل       - كليا Ɗو جƨئيا     -التكاليƻ التي تستبعد    ( و ǋناǁ مǇ يعرفǌا Ɗنǌا      

   .1) يǇ اƤǕرǎ في حالة اتƤاƦ قرار مع

  : و بناƇا على ما سبƾ فǇƎ التكلƽة المǚئمة ǙتƤاƦ القرار Ǚ تشمل على 

 .التكاليƻ الƺارقة  - 

  .التكاليƻ التي تحدƚ في المستقبل و Ǚ تƤتلƻ بيǇ البدائل  - 

Ü و لƦǌا    2يƱلƾ مƱƮلƠ التكلƽة التƽاưلية على التكلƽة المǚئمة الƮافية          : التكاليف التƻاƮلية  – 2

ƍلى الƽرƾ بيǇ تكلƽتيǇ كليتيǇ لبديليǇ معينيǇ عند اتƤاƦ القرار Ü بمعنى Ƥƈـر ǋـي التكـاليƻ                  فǌي تشير   

   .3الموجودة في Ʋل Ɗحد البدائل عند اتƤاƦ القرار و غير موجودة في Ʋل بديل Ƥƈر 

           Ǉتيƽالتكل Ǉبي ƾرƽا الǌنƊ ا علىǌيعرف Ǉم ǁناǋ ǊنƊ اكما      Ǝفـ Ʊالنشا Ǉم ǇيƽتلƤم Ǉلمستويي ǇلكليتيƦ ا كا  Ƙنـ

ǁناǋ                   Ü ةưƽƤة مƽتسمى تكل Ʊفي النشا ƯاƽƤنƍ ǁناǋ Ǉا كاƦƍ ماƊ افة وưة مƽتسمى تكل Ʊيادة في النشاƨ 

                   ǅير في حجƺالت Ǉدو Ǉمƨال Ǉم Ǉفترتي Ǉة بيƽفي التكل  ƚير الحادƺالت Ǉللتعبير ع ƠلƱƮا المƦǋ ǅدƤو يست

   .4اǗنتاÜ Ɯ نتيجة تƺير اǕسعار 

رƻ على Ɗنǌا الƤسارة Ɗو التưحية لمنƽعـة كـاǇ مـǇ الممكـǇ              تع:  تكلƻة الƻرصة البديلة      - 3

الحƮول عليǌا مǇ البديل التالي Ǖفưل بديل تǅ اƤتيارǉ و Ǚ تقيد ǉƦǋ التكلƽة في السجƘǚ لكنǌا ưرورية                  

      Ƈو الـشراƊ ƴنƮال Ƙقرارا Ǉلة  بيưاƽة البديلة عند  المƮرƽة الƽتكل ǅدƤو تست Ü البدائل Ǉتيار بيƤǗعند ا

  .اƍ ƘسقاƱ بعƱƤ ƯوƱ اǗنتاƜو  قرار

و ǋي التكلƽة التـي     ) التاريƤية  ( لقد سبƾ و ǇƊ تعرưنا للتكلƽة الƺارقة         :  التكاليف الƸارقة   - 4

حدƘƛ في الماưي و Ǚ يمكǇ تبديلǌا بǐƋ قرار في الحاưر Ɗو المستقبل لكǉƦǋ Ǉ التكاليƻ تكوǇ مǚئمـة                   

  .عد المديريǇ على تقييǅ اǕداƇ في مجال التوقƴ بالتكاليƻ المستقبلية كما تسا

ǋي تكاليƻ مǚئمة ǙتƤاƦ القرار و ǋي تشمل تلǁ التكـاليƻ التـي             :  التكاليف الممكن تجنبها   - 5

                     ƯـيƽƤت Ƙيدا فـي سياسـاƽم Ǉيكو ǅوǌƽا المƦǋ و  Ǉقرار معي ƦاƤو كليا عند اتƊ ئياƨا جǋاستبعاد Ǉيمك

التكلƽة محل القرار المراد اتƤاǉƦ بشƋنǌا مƛل قسǅ معيÜ Ǉ          التكلƽة التي تكوǇ مرتبƱة ƍرتباƱا مباشرا بوحدة        

  . Ɗو عميل معيƊ Ǉو ƍنتاƜ سلعة معينة 

                                                 
1   - ƾساب ƴمرج Ü Ǉجارسو ǐر Ü Ʃنوري ǁيريƍ . ƭ676.   
2  -  ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ و Ü Ǉورنجرǋ. ƭ605.   
3  - ƾساب ƴمرج Ü Ǉجارسو ǐر Ü Ʃنوري ǁيريƍ . ƭ698.    
 
-ƭ ƭ63  .1989. اǗسكندرية. مƌسسة شباƔ الجامعة . اÜ Ǉ محاسبة التكاليƊ ƻحمد نور Ü عبد المقƮود دبي/ د -4 

64.   
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ǋناǁ بعƯ التكاليƻ غير المباشرة  و لكونǌا تكاليƻ عامة Ǚ تƭƤ غرƯ تكلƽـة بعينـǊ فƎنـǊ يعـاد                     

ƦاƤا عند اتǌاديƽت Ǉيمك Ǚ ئمةǚغير م ƻي تكاليǌو بالتالي ف ƇاƨجǕا لباقي اǌƮيƮƤت Ƙالقرارا .  

و في Ʋل التƱوراƘ اƤǕيرة لبيئة اǕعمال و ƨيادة حدة المنافسة ǌƲرƘ تبويباƊ Ƙكƛر تقـدما  ومǚئمـة                   

ǙتƤاƊ Ʀفưل القراراƘ اǗدارية ƮƊ Ʀƍ Üبƍ ƠرưاƇ المستǌلƊ ǁو العميل يشكل محور نجاƟ كل مƌسسة Ɗو                 

Ǉا مǌǌتوج ǅǌالتي تستل Ƙسساƌالم Ǉايد العدد مƨت Ǉع ǚưف ǅيƲاتنǌئǚعم .  

   : 1و مǇ بيǉƦǋ Ǉ التبويباƘ المتقدمة للتكاليǋ ƻي 

  .التبويƔ حسƔ وƲائƻ اǕعمال لسلسلة القيمة   * 

 *   Ɲقيمة للمنت ƻيưت Ǚ و التي ƻيưة التي تƱنشǕا Ɣحس Ɣالتبوي .  

  .التكاليƻ و محرǁ التكلƽة ) ǋرمية(التبويƔ حسƱ Ɣبقية   * 

III. 2 ديثةƮالتبويبات ال:   

III . 2 . 1 ǧاألعما ǜƕاǑيمة لوǢسلسلة ال ƚحس ƚالتبوي :   

 Ǉƍ مƱƮلƠ  سلسلة القيمة يدفƍ ƴلى ǇƊ المƌسسة يمكǇ اعتبارǋا سلسلة مǇ اǕنشƱة الراميـة ƍلـى                  

                   ǇƊ ƚحيـ Ü ة الداعمةƱنشǕولية و اǕة اƱنشǕا Ǉعدد م Ǉم ƻلƋي تتǋ و ƘرجاƤلى مƍ ƘǚƤتحويل المد

 للمنتƝ في نƲر المستǌلƊ ǁو العميل Ü و مƛ Ǉـǅ فـǇƎ قـưية                كل نشاƱ يجǇƊ Ɣ يعمل على ưƍافة قيمة       

   Ǉلكيǌالمست Ƈاưرƍ)Ƈǚا المدير            ) العمǌا سلسلة القيمة بما فيǌمنưالتي تت ƻراƱǕولى لكل اǕولوية اǕا اǌل

  :و المحاسƔ و الموưحة في الشكل  التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1- ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ و Ǉورنجرǋ . ƭ82.   
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  ǅالحدي :  8الشكل رق ƻةسـلسلة القـيمة و محاسبة التكالـيƛ  
  
  

  

  

    

  

  

                      

  

  

  

  

  

  : و تبوƔ التكاليƻ حسǉƦǋ Ɣ الوƲائƍ ƻلى 

و ǋي كافة التكاليƻ الƤاƮة بجمـƴ و تجريـƊ Ɣفكـار     : تكاليف وظيƻة البحوث و التطوير    - 1

  .المنتجاƊ Ƙو الƤدماƊ Ƙو العملياƘ الجديدة 

يƻ الƤاƮة بوƴư التƱƤـيƱ التƽـƮيلي و الǌندسـي          وǋي التكال :   تكاليف وظيƻة التصميم      - 2

  .للمنتجاƘ و العملياƘ الجديدة 

3 -    ƚنتاǕة اƻماديـة              :    تكاليف وظي Ƙلى  منتجاƍ ƘميماƮفكار و  التǖالتحويل  ل ƻي تكاليǋ و

  . مقدمة للعمƇǚ باستƤداǅ الموارد الƨǚمة لƦلƊƘ ǁو Ƥدما

4 -    Ƽة التسويƻا    :  تكاليف وظي ƻي تكاليǋ و        ƚبحو ƻل تكاليƛم Ü Ƙفراد و الجماعاǕال باƮتǗ

  .السوƾ و تعريƻ  العميل بالمنتƝ وحǊƛ لشرائǊ و تكاليƻ اǗعǇǚ و الترقية و اǗشǌار و غيرǋا 

5 -    Ʋة التوزيƻتكاليف وظي  :             ƴيـƨالتو Ƙل قنـواǚـƤ Ǉمـ Ƙالمنتجا ǅتسلي ƻا تكاليǌد بƮويق

  .المƤتلƽة

  

 ǋ .ƭورنجرǇ و ƤƈروÜ Ǉ مرجƴ سابƾ : المƮدر 
18

Ǖـة اƱنشـǕولـيـةا  

اǗستراتيجية و 
  ƍدارة اǕعمال

  لعمƇǚا

  
  المƤرجاƘ   لمدƘǚƤا

  محاسـبة التكالـيƻ الحديـƛة

  اǕنشــƱة  الداعمـة

البحوƚ و 
  التƱوير

خدمة    لتسويƾا  اǗنتاƜ  لتƮميǅا
  العمالء

ƴيƨالتو  
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6 -     ǘدمة العمƢ ةƻتكاليف وظيƅ :          سسة للعميلƌا المǌافية التي تقدمưǗا ƘدماƤال ƻي تكاليǋ و

  .   الƣ ...بعد البيƴ كالưماǇ و اƟǚƮǗ و الƮيانة و المكالماƘ المجانية للسƌال عǇ كيƽية التشƺيل 

 وƍدارة اǕعمال Ü فǌي وƲيƽة تمتد عبر كل الوƲائƻ السابقة في المƌسسة Ü              ةƊما وƲيƽة اǗستراتيجي  

 ƌة فـي سلـسلة                ويتولى مسƽتلƤالم ƻائƲفي الو Ǉدارة العليا و المسيريǗفي ا Ǉة المسيريƽيƲالو ǉƦǋ ولية

  .القيمة 

Ǉƍ الكƛير مǇ المƌسساǙ Ƙ تعمد ƍلى Ʀǋا التبويƔ لتكاليǌƽا Ü كمـا Ɗنǌـا Ǚ تجمـƴ البيانـاƘ فـي                      

عاة Ʀلǁ في الوقƘ    مجموعاƘ تكلƽة منƮƽلة لكل وƲيƽة مǇ وƲائƻ اǕعمال Ɗ ǙƍنǊ مǇ اǋǕمية بمكاǇ مرا             

                 Ü Ʊناعية فقƮال ƻعلى التكالي Ɲة المنتƽعاما تشتمل تكل Ǚالمحاسبية المقبولة قبو Əل المبادƲ يƽف Ü الحالي

بمعنى Ɗنǌا لƺرƯ تحليل المقدرة على الربحية تستبعد المƌسساƘ بعƊ Ưو كل تكاليƊ ƻعلى سلسلة القيمة                

يƻ نǌاية السلسلة و التي تتكوǇ مǇ التسويƾ و التوƨيـƴ            كتكلƽة البحوƚ و التƱوير و تƮميǅ المنتƝ و تكال        

   .1و Ƥدمة العمƇǚ و لكǇ مƛل ǉƦǋ التكاليƻ يمكǇƊ Ǉ تمƛل نƊ ƻƮو Ɗكƛر مǇ نƻƮ التكاليƻ الكلية 

III.2. 2   ǜيǊة التي تǎǂاألن ƚحس ƚالتبوي /ƨقيمة للمنت ǜيǊت ȅ و التي:  

  : و تبوƔ التكاليƻ وفقا لƦǌا اǕساƍ Ʃلى 

Ǉƍ مǌƽوǅ النشاƱ الǐƦ يưيƻ قيمة للمنتƝ يمƛل Ɗمرا ǋاما           : ليف األنشطة التي تƮيف قيمة    تكا - 1

في ƍدارة التكلƽة Ü و اǕنشƱة التي تưيƻ قيمة ǋي تلǁ اǕنشƱة التي يرǎ العميل Ɗنǌا تƨيد فـي منƽعـة                     

              Ǉية مرتدة مƦƺا على تƇبنا Ɲالمنت ǅميƮت ƻل تكاليƛم Ü اǌدمة التي يشتريƤو الƊ السلعة     ƭفحـ Ü Ƈǚالعم 

  .الƣ ... المورديǙ ǇعتمادÜ ǅǋ ترتيƔ المƮنÜ ƴ شراƇ المواد 

و ǋي تكاليƻ تلǁ اǕنشƱة التي Ǚ تساǅǋ في Ƥلƾ قيمة           :  تكاليف األنشطة التي Ǘ تƮيف قيمة      - 2

و مƊ Ǉمƛلة ǉƦǋ اǕنـشƱة ƍعـادة        . ưƍافية في المƌسسة و في المنتوƜ و بالتالي Ǚ تưيƻ ربحية للعميل             

  .شƺيل اÜ ƘǙǓ مناولة المواد و اǙستعداد لǘنتاƜ ت

  ǎرƤǕ ناعةƮ Ǉم ƻتلƤقيمة ت ƻيưت Ǚ التي ǁو تلƊ قيمة ƻيưة التي تƱنشǕا Ɣحس ƻالتكالي Ɣفتبوي

  .فǚư عư Ǉرورة تحديƦǋ ƚا التبويƔ و تƱويرǉ مƨ ƴيادة Ƥبرة المدير

  

  

  

                                                 
1  - ƾساب ƴمرج Ü Ʃنوري ǁيريƍ ÜǇجارسو ƫات ǐر . ƭ ƭ602 -603.    
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  : فيما يلي و Ɗما الƽائدة المرجوة مƦǋ Ǉا التبويƔ يمكǇ تلƤيǌƮا 

  .  تحديد ƽƮاƘ المنتجاƘ التي يرǎ العمƊ Ƈǚنǌا ǋامة -  

  . تحديد اǕنشƱة التي تưيƻ قيمة -  

  -                      ǇمكـƊ Ǉƍ ـاǌائƺلƎا بǌمن ƭلƤو التƊ اǌاديƽقيمة و العمل على ت ƻيưت Ǚ ة التيƱنشǕا ƔسباƊ تحديد

 ǁلƦ.  

III . 2 .3 ǜاليǦي للتǢبǎالتسلسل الهرمي أو ال ƚحس ƚ1 التبوي:   

                 ƩسـاƊ ـة علـىƽتلƤة مƽتكل Ƙفي مجموعا ƻالتكالي ƴبقيا تجميƱ وƊ رمياǋ ةƽد بتسلسل التكلƮيق

    Ƙة لمسبباƽتلƤالم ƘبقاƱال)Ƙمحركا (           Ɣقة الـسبǚة في تحديد عƽتلƤعوبة المƮال Ƙبمعنى درجا Ü ةƽالتكل

لمتƺيراƘ المرتبƱة بمستوƱ   ǎبقا لƦǌا التسلسل الǌرمي Ɗو الƱبقي فǇƎ كل التكاليǙ ƻ تتحرǁ با           .  بالنتيجة  

   Ɲدمة  ( وحدة المنتƤو الƊ السلعة (            ƘƇة جـاƽالتكل Ƙبقي لمحركاƱو الƊ رميǌفكرة التسلسل ال ǇƎو بالتالي ف

  .مǇ مǚحƲة ǋ ǇƊناǁ مستوياƘ مƤتلƽة لمحركاƘ التكلƽة  تƛƌر على تكاليƻ مƤتلƽة

   :♣و عليǊ فƎنǊ يمكǇ تحديد Ɗربƴ مستوياƱ Ƙبقية للتكلƽة 

1. ƻتكاليƘرجاƤوحدة الم ǎمستو .  

 .تكاليƻ مستوǎ الدفعة  .2

3.  Ɲدمة و رعاية المنتƤ ƻتكالي.  

4.  Ƙǚيǌدمة و رعاية التسƤ ƻتكالي.  

               ǅـǌƽدارة في تǘيدا لƽم Ǉة يكوƽالتكل Ƙة لمحركاƽتلƤالم ƘبقاƱال Ɣحس ƻللتكالي ƻنيƮا التƦǋ Ǉƍ

و ǋـƦا التسلـسل     .  المـستوياƘ    سلوǁ التكلƽة و يساعدǋا على اتƤاƦ قراراƘ على بƮيرة Ɗكƛر عند كافة           

الǌرمي Ɗو الƱبقي للتكلƽة ليǙƍ Ʃ واحدا مǇ عدة تسلسǋ Ƙǚرمية يمكـǇƊ Ǉ تƤƋـǋƦا المƌسـساƘ فـي                    

اǙعتبار عند تƱوير نǅƲ المحاسبة اǗدارية بǌا Ü و Ǚ بǇƊ ƩƋ نƦكر التسلسƘǚ اƤǕرǎ و المتمƛلة Ɗساسا                  

  2:في 

   

  

                                                 
1  -   ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ و Ǉورنجرǋ. ƭ854- 858.   
  .ل في فƮل Ǚحƾ سوƻ نناقǉƦǋ ƫ النقƱة بالتƮƽي  ♣ 
  
  858. 854ص ص , مرجع سابق ,  هورنجرن و آخرون -   2
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  .اليƻ على Ɗساǋ Ʃيكل التنƲيǅ للتك) الǌرمي (    التسلسل الƱبقي - 

  .للتكاليƻ على ƊساƩ العمƇǚ ) الǌرمي (   التسلسل الƱبقي -  

  .للتكاليƻ على ƊساƩ العǚمة التجارية ) الǌرمي (   التسلسل الƱبقي -  

   :للتكلƻة على أساس ǉيكل التنظيم) الطبقي ( التسلسل الهرمي   * 

ة حيƚ يقوƦǋ ǅا التبويƔ على ƊساƩ الƱƤوƱ الǌيكليـة للتنƲـيǅ       و ǋو مǇ بيǇ التسلسƘǚ الǌرمية المعتاد      

)     Ü ǅقساƊ Ü ƴانƮم...  ƣابتـة               ) الƛال ƻو التكالي Üيرةƺابتة و متƛ لىƍ ƻالتكالي Ǌفي Ɣتبو ǚƛم ǅكل قس ƚحي

              ǅو قد تـ Ü ǅالقس ƜارƤ اǌفي ǅالتحك Ǉيمك ǎرƤƊ ƻو تكالي ǅل القسƤا داǌفي ǅالتحك Ǉيمك ƻلى تكاليƍ Ɣتبو

  . في عنƮر سابƾ  عنى قابلية Ɗو ƍمكانية التحكǅ في التكاليƻشرƟ م

   : للتكلƻة على أساس العمƅǘ) الطبقي ( التسلسل الهرمي   * 

                      Ǉيـرا مـƛك ǇƊ ا نجـدƦǌة و لƛدارة الحديǘل ǅاǌل الƤالعميل يعتبر المد Ƈاưرƍ ǇƊ كرناƦ ǇƊ و ƾكما سب

 و التسلسل الǌرمي Ɗو الƱبقي للتكلƽة على ƊساƩ         .المنƲماƘ تحرƭ على تحسيǇ نǅƲ تحديد تكلƽة العميل         

  : العمƇǚ يتưمƚǚƛ Ǉ مستوياǋ Ƙي 

  تكاليƻ محددة للعميل و تتحدد بالتكاليƻ الƮناعية المباشرة و غير المباشرة لكل منتƝ يباƳ للعميـل                  – 1

 المباشـرة   باưǗافة ƍلى التكاليƻ غير الƮناعية المرتبƱة بالعميل سواƇ التكاليƻ المباشرة Ɗو غير           

 ǚƛللعميل م ƴالسري Ǉة الشحƽالمعينة لكل عميل كتكل .  

2 –                  Ƈǚالمباشر و مجموعـة عمـ ƴالبي Ƈǚلى مجموعة عمƍ ǅو تقس Ƈǚالعم Ƙمحددة لمجموعا ƻتكالي  

  .سوƾ التجƨئة 

3 –                 ǅسـƍ Ǉعـ Ɲو التروي ǇǚعǗا ƻكتكالي Ǉردييƽال Ƈǚو العمƊ Ƈǚالعم Ƙمجموعا ƭƤالتي ت ƻالتكالي 

  .لعǚمة التجارية ا

                Ƙر على مستوياƛƌالتي ت Ƙالقرارا ƦاƤدارة الشركة على اتƍ ة العميل تساعدƽة لتكلƛǚƛال Ƙالمجموعا ǉƦǋ و

مƤتلƽة للتشƺيل Ü كما يƽيد Ʀǋا التبويƊ Ɣيưا في ترشيدǋا ƤǙتيار ƇǙƌǋ العمƇǚ الواجـƔ اǗحتƽـاƊ Ʋو                  

 ǅǌعلي ƨالتركي .  

   :للتكلƻة على أساس العǘمة التجارية) الطبقي ( التسلسل الهرمي   * 

قيمة للشركاƘ المالكة لǌـا      تمƛل ƮƊول ƦاƊ Ǉƍ      ƘسماƇ العǚمة التجارية مƛل كوكا كوÜ Ǚ سوني و بيبسي          

                   ǇƊ Ǉويمكـ Ü مـة التجاريـةǚالع Ƙعلى مجموعـا ƨرتكاǙا باǌقرارات ǎالكبر Ƙالشركا ƦƤو عادة ما تت

  :يةيتưمƦǋ Ǉا التسلسل المجموعاƘ التال
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1-  ǐردƽال Ɲالمنت ǎمستو ƻتكالي : ǐفرد Ɲلى كل وحدة منتƍ Ɣتنس ƻالتكالي ǉƦǋ و .  

2-  ƜنتاǗا ƱƤ ƻككل : تكالي Ɲمجموعة المنت ƾو تسوي ƴنيƮت ǅتدع ƻالتكالي ǉƦǋ و.  

 و ǉƦǋ التكاليƻ ترجƍ ƴلى الدعǅ بƽƮة عامة لكل المنتوجاƘ التي             :تكاليƻ مستوǎ العǚمة التجارية    -3

    ǅسƍ Ƙتح Ƴتبا               Ǉبقي يمكـƱو الƊ رميǌالتسلسل ال ǇƎة فƽتلƤالم Ƙالمستويا ǉƦǌة لƽالتكل Ǉو بتعيي Ü مةǚالع

 ǎعند كل مستو Ƙقرارا Ǉا مǌما يقابل ƦاƤدارة على اتǗيساعد ا ǇƊ.  

   :Ƣــǘصـــة الƻصل األول

ا ǋامـا         مǚƤ Ǉل ما سبƾ نƤلƍ ƭلى القول ǇƊ محاسبة التكاليƻ باتƘ تلعƔ في الوقƘ الحاưر دور               

و Ɗساسيا مǚƤ Ǉل توفيرǋا للبياناƘ و المعلوماƘ الƨǚمة و المǚئمة لǘسـتƤداǅ الـداƤلي و الƤـارجي                       

 على ƊداƇ وƲائǌƽا على بƮيرة و بƋعلى قدر مـǇ           – عند كافة مستوياتǌا     -و بالشكل الǐƦ يعيǇ المƌسسة      

  .الكƽاƇة و الƽعالية 

     Ʊالسريعة و الت Ƙيراƺالت Ƙưفقد فر                ƾـرƱ ر فـيƲعادة النƍ الحالية Ƙسساƌة على المƽيƛالك Ƙورا

                   Ʊا المحـيǋدǌال يـشƨيـ Ǚ ا وǋدǌالتي ش Ƙالتعقيدا ƴالتعامل م ƴيƱا حتى تستǌǌتوج ǅاǌستلƍ ا وǋتسيير

بƋبعادǉ المƤتلƽة في السنواƘ اƤǕيرة و على اƭƤǕ في تكنولوجيا الـƮناعة و وسـائل اǗنتـاƜ و مـا                

  .منافسة بيǇ المنتجيƮ ǇاحƦ Ɣلǁ مƍ Ǉشتعال ال

                  ǅـƲر في نƲعادة النƍ رورةưبال ƔلƱالتسيير يت ƔساليƊ و ƾرƱ يير فيƺالت Ǉيكو ǇƊ يǌالبدي Ǉو م     

                   Ƙالقـرارا ƦـاƤفي ات ǅǌمة لمساعدتƨǚال Ƙبالمعلوما Ǉويد المديريƨت Ǉحتى تمك ǁلƦ و ƻمحاسبة التكالي

انبƾƛ عنǊ مدƤل التكاليƻ المدعǅ للنشاƱ اǗدارƊ ǐو ما         و رسƊ ǅكƋƽ السياساƘ و اǗستراتيجياÜ Ƙ و ǋو ما           

  .يسمى بالمحاسبة اǗدارية Ɗو محاسبة التسيير 

     و نƲرا ǇǕ نƲاǅ محاسبة التكاليƻ يمƛل المƮدر الرئيسي للمعلوماƘ  الƨǚمة لقياǅ اǗدارة بمǌامǌـا                

ƨ جǌـودǉ بعنايـة بƺيـة تقـديǅ         المƤتلƽة في Ʋل التƱوراƘ الراǋنة ÜكاǇ على محاسƔ التكاليǇƊ ƻ يرك          

            Ǌمستويات ƻǚتƤعلى ا ǐدارǗا Ʊئمة و الداعمة للنشاǚالم Ƙايـة       . المعلوماƺال ǉƦـǋ Ʒبلو Ǌوحتى يمكن

                    ƦـƤǕا Ǌعالية و بالتالي عليـƽة و الƇاƽبالك ǅتتس ƻالتكالي  Ƙلمعلوما ǅƲن ǅميƮعلى ت ǙوƊ يعمل ǇƊ Ɣيج

         ƦƤǕو اǋ اǌمǋƊ و لعل ƘعتباراǗا Ǉبعدد م            ǅـاƲا النƦـǌسـسة لƌدارة المƍ ǅو دع Ǉر المسيريƲة نǌبوج

المعلوماتي بما يحقƾ اǋǕداƻ و اǗستراتيجياƘ و كƦا مراعاة العوامل الـسلوكية و النƽـسية لمـستƤدمي                 

النƲاǅ بما يحقƾ لǅǌ القناعة و الرưا Ü مư ƴرورة تقييǅ جدوǎ النƲاǅ مǚƤ Ǉل مقارنة تكاليǊƽ المتوقعة                  

  .ة Ɗيưا  بعوائدǉ المتوقع
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     فƦƎا كاǇ نƲاǅ معلوماƘ التكاليƻ يعمل على تحقيǋƊ ƾداƻ عدة مǚƤ Ǉل المعلوماƘ التـي يوفرǋـا                 

لǘدارة للقياǅ بوƲائǌƽا المƤتلƽة في مجال التƱƤيƱ و الرقابة واتƤاƦ القراراƘ التي تمكنǌا مǇ المحافƲـة                

تمد Ʀǋا النƲاǅ على Ɗكƛر مƱ Ǉريقة لتبويƔ        على مكانتǌا و استمرارǋا في السوÜ ƾ فƎنǊ مǇ الƱبيعي ǇƊ يع           

                     Ü رورةưالـ Ǌưرƽمر تƊ وǋ نماƍ ية المحاسبية وǋو الرفاƊ ƻقبيل التر Ǉيعد م Ǚ ا التعددƦǋ و Ü ƻالتكالي

و قد ǌƲرƍ Ƙلى جانƔ التبويباƘ المعروفة للتكاليƻ تبويباƊ Ƙكƛر تƱورا و مواكبـة للمƽـاǋيǅ اǗداريـة                  

  .نƲر الƨبائǇ و المسيريǇ عند وƴư نƲاǅ للتكاليƻ في المƌسسة المتƱورة كưرورة تǅǌƽ وجǌة 



  

 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I     -   الكلية Ȥريقة التكاليȕ ) ليلǶالت Ȃمراك. (  
II  -   ريةȢاملت Ȥريقة التكاليȕ.  

III  -   Ȥالتكالي ǡساƩ التقليدية ȧرȖتقييم ال.  
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  :الǎرǟ التǢليدية للتǦاليǜ و تǢييمها 

    لقد تباينƘ وجǌاƘ النƲـر بƮدد حساƔ  تكلƽة المنتوƜ و Ʀلǁ استجابة لǚتجاǋـاƘ اǗداريـة      

و المƽاǋيǅ الحديƛة لƱبيعة التكاليÜ ƻ حيƊ ƚفرƦǋ ƨا التبايƱ Ǉرقا عديدة يمكǇ استعمالǌا لحساƊ Ɣسعار 

Ʊ و كل Ƙالمنتجا ƻتلƤة لمƽالتكل ƯغراƊ دمةƤ وƊ ƻداǋƊ ƾمعينة و تعمل على تحقي ƘاƇجراƍ اǌريقة ل

و يمكǇ تƮنيǉƦǋ ƻ الƱرƾ المتعددة ƍلى تƮنيƽيƊ ǇساسييǇ حسƔ الƺرƯ المتوƤى مƦǋ Ǉا . محددة 

  :البحƚ و ǋما 

*  ƻالتقليدية للتكالي ƾرƱال.  

*  ƻة للتكاليƛالحدي ƾرƱال.  

 Ʋل محيƱ اقتƮادǐ يتسǅ بعدǅ التعقيد و بساƱة التشƺيل            لقد ǌƲرƘ الƱرƾ التقليدية للتكاليƻ في

 ǅاليو ǅا العالǌر المنافسة الحادة التي يعرفǋاƲم Ǉع ǅو البعد التا . ƠلƱƮم ƾǚƱƍ ǇƊ التقليدية " كما "

 Ƙالقرارا ƦاƤات ƯغراǕ Ƙسساƌحاليا في الم ƾبƱتعد ت ǅا لǌنƊ يعني Ǚ ةƽالتكل Ʃلقيا ƾرƱال ǉƦǋ على

ƽتلƤالم ƾبƱت Ƙالƨ ما  ƾرƱال ǉƦǌف Ü  Ʃبل على العك Ü السلعي ǇوƨƤالم ǅالمالية و تقيي ǅعداد القوائƍ ة و

فـي العديد مǇ المƌسساƘ  رغƊ ǅنǌا Ǚ تحقƾ الرưى الكـافي عǇ النتائـƝ والمعلوماƘ التي تقدمǌا 

 Ǌئمة معǚتعد مت ǅل ǐƦو ال Ʊجتماعي للمحيǙو ا ǐادƮقتǙار اƱǗير اƺت Ɣبسب.  

ونتيجة لتعدد اǕغراƯ اǗدارية و اƤتǚفǌا فƎنǊ مǇ الƱبيعي ǇƊ يعمل محاسƔ التكاليƻ على اǙستجابة 

 Ƙل القراراưفƊ ƦاƤتǙ Ƙل المعلوماưفƊ ل توفيرƽدارية بما يكǗا ƘاǋتجاǙو ا ǅيǋاƽو الم ƯغراǕا ǉƦǌل

 Ƙالسياسا ǇحسƊ ǅا. و رس Ʃالتقليدية لقيا ƾرƱال ǇƎف ƩساǕا اƦǋ يو علىƊحد المبدƊ تعتمد على ƻلتكاليǇ 

  :لتحميل التكاليƻ على الوحداƘ المنتجة و ǋما 

 و يقوƦǋ ǅا المبدƊ على ưرورة تحميل و حداƘ اǗنتاƊ Ɯو المبيعاƘ ) :الكلي(مبدأ التحميل الشامل   *

  .رة بنƮيبǌا الكامل مǇ كافة عناƮر التكاليƻ التي يتحملǌا المشروƳ سواƇ كانƘ مباشرة Ɗو غير مباش

 ويقوƦǋ ǅا المبدƊ على ưرورة تحميل وحدة اǗنتاƊ Ɯو المبيعاƘ بنƮيبǌا  مǇ :مبدأ التحميل الجزئي   * 

 Ʊا فقǌƛحدو Ǉولة عƌالتي تعتبر مس ƻحة و تستبعد . التكاليưقة واǚا بعǌب Ʊالتي ترتب ƻالتكالي ǁتل ǐƊ

  .حمل على نتيجة الƽترة تلǁ التكاليƻ التي ليسƘ لǌا عǚقة مباشرة بوحداƘ النشاƱ حيƚ ت

 الجƨئي فسوƻ ينتƝ عǇ ل الشامل Ʊريقة التكاليƻ الكلية Ɗما مبدƊ التحميلو ينتƝ عǇ تبني مبدƊ التحمي

  .تبنيƱ Ǌريقة التكاليƻ المتƺيرة 
 ǅǋǕ شامل Ưلى عرƍ انيƛال ƚول و المبحǕا ƚل المبحǚƤ Ǉل مƮƽا الƦǋ في Ưنتعر ƻسو    

ة للتكاليƻ و ǋما Ʊريقة مراكƨ التحليل التي تعتمد على مبدƊ التحميل الكلي ƱريقتيǇ مǇ الƱرƾ التقليدي

 ÜƔعلى الترتي ƻئي للتكاليƨالتحميل الج Ɗيرة التي تعتمد على مبدƺالمت ƻريقة التكاليƱ و Ü ƻللتكالي
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 ƩسǕا اƦما و كǌور كل واحدة منǌƲية لƱالمحي ƻروƲادية و الƮقتǙالعوامل ا ǁلƦ لǚƤ Ǉم Ǉحيưمو

و يليǌما المبحƚ الƛالƚ الǐƦ تناولنا فيǅǋƊ Ǌ اǗنتقاداƘ الموجǌة لǌما و تقييǅ .  تقنية و التنƲيمية لǌما ال

 ƘوراƱل التƲ دارية فيǗا Ƙالقرارا ƦاƤوات ƱيƱƤالت ƯغراǕ ةƽالتكل Ɣلحسا ƾرƱال ǉƦǋ حيةǚƮ ǎمد

  .قيد التي يشǌدǋا المحيƱ الحالي و الǐƦ يتسǅ بشدة المنافسة و ƨيادة التع

   

 . I ليةǦال ǜاليǦة التǢطري :  

 1. I قتصادȅا ǌيƮاهيم و المǞيالم :  

    Ǉالقر Ǉم Ƈا ابتداǌاستعمال Ǉلة عƛمƊ يجادƍ ǅت ƚحي Ü ƻالتكالي ƾرƱ ǅقدƊ الكلية ƻريقة التكاليƱ تعد 

ل فترة تعتمد على مبدƊ التحميل الشامل للتكاليƻ على وحدة المنتوǚƤ ƜفǉƦǌ الƱريقة .  السادƩ عشر

   . ƨمنية معينة

 Ǉكل م ƻلقد عرBurlaud et Simon اǌنƊ ة الكليةƽالتكل ) Ƙسسة المتعلقة بالمنتوجاƌالم ƇعباƊ كل

    . 1) المƨƤنة باستƛناƇ مƮاريƻ التوƨيƴ المحملة للمنتوجاƘ المباعة

جموعة مƱ Ǉريقة Ɗساسية في محاسبة التكاليƻ و ǋي تقوǅ على م( فقد عرفǌا Ɗنǌا  Ɗ( E.Cohen )ما 

 Ǉسسة بيƌا المǌالمباشرة و غير المباشرة التي تتحمل ƻجمالي التكاليƍ ƴيƨتو ǅيت ƚحي Ü ƘاƇجراǗا

فǌدǉƦǋ ƻ الƱريقة ǋو التحميل الشامل لكل اǕعباƇ . المنتوجاƘ و اǕنشƱة المراد تحديد Ɗسعار تكلƽتǌا 

   .2)على المنتوجاƘ و تƮحيƠ بعƯ تقديراƘ المحاسبة العامة 

Ɗ كماǇ  Ƙنما اعتبرƍ داة للتسيير وƋك ǙوƊ رǌƲت ǅل Ʊا البسيǌومǌƽالكلية في م ƻريقة التكاليƱ   ريقةƱك

 ǅاƲن Ǉقا مǚƱان ƾالسو Ǌيقدم ǐƦال ǅالقي ǅجا للرقابة على سلƦمنيا نموư ي تشكلǌف ǅƛ Ǉو م ǅللتقيي

  .3اǕسعار

  

  

  

  

  

 1 - ABurlaud C.Simon OP.cit p12.  

 2 - E.Cohen.OP.cit p87.  

 3 - A.Burlaud .C.Simon OP.cit p13.  
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في Ʀلǁ الوقƘ لǅ تƱرƊ Ɵية مشكلة عند استعمال Ʊريقة التكاليƻ الكلية Ʀƍ Ü كانƘ كل التكاليƻ مباشرة 

 ǅل ǚƛانية مƱالبري Ƙسساƌالم Ưي بعƽف Ü وليةǕو المواد ا Ü اليد العاملة ƻاريƮلة في مƛتقريبا والمتم

ƽƲة موƛǚƛ ǎسو ǁناǋ Ǉلتسيير يك Ǉدارييƍ Ǉور في مجال . 1801 عامل سنة 1063يƱالت ǇƊ Ǚƍ

و نشƋة الرƊسمالية الƽعلية Ɗدƍ ǎلى ) ƤاƮة في مناجǅ الحديد ( الƮناعة المتميƨة باǙستƛماراƘ الƤưمة 

 ƾروحة في السابƱم Ǉتك ǅور عدة مشاكل لǌƲ .ƟرƱ اƦǌل )Gorard   (  و 1827سنة ǁǚتǋǗلة اƋمس 

 الƛابتة و تقييǅ المƨƤوǇ و مكافƋة اǕموال الƤاƮة Ü كما ƱرحƘ بعد Ʀلǁ مشاكل و قưايا Ʈيانة اƮǕول

  .للنقاƫ في القرǇ التاسƴ عشر في كل مǇ بريƱانيا و فرنسا 

    Ǉƍ الكǅǚ عǇ التكاليƻ الكلية يدفعنا للحديƚ عǅǋƊ Ǉ و Ɗشǌر و ƊقدƱ ǅريقة لحساƔ التكلƽة الكلية في   

وǋي Ʊريقة اǕقساǅ المتجانسة والتي تسمى Ɗيưا Ʊريقة مراكƨ التحليل و التي Ʊالما المحاسبة التحليلية 

 Ǉبالنسبة للمسيري ǅاǋ Ǉƨو ƘاƦ Ƙاعتبر . Ǉم ƘƱاستنب Ʀƍ ول مرة في فرنساǕ ريقةƱال ǉƦǋ Ƙوجد ƚحي

  قبل الحرƔ العالميةƛƍ 1937ر التقرير الǐƦ نشرǉ سنة Ɗ(Emile Raimailho)عمال العقيد الƽرنسي 

  ǅƛ  مƱ  Ǉرƻ اللجنة الƽرنسية  للتنƲي1ǅ( CEGOS )الƛانـية في Ʊƍار اللـجنة العامة للتنƲيǅ العـلمي 

)CNOF( 2  بقرار Ƙلجنة توحيد الحاسبا ƻرƱ Ǉم Ƙاعتمد ǁلƦ فريل 4و بعدƊ 1948 لىƍ ƘلƤدƊ و Ü

اسي في الدليل  و ƲلǉƦǋ Ƙ الƱريقة بمƛابة النƲاǅ اǕس1957و1947الدليل المحاسبي العاǅ لسنتي 

  . و كاǇ مǇ بيǋƊ Ǉدافǌا تƱوير بنية المƌسسة الƮناعية و تنƲيǅ العمل فيǌا 1982المحاسبي لسنة 

I.  2  ليلƮة مراكز التǢريǎيمية لǒنية و التنǢالت Ƽاألس:  

 بƦǌا اǙسǅ  1982    في الحقيقة لǅ تعرƱ ƻريقة اǕقساǅ المتجانسة في المƱƱƤ المحاسبي الƽرنسي لسنة 

و التي بقيƘ لمدة Ʊويلة مǇ الƨمǇ الƱريقة اǕحسƱ " Ǉريقة مراكƨ التحليل"ƍنما ƱƊلƾ عليǌا اسǅ و 

و قبل عرƯ اǕسƩ التقنية و التنƲيمية لǉƦǌ الƱريقة يجدر . 3واǕكƛر استعماǙ في المƌسساƘ الƽرنسية

  : ǇƊ   ( Melyon)حيƚ ير4ǎبنا ǇƊ نميƨ بيǇ مǌƽوميƊ ǇساسيǇ و ǋما التƮƤيƭ والتحميل 

* ƭيƮƤالتAffectation )   ( : Ʊو سي Ɣحسا Ǉبدو Ƈعباǖل ǅو التقسيǋ .  

  .ǋو التقسيǅ لǖعباƇ باستعمال حساƔ وسيƱ : ( Imputation ) التحميل  *

  

1 - Commission générale d'organisation scientifique. 

2 - Comité national de l'organisation française. 

3 - Pierre Mevellec, Encyclopédie de comptabilité. OP.cit. p 1079. 

4 - G.Melyon.Op.cit. p 24. 
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 ƴيƨو تو Ƙالمباشرة على المنتوجا ƻالتكالي ƭيƮƤالتحليل بت ƨريقة مراكƱ Ơتسم Ü ة عامةƽƮو ب

 Ƙا على المنتوجاǌالتحليل قبل تحميل ƨو مراكƊ ǅقساǕا Ǉغير مباشرة بي ƻالتكالي.  

  :1رعملية تحديد التكلƽة الكلية للمنتوƜ باستعمال Ʊريقة مراكƨالتحليل بالمراحل اǓتية ويمكǇƊ Ǉ تم

*  Ƙالمباشرة للمنتوجا ƇعباǕا ƭيƮƤت . 

     .توƨيƴ اǕعباƇ غير المباشرة بيǇ مƤتلƻ مراكƨ التحليل *

  ).تبادل الƤدماƘ( معالجة تبادل الƤدماƘ بيǇ مراكƨ التحليل المƤتلƽة *

  .اƇ مراكƨ التحليل لمƤتلƻ تكاليƻ المنتجاƊ Ƙو الƱلبياƘتحميل Ɗعب *

  :المراحل السابقة يوƠư التالي الشكل و

 ǅالتحليل : 9شكل رق ƨريقة مراكƱ ة الكلية باستعمالƽالتكل Ɣمراحل حسا .  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  
  

     
                                                 ƭيƮƤ1             (        الت(  

       
              

     
    
  
  
  
  

  
  
 
  
  

  

 1- Michel Gervais , contrôle de gestion , 7 édition , éditions Economica , Paris . 2000  pp 54.55.  

  

 األعـبـــــــاء حسب طبيعـــتها  

مباشرةاǕعباƇ ال اǕعباƇ غير مباشرة 

التكلƽــــة الكليـــــة       

 مراكƨ رئيسية

مجموعة 
 ƨمراك 
    التحليل 

Source : A.Burlaud .C.Simon :OP cit, p16 

)3(  
)2(  

مراكƨ فرعية
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وǙƍ التوƨيƴ بيǇ مراكƨ التحليل ) في حالة وجود وسيلة للقياƩ(التƮƤيƍ ƭلى مراكƨ التحليل ) 1(

  .ستعمال مƽاتيƠ التوƨيƴ اǕوليبا

)2 ( ƨالمراك Ǉبي ƘدماƤتبادل ال)ǐانوƛال ƴيƨبالتو ƻو ما يعرƊ.(  

  .التحميل بواسƱة وحداƘ العمل) 3(

  :و مƊ Ǉجل فǅǌ مƤتلƻ المراحل السابقة لƱريقة مراكƨ التحليل سوƻ نتƱرƾ لدراسة النقاƱ التالية 

  .ى المنتوجاƊ Ƙو التكاليƻ المباشرة علƇ تƮƤيƭ اǕعبا- 1   

  . تقسيǅ المƌسسة ƍلى مراكƨ تحليل Ɗو Ɗقساǅ متجانسة- 2   

  . توƨيƴ اǕعباƊ Ƈو التكاليƻ غير المباشرة على مراكƨ التحليل- 3   

  . اƤتيار وحداƘ العمل - 4   

   5 -ƨة وحدة العمل لكل مركƽتكل Ɣحسا .  

   6 -Ƙلكة للمنتوجاǌالعمل المست Ƙوحدا ƻتحميل تكالي .  

 I .2  .1رة على المنتوجات   تǁاألعباء المبا ǄصيƲ:   

 المباشرة ǋي تلǁ اǕعباƇ التي يمكǇ تƮƤيǌƮا كلية ƍلى منتوƊ Ɯو نشاƱ معيǇ دونما Ǉƍ    Ƈ اǕعبا

و لƦǌا فǇƎ تƮƤيƭ اǕعباƇ المباشرة Ǚ يƱرǐƊ Ɵ مشكل لتوافر مƌشراƘ . الحاجة ƍلى حساباƘ وسيƱة 

 Ʃالقيا )ǅالحج Ü العمل Ƙكساعا.... (  

يتǅ تحديد اǕعباƇ المباشرة الƤاƮة بالمنتجاƊ Ƙو الƱلبياƘ باستعمال وƛائƾ معينة ǋي بمƛابة حامل 

و قبل ... المعلومة كƽواتير الشراÜ Ƈ كشوفاƘ حساباƘ العمال Ü وƮول الƤروƜ للمواد المستǌلكة

و اǕعباƇ غير تƮƤيƭ اǕعباƇ المباشرة على المنتوجاƘ يجƊ ƔوǙ الƮƽل بيǇ اǕعباƇ المباشرة 

  .المباشرة ǉƦǋ ǇǕ Ü اƤǕيرة سوƻ تعالƝ بƱريقة تƤتلƻ كلية عƱ Ǉريقة تƮƤيƭ التكاليƻ المباشرة 

I.2 .2   ليلƮسيم المؤسسة إلى مراكز تǢت:  

 جوǋر ǉƦǋ 1982    يعد مǌƽوǅ القسƊ ǅو مركƨ التحليل في مƱƮلحاƘ المƱƱƤ المحاسبي الƽرنسي لسنة 

ƛƍر بحƾE.Raimailho  Ǌƛ الƽكرة منبعƛا مǇ التƮور الǐƦ وƮل ƍليǊ العقيد الƱريقة Ü حيƚ كاǇ منƱل

 Raimailho ǇƊلقد تƮور .  عƱ Ǉريقة لحساƔ سعر التكلƽة بكيƽية Ʈحيحة 1928المتواƮل منƦ سنة 

 المستقلة بنشاǌƱا و المرتبƱة بنƲاǅ ǅكل المƌسساƘ الƮناعية يمكǇ تقسيمǌا ƍلى مجموعة مǇ اǕقسا

  .د النسبي لحساƔ لتكاليǌƽا يتƻƮ بالتعقي

 ƜنتاǗا Ƙيير في عملياƺكل ت ǐدƌي Ʀƍ Ü ابتاƛ Ʃلي ǅقساǕو اƊ ƨالمراك Ǉلى مجموعة مƍ سسةƌالم ǅتقسي Ǉƍ

 ƇاƨجƊ ابةƛالتحليل تعتبر بم ƨمراك ǇƊ كما Ü ǅقساǕيير في عدد اƺلى تƍ سسةƌيكل المǋ و فيƊ ƾو التسويƊ
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اليƻ التي Ǚ يمكǇ تƮƤيǌƮا مباشرة للمنتوƜ قبل ǇƊ يتǅ تحميلǌا النƲاǅ المحاسبي التي تجمƴ فيǌا التك

  .1لحساباƘ التكاليƻ المعنية Ɗو Ɗسعار التكلƽة

 ƻيưكما يM.Gervais ƨا مباشرة لمراكǌƮيƮƤت Ǉغير المباشرة يمك ƻالتكالي Ưبع ǁناǋ ǇƊ  

ǉƦǋ ǇƊ ǐƊ ...) ملوƮل الƤروÜƜ بƱاقاƘ تسجيل ساعاƘ الع( التحليل باستعمال وسائل قياƩ معينة 

التكاليƻ تعتبر بمƛابة ƊعباƇ مباشرة بالنسبة للمراكƨ و ƊعباƇ غير مباشرة بالنسبة للمنتوجاƘ و لƦǌا فǌي 

   .(semi-direct)تسمى ƊعباƇ شبǊ مباشرة 

I .2. 2 .1 ليلƮمراكز الت ǜتعري :  

 ƻيعر    M.GervaisǊفي ǅيت ǐƦمحاسبي و ال ǅاƲن Ǉم ǅقس Ǌالتحليل ان ƨالتحليل بداية بتحميل  مرك 

  .اǕعباƇ غير المباشرة لحساباƘ تكاليƻ المنتوجاƘ المعنية

ƍدارة Ü نقل Ü ( رحال علي القسǅ المتجانƩ انǊ جƇƨ معيǇ و حقيقي مǇ المƌسسة .    كما يعرƻ اǕستاƦ د

Ɯنتاƍ (...ǊƽاريƮا مƦو ك Ǌقياس Ǉيمك ǐƦال Ü ǊƱنشا Ü ǊدافǋƊ Ü Ǌمكانياتƍ Ǌل ƚ2بحي. 

 Ǉوو مǋ التحليل ƨمرك ǇƊ القول Ǉيمك Ǉالسابقي Ǉيƽل التعريǚƤ:  

  . قسǅ مǇ نƲاǅ محاسبي متواجد فعǚ في المƌسسة -    

  . Ʀǋا القسǅ يقوǅ بنشاƱ معيǇ و يسعى لتحقيǋ ƾدƻ محدد -    

    - Ʃبالتجان ǅالقس Ǌب ǅيقو ǐƦال Ʊالنشا ƻƮيت ǇƊ Ɣيج .  

    - Ǌة بƮاƤ ƇعباƋيتحمل ب ǅكل قس .  

 عندما نشر ( Raimailho )كما سماǋا ) اǕقساǅ المتجانسة ( ة التجانƩ تƽسر التسمية التقليدية Ƥ ǇƍاƮي

Ǉ التجانǙ Ʃ يعرƻ على مستوǎ القسǅ و لكǇ على ƍ: (  و التي عرفǌا بقول1937Ǌتقريرǉ في سنة 

ǅفي كل قس ƾالمحق Ʊالنشا ǎة ... مستوƱنشǕفي ا Ʃالتجان ƾتحقي Ǉر مƛكƊ و كلما اقتربنا ǎعلى مستو

و بالتالي مƊ Ǉجل تحميل  3)كل قسƊ ǅو مركƨ تحليل كلما سمƦ Ơلǁ بالتوƮل ƍلى تكلƽة وحدة Ʈحيحة 

 ǅة في القسƦƽة المنƱنشǕكل ا ǇƊ ǐƊ Ʃالتحليل متجان ƨمرك Ǉيكو ǇƊ Ɣغير مباشرة يج Ƈعباǖل ƠحيƮ

 Ɣالتناس Ʃƽالموارد بن ƻتلƤرنسي . تستعمل مƽالمحاسبي ال ƱƱƤالم ǇƊ قيمة 1982لسنة غير Ǉم ƭنقƊ 

ƊيǇ كانƘ ( شرƱ التناسƔ و تجاǋل ǉƦǋ ǇƊ الƱريقة وưعƘ في اƮǕل لتحديد تكلƽة المنتوجاƘ النمƱية 

و في المقابل ركƨ على مبدƊ المسƌولية Ɗكƛر مǇ التجانƩ لتعريƻ ) اليد العاملة ưعيƽة التǋƋيل و متجانسة

   . 4مركƨ التحليل

 

1- M.Gervais OP.cit p 53 
  ƭ46  . 1999رحال علي Ü سعر التكلƽة و المحاسبة التحليلية Ü ديواǇ المƱبوعاƘ الجامعية Ü الجƨائر .   د – 2

3 - Pierre Mevellec , OP cit  p1082 
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4 - M.Gervais OP.cit p 56 
ƌسسةÜ ومǇ الناحية النƲرية نجد ǇƊ التقسيƍ ǅلى مراكƨ تحليل يتǅ باستقǚلية تامة عǇ الǌيكل التنƲيمي للم

 Ǌلى ما يسميƍ سسةƌالم ǅفي تقسي ǅو المتحكǋ وليةƌمعيار المس ǇƎالناحية العملية ف Ǉما مƊ( M.Gervais 

كما ƊنǙ Ǌ يوجد ǋناǁ تقسيǅ .   للمƌسسةيبمراكƨ عمل Ɗو مراكƨ مسƌولية ليتوافƾ مƴ تقسيǅ حقيق(

 ǅقساǕو اƊ ƨالي للمراكƛعدد م ǐƊ التحليل ƨسسة لمراكƌجي في المƦبيعة نموƱب Ʊمرتب Ǉيكو ǁلƦ ǇǕ

  . كƦلǁ  تنƲيمǌا Ü بحجمǌا Ü و نشاƱ المƌسسة

I  .2 .2. 2 ليلƮمراكز الت ǜتصني :  

 بالƮƽل بيǇ نوعيƊ ǇساسيǇ مǇ مراكƨ التحليل Ü و ǋما 1982    لقد قاǅ المƱƱƤ المحاسبي لسنة 

 ǇƊ ƚحي Ü البنية ƨيلية و مراكƺالتش ƨالمراك:  

فيƨيائية كساعاƘ العمل Ü الوحداƘ المنتجةÜ (  تكوǇ فيǌا وحداƘ العمل مادية :المراكز التشƸيلية *    

  ...) .ساعاƘ عمل اǓلة

  . تكوǇ فيǌا وحداƘ العمل نقدية:مراكز البنية *     

المراكƨ الرئيسية و المراكƨ : كما يقسǅ المƱƱƤ المحاسبي المراكƨ التشƺيلية ƍلى ƮنƽيǇ رئيسييǇ و ǋما 

  ).نويةالƛا( المساعدة 

 و تسمى Ɗيưا Ɗقساǅ اǙستǚƺل و ǋي المراكƨ التي  توƴư فيǌا وسائل  اǗنتاƜ :المراكƨ الرئيسية    * 

و مǇ )  بيƍ -ƴنتاƜ - شراƇ( و البيƴ الƤاƮة بالمƌسسة Ü و يتشكل نشاǉƦǋ Ʊ المراكƨ مǇ عناƮر الدورة 

  .تƝ النǌائي Ü مراكƨ التوƨيƴمراكƨ التمويÜ Ǉ الورشاÜ Ƙ مراكƨ تƨƤيǇ المن: ǉƦǋ المراكƨ نجد 

ƻو لقد عر M.Gervais  اǌنƊ الرئيسية ƨا مباشرة ( المراكǌƱنشا Ǉساسي مǕل اŇالتي يحم ƨالمراك

ǎرƤǕا ƨعمال للمراكǕا Ưبع Ǉل عƨمكانية التناƍ ƴم ƘلبياƱو الƊ Ƙالمنتجا ƻ1) لتكلي  .  

لمراكƨ التي تǌدƍ ƻلى تسيير عوامل  و تسمى Ɗيưا مراكƨ التسيير و ǋي ا:المراكƨ المساعدة     * 

 ǅئǚيئة الجو المǌا لتǌلي فيƤالدا ǅيƲو التن ƾساسا على التنسيƊ ي تعملǋ سسة وƌوعة في المưالمو ƜنتاǗا

ƍدارة الموارد البشريةƍ Üدارة الموادÜ : للتشƺيل المناسƔ للمراكƨ الرئيسيةÜ و مǇ بيǉƦǋ Ǉ المراكƨ نجد 

  ...انةاǗدارة المالية Ü قسǅ الƮي

المراكƨ التي تتناƨل عǇ اǕساسي مǇ نشاǌƱا للمراكƨ اƤǕرǎ مƍ ƴمكانية  ( Ɗنǌا  Gervaisو قد عرفǌا 

   . 2) بعƯ اǕعمال لتكاليƻ المنتوجاƊ Ƙو الƱلبياƘتحميل

Ɗما فيما يƭƤ مراكƨ البنية فǇƎ المƱƱƤ المحاسبي الƽرنسي لǅ يدرƜ لǌا ǐƊ تقسيǅ كما ǋو الحال بالنسبة 

 . ƨ التشƺيلية للمراك

 

 1 - M.Gervais. OP cit p:59  
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 2 - IDEM. 
  :و الشكل التالي يوƠư تقسيǅ التكاليƻ بيǇ مƤتلƻ مراكƨ التحليل 

 ǅالتحليل  :10شكل رق ƨمراك ƻتلƤعلى م ƇعباǕا ǅتقسي 
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I .2. 3  ويلها للمنتوجاتƮليل و تƮرة على مراكز التǁتوزيع األعباء غير المبا:  

    تمƛل اǕعباƇ غير المباشرة كل اǕعباƇ التي Ǚ يمكǇ تƮƤيǌƮا لمنتƊ Ɲو Ʊلبية بحدƦ Ňاتǌا Ü و ƍنما 

ǌمتǋتحديد درجة مسا Ǉعوبة بمكاƮال Ǉم ǊنƎا فƦǌة لƱنشǕو ا Ƙالمنتوجا Ǉمشتركة بي ƇعباƊ يǋ ولƊ Ǉا م

  Ɯة للمنتوŇو البيعيƊ نتاجيةǗغير . مرة في العملية ا ƇعباǕتحميل ا Ɵالمحاسبي اقتر ƱƱƤالم ǇƎا فƦǌو ل

وتمر معالجة اǕعباƇ غير المباشرة حسƔ . المباشرة على وحداƘ التكلƽة بعد تƽريǌƺا على مراكƨ التحليل

  : Ʊ1بيعتǌا بƱƤوتيƊ Ǉساسيǋ Ǉما

  ).التوƨيƴ اǕولي(اشرة في مراكƨ التحليل  تƽريƸ اǕعباƇ غير مب-1

  ).التوƨيƴ الƛانوǐ (  معالجة تبادل الƤدماƘ بيǇ مراكƨ التحليل -2

I.2 .3. 1 ليلƮرة في مراكز التǁاألعباء غير المبا ǘريǞت:  

    انǚƱقا مƮ Ǉعوبة تتبƴ التكاليƻ غير المباشرة لوحداƘ التكلƽة بƱريقة مباشرة يتǅ تقسيǅ المƌسسة 

و مراكƊ  ( ƨقساƍ ǅنتاجية Ɗو Ɗقساǅ اǙستǚƺل(  نوعيǇ مǇ المراكƨ كما رƊينا فيما سبÜƾ مراكƨ رئيسية ƍلى

 غير المباشرة و توƳŇƨ على Ƈحيƚ تحƮر كل اǕعبا) ƊقساƤ ǅدميŇة Ɗو Ɗقساǅ التسيير(فرعية Ɗو ƛانوية 

                                                 
1  -  A.Burlaul , C.Simon OP cit P 24 

 
 ƇعباǕا
 المباشرة
 
 
اƇ اǕعب

غير  
 مباشرة 

 مراكƨ تشƺيلية 
 مساعدة    

مراكƨ البنية  مراكƨ البنية  

مراكƨ تشƺيلية 
     رئيسية   
 

Source : M.Gervais.OP cit p 60 
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 كما يتǅ استعمال جدول مƨدوƜ . المراكƨ بنوعيǌا اǗنتاجية  و  الƤدميŇة وفقا  ǕسƩ معينة  و مǚئمة

المدƘǚƤ يتكوǇ  مƊ  ǇسƱر اǕعباƇ  شبǊ  المباشرة  و  اǕعباƇ غير المباشرة حسƱ Ɣبيعتǌا Ü و Ɗعمدة 

  :بعدد مراكƨ التحليل ومǅƛ Ǉ يتǅ توƨيƴ مƤتلƻ اǕعباƇ على المراكƨ بالƱريقة التالية 

    - ƨا مباشرة لمراكǌƮيƮƤت ǅالمباشرة يت Ǌشب ƇعباǕمتاحة  ا Ʃوسائل قيا ǅداƤالتحليل باست.  

    - Ơاتيƽلكة باستعمال ما يسمى مǌالمست ƨالمراك Ǉا بيǌيعƨتو  ǅغير المباشرة فيت ƇعباǕما باقي اƊ  

 ǊرجاتƤو م ƨالمرك Ʊبيعة نشاƱئمة لǚولية المǕا ƴيƨالتو . ǊنƊ ƴيƨالتو Ɵتاƽم ƻابتة ( و يعرƛ نسبة

Ʈو يحدد الحǋما و Ɛبقة على عبƱمǇمعي ƨلى مركƍ Ǌ1)ة التي توج  .  

  . يمƛل مجموƳ كل عمود بعد اǗنتǌاƇ مǇ عملية التوƨيƴ اǕولي التكلƽة الجƨئية لمركƨ التحليل و

I. 2. 3. 2  ليلƮدمات بين مراكز التƲال ǧة تبادƪمعال:  

    ǊنƎنتاجية فǗا Ƙمباشرة بالعمليا Ʊترتب Ǚ مساعدة ƨي مراكǋ ƘدماƤال ƨمراك ǇǕ راƲعادة نƍ Ɣيج 

 ƨالمراك ǉƦǋ ƻتكالي ƴيƨوة ( توƱƤا في الǌعلي Ƙعƨغير المباشرة التي و ƻالتكالي Ǉم ƭƮمنة الحưمت

 ليكوǇ في -  ƤدماƘ متبادلة - على المراكƨ الرئيسية و كƦلǁ على مراكƨ الƤدماƘ اƤǕرǎ ) اǕولى

لرئيسية Ü و تتǉƦǋ ǅ المعالجة  متواجد كلية في حساباƘ المراكƨ اةالنǌاية مجموƳ اǕعباƇ غير المباشر

  .باستƤداǅ مجموعة ƛانية مǇ المƽاتيǋ Ơي مƽاتيƠ التوƨيƴ الƛانوية

 ƔلƱتت Ʀƍ Ü ƻالتكالي Ɣا محاسǌǌالتي يواج ƘعوباƮال ǅǋƊ حدƊ ƨالمراك Ǉبي ƘدماƤو تعد معالجة تبادل ال

ǋ ǅدƤت ƚحي Ü ƘدماƤال ƨمراك Ǉالتبادلية بي ƇعباǕعلى ا ƻوة التعرƱƤال ǉƦǋ Ưا البعǌưيرة بعƤǕا ǉƦ

مما يشكل مجموعة معقدة مǇ العǚقاƘ بيǇ المراكÜ ƨ و ǋنا يواجǊ المحاسƔ مشكلة اƤتيار الكيƽية التي 

 ƜنتاǗا ƨعلى مراك ƘدماƤال ƨمراك ƻا تكاليǌب Ƴƨالرئيسية(يو. (  

ƍ Ɣلى ƍتباƳ و نƲرا لưرورة توƨيƴ كافة تكاليƊ ƻقساǅ الƤدماƘ على اǕقساǅ اƤǕرÜ ǎ يلجƋ المحاس

  :ƍحدƱ ǎرƾ توƨيƊ ƴعباƇ  مراكƨ الƤدماƘ على المراكƨ اǗنتاجية التي ندرǋƊ Ɯمǌا فيما يƋتي 

  . Ʊريقة التوƨيƴ اǗجمالي-  

  . Ʊريقة التوƨيƴ المباشر-  

  . Ʊريقة التوƨيƴ المتسلسل-  

  . Ʊريقة التوƨيƴ المتبادل-  

Ʃ توƨيƴ مجموƊ ƳعباƇ المراكƨ المساعدة مرة  تقوǉƦǋ ǅ الƱريقة على Ɗسا:طريقة التوزيƲ اǕجمالي * 

  .واحدة على المراكƨ  اǗنتاجية و Ʀلǁ باتباƊ ƳساƩ توƨيƴ واحد

                                                 
1 - A.Burlaud. C.Sinon OP . cit p33 
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 تقوǉƦǋ ǅ الƱريقة على توƨيƴ تكاليƻ مراكƨ الƤدماƘ بƮورة ) :اǗنƻرادǎ (طريقة التوزيƲ المباشر * 

ƴيƨالتو ƩساƊ الرئيسية على ƨا على المراكǌưبع Ǉو مستقلة عƊ ردةƽريقة منƱال ǉƦǋ ǇƊ Ǚƍ Ü Ǌل Ɣالمناس 

ƨالمراك Ǉالمتبادلة بي ƘدماƤعتبار الǙا Ǉبعي ƦƤƋت Ǚ اưيƊ.  

 تǉƦǋ ƦƤƋ الƱريقة بƮورة جƨئية الƤدماƘ المتبادلة بيǇ المراكƨ ) :التنازلي(طريقة التوزيƲ المتسلسل * 

  بǌا بƱريقة متناقƮة على ƊساƩ  بشكل متسلسل على المراكƨ التي يتǅ ترتيƇالمساعدة Ü و يتǅ توƨيƴ اǕعبا

 ǅيقد ǐƦال ƨالمرك Ǉبداية مÜ ƜنتاǗا ƨو لمراك ǎرƤǕا ƘدماƤال ƨلمراك ǅالتي تقد ƘدماƤالنسبة المئوية لل

 ǅيقد Ǚ ǐƦال ƨلى غاية المركƍ رƤƈ ƨمرك Ǉدمة مƤ يةƊ Ǉيد مƽيست ǇƊ Ǉدو ǎرƤǕا ƨلى المراكƍ ƘدماƤ

ǅ اƤǕرÜ ǎ و مǇ الưرورǐ مǚحƲة ƊنǊ بعد تƽريƸ تكاليƊ ƻية Ƥدمة و يستƽيد مƤ ǇدماƘ كل اǕقسا

  .مركƤ ƨدماƘ معيǇ حسƔ الترتيǙ Ɣ يرجƍ ƴليǊ مرة ƤƊرÜ ǎ و Ǚ يجوƨ لǊ استقبال تكاليƻ مركƤƈ ƨر

 في Ʋل ǉƦǋ الƱريقة يتǅ توƨيƴ التكاليƻ الƮناعية غير المباشرة لكل قسǅ :طريقة التوزيƲ التبادلي * 

 Ɗقساǅ الƤدماƘ اƤǕرǎ باưǗافة Ǖقساǅ اǗنتاÜ Ɯ و بالتالي يقوǅ كل قسǅ مǇ مƊ Ǉقساǅ الƤدماƘ على

 Ǌو التالية  ل Ǌالسابقة ل ƘدماƤال ǅقساƊ Ǉناعية غير المباشرة على كل مƮال Ǌتƽتكل ƴيƨبتو ƘدماƤال ǅقساƊ

ساǅ الƤدماƘ و في و مǅƛ Ǉ فǉƦǋ ǇƎ الƱريقة تƦƤƋ في اǙعتبار تماما اǙستƽادة الكاملة المتبادلة بيǇ كل Ɗق

ƘاǋتجاǗكل ا.  

و بعد اǗنتǌاƇ مǇ عملية تƽريƊ ƸعباƇ المراكƨ الƽرعية في المراكƨ الرئيسية يتǅ تحميل ǉƦǋ اǕعباƍ Ƈلى 

  .المنتوجاƘ بواسƱة وحداƘ العمل

I.2 .4  اختيار وحدات العمل :  

عني شيئا في الحقيقة Ü  لƦǌا يجǇƍ     Ɣ بقاƍ Ƈجمالي اǕعباƇ  غير  المباشرة  في المراكƨ الرئيسية  Ǚ ي

)  نشاƱ - وحدة (و ǉƦǋ ƴư اǕعباƇ في عǚقة مƴ اǕنشƱة التي تنجƨ في ǉƦǋ المراكÜ ƨ حيǇƊ ƚ اƤتيار 

 عند وưعǊ لمبادƱ Əريقة مراكƨ التحليل تكوǇ مناسبة للتعبير عƊ Ǉفưل ) E.Raimailho (كما سماǋا 

التƺير الكمي لنشاǋ ǊƱي التي تسمƠ بتحميل مƮاريƦǋ ƻا ƍرتباƱ بيǇ تƺير ƍجمالي التكاليƻ للمركƨ و 

 Ǌانتاجيت ƴتتب Ǉع ǚưف Ƙالمنتوجا ƻتلƤلم ƨالمرك.  

ƻلقد عرRaimailho  اǌنƊ على (  وحدة العمل ƻاريƮو مستند لتحميل الم ƨالمرك ƜنتاǗ Ʃمقيا

 Ƙالمنتوجا ...ƍ اǌنƊ كما ǅفي القس ƚالمعلومـة على كل ما يحد ƭيƤي وسيلة تلǋ ƨبالتميي  Ơيسم  Ƈجرا  

   1) لموارد المراكƨ المƤتلƽةيبسǌولة بيǇ تكاليƻ المنتوجاƘ المƤتلƽة و Ʀلǁ بالتعرƻ على ƍستǚǌكǌا الحقيق

                                                 
1 - P.Mevellec . OP . cit .  pp. 1081 . 1082 .  
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 غير المباشرة لمركƇ ƨمقياƩ يسمƠ بتحديد نƮيƔ المنتوƜ مǇ اǕعبا( كما ǋ ǇƊناǁ مǇ عرفǌا Ɗنǌا 

Ǉال1)معي ƨة مركƽتكل Ǉل عƨالتنا Ǉا يمكǌلưƽا  و بǌو تحميلƊ ǎرƤƊ ƨلى مراكƍ ريقة عادلةƱتحليل ب

 ƘلبياƱو الƊ Ƙالمنتوجا ƻلتكالي.  

ونƲرا لكوǇ المƌسسة تشتمل على عدة مراكƨ فƎنǊ يưƽل ǇƊ يستقل كل مركƍ ƨنتاجي بوحدة عمل ƤاƮة 

ƨ بÜ Ǌ حتى تتحقƾ الدقة في تحديد تكلƽة المنتوÜ Ɯ و لƦǌا فǇƎ تحديد وحداƘ العمل المناسبة لكل مرك

و عموما نستƱيƴ التمييƨ بيǇ نوعيǇ مǇ وحداƍ . Ƙنتاجي يتƱلƔ مǇ محاسƔ التكاليƻ دراساƘ كƛيرة

  :العمل و ǋما 

  ).فيƨيائية (  وحداƘ عمل مادية - 

  ).نسبة مƮاريƻ (  وحداƘ عمل نقدية - 

  : حيƚ ترتبƱ وحداƘ العمل بعدة ƊسƩ مǋƊ Ǉمǌا 

 *ƜنتاǗا Ƙوحدا.  

  .المواد المباشرة* 

  .ر المباشرة اǕجو* 

 *ƘǙǓيل اƺتش Ƙساعا.  

  .ساعاƘ العمل المباشر* 

  .تكلƽة المواد المباشرة * 

و مǇ الناحية التاريƤية كانƊ Ƙكƛر وحداƘ العمل مǚئمة ǋي الوحداƘ المرتبƱة بساعاƘ العمل المباشرة 

الة ƍنتاƜ الشركة في ح( Ɗو تكلƽة العمل المباشر Ɗو ساعاƘ تشƺيل اƊ ƘǙǓو حتى عدد الوحداƘ المنتجة 

 Ʊواحد فق Ɲ2)لمنت.   

I.2 .5  ل مركزǦة وحدة العمل لǞلǦت ƙحسا:  

  :    يتǅ حساƔ تكلƽة وحدة العمل لمركƨ معيǇ كما يلي 

   

  

  

  

                                                 
1-  P.Vizzavona , Pratique de gestion , Analyse prévisionnelle. Tome II ,  Bérti éditions.Alger . 1991. p 10.  
2  - Donimique Roux, Daniale Soulié,La gestion.  2ème édition . Presses universitaire de France . 1966 . 
p91. 

                ƨجمالية للمركǗا ƇعباǕا            .  
=                          تكلƽة وحدة العمل   

ƨئمة للمركǚالعمل الم Ƙعدد وحدا                         
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فƦƎا كانƘ تكلƽة وحدة العمل ǋي عبارة عǇ تكلƽة متوسƱة نحƮل عليǌا بقسمة ƍجمالي اǕعباƇ غير 

د الوحداƘ لƦǌا المركƨ فƦǋ ǇƎا ما ǋو Ǚƍ تبرير لƽƮة التجانƩ مباشرة المتعلقة بمركƨ معيǇ على عد

ƨالمرك ǁلƦ في ǅة التي تتƱنشǖل.  

و مما سبƾ نƤلƍ ƭلى القول ǇƊ استƤداǅ وحداƘ عمل بالنسبة لكل مركƨ على حدا يƌدƍ ǐلى تحقيƾ الدقة 

كنتيجة )  وحدة العمل (و التجانƩ في بياناƘ التكلƽة حيƚ تبرƨ فكرة التجانƩ في حساƔ متوسƱ التكلƽة 

Ɲمنت Ǉر مƛكƊ ƜنتاƎسسة بƌالم ǅقية لقياƱمن. 

  

 

 I.2 .6   اتƪة للمنتǦوحدات العمل المستهل ǜاليǦميل تƮت:  

 Ǉة مƽتلƤالم Ƙالمنتجا Ǉم Ƙالوحدا ƔيƮتحديد ن ǅرئيسي يت ƨة وحدة العمل لكل مركƽبمعرفة تكل    

ƮيبǊ مǇ تكاليƻ الوحداƘ المستǌلكة لكل مركƨ ساǅǋ اǕعباƇ غير المباشرة Ʀƍ Ü يتǅ تحميل كل منتƝ بن

  : في ƍنجاÜ ǉƨ و عندǋا نقول ǇƊ كل منتƝ قد استوعƔ نƮيبǊ مǇ اǕعباƇ غير مباشرة و تحسƔ كما يلي 

  

  

ƨالمرك Ʃتجان ǎعلى مد ƻة تتوقƽدرجة دقة التكل ǇƊ ناǋ شارةǗوة .  و تجدر اƱƤال ǉƦǋ لىƍ ولƮو بالو

حيǗ . ǇƊ ƚجراƇاƘ الƤاƮة بتحديد التكلƽة الكلية باستƤداƱ ǅريقة مراكƨ التحليلنكوǇ قد Ɗتممنا كافة ا

سعر التكلƽة الكلية للمنتǋ Ɲو عبارة عǇ مجموƳ التكاليƻ المƮƮƤة مباشرة و التكاليƻ غير المباشرة 

  .المحملة للمنتجاƘ باستعمال وحداƘ العمل

Ʊرƍ ƾŇلى Ʊريقة ƛانية للتكاليǋ ƻي Ʊريقة و بعد Ʀǋا العرƯ المƮƽل لƱريقة مراكƨ التحليل سوƻ نت

  . التكاليƻ المتƺيرة

  

II   يةƕزƪال ǜاليǦة التǢالمتغيرة (طري:(  

. II1  قتصاديȅا ǌيƮاهيم و المǞالم:  

    Ʀƍا كاǇ مǌƽوǅ التكلƽة الكلية  قد احتل مكانة بارƨة في ƊدبياƘ المحاسبة و رقابة التسيير Ɗ ǙƍنǊ قد  

 نتيجة التعقد المتƨايد للمحيƱ اǙقتƮادǐ و تƺيرƘ ǉقادر على ترشيـد بعƯ القراراƮƊبƠ فيما  بعد غير 

فكبر حجǅ المƌسساÜ Ƙ التنوƳ الكبير في . عƦ Ǉلǁ الǌƲ ǐƦرƘ في ƲلǊ مبادƱ Əريقة مراكƨ التحليل

ƊنشƱتǌاÜ التحول مǇ المƌسساƊ Ƙحادية المنتƍ Ɲلى المƌسسـاƘ التي تبحƚ عǇ تنويƛ ƴنائياتǌا 

)Ɯمنتو/ ƾلسلعة معينة )... سو ƾئة السوƨالتسويقي و تج ǅوǌƽوير المƱفي ت Ƙمǋا عوامل ساǌكل  ǉƦǋ

  عدد الوحداƘ المستǌلكةXتكلƽة وحدة العمل للمركƨ = تكلƽة عدد الوحداƘ المستǌلكة 
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ƍلى ƊسواƺƮ ƾيرة Ü مما عمل بدورǉ على التƛƋير على مرونة الƱلƔ للمنتوجاƘ التي Ǚ تواجǊ بƱبيعة 

  .الحال نƩƽ المنافسة في السوƾ الواحد Ɗو اǕسواƾ المتعددة 

Ƙ بروƨ مشاكل عديدة جعلƘ المسيريǇ يبحƛوǇ عƱ Ǉريقة متقدمة تمكنǅǌ مǇ و قد ترتƔ عǉƦǋ Ǉ المتƺيرا

 Ƈاƺلƍ Ü اǌو الربحية النسبية ل Ƙتحديد تشكيلة المنتوجا Ü جديد Ɯافة منتوưƍ كقرار Ü اǌلحل Ƙقرارا ƦاƤات

Ɗو ƍبقاƊ Ƈحد ƱƤوƱ اǗنتاÜ Ɯ قبول Ɗو رفƱ Ưلبية عميل معيÜ Ǉ قرار التسعير Ü اƤتيار ƍستراتيجية 

 اƤǕرǎ التي تتƱلƔ مǇ المدير ƍلماما كافيا و فǌما عميقا لمƤتلƘ ƻالتسويƾ المناسبة و غيرǋا مǇ القرارا

و ǋي العǚقة التي تƽشل Ʊريقة التكاليƻ . العǚقاƘ المتشابكة بيǇ التكلƽة وحجǅ النشاƱ و ƊرباƟ المنƲمة 

راراÜ Ƙ و فƊ ǅǌسباƔ نقƭ اǕرباƟ في الكلية في تحليلǌا مƊ Ǉجل مساعدة المسيريǇ على اتƤاƊ Ʀفưل الق

  .المƌسسة

و في ƍيƱار تƱوير Ʊريقة  مǚئمة  لǉƦǌ  اǗحتياجاƘ الجديدة للمƌسسة و  التي فرǌưا التحول 

 ưد Ʊريقة مراكƨ التحليل التي تستǌدƻ تƱƺية كل  GordenاǙقتƮادǐ و اǙجتماعي للمحيƛ Ü Ʊار

  .حليل التكاليƍ ƻلى شقيǌا الƛابƘ و المتƺيراǕعباƇ الƤاƮة بالمنتوƜ وƊكد على ưرورة ت

Ǉكما بيLardner   يرƺيت Ưو البع Ʊالنشا ǅحج Ǉمستقلة ع Ǉتكو ƻالتكالي Ưبع ǇƊ Ǌفي دراست  

و كلما ƨاد حجǅ النشاƱ كلما نقƘƮ التكلƽة الوحدوية مǇ التكاليƻ الƛابتة و Ʀǋا يƌدƍ ǐلى . بالتناسƔ معǌا 

جǅ معيǇ مǇ المبيعاƱƊ Ƙلƾ عليǊ حجǅ التعادل و الǐƦ يجƔ على ƨيادة اǕرباƟ التي تتحقƾ بعد ح

 ǉتحدد ǇƊ سسةƌالم .  Ʃدر Ƙو بعد عدة سنوا( Schmalenbach ) ة الوحدويةƽالتكل Ǉقة بيǚالع ǉبدور 

 1936و مستوǎ النشاÜ Ʊ و ǋكƦا ǌƲرƱ Ƙريقة التكاليƻ الجƨئية Ǖول مرة في الوǙياƘ المتحدة سنة 

و انتقلƘ فيما بعد ƍلى ƍنجلترا في الƤمسيناƘ باسƻ( Direct Costing )  ǅ المباشرة  تحƘ تسمية التكالي

تداول مƱƮلƠ التكلƽة المباشرة لعدة السنواƘ واƤتƽى تدريجيا و قد  . (Marginal cost) التكلƽة الحدية

  ) .Variable Costing( ليحل محلǊ مƱƮلƠ التكلƽة المتƺيرة 

 

II. 2  نية و الǢالت Ƽالمتغيرةاألس ǜاليǦة التǢريǎيمية لǒتن:  

 ƻئي للتكاليƨالتحميل الج Ɗمريكية على مبدǕالمدرسة ا Ɣيرة حسƺالمت ƻريقة التكاليƱ ǅبقا .     تقوƱ و

لǉƦǌ  الƱريقة  تتحمل  وحداƘ المنتوƜ بكافة عناƮر التكاليƻ المتƺيرة فقƱ سواƇ كانƘ تكاليƻ مباشرة 

ƻ اƤǕرǎ و التي تمƛل تكاليƛ ƻابتة فƎنǌا Ǚ تحمل ƍلى وحداƘ المنتوƊ Ɯو غير مباشرة Ɗما عناƮر التكالي

و فيما يلي سوƻ نقوǅ بعرƯ اǕسƩ . و ƍنما ينƲر ƍليǌا Ɗنǌا مƮاريƨ ƻمنية تحمل لحساƔ النتيجة 

   :1التقنية و التنƲيمية لǉƦǌ الƱريقة 

                                                 
1 - Béatrice et Grand Guillot .OP cit.p133. 
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  . تقسيǅ عناƮر التكاليƻ الكلية ƍلى تكاليƻ متƺيرة و تكاليƛ ƻابتة-1

  . تحميل وحداƘ المنتوƜ بعناƮر التكاليƻ المتƺيرة-2

3- ƫامǌال Ɣحسا .  

  . حساƔ النتيجة -4

 

 

 

II.2 .1  ابتة و متغيرةƥ ǜاليǦلية إلى تǦال ǜاليǦسيم عناصر التǢت:  

    Ǉƍ قياƱ ǅريقة التكاليƻ المتƺيرة على مبدƊ تحميل التكاليƻ المتƺيرة فقƱ على وحداƘ المنتوƜ النǌائية 

ǉƦǋ ǇƊ الƱريقة تعتمد Ɗساسا على فƮل جميƴ تكاليƻ اǗنتاƍ Ɯلى شقيǌا الƛابƘ و المتƺير Ü و قد يعني 

تعرưنا في الƮƽل اǕول لƱرƾ تبويƔ التكاليƻ و رƊينا كيǇƊ ƻ التكاليƻ تƮنƻ وفقا ǕساƩ النشاƍ Ʊلى 

 ǇƊ ƚة حيƱتلƤيرة و مƺابتة و متƛ ƻتكالي:  

تي تتƺير في مجموعǌا بالتناسƔ في اǕجل القƮير مƴ تƺير حجǋ  ǅي التكاليƻ ال:التكاليف المتƸيرة 

Ʊابتة بالنسبة لوحدة النشاƛ Ǉا تكوǌنƊ شارةǗا ƴم Ʊالنشا.  

 ǋي التكاليƻ التي تƲل ƛابتة في مجموعǌا في اǕجل القƮير بƮرƻ النƲر عǇ :التكاليف الƙابتة 

  . لوحدة النشاƱ تƺيراƘ حجǅ النشاÜ Ʊ مƴ اǗشارة Ɗنǌا  تكوǇ متƺيرة بالنسبة

 و ǋي التكاليƻ التي تتƺير مƴ حجǅ النشاƱ ولكǇ ليƩ بنƩƽ النسبة حيƚ تجǉƦǋ Ɗƨ :التكاليف المƢتلطة 

ƜنتاǗة اƽتكل Ǉمư Ʊير فقƺالمت Ƈƨل الجƤير و يدƺو المت Ƙابƛا الǌلى قسميƍ ƻالتكالي.  

II . 2 .2  المتغيرة ǜاليǦبعناصر الت Ƨميل وحدات المنتوƮت:  

Ʈل بنود التكاليƻ اǗجمالية ƍلى تكاليƻ متƺيرة و تكاليƛ ƻابتة يتǅ تحميل الوحداƘ المنتجة     بعد ف

 Ʊالنشا ǎمستو ƴير مƺالتي تت ƻيرة ( بالتكاليƺالمت ƻالتكالي ( ǅا بالرغǌالتي تبقى على حال ƻبينما التكالي

 Ʊنشا ǅير حجƺت Ǉابتة(مƛال ƻالتكالي (Ɲالمنت ƻالتكالي Ɣحسا Ǉمư Ɯتدر ǚف ƻي تكاليǋ نماƍائي وǌالن 

  .ƊنƽقƘ للمحافƲة على الƱاقة اǗنتاجية للمƌسسة ولƦǌا فǌي تحمل لحساƔ النتيجة

  

   :1ويمكǇ كتابة نموǉƦǋ ƜƦ الƱريقة كما يلي

CT = VQ + F 

 ǇƊ ƚحي    :CT : ائيǌالن Ɯة الكلية للمنتوƽالتكل.   

                                                 
1 - H.Bouquin , OP cit p 184 
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             VQ : جمالية الǗيرة اƺة المتƽتكل. 

V                    : يرة الوحدويةƺة المتƽالتكل         .  

               Q : الكمية المنتجة .  

                F : ي التكاǋ ابتةƛال ƻلي. 

 

 

 

II .2 .3 ǀالهام ƙحسا:  
 Ü يرةƺالمت ƻالتكالي Ǉو بي Ƙالمنتجا ƴبي Ǉع Ɲعمال الناتǕا ǅرق Ǉبي ƾرƽال ǊنƊ على ƫامǌال ƻيعر       

و ƱƊلƾ عليǊ البعǋ Ưامƫ المساǋمة Ɗو المساǋمة الحدية Ü و بƦلǁ فǌو يمƛل القيمة الباقية لتƱƺية  

  .التكاليƻ الƛابتة

 ǇƎف Ǌو علي  :  

  . ƍجمالي التكاليƻ المتƺيرة-رقǅ اǕعمال = ǋامƫ المساǋمة اǗجمالي  

 ǐمة الوحدوǋالمسا ƫامǋ = ƴيرة الوحدوية - سعر البيƺة المتƽالتكل .  

كما يمكǇ التعبير عǇ الǌامƫ بنسبة  مئوية . عموما يجƔ تسعير المنتƝ بما Ǚ يقل عǇ التكلƽة المتƺيرةو 

  : و Ʀلǁ كما يلي 

ǐمة الوحدوǋالمسا ƫامǋ           جماليǗمة اǋالمسا ƫامǋ                          

  Ɗو    =                             نسبة ǋامƫ المساǋمة 

       ƴعمال                        سعر البيǕا ǅرق                       

 
 Ƙجمالي قيمة المبيعاƍ  ير فيƺمة بالتǋالمسا  ƫامǋ رƛƋت ǎر مدǌƲا تǌنƊ  ƚيدة جدا  حيƽالنسبة م ǉƦǋ و

مƤتلƽة و لƦǌا فǇƎ الكƛير مǇ المسيريǇ يưƽلوǇ العمل بǉƦǌ النسبة و Ʀلǁ لتسǌيل المقارنة بيǇ المنتوجاƘ ال

  .للمƌسسة للتعرƻ على المنتوƜ الǐƦ يعƱي Ɗعلى نسبة ǋامƫ مساǋمة لتƱƺية التكاليƻ الƛابتة

II.2 .4  ةƪالنتي ƙحسا:  

    يتǅ تحديد ǋامƫ المساǋمة ǗستƤدامǊ في تƱƺية التكاليƻ الƛابتة و الوƮول بعد Ʀلƍ ǁلى النتيجة التي 

  :  1اƔ النتيجة و فقا للمنوƜƦ التاليويمكǇ حس.يمكǇƊ Ǉ تكوǇ ربحا Ɗو Ƥسارة Ɗو تعادل

                                                 
1 - H.Bouquin , OP cit.p 184. 
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B =  PQ – VQ – F  

 ǇƊ ƚحي   :B  :  النتيجة ) ǅو معدوƊ ƔساليƊ وƊ Ơرب .(  
             P : ƴسعر البي  .  

  
مǚƤ Ǉل Ʀǋا النموƜƦ يتƠư لنا ǇƊ  النتيجة  ǋي  الƽرƾ بيǇ  الǌامƫ  على التكاليƻ المتƺيرة اǗجمالية 

  .و يوƠư الجدول التالي كيƽية حساƔ النتيجة باستƤداƱ ǅريقة التكاليƻ المتƺيرة . و التكاليƻ الƛابتة 

 

 

 ǅيرة : 1جدول رقƺالمت ƻريقة التكاليƱ ǅداƤالنتيجة باست Ɣمراحل حسا  

 Ƙالمنتوجا  

 اǗجمالي  CالمنتوB  ƜالمنتوA ƜالمنتوƜ  العناƮر 

   HTرقǅ اǕعمال

 -ƻيرة  التكاليƺالمت     

xxx 

xx 

xxx 

xx 

xxx 

xx 

xxx 

xx 

  الǌامƫ على التكاليƻ المتƺيرة= 

 -ƻالتكالي  

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 xx xx xx xx النتيجة التحليلية = 

    

 
 

 ƦاƤدارة في اتǗيد اƽالتسييرية التي ت ƘدواǕا ǅǋƊ Ǉيرة  تعد واحدة مƺالمت ƻريقة التكاليƱ ǇƎف Ǌوعلي

ر المنتجاƘ و تحديد ربحيتǌا Ü حيƚ تنبǋƊ ƴميتǌا Ɗساسا مǇ  المتعلقة بتƱƤيƱ الربƠ و تسعيƘالقرارا

توافقǌا التاǅ مƴ مǌƽوǅ  تحليل  التكلƽة و الحجǅ و الربƠ  الǐƦ  يبحƚ عƊ  Ǉفưل توليƽة   مربحة   

Ƙالمبيعا ǅو حج ƴابتة و سعر البيƛيرة  و  الƺالمت   ƻللتكالي.  

و Ʊريقة التكاليƻ المتƺيرة سوƻ ) كƨ التحليل مرا( بعد Ʀǋا العرƯ لكل مƱ Ǉريقة التكاليƻ الكلية 

 ƻالتكالي Ɣلحسا Ǉتقليديي ǇسلوبيƋك ǇريقتيƱال Ǉاتيǋ Ƙǌالتي واج ƘنتقاداǗا ǅǋǕ ƾرƱنت.  

III. ǜاليǦالت ƙساƮليدية لǢالت ǟرǎييم الǢت :  

جاƘ المƤتلƽة كل مƱ Ǉريقتي مراكƨ التحليل و التكاليƻ المتƺيرة لتوفير بياناƘ عǇ تكاليƻ المنتى    تسع 

و التي تعد العنƮر اǅǋǕ في اتƤاƦ العديد مǇ القراراƘ اǗدارية الرئيسية و التي مǋƊ Ǉمǌا التسعير 

و التسعير الƤارجي Ü تقييǅ اǕداƇ و الرقابة على التكاليƻ و ترشيدǋا ) Ɗسعار التحويل ( الداƤلي 

Source : B. F grandguilot OP cit .P 149 
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و Ɗما .  التقارير المالية و الưريبية باưǗافة ƍلى دورǋا التقليدǐ في تقييǅ المƨƤوǕ Ǉغراƍ Ưعداد

اƤǙتƻǚ بيǇ الƱريقتيǇ فيتمحور Ɗساسا حول  كيƽية معالجة التكاليƻ الƛابتة التي Ǚ يتǅ تƮƤيǌƮا 

  .مباشرة للوحداƘ المنتجة

 ƻابتة و يتوقƛال ƻالتكالي Ƴوưل موƛم Ǉالمحاسبي Ǉكبيرا بي Ǚار جدƛƊ وعاưمو ǁناǋ يوجد Ǚ في الحقيقة

Ƥال ǅة حسƽƮريقة معينة بƱ يلưƽت ǇƊ غير Þلى حد كبيرƍ واباƮ رƛكƊ ǇريقتيƱال ǐƊ على معرفة ƻǚ

 Ɗمر ƘمƱلقة و اعتبار ǇƊ المعلوماƘ التي توفرǋا حول تكاليƻ المنتجاǋ Ƙي اǕكƛر مǚئمة ǙتƤاƦ القرارا

نƲريتǌا في غير معقول ǇǕ Ü الدراساƘ النƲرية في Ʀǋا الميداǇ تƛبƘ دوǇ شǁ تƽوƾ كل Ʊريقة على 

Ǉمجال معي. Ƙقرارا ƦاƤتǙ ساساƊ Ǉتكو Ƙمعلوما Ǉم Ǌلما توفران ǇريقتيƱال ǚلك Ǉرا لحاجة المسيريƲو ن

 ƘلباƱو المت ƻروƲال ƴم ǅقلƋة التƨمي ƔكتساǙ ما معاǌستعمالǙ ǅǌمن Ưالبع ƔǋƦسسة يƌامة في المǋ

  . المدǎ الƱويلالمƤتلƽة التي يمكǇƊ Ǉ تواجǊ المƌسسة سواƇ في المدǎ القƮير Ɗو

 Ƙưا تعرǌفي Ƙالتي وجد ƻروƲالبيئة و ال ǅئǚت Ƙالتي كان ƻالتقليدية للتكالي ƾرƱال ǇƎف ǁلƦ ǅو رغ

 اǙستراتيجية في Ʋل Ƙلكƛير مǇ اǙنتقاداƘ و ǙقƘ الكƛير مǇ الƮعوباƤ ƘاƮة في مجال اتƤاƦ القرارا

 الƦيǇ يƌيدوǇ  التكلƽــة  Ǉكاديمييولعل الƻǚƤ التقليدǐ بيǇ المحـاسـبيǇ اǕ. الƲروƻ الراǋنة 

 الƦيǇ يميلوǙ ǇستƤداƱ ǅريقة التكاليƻ الكلية حول معالجة التكاليƻ الƛابتة لǅ يعد البيǇ Ƙالمتƺيرة والمǌنيي

 ƦاƤتǙ ئمة و الدقيقةǚالم Ƙتوفير المعلوما Ǉعلي عƽما الǋƨبتتا عجƛƊ ǇريقتيƱال Ǉم ǚك  ǇǕ Ü يدƮالق

كلƽة للمƌسسة في Ʋل بيئة Ʈناعية و تكنولوجية و محيƱ اƤتلƘƽ متƺيراتǊ كلية قرارƘ  جد حساسـة و م

Ǌسابق Ǉع .  

الكتاباƘ اǕكاديمية Ɗ ǇƊولى اǙنتقاداƘ التي Ǚقتǌا اǕساليƔ التقليدية لحساƔ التكاليƻ كانƘ في  رشي    ت

منتجاÜ Ƙ و قد منتƻƮ القرǇ العشريǇ و على اƭƤǕ في مجال توƨيƴ التكاليƻ غير مباشرة على ال

  تƨايدƘ حدة ǉƦǋ اǙنتقاداƘ في عقد الƛمانيناƘ نتيجة للتƱوراƘ المتسارعة في البيئتيǇ الƮناعية واǗدارية

الجانƔ التقني والجانƔ : للمشاريƴ اǙقتƮادية و تركƘƨ معǉƦǋ  ǅƲ اǙنتقاداƘ على جانبيǋ Ǉما 

لى كل المشاكل المتعلقة بتوƨيƴ التكاليƻ غير حيƚ نجد ǇƊ الجانƔ التقني Ɗو الحسابي يركƨ  ع. المƽاǋيمي

Ɗما الجانƔ المƽاǋيمي فǌو يتعلƾ بمƤتلƻ التƱوراƘ و اǕفكار اǗدارية الحديƛة التي ƱبعƘ . المباشرة 

  .المحيƱ اǙقتƮادǐ و تƛƋيرǉ على ǋيكل المƌسساƘ و تقنياƘ اǗنتاƜ المستعملة 

Ƈبد ƘنتقاداǙا ǉƦǋ ǅǋǕ Ưنتعر ƻيميو في ما يلي سوǋاƽالم Ɣالجان ǅƛ التقني Ɣا بالجان.  
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III .1  نيǢالت ƚانƪال ǟرǎليديةللǢ1الت:   

 ǅقا     Ǉكل م (Jonson et Kaplan)يرǌما الشǌفي كتاب La pertinence perdue , grandeur et 

décadence de la comptabilité de gestion التقليدية ب ƔساليǕلى اƍ نتقادǙشد اƊ Ǌبتوجي  Ɣسب

توجǌǌا التقليدǐ لتوفير بياناƘ مالية بƺرƯ تقييǅ المƨƤوǇ و تحديد تكلƽة المبيعاƘ وفقا لمعايير المحاسبة 

 التشƺيلية Ǚ ƘتƤاƦ كƛير مǇ القراراةالمالية Ü بينما تƽشل ǉƦǋ اǕنƲمة في تƨويد اǗدارة بالمعلوماƘ الƨǚم

  :ǌة للƱرƾ التقليدية للتكاليƻ نƦكر ما يلي ومǅǋƊ Ǉ اǙنتقاداƘ التقنية الموج.  و اǙستراتيجية

  :التبسيط المƻرط لنماذƚ األنظمة التقليدية للتكاليف *

تǌƲر الƱرƾ التقليدية للتكاليƻ تبسيƱا مƽرƱا في تƱبيقǌا ǇƊ Ʀƍ Ü معǉƦǋ ǅƲ التبسيƱاƘ لǅ تعد مقبولة 

ة جعل مǇ نماƦجǌا ƊدواƘ حسابية حاليا Ü فالتوجǊ المركƨ لǖنƲمة التقليدية نحو توفير المعلوماƘ المالي

 Ǉا مƦǋ Ü Ɣمعقد و متقل Ʊفي محي Ǉكير المسيريƽت Ǌالكافية لتوجي Ƙشراƌود بالمƨت ǇƊ اǌيمكن Ǚ بحتة

جǌة و مǇ جǌة ƛانية Ü فǇƎ اǕنƲمة التقليدية تستعمل عǚقاƘ مبسƱة في توƨيƴ التكاليƻ يتǅ فيǌا تجاǋل 

نجǅ عƦ Ǉلǁ و بشكل كبير تشويǊ تكلƽة المنتƝ و ƤاƮة في تعقيداƘ اǕنشƱة اǗنتاجية الحديƛة و ي

 Ƙمتعددة المنتجا Ƙسساƌالم.  

  :استعمال أسس توزيƲ حكمية *

                                                 
  :تƍ ǅعداد Ʀǋا العنƮر باǙعتماد على المراجƴ التالية  - 1

- PierreLaurent Bescos et Carla Mendoza . Le management de la performance. Edition comptables 

Malesherbes . Paris . 1997.pp 19-31                                               
- Jean - luc Arrègle , et Al . les Nouvelles Approches de la gestion des organisations . Edition economica , 

Paris 2000.pp 150 - 170                                                                 

-P lorino . Méthodes et pratique de la performance . Editions d'organisation Paris 2001.pp 206 -250  

- Laurent Ravignon et AL . gestion par Activités. Edition d'organisation .Paris 2001.pp 143 - 143 

- Mevellec OP.cit pp 395 - 397 

   ƭ ƭ559 – 562 .مرجƴ سابƾ.محمد الƽيومي  محمد. د  -
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تعتمد الƱرƾ التقليدية للتكاليƻ على وحداƘ قياƩ حكمية و مشكوǁ فيǌا لتوƨيƴ التكاليƻ الƮناعية غير 

Ʊ بالحجوǅ اǗنتاجية كساعاƘ العمل و ساعاƘ المباشرة على المنتجاÜ Ƙ فƦƎا كاǇ التحميل التقليدǐ المرتب

ƘǙǓالمباشرة  بنسبة  ا ƻالتكالي Ǌل   فيƛتم ƻيكل التكاليǋ Ǉئما  عندما كاǚالمنتجة  م  Ƙوعدد  الوحدا   

  .فƦǋ ǇƎا التƮƤيƭ لǅ يعد مǚئما في الƲروƻ الحالية(%85- %90 ) 

  

 و ƮƊبحƘ 25%لعاملة المباشرة ƍلى اقل مǇ لقد تƱور ǋيكل التكاليƻ اǗجمالي و انتقلƘ حƮة اليد ا

تحتل ... التكاليƻ الƛابتة كالƤدماƘ اللوجيستية Ü و الǌندسية و التƮميǅ و التوƨيƴ و ƤدماƘ اǗعǅǚ اǓلي 

الجƇƨ اǕكبر Ü و بƦǌا فǇƎ استعمال ساعاƘ العمل المباشرة كƋساƩ لتوƨيƴ التكاليƻ غير المباشرة على 

و الشكل التالي يوƠư تƱور التكاليƻ غير المباشرة بيǇ .  ا ƍلى نتائƝ مƲللةالمنتوجاƘ سوƻ يƌدǐ حتم

  . اليوǅ و الماưي

 ǅي: 11شكل رقưو الما ǅاليو Ǉبي ƻيكل التكاليǋ ورƱت  

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  :سيطرة التوجǈ نحو المحاسبة العامة على أنظمة المحاسبة التقليدية *

 توجǌǌا لتقويǅ المƨƤوǇ  وورƘƛ عنǌا  مƊ ǇنƲمة المحاسبة المالية لتكاليƻ التقليديةلقد اشتقƊ ƘنƲمة ا    

 Ɣالمناس Ƙالدقيقة و في الوق Ƙدارة بالمعلوماǗويد اƨلى تƍ اǌǌتوج Ǉر مƛكƊ اعة المباعةưة البƽو تكل

يكوǇ مƮƽوǙ  في كتابǇƊ Ǌ سعر التكلƽة يجKaplan  ǇƊ Ɣلتسǌيل رقابة التكاليƻ و تحسينǌا Ü و قد Ɗكد 

  ǎرƤƊ Ƙو قرارا ƴا في تحديد سعر البيƨدورا بار Ɣستراتيجيا و يلعƍ اǋيحمل اتجا ǊنǕ ǅيǋاƽبقية الم Ǉع

 

Source : Jean – luc Arrègle et AL . OP cit p 167 

M. O         C . I 
75%          15% 
                     MP10% 

 M . P         C . I 
55%             35% 
 
 
 
                     M.O 

10%

 الماƮي     اليوم    

 ƚحي :M.P  :  Ü وليةǕالمواد ا ƻتكاليM.O :  Ü اليد العاملة ƻتكاليC.I : غير مباشرة ƻتكالي.  
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 Ǌستمرار فيǙا Ü Ǌلي عنƤالت Ü Ǌنتاجƍ Ü Ɯالمنتو ǅميƮالمالية التي ... حول ت Ƙعتماد على المعلوماǙفا

ưƍافة ƍلى ما سبÜ ƾ فǇƎ التوجǊ . رار استراتيجيتوفرǋا اǕنƲمة التقليدية Ǚ يساعد Ɗبدا على اتƤاƦ ق

 يجعل مǇ تقييǅ المƨƤوناƘ مǇ السلƴ الوسيƱة Ɗو التامة 1(JAT)التدريجي للمƌسساƘ لتبني مǌƽوǅ فلسƽة 

Ǌائل منƱ Ǚ مراƊ.  

  :صعوبة المحافظة على صƻة التجانس لمراكز التحليل * 

جǇƊ Ɣ يعاد فيǌا النƲر Ü فمراكƨ معالجة ƽƮة التجانƩ المشترƱة في مراكƨ التحليل فرưية ي    

التكاليƻ غير المباشرة تكوǇ متجانسة فقƱ في حالة قيامǌا بنشاƱ واحد و تكوǇ التكلƽة الوحدوية منتƲمة 

ǇƊ Ǚƍ مراكƨ التحليل الحالية تقوǅ بعدة .  تستǌلǁ مǇ كل نشاƱ نسبة منتƲمة ةفيǌا لكوǇ الوحداƘ المنتج

  .عني Ɗنǌا تستǌلǁ تكاليƻ الموارد بنسƔ مƤتلƽةƊنشƱة غير متجانسة و Ʀǋا ي

  :عدم مǘئمة تبويƒ التكاليف إلى ƙابتة و متƸيرة * 

     Ǉانتقد كل م Ü الجديدة ƘياƱل المعƲ في( Howell et Sourey) لىƍ ƻالتكالي Ǉبي ǐل التقليدƮƽال 

 ƜنتاǗور تكنولوجيا اƱا لتǌمتƇǚم ǅيرة لعدƺابتة و متƛ .ƽيرة تƤǕا ǉƦǌية فưكير في قƽعادة التƍ Ưر

اǋǙتǚكاƘ التي اعتبرƘ كǚسيكيا تكاليƛ ƻابتة ǇƊ Ǚƍ Ü التجǌيƨاƘ الحديƛة ǋي تجǌيƨاƘ نستƱيƴ تقسيمǌا 

ƍلى عناƮر ƛابتة كاƘǙǓ و عناƮر متƺيرة كالوسائل التي تكوǇ لǌا عǚقة مباشرة مƴ حجǅ اǗنتاƜ كل 

  Ǌا  يجعل  التوجƦǋلىƍلƍ ƻالتكالي ǅا   تقسيǌتتبع Ǉيمك ƻوتكاليƊ مباشرة ƻى تكالي( traçable)         

  .Ɗمرا Ɗكƛر توافقا مƴ متƱلباƘ اǗنتاƜ الحديƛة) Ǚ يمكǇ تتبعǌا  ( و تكاليƻ غير مباشرة 

  :اعتبار حجم اǕنتاǉ ƚو سبƒ تƸير التكاليف *

تƺير التكاليƻ و ǋو افتراƯ     تعتبر اǕنƲمة التقليدية للتكاليǇƊ ƻ حجǅ اǗنتاǋ Ɯو العامل المƽسر ل

ناشƐ عǋ Ǉيمنة  التكاليƻ  المتƺيرة على  ǋيكل التكاليƻ  اǗجمالي Ʀǋ Üا  اǙفتراƯ  لǅ  يعد  Ʈحيحا 

 ǐدƌمما ي Ƙالحقيقية للمنتوجا ƻالتكالي ƻلى تحريƍ رورةưبال ǐدƌي ƻسو Ǌعتماد عليǙو استمرارية ا

 Ǉقل مƊ تكتيكية و استراتيجية Ƙقرار ƦاƤلى اتƍ ة فيƽئة و مكلƱاƤ Ƙو قرارƊ اǌل حالتưفƊ الية فيƛالم

 ƘǙالحا ƇسوƊ . ǇƊ ƻالتكالي Ƴاƽارت ƔسباƊ Ǉجابة عǗفي ا ƚالتي تبح Ƙالدراسا Ƙبƛت  ÜددƮا الƦǋ و في

التكلƽة الكلية للمنتوجاǙ Ƙ تكوǇ تابعة لحجǅ اǗنتاƜ و لكنǌا ترتبƊ Ʊكƛر بتنويƴ المنتوجاƘ و تعقيد 

Ƙالعمليا .Ʀǌار و بǌƲƍ على ǉيرة بما يعمل بدورƮسل القǚلى تعدد السƍ ǐدƌت ƴالتنوي Ƙسياسا ǇƎا ف

المنتوجاƘ ( ربحية مرتƽعة لǌا بسبƔ عدǅ التناسƾ في تحميل التكاليƻ الƛابتة عكƩ السǚسل الƱويلة 

ا منưƽƤةÜ التي يتǅ تحميلǌا بنƮيƔ كبير مǇ اǕعباƇ الƛابتة مما يجعلǌا تǌƲر Ɗنǌا تحقƊ ƾرباح) النمƱية 

  .وǋكƦا تدعǅ السǚسل القƮيرة بواسƱة السǚسل الƱويلة Ü و ǋو ما يƌدǐ في النǌاية ƍلى قرارƤ ƘاƱئة

  :إǉمال األنشطة الداعمة *
                                                 
1 – Juste à – temps . 
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 ƜنتاǗعدا ا ƻل كلية التكاليǋنتاجية و يتجاǗا ƻعلى تحليل التكالي ƻللتكالي ǐالتقليد ƜƦر النموƮيقت    

فاǙنتقاد الموجǊ في . ي ƮƊبحƘ تمƛل الجƇƨ اǕكبر مǇ التكلƽة اǗجماليةكتكاليƻ البحوƚ و التƱوير الت

 Ǉم ǅǌالتي تمكن Ƙبالمعلوما Ǉويد المسيريƨت Ǉعلي عƽا الǋƨو عجǋ ƻمة التقليدية للتكاليƲنǖار لƱǗا اƦǋ

  كاليƻ كتكاليƻ البحوƚ و التƱوير و تƮميǅ المنتƝ و تــ. تحليل التكاليƻ المرتبƱة بƋعلى سلسلة القيمة 

  

نǌاية سلسلة القيمة  و التي تتكوǇ مǇ التسويƾ و التوƨيƴ و Ƥدمة العمƇǚ و لكǇ  مƛل ǉƦǋ التكاليƻ عند 

  Ɗ( Activités de support)على و نǌاية سلسلة القيمة و التي تعرƻ بتكاليƻ  اǕنشƱة الداعمة 

 ƘبحƮƊالكلي ƻالتكالي ƻƮن Ǉر مƛكƊ وƊ ƻƮل نƛيرة تمƤǕا Ƙفي السنوا ƻƦح ǇƎو بالتالي ف Ɯة للمنتو

  .Ɗو استبعاد تكاليƊ ƻنشƱة الدعǅ مǇ تحليل الربحية سوƻ يعمل على تقدير المنتƝ بƋقل مǇ تكلƽتǊ الحقيقية

  :فشل الطرƼ التقليدية في تƻهņم األنشطة المسببة للتكاليف * 

لوماƘ دقيقة عǇ تكلƽة     لقد ƛƊبتƘ اǕساليƔ التقليدية لحساƔ التكاليƻ عجǋƨا الƽعلي عǇ توفير مع

 Ƙللوحدا ƻللتكالي ƠحيƮال ƭيƮƤالتقليدية على الت ƾرƱقدرة ال ǅساسا لعدƊ ǁلƦ ƴو يرج Ƙالمنتجا

 Ɲا المنتƦǋ اǌلكǌو الموارد التي يست Ɲة المنتƽتكل Ǉقة السببية بيǚالع Ɣياƺرا  لƲالتي . المنتجة ن ƻفالتكالي

ƚنما تحدƍ و Ɣفحس ƚتحد Ǚ سسةƌا المǌتتحمل ب ƻالتكالي ƯيƽƤجل قرار تƊ Ǉو م Ü اǌل Ƙنتيجة مسببا 

 ƻالتكالي ǉƦǋ Ɣعلى مسب ǙوƊ ƻالتعر Ǉبد م Ǚ ǊنƎفالمنتجا. فƘ ةƱنشƊ ǁلǌنما تستƍ موارد و ǁلǌتست Ǚ 

ƻالتكالي ƚفي حدو ǚفع Ɣي التي تتسبǋ يرةƤǕا ǉƦǋ و.  

Ǘا اƦǋ التقليدية في ƻالتكالي ƾرƱل Ǌنتقاد الموجǙا Ǉفا Ǌوعلي ƴا مǌتجاوب ǅعد Ɣية بسبưالق Ɣار يعد لƱ

التوجǌاƘ اǙستراتيجية للمƌسسة ư ǐƊرورة ربƱ النƲاǅ المحاسبي بالتƽكير اǗستراتيجي ƤاƮة فيما 

 Ƙا فقد فشلƦǌو ل Ü سسةƌة القيمة للمƱنشƊ ل تحليل سلسلةǚƤ Ǉم ƾالسو ƘحتياجاǙ ستجابةǙبا ƾيتعل

تكاليƻ التي تتسبƔ عنǌا مما Ɗدƍ ǎلى عدǅ دقة رقابة التكاليƻ الƱرƾ التقليدية في تǅǌƽ اǕنشƱة و ال

 .ووجود ƊنشƱة Ǚ تưيƻ قيمة للمƌسسة

  :عدم كƻاية المؤشراƖ المالية *

    في Ʋل محيƱ يتسǅ بالتعقيد و الديناميكية و تسارƳ دورة حياة المنتوƜ تكوǇ المقاييƩ المالية التي 

ǋالتقليدية غير كافية لوحد ƾرƱا الǋتوفر ƾواƦƊ في ƘوراƱالمنافسة الحادة و الت ƘلباƱا للرد على مت

Ǉلكيǌالمست . ƻداǋǕا ƾرورية لتحقيưال Ƙبتوفير المعلوما Ơتسم Ǚ ƻالتقليدية للتكالي ƾرƱفال

اǙستراتيجية للمسيريǇǙ Ǉ المحيƱ الحالي الǐƦ يƽرƯ على المƌسسة ǇƊ تتƻƮ بالليونة و رد الƽعل 

بني ƊنƲمة محاسبة قادرة على توفير معلوماƘ تسمƠ للمسيريǇ باتƤاƦ افưل المسبƾ يجبرǋا Ɗيưا على ت

  اǗستراتيجية و Ʀلǁ بưƽل مƌشراƘ  غير مالية تكوƊ  Ǉكƛر مǚئمة  للمحيƱ  الحالي  كالوقƘ Ƙالقرارا
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ǋƋة كƽلى السعر و التكلƍ رƲمة التقليدية تنƲنǕفا Ƈǚالعم Ƈاưرƍ عل و الجودة وƽو السرعة في رد   ال ǅ

 Ɵللنجا Ǉعاملي(FCS)1 ƾالسو Ƙة المنافسة و احتياجاǌمية لمواجǋƊ رƛكƊ ǎرƤƊ عوامل ǁلƦملة بǌم .  

  :العمل ǉو العامل الوحيد Ǖنشاƅ القيمة *

 ǇƊ العامل المحدد للتكاليƻ المتƺيرة ǋو العمل و بƦǌا فǌو يعتبرǉ وفقا للنMevellec ǅƲلقد Ɗشار     

ƇنشاǗ الوحيد Ɣالتقليدية السب Ǌو توجي ƻيكل التكاليǋ التكنولوجية على ƘوراƱر التƛƊ ǇƊ Ǚƍ القيمة 

 ǅتماǋǙاƻائƲللو ǎرƤǕا  ) ǅة الدعƱنشƊ ( رƲالقيمة في ن ǅوǌƽلم ǅǌتمامǋا Ǉوǌيوج Ǉجعل المسيري

ǁلǌالمست  . Ưرƽا ما يƦǋ و Ǉبوƨر الƲفي ن Ǌيادة قيمتƨ رورةưتعني بال Ǚ Ɯعة للمنتوƽة المرتƽفالتكل

مسيريư Ǉرورة استبعاد المدƤل الكǚسيكي و ƍعادة التƽكير في ƍيجاد ƱرƤƊ ƾرƊ ǎكƛر مǚئمة و على ال

فǌما لǖنشƱة التي تكوǇ سلسلة القيمة للمƌسسة مƊ Ǉجل التعرƻ على اǕنشƱة التي تنشǉƦǋ Ƌ  القيمة Ɗو 

Ǉبائƨال ƻرƱ Ǉلوبة مƱالم Ƙا للمنتوجاǌƽيưت Ǚ التي ǁتل.  

III. 2 اهيǞالم ƚانƪليدية الǢالت ƚساليȂمي ل:  

 Ƙيرƺقد ت ƻمة التقليدية للتكاليƲنǕا ǅداƤا استǌفي Ƴدارية التي شاǗناعية و اƮالبيئة ال ƻروƲ  Ǉƍ    

في الوقƘ الحاưر و ƮƊبحǉƦǋ Ƙ اǕساليƔ التي قدمتǌا الƽلسƽاƘ اǗدارية القديمة في العقود السابقة غير 

  .جاتǊقادرة على مواكبة تƱوراƘ العƮر و احتيا

 ƘرǌƲ Ƙسساƌجتماعي و التكنولوجي للمǙو ا ǐادƮقتǙا Ʊللمحي Ƴايد و المتسارƨو نتيجة للتعقيد المت

.  اƤǕيرتيƊǇ Ǉفكار و مƽاǋيƍ ǅدارية جديدة ƊدƘ بدورǋا ƍلى تƱوراƘ مƛيرة في بيئة اǕعمال في العشريتي

اƘ على ƍحداƚ تƺيراƊ Ƙساسية في ǉƦǋ المƽاǋيǅ و التƮوراƘ اǗدارية تǌدƊ ƻساسا ƍلى مساعدة المƌسس

و عليǊ فǇƎ جلĊ اǙنتقاداƘ الموجǌة لǖساليƊ . ƔنƲمة العمل اǗدارǐ بما يمكنǌا مǇ تƋدية دورǋا بƽاعلية 

  . التقليدية لحساƔ التكاليƻ تركƨ حول عجǋƨا على مسايرة ǉƦǋ التƺيراƘ و التƋقلǅ معǌا 

على اǙستجابة  ǙحتياجاƘ المسيريǇ  مǇ  المعلوماƘ و مƊ  Ǉجل توưيƠ  عدǅ  قدرة  الƱرƾ  التقليدية 

و المعƱياƘ التكالƽية التي تمكنǅǌ مǇ مواجǌة تحدياƘ تƺير المحيƱ و البيئة الƮناعية و التكنولوجية 

نستعرƯ فيما يلي ǅǋƊ مǚمƠ المحيƱ الحالي للبيئة الƮناعية و اǗدارية ومدǎ تƛƋير Ʀلǁ على الǌياكل 

Ƙسساƌيمية للمƲالتن.  

 Ǘأو  : ǎقتصادǗتطور المحيط ا:  

    لقد شǌد المحيƱ اǙقتƮادǐ منƦ اƨǕمة النƱƽية منتǌى التƺيير بسبƨ Ɣيادة التعقيد و عدǅ اǙستقرار 

مما استوجƔ على المƌسساƍ Ƙيجاد قواعد جديدة لمواجǌة ǉƦǋ التƺيراƘ التي اتسمƘ بالتسارƳ و الƱƤورة 

Ƥتل Ǉو يمك Ü واحد Ǉƈ افة فيƛالتالية و الك Ʊفي النقا Ƙيراƺالت ǉƦǋ ƭي:  

                                                 
1- Facteurs clés de succès .   
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  .تƨايد حدة المنافسة و اǙتجاǉ نحو العولمة  - 

 .تƨايد معدƘǙ اǙبتكار و التجديد التكنولوجي  - 

 .تƱور اǕنƲمة اǗنتاجية  - 

 ƭائƮƤال ǉƦǋ Ǉية مƮاƤ لكل Ɵو فيما يلي شر.  

 

 
  :تزايد حدة المنافسة واǗتجاǇ نحو العولمة * 

المنافسة العالمية في العشريتيǇ  اƤǕيرتيǇ حيƚ برƘƨ ممارساƘ جديدة في بيئة     لقد تƨايدƘ شدة 

 Ǉبي  ƜندماǗا Ƙعمليا ƚو حدو ǎرƤƊ ƘماƲعلى من ƦستحواǙا Ƙرة عملياƛفي ك Ƙعمال تبلورǕا

 Ǉو الشراكة بيƊ Ǉالتعاو Ƙاقياƽستراتيجية العالمية و اتǗا Ƙاƽايد عدد التحالƨت Ǉعǚưف Ƙسساƌالم

Ƙا نحو العالمية بدل  الشركاǌǌو توج ƾسواǕا ǅو حج ƾاƱن Ƴيعني اتسا Ǌا كلƦǋ و Ü ǅقة في العالǚالعم 

  .1المحلية

: و ƊماƦǋ ǅا التوجÜ Ǌ تسعى المƌسساƘ العالمية نحو تحقيƾ اǙستǚƺل العالمي لمواردǋا المƤتلƽة 

 Ʃا على التنافǌقدرت Ǉيد مƨيمية مما يƲو التن Ü البشرية Ü سماليةƊيادة الرƨ ƴو م Ü العالمية ƾسواǕفي ا

اǙتجاǉ نحو عولمة  اǗنتاƜ و اǕسواƾ يƮبƠ العمƇǚ اكƛر استعدادا لشراƍ Ƈحتياجاتǅǌ مǐƊ Ǉ مكاǇ في 

 ǅئǚبالجودة العالية و السعر الم ǅة . العالƨالمي ǅوǌƽعلى م ƨترك ƘƊبد Ƙسساƌالم ǇƎا فƦǌو استجابة ل

ا Ɗساسيا و جوǋريا للنجاƟ في محيƛƊ ƱبƘ فعǇƊ ǚ البقاƇ لǅ يعد التنافسية الدائمة باعتبارǋا عنƮر

 ƊوǙ نحو ƍجراƇ تحليƘǚ اǋتمامǌالƦا بدƘƊ المƌسساƘ توجǊ . لǖقوǎ و ƍنما لǖسرƳ و اƱǕول نƽسا 

  . اǗستراتيجية المǚئمة لتحقيƾ ميƨة تنافسية مستمرة رƍستراتيجية للƮناعة و Ʀلǁ مƊ Ǉجل اƤتيا

ƌسساƘ التي تƌدǐ حاليا ƊداƇا جيدا في Ɗسواقǌا المحلية و ترغƔ في اǙستمرار بنƩƽ و عليǊ فǇƎ الم

 Ǉحال ع ǐƋا بǌتقل منتجات Ǚ ǇƊ دة علىǋتعمل جا ǇƊ اǌفي المنافسة العالمية علي ƇداǕا ǎمستو

Ʃ وƦǋا التعدد لǖداƇ الحالي للمƌسسة يعك. المنتجاƘ اǕجنبية مǇ حيƚ الجودة و اǕسعار و التكلƽة 

 Ü ل  المنافسة الحاليةƲ في ǅيƲكل تن Ɵيشكل محور نجا ƠبƮƊ Ǌلكون ǁلǌالمست Ƈاưرƍ ميةǋƊ  مباشرة

و قد ƱƊلƾ على ǉƦǋ العوامل التي تƛƌر بشكل مباشر على رưا المستǌلǁ عوامل النجاƟ اǕساسية       

 ) FCS( ريا القواعد التƦالحالية للمنافسة العالمية ج ƘياƱالمع Ƙغير ǁلƦنافسية و ب . ƾتب ǅة لƽالتكل ǇǕ

 ƾسسة في السوƌقوة الم Ǉيد مƨي ǐƦال ǅئǚالعامل الوحيد الم.  
                                                 

1 -   Ƙبيرو Ü الدار الجامعية Ü عمالǕة التنافسية في مجال اƨالمي Ü ليلƤ 1996. نبيل مرسي. ƭ17.  
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  Ǉا مǌليƍ لƮالمتو Ɲسير النتائƽت  Ǉمưتت ƻالتقليدية لمحاسبة التكالي ƻداǋǕا ǇƊ دد نجدƮا الƦǋ وفي

نƾƱ يتماشى مǚƤ ƴل حساƔ تكلƽة المنتƝ و مقارنتǊ بسعر البيƴ لưماǇ تحقيǋ ƾامƫ مرưي و Ʀǋا الم

. فكرة عدǅ اƦƤǕ بعيǇ اǗعتبار لمشاركة الƨبوǇ في تƮميǅ المنتǙ ǐƊ Ɲ يراعى ǗرưائǋƊ Ǌمية كبيرة

غير ǇƊ الدراساƘ التي  ƊجريƘ في فرنسا و الوǙياƘ المتحدة حول مدǎ مǚئمة المعلوماƘ التي توفرǋا 

ƛƊ المنافسة الحالية ƘلباƱمة المحاسبية التقليدية لمتƲنǕا Ƙƽا عكƦكǋو Ü اǌعن Ǉالمسيري Ƈاưر ǅعد Ƙبت

جǌود الƤبراƇ للبحƚ عƊ ǇساليƔ جديدة توفر معلوماƊ Ƙكƛر مǚئمة لتƽعيل القراراƘ و كƦا تƦƺية التƽكير 

  .اǗستراتيجي بتحليل مستحدƚ للتكاليƻ مƴ تƱوير ƊدواƘ قياƊ ƩداƇ اكƛر مǚئمة

  :تزايد معدƖǗ اǗبتكار و التجديد التكنولوجي * 

 Ƙسير الدوراƽبت Ʊيرتب ƜنتاǗارجيا في دالة اƤ يراƺببعيد مت Ʃلي Ƙلى وقƍ التكنولوجيا ƘلƲ لقد    

اǙقتƮادية التي تتسǅ باǕمد الƱويل Ʀ ǇƊ Ǚƍ Üلǁ لǅ يكǇ ليعني ƍغƽاǙ  لدور التقنية و التجديد التكنولوجي 

تكاراƘ و التجديداƘ التقنية ƍلى و يرجƴ بروƨ اǋǙتماǅ باǙب. الǌƲ ǐƦر Ǖول مرة على يد شومبتير

منتƻƮ السبعيناƛƍ Ƙر اƨǕمة اǙقتƮادية التي ƮƊابƘ قƱاƳ الƮناعة مǇ جǌة وƍلى التƱور الحادƚ في 

مǇ جǌة ƤƊرÜǎ وƦǋا اǋǙتماǅ المتƨايد . مجال المعلوماتية و اǗلكترونيǁ و البيوتكنولوجيا و الƱاقة 

رة حياة المنتوجاƍ Ƙلى بƴư سنواƊ Ƙو حتى ƍلى بƊ ƴưشǌر للتجديد التكنولوجي Ɗدƍ ǎلى تقليƨ ƭمǇ دو

 Ʃسنة عك Ǉقل مƊ Ǌدورة حيات ƘبحƮƊ ǐƦلي الǓا Ɣالتكنولوجيا العالية كالحاس ƳاƱو الحال في قǋ كما

 ƾو التسوي ƜنتاǗفترة ا Ǉول مƱƊ ǅميƮوير و التƱو الت ƚا فترة البحǌفي Ǉالتي تكو ƘاعاƱالق Ưبع .  

Ʀƍا Ɗرادƍ ƘجراƇ تحليل ƍستراتيجي لمنتوجاتǌا فعليǌا تƮميƊ ǅنƲمة تكالƽية تستƱيƴ و عليǊ فǇƎ المƌسسة 

تƨويد المسيريǇ بالمعلوماƘ التي تمكنǅǌ مǇ التحليل اǗستراتيجي الشامل للتكاليƻ المرتبƱة بدورة حياة 

Ɯ1المنتوǊب ƦƤǕا Ǉع ƻالتقليدية لمحاسبة التكالي ƜƦالنما ƨا ما تعجƦǋ و .  

د وتيرة التجديد التكنولوجي تقدǅ وفراƘ كبيرة في معالجة المعلوماƍ Ƙلكترونيا مما يسǌل كما ǇƊ تƨاي

  ƳاƽرتǙ راƲن ǁلƦ غير مباشرة و ƻتعتبر سابقا تكالي Ƙكان Ƙللمنتوجا ƻالتكالي Ǉير مƛعملية متابعة الك

ƻالتكالي Ɣمة التقليدية لحساƲنǕا في اǌة تتبعƽتكل.  

  : 1تطور األنظمة اǕنتاجية* 

                                                 
1 - Pierre - laurent Bescos et Carla Mendoza . OP cit . p19.                                                                  

  : تƍ ǅعداد Ʀǋا العنƮر باǙعتماد على -  1
- ǇروƤƈ و Ǉرة ,  دافيد راتشماƮدارة المعاǗللنشر. ا ƣدار المري .Ư2001المملكة العربية السعودية ,الريا . ƭ

ƭ224 -230.   

  .ƭ ƭ 33 – 36. مرجƴ سابƾ. حسيǇ علي, احمد نور-
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 ǇنساǗلية و اǓا Ƙو استعمال الحاسباǋ ƴنيƮور التكنولوجي في مجال التƱر التǋاƲم ƨبرƊ Ǉلعل م    

 في الكƛير مǇ العملياƘ اǗنتاجية و ǋي ƘǙƈ قابلة للبرمجة تقوǅ بمǌاǅ متعددة  ( Les robots ) اǓلي

  .مستƺنية المƌسساƘ بƦلǁ على كƛير مƤ ǇدماƘ اǕفراد 

Ǉة و مǌج Ǉا مƦǋ عدادǗة اƽو تكل Ƙكبير في وق ƯيƽƤت Ǌعلي Ɣلية يترتǓلى اƍ التحول ǇƎف ǎرƤƊ ةǌج 

  لǘنتاƜ اǕمر الǐƦ يحقƾ للمƌسسة الكƛير مǇ المنافƴ مƛل المرونة الكبيرة في اǗنتاƜ و اǙستجابة السريعة

  . اǗنتاجية والƽورية لƱلباƘ العمƇǚ فǚư عǇ ارتƽاƳ جودة المنتجاƘ و انƽƤاƯ تكاليǌƽا و ƨيادة

 Ɯمنتو Ǉنتقال بسرعة مǙا ǁلƦ ǇكŇيم ƚحي ƜنتاǗعملية ا ǅيƲورا لتنƱجا متƦنمو Ǉالمر ƴنيƮو يعد الت

ƍنتاƜ كتلي و بسǚسل ( ƤǓر و بƦلǁ تستƱيƴ المƌسسة ǇƊ تتحول مǇ نƲاǅ مبني على اقتƮادياƘ الوفرة 

 Ƙللمنتوجا ƻعيư Ƴتنو ƴكبيرة م ( ƴمبني  على  تنوي ǅاƲلى  نƍ ǊاتƦ في حد Ɯالمنتو ƴو تنوي ƜنتاǗا .

 ǅيǋاƽالم Ǉالعديد م Ǉبي ƾيوف ƚنيعي الحديƮالت ǅاƲا النƦǋ ǇƎف Ǌو علي ) ǅار التعلƛƈ و ǅالحج ƘادياƮكاقت

  .التي كاǇ يعتقد في السابƊ ƾنǌا متناقưة وǙ يمكǇ التوفيƾ بينǌا ) و الكƽاƇة و التƮنيƴ وفقا لƱلƔ العميل 

دفعة و تنوƳ الحجǅ الƱبيعي للمنتƝ و تنوƳ درجة تعقيد المنتجاƘ كلǌا نقاǙ Ʊ يمكǇ كما ǇƊ تنوƳ حجǅ ال

 ǐدƌا ما يƦǋ و ƻة المسببة للتكاليƱنشǖا لǌمǌƽت ǅعد Ɣا بسبǌتستوعب ǇƊ التقليدية ƻالتكالي Ɣحسا ƾرƱل

  .ƍلى نشƋة فجوة حقيقية بيǇ اǕنƲمة التقليدية للتكاليƻ و Ʊرƾ اǗنتاƜ الحديƛة 

 م2 Ǉ( MRP ) و تƱƤيƱ اǙحتياجاƘ مǇ المواد  ( JAT ) تبر التوجǊ نحو فلسƽة الوقƘ المحددكما يع

 Ƙتح ƜنتاǗالمواد و ا ƾفي تدف ǅتتحك ǇƊ سسةƌللم Ǉيمك Ʀƍ ةƛالحدي ƜنتاǗا Ƙل المتكاملة لتقنياƤالمدا

 Ɣل السحƤل ما يسمى بمدǚƤ Ǉم ǅالتا ƜنتاǗيل و اƺالتش)Pull approche ( نيفƮي ت ǐƦال Ƙالمنتجا ƴ

 ƴل الدفƤمد Ǉكلية ع ƻتلƤي )Push approche (  التقليدية ƴنيƮالت ǅƲفي ن ƾبƱالم.  

  ǋو تƽƤيƯ المƨƤوǇ بجميƊ  ƴنواعǇƍ Ǌ لǅ يكǇ التƤلƭ منǊ  كليǇƍ( JAT ) Ǌ مǅǋƊ Ǉ النتائƝ لمدƤل  

Ǌ وكƦا وفراƘ عينية و Ʀǋا ما يحقƾ وفراƘ مالية ǋائلة في تكاليƻ الحƮول عليǊ و تƨƤينǊ و مناولت

 ǊينƨƤلت ƭƮƤالم Ǉلة في المكاƛريقة . متمƱ ƘبقƱ التي Ƙالشركا ǇƊ Ʋلوح Ʀƍ)JAT(  ǇƊ ƘاعƱاست 

 Ǉر مƛكƊ 50%توفر ǇيƨƤة للتƮƮƤم Ƙكان ƴنƮمساحة الم Ǉم  .  

 ǉتبارƤƍ و Ɲالمنت ǅميƮلى تƍ و التحولǋ نتاجيةǗمة اƲنǕور اƱفي ت Ǌليƍ ƾرƱالت Ǉر ما يمكƤƈ و     

مساعدة ƊنƲمة كمبيوتر متƱورة حيƚ يمكƦǋ Ǉƃا النƲاǅ مǇ التحكǅ الجيد في التكاليƛƊ ƻناƇ مرحلة ب

. التƮورو التƮميǅ مما يقلل مǇ فرƭ الƛƊ ƋƱƤناƇ عملية اǗنتاƦƍ Ɯ تƮبƍ Ơمكانية التعديل بعدǋا مكلƽة 

 :وƦǋا ما يوưحǊ الشكل التالي 

                                                 
2 – Material –Requirment Planing 
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ǅو  : 12شكل رق ƻفي التكالي ǅمكانية التحكƍ Ɯل دورة حياة المنتوǚƤ ة التعديلƽتكل.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               نǌاية الحياة     اǗنتاƜ     التƮنيƴ   التƮور                        

      

  

  

   .1تطور الهياكل التنظيمية للمؤسساƙ :Ɩانيا 

لورǐ للعمل و التنƲيǅ لǅ يعد في استƱاعتǌا     Ǉƍ اǕنƲمة التقليدية التي كانƘ متǚئمة مƴ النموƜƦ التاي

فالتنƲيǅ التسلسلي الوƲيƽي الǐƦ يقسǅ . اǙستمرار في العمل لمواجǌة سوƾ يتميƨ بالمنافسة العالمية 

المƌسسة ƍلى وحداƘ مستقلة تكوǇ فيǌا المسƌولية محددة في Ʊƍار الوƲيƽة المنوƱة بƋفراد معينيǇ تجعل 

 Ǉلة عƮƽمن ƇاƨجƊ Ƙالوحدا Ǉفي م ƻالتكالي ƯيƽƤة بتƇاƽالك ƾلى تحقيƍ تسعى كل وحدة ƚا حيǌưبع

Ʀǋ Ǉƍ Ǚƍا الƮƽل في الوƲائƻ يƌدƍ ǐلى ưƍعاƻ اǕداƇ الشامل للمƌسسة .  كل قسƊ ǅو ورشة على حدا 

 الناتجة عǇ العǚقاƘ  المتداƤلة بيǇ الوƲائƻ المƤتلƽة ( Synergie )كما ƊنǊ يلƺي مǌƽوƊ ǅفưلية الƨيادة 

  .ƌسسة في الم

Ǉƍ تنƲيǅ المسƌولياƘ وفقا لمبدƊ التسلسل الǌرمي ƮƊبƠ غير قادر على مواجǌة التƱوراƘ اǙقتƮادية    

و التكنولوجية و المنافسة التي تتƱلư  Ɣرورة اǙستجابة السريعة للعمƦǋ Ƈǚا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية 

                                                 
  : تƍ ǅعداد Ʀǋا العنƮر باǗعتماد على -1

-P . Mevellec.Encyclopédie de la gestion et du management EGM .sous la direction de robert leduff 

.Editions DALLOZ. Paris. 1999.p 

- Réne Demeestère et AL. Contol de gestion et pilotage. Editions Nathan . Paris 1997 . pp 196 .197. 
 

Ƙالوق 

 ƻتكالي 
التعديل 

ƻالتكالي 

ǅمكانية التحكƍ 
 ƻفي التكالي 

Source : G – Melyon et AL .OP cit p 285 
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ƌسسة ƍيجاد نموƜƦ تنƲيمي مǚئǅ لƱǘار فǇƎ التعقيد المتƨايد للمحيƱ و التقلƔ المستمر لǊ يƽرƯ على الم

 Ü ايدƨا التعقيد المتƦǋ لƲ سسة فيƌفالم Ü ǐالتايلور ƜƦا النموǋالتي يتبنا ǁتل Ǉع Ǌياتưفر ƻتلƤالحالي ت

 Ǉبائƨال  ƘلباƱستجابة  لمتǗو السرعة في ا ƾبالليونة و الرد المسب ƻƮتت ǇƊ اǌنتقال . عليǙا ǇƎف Ǌو علي

ƍلى نموƜƦ تنƲيمي Ɗفقي يتƱلƔ تمƛيل المƌسسة بمجموعة مǇ ) عمودǐ  (مǇ نموƜƦ تنƲيمي سلمي

 Ʃقيا ǅاƲر على نƛƋا لتǌưبع ƴة تتكامل مƱنشǕا ǉƦǋ Ü ة على شكل شبكةƱلة  و المترابƤة المتداƱنشǕا

  .اǕداƇ في المƌسسة الǐƦ يقوǅ على عوامل النجاƟ اǕساسية المقابلة للمنافسة في كل جƇƨ استراتيجي 

  .دول التالي يوƠư الƽرƾ بيǇ التقسيƍ ǅلى مراكƨ مسƌولة و تقسيǅ المƌسسة ƍلى ƊنشƱةو الج

 ǅة: 2جدول رقƱنشƊ لىƍ ولية وƌمس ƨلى مراكƍ ǅالتقسي Ǉبي ƾرƽال  

                      تقليديا                      حاليا

ǅة الدعƱنشƊ رةƱسي               

 ƻتلƤم ƾƱمن Ɣة حسƱنشǕا ǅيƲتن : ƱوƱƤ

ƴالمشاري Ü ƜنتاǗا.  

                مراكƨ المسƌولية

            =          

  اǕنشƱة≠     مجمعاƘ اǕنشƱة المƤتلƽة 

             سيƱرة اǕنشƱة المباشرة 

Ɣة المباشرة حسƱنشǕا ǅيƲالمتجانسةتن ǅقساǕا  :

  .تجميƴ نƩƽ اǕنشƱة 

               مراكƨ المسƌولية

=                     

 اǕنشƱة=         اąǕقساǅ المتجانسة 

 

  

 الجيدة في Ʋل ǉƦǋƘ القراƇة التنƲيمية و اǙقتƮادية لعدǅ مǚئمة اǕساليƔ التقليدية للتكاليǙ ƻتƤاƦ القرارا

  ƾرƱ يجادƍ كير فيƽعادة التƍ و  ƔساليǕا ǉƦǋ رورة استبعادư Ǉعلى المسيري Ưرƽالحالي ي Ʊالمحي

كما يجƔ التوجƊ Ǌكƛر  لتسيير اǕنشƱـة       .  لǖنشƱة التي  تكوǇ سلسلة القيمة  للمƌسسة Ɗكƛر فǌما

و العملياƘ بمعنى Ɗوسƴ يجǇƊ Ɣ تكوƊ ǇنƲمة التكاليƻ متƋقلمة مƴ اǙتجاǋاƘ اǗستراتيجية  للمƌسسـة   

  :و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل 

  .د اǕبعاداǙنتقال مǇ نموƊ ƜƦحادǐ البعد لتقييǅ اǕداƍ Ƈلى نموƜƦ متعد - 

 .ưرورة تسيير مƤتلƻ العǚقاƘ المتداƤلة بيǇ اǕنشƱة  - 

 .ưرورة التوجǊ نحو تسيير العملياƘ التشƺيلية  - 

والتعرƻ على اǕنشƱة الحقيقية المسببة للتكاليƻ مƊ Ǉجل )  قيمة –تكلƽة ( تسيير الƛنائية  - 

  .التƮƤيƭ اǕمƛل لموارد المƌسسة

 

 

Source : P. lorino .  OP cit .p 210 
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  :ǘƢصة الƻصل الƙاني 

Ʊريقة     لقد تƱ ماǋ و ƻالتكالي Ʃالتقليدية لقيا ƾرƱال Ǉم ǇريقتيƱ  ǅǋƊ لىƍ لƮƽا الƦǋ رقنا  في

 Ɗيرة التي تعتمد على مبدƺالمت ƻريقة التكاليƱ التحميل الشامل و Ɗالكلية التي تعتمد على مبد ƻالتكالي

 Ƙعلى المنتوجا ƻئي للتكاليƨري. التحميل الجƱال Ǉاتيǋ لǚƤ Ǉم Ǉالمسيرو ƴلƱت ƚكانتا حي Ǉƍ و Ǉقتي

 ƘتƤتلƽاǇ في شǇƋ معالجة التكاليƻ غير المباشرة ǇƊ تƨودǅǋ بالمعلوماƘ التكالƽية المǚئمة ǙتƤاƦ القرارا

ƨǚالتحليل  ال  ƻداǋƊ  ǇدماƤت ǇƊ يرةƮترة غير قƽل  ǇريقتيƱال Ǉاتيǋ ƘاعƱو قد استǅ  للتسيير في 

اǕسلوƔ  الǐƦ يحقǋƊ ƾداƻ اǗدارة و يساعدǋا جميƴ  المواقƻ  و مƴ اƤتƻǚ الƲروƻ و  اǕحوال و ب

  . الرشيدة Ƙعلى اتƤاƦ القرارا

وǇƍ مǚئمة واستجابة ǉƦǋ الƱرǙ ƾحتياجاƘ المسيريǇ كاǇ نتيجة Ʊبيعية بسبƔ قياǅ نماƜƦ المحاسبة 

 Ƙياưو فر Əمباد ƴمتوافقا م Ǉكا ǐƦيل الƛا التمƦǋ Ü سسةƌللم ǐيل التايلورƛالتم ƩسƊ التقليدية على

غير ǇƊ الƲروÜ  . ƻ محيƱ يتسǅ باǙستقرار النسبي و عدǅ التعقيد ǁمناسبة جدا للمحيƱ اǙقتƮادƈ ǐنƦا

المحيƱية الƮناعية و اǗدارية التي شاƳ فيǌا استƤداǅ اǕنƲمة التقليدية لتوƨيƴ التكاليƻ قد تƺيرǚƤ Ƙل 

ǇŇالتي تكو Ƙياưرƽال ǇƊ مما يعني Ǉالعشري Ǉالقر Ǉيرة مƤǕلة العقود اƛتعد مم ǅل ǐالتايلور ƜƦالنمو 

 ǐƦور التكنولوجي الكبير الƱة بعد التƮاƤ و Ƙسساƌلي للمƤيل الداƺالحالي و التش ǐادƮقتǙا Ʊللمحي

  .شمل معǅƲ اǕنشƱة التي تمارسǌا مشاريƴ اǕعمال 

 اǕنƲمة و نتيجة Ǚستمرار تƺير المحيƱ و تƨايد تعقيدǉ شكǁ الكƛير مǇ الممارسيǇ و الƤبراƇ في قدرة

 الناتجة عǇ الƤياراƘ Ƙالتقليدية لقياƩ التكاليƻ على تقديǅ المعلوماƘ الƮحيحة و الدقيقة ǙتƤاƦ القرارا

و  قد تجسد Ʀǋا  التشكيǁ في تعرǉƦǋ  Ư  اǕنƲمة ǙنتقاداƦǙ Ƙعة . اǗستراتيجية  للمƌسساƘ  الحالية 

Ʀغير المباشرة و ال ƻالتكالي ƴيƨبتو ƾة فيما يتعلƮاƤ التقنية و ƘنتقاداǙا Ċيد في جلƮالق Ƙيعد البي ǐ

  .الموجǌة لمحاسبة التكاليƻ التقليدية 

 Ǉالجانبي Ǉيشكل كل م Ʀƍ Ü التقليدية ƾرƱمية  للǋاƽالتقنية و الم ƘنتقاداǙا Ǉل بيƮƽيمكننا ال Ǚ في الحقيقة

ا نجǅ عنǌا مǇ تƛƋير مباشر نوعا مǇ التكامل الǙ ǐƦ يمكǇ ردÜ ǉ فالتƱوراƘ التكنولوجية المتسارعة و م

على النǅƲ اǗنتاجية كاǇ لǌا وقعǌا الشديد على ǋيكل التكاليƻ الƮƊ ǐƦبحƘ تسيƱر عليǊ التكاليƻ غير 

في Ʋل الƽرưياƘ التايلورية Ʀǋ Üا التƺير في ǋيكل ) اليد العاملة ( المباشرة عوƯ التكاليƻ المباشرة 

Ʋل Ʊƍار متكامل التعقيد يƽرƯ على المسيريƍ Ǉيجاد مكانة التكاليƻ وƴư المحاسبيƊ Ǉماǅ تحد حقيقي في 

و ƊماƦǋ ǅا العجƨ الƽعلي ǕنƲمة  . لمحاسبة التسيير بالنسبة Ǘشكالية تسيير المƌسساƘ في محيǌƱا  الجديد 

 ƘوراƱر استجابة  لتƛكƊ  سسةƌلجعل  الم Ƙيراƺالت ǉƦǋ مواكبة Ǉالتقليدية ع ƻو المنافسة  التكالي ƾالسو 
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 ƘرǌƲ Ǉي تقريرا دقيقا  عƱيع ǐƦبالشكل ال Ƙالمنتجا ƻتكالي Ʃجديد لقيا ǅاƲن Ǉع ƚلى البحƍ  الحاجة

Ǌنتاجƍ لكة فيǌو الموارد  المست ƻالتكالي . 
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  ABC نـǒـاǫدراسـة
 لحساƔ التكاليƍ ƻلى Ƥلƾ تحدياƘ حقيقية للمحاسبة الكǚسيكية ƊدƘ شدة اǙنتقاداƘ الموجǌة للƱرƾ لقد    

 مشكلة ارتبƘƱ بشكل Ɗو بƤƉر بƎيجاد حل Ǖكبر مشكلة فنية تواجǊ اǗدارة و ǋي التحدياÜ ǉƦǋƘ اǗدارية

Ƙغير المباشرة على المنتجا ƻالتكالي ƴيƨعدة .تو Ƙǌاتج Ƙالتحديا ǉƦǌو كنتيجة لƘǙمحاو Ǉع ƚللبح 

 Ǉويد المسيريƨقادرا على ت Ǉيكو ƻمة التقليدية للتكاليƲنǖبديل لƘبالمعلوماǚالحالي  التي ت Ʊالمحي ǅئ

Ƙالقرارا ƦاƤتǙ.  

 Ʀلǁ بتقديǅ و لحساƔ التكاليƻ في عقد الستيناƘ  التقليدية بدƘƊ جǌود البحƚ عǇ بديل للƱرƾ واقƴ الفيو 

:  توƨيƴ التكاليƻ الƛابتة Ɗمƛال لمشكلةالعديد مǇ الباحƛيǇ في مجال المحاسبة اǗدارية مشاريƴ حلول 

Bekett  1951 وShubik 1963. و  Ʃƽفي نÜترةƽال  ƘلقƱفي ان  ƘياǙعدة  المتحدة  الو  Ƙدراسـا   

 و التي بحƘƛ فيǌا 1963في سنة  ) Ɗ )Général électricبحاƚ كاǇ مǋƊ Ǉمǌا التجربة الرائدة لشركة و

 Robin و  Robert Kaplan:  مǇ كلاقترƦƍ  Ɵ في التكاليƻ غير المباشرة Ʊريقة للتحكǅ عƊ Ǉفưل

Cooper ǅحكاƍ رورةưة على  الرقابةƱنشǕوا ƻالتكالي ǉƦǋ Ɣالدراسة  التي تسب ǉƦǋ ǇƊ ا نجدƦǌب  

 ƻعلى تحليل تكالي ƘبƮةانƱنشǕةاƱنشǕا ǉƦǋ Ƙو مسببا   

 Ɗ 1972نشƋ في سنة الǐƦ (C AM.I) 1الكمبيوتر ƊعلǇ المجمƴŇ العالمي للبحƚ في ميداǇ 1986و في سنة 

 و كƛيرة جǌود  حƮيلة يعتبر  ال2 ǐƦ(CMS)  كالـƻ تسيير التبنƲاǅبتكساƩ عǇ برنامƝ جديد سمي 

 الƦيư ǇمƦǋ ǅǌا المجمƴŇ الباحƛيǇ كƦا الجامعييǇ و   المراجعيǇو  المحاسبيǇ   الƤبراƇمتواƮلة Ǖكبر 

 Ʀو   معلوماƘ مǚئمة لƮƤائƭ محيƮ Ʊناعيتوفيربǌدƻ البحƚ عƊ ǇنƲمة محاسبية تكوǇ قادرة على 

  . عاليةتكنولوجيا

 يقدما نƲاما جديدا لتوƨيƴ التكاليƻ غير Kaplan et Cooper ǇƊ الباحƛاǇ استƱاƳ 1987 في سنة و

 Activity Based (ABC)   يعرƻ فيما بعد بنƲاǅ التكاليƻ المرتكƨ على اǕنشƱةƮƊبƠالمباشرة 

Costing Ü لƛفي البداية يم Ǉكا ƾالسو ƘلباƱمت ƴاة مƨور بالمواƱ ǐƦال ǅاƲا النƦǋ جاƦالبعنمو ǐحادƊ  د

 حول  النموƜƦ سرعاǇ ما تƦǋا و لكǇ  فحسƔدقةƊكƛر بمعنى ƊنǊ كاǇ نƲاما موجǌا لحساƔ سعر تكلƽة 

 Ǉويد المسيريƨفي ت Ǌر نجاعتǌƲƊ ƚحي Ǉو بعديƦ ƜƦلى نموƍǇبنوعيƘمعلوما Ü Ƙالمعلوما Ǉمتعلقة  م 

  .حول العملياƤƊ  Ƙرǎ التكلƽة وب

                                                 
1 - The computer aided manufecturing- international. 
2 – Cost  management system .  
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ة مƴ اǕنƲمة التقليدية و Ǚسيما في مجال توفير البياناƘ  النƲاǅ مǇ مƨايا مقارنƦǋا بƻƮ Ǌما يتل نƲرا و

 مǇ اǗدارييǇ على و Ǚقى قبوǙ مǇ اǕكاديمييǇ   فƎنǗ ǊتƤاƦ القراراƘ اǗستراتيجية و التتشƺيليةالمǚئمة

 ƴيشي Ɗو بد Ƈحد سواǊدامƤوروبا استƊ مريكا وƊ في ǎناعية الكبرƮال Ƙفي الشركا .  

  مǌƽوǅ اǕول مǚƤ Ǉل مبحƛيƛƍ ǇنيǇ حيƚ يعالƝ المبحƦǋ  ƚا النƲاǅ  الƮƽلفي Ʀǋاناول  سوƻ نتو    

 ǅاƲنABC Ü التي Ƙسساƌالم ǅǋƊ اƦو ك ǊبيقƱت ƘǙو مجا Ǌمبادئ ƘبقƱǅاƲيجابية و  النƍ Ɲنتائ ƘƨحرƊ 

 ǁلƦ ما. فيƊ Ǉبي Ƙروقاƽال ǅǋƊ اƦو ك ǅاƲيل النƺل لمراحل تشƮƽم Ưلعر ƭƮƤ اني فقدƛال ƚالمبح 

  .مƴ التƱرƾ في اƤǕير ǅǋǕ عوائƾ تƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ في المƌسساABC .  Ƙ التقليدية و نƲاǅ ةاǕنƲم

I.   ǫهوǞم ǫاǒن ABCÛ هǢبيǎت تȅاƪه و مƕمباد :   

I . 1  ǫهوǞم ǫاǒنǋاǂالن ƻة على أساǞلǦالت )  ABC: (  

    ƦƤƋير تƛكƻما يعر ƻالتكالي Ɣا الحالية لحساǌمƲن Ǉتحسي Ǉع Ƙسساƌالم Ǉم  ƻالتكالي ǅاƲعلى بن 

و الǐƦ يرمƊ(Activity Based costing )   . ƨو Ɗ(Activity Based Cost-System)ساƩ اǕنشƱة 

Ǌارا لƮتƤƍ (ABC) ǁناǋا المحاسبة على وưيƊ Ǌيسمي Ǉم ƩساƊ ةƱنشǕا ( Activity Based 

accounting )  ة على وƽالتكل ǅاƲو نƊ ريقةƱ تعد ƩساƊ ويرƱلت ǚƤمد Ʊة  النشاƽالتكل ǅقي Ǉو تحسي

كما يمكǇ اعتبار Ʀǋا المدƤل بمƛابة .  Ɗو نǅƲ تحديد تكلƽة المراحل اǕوامرالمحسوبة في نǅƲ تحديد تكلƽة 

 تساǅǋ في توفير معلوماƘ و لتوƨيƴ التكاليƦƍ ƻ يمكنǌا ǇƊ تتƽادǎ عيوƔ المدƤل التقليدǐ  جديدةƱريقة 

ة و تجميƴ و تشƺيل و تتبƴ ما يرتبƱ بǌا مǇ تكاليƻ  اǕنشƱة داƤل المƌسستحليلƊكƛر دقة مǚƤ Ǉل 

 مǉƦǋ Ǉ استǚǌكǌا على العديد مǇ مسبباƘ التكلƽة Ü و Ʀلǁ تمǌيدا لتوƨيعǌا على المنتجاƘ حسƔ اعتمادا

  .اǕنشƱة 

I . 1 .1  ǜتعري ǫاǒن ABC:   

  :  عديدة نƦكر منǌا بتعريƽاABC Ƙ حưي نƲاǅ لقد    

 Ʊريقة Ɗو مدƤل لتحسيǇ قيǅ التكلƽة يركƨ على اǕنشƱة ǋو ABC نƲاǅ (  :(Horngren) تعريف* 

 ƯغراƋةكƽتكل ǎرƤƊ ƯغراƊ ƻتكالي Ǉلتعيي ƩساƋة كƱنشǕا ǉƦǋ ةƽتكل ǅدƤيست ǊنƊ كما Ü رئيسية 

(Other Cost Object)   لƛو م ƴالسل ƘدماƤالƇǚ1) و العم.   

لتيǇ حيƚ يتǅ في المرحلة  نƲاǅ لتƮƤيƭ الكلƽة على مرحǋو ABC : ( (Davidson) تعريف* 

 التي و (Cost Pool) عناƮر التكاليƻ الƮناعية غير المباشرة على ƊحواƯ الكلƻ تƮƤيƭاǕولى 

     2) على المنتجاƘ بموجƔ عدد اǕنشƱة الƨǚمة ǗنǌائǌاتƮƤيǌƮاتمƛل اǕنشƱة ǅƛ يتǅ في المرحلة الƛانية 

                                                 
1 -  Horngren charles. T et Al Op.cit p 140. 
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 الƤاƮة باǕداƇ المالي و التشƺيلي و الǐƦ  نƲاǅ لجمƴ المعلوماǋƘو ABC : ((Raffish) تعريف* 

ƔيتعقƜنتاǗا ƻا بتكاليǌلتƮ مة وǌة المƋة المنشƱنشƊ (1.   

 مدƤل لنمƦجة تشƺيل المƌسساƊ Ƙو ǋو ABCمحاسبة اǕنشƱة Ɗو نƲاǅ  : ( (P.Mevellec)تعريف * 

ƘماƲا لبنالمنưيƊ تستعمل ǇƊ Ǉجة يمكƦالنم ǉƦǋ Ü ƻالتكالي Ɣلحسا ǅاƲن Ǌر منƛكƊ  ƇاƘدواƊ سعر Ɣحسا 

 Ǉع ǚưف ƾللتنسي Ü ƇداǕا Ʃفي قيا ǅللقيادة و التحك Ü ةƽاالتكلǌمارية استعمالƛستǙا ƘياراƤ2) في ال   

     Ǉم ƻل التعاريǚƤ السابقةǇيمك Ɗ Ǉ لى القولƍ ƭلƤن  ǇƊ :ǅاƲنABC  وǋ ريقةƱ تقود Ǉلى تحسيƍ 

Ǖعلى ا ƨالتركي ƾريƱ Ǉع ƻمة التقليدية للتكاليƲنǕا ƯغراƋة كƱساسيةنشƊ ةƽللتكل Ʀƍ ƭيƮƤت ǅيت 

 على اǕنشƱة التي استƽادƘ منǌا و مǅƛ Ǉ يتǅ المواردالتكاليƻ الƮناعية غير المباشرة Ɗو ما يسمى بتكلƽة 

  . وفقا لمعدل استƽادتǌا مǉƦǋ Ǉ اǕنشƱة المنتجاƘتƮƤيƭ تكلƽة ǉƦǋ اǕنشƱة على 

      ƊنشƱة ǇƊ المنتجاǙ Ƙ تستǌلǁ مباشرة موارد و ƍنما تستǌلǁ  لǉƦǌ الƱريقة ǋواǕساسي عليǊ فǇƎ المبدƊ و

 و على Ʀǋا اǕساƩ فǇƎ اǕنشƱة ǋي حلقة الربƱ اǕساسية بيǇ الموارد ǉƦǋ اǕنشƱة ǋي التي تستǌلǁ و

 Ƙو ( المنتجاƊǐƊ  ƯرغرƤƈ ةƽو )  تكل Ü الموارد Ǉالشكلو بي ǅاƲساسي لنǕا Ɗالمبد Ơưالتالي يو 

ABC .   

  ABC لƱريقةالمبدƊ اǕساسي  : 13قǅ  رشكل
  

  

ǊنƊ ǅيقو ǅƛ ة غير المباشرةƽالتكل Ɣعلى سب ǙوƊ ƻيتعر ƴة التي بتتبƱنشǖوفقا ل Ƙلى المنتجاƍ ةƽالتكل 

Ƙالمنتجا ǉƦǋ اǌمن Ƙادƽستƍ.  

 ǉƦǋ ǇƊ الƱريقة تتưمƱƤ ǇوتيƊ ǇساسيتيǇ عند توƨيعǌا للتكاليƻ غير ƍلى على ưوƇ ما سبƾ نƤلƭ و

 Ʀلǁ في الƱƤوة اǕولى توƨيƴ التكاليƻ على اǕنشƱة المسببة لوجود ǉƦǋ التكاليƻ و يتǅرة حيƚ المباش

 بحسƔ درجة المنتجاƘلتحديد تكلƽة كل نشاÜƱ بينما تƤتƭ المرحلة الƛانية بتوƨيƴ تكاليƻ اǕنشƱة على 

ل بǐƋ تكاليƻ مرتبƱة بƦǌا  فǚ يتحممعيناƍستƽادة كل منتوƜ مƦǋ Ǉا النشاƱ فƦƎا لǅ يستƤدǅ منتƝ ما نشاƱا 

Ʊالنشا.  

I – 1-2 – Ɩنظام معلوما ƚنموذ ABC    

                                                                                                                                                             
2 - ǅاƲدور ن ÜمدƮعبد ال ǎنجو ABC في Ü عمالǕة اƋتنافسية منش Ǉالملتقى تحسي Ƙسساƌالدولي حول تنافسية الم 

ƮقتǗا Ʊالمحي ƘǙرمحمدجامعة  . ادية و تحوưيƤ - كتوبر . 29 -30 بسكرةƊ  .2002 .ƭ61.  
  

  -1   .61ص .  مرجع سابق الصمد عبد نجوى
2 – P.Mevellec . OP cit .p 161. 
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   أنشطـــة

                  ƩسƊ ǅالتقيي  

 
Ɩعملوحدا   

Ƙمنتوجا 

ƴمشاري

 تكنولوجيا

ƾسواƊ 

Ǉبائƨ 

ƯغراƊةƽالتكل 
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 يعد ABC Ǚ نƲاǅ لنا ǇƊ يتP.Mevellec  Ơư كƦا و Rafish الƊ ǐƦعƱاǉ كل مǇ التعريƻ مƍ ǇنǚƱقا

 ÜƱا فقƨاما محاسبيا متميƲسسة ونƌيل تسيير المǌلى تسƍ ƻدǌداة تسييرية تƊ Ǉليكو ǁلƦ ǎنما يتعدƍ   

 بمƛابة وسيلة مǚئمة تساعد على فƊ ǅǌفưل لمبرراƘ حدوƚ التكلƽة حيƚ النƲاƦǋ  ǅا يمكǇ اعتبار  بƦلǁو

 ǊنƊƻوفقا يتعر Ƙلى المنتجاƍ ةƽالتكل ƴبتتب ǅيقو ǅƛ ة غير المباشرةƽالتكل Ɣعلى سب ǙوƊ ةƱنشǖالتي ل 

 ƱƤوتيƊ ǇساسيتيǇ مǇتتưاستƽادƘ منǌا ǉƦǋ المنتجاƘ و على ưوƇ ما سبƾ نƤلƍ ƭلى ǉƦǋ ǇƊ الƱريقة 

 توƨيƴ التكاليƻ على اǕنشƱة المسببة اǕولىعند توƨيعǌا للتكاليƻ غير المباشرة حيƚ يتǅ في الƱƤوة 

 Ʊة كل نشاƽلتحديد تكل ǁلƦا وǋبينمالوجود Ƙة على المنتجاƱنشǕا ƻتكالي ƴيƨانية بتوƛالمرحلة ال ƭتƤت 

ǅ يستƤدǅ منتƝ ما نشاƱا معينا فǚ يتحمل بǐƋ  منتوƜ مƦǋ Ǉا النشاƱ فƦƎا لكلبحسƔ درجة استƽادة 

 ƻةتكاليƱمرتب Ʊا النشاƦǌب   .  

II. 1 . 2 ƧƵنمو ǫاǒمعلومات ن ABC :   

  ABC لنا ǇƊ نƲاǅ يتP.Mevellec Ơư كƦا  و   Raffish الƊ ǐƦعƱاǉ كل مǇ التعريƻ مƍ ǇنǚƱقا    

Ǚ اƨاما محاسبيا متميƲبل  يعد ن ƔداةفحسƊ Ǉليكو ǁلƦ ǎيلتسييرية  يتعدǌلى تسƍ ƻدǌتسيير  عملية  ت 

 ǁلƦ ا و يعودǌا و عملياتǌتƱنشƊ في ǅسسة بالتحكƌساساالمƊ ǅاƲن ƜƦا نموǋالتي يوفر Ƙبيعة المعلوماƱل 

 Ƙمعلوما ǅاƲا النƦǋ في الشكل التالي و Ơưالمو  :  

   اǕنشƱةمعلوماƘنموƜƦ نƲاǅ  : 14 رقǅ شكل

  

 الموارد

 

ƩمقاييƇداǓا  Ƙاǌةموجƽالتكل  

ƭيƮƤت ƻة التكاليƽالتكل ƯحواƊ وƊ Ƙة مجمعاƱبواس (Cost pool) 

اǕنشƱة

Ʃة مقاييƱنشǕا 

ƴيưة مواƽالتكل 

 وجه
  العمليات

Source : P lorino et Al  Op.cit  p 198. 
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  : مǇ وجǌتيǇ   النموƦǋƜƦافي مƛل المعلوماƘ ى  يمكǇƊ Ǉ ينƲر ƍلو

 تتمƛل في الƱƤواƘ العمودية للنموƜƦ و ǋي عبارة عǇ المعلوماƘ و : التكلƻة وجهة - 

 Ƙيراƺة بالمتƮاƤة الماليةالƱنشǕة اƱة بواسƽالتكل ƯغراǕ ƻالتكالي ƭيƮƤو المتعلقة بعملية ت 

 ƻدǌوتحديدبƊ ƴنƮال Ƙقرارا Ü البيعي Ɲيƨتحديد الم Ü ƴور  سعر البيƮو ت ǅميƮت Ü Ƈالشرا 

 Ɲالمنت.  

 و ǋي عبارة عǇ المعلوماƘ غير المالية للنموƜƦو تتمƛل في الƱƤواƘ اǕفقية   :  العملياƖوجهة - 

 ƊداƇ اǕنشƱة حتى يتƨ ǅيادة القيمة للعمƇǚ و المƌسسة ǐƊ تحديد و العملياƘ  لتحسيǇالưرورية  

Ƙةمسبباƽالتكل  ) Cost driver (  وƊ)Les inducteurs  (   في تحليل يعملبما ǅعلى التحك 

 ƇداǕا Ʃيل قياǌو تس ƻالتكالي.  

 في مجƍ Ƙǚدارية عديدة Ʀƍ تساǉƦǋ ǅǋ المعلوماƘ في تحسيƊ ǇداƇ وƲائƻ المعلوماƘ تستƤدǉƦǋ ǅ و

   (Activity based managment ABM) و المنشƋة مǚƤ Ǉل استƤداƊ ǅسلوƔ اǗدارة الحديƚ اǗدارة

ǐƊ دارةǗعا  ǅاƲا نǌتƱبواس ƾية التي يحقƦيƽداة التنǕيعد ا ǐƦة و الƱنشǕا ƩساƊ لىABC ǊدافǋƊ في 

   .1مجال التسيير

I. 2  ءǹمباد ǫاǒن ABC:   

I . 2 .1  ǋاǂصه  النƕاتهخصاǞو تصني :   

I. 2 .1 .1 ǫهوǞم ǋاǂالن:   

ريقة يتǅ تقسيǅ المƌسسة حسǉƦǋ Ɣ الƱفاǕنشƱة ƊساƩ  مǌƽوǅ النشاƱ جوǋر Ʊريقة التكاليƻ على يعد    

 Ǉلى مجموعة مƍةƱنشǕا ǅاƲن ǇƊ ا يعنيƦǋ و Ü تحليل ƨلى مراكƍ اǌالمتجانسة بدل تقسيم ABC  ǅيقد 

 ǉƦǋ اǋǕمية Ǉƍو . معرفة بوưوƟ عملياƘ في Ʊƍار المترابƱة مǇ اǕنشƱة  كسلسلةالمƌسسة كلǌا 

 و المحور الوسيƱ لتƮƤيƭ النƽقاƘ التسيير في المƌسسةوưوƳ مالنشاƱ تنبƴ مǇ كونǊ يعد ǌƽوǅ لم

 Ƙة كالمنتوجاƽالتكل ƯغراǕا  وƦǌو ل Ü ƘدماƤا المفقد الƦǋ يưح  ǅوǌƽيبالعديد Ü Ƙاƽالتعري Ǉم Ơتي 

 ǅوǌƽا المƦǋ ƾل لحقائưفƊ Ơيưا توǌمن Ưتحليل البع.  

                                                 
                            .                                                  .                        62نجوى عبد الصمد ،مرجع سابق،ص-1

                                

 Ü دراسة ميدانية Ü اǗدارÜ ǐ اǕردنية الربحية في المƮاريƻ لتحسيABC Ǉمنير شاكر محمد استƤداǅ نƲاǅ / د : المƮدر  
 .  ƭ44  . 2003ديسمبر . Ü اǕردǇ 95العدد 
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لى تحقيƾ  تǌدƍ ƻالتيعبارة عǇ مجموعة مǇ اǕعمال Ɗو المǌاƊ ) ǅنǊ النشاƱ (C.Berliner) عرƻ قدف

    2) الƱويلƊوưƍافة قيمة معينة Ɗو تسمƠ بتحقيǉƦǋ ƾ اưǗافة في المدǎ القƮير 

 موادƊ ÜساليÜƔ تكنولوجياÜتوليƽة مǇ مجموعة مكونة مƊ ǇشƤاƊ  ) ÜƭنǊ النشاƱ (Brimson)عرƦǋ ƻا و

   .  1) معينة ƤدمةمحيÜƱ تجتمƴ لتقديǅ منتوƊ Ɯو  

 و بكيƽية ماالنشاǋ Ʊو عبارة عǇ القياǅ بƽعل : (رǎ نشاƦƍ Ʊ ي Ƥƈر للتعريƻ قدǅ فقد  Ɗ (M. Lebas)ما

 ǇƊ وراƇ كل نشاǋ ƱناƊ ǁفعال تستǌلǁ موارد يعني و Ʀǋا Ü 2) في Ʀلǁ حجما مǇ المواردمستǌلكة Ü معينة

ƻوجود التكالي Ɣو التي تعتبر سب.  

 ǋو مǌمة ƤاƮة Ɗو النشاƱ (وǋو ǇƊ ) Berliner( مشابǌا لتعريƻ ا اقترƟ تعريƽفقد Ɗ (Gervais)ما 

 Ǉة مƨالمنج ǅاǌالم Ǉمجموعة مƩƽنǇمعي Ɯمنتو ƜنتاǗ افة قيمةưƎب Ơبيعة و التي تسمƱ3) ال.  

 التي تسعى و فيما بينǌا  المتناسقةمجموعة مǇ المǌاǅ اǕساسية و ( النشاƊ ƱنǊ فيعتبر Ɗ (Melyon)ما 

 ƾلتحقيƻدǋال Ǉة مƽالناتجة على تولي ǅاǌالم ǉƦǋ Ü 4).التكنولوجيةموارد البشرية و  محدد مسبقا   

 ǇƊ المƌسسة عبارة يعتبر يعرƻ النشاƱ على مستوǎ جد شامل في المƌسسة حيƚ فƎنƊ (M.Porter) Ǌما

   ما سمŇاǉ بسلسلة القيمـة   مجموعǌا  في التي تشكل  و المترابƱة و المتناسقة اǕنشƱة  مǇعǇ مجموعة  

 ميƨة بƦلǁو الƤدماƘ التي تقدمǌا المƌسسة لعمǚئǌا مكتسبة  القيمة للمنتجاưƍƊ Ƙافة التي تǌدƍ ƻلى و

  .تنافسية

Ǉم ƻل التعاريǚƤ تبنيالسابقة ǇƊ ر جلياǌƲي  ǅوǌƽفي  م ǅǋيسا ǚƤل مدƛيم Ǌة يبرر بكونƱنشǕتحليل ا

 نƲاƊ ǅساƩ تعقيد المƌسساƘ و ƍنشاƇ القيمة للعمÜƇǚ كما Ʀǋ ǇƊا البعد التنƲيمي الǐƦ يشكل فǅǌتسǌيل 

ABC لƛةم العامل اليمƽالتكل ƚلحدو Ɣسب.  

 التالي لمǌƽوǅ النشاƱ و الǐƦ نعتبرƊ ǉشمل و ƊوƠư مǇ التعاريƻ السابقة التعريƻ في النǌاية نقدǅ و

ǊاحبƮل (P.Lorino)  5  ǐƦيعتبرالǇƊ Ʊو النشاǋسسةƌفعال في حياة المƋب ǊƽƮو Ǉو ...  كل ما يمكǋ و

  :  المǌاǅ اǕساسية مǇمجموعة 

  . معرفة Ɗو مǌارة ƤاƮةتستلǅƨ . مƱ Ǉرƻ فرد Ɗو فريƾالمنجƨة - 

  ).نƩƽ العوامل تƛƌر ƍيجابيا Ɗو سلبيا على Ɗدائǌا (اǕداƇ مǇ وجǌة نƲر سلوǁ المتجانسة - 

                                                 
2  -  J. Luc Arrègle  Op.Cit p 178.  
3-  I DEM  
 
1 -IDEM 
2 -  M.Lebas « comptabilité analytique basée sur les activités , analyse et gestion des activités » , Revue 
française de comptabilité , N°226 Septembre 1991.  
3 – M. Gervais.OP.CIT.P.171 
4 –G.Melyon.OP.CIT.160. 
5  -P.lorino. OpCit.pp 29.30. 
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 - Ơمحددة بدقة و تسم ƘرجاƤم ǅة بتقديƨو غير مادية متميƊ مادية Ƙكان Ƈسوا  ) Üمورد ƴعقد م

  ...).جودةقƱعةÜ مÜƱƱƤ اƤتبار  

  )داƤلييƊ Ǉو ƤارجييǇ(جل ƨبوƊ Ǉو عدة ƨبائǇ  مƊ Ǉالمنجƨة - 

ساعاƘ اليد العاملةÜ ساعاƘ عمل اÜƘǙǓ متر مربƱ ÜƴاقةÜ ( مǇ مجموعة مǇ الموارد المنƱلقة - 

ƘياƱمع.(  

  . الشكل التالي يبيǇ نموƜƦ النشاƱ في المƌسسةو

  نموƜƦ النشاƱ في المƌسسة: 15 رقǅ شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ƻيưي P.lorino ǇƊا  Üسسة يومياƌفراد المƊ Ǌب ǅي كل ما يقوǋ ةƱنشǕƦƍ بيعية لتسييرƱيعد الدعامة ال 

  . ǋي التكلƽةÜ النوعيةÜ اǕجلÜ الحجǅحولǌاƊداǋƇا Ü كما ǇƊ للنشاƱ عدة Ɗبعاد نǋƍ ŇƔƮتمامنا 

         :                                                                  بـ تحديد اǕنشƱة يسمǇƍ Ơو
     

 - Ǉة تحسيƽتحديد سعر التكل .  

   .Ɗ (Sous-traiter)و تحويلǊ للƺير النشاƱ اƤǗتبار بيǇ اǗستمرار في تسǌيل - 

  . تنƽيƦ اǗستراتيجية تسǌيل - 

  . عديمة القيمة اǕنشƱة سياسة تحسينية تسمƠ بƎلƺاƇ تƱوير - 

  . تحقيƾ تسيير الجودة الشاملة تسǌيل - 

 - Ɯدماƍ المالي Ƈداǖل Ʃيليو  مقاييƺالتش.  

Ǉموردو 
  

 منــتوجـاƊ ƘنــــشƱة مــوارد

Ǉيـدوƽالمستـ 

 تكنولوجيا
  Ɗجــل
  جودة
  تكلƽة

 عمل وحدة
ǅحج  
   وحدةتكلƽة

Source : P.lorino Op. Cit p 30. 
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  . العǚقاƘ المتداƤلة بيǇ اǕنشƱةتسيير - 

  

  

  

I. 2 .1 .2  Ǆƕخصا ǋاǂالن:    

    Ǉم Ǉالسابقة يمك ƻل التعاريǚƤ ǇƊƨة تتميƱنشǕا ǇƊ ƭلƤالتالية نست ƭائƮƤ1بال:  

1- Ʊالنشا Ǉستجابة لقوانيǚالمتجانسة ل ǅاǌو مجموعة المƊ ةƮاƤ مةǌم Ǉم Ǉيتكو ǁالسلو 

 ǐادƮقتǙالتكالي(اƇداǕو ا ƻ (حيحة و متناسقةƮ ريقةƱب.  

  . تسمƠ بتحقيƾ ناتƍ Ɲجمالي مشترǁ ووحيدمتƽردة النشاƱ مǌارة فردية Ɗو جماعية يحدد -2

3- ƻدǌت ƘǚƤلى تحويل المدƍ ةƱنشǕمعلوماتية( ا Üافة) ماديةưقيمة م ƘاƦ ƘرجاƤلى مƍ.  

I. 2 .1. 3  ǜة تصنيǎǂ2األن:   

 حسƔ عدة معايير اǕنشƱة Kaplan &Cooper و M.Porter و  Ʈ    P.Lorinoنƻ كل مǇلقد    

  :  يلي كماƍلى عدة فئاƘ مǌمة نستعرǌưا 

Ǘتصنيف  : أوLorino.P  :   

ƻنƮي Lorino ةƱنشǕا Ɣعدة حس Ǉم ƩسƊ اǌمǋƊ كرƦن :  

  .التƮنيƻ حسƱ Ɣبيعة اǕنشƱة   * 

  .التƮنيƻ حسƔ التƮƤيǕ ƭغراƯ التكلƽة   * 

    1 -  ƻنيƮبيعةالتƱ Ɣة حسƱنشǕا  :  

  :  اǕساƍ Ʃلى ƛǚƛة فئاƘ و ǋي Ʀǋا ƮنƘƽ اǕنشƱة حسƔ لقد    
  
 Ɗو في تƮور Ɗو تƮميǅ منتوƊ Ɯساساو تتمƛل   ): Activités de Conception ( التصور  أنشطة *

 ǅاƲن ǅميƮت Ü انيةƨمي Ü ةƱƤ ƴưو Üعملية Ǉو تحسيƊ ويرƱبت ǅالقيا Üدمة جديدةƤجديدƻللتكالي ...  

 المƮƮƤة لǉƦǌ اǕنشƱة ǋو ǇƊ اǗدارة نادرا ما تƾƛ في ƍنƽاƾ القيمة الƽعلية باǋǙتماƔǅ الجدير  الجانƊما

 Ưا في بعǌعلي ƾلƱالتي ي Ƙالعمليا ǁبتل Ƙقاƽالن ǉƦǋ ƱرتباǙ ǁلƦ ا وǌلǇحياǕا      Ƈالسودا ƾناديƮبال 

                                                 
1 – H. Bouquin .OP .cit . p174. 

 2-  ǅعتماد على تǗر باƮا العنƦǋ عدادƍ :  
- P.Lorino OP. cit . pp 254 – 358  . 
 -  ǋǇورنجر ƾساب ƴمرج Ü ǇروƤƈ 734-731. و    .                                                                                                     
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)Black boxes (  Ƙالعمليا ǁي تلǋ ا كعمليالتيوǌمǌƽل تǌالس Ǉم Ǉيكو Ǚ       ويرƱو الت ƚالبحو Ƙا

  . ǉƦǋ اǕنشƱةƮƤائƭ بعƯ جوانƔ تƮميǅ المنتÜ Ɲ و في ما يلي نƦكر ǅǋƊ  و

 - ƘǚƤل في الموارد البشرية الرئيسية المدƛة تتمƱنشǕا ǉƦǌفكار( لƊ ÜƘوق. (...  

  . الحƮول على معلوماƘ دقيقة حولǌا Ʈعوبة - 

  ) .ƍنشاƇ القيمة( نتيجتǌاعلىالحƮول عليǌا و اǗنƽاƾ  التكرار نƲرا للبعد الƨمني بيǇ قلة - 

 - ǅا يتǌر عليƛƌارجية تƤ ةƱنشƊ لǚƤ Ǉا مǌدائƊ ǅة ( تقييƱنشƊبعدية. (  

  . مƤرجاتǌا اǕساسية في المعلوماƘ تتمƛل - 

  ) .تحديد القيمةÜ و التƋكد مǇ الجودة( قياƩ النتائƮ Ɲعوبة - 

 - Ƴاƽكد ارتƋالت ǅدرجة عد .  

و تتعلƊ ƾنشƱة اǗنجاƨ بالمǌاǅ العملية الكǚسيكية ):  Activités de réalisation(   اǕنجازأنشطة* 

 Ǉعلى تقني ƨالتي ترتكƝنتائ ÜجورǕا ƴدف Üواتيرƽعداد الƍ ÜنتاجيةǗة اƱنشǕار التجربة كاƛƈ يل وƺالتش 

Üƴالبيƴيƨالتالية ...  التو ƭائƮƤة بالƱنشǕا Ǉئة مƽال ǉƦǋ ƨو تتمي :  

 - ƘǚƤة المدƱنشǕا ǉƦǌلت الرئيسية لƛفي الموارد المادية تم ) ƻتكالي Ü يد عاملة Ü مواد مباشرة

  ...) .الƱاقة

 - Ƙمكانياƍ اǌتƲحǚا و مǌعمليات ƴيل ماديا تتبƮƽو بالت .  

 - ƘاƦ بيعة متكررةƱ .  

  ) .ƤدماƘمنتجاƊ Ƙو ( قياƩ نتائجǌا سǌولة - 

   .الجودة تحديد القيمة و التƋكد مǇ سǌولة - 

 - ǎمستو Ʊو بسيƊ Ʊكد متوسƋالت ǅنتاجيةكما( عدǗة اƱنشǕفي حالة ا .(  

 الƮيانة بمǌƽومǌا الواسƴ في ƊنشƱةو تتمƛل ) :   Activités de maintenance( الصيانة أنشطة* 

 و اƮ ÜƘǙǓيانة اǕنƲمة المعلوماتيةÜ تكويǇ المعداƮƘيانة جميƴ الموارد الدائمة للمƌسسة مƛل Ʈيانة 

 Ǉيانة و تحسيƮ ÜفرادǕاǅƲالن ... ƻدǌب ǁلƦ يادة وƨ سسة وƌللم ǐادƮقتǗالمال ا ƩƊعلى ر Ʋاƽالح

  :  لǊ و تتميǉƦǋ ƨ اǕنشƱة بكونǌا الحالياǗستǚƺل 

  . ƊنشƱة وسيƱة بيƊ ǇنشƱة التƮور و ƊنشƱة اǗنجاƊƨنǌا   -     

     -   Ƴالتكرار تتنو ǅيانة الدورية المبرمجة و عدƮالتكرار كال Ǉا بيǌاتƇجراƍ ƭيƤكالتش.  

  :      حسƔ التƮƤيǕ ƭغراƯ التكلƽة ƻلتƮنيا  - 2    

    ƻنƮي P.Lorino ةƱنشǕلى اƍ ƩساǕا اƦǋ Ɣحس  :  
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 تتبعǌا Ɗو توجيǌǌا ǕغراƯ يمكǇو ǋي اǕنشƱة التي ) :  Activités primaire(أنشطة أولية * 

   .اقتƮادياالتكلƽة على ƊساƩ وحدة عمل منƱقية و بƱريقة ممكنة 

و ǋي اǕنشƱة التي Ǚ يمكǇ تتبعǌا              :  )Activités secondaire(أنشطة ƙانوية * 

 )Non traçable  ( ƚة حيƽالتكل ƯغراǕǇƊ لةƃو المشك Ü ǎرƤƊ ةƱنشƊ وƊ Ʊتابعة لنشا Ǉا تكوǌرجاتƤم 

 مÜ ǚƛ و عليǊ فƎنǊ يتǅ تƮƤيƭ تكاليǉƦǋ ƻ اǕنشƱة على اǕنشƱة اǕولية كالƮيانةبالنسبة لǌا دعما 

 ǇƊ يكوǇ يمكǇيتǅ تحميل التكاليƻ للمنتوجاƊ Ƙو ǐǕ غرƯ تكلƽة Ƥƈر Ü و تجدر اǗشارة ƍلى ƊنǊ  حتى

 Ưرƺبالنسبة ل ǁلƦك Ǉيكو Ǚ و Ǉة معيƽتكل Ưرƺولي بالنسبة لƊ ƱةالنشاƽرتكلƤƈ .  

   :  Porter. Mتصنيف    : ƙانيا

يعتبر المƌسسة Ɗنǌا مجموعة مǇ  سابقا ƊنƦ Ǌكرنا Ƥƈر لǖنشƱة Ü حيƚ تƮنيƽا ǅ M. Porter قدلقد    

 تسعى في مجموعǌا لتقديǅ قيمة للƨبوǇ و Ʀǋا مǚƤ Ǉل ما سماǉ التياǕنشƱة المترابƱة و المتناسقة و 

 ƚبسلسلة القيمة حيǅما تقسǋ و Ǉرئيسيتي Ǉلى فئتيƍ السلسلة ǉƦǋ اǌمن ƻلƋة التي تتƱنشǕة :  اƱنشǕا

  . و اǕنشƱة الداعمة الرئيسية

 بƎنشاƇ مباشرةو ǋي تلǁ اǕنشƱة التي لǌا عǚقة  :  ) Activités principales(الرئيسية  األنشطة* 

  :  ƍلى ƤمƊ ƩنشƱة تتمƛل في بتƮنيǌƽا  M. Porter و قد قاǅ  للƨبوǇالقيمة في المنتوƜ بالنسبة 
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  ƍلƣ ...  تتمƛل في ƊنشƱة اǗستقبال Ü المناولة Ü التƽريÜ Ƹ المراقبةو : الداƢلي اǕمداد

ƚنتاǕة  : اƱنشǕل في كل اƛةو تتمƱة المرتبƱنشƊ Ǉا مǌو ما يرافق ƘرجاƤلى مƍ ƘǚƤبتحويل المد 

  .ƍلƣ...  و مراقبة النوعيةاǕجƨǌةملحقة مƛل Ʈيانة 

 كالتƨƤيǇ المنتƝ النǌائيÜ نقلÜǊ للمنتوجاƘ بالتوƨيƴ المادǐ المرتبƱة يƭƤ اǕنشƱة  و : الƢارجي اǕمداد

  ...الƱلبياƘالتƽريÜ Ƹ معالجة 

Ƽو التسويƲة التسويقية  و :  البيƱنشǕل في اƛتيار تتمƤكا Ƙو قنوا ƴيƨار التوǌشǗالعامة و  ا Ƙقاǚالع  

  . المبيعاƘ وتحديد السعرترقية و 

ƖدماƢ ماƲبعد البي  :   Ǉيانة و تكويƮ و Ɣتركي Ǉم Ɯا المنتوǌلبƱالتي يت ƘدماƤي الǋ ووƘرشاداƍ    

  . قيمتǊ لدǎ مستعمليǊ غيرǋا و التي تدعǅو

تعمل ǉƦǋ اǕنشƱة على مساعدة اǕنشƱة الرئيسيةÜ  : (Activités de support) الداعمة األنشطة *

 Ǚ اǌبدون ƚحيǇل فييمكƛي و تتمƺا كما ينبǌعمالƊ ǅتماƍ ة الرئيسيةƱنشǖل :  

  .Ɯ  عǇ كل اǕنشƱة المتعلقة بوƲيƽة الشراƇ لمستلƨماƘ اǗنتاعبارة ǋي و  :التموين

  . عملية اǗنتاƜ وو ǋي مجموƳ اǕنشƱة التي تعمل على تحسيǇ المنتوƜ   : التكنولوجي التطوير

و ǋي كافة اǕنشƱة المتعلقة بتسيير اǕفراد داƤل المƌسسة كالتوƲيÜ ƻ الترقيةÜ  :  البشريةالموارد تسيير

Ǉالتكوي...  

رة العامة ƊنشƱة التƱƤيÜ Ʊ المالية Ü  تتمƛل في مƤتلƻ الوƲائƻ اǗدارية كاǗداو : المؤسسة بنية

  ƍلƣ... المحاسبة

  

  

  

   :M.Porter التالي اǕنشƱة حسƔ سلسلة القيمة لـ الشكل يوƠư  و

  سلسلة القيمة لبورتر: 17 رقǅ  شكل

  
  

              
  

  

  

  

  

  للمؤسسةالقاعدية البنية

  البشريةالمواردتسيير

 التكنولوجي التطوير

 التموين
 ما خدمات

 بعد البيع
 لتسویقا
   البيعو

  اإلمداد
  الخارجي

  اإلمداد اإلنتناج
  الداخلي

 رئيسيةأنشطة

 أنشطة
  داعمة
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   : Cooper et Kaplanتصنيف  : ƙالƙا

 المتحدة و قد قدما الوǙياƘ في Ɗ  ǅABCبرƨ رواد نƲامCooper et Kaplan Ǉكل مǇ  يعد    

 باǙعتماد على معيار المستوǎ التسلسلي Ɗو ƦلǁتƮنيƤƈ ƻر لǖنشƱة يƤتلƻ كلية عǇ تلǁ التي سبقتǌا و 

  .الƱبقي لǖنشƱة 

ƻنيƮلى تƍ ا المعيارƦǌة وفقا لƱنشǕربعة اƊ يǋ رئيسية Ƙفئا  :  

   .ة وحدة المنتج ال على مستوƊǎنشƱة - 

  . الدفعة  مستوǎعلى ƊنشƱة - 

  . مستوǎ نوعية المنتجاƘ على ƊنشƱة - 

  .لمƮنƴ ا مستوǎ على ƊنشƱة - 

 معينةو ǋي اǕنشƱة التي يرتبƱ حدوǌƛا بƎنتاƜ وحدة منتوƜ  : ة وحدة المنتج ال مستوǌعلى أنشطة* 

 Ƙالوحدا ƴرديا مƱ متناسبة Ǉة تكوƱنشǕا ǉƦǋ اǌلكǌالموارد التي تست ǇƊ المنتجةبمعنى ǉƦǋ لةƛمƊ Ǉو م 

  .ƍلƣ... الƮباغةÜ ) التشكيل(التقƱيÜ ƴ تركيƔ اǕجƨاÜ Ƈ القلد : ǕنشƱة ا

 بالنسبة لكل دفعة اǗنتاǋ Ɯي اǕنشƱة التي تƊ ǅداǋƇا لدعǅ عملياƘ و:   على مستوǌ الدفعة أنشطة* 

 اƘالدفع  عدد مƱ  ƴرديا  تتناسƔ اǕنشƱة  ǉƦǋمǇ دفعاƘ اǗنتاƜ و بالتالي فǇƎ الموارد التي تستǌلكǌا 

ƍعداد اÜ ƘǙǓ عملياƘ اǕمر بالشراÜƇ :  كل منتوƜ و مƊ Ǉمƛلة ǉƦǋ اǕنشƱة مƊǇو المجموعاƘ المنتجة 

Ƙمناولة الموادعمليا ÜƜنتاǗمر باǕا  ...ƣلƍ.  

 بǌا لدعǅ العملياƘ الƤاƮة بكل القياǅو ǋي اǕنشƱة التي تǅ  :  على مستوǌ نوعية المنتجاƖأنشطة *

Ƙالمنتجا ƳنواƊ Ǉم Ƴنو ǇƎا فƦǌتابعة الموارد على حدة و ل Ǉة تكوƱنشǕا ǉƦǋ ƻرƱ Ǉلكة مǌالمست 

 عملياƘ التƮنيÜ ƴ و ǋنا يمكǇƊ Ǉ تكوǇ تكاليǉƦǋ ƻ اǕنشƱة في Ʀǋا تعقيدلدرجة تعقيد المنتƊ Ɲو درجة 

 ǎةالمستوƽتلƤم  Ǉع  ƻتكالي Ɯر  منتوƤƈ  Ɣبسب ǁلƦ و ǎالمستو Ʃƽعند ن ƻǚتƤا  Ƙالعملية مسارا  

 نجد رقابة الجودة Ü اƤتباراƘ المنتƍ Ü Ɲدارة اǕنشƱةالتشƺيل بالنسبة لكل منتوƜ و مƊ Ǉمƛلة Ɗ  ǉƦǋو

 ǅميƮت Ü ƴƱالق ǇوƨƤمƝالمنت...ƣلƍ.  

  

Source : Mepoter l’avantage concurrentiel des nation inter Editions paris 1993 p 44 
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 التي تǅ القياǅ بǌا لدعǅ عملياƘ المƌسسة ككل Ü اǕنشƱةو ǋي تلǁ : المصنƲ  على مستوǌ أنشطة* 

بالمنتوجاƘ وحدǋا و لƦǌا فǇƎ الموارد التي تستǌلكǌا ǉƦǋ  يمكǇ ربǌƱا Ǚلكونǌا تƤدǅ التنƲيǅ ككل و 

 Ǚ ةƱنشǕاǇيمك Ü سسةƌالم Ǉع ǇǚعǗا Ü ةƱنشǕا ǉƦǋ لةƛمƊ Ǉة محددة و مƽتكل ƯغراǕ اǌدارة تتبعǗا 

  .ƍلƣ... العامةÜ اǗنار ةÜ الحراسة

I . 2 . 2 ة مسبباتǞلǦالت :   

I . 2. 2 .1 ǫهوǞمƚة  مسبǞلǦالت  :   

    Ǉƍاع  ǅاƲتماد نABC كمحور على Ʊاستعمال النشا Ɗمبد Ʊة وسيƽالتكل ƯغراǕ Ƙقاƽالن ƭيƮƤلت 

عند توƨيƴ التكاليƻ غير المباشرة على ) النتيجة -  السبƔ (يعد تجسيدا واưحا و معمقا ǙستƤداǅ معيار

  . ǋǕمية تƮƤيƭ التكاليƻ وفقا لمسبباƘ حدوǌƛا قاƱعاƊغراƯ التكلƽة Ü و تبيانا 

 Ǉƍ نجاوƟ ƻالتكالي ǅاƲبشكل على ن Ʊة لكل نشاƽالتكل Ƙساسا على تحديد مسبباƊ ƨة يرتكƱنشǕا ƩساƊ 

 ƚحي ƾدقيǅل تتǚƤ Ǉسسة مƌة بالمƨة المنجƱنشǕلكة باǌة الموارد المستƽتكل ƴعملية تتب ǅداƤاست ǉƦǋ 

 Ƙالمسببا(Les Inducteurs) و  ǅدƤا التي تستưيƊ  في  ƻتكالي ƴة تتبƱنشǕوحدعل  ا  Ü ƜنتاǗا Ƙا

 Ɣمسب ǇƎف ǅƛ Ǉةو مƽل  التكلƛو يم Ʊا بالنشاƱمرتب ǚعام Ɲينت  Ʊالنشا ǅداƤاست Ǌعن Ưالموارد لبع 

  . بالمƌسسة المتاحة

  Ǌو يوجƊ ي يقودƱالعامل ال ǊنƊ ةƽالتكل Ɣمسب ƻتعري Ǉيمك ǊنƊ ƚالبح Ǉول مǕل اƮƽوكما ورد في ال

 Ưرƺالمتعلقة ب Ʊالنشا ƻةتكاليƽنحتكل Ǉمعي   ǅئǚم ǎمد Ǉمư و Ǉمعي ǁل فترة وو سلوǚƤ 

 مجال تحسيǇ في Ʊ ABCريقة  بǌاجوǋر اưǗافاƘ التي جاƘƇ  ويعد مƱƮلƠ مسبƔ التكلƽة .معينة

ƇداǕا Ǉو تحسي ƻالتكالي Ɣحسا.Ɗ ǊاتƦ لƮƽا في الưيƊ وبيناǇ يرةƺالمت ƻريقة التكاليƱ Ƙƨا ركǋودǌج 

نا نجد فƎن حجǅ النشاƱ و بƦǌا  ǋواعتبرǇƊ Ƙ مسبƔ التكلƽة الوحيد التحليلية على التكاليƻ المتƺيرة فقƱ و 

 ǇƊريقةƱال ǉƦǋ  قد  ƘشارƊ ريقةƱ لىƍ منياư ABC واحد و Ƴبنو ƘƦƤƊ اǌلكن  Ʊيير فقƺلت Ƙالمسببا Ǉم

ƻو  التكالي Ü Ʊالنشا ǎو مستوǋ التي تعتبر  و ƻالتكاليǙ  Ʊالنشا ǅا حجǌيسبب  ƻابتتكاليƛ ة ǊنƊ Ǚƍ Ü  قد

ƛ التقليدية ǅƲور النƮابتة في تƛال ƻالتكالي ǉƦǋ ǇƊ Ƙتعدب ǇƊ مما يعني Ü ويلƱجل الǕيرة في اƺمت ƻتكالي 

   لǅ تعد مناسبة لتتبƴ معǅƲ التكاليƻ المتƺيرة في اǕجل الƱويلاǕحجاǅمسبباƘ التكاليƻ التي تعتمد على 

Ɗدƍ ǎلى التوجƍ Ǌلى استعمال عدة مسبباƦǋ  Ƙا ما و.  في السنواƘ اƤǕيرة بشكل كبيرنسبتǌا دƘو التي ƨا

  . المتعلقة بالحجوǅ فقƱ بالمسبباƘاǙكتƽاƇ  بدل للتكلƽة 

 مسبƔ التكلƽة ǋو مقياƩ يعكƩ السبƔ اǕساسي في ƍنǚƱقا لما سبƾ يمكǇƊ Ǉ نƤلƍ ƭلى ǇƊ و     

 ينƱوǐ على بحيƚو ينبƺي اƤتيارƊ ) Cost Pool  ( ǉو مجمƴ تكلƽة نشاƱتكويǇ عنƮر التكلƽة داƤل كل 

 ǊنƊ كما Ü Ʊكل نشا ƘرجاƤالموارد و م ǅداƤاست Ǉحة بيưقة سببية واǚيوجدع Ƙللمسببا Ǉمستويي  :  
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ǌاألولالمستو  :   ƭƤيǁتل  Ƙالتي  المسببا ǅدƤو تستƊ ةƱنشǕالموارد المتاحة على ا ƭيƮƤفي ت 

  . اǕسباƔ الحقيقية المƛƌرة على النشاƱ بمعنىمجمعاƘ اǕنشƱة 

يƭƤ تلǁ المسبباƘ التي تستƤدǅ لتƮƤيƭ و تتبƴ تكاليƻ اǕنشƱة على ƊغراƯ  :  الƙانيتوǌالمس

Üةƽالتكل ǐƦو ال Ʊكل نشا Ǉم ǁǚǌستǙا ǎمستو Ʃبقيا Ơالتي تسم Ʃالقيا Ƙبمعنى وحدا ƴسيتب Ưغراǖل 

  .حسƔ استƽادتǌا منǌا 

 العمل ووحداABC Ƙيƻ في نƲاǅ مراعاة عدǅ الƤلƱ بيǇ مسبباƘ التكالتجدر اǗشارة ǋنا ƍلى ǋƊمية و

  يشير  ƦلǇǕ ǁ وحداƘ القياƊ Ʃو العمل ليسƘ دائما مسببا للتكلƽة Ü و في Ʀǋا الƮدد وفي النǅƲ التقليدية 

H.Bouquin  ǇƊ لىƍ ) : ǇƊ Ǉيمك Ǚ Ʊالنشا ƔمسبǇيكوǇا كاƦƍ Ǚƍ معلومة كاملة  Ƙالوق Ʃƽفي ن  

Ʊا النشاƦǌل Ʃفوحدة العمل تقو... وحدة قيا ǅجةƦا         بنمǌƛحدو Ɣا سبǋاعتبار Ǉيمك Ǚ متجانسة و ƻتكالي 

ǚ يمكǇ ف المسبƔ الǐƦ يحرǁ النشاƊ Ʊما القانوǇ اǕساسي الǐƦ يحكمǌا ǋو عǚقة ƍرتباƱية ƍحƮائية Ü و

 Ʊالنشا ƻتكالي Ƙا كانƦƍ Ǚƍ وحدة عمل Ǉيكو ǇƊت التيƔا سبǌƛ1) متجانسة  في حدو        .   

I. 2. 2. 2  تǜالمسببات صني:    

  :ǋناǁ تƮنيƽاƘ عديدة لمسبباƘ التكاليƻ سنستعرǋƊ Ưمǌا فيما يƋتي 

Ǘمرحلة  : أو ƒالتكاليف معالجةحس  :  

ƻنƮما تǋ و Ǉلى مجموعتيƍ ƩساǕا اƦǋ Ɣة حسƽالتكل Ƙمسببا  :  

بالتالي  ولى اǕنشƱة  عو ǋي مسبباƘ تتعلƾ بتƮƤيƭ الموارد :  مسبباƖ تكلƻة المرحلة األولى - أ  

   ).Ressource drivers(  و يƱلƾ عليǌا مسبباƘ الموارد باǕنشƱةفǌي تستƤدǅ لربƱ تكاليƻ الموارد 

  ƒ -انيةƙة المرحلة الƻتكل Ɩمسببا  :  Ƙالمنتجا ƻرƱ Ǉة مƱنشǕا Ʀاƽباستن ƾتتعل Ƙي مسبباǋ و

 يƱلƾ عليǌا مسبباƘ اǕنشƱة   و  فǌي تستƤدǅ لربƱ تكاليƻ اǕنشƱة بالمنتجاƘ بالتاليو ) ƊغراƯ التكلƽة(

 )Activity drivers. (  

   :ƍ 1لى مجموعتيǇ فرعيتيǇ و ǋما اǕنشƱة مسبباCarla Mendoza  Ƙ قد قسمƘ  و

 *Ɩمسببا Ƽتتعل Ɩالمتكررة بالعمليا ) Transaction drivers : (  عملية تستعمل في Ƙي مسبباǋ و

  . )لة المنتوجاƘ المعياريةحا( ƍستǁǚǌ المنتوƜ لنƩƽ الوقƘ مǇ النشاƱ حالة

 *Ɩمسببا Ƽتتعل Ɩاصة بالعملياƢال )Duration drivers  :(  كا للمواردǚǌستƍ ƔلƱتت Ƙي مسبباǋ و

 ƻǚتƤƎب ƻتلƤي Ƙا الوقƦوكƯغراƊ ةƽمعينة( التكل ƘاƽƮ Ɣو حسƊ ƘلبياƱال Ɣحس ƜنتاǗحالة ا.(  

  :  تكاليف األنشطة تسلسلحسƒ درجة  : ƙانيا

                                                 
1 – H.Bouquin .OP cit . p 94. 
1 – P .Laurent Bescos , C.Mendoza .OP cit . p53. 
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 مǇ السببية    مستوياƘ التكاليƻ وفقا لƦǌا اǕساƍ Ʃلى Ɗربعة مسبباƮ Cooper et Kaplan  Ƙنƻ لقد    

  :  ǋي و

  - ƖمسبباƖالوحدا ǌة على مستوƻحجم(  المنتجة  تكلƚنتاǕا  : ( Ƙي مسبباǋ وǁلǌتست Ưبع 

 ǅة التي يتƱنشǕبا ƾي تتعلǌف ǁلƦو ب Ƙالمنتوجا ǅحج ƴم Ɣاالموارد بالتناسǋƌداƊا  في كل مرǌفي Ɲة تنت

Ɯوحدة منتو.  

  - Ɩمسببا ǌة على مستوƻتكل Ɩو : الدفعا Ɯنتاƍ اǌفي ǅالموارد في كل مرة يت ǁلǌتست Ƙي مسبباǋ 

 على مستوǎ دفعة اǗنتاƜ تبعا لعدد دفعاƘ اǗنتاƜ و ليƩ لعدد التكاليƻدفعة مǇ المنتجاÜƘ حيƚ تتولد 

 ƘالمنتجةالوحداǙ ǊنƊ و المباعة بمعنىƊ توجد ǚالدفعة   ع ƻتكالي Ǉتوقة بي ǐƦال ǅالحج Ǌالدفعة شمل ǉƦǋ 

Ƙوحدا Ǉم.  

  -ǌة على مستوƻتكل Ɩنوعية مسببا  Ɩيو :  المنتجاǋ ǅلى دعƍ نتيجة الحاجة Ƌالتي تنش Ƙالمسببا 

 ǉƦǌب Ƙالمنتجا ƳنواƊ Ǉم Ƴكل نو ƜنتاƍةƱنشǕا ǇƊ Ǉيمك ǎا المستوƦǋ في Ƙالمسببا ǇƎف Ǌعلي Ƈو بنا 

 Ü كنشاƱ الƽحƭ لبعƯ المنتجاƊ Ƙو Ʈƍدار Ɗوامر التعديǎ ƘǚاƤǓرمنتجاƘ دوǇ ترتبƱ ببعƯ ال

  . المƱلوبة مǇ العمƇǚ المواƽƮاƘالǌندسية لمقابلة 

 المسبباƘ التي تتعلƾ بƋنشƱة الدعǅ العاǅ التي تعتبر ưرورية ǋيو :  مصنƲ مسبباƖ على مستوǌ ال-  

 ƴنيƮالت Ƙعمليا ǅففيلدع ǁسسة ككل و تشترƌفي  الم ǊنƊغيرÜ اǌنواعƊ ƻǚتƤعلى ا Ƙالمنتجا ƴا جميǌي

 التكلƽة و ƊغراÜ Ư يعد مǇ الƮعوبة بمكاǇ تحديد العǚقاƘ السببية بيǉƦǋ Ǉ اǕنشƱة و مƤتلƻ الحقيقة

 Ü و يوƠư الجدول التالي بعƯ كيƽيةلƦǌا فƎنǊ يتǅ تحديد ǉƦǋ المسبباƘ في كƛير مǇ المƌسساƘ بƱريقة 

  .الƱبقي لǖنشƱةالمسبباƘ حسƔ التسلسل 

  عǇ مسبباƘ التكاليƊ ƻمƛلة :  3 رقǅ جدول

 

Ʊاألنشطة أنوا Ʊأنوا Ɩالمسببا 

 

  اƘ المنتجة على مستوǎ الوحدƊنشƱة

 

Ƙساعا ƘǙǓعمل ا  . 

Ƙساعا ǐالعمل البشر .  

 .  وحداƘ المƤرجاƘ عدد

 

  على مستوǎ الدفعةƊنشƱة

 .  اǕوامر المنƦƽة عدد

Ǉƨالمواد المتناولة و .  

  . مراƍ Ƙعداد اƘǙǓ عدد

 . ساعاƍ Ƙعداد اƘǙǓ عدد

 . مراƘ الƽحƭ عدد 
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  . ساعاƘ الƽحƭ عدد اƘ المنتج نوعية على مستوƊǎنشƱة

  . اƤǙتباراƘ عدد

   .اƤǙتباراƘ ساعاƘ عدد

  . ƊنواƳ القƴƱ عدد

  . ساعاƘ التƮميǅ عدد

 . Ɗوامر التƺيير الǌندسي عدد

 

 مƮنƴ على مستوǎ الƊنشƱة

 :  بƱريقة كيƽية تحدد

 - Ƙدار مرتباƍة ƴنƮالم .  

 - Ɣرائưالعقارية ال ƘميناƋو الت  .  

 - ƻدارة تكاليƍ فرادǕا .  

 - ƻتكالي Ɣتدري Ǉالعاملي .  

 

 
ƴالمرج :  ƫتƍ ǐر ÜƩنوري ǁيريƍǇجارسو ƭ ƭ Üƾساب ƴمرج Ü 229 Ü230-ƻرƮبت . 
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I . 2 . 3 العمليات:    

     ǇƊ Ǉيمك ƾا على ما سبƇبناƭلƤلى نسƍ  ǅاƲن ǇƊ ABC  ƨعلى يرك  :  

 - ƚالحقيقية البح ƔسباǕا Ǉع ƻيجاد عللتكاليƍ لǚƤ Ǉة             مƱنشǕالموارد و ا Ǉقة كاملة بيǚ

  .  التكاليƻو

  .  العملياƘ التي تقوǅ بǌا المƌسسة مƤتلƻ الشاملة لǖداƇ بǌƲƎار الرƌية - 

 نحو العملياƘ يقود المƌسسة ƍلى نƲرة مƤتلƽة تماما عǇ المدƤل التقليدǐ للتحليل Ʀǋا اǙمتداد ǇƎو بƦالǁ ف

ǅيƲللتن Ǉنتقال مǙا ǅيت ƚحي Ü ة على المدƨرة العمودية المرتكƲلالنƤ لىƍ يƽيƲرة الوƲفقية النǕا 

  .يتالمرتكƨة على المدƤل العمليا

 ƠلƱƮم Ǉƍالعمليةو) Processus (  وƊ)Process (  لƮǕفي اǋ و ƴتينية تعني تتابǙ كلمةƚحداƊ ما 

 Ǉمƨال Ǉل فترة مǚƤ.  

   : ǌا ر من ƊعƱيƘ لǌا تعاريƻ عديدة نƦكفقد  مجال اǗدارة  فيƊما

ƻتعري P. Lorino  ǎير ǐƦال  ) : Ɗ ةƱة المترابƱنشǕا Ǉي مجموعة مǋ العملية Ǉƴم Ưا البعǌưبع 

 ǐو غير مادƊ ǐماد Ɯي منتوƱمة لتعƲو المنت Ƙالمعلوما Ǉم Ƙمحددبتدفقا ǅاǋ 1) و.   

د بدقة يمكǇ  لǌا عǚقة مشتركة و ǋدƻ محداǕنشƱةƊنǌا مجموعة مǇ ( العملية  فيعتبر  Ɗ Biosvertما

  ) .ǇƊ يرتبƱ بعميل داƤلي Ɗو Ƥارجي

 المتعاونة و  العملية ǋي مجموعة مǇ اǕنشƱة المتحدة : Erechler et Grabot (  ǇƊ)(  كل مǇ رǎ يو

  .2)مƊ Ǉجل تقديǅ منتوƜ يحمل قيمة لعميل داƤلي Ɗو Ƥارجي

 المرتبƱة مƴ وشƱة المتسلسلة   يمكǇ القول ǇƊ العملية ǋي توليƽة مǇ اǕنالسابقة مǚƤ Ǉل التعاريƻ و

 قيمة لƨبوǇ داƤلي يحمل)  سلعة Ɗو Ƥدمة( ƍلى تقديǅ منتوƜ محدد الǌادفةبعǌưا بتدفقاƘ مǇ المعلوماƘ و 

 تƱوير منتوƜ جديدÜ اǗمداد Ɗ Üمƛلة عǇ العملياƘ العديدة التƮنيÜƴ يمكƍ Ǉعتبار كل مǇ و.Ɗو Ƥارجي 

 ǇƊ Ǉسسة و الشكل اتوجدالتي يمكƌفي الم Ơưية لتالي يوƽكي  Ƙلى العملياƍ ةƱنشǕا Ǉنتقال مǙفي ا 

  .المƌسسة

  

  

   

  

                                                 
1 -     P. Lorino Op. Cit  p 32. 
2 –     J –Erechler, B-Grobat. Organisation et gestion de production hermes sience europe 
LTD,Paris.2001.p161. 
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  .اƱǗار العاǅ للعملياƘ : 17  رقǅ الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المـــواد

 

Ɩالعمــلــيــا األنشطة
ƘرجاƤم 
  مادية
 Ɗو

  معلوماتية

Source : P.Lorino  Op. Cit p:31. 
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  . للمƌسسةالتنƲيميالǌيكل -كمƛال –عملية اǗمداد الكيƽية التي تجتاƨ بǌا  الشكل التالي يوƠư كما

.  عملية اǗمداد مƛال عǇ  : 18 رقǅ الشكل

 التجاري القسم التخطيط قسم  اإلنتاجقسم  المشتریاتقسم

العامةالمديرية

Ƈانتقا  
Ǉالموردي   

تجميƴال  الƱƤة ƍعداد
  اǗستراتيجية

  الترقية Ɗعمال

 المƨƤوǇ تسيير
 الوارد

 التƱƤيƱ تنƲيǅ  لتƮنيƴا
 العملي 

  استقبال
Ǉبائƨال  

  تسيير الƱاقة تƱƤيƱ المتابعة  اǙستǅǚ متابعة
ƘلبياƱال   

 الƮيانة Ɗعمال  الجودة رقابة
 الدرجة اǕولى 

 الرئيسية الƱƤة
Ɯنتاǘل 

ƴيƨالتو Ƙللمبيعا 

 العقود مƽاوưة

  مƽاوưة الميƨانية تنƲيǅ الرقابة
  العقود

ـة
ـ
ـلي
عم

 
Ǖا

داد
ـ
ـ
م

 

Source : P.Lorino OP cit p33 . 
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I. 3 تȅاƪم ǧإستعما ǫاǒن ABC وǧالدو ǈه في بعǢبيǎت :   

I. 3. 1  تȅاƪم ǧإستعما  ǫاǒن ABC :   

    ǅحول رغ Ƙولى الكتاباƊ ǇƊ لىƍ المحاسبة التسييرية تشير ƘدبياƊ Ǉير مƛالك ǇƊ ǅاƲن ABC ƘلقƱان 

 ǅل ǅاƲا النƦǌعلي لƽال ƾبيƱالت ǇƊ Ǚƍ ÜƘالسبعينا Ʀفي سديتجمن Ƙمانيناƛر الƤواƊ في Ǚƍ ƴالواق ƯرƊ على 

 Ɗ général motors Ü Alcatel Ü Philips Üمريكية مƛل مƌسساƘالوǙياƘ المتحدة Ɗ ÜيǇ شرعƘ عدة 

procter et gamble Ü général électric ...  ǅاƲا النƦǋ ا في تبنيǋو غيرƔسلوƋو بديل كƊ مكمل 

  .ة ƈنƦاǁ في مƌسساتǌا لǖنƲمة التقليدية للتكاليƻ و المƱبق

 ǇƊ النتائƝ التي ǌƲƊرǋا تƱبيƾ غير في المƌسساƘ اǗنتاجية Ü في البداية  ABC قد تƍ ǅستعمال Ʊريقة و

 جعلǌا مما حافƨا قويا ليمتد تƱبيقǌا في المƌسساƘ التي تنشƱ في القƱاƳ الƤدماتي Ü كانƘالنƲاƦǋ  ǅا 

  .لممارسيǇ تحưى بمƨيد مǇ التƋييد مǇ قبل اǕكاديمييǇ و ا

I. 3. 1. 1  هاǢبيǎالصناعي في ت ǓاǎǢال :     

    Ǉƍ ولƊ ǅاƲلن ƾبيƱت ABC Ǉنتاجية كاǗا Ƙسساƌناعية( في المƮو) ال Ǉكا  ǅǋƊ Ǉالتي العواملم 

  ǋ  :1ي النƲاƦǋ  ǅاتƱبيƊ ƾدƍ Ƙلى ƍقبال المƌسساƘ الƮناعية على 

 - ƴايد التوسƨنتاجيةالمتǗا ƱوƱƤفي ال .  

 - ƭدورة حياةتقل Ƙالمنتوجا .  

  . ǋيكل تكاليƻ المنتوجاƘفي ǋƊمية التكاليƻ غير المباشرة تƨايد - 

  .  تكاليƻ المنتوجاƘعلى غير المرغوƔ لمƽاتيƠ التوƨيƴ اƛǕر - 

  . تحديد سعر بيƴ مناسƮƔعوبة - 

  . المنافسة تƽƤيƯ التكاليƻ لمواجǌة ưرورة - 

  . الجودةسياسة قياƩ اưǗافاƘ و تكاليư ƻرورة - 

 - ǉنتباƍاƮولي مƌة  مسƱنشǕا Ơالداعمةلǎفي كل مستو Ƙقاƽرورة مراقبة النư لىƍ .  

  . المتعلقة بالمرحلة التي تسبƾ اǗنتاƜالتكاليƍ ƻلى رقابة Ɗفưل على الحاجة - 

 اعتبرǇƊ Ƙ تحقƾ عدة نتائƝ  -  ة Ʊويللمدة و Ǚسيما تلǁ التي تبنƘ النƲاǅ – مƌسساƘعدة تمكنƘ  قد و

 Ǉبي Ǉو م Ü ية لحد بعيدưمرƘافاưǗاǅاƲالن ƳاƱالتي است ABC يǋ Ƙسساƌالم ǉƦǌا لǌيقدم ǇƊ  :  

 - ƯيƽƤتƘة المنتجاƽتكل  .  

 - ǇتحسيƝالمنت Ɲيƨم  .  

                                                 
1 – L .Bescose et AL OP. cit .pp 244 – 245. 
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  .  العملياƘتƱوير - 

  .  فعالية ƍدارة التكاليƨƻيادة - 

  .  عملية قياƩ اǓداƇتƱوير - 

 - ǇتحسيƝتسعير المنت  .  

  .  الرقابة على التكاليƻتƽعيل - 

  .  Ɗكƛر دقة لربحية الƨبوǇتحليل - 

   .ƊساليƔ تقييǅ المƨƤوǇ  تƱوير - 

I . 3. 1. 2  هاǢبيǎد مي في تƲال ǓاǎǢال :   

 المجال الƮناعي و ƤاƮة فيما يتعلƾ بالتحكǅ الجيد في في ABC للنتائƝ التي ǌƲƊرǋا نƲاǅ نƲرا    

 ǋǕمية تسيير اǕنشƱة و العملياƘ فكر الكƛير في تƱبيقǊ في المƌسساƘ الƤدمية نƲرا تحسيǇالتكاليƻ و 

  .القƱاƳ في ارتباǊƱ بحياة غالبية اǕفراد في المجتمعاƘ الحديƛة Ʀǋا 

Ʀǋا القƱاƳ محمية مƱ Ǉرƻ نتمي ƍلى  مǇ المƌسساƘ التي تالكƛير الƛمانيناƘ كانƘ   فترةǚƤل

 Ƙسساƌنية كمƱالو ƘحتكاراǗال النقلاƮتǗو ا ǇميƋالت Ƙو شركا ǁو البنو ǐالجو  ... Ü اǋو غير

 ǅا الدائǌفتحقيقƫامǌفي ل ǅللتحك Ƴا داǌلدي Ǉيك ǅالمنافسة و ل Ǉبعيدة ع Ǉا تكوǌيجعل Ƙابƛ Ơا ربǌƽتكالي  

 كل القƱاعاƘ على المنافسة العالمية Ɗدƍ ǎلى دƤول مƌسساƘ انƽتاƟ سعي نحو تƽƤيǌưا Ü غير Ɗ ǇƊو

 على  عمل ƈجال مưبوƱة Ü كما  في Ɗقل و نوعية جيدة و بسعر نƩƽ الƤدمة  عرƯجديدة قادرة على 

 في التحكǅ مما Ɗجبر المƌسساƘ الƤدمية على ưرورة  اللعبة و تƺيير قواعد المنافسة  شروƱحويل  ت

 Ʀǋا القƱاƳ اǕداة اǕكƛر في ABC على Ɗسعار تكلƽتǌا Ü فكاǇ تƱبيƾ نƲاǅ بدقة التعرƻ  وتكاليǌƽا  

  . لتƽƤيƯ التكاليƻ مƴ تحسيǇ نوعية الƤدماƘ المقدمة تناسبا

 فيǊ  تنشǐƊ Ʊ مƌسسة مǌما كاǇ القƱاƳ الǐƦ  في  ABC لنƲاǅ التƱبيƾ الناجƍǇ Ơلى Ɗكما يǌمنا ǇƊ نشير 

 تتبǉƦǋ ƴ اǕنشƱة لكل منتوƊ Ɯو ƍمكانية مƴ التي تتسبƔ في التكاليƻ  الرئيسية على تحديد اǕنشƱة يعتمد

 Ɗمرا ǅABC  مشكلتيƊ ǇساسيتيǇ تجعل مǇ تƱبيƾ نƲاǋناƤǁدمة تǅ تقديمǌاÜ غير ƊنǊ في القƱاƳ الƤدمي 

  :Ʈعبا نسبيا ǋما

 تميل ƍلى ǇƊ تكوǇ تكاليƻ على مستوǎ الدعǅ ة الƤدميالمƌسساǇƊƘ نسبة كبيرة مǇ التكاليƻ في   * 

 ǅالعا ) Ƙاƨيǌسسة ككلالمتعلقةالتجƌبالم  ( Ǌمع ƾالتدقي ƔعƮ دمة معينةƤا لǌمر تتبعƊ مما يجعل.  

مƌسساƘ الƤدمية Ü حيǇƊ ƚ الكƛير مǇ اǕنشƱة   في الالبياناƘالƮعوبة الكبيرة في الحƮول على   * 

 Ǚ يمكǇ تسجيلǌا ƈليا عكƩ المƌسسة الƮناعية التي ƍلى ǇƊ تشمل على مǌاǅ بشرية غير متكررة و تميل

  .  المتقدمة في جميƴ البياناƘ المتعلقة بكل ƱƤوة Ʈناعية الوسائلالتي تستƤدǅ اǗعǅǚ اǓلي و 
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 تكǇ لتدƤل حيƨ التƱبيƾ في ǐƊ مجال لƍ ABC ǅلى Ʊ ǇƊريقة دد Ʀǋا الƮ في يجدر بنا ǇƊ نشير كما

 كما اليسير في البرامƝ الحاسوبيةǇǕ Ü حساƔ التكاليƻ وفقا لƦǌا المدƤل ليƩ باǕمر المقابللوǙ التƱور 

 التكنولوجيا لديǌا متƽوƾ فالمƌسساƘ التي تتميƨ بمستوǎ ونجد Ʊ.ǇƊرƾ التقليدية للǋو الحال بالنسبة 

 Ü حيƚ تستƱيƴ برامƝ اǗعǅǚ اǓلي للتƮنيƴ التكاليƻنياƘ الكافية لجمƴ البياناƘ المتعلقة بمسبباƘ اǗمكا

 المعلوماƘ عǇ كل الƱƤواƘ المتعلقة بالعملية التƮنيعية و لعل Ʀǋا مƽƮǇة دورية حجما كبيرا ǇƊ توفر ب

 Ɣسر سبƽما يǇا الرائدة في مجال كوǌنƊ التقنية المتقدمة ƘاƦ Ƙسساƌالم  ǅاƲاستعمال نABC .   

  

I. 3. 2  ƙارƪبيق تǎت ǫاǒن ABC فيǧالدو ǈبع  :   

I. 3. 2. 1 ربة المؤسساتƪية تǦاألمري :   

    Ǉƍدراسة  Ɣتجار ƯبعƘسساƌالم  Ǉمريكية يعد مǕمية اǋǕو  الكبيرة ا Ǉلسببي ǁلƦ  :  

 *   ǅاƲن ǅوǌƽم ǇƊ ل فيƛول يتمǕاABC ǅية دولة قبل لƊ قبل في Ǉم Ǉالمتحدة  يتب ƘياǙالو.  

 لǅ يتƱور Ǚƍ في المƌسساƘ اǕمريكية قبل ǇƊ ينتقل تƱبيقǊ النƲاƦǋ ǅا ǇƊ الƛاني فيتمƛل في كوƊ  Ǉما  * 

  . كƽرنسا و بريƱانيا و دول ƤƊرƊ ǎوربيةƍلى عدة دول 

 اǕمريكية AT& T مƌسسة ABC تبنƘ نƲاǅ التي المƌسساƘ اǕمريكية Ǉ مƊ Ǉبرƨ اǕمƛلة علعل و   

ƘǙاƮتǚل Ǉم Ǉوقد22 التي تتكو Ƴفر ƾبيƱت ƘƊبد ǅاƲن  ABC ǅو 1991 عا Üعداد قدƍ ǅقس ƘتارƤا 

 ƾبيƱالت ƴưمو Ǉواتير ليكوƽال Ǉوكا ǊبيقƱت Ƈساسي وراǕا ƻدǌدمة في الƤة الƽو تبرير تكلǋ ǅا القسƦǋ 

 قد Ɗدǎ و Ƥدماتǌا  بƋسعار بالتالي ƍقناƳ الجǌاƘ التشريعية و السياسية في الوǙياƘ المتحدة  والمقدمة  

   : التالي عدة مƨايا ƘƦƤƊ الترتيƔ  تحقيƾتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ حسƔ المƌسسة ƍلى

1- ƯاƽƤنƍ بنسبة ǅالقس ƻ18 تكالي %.   

  . تكلƽة Ɗكƛر مƮداقية بياناƘ  توفير -2

   .الǌامة بعƯ المƌشراƘ التحليلية توفير -3

4- ƯيƽƤت ƘاƇجراǗا Ưبع Ƈاƺلƍ لǚƤ Ǉم Ƙالعمليا Ʀيƽتن Ƙوق ǎعديمة الجدو.  

5- Ǉتحسي Ƙالعمليا Ǉبي Ƙقاǚدارة للعǗا ǅǌƽت Ɣبسب Ƙالعمليا ƇداƊ ǎة مستوƽتلƤاالمǌو مسببات .  

 بتكلƽة المنتƍ ƝقناعǊ و تحسيǇ العǚقاƘ مƴ الƨبائǇ و بالتالي تحقيƾ رưا الƨبوǇ مǚƤ Ǉل تƱوير -6

  .و ƊسƩ حسابǌا

مƌسسة رائدة عالميا في  وتعد ǉƦǋ ال ABC نƲاǅ بتبني Farrall INC مƌسسة قامƘ 1990 في سنةو    

 ǉية المياƽƮوتكنولوجيا ت Ǉا عǌعمالƊ ǅيد رقƨ500 ي ƘƋنشƊ و لقد Ü ر سنوياǙدو Ǉا 1952 سنة مليوǌو ل 

  . و ƍفريقيا Ɗورباعدة فروƳ في Ɗمريكا و ƈسيا و 
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 التكلƽة  حتى مرتƽعة و التكنولوجيا و مƴ نǌاية الƛمانيناƘ استƛمرƘ المƌسسة في معداƘ و ƘǙƈ متƽوقة 

ƴيƱستجابة لتستǗا  ƾا و السوǌبائنƨ ƘلباƱالتيمتÜ ƳاƱا القƦǋ اعدا فيƮنموا مت ƻتعر ƘƊبد   ǅماƊو 

 على المƌسسة قياƩ العǚقة بيǇ التكلƽة و المنƽعة لǉƦǌ التجǌيƨاƘ تستوجǉƦǋƔ الوưعية الجديدة التي 

 التجǌيƨاƘ بيǙ Ǉ تسمƠ بتƮميǅ عǚقة فاعلة Ǉ اǕنƲمة التقليديةSay Hansen Ɗ المالي المدير رǎي

 في نوفمبر رسميا ABC نƲاǅ تبنيǌا Farrall INC لƦǌا فقد ƊعلنƘ و .المقتناة و العملياƘ اǗنتاجية

1990 ǇنعيƮفي م Ǉورئيسيي Üاǌل  ƠمƱا العامة تǌدارتƍ Ƙسئلة التالية  كانǖجوبة لƊ يجادƍ في  :  

 ما ǋو ƛƊرǋا على و المحسوبة انǚƱقا مǇ اǕنƲمة التقليدية Ü  مدǎ دقة Ɗسعار التحويل الداƤليما -1

Þ ƴسعر البي  

  Þ) دراسة مردودية الƨبائǇ ( على Ɗسعار البيƴ و التسويƾ اǕسواǋ ƾي ƛƈار متƱلباƘ الƨبائǇ و ما -2

 للمƌسسة ǇƊ تسير بƱريقة ƊحسǇ مواردǋا و تƯƽƤ يمكƲ Ǉل محيƱ شديد المنافسة Ü كيƻ في -3

  ركǋƨا التنافسيÞتكاليǌƽا لتعƨƨ م

 تكنولوجيا اǗنتاƜ المتƱورة و كيƻ يمكǇ تƮƤيǌƮا على في ǋي تكلƽة مردودية اǙستƛماراƘ ما -4

  ƱƤÞوƱ اǗنتاƜ بƱريقة مربحة 

 ƟتاƊ ولقد ǅاƲن ƾبيƱتABC سسة فيƌالم ǉƦǋ  ƾمكانية تحقيƍ ساسية التاليةǕا ƻداǋǕا :  

  . تكاليƻ المنتجاƘ متابعة - 

  . المưافة قيمتǌاǌƽا حسƔ  اǕنشƱة و تƮنيتسيير - 

  . Ɗسعار تحويل Ɗكƛر دقة تحديد - 

  . اǗستراتيجي للمردودية التحليل - 

  . اǕسواƾ مردودية - 

 - ƻتكالي Ǉبائƨال ƘلبياƱ .  

ǉƦǌ  ف ABC  Ü عǇ الشركاƘ الناجحة في تƱبيƾ نƲاǅ جيدا  مƛاƊ   Chrysler Ǚيưا مƌسسةتعتبر كما    

 مليار 52 سنوياƊمريكية في مجال تƮنيƴ السياراƘ و التي تحقƾ  تعتبر ƛالƊ ƚكبر مƌسسة التي المƌسسة

 Ǉيد عƨما ي ǅưوت Ü عمالƊ ǅر كرقǙعامل 123000دو  . ǉƦǋ Ƙưسسةو قد تعرƌى المưم Ƙل وقǚƤ 

 السياراƘ اليابانية Ü غير Ǚ ǉƦǋ ǇƊقتناƇلƤسائر كبيرة بسبư ƔعƊ ƻدائǌا و توجǊ جƇƨ كبير مǇ عمǚئǌا 

المƌسساƘ اǕمريكية اƤǕرǎ حيƚ قرر مسيرو اǗدارة النƦ ƝǌاتǊ الƍ ǐƦتبعتǊ نǌجƍ Ƙنت المƌسسة العمǚقة

 نحو الموجǌة وفعالية و ǋي الǌيكلة اǕفقية و مرونة السلمية العمودية بƤƋرƊ ǎكƛر الǌيكلةالعليا استبدال 

 Ǌمما يعني التوج Ü Ƙالمباشر العمليا ǅاƲنحو نABC وǌتƊر ƻداǋƊ ƾجل تحقيƊ Ǉا مƦǋ  روريةاư و 

  : ǋي 
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 - Ǉيلية تحسيƺعالية التشƽال .  

 - ƯيƽƤت ƻالتكالي .  

 - Ǉالجودة تحسي .  

   .Ɗدائǌا الƱƤوƱ اǗنتاجية و تحسيǇ تƱوير - 

 ǇƊ تبني المƌسسة لƦǌا النƲاǅ قد وفر لǌا ǚƤل سنة واحدة ما كاǇ يتǅ العليا قد ǙحƘƲ اǗدارة و     

 ǉفيتوفير ǅاƲل نƲ Chrysler ǅسنالقدي ƚǚƛ في  Ƙوا . Ƙالدراسا Ưبع ƘرǌƲƊ ةكماƛالحدي ǉƦǋ حول 

 ǅلحد اليو Ǉالمسيرو ǇƊ سسة الرائدةƌبالم Ǉمة يقوموƲمتابعة مستمرة و منتƝلنتائ ƴيجتم ƚحي ǅاƲا النƦǋ 

 Ǉر مƛكƊ32 كل سداسي ǅيو ƻƮسسة نƌالم ǎة لتحديد مسير على مستوƱنشǕو تحديد ا ǅالتقد Ʊنقا 

 ƨالتركي Ǉبد مǙ مة التيǌا المǌو قد . عليƯƤود تمǌج Ǉع   Chrysler المكرسة  ƾبيƱلت ǅاƲن ABC   

 كبير في معدƘǙ الجودة و ارتƽاƳمكاسƔ عديدة تجسدƘ في ƯƽƤ مǋƦل لمعدƘǙ اǗنƽاƾ و التكاليƻ و 

 و 1996جودة في شمال Ɗمريكا سنة على  Ɗوسيارة بƋقل تكلƽة ƍنتاƦ   ƜلǁاǙستجابة للعميل و كانƘ نتيجة

  . المƌسسةƊسǅǌ فǚư عǇ تưاعƊ ƻسعار 2000لǅ كلǊ سنة في العا

I. 3.  2  .2 ربة المؤسسات تƪانيةǎالبري :   

 مƌسسة Ʈناعية بريƱانية بعد وقƘ قƮير نسبيا Ɗ 300شارƊ Ƙحد اǙستǚƱعاƘ التي ƊجريƘ على لقد    

 ǅاƲور نǌƲ ǇمABC لىƍ ǇƊ  :  

 - 3 % Ǉم ǚفع ǅاƲالن ƘبقƱ العينة قد Ƙشركا .  

  . في القريƔ العاجل تƱبيقǊ في Ʊريƾ نǌام % 9 - 

  . يدرسوƍ Ǉمكانية تƱبيقǊ منǌا 38% - 

 ǇƊ Ǚƍ نتائƝ تƱبيقǊ في ǉƦǋ المƌسساƘ تعتبر فعليا على الرغǅ مǇ قلة المƌسساƘ التي تبنƘ النƲاǅ و

 ƘرǌƲƊ ƚا حيǋرƲة نǌوج Ǉية مưمرƘǙاƮتǗقبلا Ǉم ƘجريƊ في  التي Ǉيƛمجلة  باحManagment 

accounting حول ǅاƲفعالية ن ǎمد ABC ǇƊ  ǅƲمع Ƙسساƌا مǌل ƾقد حق ǅاƲا النƦǋ ǇƊ Ƙالعينة وجد 

ƴمناف Ƙالتالي  كان Ɣالترتي Ɣبحس :  

  . بياناƘ تكلƽة Ɗكƛر دقة و مǚئمة للوحدة المنتجة توفير -1

2- Ǉتحسي ƇداǕا Ʃمقايي .  

  . القدرة التنافسية للمƌسسة ƨيادة -3

عجƊ ƨنƲمة التكاليƻ المƱبقة لديǌا عǇ فتمƛل في  ABCاƘ نƲاǉƦǋ  ǅ المƌسسلتبني السبƔ الرئيسي Ɗما

  . تكلƽة دقيقة و مǚئمة تمكǇ المƌسسة مǇ قياƩ نجاƟ البرامƝ التƱويرية لديǌا بياناƘتوفير 
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 نموƦجا جيدا مǉƦǋ Ǉ العينة حيƚ تƤتƭ البريƱانية Evans Medical يمكƍ Ǉعتبار مƌسسة وƦǋا     

بدƘƊ .  منتجا متنوعا 350 الƱبية و تقدƊ ǅكƛر مǇ المستحưراƘوية و ǉƦǋ المƌسسة في Ʈناعة اǕد

 و قد نجǅ عǇ تƱبيقǊ فيǌا عدة مƨايا كاǋƊ Ǉمǌا ƍعادة تسعير منتجاتǌا 1990 سنةبتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ في 

 ǉƦǋ المƌسسة ǇƊ في ABC التوƮل ƍلى تكلƽة Ɗكƛر دقة للمنتجاƘ حيƛƊ ƚبƘ تƱبيƾ نƲاǅ تǅبعدما 

 تكلƽةƨيادة (  التي كانƘ سائدة فيǌا قد Ɗدƍ Ƙلى تشويǊ حقيقي في تكلƽة المنتجاƘ ليديةالتقاǕنƲمة 

فعلى سبيل المƛال ) . المنتجاƦ ƘاƘ السǚسل الƱويلة و تƽƤيƯ تكلƽة المنتجاƦ ƘاƘ السǚسل القƮيرة 

 ǇƊ Ǉا 38تبيǌتƽتكل Ƙالكبير كان ǅالحج ƘاƦ Ƙالمنتجا Ǉمة منتجا مƤưلىمƍ لƮو %55  بنسبة قد ت ǇƊ 

 اǕمر % 92.5 منتجا مǇ المنتجاƺƮ Ƙيرة الحجǅ كانƘ مưƽƤة بنسبة قد تƮل ƍلى 85تكلƽة حوالي 

 ربحية المنتجاƘ المƤتلƽة Ü كما ساعد تƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ على ƍحداƚ تقييǅالǐƦ استوجƍ Ɣعادة تحليل و 

 ƘييراƺريةتǋجوǗا ƱوƱƤال Ưة و المتعلقة ببعƱنشǕو ا Ƙالعمليا Ưا ما عمل  في بعƦǋ علىنتاجية و 

  .ترشيد العملياƘ و توƨيƴ موارد المƌسسة 

I. 3. 3. 3  ربة المؤسسات تƪ رنسيةǞال:   

    ǇمƘسساƌولى المƊ Ǉرنسية بيƽال  ǅاƲن Ƙالتي تبن ABC سسةƌي مǋ Ordinatix  التي تعد  ǅǋƊ

 ǅǚعǗسسة في مجال اƌليمǓا ǅفي العال Ƙسساƌكبر المƊ Ǉر قدرة على مواكبة  و حاليا تعد مƛكǕو ا

 ƘيراƺالسريعةالتÜƾفي السو ƳاƱا القƦǋ اǌو التي يعرف Ǉيد عƨسسة ما يƌالم ǅưو        عامل32000 ت 

ƾعمال تحقƊ ǅ30ما يعادل  كرق Ƙمانيناƛاية الǌفي ن Ƙسسة عرفƌالم ǉƦǋ ǇƊ غير Ü ǁا مليار فرنưاƽƤان 

 لمواجǌة انƽƤاƯ رقǅ تكاليǌƽالǌا تƽكر في كيƽية تƯƽƤ كبيرا في معدل مردوديتǌا الداƤلي Ü و Ʀǋا ما جع

ǐا السنوǌعمالƊ.سسة وƌالم Ƙار قامƱǗا اƦǋ فيƇجراƎبمجموعة  ب Ǉحول م Ƙلية تمحورƤالدا Ƙيراƺالت 

  : النقاƱ التالية 

  .التوƨيƴ مƮاريǋ  ƻيكل التشƺيل حتى تتمكǇ مǇ تƽƤيƯ التكاليƻ اǗدارية و تƺيير -1

2- ƯيƽƤالمال العامت ƩƊة  رƮاƤ ل وǇوƨƤالم.   

3- ƯيƽƤاليد العاملة ت .  

       جديدƍدارǐ  الحاجة الƽعلية لنموǌƲ ƜƦرOrdinatix  Ƙ لـ  الجديدة Ʋل ǉƦǋ المعƱياƘ فيو     

 تǅ ربǉƦǋ Ʊ الƤلية حيABM ƚ تƍ ǅنشاƤ Ƈلية فريƾ مشروƳ المƌسسةو نƲرا ǋǕمية الƛقافة المالية في 

و مǅ . ǅǋƊ Ǉ وƴư المشروƳ في كل المواقƴ الرائدة في المƌسسة  ت1992باǗدارة المالية و في سنة 

  : ǋي تنƽيƦǋ Ʀا المشروƳ  حققǌااưǗافاƘ التي 

1- Ƈنشاƍ ةƽسعار تكلƊ ǅلية و تقديƤالدا ƘدماƤال ǅر قدرة على تقييƛكƊ ئمة قاعدةǚم Ƈǚللعم 

ǇارجييƤال.  
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2- Ƈنشاƍ رية جدا وƛ ƘياƱمتعدالتي قاعدة مع ƾرƱا بǌستعمالƍ Ǉة ( دة  يمكƽسعر تكل Ɣحسا

 ƘلبياƱال Ü Ƙالمنتوجا Ü ƇاƨجǕا ( Ƙة و العملياƱنشǕا ƻو تحديد تكالي.  

  . مسبباƘ التكاليƻ تحديد -3

  :  في النقاƱ التالية ƍيجاǋƨافيمكǇ  في تƱبيƾ النƲاǅ  الƮعاƔ التي واجǌتǌا ǉƦǋ المƌسسةعƊ  Ǉما

 - ǅالتي عد Ƙيراƺفراد للتǕتقبل ا Ƙƛيكلحدǌال ǎاليد العاملة  على مستو ƯيƽƤا تƦيمي و كƲالتن .  

  . تحديد اǕنشƱة و مسبباتǌا Ʈعوبة - 

 و المتƮƮƤة في النقل الƽرنسية SANIT الƤدماƘ  استƱاعƘ اǗدارة العليا لمƌسسة قƱاƳ في و    

 تحقǉƦǋƾ المƌسسة التي و.  بديل لƱريقة مراكƨ التحليل كنƲاǇƊ ABC ǅ تنجƠ في تƱبيƾ نƲاǅ العمومي

 في السنواƘ اƤǕيرة واجƘǌ قد عامل 100 مليوǇ فرنǁ سنويا و تǅư 30مال ما يƨيد عǇ كرقƊ ǅع

 على عمǚئǌا و نƮيبǌا في سوƾ النقل Ü المحافƲة للبحƚ عǇ التميƨ مƊ Ǉجل دفعǌا  مما  شديدةمنافسة  

  Ǉجلو مƊ  ƠمƱور تƱالمت ƾا السوƦǋ في ƨالتمي SANIT  ƻة التي تحمل قيمة لعملتعريƱنشǕا  اǌئǚ

 ǁالتيو تلƔا و ترغƦǋ Ü اǌتƽتكل Ǉم ƭلƤالت ǅحتى يت ǁلƦ و ǅǋرƲقيمة في ن ƻيưت Ǚ سسةƌا  المưيƊ 

  لمعرفة اǕجƨاƇ اǗستراتيجية المتعلقة تسعى كما  دقة Ɗكƛر  تكلƽة  سعر Ɗداة مǚئمة لحساƍ  Ɣيجادفي 

Ƙǚالكبار بالعائ Ǉبائƨريقة .  و الƱ ƘاعƱو قد استABC  بقةƱفالم  ƴعدة مناف ƾتحق ǇƊ سسةƌالم ǉƦǋ ي

  :  في المجاƘǙ التالية 

  . تنƲيǅ المƌسسة و تƮƤيƭ الموارد ƍعادة -1

  . تسعير الƤدماƘ المقدمة ƍعادة -2

  . ربحية الƨبائǇ تحديد -3

  :  في ǉƦǋ المƌسسة فيمكƍ Ǉرجاعƍ Ǌلى عامليǋ Ǉما النƲاǅ عǇ نجاƟ تƱبيƦǋ ƾا Ɗما

  . المسيريǇ لتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ مƩتح - 

  . المدǎ الƱويل على ABC بمنافƴ نƲاǅ الكامل الجيد لǖفراد ووعيǅǌ لتكويǇا - 

     مƌسسة  ǋي  و  المتوسƱة  و  الƺƮيرة ǇƊ نعƱي مƛاǙ عǇ المƌسساƘ  يمكǇ في اƤǕير  و    

Le Gourmand يرة  وƤǕا ǉƦǋ ةƮƮƤائية متƦƺال ƘناعاƮعمال و في الƊ ǅكرق ƾ15تحق           ǁفرن Ǉمليو 

 كƋداة  ABC في Ʋل تƨايد المنافسة في Ʀǋا المجال توجǉƦǋ Ƙǌ المƌسسة لنƲاǅ و موƽƲا Ü 14تǅư  و

  : فاعلة لتوجيǊ القراراƘ و الرد على التساƘǙƌ التالية 

 - Ǉو م Ƙو المنتجا Ü Ǉبائƨال ǅǋ ƘǙمجاÞ ستراتيجية المربحةǗة اƱنشǕا   

  Þ  المبيعاƘ على ويǋ Ɲو ƛƊر الترما - 

 - ƻسكي ƴưو Ǉتسعيرية  يمك Ƙئمةياساǚم  Þ  
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لتحقيƾ رưى  ) FCS( سعر التكلƽة يعد مǅǋƊ Ǉ عوامل النجاƟ اǕساسية ǇƊ وجدǉƦǋ Ƙ المƌسسة لقدو

 ǁلǌالمست ǅالتحك ǇƎا فƦǌا و لǌة فيبالنسبة لǌدور كبير في مواج Ǌا لǌưيƽƤو العمل على ت ƻالتكالي 

  . في Ʀǋا المجال المنافسةالمƌسساƘ الكƛيرة و 

II  . عمل راحلم ǫاǒن ABC  ددات موƮ هǢبيǎت :   

II. 1 عملية مراحل ǫاǒا لنǢوف ǜاليǦالت ƙحسا ABC:    

 مراكƨ التحليل يتǅ على مرحلتيƊ ǇساسيتيǇ فƱ ǇƎريقة كاǇ توƨيƴ التكاليƻ غير المباشرة حسƦƍ Ɣا    

 ǅاƲالعملية وفقا لن ǉƦǋABC  ǅتت ƻتلƤا يǋعدد Ǉكا Ǉƍ المراحل و Ǉر  على العديد مƤǓ ƚباح Ǉم

 Ǉع ǚưفƻǚتƤااƇجراƍ اǌت ƴبيقي في الواقƱة التƲƽا محتǌا في الحقيقة تبقى كلǌنƊ Ǚƍ Ü ǐرƲفي الن Ǌعن 

 ǐدƌو ت Ɗالمبد Ʃƽلىبنƍ على النحو التالي ƘواƱƤال ǉƦǋ ƭيƤتل Ǉالنتيجة و يمك Ʃƽن  :  

   : تƮليلهاتƮديد األنǎǂة و  : 1 المرحلة

    Ɗيبد  ƻالتكالي Ɣاوفق حسا ǅاƲلن ABC  ƇاƮحƎة  كافة بƱنشǕو ا  Ƙمة العملياƨǚال  ƜنتاǗ  Ɲمنت 

 التي استǌلكتǌا ǉƦǋ اǕنشƱة انǚƱقا مǇ نشاƱ استǅǚ المواد ƍلى غاية تسليǅ المواردƊو Ƥدمة معينة و كƦا 

Ɲائي المنتǌللعميل الن .  

  Carte des)نشƱة ƍعداد ما يسمى ببƱاقة اǕيتǅ لƺرƯ تحديد اǕنشƱة و تعريƻ كل نشاƱ و

Activités)وƊ ƾالتدف ƱرائƤ (Flow charts) Ǉيل التي تبيƮƽوة بالتƱƤ كل ƘواƱƤ Ǉعملية  م 

 Ǉو تتكو Ü ائيǌالن Ɲالمنت ƭلى غاية فحƍ ǅاƤالمواد ال ǅǚاست Ʀمن ƴنيƮةالتƱريƤ Ǉة مƱنشǕا ƾتدف 

 ƇناƛƊ Ɲحة لكل منتưورة واƮ يƱو دوائر تع Ƙاƛلƛو م ƘمربعاǊة و  في تحركƲحǚم Ɣو يج ƴنƮالم

 وقƘ اǙنتƲارÜ تحريǁ المنتƝ بيǇ نقƱ الموادƛƍÜباƘ كل ƱƤوة في عملية اǗنتاƜ بما في Ʀلǁ مناولة 

 كما يجƔ تسجيل الوقƘ الǐƦ يستƺرقǊ كل نشاƱ في ƤريƱة ƦلÜǁاǗنتاÜ Ɯ التƨƤيÜ Ǉ الƽحƭ و ما ƍلى 

 ǇƊ ƚة حيƱنشǕا ƾتدفƘشرا جيدا لقيمة االوقƌم Ǉقد يكو  Ɲا المنتǌلكǌلموارد التي يست.  

 ƤريƱة التدفƾ لمƤتلƻ اǕنشƱة التي تحدƚ في المƌسسة يستوجƔ المرور Ɗو الحƮول على بƱاقة Ǉƍو

 ƘواƱƤ مةبعدةǌي مǋ  :   

  :    تحديد األǉداف -1    

     ƔلƱريقة تتƱABC  ƻداǋǕا Ǉو التي   في البداية تحديد مجموعة م Ü اǌتسعى لتحقيق ǉƦǋدǋǕا  ƻا

 انǚƱقا مǇ كوǇ نƲاƦ  ǅلǁ و الشƽافية و قابلية القياƩ و التحقيƾ و لدقةيجǇƊ Ɣ تتƃسǅ بالوưوƟ و ا

ABC Ǚ ول يعد تقنية حسابية بحتة تسعىƮلى للوƍ ǁلƦ ƨنما يتجاوƍ و Ü Ɣة فحسƽللتكل ƾدقي ǅلى رقƍ 
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 Ǌكون ƻدǌداة تسييرية تستƊعادةƍ كما ƘماƲيل المنƺجة تشƦشار  نمƊMevellec   فيƽتعري Ǌ  ريقةƱل 

ABC.   

 موارد مجƊƨة ƍلى وحداƘ تنƲيمية تكتƽي بتعƲيǅ الكƽاƇة على مستوǎ كمجموعة لǅ تعد تǌƲر فالمƌسسة

 شبكة   شكل المبدƊ اǋ ǇǓو ƍعادة تمƛيلǌا بمجموعة مǇ اǕنشƱة المتداƤلة و المترابƱة على ƍنمامحلي و 

ǐƊ ريقةƱ ǇƊ ABC  ƻدǌلى تƍ دارةƍ لىƍ ة االتحولƱنشǕتسيير ا ƾريƱ Ǉسسة عƌا لمǌجل  فيƊ Ǉم

  . المعلوماƘ حول ǅǋƊ عملياتǌا و Ɗدائǌا حتى يتƨ ǅيادة القيمة للعمƇǚ علىالحƮول 

   :   إحصاƅ كافة األنشطة-2    

 تحليل مراحل العمل و مƤتلƻ التدفقاƘ بيǚƤ Ǉل ƍحƮاƇ كافة اǕنشƱة مǇ يتǅفي ǉƦǋ الƱƤوة     

  Ü ةƱنشǕالعملي ل في اوا ƴمة  واقƨǚة الƱنشǕا Ǉم ǅƤư تحديد عدد ǇيمكƜنتاǗ ƚحي Ǉمعي Ɲمنت 

عملياƘ كلما ƨاد ال  ǉƦǋ المƌسسة على مدǎ تعقيد العملياÜ Ƙ فكلما ƨاد تعقيدفييتوقƻ عدد ǉƦǋ اǕنشƱة 

مما يرفƴ  تحديد العǚقة بيǇ النشاƱ ووحدة المنتƮ Ɲعوبة كلما ƨادƘ بƦلǁ درجة تعقيد و و  اǕنشƱةعدد 

 ǅاƲالن Ʀيƽة تنƽو.   تكل Ǉيكو ǇƊ Ɣة يجƱنشǕتحديد عدد ا ǇƎا فƦǌعند ل ǅالقائ ƴالتجمي Ǉمقبول م ǎمستو 

 ƛǚƛة P.Lorino يقترƟو في Ʀǋا اƱǗار .  نشاƱ لكل  التكاليƻعلى العǚقاƘ التحليلية بيǇ المنافƴ و 

    1 : في ƍحƮاƇ اǕنشƱة و تحليلǌا و ǋي للتحكƊǅبعاد ممكنة   

  . المرتكƨ على الǌيكل التنƲيمي البعد - 

  . المرتكƨ على التقسيǅ الوƲيƽي البعد - 

  . المرتكƨ على مدƤل العملياƘ البعد - 

 فǇƎ مǇ البعد اǕول و البعد الƛاني Ǚ يبيناǇ العǚقاƘ المترابƱة بيǇ مƤتلƻ اǕنشƱة كل كاǇ فƦƎا    

 ǅاƲن ƻدǋ ƴئمة مǚر مƛكǕيعتبر ا Ƙل العملياƤمدABC   رǌƲي ǊنǕ  ƻتلƤمƘقاǚالع ƘاƱرتباǗو ا 

و اǋǕداƻ العامة للمƌسسة فǚư عƍ ǇنتƲاراƘ ) الليونة(المتداƤلة بيǇ اǕنشƱة و كƦا العوامل الƨمنية 

Ƈǚالعم.  

  :  الƱريقتيǎ Ǉحدا  ƊنǊ يمكƍ ǇحƮاƇ اǕنشƱة بƎتباLorino   Ƴ يưيƻ و

ل اǕنشƱة حسƔ التسلسل الǌرمي للمستوǎ و تقوǅ على تحلي :  من األعلى إلى األسƻلطريقة - 

 ǁلƦ يمي وƲقاالتنǚƱنƍǎدنى مستوƊ حتى ǎعلى مستوƊ Ǉم .  

اǕنشƱة بموجبǌا و ǋي عكƩ الƱريقة اǕولى حيƚ يتƍ ǅحƮاƇ  :  من األسƻل إلى األعلىطريقة - 

  . ǋرǅ التنƲيǅقمةƍنǚƱقا مǇ مستوǎ التشƺيل حتى 

   

                                                 
1 – J. Luc Anègle  et Al . Op. cit  p 179. 
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  :  قيمة العملية تحليل -3   

 في الƱƤوة السابقة حيƚ يتǋ ǅنا تƮنيǌƽا ƍلى تحديدǋاالتحليل النƲامي لǖنشƱة التي تǅ يتǋ ǅنا  و    

 Ǚ ǎرƤƊ قيمة و ƻيưة تƱنشƊƻيưاتǌبيعتƱرا لƲن Ɲقيمة للمنت  Ü ǙوƊ Ɣا التحليل يجƦǌب ǅفعند القيا  ǇƊ

  : ƱرƟ السƌال التالي ي

  رưاƇ العميل عǇ المنتƝ النǌائيƍ Þلى التƛƋير سلبيا على معيǇ يƌدǐ استبعاد نشاǋ Ʊل

 نƲرا Ʀلǁ وللعميل  ) Ɗو ƦاƘ قيمة ưئيلة (قيمة كاǇ الجواÜ Ǚ Ɣ فƦǋ ǇƎا النشاǙ Ʊ يưيƻ فƦƎا  - 

ǎرƤǕ Ɯنتاƍ ةƱنق Ǉم Ƙالمنتجا ǁا كتحريǌبيعتƱل Ü Ʊنشاƭحƽال  Ü يئةǌتƘǙǓا  Ü ارƲانت Ƙعمليا 

  . ƍلƣ... التشƺيل 

 ÜالتƺليÜƻ التعبئة  (اǗنتاƜ للعميل كƋنشƱة  قيمة النشاƱ يưيƦǋ  ƻا فƦƍ  ǇƎا كاǇ الجواƔ نعƊÜ ǅما  - 

ƇǚƱال (...Ƈǚدمة العمƤ و ƾو التسوي ƴة البيƱنشƊ...  

   :  التƙƉير على األنشطة-4   

 ƤƊرǙ ǎ و في المƌسسة و تحليلǌا ƍلى ƊنشƱة تưيƻ قيمة  تتǅ توƮيƻ مƤتلƻ اǕنشƱة التي بعد    

 Ǚ تحقƾ التي و ƦاƘ التكاليƻ المرتƽعة   اǕنشƱة  ƍلƺاƇالتي يتǚƤ  ǅلǌا  مرحلة ال تưيƻ قيمة نƮل ƍلى

  .  الưئيلة Ɗو الưعيƽةالمưافة دراسة ƍمكانية تحسيƊ ǇساليƊ ƔداƇ اǕنشƱة ƦاƘ القيمة وقيمة مưافة 

  :  تƮديد المسببات لǦل نǂاII – ǋ المرحلة

 التي تسبƊ ƾو ترافƾ عملية اǗنتاƜ يلجƋ مƮمǅ الرئيسية  ƍعداد ƤرائƱ التدفƾ و تحديد اǕنشƱةبعد    

 ǅاƲنABC لىƍ ل فيƛمة تتمǌانية وجد مƛ وةƱƤ تحديد ǇƊ ƚكور حيƦرئيسي م Ʊكل نشا Ƙمسببا ǅǌو ف 

 عوامل متƺيرة Ü تƛƌر على التكاليƻ و ترتبƱ معǌا بعǚقة سببية بدورǋامسبباƘ حدوƚ التكلƽة التي تمƛل 

تكلƽة :  معƲمǌا بمقاييƩ كمية يسǌل ربǌƱا بمنتƝ معيƊ Ǉو ƍ ƱƤنتاجي معيǇ مƛل  يمƛلوواưحة و قوية 

  .ƍلƣ...  مراƘ تحưير اƘǙǓعدد Ü  المباشرة Ü ساعاƘ عمل اƘǙǓالمواد

 المتعلقة بكل نشاƱ يحقƾ وفراƘ اقتƮادية ǋامة في الجانƔ التƱبيقي التكاليƻ لمسبباƘ الƦǋ ǅǌƽا Ǉƍو

 ǅاƲلنABC   اوƦǋ يتجلى  Ɵوưبو ƯحـواƊ وƊ ةƱنشǕا ƨما يسمى بمــــراك Ƈنشاƍ لǚƤ Ǉم 

 ƻالكـلـ     ) Cost Pool. (   

  :  و ǋما  رئيسييǇ في ưوƇ قراريǇالتكلƽة عموما تحدد مسبباƘ و

  .تحديد عدد المسبباƘ التي يحتاƍ Ɯليǌا النƲاǅ ككل  :  األولالقرار    

 النƲاǅي يƌدǐ استƤدامǌا ƍلى تحقيƾ وفراƘ في تكلƽة تƱبيƾ تحديد نوƳ المسبباƘ الت :  الƙانيالقرار    

  ƻدǌالدقة المست ǎير على مستوƛƋالت ǇدوǊرجاتƤلم.   
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 و Ǉƍ كاǇ يƨيد مǇ درجة دقة بياناƘ التكلƽة Ɗ ǙƍنǊ يجعل النƲاǅ المقترƟ المسبباƘ يǚحƨ ǇƊ Ʋيادة عدد و

  : المناسƔ مǇ مسبباƘ التكلƽة العددة في تحديد   و معقدا و لƦǌا فƎنǊ يتعيǇ مراعاة العوامل التاليمكلƽا

 الƱبيعي ǇƊ الرغبة في الحƮول على مستوǎ مǇ:  المسير في بياناƖ التكلƻة يتطلبهادرجة الدقة التي * 

 ƔلƱة يتƽالتكل Ƙلبيانا ƴƽفيدقة مرت Ǉردية بيƱ قةǚع ǁناǋ ǇƊ Ʀƍ Üةƽالتكل Ƙيادة عدد مسبباƨ المقابل 

 عوائدو عدد مسبباƘ التكلƽةƦǋ ǇƊ Ǚƍ Üا في الحقيقة يتوقƻ على المراجحة بيǇ  المƱلوبةدرجة الدقة 

 ǅاƲالن ƾبيƱت ƻتكالي Ǉو بي Ƙالمسببا Ǉتيار عدد كبير مƤا.  

 * ƛالمزي ƱنتاجيتنوǕا : Ǉƍ في ǅاǋ نتاجي دورǗا Ɲيƨتحديد للم Ƴاد تنوƨ ة فكلماƽالتكل Ƙعدد مسببا 

 مسبباƘ التكلƽة لكي تعكƩ اƤتƻǚ استǁǚǌ المنتجاƘ عددƨ ǁيادة المنتجاƘ في المƌسسة كلما تƱلƦ Ɣل

  .لǖنشƱة المƤتلƽة

 تمƛل تكلƽة بعƯ اǕنشƱة ƍلى ƍجمالي Ɗحيانا:  إلى إجمالي تكاليف األنشطة للنشاطالتكلƻة النسبية * 

ميƨ بƋعلى  فƽي ǉƦǋ الحالة يمكǇ اƤتيار مسبƔ التكلƽة الǐƦ يتقليلةتكاليƻ اǕنشƱة في المƌسسة نسبة 

 ƴم Ʊدرجة ارتباƳمجمو  ƻما في حالة تكاليƊ ÜƱا النشاƦǋ يادةƨ جماليƍ لىƍ المعني Ʊة النشاƽنسبة تكل 

 ǇƎسسة فƌغير المباشرة للم ƻا الحاجةالتكاليƦǋ لƤرعية داƽة الƱنشǕفي ا Ʃالتجان Ưفر ƾلى تحقيƍ 

اǇ مستوǎ مǇ الدقة المرغوƔ فيƊ    Ǌمر اƤتيار مسبƔ واحد غير كاƻ لưميƮبƠالنشاƱ تƨداد و بالتالي 

  . التكلƽة و التكلƽة النسبية لمراكƨ التكلƽةمسبباƘ مǅƛ Ǉ يمكǇ القول ǋ ǇƊناǁ عǚقة Ʊردية بيǇ و

 * Ɩبيانا Ʋة تجميƻتكلƖالتكاليف مسببا  :ǁشǙ قةǚع ǁناǋ ǇƊ رديةƱ       ƻالتكالي Ƙعدد مسببا Ǉبي 

 و جمƴ بياناƘ المسبƔاد عدد المسبباƘ كلما ƨادƘ تكلƽة قياƦǋ Ʃا  القياƩ للنƲاǅ بمعنى ƊنǊ كلما ƨتكلƽة و

  ǇƎا فƦǌو ل Ǌة بƮاƤة قرارƽعكسي بتكل Ʊرتباƍ وƦ Ǉسيكو ƻالتكالي Ƙتحديد عدد و نوعية مسببا Ʃالقيا.  

  :  تƮديد مراكز األنǎǂة – III المرحلة

Ü و نƲرا لعدǅ الجدوǎ نشƱة  ومتنوƳ مǇ اǋ Ǖائلعملية تحديد اǕنشƱة كǅ نتƝ عǇ  ما تغالبا    

 Ǉعدد كبير م ǅدƤستǗ اديةƮقتǙةاƱنشǕدارة  لحاجة نتيجة  اǗلى  اƍ  Ǌتƽتكل Ǉمستقل بشكل التقرير ع  

 اǕنشƱة و الوحداƘ المنتجة و تعقدǋا Ü يلجƋ مƮمǅ النƲاƍ ǅلى مƤتلƻ كƦا Ʈعوبة تحديد العǚقة بيǇ و

 Ǉالعديد م ƴةتجميƱنشǕالا Ʃƽا نǌواحد   التي ل ƴتجمي ƨفي مرك ǐادƮقتǙا ǁسلو(Centre de 

regroupement) وƊ ةƽالكل Ưية بحوƨنجليǗما يسمى با ) Cost Pool (  Ɣالمسب Ʃƽا نǌل Ǉيكو ƚحي.  

 ƍلى التقرير عǇ اǗدارةجƇƨ مǇ العملية اǗنتاجية تحتاƜ (   على ƊنǊ تعريƻ مركƨ النشاƱيمكǇو    

بتحديد سرعة اǓلة ƍ ÜدƤال وحداƘ اǗنتاƍ Ɯليǌا Ü : ميƴ اǕعمال المتعلقة  مƛل تجÜ 1) تكلƽتǊ بشكل مستقل

                                                 
1  - ǁيريƍ ÜǇجارسو ƫنƊ ǐر ÜǇنوري ƭ ƾساب ƴ288 مرج. 
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 واحد ǋو نشاƱ اǕدواƘ الƨǚمة للتشƺيل و تركيبǌاƍ ÜجراƇ اƤتبار Ɗولي لوحداƘ اǗنتاƜ في ƍحưار

  :  فرưيƊ Ǉساسيǋ Ǉما علىاǕنشƱة ملية تجميƴ  و تقوǅ ع. تجǌيƨ اǓلة

 - Ʃنشاتجان ƨل كل مركƤة داƱنشǕا  ƱوƊ ةƽتكل Ưحو .  

 - Ɣفي كل التناس ƻللتكالي ǐردƱال ƨمرك Ʊالنشا ǎمستو ƴم .  

 بالتجانǇƊ Ʃ التكاليƻ في كل مركƨ نشاǋ Ʊي نتيجة نشاƱ واحد Ɗو عدة المتعلƾ يقƮد بالƽرƯ اǕول و

  يعنيالǐƦ عǚقة ارتباƱية مرتƽعة و يحدƚ التجانƩ التاǅ عندما يكوǇ معامل اǙرتباƱ تاما و لǌاƊنشƱة 

  .ǇƊ التƺيراƘ النسبية في اǕنشƱة داƤل المركƨ تكوǇ متساوية 

 بالتناسƔ فǌو يعني ǇƊ كل التكاليƻ في مركƨ النشاƱ يجǇƊ Ɣ تتƺير بالتناسƔ المتعلƾ الƽرƯ الƛاني و Ɗما

ƴم Ʊالنشا ǎفي مستو Ƙيراƺالت .  

تجانƦƍ Ʃا ما  يكوǇ مالنشاƱ حوƯ التكلƽة Ɗو مركƍǇƊ ƨلى   HORNGRENيشير الƮدد  Ʀǋا  فيو

 ƨا المركƦǌا بǌƽتكالي Ǉميưت ǅة التي تƱنشǕكل ا Ƙاكانǌقة لǚع Ʃƽن  ) Ɣقة  )النتيجة -السبǚو عƊ 

ƴالمناف ǅداƤاست ǇƎف Ǌو علي ÜƱالنشا ƻة و تكاليƽالتكل Ɣمسب Ǉو المحققة بيƊ المدركة ƨمرك Ʊالنشا 

 ƭيƮƤالت ǁلƦ Ǉع ƻتلƤي Ǚ ةƽللتكل ƭيƮƤت Ǌعن Ɲسينت Ʃالمتجان Ǉيمك ǐƦالǇƊ فيما لو Ǌل عليƮنح 

 ƍنما يعني استƤداǅ مجمعاƘ التجانƩتǅ تƮƤيƭ تكاليƻ كل نشاƱ بالمجموعة على حدة وƨيادة درجة 

 ǅداƤفي است Ƙالمنتجا ƻǚتƤا Ʃقل بعكƊ ةƽسسة بدقة مواردللتكلƌالم .  

Ǉƍ ƻكل ƯحواƊ في ƴر المشكلة في عملية التجميǋل جوƛدرجة يتم Ǉيل في تحديد  في المراجحة بيƮƽالت

 Ǌفي Ɣالدقة المرغو ǎة و مستوƱنشǕتحديد فيا ǇƎف Ǌة و عليƽالتكل ƯغراƊ لىƍ ةƱنشǕا ƻتكالي ƴتتب 

 Ʊالنشا ƨعدد مراكǇةسيكوƽعة /  قائما على المعيار تكلƽمن.  

   : تتبع التǦاليǜ لمراكز األنǎǂة : IV المرحلة

ƭ و توƨيƴ التكاليƍ ƻلى المنتجاƘ على مرحلتيÜ Ǉ   بتƮƤييقوƦ ABC  ǅكرنا فيما سبǇƊ ƾ نƲاǅ لقد    

 المباشرة ƍلى العملياƘ اǗنتاجية في المƌسسة و التي غير المرحلة اǕولى يتǅ فيǌا تƮƤيƭ التكاليƻ فƽي

 ƨا مراكǌلقنا عليƱƊةƱنشǕفي المرحلة ا ǎرƤƊ ةƽتكل ƯغراƊ وƊ Ƙا على المنتجاǌارا لتحميلƲانت ǁلƦ و 

   .الƛانية

 تتميƨ بالتعدد مقارنة مƴ مراكƨ التكلƽة التي الموارد على مراكƨ اǕنشƱة و لتƮƤيƭالمرحلة  ǉƦǋ فƽي

 Ü التحليل ƨريقة مراكƱ دمة فيƤالمستǅيت ǊنƎمكانية فǗا ǅو في حالة عد Ü ƨمباشرة للمراك ƻالتكالي Ǉتعيي 

 ǅداƤستƍ ǅيتƘمسبباǋو Ü المرحلة ǉƦǌة بƮاƤول و الǕا ǎالمستو Ǉة مƽعلى  التكل ƾلƱي Ǉم ǁناƘمسببا 

 ƴيƨالتو Ơاتيƽم Ǌالموارد و التي تشب Ƙالمرحلة بمسببا ǉƦǌة بƮاƤة الƽالتكل.  
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 تستƤدǅ لتقسيǅ الموارد على اǕنشƱة      التوƨيƴمƽاتيƠ (  الموارد Ɗنǌا مسبباC.Mendoza Ƙ عرفƘ لقدو 

   .ǋ (1ي تستعمل لتسيير التكاليƻ و

  . تتبعǌا الممكǕǇنشƱة و التكاليƻ  عǇ مراكƨ اƊمƛلة:   4 رقǅ جدول

Ʊتتبعها الممكن التكاليف  المراكزأنوا 
  مستوǌ الوحداƖ المنتجةعلى مراكز

 .Ʊة باƊ  ƘǙǓنشƱة مرتب- 
 . مرتبƱة بالعمل ƊنشƱة - 

 تكاليƻ القوǎ المحركة   -  
  - ƻيانة تكاليƮال.  

  . تكاليƻ العمل - 
  - Ƙاƨيǌتج ƴنƮالم.   
  - Ƙكاǚتǋƍ ƘǙǓا Ƙو المعدا .  
  - ƘǙƈ ǁǚتǋƍ يانةƮال.  

  على مستوǌ الدفعة مراكز   
   بالشراƇ عملياƘ اǕمر -  
  باǗنتاƜياƘ اǕمر  عمل-  
 و مناولة الموادالمعداƘ عداد اƘǙǓ و -  

 . تكاليƻ اǕعمال المكتبية - 
  . التجǌيƨاƘ المǌتلكة - 
 - ƘǙǓعداد اƍ ƻتكالي .  
  . تكاليƻ مناولة المواد - 
ǋƍتǚكاƘ اǕدواƘ المكتبية و Ɗجƨǌة - 

  .اƘǙǓمناولة المواد و 
  توǌ المنتƛ على مسمراكز   
  - ƭة فحƱنشƊ الجودة   
  - ƘتباراƤا Ɲالمنت  
  - ǇوƨƤدارة المƍ لكل ǊنواعƊ   
  -Ɲالمنت ǅميƮت   
  - Ƙة العملياƮاƤال) ƘǙǓللمواد و ا( 

  .النوعية تكاليƻ رقابة - 
  . تكاليƻ تجǌيƨاƘ اƤǙتبار- 
 - ƴƱدارة القƍ ƻتكالي .  
  . تكاليƻ تƨƤيǇ المواد - 
 - Ɲندسة المنتǋ ƻتكالي .  
 - ǅميƮالت ƻتكالي .  
 ǋƍتǚكاƘ اƘǙǓ و المعداƘ المتƮƮƤة - 

   على مستوǌ الدعم العاممراكز   
  - ƴنƮالم Ƙالعامة معدا   
  - ƴنƮيل المƺتش   
  - Ɣدارة و تدريƍ فرادǕا 

  .المƮنƴ مرتباƍ Ƙدارة - 
 - ƴنƮالم ǁǚتǋƍ .  
 - ƘميناƋالعقارية و الت Ɣرائưال .  
  . تكاليƍ ƻدارة اǕفراد - 
  .يǇ  تكاليƻ تدريƔ العامل- 
 - Ǉترقية العاملي ƻتكالي . 

  

  

  

 و ǋي اǕنشƱة اǕولية و اǕنشƱة الƛانوية Ü في اǕنشƱة ǇƊ نجد في بعƯ المراكƨ نوعيǇ مǇ يمكǇو 

ǕنشƱة الƛانوية ƍلى اǕنشƱة اǕولية و التي تعد بمƛابة ƊغراƯ تكلƽة  اتكاليǉƦǋƻ الحالة يجǇƊ Ɣ تحمل 

Ʊ ǇƊريقة : (  قولǊ في H.Bouquinو Ʀǋا ما يشير لƦ  . ǊلƱ ǁبعا باستƤداǅ مسبباƘ الموارد و Ü لǌا

ABC ƴưة تƱنشǕا Ʊسل السببية على ربǚا قدرة تحليل سǌساسي لƊ Ɗكما يعني الرئيسية كمبد Ƙبالمنتجا 

                                                 
1    P. Laurent  Bescos et Carla Mendoza. Op. Cit.  p 53. 

  بتƮرƭ230 - ƻ .  جارسوÜǇ مرجƴ سابƍƾنƍƫريǁ نوريÜƩ رǐ  : المƮدر
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Ü بينما تكاليƻ   الداعمة و المنتوجاƘالرئيسيةبحƚ على توجيƊ Ǌو تتبƴ العǚقاƘ بيǇ اǕنشƱة Ʀلǁ ال

ǇƦƍ فرưية   ... مباشرة الƋƱƤ تحميلǌا للمنتوجاƘ مƦƍ Ǉ يعد  الرئيسيةاǕنشƱة الƛانوية تحمل لǖنشƱة 

 المنتوجاƘاشرة مƴ   و غير المبالمباشرة  العǚقاƘ و تعريƻ  لǖنشƱة  دقيƾ تحليل  ǋي  ƱABCريقة 

 Ǉالسببية بي Ƙقاǚسيما عǙ ةوƱنشǕمية كبيرة حاليااǋƊ ƘاƦ التي تعد Ƙ1) الداعمة و المنتوجا Ü ا ماƦǋ و 

  : يوưحǊ الشكل التالي 

  ABC تحليل Ʊريقة شبكة : 19 رقǅ شكل

  

                                                 
1 – H. Bouquin  Op. Cit p :137 

 المـستǌــلـــكـــــــة الــموارد

  أوليةأنشطة ثانویة       أنشطة

 المـنـتـوجـــات

  أوليةأنشطة            ƙانوية أنشطة

ƨتحليل مركǐانوƛ 

ƨي  تحليل رئيسمرك 

                 ǉتجاƍ         ةƱنشǕا ƾǚƱنƍ 
  )السببيةƍتجاǉ ( اǗستǚǌكاƘو                 

  
                 ǉتجاƍ ƻتحميل التكالي   

Source : H. Bouquin . Op. cit  p : 138 
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  : تƮميل تǦاليǜ األنǎǂة ألغراǇ التǦلǞة  : V المرحلة

 على ABC المباشرة ǕغراƯ التكلƽة حسƔ نƲاǅ غيرانية لعملية تحميل التكاليƻ  المرحلة الƛتشمل     

 Ƙلى المنتجاƍ ةƱنشǕا ƨمراك Ǉم ƻالتكالي ǇوتعييƊرƤƈ ةƽتكل Ưغر ǐƊ  Ü و Ƙعتماد على مسبباǙبا ǁلƦ 

 ƨو مركƊ Ʊة بكل نشاƮاƤاني و الƛال ǎة للمستوƽةالتكلƽة  . تكلƽالتكل Ƙتيار مسبباƤا ǇƊ Ʋحǚفي و ي

 ǅاƲن ƨو ما يميǋ انيƛال ǎالمستوABC Ǉع ƦƤƋت Ǚ التقليدية التي ǅƲالن ǎسو  Ǉواحد م ǎالسببية مستو 

 ǅو حجǋ وƱالنشا .  ǅاƲن Ǉƍ ƦƍABC يعتبر ƜنتاǗا ǅحج ƴم ǅاƲنتƎير بƺتت Ǚ غير المباشرة ƻالتكالي ǇƊ 

 العملياÜ Ƙ و لƦǌا ميƨ كل مǇ و كƦا تعقد) بالحجǅ و الدفعة( لتنوƳ المنتوجاƘ تبعاو لكنǌا تتƺير 

Cooper et Kaplan  Ǉبي ǅت ǇƊ و ƾالسببية سب Ǉم Ƙربعة مستوياƊ Ưالتعر Ƙمسببا ƻنيƮا في تǌليƍ 

ƻالتكالي .  

 تحقيƾ مستوǎ متميƨ مǇ الدقة في مƤرجاƘ النƲاǅ مǇ معلوماƍ         Ü Ƙلى  ABC مƮمǅ نƲاǅ يسعى

 مسبباƘ التكلƽة Ü و عند ƤƍتيارǉƦǋ المسبباƘ في المستوǎ ديدتح Ʀǋا يتوقƻ في حقيقة اǕمر على كƽاƇة و

   : يليالƛاني يجƔ مراعاة ما 

  .بǌا الحƮول على البياناƘ الƤاƮة سǌولة - 

 - ǇƊ Ʃقابلة للقيا Ǉكمية( تكو. (  

 - ǇƊ ƴم Ʊعلى درجة ارتباƋب ƨمجموعة تتمي Ʊالنشا ƻتكالي .  

 - ǇƊ على نحو Ʃمتجان Ʃمقيا Ǉمعقول يكو Ʊكل نشا Ɲلنات .  

 المناسبة لكل نشاƊ Ʊو وعاƇ تكلƽة يتǅ تحميل تكاليƻ اǕنشƱة ǕغراƯ التكلƽة التكلƽة بعد تحديد مسبباƘ و

 Ʀلǁ عǇ وللموارد المستǌلكة في ƍنجاƨ اǕنشƱة ) منتوجاƘ مǚƛ( لحاجة كل مǉƦǋ Ǉ اǕغراƱ Ưبقا

 و يتƍ ǅعداد معدل المناسƱ Ɣريƾ تحديد معدل للتكاليƻ غير المباشرة لكل نشاƱ باستƤداǅ مسبƔ التكلƽة

 لمركƊ ƨو حوƯ التكلƽة على المكونةتحميل كل نشاƊ Ʊو مركƨ تكلƽة بقسمة مجموƳ تكاليƻ اǕنƲمة 

  :  و يحسƔ كما يلي الحوƯحجƊ ǅو عدد مسبباƘ التكلƽة المحدد كمحرǁ لƦǌا 

  

  

  

  

ƛل في تحديد Ʊبيعة  ǕغراƯ التكلƽة ǋناǁ مǇ يưيƱƤ ƻوة ƤƊرǎ تتماǕنشƱة قبل تحميل تكاليƻ و

 ǕغراƯ تكلƽة التكاليǇƊ ƻ يتبƴ يستƱيABC  ƴ تحمل لǊ التكلƽة Ü حيǇƊ ƚ نƲاǅ الǐƦغرƯ التكلƽة 

 Ü Ƙكالمنتوجا Ƙقرارا Ǉدارة مǗا Ǌما يواج Ɣمتعددة حسƴالمشاري ÜلبيةƱال Ü ƾسواǕا Ü Ƈǚالعم Ü 

  تكاليƻ المركƍ  ƨجمالي                                                             
  

)    =                                   التكلƽة الوحدوية للمسبƔ( المركƨتكلƽة تحميل معدل
     المسبباƘ عدد                                                                 
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 ƯغراǕر اƛكƊ و Ü سلسلة القيمة Ǉر مƮشيوعاعن Ƙو المنتجاǋ  . ǎيرP. Lorino  ǊنƊ عند تحميل 

 Ǉنجد حالتي ǇƊ Ǉة يمكƽالتكل ƯغراƊ لىƍ ةƱنشǕا ƻتكالي :  

Ü في ǉƦǋ الحالة نعتمد عموما على Ɗداة  ) نمƱي (Ʀƍا كاǇ غرƯ التكلƽة معيارǐ :  األولى  الحالة    

Ɗو ما ) .  مǚƛوƜمنتوحدة ( التكلƽة لوحدة غرƯ التكلƽة  لمسبباƘتسمى ببƱاقة اǗستǚǌكاƘ المعيارية 

 ƻة يعرƱنشǕبمدونة ا) La Nomenclature d activités(  الشكل التالي و Ơưيو ǁǚǌستǙاقة اƱب 

  .المعيارية لǖنشƱة لكل وحدة غرƯ تكلƽة

  . لوحدة غرƯ تكلƽة المعيارية اǙستǁǚǌ بƱاقة:  20 رقǅ شكل

  

  

  

  

            

    

    

  

  

      

   

  

   

  

  

 غير ممكǇ التكلƽة كاǇ التتبƴ الوحدوǙ ǐستǁǚǌ اǕنشƱة مƱ ǇرƊ ƻغراƦƍ Ưا : الƙانية الحالة    

 Ƙلى وحداƍ Ǌتقسيم Ǉيمك Ǚ كل ǊنƊ Ǌليƍ رƲين ǊنƎف Ü ادياƮالنتيجة معياريةاقت ƾƱبقا لمنƱ Ɲو يعال 

و مƛال Ʀلǁ نتائƝ عمل )   ǋ Üامƫ المساǋمة اǗجمالياǗجماليكالدƤل اǗجماليÜ اǗنƽاƾ ( التحليلية 

 Ǉم Ƈƨج Üكبير ǐتجارƾالسو...  

 النǌائية الحƮول على التكلƽة يتǅ التكلƽة Ɗ  ÜغراƯ بعد تحميل كافة تكاليƻ مراكƨ اǕنشƱة ƍلى و    

) مواد Ü عمل مباشر  ( المباشرةللمنتوجاƘ بتجميƴ قيمة ما استǌلكتǉƦǋ Ǌ المنتوجاƘ مǇ تكاليƻ اǕنشƱة 

 يحمل الجƇƨ مǇ التكاليƻ غير المباشرة الǐƦ لǅ  ور المباشرة الناتجة عǇ مراكƨ اǕنشƱة و التكاليƻ غي

 1 نشـــــــــاط

 2 ـــاطنشــــــ

 3 نشـــــــــاط

  التكلفة غرض

 التكلفة لمسببات المعياریة  اإلستهالآات
 لكل نشاط

Source : René Dumeestères et Al, Op. Cit  p : 203 
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 ǅاƲوفقا لن ƯغراǖلABC .  ǅاƲال نƺل لمراحل اشتƮƽالم Ưا العرƦǋ و بعدABC و ǅǌƽت Ưرƺل 

 ǅالشكل رق ǅا يقدǋكرƦ ƾالساب ǅيǋاƽللم ƾعمƊ22  رةƲن ǅاƲن Ǌشاملة و سريعة لما يبدو علي ABC Ü  كما

  . العامة و اǗدارية التكاليƻيبيǇ الشكل Ɗيưا كيƽية تحميل تكاليƻ البيƴ و التوƨيƴ و 

  

  ABC لتحميل التكاليƻ غير المباشرة وفقا لنƲاǅ العاǅاƱǗار : 21 رقǅ شكل

  

  

  

  

  

  

  

ƭ . وÜ Ǉ مرجƴ سابƍ ƾيريǁ نوريÜ Ʃ رƍ ǐنƫ جارس : المƮدر

 البيع و التكاليف مصروفات  مخــتـلــفــةمــباشــرة غـــيـر تكــالـــيــــف
 اإلداریةالعمومية و 

 
ƨمرك 

العمل 

غير 

  المباشر

 
 زمرآ

  اآلالت

 
ƨمرك 

ƍعداد 

ƘǙǓا  

 
 مرآز
أوامر 

  اإلنتاج 

 
 مرآز

استالم 
  المواد

 
ƨمرك 

ƍدارة 

ƴƱالق  

 
 مرآز

تفحص 
  الجودة

 
ƨمرك 

 ƴنƮالم

  عامة 

 الـــمــنــتــجـــــــات

 
   علىأنشطة

  مستوى
  الوحدة

 
   على مستوىأنشطة

  الدفعة

 
   علىأنشطة

  مستوى
  المنتج

  التكاليف لمراكز األنشطةتتبƲ :  األولىالمرحلة

  تكاليف المراكز للمنتوجاƖتحميل :  الƙانيةالمرحلة

 أســس
  مخــتلـفة

عم/ساعة
ل

 مراƈƘلة/ساعة
ا ƍ

 عدد
ا Ǖا

 مرات عدد
 عدداإلستالم

Ʊالق

 مرات عدد
 الفائض

 ساعات عدد
 تشغيل اآلالت

 
 أنشطة
على 

مستوى 
الدعم 
  العام
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II . ارنةǢبين م ǫاǒن ABC مة وǒليدية األنǢالت:    

    Ǉاعتمم ǇƊ يمكننا القول ǅل كل ما تقدǚƤ  ادǅاƲن ABC في ǐدƌي Ƙة و العملياƱنشǕعلى ا Ǌتحليل 

و يتجلى Ʀǋا اƤǙتƻǚ في  . ABC كل مǇ اǕنƲمة التقليدية و نƲاǅ  عملƍلى اƤتƻǚ جوǋرǐ في ƈلية 

 الƛانوية القائمة على توƨيƴ التكاليƻ غير المباشرة على المراكƨ الرئيسية و التقليديةاǙنتقال مǇ العǚقة 

 الرئيسية يتǅ تحميلǌا المراكƨيƠ توƨيƴ كيƽية و مǅƛ Ǉ توƨيƊ ƴعباƇ المراكƨ الƛانوية على باستعمال مƽات

 حقيقة في المƌسسة و Ʀلǁ عƱ Ǉريƾ يجرƍǐلى ƊغراƯ التكلƽة ƍلى عǚقة Ɗكƛر قدرة على وƻƮ ما 

  . ƊغراƯ التكلƽة و و اǕنشƱة  المستƤدمةƍيجاد عǚقاƘ سببية واưحة بيǇ الموارد 

 التي يمكǇ و ABC اǕنƲمة التقليدية و مدƤل بيǇمǉƦǋ Ǉ النقƱة نستعرǅǋƊ Ư اƤǙتǚفاƘ  انǚƱقا و

  :تلƤيǌƮا في الجدول التالي 

   .1 اǕنƲمة التقليدية و ǅǋƊABC الƽروقاƘ بيǇ نƲاǅ : 5 رقǅ جدول

ǈنظام  التقليديةاألنظمة  المقارنةأوج ABC 

 

ƻدǋǅتماǋǙا ǎومستو ǅاƲالن  

 التكاليƻمراقبة -

-  ƇداǕالمحلىاǅقساǖل   

  المنتجاƘتكلƽةƊسعار -

-Ƙتحليل العمليا 

- ƇداǕسسةالشاملاƌللم   

 والعملياƘشƱة اǕن-

ƨمقدار  علىالتركي ƻالتكالي - Ǉع ƚالبحƘمسبباƻالتكالي  

 

ƩسƊ ƭيƮƤغير المباشرةت ƻالتكالي 

- Ǉتكو ǇƊ احتمالƩسƊ ƭيƮƤالت 

 مسبباƘ التكلƽة قليل

- ƭيƮƤالت ƩسƊغالبا Ǉما تكو 

 مسبباƘ التكلƽة 

 

  اǕسƱƩبيعة

- Ǉغالبا ما تكوƩسƊ ƘاƦ ƭيƮƤالت 

Ʊبيعة مالية مƛل تكاليƻ العمالة 

  .المباشرةالمباشرة Ü تكاليƻ المواد 

- Ǉغالبا ما تكوƩسƊ ƘاƦ ƭيƮƤالت 

عدد ƊجƨاƇ : مƛل) . غير مالية(Ʊبيعة 

 المنتƝالمنتÜ Ɲ عدد ساعاƘ اƤتيار 

 

 التكاليƻ غير المباشرةمجموعاƘ عدد

 Ɗو عدد قليل واحدةاستƤداǅ مجموعة -

مǇ المجموعاƘ للقسƊ ǅو المƮنƴ ككل 

 المجموعاƘ مǇاستƤداǅ العديد -

 المتجانسة

                                                 
1 - ǅتƍ ا عدادƦǋ الجدول ƴعتماد على عدة مراجǙبا  : 

  .ƭ ƭ264،263 .  مرجƴ سابƤƈ ƾروǋ ǇورنجرǇ و -

 في ƍحتساƔ ربحية العميل ƍستƤدامǊو ) ABC(محيÜ التكاليƻ على ƊساƩ النشاƨ  Ʊاǋر الردǋمÜƫنعيǅ .  د -

ǁالبنو ǎلد- ǇردǕفي ا ǁالبنو  . ƴالمجلد. العدد الساب  ƚالƛو ال ǇردǕا Ǉ2003 العشرو ƭ 1.  

- Laurent Bescos et Al Op. Cit p: 279. 

- P. Lorino Op. Cit pp. 206,220. 

- Source : Internet, Site :http://www.webmaster/vixane.com 
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  التجانƩدرجة

 :بسبư Ɣعيƽة

- ǅعدǅتماǋǙاǚبع  Ɣالسب Ƙقا -

النتيجة بيƊ ǇسƩ تحميل التكاليƻ غير 

 Ƙالمباشرة ومجموعاƻالتكالي 

 :بسبƔ قوية

- ƨعلىالتركيƔالسب Ƙقاǚالنتيجة - ع

بيƊ ǇسƩ تحميل التكليƻ غير 

 ƻالتكالي Ƙالمباشرة ومجموعا 

 
  المقارنةمعايير

 Ɗفưل ƊداƤ Ƈارجي مƴ مقارنة مسبƾ معيار

 :Ɗو ما يعرƻ بـ) مƌسسة Ƥارجية(

BENCHMARKING 

 

ƻدǋƩالقيا  

-ƻنحراǙا ƠحيƮت 

- ǅاييرالمعاحترا   

Ǉالمستمر التحسيƻللتكالي (KAIZEN

 COSTING) 

 

ƳنواƊ اǋالتي يوفر Ƙالمعلوما ǅاƲالن 

  دقة ƊكƛرمعلوماƘ مالية - معلوماƘ مالية-

- Ƙغيرمعلوما Ƙمالية حول العمليا 

 واǕنشƱة

 

  النƲاǅبعد

  ومحدودبعد وحيد -

  ǗرưاƇ العمƇǚموجǊغير -

 Ɗبعاد متعددة-

- ǅاƲستراتيجينƍ   

- ǊنحوموجƇǚالعم Ƈاưرƍ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 
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II.  3 دداتƮمǎبي ت ǫاǒق نABC 1:    

     ǅا بالرغǌايا التي يحققƨو الم ƴالمناف Ǉم ǅاƲن Ưتعر ǊنƊ Ǚƍ Ʊالنشا ƩساƊ على ƻتحديد التكالي 

 Ɣبسب ƘنتقاداǗا Ǉللعديد مƾكر العوائƦن ƘنتقاداǗا ǉƦǋ Ǉبي Ǉو م ǊبيقƱعند ت Ǉالمسيري Ǌالتي تواج 

 Ƙالتاليةالمحددا :   

1- ǅرغ  ǅاƲن ǇƊABC  يسعى ǅǌƽل Ƙة مسبباƱنشǕا Ǉيرمƛالك ǇƊ Ǚƍ Ʊة الحقيقية لكل نشاƽالتكل 

 الكلي و Ʀلǁ نƲرا ǗستƤداƊ ǅسƩ حكمية تعتمد على الحجوǅ اǗنتاجية  اǗنحراƻتعمل على ƨيادة 

ƭيƮƤلت ǎة على مستوƱنشǕة باƮاƤال ƻالتكالي ǅالدع ƻالتكالي ǉƦǋ لƛو غالبا ما تم ǅالعا 

Ƈƨغير الج ƻجمالي التكاليƍ Ǉكبر مǕحاجة  المباشرة ا Ǉع ǚưسسة فƌالم Ưفي بع ƘǙالحا 

Ʃلة القياǌمتاحة و س Ǉية تكوƽكي ƭيƮƤت ƩسƊ ǅداƤستǗ .  

 ƮƤوƮا Ʀƍا كانƱ Ƙبيعة النشاƍ Ʊدارية و Ʀǋا ما ƊنشƱة تقسيǅ وقƘ عمل الƽرد بيǇ عدة Ʈعوبة -2

 ƴور في التتبƮلى قƍ ǐدƌيƾنالدقيǕا ƻلتكالي Ƙة للمنتجاƱش.  

 ABC مǇ الƤưامة و التنوƳ ما يƌدƍ ǐلى جعل نƲاǅ المƌسسة تكوǇ اǕنشƱة المƌداة داƤل قد -3

  . و Ɗقل فǌما مǇ المستعمليǇ معقدا

4- ǅرغ ǅاƲن ǇƊ ABC Ǉيكو Ɯعة على دورة حياة المنتوƨالمو ƻالتكالي ƴر دقة في تتبƛكƊ Ǚƍ ǊنƊ 

 و لƦǌا فǇƎ نƲاƱ ǅويلةجاƘ التي تمتاƨ بدورة حياة يحتاƍ Ɯلى تحديد فترة حكمية مǇ الƨمǇ للمنتو

ABC Ǉيكو ǅدƤا تستǌنƎف Ǚƍ يرة نسبيا وƮا قǌدورة حيات Ǉالتي تكو Ƙر للمنتوجاƛكƊ ئماǚم 

ƩمقاييƭيƮƤ1. مرحلية لعملية الت  

5- Ǉƍ ةƱنشǕا Ƙمجموعا )Cost Pools (   Ƙالحسابا Ʊلحد بعيد في تبسي ǅǋوالمتجانسة تسا ǅاƲالن 

 و مراكƨ مسƌولة عملياÜ ǅƘ غير ǉƦǋ ǇƊ المجموعاƘ يمكǇƊ Ǉ تƊ ǅưنشƱة تنتمي ƍلى بشكل عا

 Ǌتعين ǅت ǐƦة الƽالتكل Ɣقدرة مسب ǅلى عدƍ ǐدƌة مما يƽتلƤامǌللموارد ل ƾالدقي ƴعلى التتب 

 Ƙلى المنتجاƍ لكةǌالمست.  

 الحجǅ غير ƊنǊ  بيǇ التكلƽة والموجودة تعريǊƽ للمسبƔ فرưية التناسƔ عƦƤƊ ABC Ǉ نƲاǅ لقد -6

 غير المباشرة باقتƮادياƘ الحجǅ و ƛƈار التعلǅ حيƚ التكاليƻلǅ يƦƤƋ بعيǇ اǙعتبار ƍمكانية تƛƋر 

                                                 
1 - ǅر تƮا العنƦǋ عدادƍ عتمادǗعلى با :  
 
  .Ü591 590 الƽيومي محمدÜ مرجƴ سابƭ ƭ Üƾ محمد -

- M. Gervais.  Op. Cit pp : 190, 192. 
- P. Lorino.   Op. Cit p 264. 
- Joseph A. Ness et Thomas G. Cucuzza : Exploiter pleinement le potentiel de l’ABC et HBR, les 
systèmes de mesures de la performance, Editions d’organisation, Paris 1999 pp 77,79. 
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 ǅالدراسة التي قا ƘرǌƲƊاǌب Ǉكل م E.Noreen  و N. Soderstrom  ى الحكومي فيƽالمستش 

   . Ǚ تتƛƋر بالتناسƔ مƴ استǁǚǌ اǕنشƱةالمباشرةلواشنǇƊ ǇƱ التكاليƻ غير 

7- Ǉƍ ǅاƲال نƤدƍ ABC مة المعلوماتية كواحدƲنǕا Ǉقي في البداية عدة المتقدمة مǚسسة يƌفي الم 

 كل المستوياƘ اǗدارية لكوǇƊ Ǉ التƺييراƘ التي Ʈعيدعلى ) مقاومة التƺيير(مقاوماƘ داƤلية 

Ɗ  ǇماكيكشABC ƻ لبعƯ المسƌوليǇ فǚư على ǇƊ نƲاǅ السلƱةيحدǌƛا Ʀǋا النƲاǅ تمƱƍ Ʃار 

  . التي تعارƯ تعƲيǅ الربحية في اǕجل القƮيروعدǅ الƽعالية و الكƽاƇة على المدǎ الƱويل 

8- ǅرغ ǅاƲن ǇƊ ABC  Ʊيرتب Ʊيقا ارتباƛتى وƌي ǇƊ Ǉيمك Ǚ ǊنƊ Ǚƍ سسةƌستراتيجي للمǗا ǉتجاǙبا 

 Ǚƍ الجيدة ǊستراتيجبمشاركةنتائجǗا ƻداǋǕعداد اƍ العملي في ǎعلى المستو Ǉا  المسيريƦǌية و ل

 ƨركJohnson   على ǅاƲن ƾبيƱت Ǉم ƳاƽنتǙاABC ǅيير شامل على يتƺت Ƈجراƍ في حالة Ʊفق 

  .  في المƌسسة و ƍيƇǚ الƨبائǋƊ Ǉمية قƮوǎاǗداريةالعقلية 

9- Ǉƍ ǅاƲن ƾبيƱت ABC و عملية Ƙالوق Ǉير مƛالك Ʀƽد معقدة و شاملة و بالتالي تستنǌالمال و الج 

 في المƌسساƘ الكبيرة التي تنتƻǙƈ Ɲ المنتجاƘ و كلما ƊرادƘ سيماǙلتشƺيل Ʀǋا النƲاǅ و 

 كلما مستوƊ ǎعلى مǇ الدقة في تحليل اǕنشƱة و تحديد مسبباƘ التكلƽة  ƍلىالمƌسسة الوƮول 

  .Ɗكƛر كانƘ عملية التشƺيل مكلƽة 

  :   الƻصل الƙالث ǘƢصة

 تǅ التعرƻ في البداية حيABC ƚتعلقة بنƲاǅ  المالنقاƱ استƱعنا في Ʀǋا الƮƽل ǇƊ نتƱرǅǋǕ ƾ لقد    

 ǅاƲن ǇƊ علىABC وǋ Ǉم ǁلƦ و ƻمة التقليدية للتكاليƲنǕا Ǉلى تحسيƍ ƻدǌريقة تƱ لǚƤ ƨالتركي 

) الموارد( حلقة الوƮل بيǇ التكاليƻ  يعد Ɗساسي في تحليل التكلƽة Ʀǋا القƔƱ الǐƦ كقƔƱ  النشاƱعلى  

 Ɗو ǐƊ غرƯ تكلƽة المنتجاǋ ǇƊ Ƙو  ABC المبدƊ اǕساسي لنƲاƊ  ǅغراƯ التكلƽة يقود ƍلى ǇƊبيǇو 

  . التي تستǌلǁ الموارد ǋيƤƈر Ǚ يستǌلǁ موارد و ƍنما يستǌلƊ ǁنشƱة و ǉƦǋ اǕنشƱة 

Ǉƍ Ơưتجسيد وا Ǚƍ و في الحقيقةǋ ما Ɗا المبدƦǋ ǅداƤستǗ Ɣمعيار السب  - ƻالتكالي ƴيƨالنتيجة عند تو 

 ƯغراƊ ةغير المباشرة علىƽالتكل Ǉو م Ü اǌƛحدو Ƙمسببا ƾة وفƽالتكل ƭيƮƤمية تǋǕ عاƱقا ǚو دلي 

 ǇƎف ǅƛتبارƤƍ السلوكية Ɣدراسة الجوان ǐرورưال Ǉريقة و مƱر الǋة يعد جوƽالتكل Ƙمسببا Ɣحتى للمسب 

  .يتƤƍ ǅتبار المسبباƘ التي تساǅǋ في تحقيƾ اǋǕداƻ العليا للمƌسسة 

 ƍلى ƊنشƱة عوƯ تقسيمǌا ƍلى مراكƨ مسƌولية فǇƎ المƌسسةرة تقسيƦƍ  ǅا كانǉƦǋ Ƙ الƱريقة ترư ǎروو

 حيǇƊ ƚ تسلسل اǕنشƱة فيما بينǌا سوƻ يعƱي لنا مبدƛ Ɗالƚ لƱريقة للتنƲيƦǋǅا يعƱي لنا تƮورا متقدما 

ABC ا على وǌسسة في تحليلƌاعتماد الم ǇƎا فƦǌو ب Ü ي العمليةǋ Ƙالعمليا Ǉنتقال مǙلى اƍ ǐدƌي ƻسو 
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Ʋر ليونة التنƛكƊ ǅيƲلى تنƍ المتسلسل ǐالعمود ǅويǋ ƾلƤ و Ǉبائƨال ƇاưرǗ ساساƊ Ǌفقي الموجǕا ǅيƲالتن 

  .القيمة و مواجǌة المنافسة 

Ǉة مƛǚƛال Əل المبادǚƤ  : Ü Ɣالمسب Ü Ʊيتشكل  العمليةالنشا ƜƦلنا نمو ABC Ü ǅل ǐƦال ƜƦا النموƦǋ 

 Ɣداة متقدمة لحساƊ يعدƻبل يتالتكالي Ɣويد  فحسƨالمعلوماتية لت ǅƲالن ǅǋƊ Ǉواحدا م Ǉليكو ǁلƦ ƨجاو

نموƜƦ تسييرǐ (  مǇ المعلوماÜ Ƙ معلوماƘ مالية و معلوماƘ حول العملياƘ و اǕداƇ بنوعيǇاǗدارة 

ǅئǚو المما ) م ǇكاديمييǕا Ǉير مƛييد الكƋى بتưيح Ǌا ما جعلƦǋ وǇرسي ǅت ƚحي ǊبيقƱفي العديد مت Ǉ 

Ƙسساƌالعالمية  الشركو  الم ƘاƇدمي سواƤو الƊ ناعيƮفي المجال ال .  

Ǉƍ ǅاƲن ABC  ƻتلƤقة  في يǚالع Ǉمة التقليدية فمƲنǕا Ǉع Ǌيلƺالتقليدية تش ƇعباǕا ƴيƨالقائمة على تو 

 مراحل بعدة  ƍ ABCلى عǚقة Ɗكƛر دقة حيƚ يمر نƲاǅ  المنتوجاƘعلى مراكƨ التحليل و مǅƛ Ǉ على 

  :  كالتالييمكǇ تلƤيǌƮا 

  . و تحليلǌا مǚƤ Ǉل ƍعداد بƱاقة اǕنشƱة Ɗو ƤرائƱ التدفƾ اǕنشƱة تحديد - 

  . مسبباƘ كل نشاƱ تحديد - 

  . مراكƨ اǕنشƱة تحديد - 

 - ƴة تتبƱنشǕا ƨبمراك ƻالتكالي .  

  . تكاليƻ اǕنشƱة ǕغراƯ التكلƽة تحميل - 

   ǅداة ديناميكية شاملة رغƊ يعد ǅاƲا النƦǋ ǇƊ ة لكلالتحليلǌة موجƺو ل  Ǌيبقى ل ǊنƊ Ǚƍ Ƙسساƌالم 

 Ɗساسا في Ʈعوبة تحديد مسبباƘ التكاليƻ لبعƯ اǕنشƱة و كƦا المتمƛلةحدودǉ المتعلقة بعوائƾ تƱبيقǊ و 

 Ǌيلƺتش ƻالكبيرة التيتكالي Ƙسساƌسيما في المǙ د و المال وǌو الج Ƙالوق Ǉير مƛالك Ʀƽتستن .  
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 ǫاǒالتنافسية و دور نABCسينهاƮفي ت   
     لقد شǌد العالǚƤ ǅل العقود الƛǚƛة اƤǕيرة بداية مǇ السبعيناƘ منتǌى اƛǗارة و التƺيير Ü مما جعل 

المƌسساƘ اǗقتƮادية تجد نƽسǌا مƴ مƱلƴ القرǇ الواحد و العشريǇ في محيƱ غلبƘ عليǊ متƺيراتǊ على   

 ) GATT( فقياǅ منƲمة التجارة العالمية . التعقيد المتƨايد و التقلƔ المستمر ƛوابتÜ Ǌ محيƮƊ ƱبƠ يتسǅ ب

اǗقليمية مƛل اǗتحاد   و التكتƘǚ ( BM ) و البنǁ الدولي  ) ( FMIو نشƋة كل مƮ Ǉندوƾ النقد الدولي

 و منتدǎ التعاوǇ اǗقتƮادǐ لدول ƈسيا و المحيƱ الǌادǐ   ( ASEAN )اǕوربي Ü و تكتل دول 

(APEC ) Ƴساسا في تسارƊ لةƛقافية المتمƛجتماعية و الǗادية و اƮقتǗا اǌا تداعياتǌل Ƙا عوامل كانǌكل 

وتيرة العولمة و اǗندماƜ في اǗقتƮاد العالمي و سياساƘ اǗنƽتاƟ و تحرير اǕسواƾ مما عمل بدورǉ على 

 Ƙسساƌالم Ǉيادة حدة المنافسة المحلية و الدولية بيƨ .ǉƦǋ لƲ العسير و في Ǉم ƠبƮƊ التي ƘوراƱالت 

 Ǉفي ميادي ƭƤǕا و باǌǌو العراقيل التي ستواج ƔاعƮرا للمƲا نǌل عنƨبمع ƫتعي ǇƊ سسةƌية مƊ على

التƮدير و تدفقاƘ رƌوƩ اǕموال كاǇ لƨاما عليǌا ǇƊ تتكيƻ معǌا في تعامل ترتǇǌ فعاليتǊ لحد كبير 

ي كل مǇ التكلƽة و الجودة و التجديد و اǗستجابة للعمƇǚ    لمدǎ قدرتǌا التنافسية و تحقيƾ مƨايا متƽوقة ف

 Ǉية متقدمة تكوƽمة تكالƲنƊ رورة تبنيư Ǉيƛالباح Ǉير مƛالك ǎاية يرƺال ǉƦǋ لىƍ ولƮجل الوƊ Ǉو م

قادرة على تƨويد المسيريǇ بالمعلوماƘ المǚئمة ǗتƤاƊ Ʀفưل القرارƘ بما يساعدǋا على تحقيƾ مƨايا 

  : بƦلǁ على منافسيǌا في السوƾ تنافسية متƽوقة

  :و بناƇ على ما سبƾ سنتƱرƾ في Ʀǋا الƮƽل ƍلى ما يلي 

  .ماǋية المنافسة و التنافسية  - 

 .المƨايا التنافسية و استراتيجياƘ الحƮول عليǌا  - 

 -  ǅاƲمة نǋمساABC  سسةƌايا التنافسية للمƨالم Ƈفي بنا . 

I .  المنافسة و التنافسية: 

I. 1 ماهية المنافسة:   

يعد مƱƮلƠ المنافسة مǇ بيǇ المƱƮلحاƘ التي شاƍ ƳستƤدامǌا و تداولǌا في Ɗيامنا الراǋنة ƍ Üلى      

 Ƙو النقاشا ƘǙالجدا Ǉكبر مƊ و عددا Ƙالكتابا Ǉير مƛالك ǐƦƺي ƠبƮƊ ǊنƊ يعد . درجة ǐƦال ǅوǌƽا المƦǌف

ǚقتǌا مƴ محيǌƱا ƮƊبƠ يعتبر Ɗيưا بعدا Ǚ يمكǇ استبعادǉ بسǌولة في الدراساƘ المتعلقة بالمƌسسة و ع

فما المقƮود .  الحالية و ƍنشƺاǙ مǇ اǗنشƺاƘǙ المعاƮرة التي Ǚ يمكǇ التƺاưي عنǌا جوǋر القưايا

بالمنافسة Ü و ما ǋي Ɗشكالǌا Ü و ما ǋي العوامل التي تحكمǌا Þ و عليǊ فƎنǊ سوƻ نتƱرƻ في ǉƦǋ النقƱة 

  :بما يلي 
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  .تعريƻ المنافسة  - 

 .المنافسة Ɗشكال  - 

 -  ƳاƱالمحركة للمنافسة في الق ǎالقو. 

I . 1. 1  المنافسة ǜتعري:  

ƘƽتلƤƍ التي Ƙاƽالتعري Ǉالمنافسة بالعديد م ǅوǌƽي مưا       لقد حƦǋ في Ǉيƛو الباح Ɣالكتا ƻǚتƤƎب

الميداÜ Ǉ و في ما يلي سوƻ نتƱرƾ لبعƯ منǌا حيƚ يسمƠ تحليلǌا بالتعرƻ على ǉƦǋ الƲاǋرة        

  .و تحديد ƮƤائǌƮا و ǋƊدافǌا 

 Ɲالتي تنت Ƙسساƌبالم ƾي تتعلǋ و Ü التسويقي ǅاƲالن Ƙمكونا Ǉساسي مƊ Ǉا مكوǌنƊ المنافسة Ƙلقد عرف

نƩƽ السلعة Ɗو السلƴ الشبيǌة لǌا و تƛƌر درجة المنافسة بشكل كبير على قدرة المƌسسة و فرƮتǌا في 

   .1)يÜ Ǉ المƨيƝ التسويقي Ü مƨيƝ المنتƝ السوƾ المستǌدفة Ü الوسƱاÜ Ƈ المورد( Ƥƍتيار 

 ǎكما يرStanton  يǋ المنافسة ǇƊ  ) ǇƊ سسة وƌارجي للمƤال Ʊا المحيǌمن Ǉحد العوامل التي يتكوƊ

   .ǉƦǋ(2 العوامل تعتبر مǇ عوامل البيئة التسويقية 

 اǗقتƮاد Ü          المحرǁ اǕول ǗقتƮاد السوÜ ƾ و الميكانيǅƨ التاǅ لتنƲيƦǋ )ǅا و تعرƊ ƻيưا Ɗنǌا 

   .3)و الديناميكية التي يمكǇ مǚƤ Ǉلǌا تحقيƊ ƾقƮى ربƠ ممكǇ في Ʋل ƊقƮى حرية 

 ǅوǌƽر بالمƤƉو بƊ بشكل Ʊرة ترتبǋاƲ يǋ المنافسة ǇƊ القول Ǉالسابقة يمك ƻالتعاري ǉƦǋ لǚƤ Ǉم

تي تسمƠ بتنƲيǅ قوǎ اǗقتƮاد التسويقي الƮƊ ǐƦبƠ يسيƱر عليǊ التƽكير اǗستراتيجي Ü كما Ɗنǌا اǓلية ال

 ƾفي السو.  

   .4)النƲاǅ المƛالي المناسƔ للƮراƳ و روƟ المبادرة و مƮدر التƱور و النمو ( و يعتبرǋا البعƊ Ưنǌا 

 Ǉكل م ǎو يرC.W.Hill and G.R.Jones     المنافسة ǇƊ )    بتكارǗر اƮة عنƱة بواسǌعملية موج

اƟ و منƠ المƌسساƘ حافƨا قويا للسعي وراƇ منتجاƊ Ƙو عملياƘ    و التجديد Ü و Ʀلǁ بƺرƯ تحقيƾ اǕرب

   .5)و ƍستراتيجياƘ مبتكرة و جديدة 

                        
1 –Ü Ƙبيرو Ü ة العربيةưǌدار الن Ü المنافسة الدولية Ƙو تحديا ƾالتسوي ƚبحو Ü Ǉمحمد عبد المحس ƾ2001 توفي.  ƭ

152.  
2 – Ǉعما Ü ƴيƨللنشر و التو Ǉراǋƨ دار Ü ƾالتسوي ƚبحو Ü ƻيوس Ǉماƛردينة ع  . ƭ120.  

3- A.Mohamed . Contribution a l’analyse de la compétrivité d’une entreprix publique industrielle, Essai 
Theorico. Empirique. Cas BCR. Memoire de magistère. Université Farhat Abbas. Sitif . 1997 p. 38. 
4- A.Mohamed. OP.cit p 33 . 

5 – ƭ ƾساب ƴمرج Ü ƨجون ƚو جاري ƨ160 شارل.  
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فالمنافسة ǋ ǇƦƍي Ʀلǁ اǗيƱار المǚئǅ للƮراƳ و المواجǌة بيǇ المƌسساƘ التي تنتƝ منتجاƘ متشابǌة    

كما Ɗنǌا اǕداة التي تسمƊ Ǉ . Ơو بديلة في نƩƽ السوƾ وƦلǁ مƊ Ǉجل تلبية Ɗفưل لحاجاƘ و رغباƘ الƨبائ

  .بƎستمرار و بقاƇ المƌسساƘ في ǉƦǋ السوƾ و اǓلة المحركة لǘقتƮاد و النمو و الربحية و اǗبتكار 

I . 1. 2  المنافسة ǧاǦǁأ:  

     يمكǇ تقسǅ المنافسة Ǖشكال و ƊنواƳ عديدة حيǙ ƚ يمكǇ النƲر ƍليǌا مƨ Ǉاوية واحدة فقƱ و ƍنما 

  :لƨوايا حسƔ المعايير التالية تتعدد ǉƦǋ ا

 -  ƾيكل السوǋ معيار.  

 .معيار السعر  - 

 -  Ʃالتناف Ƴوưمعيار مو . 

 -  Ʃمعيار مجال التناف . 

 Ǘأو :Ƽيكل السوǉ لى  :معيارƍ ا المعيارƦǋ Ɣالمنافسة حس ǅو تقس :  

ƨ بالمميƨاƘ تمƛل المنافسة التامة نموƍ ƜƦقتƮادǐ لسوǙ ƾ شƮƤية تتمي: ) المƛلى ( المنافسة التامة   

  1:التالية 

 -  Ǉو المشتري Ǉاة للبائعيƱسعار المعǕا.  

  .تجانƩ السلƴ المنتجة Ɗو الƤدماƘ المقدمة  - 

 -  Ǉو المشتري Ǉا للبائعيƦلكل الموارد و ك ƜروƤول و الƤحرية الد .  

 -  Ƙو توفر كافة المعلوما ƾافية السوƽش )ƻالتكالي Ü ادية ... ) السعرƮقتǗا ǇعواǕلكل ا.  

يمƛل اǗحتكار الكامل حالة وجود منتƊ Ɲو موƳƨ وحيد في الƮناعة     : )البحƘ ( تكار الكامل اǗح    

 ǇƊ غير Ü Ʃمناف ǐƊ اǌيوجد ل Ǚ و ƾالحالة كل السو ǉƦǋ حتكارية فيǗسسة اƌى المƱو تع ƴيƨو التوƊ

 ƻƮالو ǇƊ Ǉرا لكوƲمقيدا بالمنافسة غير المباشرة ن Ǉحتكارية يكوǗسسة اƌالم ǁسلو ǉƦǌي لƱعƊ ǐƦال

 ƴالواق Ǉم ǎقوƊ الحالة يعتبر.  

توجد عدة عوامل لǌƲور المƌسسة اǗحتكارية Ɗو سوƾ محتكرة مƱ Ǉرƻ مƌسسة وحيدة مǇ بينǌا      

   :2نƦكر

  .سيƱرة المƌسسة على المواد اǕولية  - 

 -  Ǉمعي Ǉفي ميدا ƳتراƤƍ ادةǌش Ɣكس.  

                        
1 –  ƔيƦ Ǉئي رشيد بƨاد جƮقتƍ Ü Ʃعبا ƔاƱنادية ش Ü- Ǉرية و تماريƲالجامعية -  ن ƘبوعاƱالم Ǉدوا  . Ǉعكنو Ǉب

  .ƭ217 . الجƨائر 
2 – ƭ Ü ƾساب ƴ261 مرج.  
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 -  Ǉمعي Ɯة لمنتوƮاƤال ƾر السوƺƮ.  

 ).تعاقد مƌسسة عمومية مƴ مƌسسة تجارية ( سوƾ وجود ƍمتياƨ في ال - 

 بعدما تبيǇƊ Ǉ نماƜƦ المنافسة التامة    1930لقد ǌƲرƘ المنافسة اǗحتكارية سنة  : المنافسة اǗحتكارية  

 ƴا الواقƦǋ Ǉم ƔقتراǗجل اƊ Ǉوم Ü ǐادƮقتǗا ƴالواق ƴرفة بالمقارنة مƱمت ƘǙل حاƛتم ǅحتكار التاǗو ا

ưعدة فر ƘيƺلƊ اǌمن Ƙيا:  

  .تجانƩ السلعة  - 

 -  ǇادييƮقتǗا ǇعواǕا Ǉوجود منافسة مباشرة بي ǅعد. 

 -  Ǉمعي ƾسسة فريدة لتمويل سوƌوجود م. 

 ǅŇقد ǅحتكار التاǗالمنافسة التامة و ا Ǉالرئيسة لكل م Ƙياưرƽال ǉƦǋ Ǉلي عƤو بعد التShambarline  

  :النقاƱ التالية نموƦجǊ للمنافسة اǗحتكارية و الǐƦ تتلƭƤ فرưياتǊ في 

 -  Ǉو المشتري Ǉالبائعي Ǉوجود عدد كبير نسبيا م ) Ǉلكيǌو المست Ǉالمنتجي. (  

 .وجود تمايƨ بيǇ السلƴ المنتجة و لو كانƘ سلعا تبادلية  - 

 -  ƾالسو Ǉم ƜوƤول و الƤحرية الد. 

 .ǋدƻ المƌسسة ǋو تعƲيǅ الربحية  - 

 .توجيǊ اǋǗتماǅ نحو تحسيǇ الجودة ǗرưاƇ العميل  - 

 .معلوماƘ الƨبائǇ حول سوƾ السلعة قلة  - 

  : ƍحتكار القلة   

 ƻرƮت ǐƊ و Ǌفي Ʊتنش ǐƦال ƳاƱعلى الق Ƙسساƌالم Ǉرة عدد محدود مƱحتكار القلة في سيƍ لƛيتم

 ǎرƤǕا Ƙسساƌالم ƘرفاƮوت ƾالسو Ƙيراƺر على متƛƌي Ƙسساƌالم ǉƦǋ ǎحدǗ , ورǌƲ ƔسباƊ وتعود

   :ǌ1اƦǋا النوƳ مǇ المنافسة لعدة ƊسباƔ من

التحكǅ في ( Ǌ وجود عدد قليل مǇ المنتجيǇ و المستǌلكيǇ كل واحد منǅǌ يتمتƴ بكبر حجƍ ǅمكانيت - 

 Ǉبائƨال ƔƦورة لجƱمت Ƙستعمال الوسائل الترويجية و تقنياƍ Ü سعارǕا , ƘرفاƮمعرفة جيدة بت

ǎرƤǕا Ƙسساƌالم. (...  

 - Ʊلى السيƍ ǐدƌالوفرة مما ي ƘادياƮقتƎب ƘناعاƮال Ưبع ƨول على تميƮنتيجة الح ƾرة على السو

 ƻايا تنافسية في مجال التكاليƨم.  

                        
1 – Ɯالحا ƾارƱ  :Ʊ Ü ƴيƨللنشر و التو ƇاƽƮ دار Ü ئيƨاد الجƮقتǗ1تحليل اÜ Ǉعما Ü 1997 ƭÜ 396. 
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 -  Ǉالمنتجي Ǉلى وجود عدد قليل مƍ ǐدƌعة مما يƽمرت ƜروƤ ول وƤد ƾبعوائ ƘاعاƱالق Ưبع ƨتمي

 ƳاƱا القƦǋ في. 

افسة المنافسة السعرية Ü و المن: ويمكǇƊ Ǉ تƮنƻ المنافسة حسƦǋ Ɣا المعيار ƍلى  : معيار السعر:  ƙانيا  

  :غيرالسعرية 

و تعني التركيƨ على ƯƽƤ السعر في مواجǌة المنافسة و مƊ Ǉشكالǌا البيƴ : المنافسة السعرية  - 

  .بالÜ ǅƮƤ و تعتبر حرƔ اǕسعار شكǚ متƱرفا مƦǋ Ǉا النوƳ مǇ المنافسة 

و تعني التركيƨ على ǐƊ عنƮر مǇ عناƮر المƨيƝ التسويقي بƻǚƤ : المنافسة غيرالسعرية  - 

 ) .المنتƊ Ɲو الƤدمة Ü المكاÜ Ǉ الترقية Ɗو الترويƝ ( ر السع

  :و تنقسǅ المنافسة حسƦǋ Ɣا المعيار ƍلى  : معيار موƮوƱ التنافس: ƙالƙا 

  .معينة ) منتوÜ Ɯ سوƾ ( منافسة تتعلƾ بمجال ƍنتاجي معيƊ Ǉو ƛنائية  - 

 .Ɣ في السوƾ منافسة بيǇ المƌسساƘ حول ƨيادة المبيعاƘ للحƮول على نسبة معينة Ɗو نƮي - 

 -  ƚحي Ǉا بديلة مǌة و لكنƽتلƤم ƘدماƤ ǅو تقدƊ Ƙمنتجا Ɲالتي تنت Ƙسساƌالم Ǉمنافسة شاملة ي

 .المنƽعة

و تقسǅ المنافسة حسƭ Ɣ المعيار ƍلى منافسة مباشرة و منافسة غير  : معيار مجال التنافس: رابعا 

  .مباشرة 

ساƘ التي تنشƱ في قƱاƮ Ƴناعي        ǋي تلǁ المنافسة التي تحدƚ بيǇ المƌس: منافسة مباشرة  - 

Ɗو Ƥدمي واحد و تƤتلƻ شدة ǉƦǋ المنافسة مǇ قƱاƤǓ Ƴر Ü فǌناǁ قƱاعاƘ تكوǇ فيǌا المنافسة 

مكƽƛة و شديدة مƛل قƱاƳ الƮناعاƘ الƦƺائية و ǋناǁ قƱاعاƤƊ Ƙرǎ تكوǇ فيǌا المنافسة محدودة 

 ƔلƮالحديد و ال Ɯنتاƍ ƳاƱكق.  

 ǋي تلǁ المنافسة التي تحدƚ بيǇ كل المƌسساƘ القائمة في المجتمƴ و: منافسة غير مباشرة  - 

 ...للحƮول على الموارد المتاحة كالموارد الƱبيعية Ü البشرية Ü المالية 

I. 1. 3  ǓاǎǢركة للمنافسة في الƮالم ǹوǢال:  

ƚحي Ü ستراتيجي محددƍ يارƤ عتمادǗ ساسيةǕا Ƙالمقوما Ǉم Ʊل      تعد عملية تحليل المحيǚƤ Ǉم ǊنƊ 

عملية التحليل Ǖ ǉƦǋبرƨالمتƺيراƘ السياسية و اǗقتƮادية و اǗجتماعية و التكنولوجية تستƱيƴ المƌسسة 

 Ǉلكيǌو المست Ǉالمستقبلية للحكومة و المنافسي Ƙاǌتحدد التوج ǇƊ . Ʊتحليل المحي Ƙكما تعتبر عمليا

Ǘا Ƙعالياƽة و الƱنشǕرية في اǋالقواعد الجو Ǉارجي مƤالرشيدة ال Ƙالقرار ƦاƤتƎستراتيجية المتعلقة ب

  .لكونǌا تساǅǋ في تحديد الƽرƭ المتاحة و كƦلƊ ǁبرƨ التǌديداƘ لƺرƯ مواجǌتǌا و تقليل ƛƈارǋا السلبية 
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و مƊ Ǉجل تحليل البيئة الƮناعية للمƌسساƘ المƤتلƽة و قوǎ المنافسة السائدة فيǌا يعتمد المسيروǇ على 

  و قد قاƍ . ǅيƱار عمل للتعرƻ على الƽرƭ و التǌديداƘ التي تواجǊ المƌسسة نماƜƦ تعمل على تǌيئة

Michael porter   حدة ǇƊ ƜƦا النموƦǋ يعتبر ƚا التحليل حيƦǋ في Ǉيساعد المسيري ƜƦوير نموƱبت

المنافسة بيǇ المƌسساƘ التي تنشƱ في نƩƽ القƱاƊ Ƴو الƮناعة Ǚ تمƛل العامل الوحيد الǐƦ يشكل تǌديدا 

  : النسبة للمƌسسة و ƍنما المنافسة في قƱاƳ ما ǋي Ǚƍ محƮلة لƤمسة قوǎ للتنافǋ Ʃي ب

1-  ƳاƱلى القƍ جدد Ǉول منافسيƤحتمال دƍ Ǉر مƱƤال . 

2-  ƳاƱالق Ʃƽالعاملة في ن Ƙسساƌالم Ǉدرجة المنافسة بي . 

3-  Ǉية للمورديưاوƽالقدرة الت . 

4-  Ǉبائƨية للưاوƽالقدرة الت . 

 .لة  تǌديد المنتجاƘ البدي -5

 ǅسƍ مسة السابقةƤعلى تحليل العوامل ال ƾلƱمسة " و يƤالمنافسة  ال ǎقو ƜƦر الشكل التالي " نموǌƲو ي

 Ü Ǉالمشترو Ü Ǉالمنافسو ǅǋ و Ǉرئيسيي ƻراƱƊ ƩمƤ ةƱناعة ما بواسƮل ǅيكل العاǌيل الƛتم Ǉيمك ǊنƊ

  ).القوǎ الƤمƩ ( اƘ المتداƤلة بينǅǌ الموردوÜ Ǉ السلƴ البديلة Ü الداƤليǇ الجدد  في السوƾ و Ɗيưا العǚق

 ǅبقا لـ  : 23شكل رقƱ ƩمƤالمنافسة ال ǎالقو ƜƦنموM.Porter  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 Ǉالمحتملو ǇلوƤالد

 و الجدد 

رودوǇالمو  Ǉبائƨال 

 المنتجاƘ البديلة

ƳاƱالمنافسة في الق 

 ǇليƤر الداƱاƤم
Ǉالمحتملو 

القدرة 
التƽاوưية 
Ǉبائƨلل 

القدرة التƽاوưية 
 Ǉللمردي 

 Ƙمنتجا Ƙديداǌت
 اǕحǚل
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  ǎو ير Ü ƩمƤالتنافسية ال ǎالقو ǉƦǌبشكل كبير ب Ʊالمنافسة يرتب ǎمستو ǇƊ القول Ǉيمك ƾو مما سب

Porter ال ǉƦǋ Ǉقوة عامل م Ƙادƨ كلما ǊنƊ و الحالية علىƊ القائمة Ƙسساƌقدرة الم ƘưƽƤنƍ عوامل كلما

رفƴ اǕسعار و تحقيƾ اǕرباÜ Ɵ و قد تتƺير قوة تƛƋير Ɗحد ǉƦǋ العوامل على مدار الوقƘ وفقا لتƺير 

 ƳاƱفي الق ƻروưال . ƨنجاƎكل عامل ب Ɵشر ǅو فيما يلي يت:  

 Ǘلون المحتملون: أوƢالدا :   

     Ƙسساƌمجموعة الم ǅǋول وƮفي الح Ƙا ما رغبƦƍ ا القدرةǌل ǇƊ ƃǙƍ Ü ل مجال المنافسةƤتد ǅالتي ل 

. على نƮيƔ مǇ اǕسواƊ ƾو Ɗكبر كمية ممكنة مǇ الموارد و Ʀǋا ما يمƛل تǌديدا حقيقيا للمƌسساƘ الحالية 

  .غير Ʀǋ ǇƊا التǌديد يعƱي لمجال التنافƩ ميƨة الديناميكية و التƱور و نوعا مǇ المرونة 

وة عامل المنافسة للمنافسيǇ المحتمليǇ يعتبر ƍلى حد كبير دالة في ƍرتƽاƳ عوائƾ الدƤول Ǉƍ     Ü ق - 

. و التي تعرƊ ƻنǌا مجموعة الشروƱ التي تجعل مسƋلة الدƤول لمجال Ʈناعي معيƊ Ǉمرا مكلƽا 

 ƳاƱلى القƍ جدد Ǉول منافسيƤحتمال دƍ عة كلما قلƽول مرتƤالد ƾعوائ Ƙكلما كان ǊنƊ ƚو لقد . حي

 ǐادƮقتǗحدد اJobin يǋ ول وƤالد ƾبعوائ ƾادر رئيسية تتعلƮة مƛǚƛ :  

  .الوƇǙ للماركة  - 

 .مƨايا التكلƽة المƱلقة  - 

 -  ǐادƮقتǗا ǅالحج Ƙوفرا. 

  .و يمكưƍ Ǉافة عائƾ رابƴ لǉƦǌ القائمة و ǋو السياساƘ الحكومية 

لية يقلل مǇ مƤاƱر التǌديد Ǉƍ تưƽيل المستǌلكيǇ لمنتجاƘ المƌسساƘ الحا : الوƅǗ للماركة -1

  :المترتبة على دƤول منافسيǇ جدد و يمكǇ للمƌسسة ǇƊ تبني وƇǙا للماركة مǚƤ Ǉل 

  .الحمƘǚ اǗعǚنية المستمرة عǇ المنتƝ و اǕسماƇ التجارية للمƌسسة  - 

 -  Ƙالحماية المسجلة للمنتجا. 

 .تƱوير المنتƝ مǚƤ Ǉل اǕبحاƚ و برامƝ التƱوير  - 

 .جودة العالية للمنتƝ و ƤدماƘ ما بعد البيƴ التƋكيد مǇ ال - 

 مƽاǋيمǌا Ü مداƤلǌاÜ -فƟǚ حسǇ عداǐ الحسيني Ü اǗدارة اǗستراتيجية : المƮدر
. ƭ 182 2000عماǇ  . 1 دار وائل للنشرƱ Ü-عملياتǌا المعاƮرة   
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Ǉƍ توفر المƌسساƘ القائمة على ميƨة التكلƽة المƱلقة يقلƭ مǇ التǌديد  : مزايا التكلƻة المطلقة -2

الناشƐ عǇ عملياƘ دƤول منافسيǇ جدد ƍلى قƱاƳ معيǇ و يمكǇ اǇ تنتǉƦǋ Ɲ المƨايا عƛǚƛ Ǉة 

  :مƮادر رئيسة وǋي 

  .قة الناتجة عƛƈ Ǉار التعلǅ و الƤبراƘ السابقة و دراƇاƘ اƤǗتراƳ عملياƘ اǗنتاƜ المتƽو - 

 -        Ƙولية و المعداǕالمواد ا Ü ل اليد العاملةƛم ƜنتاǗا Ƙا عملياǌلبƱمعينة تت ƘǚƤفي مد ǅالتحك

 .Ɗو المǌاراƘ اǗدارية 

 -  ƭƤرƊ مكانية توفير مواردƍ. 

3 - ǎقتصادǕالحجم ا Ɩق : وفراǗا ǅالحج Ƙتعتبر وفرا Ƙسساƌاحبة للمƮة المƽايا التكلƨم Ǉم ǐادƮت

 ƴواس ƾاƱعلى ن ƜنتاǗا Ǉة المتحققة عƽالتكل ƯƽƤ Ǉع Ƙالوفرا ǉƦǋ Ɲو تنت Ü الكبير ǅالحج ƘاƦ

لمƤرجاƘ نمƱية و نسƔ الǅƮƤ على شراƇ حجǅ مǇ المدƘǚƤ فǚư عǇ المƨايا المكتسبة في 

 ǇǚعǗعو. مجال ا ǅǋƊ لƛتم ǅالحج Ƙوفرا ǇƎا فƦǌل المحتمل و بƤالدا ƴưا تǌنǕ ولƤالد ƾائ

 ǇياريƤ ǅماƊ: 

 ƍما الدƤول بحجƍ ǅنتاƜ كبير و بالتالي التعرƯ لرد فعل قوǐ مƱ Ǉرƻ المƌسساƘ القائمة على - 

ƳاƱالق. 

 - Ǌسعار منتجاتƊ Ƴاƽرتƍ اǌعن Ɲكبيرة ينت ƻلى تحمل تكاليƍ ǐدƌمما ي ƻعيư Ɯنتاƍ ǅول بحجƤما الدƍ 

  .Ǉ مقارنة ببقية المنافسي

  .و يتǇƊ Ơư كل مǇ اƤǗتياريƮ ǇعƔ بالنسبة للداƤل المحتمل

Ǉƍ السياساƘ الحكومية تعتبر مǇ العوائƾ التي Ǚ يمكǇ تجاǋلǌا عند  : السياساƖ الحكومية - 4

 ÜجنبيةǕالملكية ا ƴتشجي ǎمد Ü ƻرƮسعار الƊ Ü الحكومية Ƙكالتشريعا Ü Ǉمعي ƳاƱلى قƍ ولƤالد

 .و غيرǋا ... ة Ü المساعداƘ المقدمة للمƌسساÜ Ƙ الرسوǅ الجمركية الحماية القانونية و اǕجنبي

   :شدة المنافسة بين المؤسساƖ في القطاƙ :Ʊانيا 

    تمƛل المنافسة بيǇ المƌسساƘ القائمة في مجال Ʈناعي واحد جوǋر القوǎ التي تحدد مدǎ جاƦبية 

لتي تƨاول نشاƱ مماư ǚƛعيƽة فǇƎ الƽرƮة قƱاƳ معيÜ Ǉ فƦƎا كانƘ حدة المنافسة القائمة بيǇ المƌسساƘ ا

Ɗما Ʀƍا كانƘ شدة المنافسة قوية فقد يترتƔ . في رفƴ اǕسعار و تحقيƾ اǕرباƟ سوƻ تكوƊ Ǉكƛر موائمة 

على Ʀلǁ منافسة سعرية حادة قد تƮل ƍلى درجة نشوƔ حرƔ اǕسعار و يمكƍ Ǉعتبار ǇƊ حدة المنافسة 

  :ي معيƊ Ǉنǌا دالة في العوامل التالية بيǇ المƌسساƘ القائمة في مجال Ʈناع

  .عدد و ǋƊمية المƌسساƘ المنافسة  - 

 .ǋƊمية التكاليƻ الƛابتة  - 
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 .وتيرة تƨايد الƱاقة اǗنتاجية  - 

 -  ƳاƱو سرعة نمو القƊ ƐƱب. 

 -  Ƙفي المنتجا ƨدرجة التمي. 

تي تمƛل عوائƾ الƤروƜ اǗقتƮادية و اǗستراتيجية و المعنوية و التي تمƛل مجموعة العوامل ال -

 Ǌر نتيجة تحملƤƈ ƳاƱلق Ǌمن ƜروƤال Ǉم Ǉمعي ƳاƱمر في قƛالمست ƴمجموعة العوامل التي تمن

 Ʊادرة النشاƺكبيرة عند م ƻتكالي.  

   :التهديد من قبل المنتجاƖ البديلة: ƙالƙا 

تǌلكيǇ    تمƛل المنتجاƘ البديلة تلǁ المنتجاƘ التي تقدمǌا ƮناعاƤƊ Ƙرǎ و يمكǇƊ Ǉ تƽي بƎحتياجاƘ المس

فوجود منتجاƘ بديلة تتميƨ بجودة . بƋسلوƔ يشبǊ اǕسلوƔ الǐƦ تƽي بǊ منتجاƘ المƌسساƘ محل الدراسة 

 ƘاƦ سسةƌالم Ǌتưفر ǐƦديدا تنافسيا كبيرا و يشكل قيودا على السعر الǌل تƛيم ƯƽƤعة و سعر منƽمرت

  .المنتوƜ اƮǕلي ومǅƛ Ǉ تتƛƋر ربحيتǌا 

   :زبائنالقدرة التƻاوƮية لل: رابعا 

 ǐالتي تشتر Ƙسساƌو المƊ ائية مباشرةǌا النǌمنتجات Ǉلكوǌيست ǇيƦسسة الƌالم Ƈǚعم Ǉبائƨل الƛيم   

 Ǉائييǌالن Ǉلكيǌا للمستǌتسويق Ưرƺب Ƙئة ( المنتجاƨتجارة الجملة و التج ( ǅǌنƊ Ǉبائƨلى الƍ رƲالن Ǉو يمك

شراƊ Ƈو عند تƱلعǅǌ لتلقي ƤدماƊ Ƙفưل     عامل تǌديد تنافسي في حالة قدرتǅǌ على التƛƋير على سعر ال

  :و Ʀǋا بالقياƩ بالقوة التي تمتلكǌا المƌسسة Ü فالƨبائǇ يمكنǇƊ ǅǌ يكونوا Ɗكƛر قوة في الưروƻ التالية 

 -  Ǉلكيǌو المستƊ Ƈǚا مقابل قلة عدد العمǌر حجمƺƮ ƴم Ǉمعي ƳاƱالتي تعمل في ق Ƙسساƌتعدد الم

 ǅǌميتǋƊ ƴم.  

لة الƨبوǇ و مدǎ مساǋمتǊ في تƦƺية رقƊ ǅعمال المƌسسة مما يكسبǊ قدرة الحجǅ الكبير لمعام - 

 .تƽاوưية كبيرة مƊ Ǉجل تƽƤيƯ اǕسعار 

Ɗحوال الƱلÜ Ɣ اǕسعار الحقيقية لتكاليƻ ( توفر المعلوماƘ الكاملة للƨبوǇ حول  سوƾ السلعة  - 

 ƜنتاǗا. ( ... 

منتوƛ Ɯانوǐ و ليƩ ( وƜ بالنسبة لǊ المستوǎ المنƯƽƤ لربحية الƨبوǇ مƴ تناقǋƊ ƭمية المنت - 

 .مما يكسƔ العميل قدرة الƱƺư على المƌسسة الموردة لǘستƽادة مƍ ǇمتياƨاƘ جديدة ) رئيسي 

   : القدرة التƻاوƮية للموردين: Ƣامسا 

   يمكǇ النƲر ƍلى المورديƊ Ǉنǅǌ يمƛلوǇ تǌديدا عندمل تكوǇ لديǅǌ القدرة على فرƯ اǕسعار التي تدفعǌا 

فقدرة المورديǇ على فرƯ مƱالبǅǌ على المƌسسة المنتجة يعتمد على قدرتǅǌ . مƌسسة ƛمنا لمدǚƤتǌا ال

  :بالقياƍ Ʃلى قدرة المƌسسة Ʀƍ Ü يمكنǇƊ ǅǌ يكونوا Ɗكƛر قوة في الưروƻ التالية 
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 -  Ƙالعمليا ƘǚƤالتي تشكل مد ƘرجاƤالم ǉƦǋ ميةǋƊ ƴم Ǉالموردي ƘرجاƤقلة البدائل المتاحة لم

  .تاجية بالنسبة للمƌسسة Ɗو عدǅ وجود بدائل اǗن

عندما تكوǇ المƌسسة عميǚغير مǅǌ للمورد لعدǅ توقƨƍ ƻدǋارƮناعة المورد على المجال  - 

 Ʊƺưقدرة كبيرة على المساومة و ال Ǌا مما يكسبǌناعي لƮال. 

 - Ǉا لمورديǌيرا في حالة التحول عنƛسسة كƌالم ƻالمورد مما يكل ƘرجاƤالعالي لم ƨالتمي ǇريƤƈ . 

 .القدرة على المنافسة المباشرة للمƌسساƘ بƎتباƍ ƳستراتيجياƘ التكامل الرƊسي اǕمامي  - 

 -  ǅǌسƽنƋب ǅǋي لتلبية مواردƽلƤسي الƊستراتيجية التكامل الرƍ Ƴتباƍ Ǉع Ƙسساƌالم ƨعج. 

 Ɣر حسƛƋيت ƳاƱق ǐƊ يكل المنافسة فيǋ ǇƊ القول ƴيƱنست ƾة لما سبƮǚƤو كPorter ǎمسة قوƤب  

تنافسية Ʀƍ Ü تستƱيƴ كل قوة ǇƊ تƛƌر بدرجة معينة على ربحية المƌسسة سواƇ باǗيجاƊ Ɣو بالسلƔ مشƃكلة 

  .بƦلƍ ǁما فرƮة Ɗو تǌديد للمƌسسة 

  ǇƊ Ǉم ǅو بالرغPorter     Ʃافة عامل سادưƍ Ǉيمك ǊنƊ Ǚƍ ناعةƮرة على الƛƌمسة عوامل مƤ كرƦ  

الƤمسة   Porter بưƎافة ǉƦǋ القوة السادسة ƍلى عوامل   Freman و ǋو ƮƊحاƔ المƮالƠ حيƚ يوƮي 

 ƔحاƮƊ Ǉة مƽتلƤالم Ƙي الجماعاǋ و ǎرƤƊ لية قوةƮǕمسة اƤال ǎوة على القوǚع ƜƦالنمو Ǉمưليت

الحكومة Ü النقاباÜ Ƙ : المƮالƠ في البيئة الƤارجية الƤاƮة بالمنافسيǇ و تتمƛل ǉƦǋ الجماعاƘ في 

لƺرƻ التجارية و غيرǋا و تƤتلǋƊ ƻمية و تƛƋير ǉƦǋ الجماعاƘ مǇ مƌسسة مقرưيÜ Ǉ جماعاƘ محلية Ü ا

Ǉƍ قدرة المƌسساƘ على اǗستحواƦ على مقاليد التƽوƾ في مجال Ʈناعة معيƤǕ . Ǉرǎ و مǇ قƱاƤǓ Ƴر 

و مواجǌة القوǎ النتافسية يكوǇ متوقƽا على ƍمتǚكǌا لمƨايا تنافسية متميƨة و متƽوقة فǚư عǇ سعيǌا 

 .يǉƦǋ ƣ المƨايا على مدار الوقƘ حتى تجنبǌا الƽشل التنافسي و الƤروƜ مǇ السوƾ لترس

ما ǋو الƽرƾ بيǇ المنافسة و التنافسية Ü و ما المقƮود مǇ        : و اǕسئلة التي تƱرƟ نƽسǌا اǋ ǇǓي 

ƍ ƾرƱا ما سنتƦǋ و Þ Ʃة للتنافƽتلƤالم ƘǙي المجاǋ و ما Þ اǌقياس ǅيت ƻكي Ü ة التنافسيةƱفي النق Ǌلي

  .الموالية 

 I . 2 ماهية التنافسية:   

فترة Ʊويلة مǇ الƨمǇ رسǚƤ ƘƤلǌا  ( L' approche Systemique )  لقد سادƘ المقارنة النسقية    

الƽكرة ǇƊ المƌسسة Ǚ يمكǇ النƲر ƍليǌا Ǚƍ مǚƤ Ǉل Ɗنǌا نƲاǅ مƽتوƟ على المحيƱ الǐƦ تعمل فيǊ مƛƌرا 

 و تحولƛƊ ƘناǋƇا القدرة التنافسية للمƌسسة مǇ المǌƽوǅ القائǅ على الميƨة النسبية التي .فيǌا و متƛƋرا بǌا 

تعني قدرتǌا على التحكǅ في التكاليƻ و بالتالي تƽƤيƯ اǕسعار و ƨيادة المبيعاƍ Ƙلى المǌƽوǅ القائǅ على 

ر العملي ليحƲ التسيير ƊيǇ تراجǋƍ ƴتماǅ المسيريǇ بالتسيي) اǕفưلية المنافسية ( الميƨة التنافسية 

 ƘولوياǕول اƊ ƠبƮو ي ǉنتباǗستراتيجي بكامل اǗا . ƻداǋǕا ƾجل تحقيƊ Ǉم Ƙوداǌالمج Ƙعبئ ƚحي
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اǗستراتيجية بدل اǋǕداƻ العملية و برƘƨ الكƛير مǇ الوسائل و الƱرƾ التي تƤدǅ الƽكر اǗستراتيجي 

 ƜƦو نمو Ʊالنشا ƘاƲكحاف Porter  ǅو سلسلة القي .  

 الحقيقة Ǚ يمكǇ رد المقاربة النƲمية بسǌولة لكونǌا تقدƍ ǅيƱارا كامǚ و متكامǚ لǅǌƽ و تƽسير سلوǁ في

غير ǇƊ التقلباƘ التي عرفǌا المحيƱ في العشريتيǇ اƤǕيرتيǇ و تسارƳ التƱوراƘ التي تميƨ . المƌسسة 

 و Ɗقل موائمة حيƮƊ ƚبحƘ المƌسسة بǌا و Ǚ يƨال يتميƨ بǌا لحد اليوǅ جعلƘ المقاربة النسقية Ɗقل لياقة

 ƚار حتى حدوƲنتǗعل بدل اƽر لرد الưا لتحǌƱالمستقبلية لمحي ƘوراƱمجبرة على المعرفة المسبقة للت

 Ǌمع ǅقلƋالت ǅƛ يرƺعلى . الت ƇǚستǗجل اƊ Ǉلية المنافسية مưفǕي باƽتعد تكت ǅل Ƙسساƌالم ǇƊ ا يعنيƦǋ

ǇǓ عǇ اǕفưلية التنافسية Ɗو الميƨة التنافسسقية ǇǕ المنافسة Ɗكبر حƮة في السوƾ بل ƮƊبƠ الحديƚ ا

نƽسǌا تحولƍ Ƙلى تنافƩ كما تحولƘ القاعدة مǇ البقاƇ لƮǖلƍ Ơلى البقاƇ لǖسرƳ و اƱǕول          

   . 1 ( Le plus durable )نƽسا 

عǇ التƺيراƘ الحادƛة في في Ʀǋا العنƮر سوƻ نحاول توưيƠ و شرƦǋ Ɵا المƱƮلƠ الجديد الناتƊ Ɲساسا 

  :النشاƱ البشرǐ في مƤتلƻ جوانبǊ و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل النقاƱ التالية 

  .تعريƻ التنافسية وƊنواعǌا  - 

 .مƌشراƘ التنافسية  - 

 -  Ʃالتناف ƘǙمجا. 

I . 2. 1 التنافسية و أنواعها ǜتعري:   

ية فكرة عريưة تǅư      التنافسية مǌƽوǅ لǅ يتƾƽ لǊ على تعريƻ محدد Ü فǌناǁ مǇ يرǇƊ ǎ التنافس

اǗنتاجية الكلية و مستوياƘ المعيشة و النمو اǗقتƮادǐ و منǅǌ مǇ يستعملǌا كمǌƽوư ǅيƾ يرتكƨ على 

تنافسية السعر و التجارة Ü كما يƤتلƻ مǌƽوǅ التنافسية بƤƎتƻǚ محل الحديƚ فيما Ʀƍا كاǇ عǇ المƌسسة  

  .ƽاƘ لمƱƮلƠ التنافسية حسƔ اǕبعاد الƛǚƛة السابقة Ɗو القƱاƊ Ƴو الدولة Ü و في ما يلي Ʀكر ǅǋǕ التعري

   :التنافسية على مستوǌ الدولة – 1  

 التنافسية على مستوǎ اǗقتƮاد الوƱني بƋنǌا ( OCDE )لقد عرفƘ منƲمة التعاوǇ اǗقتƮادǐ و التنمية 

 التي تواجƦƊ Ǌواƍ  ƾنتاƜ السلƴ و الƤدماƘ– في شروƱ سوƾ حرة و عادلة –الدرجة التي يمكǇ وفقǌا : ( 

                        
غير  ( ƭ 3 2003جواǇ , بسكرة , جامعة محمد Ƥيưر , ر المعارƻ محاưراƘ في تسيي. عيسى حيرƫ .  د -   1

 ) .منشورة 
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   ǎا على المدǌفي ƴا و توسǌيل الحقيقية لشعبƤفي على المدا Ʋتحاف ǐƦال Ƙالدولية في الوق ƾسواǕا

   .2)الƱويل 

المرونة التي تمكǇ اǕداƇ اǗقتƮادǐ في دولة ما : (  التنافسية القومية بƋنǌا Malcolmو قد عرƊ ƻيưا 

 ƦUSAا التعريƻ يتƾƽ مƴ تعريƻ مجلƩ السياسة التنافسية لـ  و 3ǋ)مǇ التكيƻ مƴ المتƺيراƘ الǌيكلية 

 ǇƊ لىƍ ƔǋƦي ǐƦال )   ƴالسل ƜنتاƎĂالدولة عل ǉƦǋ في ǐادƮقتǗا ƇداǕالقدرة التنافسية للدولة تعني قدرة ا

و الƤدماƘ التي تمكنǌا مǇ مواجǌة اǕسواƾ الدولية و تحقيƾ مستوǎ معيشي للمواǇƱ قادر على 

   .Ʊ(1ور على المدǎ البعيد اǗستمرار و الت

 فتعرƻ التنافسية على Ɗنǌا القدرة على ƍنتاƜ منتجاƘ و ƤدماƘ تنجƠ في Ƥƍتبار  ƊLaura.D.Tysonما 

 Ƈعلى حد سوا ǅو مستدي ǅمعيشة متنا ǎبمستو ǇنوƱالموا ƴتمت ƴ2)المنافسة الدولية م.   

 ǎالتنافسية على المستو ǇƊ لىƍ ƭلƤالسابقة ن ƻل التعاريǚƤ Ǉا مǌفي ƴيƱي الدوجة التي يستǋ نيƱالو

 ƾسواǖل ƴيير السريƺو الت ƔلƱال ƻروƲ Ƙالدولية تح ƾسواǕا ƾوƦ تقابل ƘدماƤ سلعا و Ɲينت ǇƊ بلد ما

 ǅو مستدي ǅمعيشي متنا ǎمستو ƾلتحقي ǁلƦ ا وǌنيƱيل الحقيقية لمواƤالمدا Ǉيد مƨحتى ت.  

  2-  Ʊالقطا ǌالتنافسية على مستو:  

قدرة مƌسساƘ قƱاƮ Ƴناعي معيǇ في دولة ما (  القƱاƊ Ƴو فرƳ النشاƱ اǗقتƮادƊ ǐنǌا تعرƻ تنافسية

على تحقيƾ نجاƟ مستمر في اǕسواƾ الدولية دوǇ اǗعتماد على الدعǅ و الحماية الحكومية مما يƌدƍ ǐلى 

  .3)تميƨ تلǁ الدولة في ǉƦǋ الƮناعة 

Ǘنتاجية الكلية للعوامل فيǊ متساوية لǌا لدǎ كما يƱلƾ على فرƳ النشاƽƮ Ʊة التنافسية Ʀƍا كانƘ ا

Ɗو Ʀƍا كاǇ مستوǎ تكاليƻ الوحدة المتوسƱة يساوǐ . المشروعاƘ اǕجنبية المƨاحمة Ɗو Ɗعلى منǌا 

 Ǌو يقل عنƊ ƔجانǕا Ǉاحميƨة للمƱالوحدوية المتوس ƻالتكالي.  

تديǅ مردودا متوسƱا Ɗو فوƾ و عليǊ فǇƎ تنافسية القƱاƳ تعني تحقيƾ فرƳ النشاƱ اǗقتƮادǐ بشكل مس

 Ǌمع ǅيت Ǉا Ǉو يمكƊ التبادل Ǌمع ǅر يتƤƈ و بلدƊ رƤƈ ǅقليǗ لƛالمما Ʊالنشا Ƴفر ƴمقارنة م Ʊالمتوس

  .التبادل

                        
2  - Ü التسيير ǅعلو ǅقس Ü Ʊالمحي ƘǙالملتقى الدولي حول التنافسية و تحو Ü التنافسية ǅوǌƽم Ü مسدور Ʃفار Ü ƾيƨكما ر 

  . Ɗ 2002 . ƭ106كتوبر 30 .29جامعة محمد Ƥيưر Ü بسكرة 
 .ƭ74 . 2000حجاÜ ǐƨ اللوجستيǁ كبديل للميƨة النسبية Ü دار المعارƻ اǗسكندرية  عبيد علي Ɗحمد ال-  3
 . نƩƽ المرجÜ ƴ نƩƽ الƽƮحة -  1
2  - ƔيƮن ǅرج Ü ǐمال عيارƊ  . Ü ائريةƨالج Ƙسساƌالقدرة التنافسية للم ƨيƨل لتعƤيير كمدƺة للتƛالحدي ƘستراتجياǗا

 Ɗكتوبر 30 . 29لمحيÜ Ʊ قمǅ علوǅ التسيير Ü جامعة محمد Ƥيưر Ü بسكرة الملتقى الدولية حول التنافسية و تحوƘǙ ا
2002 ƭ 13. 

  .ƭ105. كمال رƨيÜ ƾ فارƩ مسدور Ü مرجƴ سابƾ .   د -  3
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  :التنافسية على مستوǌ المؤسسة  -3  

    القدرة على تƨويد المستǌلǁ بمنتجاƘ و ƤدماƘ بشكل Ɗكƛر كƽاƇة ( تعرƻ التنافسية لدǎ المƌسسة Ɗنǌا 

و فعالية مǇ المنافسيǇ اƤǓريǇ في السوƾ الدولية مما يƌدƍ ǐلى نجاƟ مستمر لǉƦǌ المƌسسة على الƮعيد 

و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل رفƍ ƴنتاجية عوامل اǗنتاƜ . العالمي في حالة غياƔ الدعǅ و الحماية مǇ قبل الحكومة 

  4)المستعملة في العملية اǗنتاجية 

رة على ƍنتاƜ السلƴ و الƤدماƘ بالنوعية الجيدة Ü و السعر المناسÜ Ɣ و في القد: (  كما Ɗنǌا تعرƻ بƋنǌا 

 ǎرƤǕا Ƙسساƌالم Ǉة مƇاƽر كƛكƊ بشكل Ǉلكيǌالمست Ƙلى تلبية حاجاƍ ǐدƌمما ي Ɣالمناس Ƙ1)الوق  

و بالتالي يمكǇ القول ǇƊ تنافسية المƌسسة ǋي قدرتǌا المستمرة على المنافسة و تحقيƾ التميƨ على 

يǇ في ƍرưاƇ العمƇǚ و ƨيادة وǙئǅǌ مǚƤ Ǉل بناƇ مƨايا تنافسية متƽوقة في الجودة Ü الوقÜ Ƙ المنافس

  .السعر Ü التجديد Ü المرونة 

 ǎو يرPorter التنافسية ǇƊ الدول و يعتبر Ƙالدولية و ليس ƾسواǕفي ا Ʃي التي تتنافǋ Ƙسساƌالم ǇƊ 

كما ǋ ǇƊناǁ فرƾ بيǇ المنافسة و التنافسية  . 2لمƌسسة الدولية ǋي Ɗداة مساعدة لƤلƾ الميƨة التنافسية ل

 ƾي المحددة للسوǋ Ʊالشرو ǉƦǋ في بلد ما  و ƾو التسوي ƜنتاǗا اǌوفق ǅالتي يت Ʊي الشروǋ فالمنافسة

المعنية  بينما التنافسية ǋي قدرة Ʀǋا البلد على تƮريƻ البưاعة المنتجة في اǕسواƾ الدولية و تبقى كل 

كما تعمل . و التنافسية العنƮراǇ اǕساسياƍ ǐǕ ǇيƱار تحليلي لǘنتاƜ و التجارة الدولية مǇ المنافسة 

و ƍ ǐƊجراƇاƘ تǌدƻ . سياساƘ المنافسة و سياساƘ رفƴ القدرة التنافسية في ǋدƻ موحد ǋو رفƴ الƽعالية 

  .ة ƍلى تقوية المنافسة في اǕسواƾ المحلية سوƻ تعمل على ƨيادة التنافسية لدǎ المƌسس

 ǇƊ التنافسية التي عرفنا Ƴنو Ɣحس Ƙشراƌالم ǉƦǋ ƻتلƤو ت Ƙشراƌعلى عدة م ƻالتنافسية يتوق ǅتقيي Ǉƍ

مǌƽومǌا يƤتلƻ بƤƎتƻǚ موưوƳ الحديƚ عǇ تنافسية الدولة Ɗو القƱاƊ Ƴو المƌسسة و في العنƮر 

  .الموالي سوƻ نتƱرǉƦǋ ǅǋǕ ƾ المƌشراƘ حسƔ نوƳ التنافسية 

I. 2. 2ال Ɩتنافسية  مؤشرا:  

   :المؤǁرات التنافسية لدǹ الدولة - 1

Ǉƍ الدول تتنافƩ فيما بينǌا كما المƌسساÜ Ƙ و تƤتلƻ البلداǇ في قدرتǌا التنافسية بƤƎتƻǚ المعاييرالمعتمدة  

فƦƎا كانƘ الوǙياƘ المتحدة اǕمريكية تحتل المرتبة اǕولى عالميا في التنافسية اǗجمالية نجدǋا تقƴ في 

و قد  . 1999ة السادسة في الموارد البشرية و المرتبة الƤامƩ عشر في الحكومة و ƦلǚƤ ǁل المرتب

                        
 . نƩƽ المرجÜ ƴ نƩƽ الƽƮحة -  4
  .ƭ105 . مرجƴ سابƾ . كمال رƨيÜ ƾ مسدور فارƩ .  د- 1
2 - ǐƨحمد حجاƊ عبيد علي  . ƾساب ƴمرج .ƭ77 . 



 ǫاǒصل الرابع                                                               التنافسية و دور نǞالABC  سينهاƮفي ت  
 

 121

 Ʃا في قياǌجǌمن Ǉمعايير تعبر ع Ƙعư التي و Ƙسساƌو الم Ƙيئاǌال Ǉير مƛر على الساحة الدولية كǌƲ

اǗدارية Ü المنتدǎ التنافسية الدولية و مǇ بيǉƦǋ Ǉ الǌيئاƘ نƦكر البنǁ الدولي Ü المعǌد الدولي للتنمية 

Ƙشراƌا  في  المǌجمالƍ  Ǉيمك  ǊنƊ  Ǚƍ  ǎرƤǕ ةǌج Ǉالمعايير م ǉƦǋ ƘƽتلƤƍ Ǉƍ و Ü العالمي ǐادƮقتǗا  

   :3 التالية

 

  .الƔƱ المحلي  - 

 .الحكومة  - 

 .القدرة على اǗندماƜ في اǗقتƮاد العالمي  - 

 ) .اǕساسية ( البنية التحتية  - 

 .اǗدارة  - 

 .ة العلǅ و ƊساليƔ التقني - 

 .الموارد البشرية  - 

 .ƍلƣ ...النǅƲ المالية و المƮرفية  - 

  ǅة التنافسية الدولية  قاƨار دراسة الميƱيƍ  و فيPorterاǌعلي ƾلƱƊ  عوامل لحالة  الدولة  ƴربƊ بتحديد    

و ǋو يرǉƦǋ ǇƊ ǎ العوامل لǌا تƛƋير ǋاǅ على القدرة التنافسية للمƌسساƘ التي ) الجوǋرة الوƱنية ( 

Ʊي تستوǋ العوامل ǉƦǋ الدول و ǉƦǋ Ǉ:  

  .عوامل الميƨة الƱبيعية  - 

 -  ƔلƱحوال الƊو ƻروƲ. 

 .الƮناعاƦ ƘاƘ العǚقة و الƮناعاƘ الداعمة  - 

 .اǗستراتيجية Ü الǌيكل و المنافسة  - 

 ƚو يتحدPorter  ǉƦǋ حدƊ يرƛƋت Ǌفي Ǉيكو ǐتبادلي قو ǅاƲربعة كعملية تشكل نǕالعوامل ا ǉƦǋ Ǉع  

ƽالشكل التالي العوامل متوق Ǌحưا ما يوƦǋ و ǎرƤǕا على حالة العوامل ا:  

 ǅة التنافسية للدولة  : 24شكل رقƨالمي Ƙمحددا.  

  

  

  

                        
  - ƴالمرج Ʃƽن  .ƭ74 . 3 

 الميƨة التنافسية 

 اǗستراتجية Ü الǌيكل و المنافسة 

 Ʋروƻ الƱلƔ عوامل المƨايا الƱبيعية 

لعǚقة و الƮناعاƘ الداعمةالƮناعاƦ ƘاƘ ا  
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  :و في ما يلي شرƟ لǉƦǌ العوامل 

   :عوامل المزايا الطبيعية* 

العمالة المدربة Ü تǉƦǋ ƻƮ العوامل حالة الدولة بالنسبة لتكلƽة و جودة عوامل اǗنتاƜ المتمƛلة Ɗساسا في 

 Ƙاراǌو الم ƻة و عوامل متقدمة كالمعارƽة الكلưƽƤولية الجيدة و المنǕالمواد ا Ü المال التقني ƩƊر

التقنية و الƽنية فǚư عǇ الƤبراƘ اǗدارية الحديƛة و البنية التحتية مƛل الƱرƾ و السكǁ الحديدية         

لƱبيعية ǋو محدد رئيسي للميƨة التنافسية التي يتعيǇ على عامل المƨايا ا Porterو الموانƐ و قد ƍعتبر 

  .بلداǇ معينة ǇƊ تمتلكǌا في مجاƮ ƘǙناعية معينة 

 *ƒظروف و أحوال الطل:   

 ƭائƮƤ ǇƊ Ʀƍ Ü ايا التنافسيةƨالم ǅو تدعي Ǉفي توفير القوة الدافعة لتحسي Ǚالمحلي دورا فعا ƔلƱال Ɣيلع

 ƍ ǇƊكتساPorter  Ɣو التجديد و اǗبتكار و تحسيǇ الجودة و يرƦǋ ǎا الƱلƔ تساǅǋ في Ƥلƾ الƺưوƱ نح

المƌسساƘ الدولية لميƨة تنافسية يعود ƍلى دراية مستǌلكǌا بالمنتجاƘ العالمية دراية واسعة و Ʀكية و ǋكƦا 

        Ɯالمحلية لتبني معايير الجودة العالية للمنتو Ƙسساƌعلى الم ƱƺƲعلى ال Ǉلكيǌالمست ƇǙƌǋ يعمل  

  .و ƍستحداƚ منتجاƘ جديدة 

   :الصناعاƖ ذاƖ العǘقة و الصناعاƖ الداعمة* 

 Ü و يقƮد بالƮناعاƦ ƘاƘ العǚقة الƮناعاPorter  Ƙيعتبر Ʀǋا العامل Ɗحد النتائƝ الǌامة لدراسة 

Ʃبǚناعة المƮ ة وƱياƤال Ƙناعة ماكناƮ و Ɲل و النسيƨƺناعة الƮ لƛية مƦƺا و المǌưبع ƴلة مƮالمت .

ƍ تنافسي ƨمرك ƾلى مساعدة الدولة في تحقيƍ اǌمار فيƛستǗا ǐدƌتنافسية ي Ƙاƨبممي ƘناعاƮال ǉƦǋ ƴتمت Ǉ

  .قوǐ عالميا 

   :اǕستراتيجية Û الهيكل و المنافسة* 

  : نقƱتيǋ ǇامتيǇ حول ǉƦǋ الƤاƮية و ǋما  Porterلقد حدد 
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متباينة و التي يمكǇƊ Ǉ تساعد Ɗو تعيƾ بناǇƊ Ƈ الدول المƤتلƽة تتميƨ بƎتباعǌا فلسƽاƘ تسييرية : اǕولى 

  .ميƨة تنافسية دولية 

ǋو وجود ترابƱ بيǇ المنافسة المحلية القوية و Ƥلƾ ميƨة تنافسية دولية و اǗستمرار فيǌا في ǐƊ : الƛانية 

  .Ʈناعة 

  

  

  

2 - ǓاǎǢال ǹرات التنافسية لدǁالمؤ:   

 يتǅ بالقياƩ مƴ مƌشراƘ مقارنة مƴ دولة ƤƊرǎ منافسة فƦƍ ǇƎا كاǇ تقييǅ تنافسية الدولة في السوƾ العالمية

تقييǅ تنافسية القƱاƊ Ƴو فرƳ النشاƱ اǗقتƮادǐ يتƊ ǅيưا بالمقارنة مƴ مƌشراƘ فرƤƈ Ƴر ǗقليƤƈ ǅر      

  :Ɗو دولة ƤƊرÜ ǎ و مǇ بيǇ المƌشراƘ المستعملة لتقييǅ تنافسية القƱاعاƘ نƦكر 

 - Ǖفي ا ǅاƲنتƎالمحققة ب ƟرباǕويل اƱال ǎالحرة على المد ƾسوا. 

  .اǗنتاجية الكلية لعوامل اǗنتاƊ Ɯو التكاليƻ المتوسƱة لǌا  - 

 .حƮة القƱاƳ مǇ السوƾ الدولية Ɗو المشروعاƘ الوƱنية الكلية  - 

 -  ǎرƤƊ و دولةƊ ǅقليǗ رƤƈ ƳاƱق ƴمقارنة م ƳاƱالدولية للق Ƙة الوارداƮح. 

 - Ʊق ƴمقارنة م ƳاƱالدولية للق ƘادراƮة الƮح ǎرƤƊ و دولةƊ ǅقليǗ رƤƈ Ƴا.  

   :المؤǁرات التنافسية للمؤسسة -3

 Ǉا كاƦƍPorter  Ʃي التي تتنافǋ الدول Ƙو ليس Ʃي التي تتنافǋ الدول ǇƱالتي تستو Ƙسساƌالم ǇƊ ǎير 

في اǕسواƾ فƦǋ ǇƎا يعني ǇƊ النموƜƦ الǐƦ قدمǊ في تحديد العوامل التي تحكǅ الميƨة التنافسية الدولية 

 Ǉئي يكوƨالج ǎو المستوƊ Ƙسساƌالم ǎعلى مستو ƾبيƱالحا للتƮ . Ƙتنافسية الوحدا Ʃقيا ǇƎا فƦǌو ب

  :اǗقتƮادية سوƻ يكوǇ تابعا للمƌشراƘ التالية 

  .Ʋروƻ و عوامل اǗنتاƜ و مدǎ توفرǋا  - 

 -  ǊƱنماƊ و ǊيراتƛƋو ت ǊميتǋƊ و Ǌحجم ƚحي Ǉم ƔلƱال ƻروƲ. 

 .شاƱ و مدǎ و جودǋا وƴư الƮناعاƘ المرتبƱة و المساندة للن - 

 .الوƴư اǗستراتيجي و التنافسي للمƌسسة  - 

  :و عموما يمكǇ تقديǅ مجموعة مǇ المƌشراƘ التي تقاƩ مǚƤ Ǉلǌا تنافسية المƌسساƘ و ǋي 

  ƍلƣ... كالقدرة على التسديد Ü اǗستقǚلية المالية Ü المردودية Ü نسبة القروƯ :مؤشراƖ مالية  - 
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سبية في السوÜ ƾ وفاƇ الƨبائÜ Ǉ الجودة Ü التكاليƻ البيعية          كالحƮة الن :مؤشراƖ سوقية  - 

  .و التسويقية 

و تتمƛل في درجة ǋƍتماǅ المƌسساƘ بتبني التقنياƘ الحديƛة في اǗنتاƜ         :مؤشراƖ تكنولوجية  - 

 .و اǗشǌار و مدǎ عنايتǌا بالتجديد واǗبداƳ واǗبتكار 

ǋي المƌشراƘ المرتبƱة بالجانƔ التنƲيمي للعمل في المƌسسة        و  :مؤشراƖ تنظيمية و تسييرية  - 

  ƍلƣ...و Ʊبيعة ƍتƤاƦ القراراƘ و مدƍ ǎرساƇ الƽكر اǗستشارǐ التƽاوưي و كƦا ƊنماƱ القيادة 

 ǇƊ Ǚƍ ǅتماǋǗمجال ا ƻǚتƤƍ Ɣالتنافسية حس ǅوǌƽم ƻǚتƤƍ ǅرغ ǊنƊ القول Ǉيمك ƾل ما سبǚƤ Ǉم

 ƾاƱعلى ن Ǌستعمالƍ  Ǉالتنافسية م ǉƦǋ درجة Ǉو تقار Ʃتقي Ƙشراƌلى توفير مƍ يجعل الحاجة ماسة ƴواس

 ǎرƤǕ دولة Ǉو مƊ رƤǓ ƳاƱو قƊ ǎرƤǕ سسةƌالتنافسية . م ƻداǋƊ ƾوسيلة لتحقي Ǉتكو Ƙشراƌالم ǉƦǋ

 ǅǌئǙو Ɣو كس Ǉلكيǌالمست ƔƦساسا في جƊ لةƛة ف. المتمƨا المتميǌا و قدرتǌاتƇاƽوير كƱت Ǉع ǚưي ف

و Ʀǋا Ʊبعا في العديد مǇ المجاƘǙ كالجودة و التكلƽة و اǗستجابة . سبيل مواجǌة التحدياƘ المتƨايدة 

  .السريعة للعمƇǚ و غيرǋا مǇ مجاƘǙ التنافƩ الحالية و Ʀǋا ما سوƻ نتƱرƍ ƾليǊ في النقƱة الموالية 

I . 2. 3 Ƽت التنافȅاƪم:   

 ƾسسة في السوƌالم Ɵنجا ǎمد ƻيتوق      Ǉالتحسي ǎستمرار في المنافسة على مدǗا على اǌو قدرت

فلǅ يعد يكƽي ǇƊ . المستمر الǐƦ تحققǊ في مستوياƘ اǕداƇ المتعلقة بمجاƘǙ التنافƩ التي ƮƊبحƘ متعددة 

 ǇƊ Ƙسساƌالتنافسي للم ƴي الواقưنما يقتƍ و في الجودة وƊ سعارǕو اƊ ƻحول التكالي Ƙسساƌالم Ʃتتناف

ديƛة لتلبية حاجاƘ عمǚئǌا و المحافƲة عليǅǌ بالرد على ƍحتياجاتǅǌ في الوقƘ المناسƔ  تƽكر في Ʊرƾ ح

 Ɣي . و الشكل المناسǋ و Ƙسساƌا المǌفي Ʃتتناف ǇƊ Ǉالتي يمك ƘǙالمجا ǅǋƊ Ưوفي ما يلي نستعر:  

  : التنافس في الجودة  -1

ر في السنواƘ اƤǕيرة و Ǚ شǇƊ ǁ لقد ƨƍدادǋƊ Ƙمية الجودة في مجال بناƇ المƨايا التنافسية بشكل كبي

ǋƍنماǅ الكƛير مǇ المƌسساƘ بجودة المنتǙ Ɲ يمكǇ النƲر ƍليƊ ǊنǊ مجرد سƟǚ تنافسي فعال و ƍنما قد 

ƮƊبƠ في كƛير مǇ المجاƘǙ الƮناعية Ɗمرا حتميا مƊ Ǉجل البقاƇ و اǗستمرار و يتƱلƔ التنافƩ بالجودة 

  :عدة مقوماƘ تتمƛل ǋƊمǌا في 

  .د على حاجاƘ العمƇǚ كƋساƩ لتƮميǅ المنتجاƘ و كافة وƲائƻ و نǅƲ المƌسسة اǗعتما .1

 .جعل الجودة على قمة ƊولوياƘ اǗدارة العليا  .2

 .ƍعتماد و تنمية ƛقافة الجودة في اǕداƇ السليǅ مǇ المرة اǕولى  .3

 .كار Ƥƍتيار و تدريƔ و تحƽيƨ القوǎ العاملة للنجاƟ في اǕداƇ المتميƨ القائǅ على اǗبت .4

5.  ƘميماƮللت ǅسلي Ʀيƽو تن Ƙللمنتجا ǅسلي ǅميƮت. 
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6.  Ǉالموردي ƴم Ƙقاǚالع ƨيƨبتع ǅتماǋǗا. 

 .تبني مǌƽوǅ التحسيǇ المستمر  .7

 .ƍستƤداǅ تكنولوجيا المعلوماƘ في تƮميǅ النƲاǅ اǗنتاجي  .8

 .تبني فلسƽة الجودة الشاملة بدǙ مǇ مراقبة الجودة  .9

  

  

  2 - Ɩالتنافس في الوق  : 

ƮƊبحƘ الحاجة ƍلى السرعة في تلبية حاجاƘ العميل Ɗكƛر ƍلحاحا في الوقƘ الحاưر نتيجة لما ƮƊبƠ لقد 

 Ǉمƨال ƩساƊ بعاد المنافسة علىƊ بلورة Ǉو يمك Ǉمƨمرور ال ƴبر و التحمل مƮقلة ال Ǉالعميل م Ǌب ƻيعر

  :مǚƤ Ǉل عنƮريǋ Ǉما 

ǌا كل عملياƘ اǗمداد المتعلقة بعملياƘ التƮنيƴ   و يقƮد ب: تƽƤيƨ ƯمǇ التدفقاƘ المادية و الǚمادية  * 

 Ƙالمعلوما Ƙلية و تدفقاƤالدا Ƙو التدفقا ǅو التسلي . Ƴتباƍ وǋ ƻدǌا الƦǋ ƾالمستعملة لتحقي ƔساليǕحد اƊ و

 ǅاƲن( JAT ) الميتة ƘوقاǕا Ƈاƺلƍ لىƍ ƻدǌي ǐƦلة (  الƱير تماما ) العاƦالتب ƴقيمة و من ƻيưت Ǚ التي.  

  :Ʀǋ ƨا النƲاǅ على مدǎ عدة مبادǋƊ Əمǌا و يرتك

 -  Ɯقيمة للمنتو ƻيưت Ǚ ة التيƱنشǕستبعاد كل اƍ.  

 .اǗلتƨاǅ بمستوǎ عالي مǇ الجودة في كل عملياƘ المƌسسة  - 

 -  Ƙالمستمر للعمليا Ǉالتحسي Ɲǌمن Ƴتباƍ. 

 .ƍعتماد المǌاراƘ و الƤبراƘ المتƽوقة  - 

 - Ǘمواعيد ا Ʊبư و Ǉتيار المورديƤƍ الدقة في ǅǚست. 

  :Ʀǋ Ǉƍا النƲاǅ يسعى لتحقيƾ التƽƤيưاƘ التالية 

 -  ƔƦل الجƤعتماد مدǗ راƲا نǌنواعƊ ƻتلƤبم ƘوناƨƤالم ƭتقلي.  

 -  Ƙللمنتجا ƴنيƮدورة الت Ǉمƨ ƭتقلي. 

 .القưاƇ على الوحداƘ المعيبة  - 

 -  ƔلƱالعميل و تلبية ال ƔلƱ Ǉترة بيƽي الǋ دورة العميل و Ǉمƨ ƯيƽƤت. 

 .لبيروقراƱية و ƨمǇ تبادل المعلوماƘ تƽƤيƯ اǗجراƇاƘ ا - 

 *  ƾلى السوƍ جديدة Ƙمنتجا ǅوير و تقديƱت Ǉمƨ ƯيƽƤوير : تƱت ǇƊ وايا عديدة نجدƨ Ǉر مƲبالن

 Ǉير مƛالك Ƌا تلجƦǌسسة و بƌايا التنافسية للمƨالم Ƈساسية في بناǕا ǇركاǕا ǅǋƊ حدƊ وǋ جديدة Ƙمنتجا
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Ǘحركة التجديد و ا ƴلى تسريƍ Ƙسساƌالم Ɯدورة حياة المنتو ƭبتكار و تقلي . ƭتقلي Ƙسساƌللم Ǉو يمك

  :Ʀǋا الوقƘ بƎتƤاƦ العديد مǇ اǗجراƇاƘ و ǋي 

 -           ƚالبح Ƈستعانة بعلماǗل اǚƤ Ǉم ǁلƦ بيقي وƱالعلمي الت ƚة بالبحƱالمرتب Ƙاراǌالم Ƈبنا

  .اǗبتكارية و المǌندسيÜ Ǉ و تƋسيƩ بيئة العمل التي تدعǅ و تمǌد الƱريƍ ƾلى 

 -  ƴستراتيجي مƍ ورƲل منǚƤ Ǉم ǁلƦ و ǉو تسيير Ƴتيار المشروƤƍ المناسبة في Ƙوير العملياƱت

 ǎويلة المدƱ Ƴالمشرو ƻداǋƊ عتبارǗا Ǉبعي ƦƤǕا. 

تحقيƾ التكامل مƴ اǕقساǅ و الوƲائƻ المƤتلƽة للمƌسسة مǚƤ Ǉل تƱوير فرƾ تƱوير متكاملة وƦǋا  - 

Ʈت Ǉماư في ǉبدور ǅǋوير يساƱالت ƻتكالي ƯƽƤ و ƴنيƮالت ƘلباƱمت ƴم ƾبما يتواف Ƙالمنتجا ǅمي

 ƾسواǕلى اƍ Ƙول المنتجاƮو سرعة و . 

   :  التنافس في التكاليف- 3

 Ü رưالحا Ƙفي الوق Ƙسساƌالم ǅưالتنافسي لمع ƻالعوامل الحاسمة في تحديد الموق ǅǋƊ Ǉة مƽتعد التكل

كƛير مǇ المƌسساƘ تحسيǇ جودة منتجاتǌا كما ǇƊ شدة المنافسة فالتكنولوجية المتƱورة و توفرǋا ƊتاƟ لل

  Ƙمنتجا ǅي تقديǋ ǇǓسسة اƌة التنافسية للمƨالمي ƘبحƮƊ ǁلƦو ل Ü ƴسعار البيƊ يادةƨ مكانيةƍ Ǉتحول دو

و ƤدماƘ بنƩƽ الجودة التي تقدǅ بǌا منتجاƘ المƌسساƘ المنافسة و لكǇ بƋقل تكلƽة ممكنة Ʀǋا مǇ ناحية  

احية ƤƊرǎ و جدƘ المƌسساƨ ǇƊ Ƙيادة اǕرباƟ بنسبة معينة مǚƤ Ǉل تƽƤيƯ التكاليƻ بنƩƽ و مǇ ن

النسبة يكوƊ Ǉسǌل بكƛير مǇ تحقيƾ نƩƽ الƨيادة في اǕرباƟ مǚƤ Ǉل ƨيادة المبيعاƘ التي تحكمǌا عوامل 

  .المنافسة في السوƾ و Ǚ يمكǇ للمƌسسة التحكǅ فيǌا 

   : التنافس في التكنولوجيا-  4

يشير مǌƽوǅ التكنولوجيا ƍلى المعلوماƘ و اǕساليƔ و العملياƘ التي يتǅ مǚƤ Ǉلǌا تحويل المدƘǚƤ في 

 ƘرجاƤلى المƍ ǅاƲن ǐƊ .       Ƙور في المعداƱر على التƮيقت Ǚ التكنولوجيا ǅوǌƽم ǇƊ حاưو يبدو وا

Ǉساسي مƊ Ƈƨنية كجƽلى المعرفة الƍ اưيƊ بل يشير ƴو شائǋ كما ƘǙǓل و اƤيد ǊنƎف ǁلƦالتكنولوجيا و ب 

ưمǇ نƱاƦǋ ƾا التعريƻ الƱرƾ المتبعة في اǗنتاÜ Ɯ النƲاǅ المعرفي الǐƦ تستند ƍليƊ ǊساليƔ العمل      

و بǌدƻ بناƇ مركƨ . و نƲاǅ التتابƴ المستمر في العمل و العǚقاƘ المتبادلة بيǇ اǕنƲمة الƽرعية للعمل 

ǁǚ تكنولوجيا Ɗكƛر تƱورا و Ʀلǁ لكوǇƊ Ǉ التنافƩ حول ǉƦǋ النقƱة تنافسي قوǐ تعمل المƌسسة على ƍمت

 ǇƊ ا يعنيƦǋ جال قياسية وƈ ا فيǌو تسليمƊ جودة عالية ƘاƦ Ƙمنتجا Ɯنتاƍ على Ʃالتناف Ǉم ƾسبƊ يعد

التنافƩ اǕول ǋو السبيل لتحقيƾ التنافƩ الƛاني بل ƊنǊ لǅ يعد ǋناǁ مجال للحديƚ عǇ قدرة تنافسية 

و يتجسد التنافƩ على التكنولوجيا مǚƤ Ǉل الموارد المƮƮƤة للتجديد التكنولوجي . ا متقادمة بتكنولوجي

سواƇ باǗقتناƊ Ƈو البحƊ ƚو التƱوير Ü و تعتبر المǌاراƘ التكنولوجية المتƽوقة بمƛابة موارد معنوية ǋامة 
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ƘوراƱدائمة المتابعة للت Ǉالتي تكو Ƙسساƌالم ǇƎف Ǌو علي Ü اǌمحاكات ƔعƮي ƴưفي و Ǉالتكنولوجية تكو 

متميƨ عǇ منافسيǌا فǚư عǇ محافƲتǌا عǇ و ưعيتǌا التنافسية و مǇ بيǇ المƨايا التي تحققǌا التنافسية 

  :التكنولوجية للمƌسسة نƦكر 

 - Ǉكبر عدد مƊ ƔƦا و بالتالي جǋسعارƊ ƯƽƤسسة بƌللم Ơمما يسم ƜنتاǗا ƻتكالي ƯيƽƤت 

 Ǉبائƨو ال Ǉلكيǌالمست.  

 .اǋمة في تحقيƾ الجودة للسلƴ و الƤدماƘ  المس- 

 - ƳاƱلى القƍ ǎرƤƊ Ƙسساƌول مƤعوبة دƮ درجة ƴرف  ) ǐول قوƤد ƾعائ. ( 

 - ƾالتسوي Ü ǅيƲالتن Ü Ƙالعمليا Ü Ƙة بالمنتجاƱالمرتب ƘǙالمجا ƻتلƤالتجديد في م ...ƣلƍ 

  : التنافس في األسعار - 5  

 Ʀƍ Ü تحولƘ المنافسة ƍلى حرƔ تجارية مكƽƛة  1970منƦ لقد حدƚ تƺيير جƦرǐ في دور و ǋƊمية السعر 

 Ǌي عنưاƺالت Ǉيمك Ǚ ستراتيجيƍ للسعر دور تنافسي ƠبƮƊ السعر . و ƴيƱيست Ǉر المسييريƲة نǌوج Ǉفم

 ƚلƛايدا في مƨا متƱƺư Ʃيمار ǇƊRaymond Corey  )    Ǉبائƨ– سسةƌم – Ǉمنافسي  ( Ǌكما يبين

  :الشكل التالي 

 ǅستراتيجي  :25شكل رقǗا ƚلƛالم .  

 

  

 

  :التنافس في األسعار -

  

  

  

  

  

  :فالمƌسسة تستƱيƴ تحقيƾ مكانة تنافسية مقارنة بمنافسǌا مǚƤ Ǉل 

  . مستوياƘ اǕسعار التي تستƱيƴ منحǌا لمنتجاتǌا مما يكسبǌا مƨايا تنافسية -   

 . مƱ Ǉرƻ المƌسسة  مقدار القيمة التي يوليǌا المستǌلكوǇ للمنتوجاƘ و الƤدماƘ المقدمة-   

 ƴƽرتƍ سسة كلماƌالم Ƙلمنتوجا Ƈǚا العمǌيƱالقيمة التي يع Ƙعƽرتƍ كلما ǊنƊ القول Ǉة عامة يمكƽƮو ب

مƴ مǚحƲة ǇƊ السعر الǐƦ تƽرǊư المƌسسسة . السعر الǐƦ يمكǇ للمƌسسة ǇƊ تƽرǊư على منتجاتǌا 

 
  
  

 Ǉقيمة مدركة م                   Ǉقيمة مدركة م                     
                    Ǉبائƨال                  Ǉبائƨال                  

  
  مƨايا تنافسية                                           

  

  
  

Ǉبائƨال 

 المنافسيǇ المƌسسة

جمعة ǋواǋƨ Ü ǅية ƤيارÜ ǐتحقيƾ التنافسية في التكاليƻ و اǕسعار Ü الملتقى الدولي :المƮدر 
  Ƥ29 .30يưر Ü بسكرة حول التنافسية و تحوƘǙ المحيÜ Ʊ قسǅ علوǅ التسيير Ü جامعة محمد 

  .Ɗ2002 ƭ 35كتوبر 
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و ƦلǇǕ ǁ المستǌلǁ سيتƛƋر ببعƇǚ . Ư لǌا لسلعة Ɗو Ƥدمة ما يكوǇ عادة Ɗقل مǇ القيمة التي يوليǌا العم

  :و Ʀǋا ما يمƛلǊ الشكل البسيƱ التالي . القيمة في ƍيƱار ما يسميǊ اǗقتƮاديوǇ بالƽوائƯ اǗستǚǌكية 

 ƚحي  :V :  سسةƌالم Ƙا العميل لمنتجاǌالقيمة التي يولي.  

        P  : ما في Ɲسسة لمنتƌالم  ǉتحدد ǐƦالسعر ال  

  .    في Ʋل ƺưوƱ تنافسية معينة            

 C           : Ɲالمنت Ɯنتاƍ ƻتكالي. 

 Ɣسسة حسƌالم Ƈبقا ǇƊ القول Ǉيمك Ǌو علي Raymon  لى حدƍ ƻا يتوقǌة منافسيǌا في مواجǌو نجاح 

 ǉǚعƊ ƚلƛالم Ǉمư القيمة و السعر للتنقل Ǉقة بيǚكبير على الع.  

تنافƩ في الوقƘ الحاưر حول Ƥمسة مجاƊ ƘǙساسية      مǚƤ Ǉل ما سبƾ يمكǇ القول ǇƊ المƌسساƘ ت

و ƍنǚƱقا مǇ التنافƩ في ǉƦǋ المجاƘǙ المتعددة . و ǋي التكنولوجيا Ü الوقÜ Ƙ الجودة Ü التكلƽة و اǕسعار 

و المƤتلƽة ƮƊبحƘ كƛير مǇ المƌسساƘ تبحƚ عǇ كيƽية لبناƇ و تƱوير كƽاƇاتǌا المتميƨة في كل مجال       

و للحƮول على التƽوƊ ƾو التميƨ في Ɗحد ǉƦǋ . دائǅ و مستمر و حمايتǌا مǇ التقليد و المحاكاة و بشكل 

 ƘǙو كل المجاƊ ƘǙالمجا– ƚا نادر الحدوƦǋ لية التنافسية     – وưفǕو اƊ ةƨالمي ƔكتساƎو ما يسمى بǋ 

( L' avantage compétif )Ǉسسة عƌالم ƨيمي ǐƦي المعيار الǋ ليةưفǕا ǉƦǋول  وƮا  و للحǌمنافسي 

 ƾوƽعوائد ت ƾا و تحقيǌعلى منافسي ƾوƽا التǌل Ǉمưستراتيجية معينة تƍ Ƴتباƍ سسةƌعلى الم Ɣا يجǌعلي

 Ʊالتالية . المعدل المتوس ƘǙƌالتسا ƟرƱ ǅا يتƦǋ لǚƤ Ǉو م:  

   -Þ ايا التنافسيةƨود بالمƮما المق   

 العوامل التي تƛƌر على ƍستمرارǋا Þ كيƻ يتǅ تحقيقǌا Ü و ما ǋي مƮادرǋا Ü و ما ǋي -   

   -Þ اياƨالم ǉƦǋ ƔكتساƎب Ơالتي تسم ƘستراتيجياǗي اǋ ما  

  .و Ʀǋا ما سوƻ يتǅ اǗجابة عليǊ في المبحƚ الموالي 

II .  عليها ǧصوƮيات الƪالمزايا التنافسية و إسترات:  

II . 1  المزايا التنافسية:  

      ǅوǌƽل تحديد مƺة التن" لقد شƨافسية المي " Ʀعمال منǕدارة اƍ اد وƮقتǗفي مجالي ا Ǉيƛالباح ǅتماǋƍ

 ǅǌƽدارة في تعريǗا Ƈاد و علماƮقتǗا Ƈعلما ƻǚتƤƍ ǇƊ غير Ü Ǉالعشري Ǉالقر Ǉم Ƙمانيناƛبداية عقد ال

 و قد نتƦǋ Ɲا اƤǗتƻǚ في الحقيقة عǇ. للميƨة التنافسية Ɗدƍ ǎلى عدǅ اǗتƽاƾ بشǉƦǋ ǇƋ الƤاƮية المǌمة 

Ʊبيعة ǋƍتماǅ كل مǇ اǗقتƮادييǇ و المسييريǇ حيƚ يǌتǅ اǗقتƮاديوǇ عادة بالعوامل التي تحدد القدرة 

  ( macro )التنافسية لǘقتƮاد  القومي ككل و مǅƛ Ǉ فƊ ǇƎدواƘ التحليل سوƻ تكوǇ على المستوǎ الكلي 

 
 
  V 
                      P 
                                   C 
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لتى تمتلكǌا كل مƌسسة في Ʈناعة الميƨة التنافسية ا(بينما ينǋƍ ƔƮتماǅ المسيريǇ على تنافسية المƌسسة 

   .( Micro ) و بƦǌا فƊ ǇƎدواƘ التحليل سوƻ تكوǇ على مستوǎ جƨئي) معينة 

فالميƨة التنافسية للمƌسسة ǋي العامل اǕكƛر ǋƊمية و المحدد لنجاƟ المƌسسة وƦƍا ƍستƱاعƘ المƌسسة 

  .ميƨة تنافسية راسƤة الحƽاƲ على ǉƦǋ الميƨة لمدة Ʊويلة مǇ الƨمǇ يمكǇ القول ǇƊ للمƌسسة 

  

  

II. 1. 1 الميزة التنافسية ǜتعري:   

 كتابǊ   في مرة  Ǖول  المƱƮلƠ  حيƍ ƚستƤدƦǋ ǅاƊ Ǉƍ     M.Porterول مǇ عرƻ الميƨة التنافسية ǋو 

  ( Compétitive advantage ) ة التنافسيةƨالمي ǇƊ ǎو يرǋ و ) ǅسسة على تقديƌقدرة الم Ǉعبارة ع

ƘاƦ دمةƤ وƊ سسة على سلعةƌالم ǉƦǋ قدرة ƴم ƾسواǕفي ا ǉيرƲعلى ن ƨمتمي Ɲو منتƊ قلƊ ةƽتكل 

   .1)اǗستمرار في الحƽاƲ على ǉƦǋ الميƨة 

مجموعة المǌاراƘ و التكنولوجياƘ و الموارد و القدراƘ التي تستƱيƴ ( علي السلمي بƋنǌا .Ʀǋا و يعرفǌا د

 ǇساسيƊ ǇمريƊ ƾا لتحقيǋمارƛستƍ ا وǌدارة تنسيقǗا:  

1-  Ǉالمنافسو Ǌعلى مما يحققƊ Ƈǚللعم ƴو مناف ǅقي Ɯنتاƍ.  

 .1)تƋكيد حالة مǇ التميƨ و اƤǗتƻǚ فيما بيǇ المنƲمة و منافسيǌا  -2

القوة الدافعة Ɗو القيمة اǕساسية التي تتمتƴ بǌا : ( كما تعرƻ القدرة Ɗو الميƨة التنافسية للمƌسسة Ɗنǌا 

   .Ʊ(2ار تعاملǅǌ مƴ المƌسسة المƌسسة و تƛƌر على سلوǁ العمƇǚ في ƍي

عنƮر تƽوƾ للمƌسسة Ü يتǅ تحقيقǊ في حالة ƍتباƍ Ƴستراتيجية معينة   : ( ǋناǁ مǇ عرفǌا Ɗيưا Ɗنǌا 

 Ʃ3)للتناف.   

 ǇƦƍ : التسيير الجيد لمجموعة Ǉقا مǚƱنƍ Ƌة التنافسية تنشƨالمي ǇƊ القول Ǉالسابقة يمك ƻل التعاريǚƤ Ǉم

ة و التكنولوجية بǌدƍ ƻنتاƜ قيمة للعمƇǚ تلبي ƍحتياجاتǅǌ و تميǋƨا مǇ منافسيǌا اƮǕول المالية و البشري

 ƾوƽمت ƨقل و تميƊ ةƽو تكلƦ Ɲمنت ǅل تقديǚƤ Ǉم ǁلƦ ا . وǌنƊ ة التنافسيةƨلى الميƍ رƲالن Ǉر يمكƤƈ بمعنى

  :تتكوǇ مǇ شقيƊ Ǉساسيǋ Ǉما 

                        
1 – ǐƨعبيد علي الحجا  . ƭ ƾساب ƴ77مرج.  
1 – ƭ ƾساب ƴمرج Ü ƔيƮن ǅرج Ü ǐمال عيارƊ 13.  
  .105كمال رƨيÜ ƾ فارƩ مسدور ƭ .  د– 2
3 – ƾساب ƴمرج Ü ليلƤ نبيل مرسي  . ƭ ƭ39. 40.  
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يÜ ƴ تسويƾ منتƝ بƋقل تكلƽة مقارنة مǐƊ ƴ قدرة المƌسسة على تƮميÜ ǅ تƮن:  التكلƽة المنưƽƤة - 

  .الشركاƘ المنافسة بما يƌدǐ في النǌاية ƍلى تحقيƾ عوائد Ɗكبر 

 - Ɲالمنت ƨر :  تمييƲة نǌوج Ǉعة مƽقيمة مرت Ǌو فريد ل ƨمتمي Ɲمنت ǅسسة على تقديƌقدرة الم ǐƊ

 ǁلǌعلى ( المستƊ جودة– Ɲة للمنتƮاƤ ƭائƮƤ – ƴما بعد البي ƘدماƤ  . (اƦو ل Ǉم ƠبƮي 

 ƘاƇاƽو ك Ƙقدرا ƻيƲة القيمة و توƱنشƊ لǚƤ Ǉم Ɲالمنت ƨادر المحتملة لتمييƮالم ǅǌف ǐرورưال

 ƨالتمي Ɣجوان ƾسسة لتحقيƌالم. 

كيƻ تستƱيƴ المƌسسة ǇƊ تتبنى مƨاياǋا التنافسية Ü بمعنى Ƥƈر ما ǋي : غير ǇƊ السƌال المƱروǋ Ɵنا ǋو 

  .و Ʀǋا ما سوƻ نتعرƯ لǊ في النقƱة الموالية . ǋƨا العوامل التي تساǅǋ في بناǋƇا و تعƨي

II 1. 2 العامة لبناء المزايا التنافسية Ƽاألس:   

 Ǌقا عليƽر تحديدا متǌƲي ǅة التنافسية لƨفي مجال المي ƘدبياǕا Ǉالمراجعة و التحليل للعديد م Ǉƍ     

داƘ الƽردية و المحاوƘǙ التي نƦكر ǕسƩ بناƇ المƨايا التنافسية Ü حيƚ ما ƨال Ʀǋا اǕمر يƴưƤ لǘجتǌا

  :منǌا النماƜƦ التالية 

 *   ƜƦنمو)Porter .M(  :  ƘǙمعد ƯƽƤ ساسا فيƊ لƛايا التنافسية تتمƨالم ƩسƊ ǇƊ ǊاحبƮ ǎير ƚحي

ǋيكل التكلƽة و تمييƨ المنتƝ بƱريقة تƌدƍ ǐلى Ƥلƾ قيمة متƽوقة للمنتƝ في نƲر المستǌلكيǇ مما يعني 

 ƴلدف ǅǋستعدادƍ اǌمنافسي ƴسسة مقارنة مƌللم ƴƽمعدل ربحية مرت ƾسعر عالي و بالتالي تحقي.  

 *   ƜƦنمو)Petertaf et Pandian .B(  :  دارةǗة في اƨالمتمي Ƙو يعتمد على الموارد و القدراǋ و

  .كƋساƩ للميƨة التنافسية 

 *   ƜƦنمو)Jones .Hill et G.C(   : ربعة عواملƊ على ƜƦا النموƦǋ ǅاياو يقوƨالم Ƈساسية لبناƊ 

و تشكل ǉƦǋ اǕسƩ اǕربعة . الكƽاƇة Ü الجودة Ü التجديد و اǗستجابة المتƽوقة للعميل : التنافسية و ǋي 

        ƩسǕا ǉƦǋ Ǉو الشكل التالي يبي Ü اǌمنưالمتشابكة التي ت Ƙقاǚرا للعƲن ǚارا متكامƱيƍ اǌفيما بين

  .و عǚقتǌا بالميƨة التنافسية 

  .اǕسƩ العامة لبناƇ المƨايا التنافسية  : 26رقǅ شكل 

  

  

  

  

  

  

 الجودة المتميƨة

 ƨعل المتميƽرد ال
 Ƙحاجا ǉتجاƍ

 العميل

 التجديد

  الميƨة التنافسية الكƽاƇة المتميƨة
ƨة للتميưƽƤة المنƽالتكل 

ارلƨ و جاريƚ جونÜ ƨ مرجƴ سابƭ ƾ ش: المƮدر 
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  :و فيما يلي شرƟ موجƨ لكل عامل مǉƦǋ Ǉ العوامل اǕربعة 

Ɗ ǇƍبسƱ مقياƩ للكƽاƇة يتمƛل في كمية المدƘǚƤ المستعملة في العملية Ǘنتاجية ǗنتاƜ  : الكƽاƇة*   

سة كلما ƊدƦ ǎلƍ ǁلى تقليƭ تكلƽة الǌيكل اǗنتاجي و كلما ƍرتƴƽ معدل الكƽاƇة في المƌس. مƤرجاƘ محددة 

ƍقتƮادياƘ الحجǅ الكبير ƛƊ Üار التعلÜ ǅ النǅƲ : و مǇ بيǇ العوامل التي ترفƴ مǇ الكƽاƇة نƦكر . فيǌا 

 ǅاƲن Ü Ǉالمر ƴنيƮة كالتƛنتاجية الحديǗاJAT     ƚالبحو Ƙسياسا Ü حةưالتسويقية الوا ƘستراتيجياǗا Ü 

كما ǇƊ تحقيƾ الكƽاƇة ... تميÜ ƨ تدريƔ العامليÜ Ǉ فرƾ التسيير الƦاتية Ü الحوافƨ العينية و التƱوير الم

يقتưي ƍلتƨاǅ واسƴ النƱاƾ على مستوǎ المƌسسة لتحقيƾ التعاوǇ بيǇ الوƲائƻ المƤتلƽة فǚư عǇ الدور 

  .البارƨ الǐƦ تلعبǊ اǗدارة العليا في ǉƦǋ العملية 

اƘ الجودة ǋي السلƴ و الƤدماƘ التي يمكǇ اǗعتماد عليǌا و الƛقة بǌا ǗنجاǇƍ ƨ المنتجاƦ Ƙ : الجودة*   

و يعتبر تƛƋير الجودة على المƨايا التنافسية تƛƋيرا مưاعƽا Ü فǌي مǇ جǌة تعد . الوƲائƻ المƮممة Ǖدائǌا 

ǌج Ǉا و مǌسعر عالي لمنتجات Ưرƽسسة بƌللم Ơمما يسم Ǉلكيǌالمست ǎوما مدعما للقمية لدǌƽانية مƛ ة

  .تمكǇ المƌسسة مǇ تƽƤيƯ تكاليǌƽا 

يشمل التجديد على كل تقدǅ يƱرƊ على ƊنواƳ المنتجاƘ و عملياƘ اǗنتاƜ و نǅƲ اǗدارة       : التجديد*   

و الǌياكل التنƲيمية و اǗستراتيجياƘ التي تعتمدǋا الشركة Ü فالتجديد يمنƠ للمƌسسة قدرة متƽردة في 

  .الي فرƊ Ưسعار مرتƽعة مقارنة بمنافسيǌا تƽƤيƯ التكاليƻ و بالت

   *Ƈǚالعم Ƙوقة لحاجاƽستجابة المتǗا :  Ǉتكو ǇƊ سسةƌعلى الم Ǉيتعي ƾوƽا العمل بشكل متƦǋ ƾلتحقي

Ʀǋا يعني ǇƊ تكوǇ لǌا قدرة متميƨة على منƠ المستǌلكيǇ ما . قادرة على تحديد و ƍشباƳ حاجاƘ عمǚئǌا 

  :رتبƱ تحقيƦǋ ƾا الǌدƻ بشرƱيƊ ǇساسيǇ و ǋما يريدونǊ و قتما يريدوÜ Ǉ و ي

القيادة القوية و جƔƦ العمƇǚ          :  التركيƨ على عمƇǚ المƌسسة و ƍحتياجاتǅǌ و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل -   

  .و ƍشراكǅǌ في عملياƘ تƱوير المنتجاƘ الجديدة 

تجديد و اǗتناƜ وفقا لƱلباƘ تحقيƾ الجودة و الكƽاƇة و ال:  ƍشباƳ حاجاƘ العمƇǚ و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل -   

 Ƈǚالعم.  

   - ǅاƲن Ǉاوجة بيƨعتماد على المǗستجابة السريعة باǗا ƾتحقي JAT  و MRP.  

   - ƴما بعد البي ƘدماƤ ية العكسية وƦƺل التǚƤ Ǉم Ƈǚمتابعة العم . 
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امل مǌمة في تحقيƾ و كƮǚƤة لما سبƾ يمكǇ القول ǇƊ الكƽاƇة و الجودة و التجديد و اǗستجابة للعميل عو

المƨايا التنافسية Ʀƍ تشكل مƴ بعǌưا Ɗداة مساعدة للمƌسسة على ƍستحداƚ مƨيدا مǇ القيمة مǚƤ Ǉل 

 ǅǌعلي ƾوƽا بالتǌل Ơيسم ǐƦمر الǕا اǌمنافسي ƴا بالمقارنة مǌمنتوجات ƨو تميƊ ƻالتكالي ƯƽƤ.  

II 1 . 3  مصادر الميزة التنافسية:  

ǅǋيسا ƻينا كيƊايا التنافسية     لقد رƨالم Ƈفي بنا Ƈǚستجابة للعمǗة و الجودة و التجديد و اƇاƽالك Ǉكل م  .

 ǉƦǋ Ü سسةƌا المǌلية تمتلكƮƊ Ƙو قدرا Ƙمكانياƍ لǚƤ Ǉم Ǚƍ في الحقيقة ǅيت Ǚ Ƈا البناƦǋ ǇƊ غير

Ǚ اǋايا التنافسية و التي بدورƨادر الحقيقة للمƮبالم ƻي ما يعرǋ Ƙو القدرا ƘمكانياǗية اǕ Ǉيمك 

  .مƌسسة ǇƊ تتوƮل ƍلى ƍنشاƇ قيمة متƽوقة فǚư عǇ محافƲتǌا عǇ مركǋƨا التنافسي 

 Ǉƍ الكƛير مǇ الكتاǙ Ɣ يưعوǇ حدا فاǚƮ بيǇ مƮادر المƨايا التنافسية و اǕسƩ العامة التي تقوǅ عليǌا 

ديد و اǗستجابة المتƽوقة ǉƦǋ المƨايا Ʀƍ Ü يروƊ ǇنǊ مǇ يمكƍ Ǉعتبار كل مǇ الكƽاƇة و الجودة و التج

مƮادر مǌمة في ƍكتساƔ المƨايا التنافسية Ɗ Ǚƍ ÜنǊ في الحقيقة تحقيƾ العوامل اǕربعة السابقة يقتưي 

  . اǗعتماد على ما يعرƻ بالكƽاƇاƘ المتميƨة 

دة     قوة متƽردة تǌيƐ للمƌسسة فرƮة ƍنجاƨ و تحقيƾ الكƽاƇة و الجو( يمكǇ تعريƻ الكƽاƇة المتميƨة Ɗنǌا 

   .1)و اǗستجابة للعميل حتى يتǅ التوƮل ƍلى ƍنشاƇ قيمة متƽوقة و كƦا الحƽاƲ على المƨايا التنافسية 

تركيبة Ɗو مجموعة مǇ المǌاراƘ المتƽوقة و اƮǕول الملموسة Ɗو غير الملموسة ( كما تعرƊ ƻيưا Ɗنǌا 

نƲمة و التي تشكل في مجملǌا Ɗساسا ƦاƘ الƱابƴ الƤاƭ و التكنولوجياƘ فائقة المستوǎ و التƮرفاƘ الم

 Ǉمعي Ʊلة في مجال نشاƮة تنافسية متواƨمي ƾو تحقي Ʃمة على التنافƲالمن Ǉ2)جيدا و قاعدة لتمكي.  

 Ǉم Ǉسسة لنوعيƌالم ǁǚمتǗ ي نتيجةǋ ةƨة المتميƇاƽالك ǇƊ القول Ǉيمك Ǉالسابقي Ǉيƽل التعريǚƤ Ǉم

لى تمييƨ و ƯƽƤ تكاليƻ منتوجاتǌا مقارنة بمنافسيǌا و عليǊ اǗمكانياƘ و Ʀǋا ما يجعلǌا تكوǇ قادرة ع

Ƙما الموارد و القدراǋ و ǇساسيƊ ǇدريƮم Ǉم Ƌة تنشƨة المميƇاƽالك ǇƊ القول Ǉيمك ǊنƎ3ف .  ǇƊ Ɣو يج

 Ǉالمنافسي Ǉرد مƽية و التƮوƮƤة الƽƮب Ǉيتسما.  

II. 1. 3. 1 الموارد:   

اǗمكانياƘ التي تمتلكǌا المƌسسة و يمكǇ تقسيǉƦǋ ǅ الموارد       يشمل مǌƽوǅ الموارد على كل اƮǕول و 

ƍلى موارد مادية تتمƛل في اƮǕول ) المالية Ü الƱبيعية Ü البشرية Ü التقنية Ü التنƲيمية Ü المعلوماتية ( 

 Ƙاƨيǌو تج ƴانƮي و مưراƊ Ǉالملموسة م ... Ü فرادǕا ƘبراƤ و Ƙاراǌلة في المƛو موارد معنوية متم

                        
1 –ƭ  ƾساب ƴمرج Ü ƨجون ƚجاري Ü ƨ211 تشارل.  
  .34 .33ل Ü مرجƴ سابƭ ƭ Ü ƾ  نبيل مرسي Ƥلي– 2
 3 - ƾساب ƴمرج Ü ƨجون ƚجاري Ü ƨتشارل   ƭ ƭ211. 212.  
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و تعمل ǉƦǋ الموارد على تǌيئة الƲروƻ لنشƋة ... Ƙ اƤǗتراƊ Ü ƳسماƇ العǚقاƘ و سمعة المƌسسة براƇا

  .الكƽاƇة المتميƨة كلما كانƘ متƽردة و ƦاƘ قيمة عالية 

II. 1. 3. 2  دراتǢورية (الƮاءات المǞǦال : (  

 عبارة عǇ مǌارة المƌسسة في      تعد القدراƘ المƮدر الƛاني لنشƋة الكƽاƇة المتميƨة لدǎ المƌسسة و ǋي

تنسيƾ مواردǋا و وưعǌا قيد اǗستƤداǅ اǗنتاجي Ü وǉƦǋ المǌاراƘ تكمǇ في اǕنƲمة المعتادة للمƌسسة 

و يمكǇ القول . على Ʈعيد ƍتƤاƦ القراراƘ و ƍدارة عملياتǌا الداƤلية مƊ Ǉجل تحقيƾ اǋǕداƻ المحددة 

  .لتنƲيمي و ƊنƲمة الرقابة الƤاƮة بǌا Ɗيưا ǇƊ قدراƘ المƌسسة تعد نتاجا لǌيكلǌا ا

و الجديد بالƦكر  ǇƊ جل القدراƘ يƮعƔ تقليدǋا و محاكاتǌا مǇ قبل المƌسساƘ المنافسة نƲرا ǗرتباǌƱا 

Ʀǋا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية نشير . باǕفراد الƦيǇ يعملوǇ داƤل المƌسسة و كƦا بالقيǅ الƛقافية و السلوكية 

موارد متƽردة ƦاƘ قيمة عالية دوƍ Ǉمتǚكǌا لقدراƘ مǚئمة Ǘستǚƺل و ƍدارة تلƍ ǁلى ƍ ǇƊمتǁǚ المƌسسة ل

مما يعني ǇƊ القدراƘ المتميƨة تعد . الموارد بƽاعلية يجعلǌا تƾƽƤ في ƍنشاƇ و ترسيƣ المƨايا التنافسية 

  .مƮدرا ǋاما في ƍنشاƇ المƨايا التنافسية 

تمد جƦورǋا مǇ الكƽاƇاƘ المتميƨة التي تمتلكǌا المƌسسة Ü    و مما تقدǅ نلƍ ƭƤلى ǇƊ الميƨة التنافسية تس

  :و تتƱلǉƦǋ Ɣ الكƽاƇة المتميƨة و جود نوعيǇ مǇ المƮادر و ǋما 

   - ǉƦǋ رورية لتسييرưردية الƽال Ƙاراǌو الم Ƙلى القدراƍ افةưǗقيمة عالية با ƘاƦ ردةƽموارد مت 

  .الموارد 

 .عامة  قدرة متƽردة على ƍدارة الموارد ال-   

  .و يوƠư الشكل التالي جƦور المƨايا التنافسية 

 ǅة التنافسية  : 27شكل رقƨور الميƦج.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ƨالتمي 

 ƻالتكالي
القدراƘ  المنưƽƤة

 الƤاƮة

 ƘاƇاƽالك
 المتميƨة

  الموارد
  :التميƨفي 
  الكƽاƇة
  الجودة
  التجديد

اǗستجابة 
Ƈǚللعم 

 Ƥلƾ القيمة
 ƟرباƊ
 عالية 
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II. 1 . 4  إستمرارية المزايا التنافسية:  

      ƦاƽستنǗ ا نتيجةƦǋ ا التنافسية وǋاياƨم Ǉلى فقداƍ ويلƱجل الǕفي ا Ƙسساƌالم Ưتتعر ǇƊ Ǉيمك

ققة لǉƦǌ المƨايا Ɗو نتيجة لتقليدǋا مǇ قبل المنافسيÜ Ǉ و مǌما تكǇ اǕسباƔ فƦǋ ǇƎا الموارد و القدراƘ المح

 Génerale و  ABMيƌدƍ ǐلى فشل ǉƦǋ المƌسساƘ و تدǋور مركǋƨا التنافسي كما حدƚ مƴ شركتي 

Motors ƾفي الساب ǐدارǗا ƾوƽل في التƛما المǌب Ɣرưي Ǉو التي كا .  

لماƦا تƽقد المƌسساƘ الناجحة مƨايا التنافسية و كيƻ تستƱيƴ تجنƔ  : و عليǊ فǇƎ السƌال المƱروǋ Ɵو

  .الƽشل التنافسي و تعمل على ترسيƣ مƨاياǋا التنافسية 

في الحقيقة ǋناƛǚƛ ǁة ƊسباƔ رئيسية ƽƤǗاƾ معǅƲ المƌسساƘ في المحافƲة على مƨاياǋا ǉƦǋ التنافسية      

  :و ǋي 

 ǙوƊ :اتيƦور الƮالق :  Ǌد بƮيرة و يقƺية المتƱالمحي ƻروƲحوال و الǕا ƴم ƻالقدرة على التكي ǅعد

نتيجة لƮعوبة تƺيير القدراƊ Ƙو الكƽاƇاƘ المحورية التي تتمƛل Ɗساسا في اǕساليƔ التي تتƦƤ بǌا المƌسسة 

  قراراتǌا و تسير بǌا عملياتǌا Ü كما ǇƊ تƺير القدراƘ يعني تƺيير اǗستراتيجية و ǋياكل توƨيƴ السلƱة  

و النƽوÜ Ʀ و Ǚ شƦǋ ǇƊ ǁا التƺير سوƻ ينتƝ عنǊ مقاومة مما يƌدƍ ǐلى نشوƮ ƇراƳ و ƨƊمة داƤل 

  .المƌسسة و في ǉƦǋ الحالة تكوǇ المƌسسة Ɗماǅ  ما يسمى بالقƮور الƦاتي 

ال تعتبر اǗلتƨاماƘ السابقة الناتجة عƤ Ǉيار ƍستراتيجي في مج : اǗلتƨاماƘ اǗستراتيجية السابقة: ƛانيا 

معيǇ محددا Ɗساسيا لتجاوƔ المƌسسة مƴ تƺيراƘ المحيƱ وƦلǁ نتيجة لقياǅ المƌسسة بƎستƛماراƤư Ƙمة 

في Ʀǋا المجال مما يحتǅ عليǌا البقاƇ و اǗستمرار فيǊ رغǅ تعرǊư لǘنكماƫ و التدǋور مما يسبƔ لǌا 

 Ƙو في القدراƊ في الموارد Ƈورا تنافسيا سواƮق.  

و يقƮد بǊ تحقيƾ المƌسسة لنجاƟ كبير في بداية نشاǌƱا مما يجعلǌا تعتقد ǐ :  ǇƊالتناقƯ الƲاǋر: ƛالƛا 

ƍتباƳ نƩƽ اǗستراتجية ǋو الƱريقة الƮحيحة لưماǇ النجاƟ المستمر و نتيجة لƦلǁ تƮبƠ المƌسسة 

 ƘلباƱو المت ƾالسو ƾية حقائƌا لرǌلى فقدانƍ ǐدƌلية مما يƤالدا Ƙاǌو التوجي ƭƮƤمتعمقة في الت

  .اسية لتحقيƾ المƨايا التنافسية مما يƌدƍ ǐلى الƽشل اǕس

و عليǊ فǇƎ تجنƔ اƽƤǗاƾ التنافسي يقتưي على المƌسساƘ تحاشي اǕسباƔ الƛǚƛة السابقة و التƺلƔ عليǌا 

و Ʀلǁ بالمحافƲة على كƽاƇاتǌا المتميƨة و العمل على تƱويرǋا و فيما يلي نستعرǅǋǕ Ư العوامل التي 

ƣايا التنافسية تعمل على ترسيƨالم .  

   :التركيƨ على ƊسƩ البناƇ للمƨايا التنافسية* 

يعتمد بناƇ المƨايا التنافسية على التركيƨ على Ɗربعة ƊركاǇ عامة وǋي الكƽاƇة و الجودة و التجديد          

علǌا متقدمة و اǗستجابة المتƽوقة للعميل و Ʀǋا يقتưي بدورǉ التركيƨ على تƱوير الكƽاƇاƘ المتميƨة مما يج
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و تجد اǗشارة ǋنا ǇƊ العامل الحاسǋ ǅنا ǋو الƨمÜ Ǉ فكلما Ʊال الƨمǇ الǐƦ يستƺرقǊ . دائما على منافسيǌا 

 ƾفي السو ǐقو ƨمرك Ƈسسة في بناƌة المƮفر Ƙادƨ ة كلماƨالمتمي ƘاƇاƽفي تقليد الك Ǉالمنافسو . Ǉا مƦǋ

فكلما كانƘ درجة Ʈعوبة .  لسرعة تحقيƾ المحاكاة جǌة و مǇ جǌة ƛانية تعتبر عوائƾ التقليد محددا ǋاما

  .التقليد مرتƽعة كلما ترسƘƤ المƨايا التنافسية 

و عموما يمكǇ القول ǇƊ الموارد ǋي Ɗسǌل للتقليد و المحاكاة عكƩ الكƽاƇاƘ المحورية و القدراƘ التي 

  .يƮعƔ تقليدǋا ومحاكاتǌا 

    

  

   :لتعلǅاǗستمرار المنǅƲ لعمليتي التحسيǇ و ا*    

Ǉƍ السمة الƛابتة في المحيǋ Ʊي التƺير المستمر كما تعتبر البيئة الƮناعية مǇ البيئاƘ الديناميكية          

 Ƙمرور الوق ƴا مǌسƽما تجد ن Ǉايا تنافسية سرعاƨعلى م Ʀالتي تستحو Ƙسساƌفالم Ü ييرƺو السريعة الت

كاǇ اǕربعة العامة بƽƮة مستمرة يعد السبيل محاƮرة بتجديداƘ المنافسيǇ و عليǊ فǇƎ التحسيǇ في اǕر

السليǅ لǘبقاƇ على المƨايا التنافسية Ü و لكي يتحقƦ ƾلǁ فƎنǙ Ǌ بد مǇ اǋǗتماǅ بالتعلǅ داƤل المƌسسة       

 Ƈنشاƍ ة وƨالمتمي ƘاƇاƽة بالكƮاƤمستمر للقيمة ال ƴبعملية رف ǅالتي تقو ƾرƱيجاد الǗ و السعي المستمر

 ǎرƤƊ ƘاƇاƽك.  

    * ǎرƤǕا Ƙالشركا ƇداƊ عتماد على معيارǗوا ƨناعي المتميƮال ƇداǕا ƴتتب)Benchmarking (  :   

يعتبر تتبƴ اǕداƇ المتميƊ ƨفưل الƱرƾ لتحسيǇ الكƽاƇاƘ المتميƨة التي تدعǅ اǕسƩ العامة لبناƇ المƨايا 

  Benchmarkingيعرƻ بالـ Ʀǋا فǚư عǇ وجوƔ تقييƊ ǅداƇ المƌسساƘ اƤǕرƊ ǎو ما . التنافسية 

 ƇقوياǕا اǌمنافسي Ưبع Ǌبما ينتج Ƙسساƌالم ƇداƊ ا مقارنةǌلǚƤ Ǉم ǅالعملية التي تت ǁتل ǊنƊ ƻيعر ƚحي

 ǅالعال ǎعلى مستو . ƴوير السريƱو الت Ǉسسة نحو التحسيƌريقة على مساعدة قيادة المƱال ǉƦǋ و تعمل

  :للعمل مǚƤ Ǉل 

   -Ǉجوة بيƽال Ʃا  تحديد و قياǌسسة و منافسيƌالم ƇداƊ .  

   - Ǌية تجنبƽالحالي و كي ƇداǕور اƮق ƔسباǕ ǁدراǗو ا ǅǌƽال . 

 . Ƥƍتيار Ɗفưل الƽرƭ الƤارجية و التوقƴ لمستƽبل المƌسسة بعد التƺيير-   

 Ƈقدرة بقا ǎايا التنافسية يعتمد بشكل كبير على مدƨستمرارية المƍ ǇƊ القول Ǉيمك ƾة لما سبƮǚƤو ك

ƇاƘ المتميƨة للمƌسسة متƽردة عǇ منافسيǌا مما يكسبǌا تƽوقا و لمدƱ ǎويل مǇ الƨمǇ في مجال الكƽا

الكƽاƇة و الجودة و التجديد و اǗستجابة Ü و Ʀǋا يتوقƻ بدورǉ في الحقيقة على التوجǊ العميƾ للمƌسسة 

ساƘ المنافسة مǇ جǌة نحو التعلǅ و التحسيǇ المستمر Ǖدائǌا مǇ جǌة و مقارنتǊ بƎستمرار بƋداƇ المƌس
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ƤƊرÜ ǎ غير Ʀǋ ǇƊا اǗلتƨاǅ الكبير نحو تعƨيƨ القدراƘ و بناƇ المƨايا التنافسية يكوǇ مشروƱا بتبني 

  .المƌسسة لƤيار ƍستراتجي مǚئǅ حتى تتمكǇ مǇ تحقيǋƊ ƾدافǌا بƋعلى قدر مǇ الكƽاƇة و الƽاعلية 

 II. 2 المزايا التنافسي ƙيات العامة إلكتساƪةاإلسترات:   

     Ǉƍ الحƮول على المƨايا التنافسية يقتưي مǇ المƌسساƍ Ƙعتماد ƍستراتجياƘ تشتمل على ƊنشƱة 

متميƨة تسمƠ بتحقيƾ الكƽاƇة و الجودة و التجديد و اǗستجابة المتƽوقة للعمƇǚ و تكوƊ Ǉيưا قادرة على 

ƨ التنافسي للمƌسسة على المدǎ دعǅ مواردǋا و قدراتǌا و كƦا بناǋƇا و تƱويرǋا و Ʀلǁ حتى يتدعǅ المرك

و عليǊ فƍ ǇƎرساƇ و دعǅ نقاƱ القوة و الكƽاƇة المتميƨة للمƌسسة لتحقيƾ مƨايا تنافسية يقوƊ ǅوǙ . الƱويل 

ƱƤة عمل ينتǌجǌا ( على اƤǗتيار الدقيƾ لǘستراتجية التنافسية و يمكǇ تعريƻ اǗستراتيجية التنافسية Ɗنǌا 

ǘل ǇستراتيجيوǗا Ǉايا تنافسية في المسيروƨم  Ɣة حتى تكتسƨا المتميǌاتƇاƽسسة و كƌل موارد المǚƺست

   .1)السوƊ ƾو في الƮناعة 

 ǅار قدƱيǗا اƦǋ و فيPorter  التنافسية ƘستراتجياǗا اǌعلي ƾلƱƊ التنافسية ƘستراتجياǗا Ǉم ƳنواƊ ةƛǚƛ 

  :العامة و ǋي 

 .التكلƽة  ƍستراتجية الريادة في -   

 .ية التميƍ  ƨستراتج-   

   - ƨستراتجية التركيƍ . 

بيǉƦǋ Ǉ و يمكǇ للمƌسسة ǇƊ تƤتار 

التكيƻ مƴ القوǎ اǗستراتيجياƘ الƛǚƛة مƊ Ǉجل 

  .التنافسية و يعƱي الشكل التالي اǗستراتجياƘ الƛǚƛة العامة للتنافƩ في ǐƊ مجال Ʈناعي Ɗو Ƥدمي 

 ǅ28شكل رق :  Ʃالعامة للتناف ƘستراتيجاǗا.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
1 – ƾساب ƴمرج Ü ƨجون ƚو جاري ƨشارل  . ƭ ƭ305 . 306.  
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 ƍستراتجية ريادة التكلƽة
  

ƨستراتجية التميƍ 
  

ƨستراتجية التركيƍ 

            التميƨ المنتƝتكلƽة Ɗقل      

  الميƨة التنافسية 
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          Ɲبالمنت ƾمناسبة تتعل ƘياراƤسسة لƌتبني الم Ǉع ƚǚƛال ƘستراتجياǗا ǉƦǋ Ǉستراتجية مƍ كل Ɣتترت

 تلƤيƮا للƤياراƘ المناسبة لكل ƍستراتيجية مǇ 6يتưمǇ الجدول رقǅ و السوƾ و الكƽاƇاƘ المتميƨة Ü و 

  .اǗستراتجياƘ السابقة 

  

  

  

  

 ǅالعامة  : 6جدول رق Ʃالتناف Ƙستراتيجياƍ ة وƨة المتمƇاƽالك ƾالسو Ɲالمنت ƘياراƤ.  

  

  
  

II. 2. 1 ةǞلǦية الريادة في التƪإسترات:   

             ǅناعية في العالƮال Ƙسساƌالم ƔغلƊ عتمادا فيƍ ƘستراتجياǗر اƛكƊ Ǉستراتجية مǗا ǉƦǋ تعد

و ƤاƮة في عقد السبعيناƛƍ Ƙر ǌƲور منحنياƘ الƤبرة و Ǚ تƨال لحد اليوǉƦǋ ǅ اǗستراتجياƘ تتƮدر 

  .ة للمƌسسة مƊ Ǉجل تحقيƾ مƨايا تنافسية في تƽƤيƯ التكاليƻ مكانة مǌمة ưمǇ الƤياراƘ المتاح

 التركيƨ التمييƨريادة التكلƽة 

Ɲالمنت  

  

ƾئة السوƨتج  

  

 الكƽاƇة المتميƨة

 ƯƽƤة (منƽساسا بالتكلƊ(  

  

 ƯƽƤكبير ( من ƾالسو(  

  

 .ƍدارة التƮنيƴ و المواد 

  )Ɗساسا بالتƽرد ( عالي 

  

  )قƱاعاƘ سوقية كبيرة ( عالي 

  

 Ü Ƙالمبيعا Ü ويرƱو الت ƚالبحو

 ƾالتسوي. 

مǇ منƍ ƯƽƤلى عالي 

  )بالسعر Ɗو التƽرد (

 ƯƽƤو ( منƊ ƳاƱق

 )ƱاعاƘ قليلة ق

 ƘاƇاƽالك Ǉم Ƴالنو ǐƊ

 .المتميƨة 

Source : Jean – luc Anégele .O.P cit . p 135. 

  .ƭ309 . شارلƨ و جاريƚ جونÜ ƨ مرجƴ سابƾ : المƮدر 
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قدرة المƌسسة على تƽƤيƯ التكاليƻ بالنسبة لبقية المنافسيǇ (  تعرƍ ƻستراتجية الريادة في التكلƽة Ɗنǌا 

   .  1)دوǇ التƛƋير على مستوǎ جودة المنتوجاƘ او الƤدماƘ المقدمة للعميل 

اتجية التي تǌدƍ ƻلى تحقيƾ تكلƽة Ɗقل بالمقارنة مƴ المنافسيǇ مǚƤ Ǉل تلǁ اǗستر( كما تعرƊ ƻيưا Ɗنǌا 

   .2)اǗعتماد على مجموعة مǇ السياساƘ الوƲيƽية الǌادفة 

 ƨحراƍ لىƍ ƻدǌة عمل تƱƤ يǋ ƻستراتجية الريادة في التكاليƍ ǇƊ Ơưيت Ǉالسابقي Ǉيƽل التعريǚƤ Ǉم

 ƻالتكالي ƯيƽƤفي مجال ت Ǉعلى المنافسي ƾوƽالت ƨير على تمييƛƋالت Ǉدمة معينة دوƤ وƊ Ɯالمتعلقة بمنتو

المنتƝ و Ʀلǁ باǗعتماد على مجموعة مǇ اǕساليƔ المساعدة على تحسيǇ الكƽاƇة و تƽƤيƯ التكلƽة       

  :و يترتƔ على ƍعتماد ǉƦǋ اǗستراتيجية عدة مƨايا ǋي 

   -ǎمستو Ʃƽن ƾتحقي ƴم Ǉالمنافسي Ǉقل مƊ سعر Ưالقدرة على فر  Ơالرب .  

 . القدرة على مواجǌة المنافسة السعرية الشديدة -   

 . تحقيƾ مركƨ تنافسي Ɗفưل و عائد Ɗعلى لǘستƛمار -   

   - Ǉالموردي ƴسسة مƌية للمưاوƽالقدرة الت Ƴاƽرتƍ . 

 ƨالتميي Ǉم ƯƽƤمن ǎتيار مستوƤƍ ر نحوƛكƊ Ǌا تتجǌة يجعلƽسترايجية الريادة في التكلǗ سسةƌتبني الم Ǉƍ

كما Ɗنǌا تتجاǋل مستوǎ شرائƠ السوƾ المƤتلƽة و بƦلǁ فǌي تستǌدƻ المستǌلǁ . لكونǊ مكلƻ بالنسبة لǌا 

 ǐة مقارنة . العادƇاƽالك ƘǙمعد ƴلى رفƍ ǙوƊ ƻدǌي تǌة فƨا المتميǌاتƇاƽوير كƱت ƭƤما ما يƊو

ǌدƻ تعتمد المƌسسة على و مƊ Ǉجل تحقيƦǋ ƾا ال. بالمنافسيǇ و ƤاƮة في مجال التƮنيƴ و ƍدارة المواد 

  :مجموعة مǇ اǕساليƔ و ǋي 

 -  ǅالحج ƘادياƮقتƍ ƾبما يحق ƴواس ǎعلى مستو ƜنتاǗا.  

 .اǗستƽادة مƛƈ Ǉار التعلƦƍ Ü ǅ تشكل كل مƍ ǇقتƮادياƘ الحجǅ و ƛƈار التعلǅ اǕساƩ لƲاǋرة الƤبرة  - 

   - Ǉالممر ƴنيƮة بعملية التƱمرتب Ƙاراǌوير مƱت   . 

   -ƲنƊ تبني    ǅاƲية متقدمة كنƽمة تكالABC1 دفةǌة المستƽالتكل ǅاƲو ن  ( target costing )2.  

ƍمكانية ƍيجاد Ʊرƾ ووسائل Ǘنتاƍ Ǉƍ : Ɯستراتجية ريادة التكاليƻ تواجǊ عدة محدداƘ تتمƛل Ɗساسا في 

ǋƍ Ǉمال المنتجاƘ بتكاليƊ ƻقل مǇ قبل المنافسيǇ و Ʀǋا يƌدƍ ǐلى ƤروƜ المƌسسة مǇ السوƦǋ ƾا فǚư ع

 Ƙبمرور الوق Ƈǚعدد في العم Ǉمما يعمل على فقدا Ǉلكيǌالمست ƾواƦƊ.  

                        
1- E.Collignon et M.Wissler . Qualité et compétivité des enterpises .Edition Economica , 2eme Edition 

.Paris 1988 p60.  
  .Ɵǚ .ƭ .183 حسǇ عداǐ حسيÜ Ǉ مرجƴ سابƾ  ف– 2
1  - ƾحǙ ƚيل في مبحƮƽة بالتƱالنق ǉƦǌل ƾرƱسنت . 
ǋي Ʊريقة يابانية اƮǕل تقوǅ على التحديد المسبƾ لتكلƽة المنتوƜ و تسعى لتحقيقǌا Ɗ Ʀƍنǌا المتƺير :  التكلƽة المستǌدفة – 2

ƫامǋ تحديد ǅبعد ما ت Ǌفي ǅتتحك ǇƊ Ǉيمك ǐƦالوحيد ال ƾالسو ƻرƱ Ǉو السعر م Ơالرب . 
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II . 2. 2 ية التمييزƪإسترات:   

          Ƙرد المنتوجاƽت ƾفي مجال تحقي Ƙسساƌا المǌانية التي تتبعƛستراتجية التنافسية الǗي اǋ و     

التƮميÜ ǅ        : ية التمييƨ عدة Ɗشكال منǌا و الƤدماƘ التي تقدمǌا في السوƾ و يمكǇƊ Ǉ تƍ ƦƤƋستراتج

 ǉƦǌسسة لƌتتبنى الم ǇƊ كما Ü ƴما بعد البي ƘدماƤ و Ü ƴيƨشبكة التو Ü Ǉبائƨدمة الƤ Ü التقنية Ü الجودة

 ǉساسيا تسعى نحوƊ دفاǋ لƛيرة تمƤǕا ǉƦǋ نماƍ و Ü ƻالتكالي Ǉى عưاƺا تتǌنƊ يعني Ǚ ستراتجيةǗا .  

عل العميل يدرǇƊ ǁ السلعة Ɗو الƤدمة المقدمة مƱ Ǉرƻ المƌسسة ƦاƘ قيمة عالية Ǉƍ تمييƨ المنتƝ يج

 ƴيئا لدفǌم Ǌا ما يجعلƦǋ و Ü ةƮاƤ ية سمةƋا بǌمنتوجات ƨتمي Ǚ التي Ƙسساƌا المǌالتي تقدم ǁمقارنة بتل

  .سعر عالي يمكǇ المƌسسة مǇ تحقيƊ ƾرباƟ عالية 

  :ا ǋي و يترتƔ عǇ تبني ǉƦǋ اǗستراتجية عدة مƨاي

  .تعƨيƭǚƤƍ ƨ و وƇǙ المستǌلǁ لعǚمة المنتجاƘ المتميƨة مما يوفر الحماية للمƌسسة   * 

  .توفير عوائƾ دƤول قوية في وجǊ المƌسساƘ الساعية للدƤول في نƩƽ المجال   * 

  .القدرة على فرƯ سعر عالي ƍستƛنائي على المنتوجاƘ المتميƨة   * 

تبنى ǉƦǋ اǗستراتيجية تتجǊ بدرجة عالية نحو تمييƨ المنتƝ بƛǚƛة ƽƮاƘ و يمكǇ القول ǇƊ المƌسسة التي ت

 ƾالسو ǅا نحو تقسيǌموج Ǉيار يكوƤا الƦǋ ǇƊ كما Ü Ƈǚستجابة للعمǗي الجودة و التجديد و اǋ جامعة و

       ƚالبحو ƻائƲساسا على وƊ ƨي تركǌة فƨا المتميǌاتƇاƽوير كƱت ƭƤما ما يƊ و Ü يرةƛك Ơلى شرائƍ

 ƾوير و التسويƱو الت.  

  : Ɗما المƤاƱر التي يمكǇƊ Ǉ تكتنƍ ƻستراتجية التمييǋ ƨي 

   - Ƈǚالعم ǇعيƊ ا فيǌمنتوجات ƨبتميي ƲاƽحتǗويل على اƱال ǎسسة في المدƌالم ƨعج   .  

 -  ǅǌليƍ المقدمة Ƙسعار المنتجاƊ Ƴاƽرتƍ Ɣبسب Ǉلكيǌالمست Ưسارة بعƤ.  

ا يقلل مǇ قدرة الƨبائǇ على ƍدراǁ جانƔ التمييƨ في المنتوجاƘ كƛرة المنافسيǇ و سǌولة التقليد مم - 

 ǅǌليƍ المقدمة. 

غير ǇƊ التقنياƘ التي ƱرƘƊ على ƊساليƔ اǗنتاƊ Ɯدƍ Ƙلى تراجƴ درجة و ưوƟ اƤǗتيار بيǇ ريادة 

ƨايا التكلƽة و التميƊ Ʀƍ Ü ƨنƮƊ ǊبƠ بƎمكاǇ المƌسساǇƊ Ƙ تƨاوƜ بيǇ اǗستراتجيǇ معا نƲرا لما توفرǉ م

 Ǉالمجالي ǇيƦǋ المرنة في Ƙالتقنيا.  

II. 2. 3 ية التركيزƪإسترات:   

     و ǋي ƛالƍ ƚستراتجية تنافسية عامة Ü و تƤتلǉƦǋ ƻ اǗستراتجية بشكل رئيسي عǇ سابقتيǌا Ǖنǌا 

تƤدƍ ǅحتياجاƘ شريحة محددة مǇ المستǌلكيǇ يمكǇ تحديدǋا على ƊساƩ جƺرافي Ɗو حسƔ نوƳ العميل       
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Ɗ اǌنƊ ستراتجيةǗا ǉƦǋ ƻتعري Ǉو يمك Ü ƜنتاǗا ƱƤ فراد ( وƊ كانوا Ƈسوا Ǉلكيǌالمست Ǉتيار شريحة مƤƍ

 Ǉبائƨال Ǉم ǅǋغير Ǉر مƛكƊ ǅǌحتياجاتƎب Ƈعمليا للوفا ƨالتركي ǅيت ƚحي Ƙسساƌو مƊ(1.   

  :و Ǘستراتجية التركيƨ يعداǋ Ǉما 

 *   Ǉدنى حد ممكƊ لىƍ ةƽالتكل ƯيƽƤعلى ت ƨالتركي    Ǉلى المنافسيƍ و جودة عالية قياساƦ Ɲمنت ǅو تقديƊ

 ƾفي السو ƨجل التميƊ Ǉا مƦǋ و.  

التركيƨ على مجموعة Ɗو شريحة محددة مǇ الƨبائǇ لƍ ǅǌحتياجاƘ مƤتلƽة عǇ اƤǓريǇ و يرغبوǇ في   * 

  .منتوƊ   Ɯو Ƥدمة مميƨة 

  :يا ǋƊمǌا Ǉƍ المƌسسة التي تتبنى ǉƦǋ اǗستراتجية يمكǇƊ Ǉ تحقƾ عدة مƨا

   -    Ƙسساƌالم ǉتوفر Ǚ Ɯا منتوǋرا لتوفيرƲن Ǉسسة بالنسبة للمشتريƌية للمưاوƽالقدرة الت ƴرف 

 ǎرƤǕا.  

 .  القدرة على رفƴ وƇǙ العمƇǚ و تقليƭ التǌديد الناتƝ عǇ المنتوجاƘ البديلة -   

 مǇ التميƨ في حالة التركيƨ فالمƌسسة التي تتبنى ǉƦǋ اǗستراتيجية Ü ǇƦƍ يمكǇ اǇ تحقƾ مستوǎ عالي

كما ǇƊ . على ƍستراتجية التمييƊ ƨو تمييƨ منƯƽƤ في حالة التركيƨ على ƍستراتجية الريادة في التكلƽة 

المƌسسة تƤتار شريحة معينة تدƤل مǚƤ Ǉلǌا مجال المنافسة بدǙ مǇ تƱƺية كل شرائƠ السوƾ كما يƽعل 

ئƠ كما يƽعل المنتƝ الǐƦ يتوسƴ في التمييƊ Ü ƨما ما يتعلƾ رائد التكلƽة Ɗو تنشƱ في عدد كبير مǇ الشرا

 Ǉما عƊ Ƈǚستجابة للعمǗو ا ƴنيƮعلى مجال الت ƨالحالة ترك ǉƦǋ سسة فيƌة فالمƨالمتمي ƘاƇاƽوير الكƱبت

  :التحدياƘ التي يمكǇ اǇ تواجǊ المƌسسة التي تتبنى ǉƦǋ اǗستراتجية فǌي تتمƛل Ɗساسا في 

ريحة المƌسسة المتبنية للتركيƨ بسبƔ التƺيراƘ في التقنية او التƺيراƘ التي تƱرƍ  Ɗحتمال ƤƍتƽاƇ ش-   

 Ƈǚو العم Ǉلكيǌالمست ƾواƦƊ على.  

 . ƍمكانية دƤول المƌسساƘ التي تتبنى ƍستراتجية التمييƨ مجال المنافسة مما يƽقدǋا مركǋƨا التنافسي -   

   -ƨالتركي Ƙستراتجياƍ التي تتبنى Ƙسساƌالم Ǉالتي  فقدا Ơرا لمحدودية الشرائƲالكبير ن ǅايا الحجƨلم 

 Ǉالمسيري Ɣعلى حسا ǎقوƊ عاưو Ǉالموردي Ɣا مما يكسǌل Ɲتنت. 

مما سبƦ ƾكرǉ يمكǇ القول Ƥƍ ǇƊتيار المƌسسة Ǘستراتجية معينة مǇ بيǇ اǗستراتجياƘ التنافسية العامة 

مة بتحقيƾ مƨايا تنافسية متƽوقة تسمƠ لǅǌ  يعكǋƍ Ʃتماǅ المسيريǇ على مستوǎ الق M.Porter الƛǚƛة لـ

 Ü Ƙا الموارد و القدراǌة بشقيƨالمتمي ǅǌاتƇاƽوير كƱالجادة في ت ǅǌرغبت Ǉع ǚưف Ü ǅǌعلى منافسي ƨبالتمي

غير ǇƊ اƤǗتبار الناجǗ Ơستراتجية معينة يتƱلƔ في البداية دراسة محكمة و دقيقة للبيئتيǇ الداƤلية       

سة و Ǚ سيما تلǁ العوامل المتعلقة بالبيئة الداƤلية و المتمƛلة Ɗساسا في الǌيكل التنƲيمي و الƤارجية للمƌس

                        
1 – ƾساب ƴمرج Ü Ǉحسي ǐعدا Ɵǚف  . ƭ184.  
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 ƘياراƤال Ɵنجا ǎمد ǇƊ ر نقولƤƈ و بمعنىƊ Ü Ǉالعاملي Ƙو قدرا Ü Ƙة العملياƇاƽو ك Ǉالمسيري Ƙاǌو توج

مƌسسة Ʀǋ Üا النƲاǅ الǐƦ و القرارƘ اǗستراتجية يعتمد ƍلى  حد كبير على فاعلية نƲاǅ المعلوماƘ داƤل ال

  .يمƛل القاعدة اǕساسية لƮنƴ جل القراراƘ اǗدارية 

و تعتبر المعلوماƘ التي توفرǋا محاسبة التسيير اǗستراتجية ƦاƘ وǇƨ كبير في Ʀǋا المجال و ƤاƮة في 

ǅ المحاسبي فربƱ النƲا. Ʋل الƲروƻ الحالية و المتسمة بحدة المنافسة و تƨايد و تيرة العولمة و الشمولية 

  :بالتƽكير اǗستراتجي يƽرƯ و جود عǚقة مƨدوجة بيǇ محاسبة التسيير و اǗستراتجية 

تعمل المحاسبة التسييرية بتوجيǊ الƤياراƘ اǗستراتجية لكوǇ محاسبة التسيير تƨود اǗدارة : فمǇ جǌة 

  . بالمعلوماƘ المتعلقة بمƤتلƻ  تكاليƻ المنتوجاƘ و مƤتلƻ اǕنشƱة 

ǌج Ǉانية و مƛ مما يعمل على : ة Ƙالمنتوجا ƴواق ƭيƤسسة بتشƌفي الم ƻالتكالي Ɣحسا ǅاƲن Ơيسم

 Ǌستمرار فيǗو اƊ Ɯالمنتو Ǉلي عƤالت Ü ƜنتاǗا Ü التسعير Ƙالمتعلقة بسياسا ǁسيما تل Ǚ و Ƙترشيد القرارا

  .  و غيرǋا مǇ القرارƘ الحساسة في Ʋل البيئة الراǋنة 

Ɗ لى القولƍ ƭƤنل Ǌلحد و علي ǅǋة لمحاسبة التسيير تساƛمة الحديƲنǕا اǋية التي توفرƽالتكالي Ƙالمعلوما Ǉ

 ƾوƽة التƽƮ اǌايا تنافسية تكسبƨم ƾا على تحقيǋسسة بما يساعدƌستراتيجية للمǗا ƘياراƤال Ǌبعيد في توجي

متقدما لحساƔ   بƎعتبارǉ نƲاما  ABCكيƻ يستƱيƴ نƲاǅ : الدائǅ المستمر Ü غير اǇ السƌال المƱروǋ Ɵو 

التكاليǇƊ ƻ يساعد المƌسسة على تحقيƾ التمييƨ التنافسي في السوƊ ƾو بمعنى Ƥƈر ما ǋو دورǉ كƋداة 

  .تسييرية ƍستراتجية في بناƇ المƨايا التنافسية للمƌسسة Ʀǋ Þا ما سنحاول اǗجابة عليǊ في المبحƚ الموالي 

III .  ǫاǒمساهمة نABC  لمؤسسةفي بناء المزايا التنافسية ل:   

لقد فرƯ المحيƱ الƮناعي الجديد بمتƺيراتǊ المƤتلƽة و تƱوراتǊ المتسارعة ƍعادة بناƇ قواعد اللعبة      

  :التنافسية Ü حيƚ حول ƍنتباǉ المƌسساƘ نحو Ɗربعة ƍعتباراƊ Ƙساسية تǅǌ المستǌلǁ و ǋي 

  . التكلƽة المنưƽƤة -    

 . الجودة الƽائقة -    

 . التجديد المستمر -    

 . اǗستجابة السريعة -    

 ǅاƲسسة لنƌالم Ɯاǌنتƍ ǇƊ Ǉو المسيري Ǉيƛالباح Ǉير مƛالك ǎƊا فقد رƦǋ ا علىƇو بناABC Ǉا مǌيمكن 

  :تحقيƾ مركƨ تنافسي قوǐ مǚƤ Ǉل النقاƱ التالية 

  . تحليل ƊنشƱة سلسلة القيمة و بناƇ المƨايا التنافسية - 

 . التمƛيل اǕفقي للمƌسسة - 

  .ƘABC العامة لنƲاǅ  اưǗافا- 
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III. 1 يمة و بناء المزايا التنافسيةǢة سلسلة الǎǂليل أنƮت:   

 ƜƦنمو Ʊرتبƍ لقد     ABC اǌيقا بسلسلة القيمة التي قدمƛا وƱرتباƍ M.Porter Ǉالمعنو Ǌة " في كتابƨالمي

نبƴ مƍ Ǉمكانية فحƭ و Ʀƍا تƋملنا جيدا فكرة سلسلة القيمة فƎنǊ يمكننا فƮƊ ǇƊ ǅǌل الƽكرة ي" التنافسية

  .مƮادر الميƨة التنافسية للمƌسسة مǚƤ Ǉل النƲر ƍلى وحدة نشاƱ معينة Ɗنǌا مكاǗ ǇنشاƇ القيمة للعميل 

 تسمƠ بتقديǅ المƌسسة على Ɗنǌا مجموعة ABCتƱرقنا في الƮƽل السابƾ لسلسلة القيمة و رƊينا Ʊ ǇƊريقة 

ǌا و بǌưبع ƴة و التناسقة مƱة المترابƱنشǕا Ǉا          مǌورية التي قدمƮرة التƲتماما الن ƾي توافǌا المعنى فƦ

Porter Ǉستراتجية سيكوǗة اƱنشǕا Ǉلى مجموعة مƍ سسةƌالم ǅتقسي Ǉا ǎير ƚسسة حيƌالم ǇƋبش 

سواƊ ) Ƈسلوبا ǋاما لǅǌƽ سلوǁ التكاليƻ و ƍدراǁ المƮادر الموجودة و المحتملة لتحقيƾ الميƨة التنافسية 

و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل ما سماƽƤ ( ǉيƯ التكاليƊ ƻو تحقيƾ التميƨ في الجودة او ƍرưاƇ العمƇǚ في مجال ت

Ǌدد يقول في كتابƮا الƦǋ ة الداعمة و فيƱنشǕولية و اǕة اƱنشǕبا       L'avantage concurrentiel  

des nations   ) : سسƌا المǌب ǅة التي تقوƱنشǕمجموعة ا Ǉتي مƋة التنافسية تƨالمي Ǉƍ        ǇيƨƤة كالت

         Ǉيعمل على تحسي Ǌب ǅتقو Ʊكل نشا ǇƊ ƚحي Ü اǌمنتجات ǅو دع ƴيƨو التو ƾو التسوي Ü ƜنتاǗو ا

و عليǊ فǇƎ بناƇ ميƨة تنافسية مستمرة  . 1)و ưعيتǌا التنافسية مǇ جǌة التكاليƊ ƻو ƍنشاƇ قاعدة تمييƨية 

و المتكاملة في تدفقاƘ اǕنشƱة المƤتلƽة و Ʀǋا ما يسمƠ يقتưي في البداية تحليل سلسلة القيمة للمƌسسة 

 ǅاƲن Ɯدماƍ ǇƊ على ǚưا فƦǋ ة التنافسيةƨادر الميƮم ƻبتعريABC داةƊ Ǉسيكو ƻفي تحليل التكالي 

  :فعالة في التسيير اǗستراتيجي لحافƲة ƊعراƯ التكلƽة و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل 

    متميƨة Ɗو ما يعرƻ بƋسلوƔ التسيير بواسƱة اǕنشƱة تسيير اǕنشƱة المشكلة لسلسلة القيمة بƱريقة -   

( ABM ).   

 . تعريƻ مسبباƘ حدوƚ تكاليǉƦǋ ƻ اǕنشƱة بما يسمƠ بتƽسير تƺيراǉƦǋ Ƙ اǕنشƱة -   

 ǅاƲلدور ن ƾعمƊ ǅǌجل فƊ Ǉو مABC التالية Ɣللجوان Ưسسة سنتعرƌايا التنافسية للمƨالم Ƈفي بنا : 

    Ǘدور نظام : أوABCتحسين تسيير المؤسسة  في  :  

   Ʊالما ƊنǊ ينƲر ƍلى المƌسسة Ɗنǌا مجموعة مǇ اǕنشƱة المتناسقة و المترابƱة فيما بينǌا فǇƎ العملية 

التسييرية سوƻ تكوǇ منƮبة عليǌا Ʀƍ Ü تعمد الكƛير مǇ المƌسساƘ التي تسعى لتحسيǇ مركǋƨا التنافسي 

  و عملياتǌا و Ʀǋا ما يتƱلƔ مǌƽوما واسعا ǗرưاƇ العمƍ   Ƈǚلى ƍعتماد فلسƽة التحسيǇ الدائǅ لمنتوجاتǌا

و الرد على ƍحتياجاتƦǋ Ü ǅǌا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية فǇƎ التحسيǇ الدائǅ للعملياƘ يتƱلƔ بحƛا مستمرا 

على اǕنشƱة ƦاƘ القيمة المنعدمة Ɗو الưئيلة في نƲر العمƇǖ و العمل على ƍلƺائǌا Ɗو تحسينǌا Ü و بƦǌا 

                        
1- M.Porter .L’avantage concurentiel des nations. OP .cit. p 8. 
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 ǇƎنائية فƛل تسيير للưفƊ على ƨيرتك ƻسسة سوƌالم ƇداƊ Ǉة –قيمة ( تحسيƽالقيمة )  تكل ƴưبو ǁلƦ و

غير اƦǋ Ǉا يستلǅƨ مǇ المسيريƍ Ǉلماما كافيا بمƤتلƻ . المنتجة و التكاليƻ المستǌلكة في عǚقة واưحة 

ǅاƲن ǉا ما يوفرƦǋ سسة وƌا المǌب ǅة التي تقوƽتلƤة المƱنشǕحول ا Ƙالمعلوما ABC Ɯدوƨم ǅاƲكن 

 Ƙمالية و غير مالية –المعلوما Ƙل – معلوماƤو ما يسمى بمدǋ ة وƱنشǕا في تسيير اǌدامƤستƍ ǅيت 

  : الǐƦ يركƨ على بعديǇ و ǋما ( ABM)التسيير بواسƱة اǕنشƱة 

 تحسيǇ الموقƻ التنافسي و تƮƤيƊ ƭفưل لموارد المƌسسة نحو اǕنشƱة التي تعƱي ƊحسǇ ميƨة -   

  .ية تنافس

   - Ǉبوƨر الƲافة في نưقيمة م ƾستراتيجية التي تساعد على تحقيǗا ƾبيƱت . 

 ǅاƲن Ǉالقول ا Ǉيمك ǊنƎف Ǌو عليABM ةƽتلƤالتسيير الم ƻائưو ƇداƊ Ǉدور فعال في تحسي Ǌل Ǉسيكو 

  ) . قيمة –تكلƽة ( في المƌسسة بما يعمل على تحسيǇ تنƲيǅ اǕنشƱة و تسيير الƛنائية 

  

  

  

   :  في تƻƢيƭ التكاليفABCدور نظام :اƙاني   

 ǅاƲالن Ǉرا لكوƲن   ABC        ةƱنشǕيلية حول اƮƽت Ƙمة التقليدية بتوفير معلوماƲنǕا Ƙسلبيا ƨيتجاو 

 ǅǌبمنح ǁلƦ و ƻالتكالي ƯيƽƤفي مجال ت Ǉود المسيريǌيعمل على ترشيد ج ǊنƎا فǌو مسببات ƻو التكالي

  .درة على التحكǅ فيǌا تǌƽما Ɗعمƾ لسلوكǌا و مǅƛ Ǉ الق

 Ɣو حسE.Cauvin  ةƱنشǕا اǌب Ʀƽريقة التي تنƱير الƺل في تƛتتم ƻالتكالي ƯيƽƤريقة لتƱ لưفƊ ǇƎف 

و مƍ ǅƛ Ǉعادة تƮƤيƭ الموارد على اǕنشƱة التي تưيƻ قيمة في نƲر العمƇǚ بعد ƍلƺاƇ اǕنشƱة 

 ǅاƲو فقا لن ƻالتكالي ƯيƽƤت ǅيت ǇƊ Ǉعديمة القيمة و يمكABC التالية ƾرƱال ƜاǌنتƎب :  

   - ƭاƤد الǌو الج Ƙالوق ƭتقلي Ǉيمك ǚƛفم Ü مةǌو المƊ Ʊبالنشا ǅللقيا Ǉميƨǚد الǌو الج Ƙالوق ƭتقلي 

  .بنشاƱ تǌيئة اƘǙǓ و ƍستعمال اǕدواƘ مǚƤ Ǉل تحسيǇ تدريƔ العمال 

التƽƤيÜ Ư حيƚ يمكǇ تحليل حيƚ يمكǇƊ Ǉ تكوǉƦǋ Ǉ النقƱة جوǋر :  ƍلƺاƇ اǕنشƱة غير الưرورية -   

 ƭا بما يعمل على تقليǌائƺلƍ ǅو بالتالي يت Ƙلى المنتجاƍ قيمة ƻيưت Ǚ ة التيƱنشǕتحديد ا Ǉة مƱنشǕا

 .التكلƽة اǗجمالية للمنتجاƘ التي لǅ تعد تستعمل ǉƦǋ اǕنشƱة 
 .Ƌقل تكلƽة  ƍنتقاƇ اǕنشƱة ƦاƘ التكاليƻ المنưƽƤة و التي يمكǇƊ Ǉ تƌدǐ نƩƽ الƺرƯ و ب-   

   : في تحسين الجودةABCدور نظام :ƙالƙا   
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      ƔساليƊ عدة Ǉتكامل بي ǇƊ الجودة Ǉعالي م ǎمستو ƾفي تحقي Ɣالتي ترغ Ƙسساƌعلى الم Ɣيتوج   

 ǅاƲو تسيير الجودة الشاملة و نǋ ƔساليǕا ǉƦǋ ǅǋƊ و لعل Ü تسييرية متقدمة ǅƲو نABC Ǉيمك ƚحي Ü 

Ǖير اƤǕا اƦǋ عتبارƍ ǅوǌƽيدية لتبني مǌية التمưرTQM  ة تسييريةƽابة فلسƛيعد بم ǐƦسسة و الƌفي الم 

ترتكƨ على تحسيǇ اǕداƇ الشامل للمƌسسة مƌكدة بƦلǁ وجوƔ توجيǊ كل عملياƘ المƌسسة نحو Ʀǋا 

 ǅاƲن Ǉو بتكامل كل م ƻدǌالABC ƻتلƤم Ǉبي Ǉو التعاو ƾالتنسي ǅتسيير جودة الشاملة يت ǅاƲو ن 

ƻائƲسلسلة القيمة الو Ǉة التي تكوƱنشǕو ا  . ǅاƲلن Ǉيمك ƦƍABC غير المالية Ƙالمعلوما Ǉقا مǚƱنƍ 

التي يوفرǋا و المتعلقة بمسبباƘ مƤتلƻ التكاليƻ الƤاƮة باǕنشƱة الوقائية و اǕنشƱة المسببة لقƮور 

 و الǐƦ غالبا ما يكوǇƊ Ǉ يحدد العيوƔ التي يمكǇ تكتنƻ المنتƝ) كتكاليƻ الưياƳ و التوفقاƘ ( الجودة 

 ǅا و التحكǋدرƮا عند مǌو متابعت Ɣتحديد العيو Ǉم Ǉمما يمك Ü نتاجيةǗالعملية  ا ƇناƛƊ ساسيǕا اǋدرƮم

  .فيǌا بتƮحيƠ اƱƤǕاƊ Ƈو القưاƇ على Ɗسبابǌا 

ƻ كما ǌƲƍ ǇƊارالمƌسسة لمƤتلƻ عملياتǌا مǚƤ Ǉلتوجǌǌا نحو التمƛيل اǕفقي بدل الǌيكلة العمودية سو

 Ɣالسب Ƙقاǚجيدا لع ǚتحلي Ɛيǌكل عملية كما ي ƇداƊ Ʃئما لقياǚم Ǚمجا Ơيتي- Ǉالنتيجة في مجال تحسي 

بمƱƱƤاIshikawa –1984 (          Ƙ(الجودة وحل المشكƘǚ  وƦǋا مǚƤ Ǉل ما سماǉ العالǅ الياباني

  Ɣمة السمكة في مجال الجودة وقد- السبƲو تحليل عƊ النتيجة  Ǌيشب ǐƦا الǌشكل Ɣبسب ǅسǗا اƦǌب Ƙسمي 

       ƱوƱƤما الƊورالجودة وƮالرئيسية لق Ƙالمسببا Ǌالرئيسية في ƱوƱƤال Ǌفي Ơưيما لسمكة توƲع ǚيكǋ

Ǌاما فيǌسƍ قلǕا Ƙل المسبباƛي تمǌرعية فƽال .         Ƙقاǚتحليل ع Ǉع Ǚاƛي الشكل التالي مƱويع

 Ɣالنتيجة في مجال الجودة–السب .                               

 ǅ29شكل رق :  Ɣالسب Ƙقاǚع Ǉيبي ƱƱƤالنتيجة في مجال الجودة - م .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اƛǕر Ɗو النتيجة

 المواد

ƘǙǓا Ǉالعاملو Ɣسب 

Ɣسب ƇداǕا ƾرƱ 

Ɣسب 

Ɣسب 
Ɣسب 

Ɣسب 

Ɣسب 
Ɣسب 

Ɣسب 

Ɣسب 
Ɣسب 
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فكل سبƔ مǉƦǋ Ǉ اǕسباƔ الواردة بالمƱƱƤ يعد مƮدرا محتمƱƤǕ ǚاƇ حدÜ Ƙƛ ومƊ Ǉجل الحƮول 

Ǚƌتسا ƟرƱ يưيقت Ƙعديدة على المعلوما Ƙ) ƻكي Ü اƦلما Ü متى Ü ǇيƊ Ü اƦما ÜǇعوامل تبدوا ) م ǇƋبش

 Ƙالتي وقع ƇاƱƤǕو اƋتǚالمشك Ǉا مرجحة عǌوليتƌمس .  

   :دورǇ في تحسين اǕستجابة للعمƅǘ:رابعا   

 ǅاƲالتي يسعى ن ƻداǋǕا Ǉبي Ǉم   ABM  / ABC ىưر ǅدƤالتي ت Ƙالقرارا ƦاƤتƍ يǋ اǌلتحقيق 

 يكوǇ مǚئما ǋǕداƻ المƌسسة في Ʀǋا المجال Ü فعƱ Ǉريقة ƦǌABCا فƎننا نجد نƲاǅ المستǌلكيǇ و ب

تحليل اǕنشƱة تستƱيƴ المƌسسة تحسيƍ Ǉنتاجǌا و Ʀلǁ عƱ Ǉريƾ تحسيǇ و تƱوير اǕنشƱة التي يراǋا 

 Ƙفي الوق ǊلبƱ في تلبية ǁلǌرغبة المست Ǉع ǚưا فƦǋ Ü Ǌو رغبات ǊحتياجاتǗ قيمة ƻيưت ǁلǌالمست

 ǅاƲفعالية ن Ǉمما يعني ا ǅƨǚالABC كل Ƈاƺلƍ ƾريƱ Ǉع ǁلƦ قوية جدا و Ǉا المجال ستكوƦǋ في 

 ǅتماǋǗا Ǌة التسويقية فتوجيƱنشǕسيما ا Ǚ ا قيمة وǌل Ǉيكو ǇƊ Ǉدو Ƙياعا في الوقư Ɣة التي تسبƱنشǕا

 ǅاƲا نǋالتي توفر Ƙعتماد على المعلوماǗا باǋنحو تسييرABCف Ǉا ستكوǌنƋبش  Ƈاưرƍ عالة في

 ǅاƲن ƨالتي يرك ƻالتكالي ƯغراƊ ǇƎا فƦǋ لىƍ افةưƍو Ü ǇلكيǌالمستABC Ʊر فقƮتقت Ǚ اǌعلى تحليل 

على المنتجاƊ Ƙو الƤدماƍ Ƙنما تتعدد لتكوǇ سوƨ Ü ƾبوÜ Ǉ حƮة في السوƾ و Ʀǋا ما يساǅǋ في تحليل 

 ǅاƲن ǇƊ كما Ü السوقية ƘاعاƱو الق Ǉبائƨربحية الABCيوفر معلو  ǅيد في رسƽئمة تǚدقيقة و م Ƙما

 ƾƱاو منا Ƙمنتجا ƱƤ الةƨƍ وƊ افةưƍ Ü عديدة  كالربحية و التسعير  ƘǙتسويقية  في مجا  Ƙسياسا

  ...بيعية 

III . 2 ي التمثيلǢللمؤسسةاألف :  

    ǇƍǅاƲتبني ن ABC  Ǉم ǅيƲفقي بدل التنǕا ǅيƲنحو التن Ǌا التوجǌعلي Ưرƽسسة يƌالم ƻرƱ 

ǐالعمود ǅيƲا وفقا للتنǋتسيير ǅيت ǇيƊ سسةƌرة الميكانيكية للمƲعلى الن ǅللعمل العلمي القائ ) Əالمباد

 لǇ يكوǇ متوافقا مƴ مبادƏ نƲاǅ المسƌولياÜƘ فƦǌا التنƲيǅ القائǅ على الƮƽل بيǇ الوƲائƻ و ) التايلورية

ABC ا كما يلي لعدةǋنورد ƔسباƊ  :  

  . و الوƲائƻ المƤتلƽة داƤل المƌسسةƱةاǕنش العǚقاƘ المتداƤلة بيǇ تجاǋل - 

 - Ɣغيا Ǉلى فقداƍ ǐدƌمما ي ƾالمرونة التنسيƾالسو ƘلباƱستجابة السريعة لمتǗيمية و اƲالتن .  

 - ǅيƲتع ǐدƌي Ǚ لية المحليةƛمǕلى اƍسسةƌالشاملة للم ƻداǋǕا ƾتحقي .  

       القمة ƍلى القاعدة المستوياƘ و Ʊول سلسلة اǕمر مǇ لتعدد المعلوماƘ و تشويǌǌا نتيجة تƉكل - 

  . ƊL intropieو ما يعرƻ بـ 

 - ƨالمتعلقة بالدافعية برو Ƙǚالشاملو المشك ƇداǕا ƻعư على العمل و ƚالح  .  
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 - ǅية عدƽيƲيكلة الوǌمة الƇǚم ƾالتنافسيةلتحقي ƘستراتيجياǗا  .  

  .  عوامل نجاƟ المƌسسة حالياǅǋƊ وجǌة نƲر الƨبوǇ الǐƦ يعد ǋƍمال - 

ǇƍسǕالسابقة  كل ا Ɣباǅǋيمية  تساƲياكل التنǌيل الƺية لتشƱالبيروقرا ƻيادة التكاليƨ و في ǅقا ǁلƦنتيجة ل 

J.Woolsh Ʃلشركةالرئي ǐƦيƽالتن  Général électrique ƯيƽƤيمي بتƲيكل التنǌال Ƙللشركة مستويا 

 Ǉر اقترابا مƛكƊ Ǌيجعل ǁلƦ ǇƊ ǎير ǊنǕ Ƙربعة مستوياƊ لىƍ Ƙتسعة مستويا Ǉمديرمǐ Ǉع ǚưف ǅقساǕا 

 Ǌرقƺيست ǐƦال Ƙالوق ƭتقليƦاƤاتƘالقرارا  .  

 ƍحداƚ تقارƔ بيǇ مديرǐ القمة و العمÜƇǚ كما منحƘ مديرǐ اǕقساǅ وưعا ƍلى قد ƊدƦǋ ǎا التقليƭ و

 ǚر كيمستقƛكƊ ابتكارا يكونوا ƳسرƊ استجابة و ƘحتياجاǙǇالعاملي  .  

ة القائمة على مراكƨ المسƌولية Ǚ تقدǅ نموƦجا تسييريا مǚئما  الǌيكلة العموديǇƊ عليǊ يمكننا القول و

ƘلباƱلمت Ɣبسب ǁلƦ و Ǉبوƨالقيمة لل ƾلƤ ال المنافسة وƮƽنǙا Ɣي و غياƽيƲالو ƾالتنسي ƻتلƤم Ǉبي 

  .العملياƘ و المسƌوليǇ في المƌسسة

لمتوافقة مƴ الǌياكل  االتقليدية نƲرة مƤالƽة تماما لǖنƲمة تعƱي Ʊ ABCريقة في المقابل نجد ǇƊ و

 ƻتلƤار مǌƲƍ ا نحوǌǌتوج Ɣبسب ǁلƦ العمودية وƘالعمليا Ǉا مǌة مما يمكنƽتلƤالم ƠالƮا المǌمنưالتي تت 

 يقدǅ نموƦجا جديدا للتسيير يكوǇ قادرا ABC   ǇƊ بƦǌا يستƱيƴ نƲاǅوƍ  ÜعƱاƇ رƌية شاملة للمƌسسة

 ƾةعلى تنسيƱنشƊةƽتلƤالم ǅقساǕو ا ƻائƲالو  Ʀǋ و Ü Ɵنجاƍ في ǅقساǕا ǁلتل ƇجواǕا Ƌيǌعمليةا ما ي  

  . التنافسيةاƍستراتيجياتǌ مما يمكنǌا مǇ تحقيƾ المعارƻ و تقاسǅ المǌاراƘ و اǙتƮال

 ƍلى الǌيكلة اǕفقية   العمودية المƌسساƘ مǇ الǌيكلة ينقل ABC/ABM   مدƤلL.Bescos  ǇƊ يقول و

 يƌدǐ العملياني مجتمعة نحو ƍرưاƇ العمƦǋ Ǉƍ ÜƇǚا المدƤل  اǕنشƱة في عملياƊ Ƙفقية توجǊبجمƦ ƴلǁ و

  . يعمل على ǌƲƍار المƌسسة بƮورة Ɗكƛر شمولية )ƍ )Transversaleلى ƍدƤال منƊ Ɲǌفقي 

  .و النموƜƦ اǕفقي للمƌسسة ) العمودǐ (التقليدǐ يعƱي الجدول التالي ǅǋƊ الƽروƾ بيǇ التمƛيل و

   . العمودǐ و اǕفƾ لمƌسسة ƺƮيرة بيǇ التمƛيلالƽروƾ : 7  رقǅلجدو

                   Ʊالتنظيم نو  

  التƻرقة معايير   

  األفقيالتمƙيل  العمودǎالتمƙيل

ƭائƮƤال  *ǅسسة تقوƌالم ƠالƮعلى م  

 التسلسل حسƔ الوƲيƽة* 

 *ƾلƱتنǇبائƨال Ƙحاجا Ǉم  

 * ǅǌائưرǗ ƻدǌت 

 

 

 

 :  بسبƔ محدودة

 * Ưو تعار Ƙولياƌالمس ƴƱتقا

  اǋǕداƻ المحلية 

  جدا بسبƔ قوية

 * ǇتحسيƇداǕا   

 * ƴƱالتقا)ǁار ) التشابǌƲƍ عند
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   عملياƘ التنƽيƦبƐƱ*  المنƽعة

 * ƇداƊ و ƘǙǚتƤƍ ƚحدو

 Ʃمعاك 

  اǕنشƱةالعملياƘ و 

 

 

 التحسيƍ  Ǉمكانية

ƜƦنموǅيƲالتن   

   تحديدƍمكانية

ǅيƲالتنƻدǌالمست  

 

Ǚ ǇǕ توجد  : 

  التمƛيل بسيƱ جدا و مƤتƮر * 

 *Ǉتحسي ǐƋب Ơيسم Ǚ يلƛالتم  

 

ǐقو Ɣجدا بسب  : 

التنƲيǅ فعال معرƻ وفقا * 

 لمساعدةلحاجاƘ الƨبائǇ و 

  اǕنشƱة

لتنƲيǅ مƮادر تحسيǇ نماƜƦ ا* 

Ɵوưر وƛكƊ 

  

  

 
  

  

III .3  ǫاǒافات العامة لنǉاإلABC :   

      ǅاƲايد بنƨالمت ǅتماǋǙا ǇƍABCعƮر على الưالحا Ƙقناعة  في الوق Ʃني يعكǌكاديمي و المǕيد ا

الكƛيريǇ بالوتراƘ التي يمكǇ تحقيقǌا عند اǙستƛمار في Ʀǋا النƲاÜǅ فعلى الƮعيد اǕكاديمي تناول العديد 

 ǅاƲن ƾبƱت ǇƊ على Ǉيƛالباح ƇǙƌǋ ƴجمƊ و التحليل و التعديل و قد Ɵبالشر  ǅاƲا النƦǋ Ǉيƛالباح Ǉم

ABCالم Ɣالعيو ƨلى تجاوƍ التقليدية سيقود ƻمة التكاليƲنƋما  تعلقة ب ǅǋǕ ƾرƱنت ƻو في ما يلي سو Ü

  . وفراƘ  مǇ مƨايا وABCجاƘƇ بƱ Ǌريقة 

 في تحليلǊ على النشاǋ Ʊو ما يميǇƍABC ƨ تركيƨ نƲاǅ  :  نظام ديناميكي شاملABC طريقة -1

ƤاƦ القرار الǐƦ يقوǅ على التحليل المتحرǁ الشاملǇǕ Ü النشاƱ في المƌسسة يعبر عǇ مدƤل ديناميكي Ǚت

Ǉمعي Ʊنشا ƨنجاƍ ǅو عدƊ ƨنجاƍ  .  

 يشكل نموƜƦ التكلƽة ǇƊ ABC نƲاP.Lorono ǅيعتبر :  لƸة موجهة لكل المؤسساABC Ɩ نظام -2

 Ʊالنشا ƩساƊ على)ABM( الƮلى اتƍ و ما يدعوǋ العملي و ǎعلى المستو ƻو تسيير للتكاليǋ 

 ƴم Ǉو التعاو Ǉالعمليي ƴم Ǉالمسيري Ɲالنتائ ǇحسƊ ول علىƮالح ƘلياǓ ƾعمƊ ǅǌف ǅǌحتى يتسنى ل ǅǌưبع

.  

Source : L. ravignon et H. OP.cit.  p 238. 
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 ناتǇƍABC Ɲ مǚئمة سعر التكلƽة المحسوƔ بƱريقة  :  نظام يبحث عن المسبباƖ الحقيقية للتكاليف-3

عǇ الدقة التي يعتمدǋا النموƜƦ في تتبƴ التكاليƍ ƻلى اǕنشƱة و تنتǉƦǋ Ɲ الدقة مǇ قدرة النƲاǅ على 

Ǖا ƭيƤسسةتشƌلي للمƤالدا ƇداǕو ا ƻالتكالي ƚلية لحدوƮǕا Ɣ1. سبا  

 يمنحǌا ميƨة مǌمة و ǋي تƨويد المسيريǇƍABC Ǉ تبني المƌسسة لنƲاǅ :  نظام معلوماتي متميز -4

بنوعيǇ مǇ المعلوماÜƘ معلوماƘ مالية متعلقة بƋسعار تكلƽة Ɗكƛر دقة و معلوماƘ غير مالية متعلقة 

Ǖو تسيير ا Ƙبالعمليا Ƈدا . ǅاƲن ǇƊ كماABC اǌنما يدعمƍ و ǎرƤǕمة اƲنǕي فعالية اƺيل Ǚ .  

 في تحليلǌا على ǇƍABC اعتماد Ʊريقة :  نموذƚ مهيǕ Ɖنشاǉ ƅيكل مرن و متناسABC Ƽ نظام -5

العملياƘ و اǕنشƱة يƌدƍ ǐلى اشتƺال المƌسسة في سياƾ تنƲيمي Ɗفقي مما يجعلǌا تسعى لتحقيƾ الشƽافية 

 تستƱيǉƦǋ ƴ الƱريقة Ƙ الحواجƨ بيǇ الوƲائƻ و المسƌولياƘ المƤتلƽة Ü و بنƲرة Ɗفقية للمسƌولياو ƨƍالة

 ǁلƦ ا وǌمنافسي ǅماƊ ƨمتمي ƻا في موقǌمما يجعل Ƙل العملياƤرورة تداưب Ǉوعي المسيري Ǉيد مƨت ǇƊ

   ).La Synergie(  باǗعتماد على ميƨة التعاوǇ الوƲيƽي

6- ƅالقيمة للعميل  طريقة تهدف إلى إنشا : ǎيرMevellec ة يعدƽالتكل Ƙعلى مسببا ƻالتعر ǇƊ 

 Ü فالتعرƻ عليǌا يساǅǋ في تحديد عوامل النجاƟ اǕساسية  ABC جوǋر اưǗافاƘ التي جاƘƇ بǌا Ʊريقة

  ǕنشƱة ABCعلى مستوǎ كل نشاƊ Ʊو عملية مما يساعد على ƍنشاƇ القيمة للعميلÜ فتقديƱ ǅريقة 

وǎ سلسلة القيمة يسمƠ لǌا بتحديد اǕنشƱة التي سوƻ تحتƲƽ بǌا Ɗو تحسنǌا  Ɗو تلǁ المƌسسة على مست

  .التي سوƻ تلƺيǌا 

  

7- Ƽعل المسبƻالمؤسسة الليونة ورد ال ƞا :  طريقة تمنǌعلي Ưرƽي Ƙسساƌالحالي للم Ʊالمحي Ǉƍ

وجا يتمƛل في تƱوير نǅƲ اǙستعداد لرد الƽعل المسبƾ و الليونة في رد الƽعل و Ʀǋا يتƱلƔ منǌا جǌدا مƨد

 اƱǗار ABC/ ABMمعلوماتǌا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية تƱوير Ɗدواتǌا التسييريةÜ و يعتبر مدƤل  

                        
  :تƍ ǅعداد Ʀǋا العنƮر باǗعتماد على

1 1 - Yves Dupuy, Faire de la recherche en contrôle de gestion, Edition Vuibert, Paris 1999, pp 89,97 

2 - P. Lorino  Op. Cit pp 260, 263, 216. 

2- L. Bescose et Al. Op. Cit pp. 35,39. 

3- L. Ravignon . Op. Cit pp, 298. 

4- J. Luc arrégle Op. Cit p 190. 

5- Brigitte Doriath . contrôle de gestion .3éme edition , Ed Dunod, paris 2002 pp 131-132. 

6- ƛلوين Ǉا ǐرƽمة ترجمة دجƲندسة المنǋ عادةƍ Üللنشر. ال Ơدار المرش ÜŸيل اƤالد Ÿعبد ا Ǉالد بƤ. 
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المǚئǅ للرد على ǉƦǋ التحدياƘ  مǚƤ Ǉل التحليل العميƾ للتكاليƻ و التƤلƭ مǇ اǕنشƱة عديمة القيمة  

 ƴائưال Ƙو الوق ...   

 توافقا مǇƍǅ ƴ مǌƽوǅ النشاƱ مƊ Ǉكƛر المƽاǋي (TQM):ودة الشاملة نظام متوافƼ مƲ مدƢل الج- 8

مدƤل الجودة الشاملة وƦلǁ مǚƤ Ǉل توưيƠ تكاليƻ عدǅ الجودة و تكاليƻ الحƮول على الجودة 

وتوưيƠ مƤتلƻ اǕنشƱة الوقائية والتƮحيحية وƦǋا ما يعمل على الجودة وتوưيƠ مƤتلƻ اǕنشƱة 

  . ما يعمل على ƍدƤال تحسيناƘ على العملياƘ التسيير النوعية الوقائية و التƮحيحية وƦǋا

-9Ɩاذ العديد من القراراƢتǗ ئمǘنظام م :  Ƙمعلوما ǅاƲدوجة لنƨرة المƲالن ǇƍABC اماƲن Ǌتجعل 

  :Ʈالحا ǙتƤاƦ العديد مǇ القراراƘ التشƺيلية واǗستراتجية و المتعلقة بــ

 .تسعير المنتجاƘ في Ʋل محيƱ تنافسي  •

 .ديد لمƨيƝ المنتجاƘ والعمƇǚ واǕسواƾ المربحة تح •

 sous)تحديد مركباƘ المنتوƜ المƮنعة داƤل المƌسسة و تلǁ التي يتǅ تƮنيعǌا لدǐ الƺير •

traitance ).  

 . تƮميǅ ميƨانياƘ اǙستǚƺل  •

•  Ɯة بمنتوƱالمرتب ƻالتكالي ƭيƮƤت Ǉتحسي Ưرƺب Ƙالمنتوجا ƱيƱƤور والتƮتيار تƤترشيد ا

 .جديد 

 . وحيد الƱاقة غير المستƺلة ت •

 .تحديد اǕجƨاƇ اǗستراتجية للمƌسسة  •

•  ǎرƤǕا Ƙسساƌالم ƇداƊ ƴوالمقارنة م Ƈداǖالمستمر ل Ǉالتحسي(Benchmarking).  

ƍعادة ǋندسة اǕنشƱة ƍنǚƱقا مǇ تعريƻ العملياƘ واǕنشƱة التي تƱبƾ قيمة العميل   •

(Reengineering). 

• Ü الجودة Ü جالǓنسجامية تسيير اǗا Ǉل القيادة (  وتحسيƤمد. ( 

 .( Kaizen consting )التƽƤيƯ المستمر لتكاليƻ اǕنشƱة التي تƮنƻ قيمة  •

 .تحليل ربحية العميل وتحديد اǗستراتيجياƘ التسويقية  •

10- Ɩر دقة للتكاليف الموزعة على عدة سنواƙتحليل أك  :          ƚالبحو ƻمية تكاليǋƊ ايدƨرا لتƲن

 يعاملǌا كاǋǗتǚكاƘ حيƚ تǅ توƨيعǌا على مدǎ دورة حياة ABCتƱوير في الƽترة اƤǕيرة فǇƎ نƲاǅ و ال

 Ǚ مة التقليدية التيƲنǕا مقارنة باǌليƍ لƮالتي تو Ɲالنتائ Ǉحا بيưفرقا وا ǁلƦرا بǌƲالمتوقعة م Ɯالمنتو

  .تǋƦƤƋا بعيǇ اǙعتبار
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 Ǚ يعتبر نموƦجا لتحليل التكاليǇABC          ƻ نƲاƍ ǅ:  طريقة تمتد لتسيير األفراد و تحƻيزǉم -11

 Ü ة الموارد البشريةƽيƲلى وƍ ǉنما يمتد دورƍ و Ɣفحس Ƙيكلة العملياǋ و ǅيƲعادة التنƍ ا وǌو حساب

 Ǉع ƇناƺستǗة عديمة القيمة و بالتالي اƱنشǕا Ƈاƺلƍ ǎوƮبدرجة ق Ʃا يمǌو تحسين ƻالتكالي ƯيƽƤفت

كما ǇƊ . قوموǇ بǉƦǌ اǕنشƱة و Ʀلƍ ǁما بتسريحƊ ǅǌو تƮƤيǕ ǅǌƮنشƱة ƤƊرǎ وƲائƻ و Ɗفراد كانوا ي

    . التوجǊ نحو التنƲيǅ اǕفقي يساǅǋ كƛيرا في ƨيادة دافعية اǕفراد و تحƽيǅǋƨ على اǕداƇ بƽاعلية Ɗكƛر
 Ʋصل الرابƻصة الǘƢ:  

 ǅيǋاƽالمتعلقة لم Ʊالنقا ǅǋƊ لى دراسةƍ لƮƽا الƦǋ رقنا فيƱلقد ت    ǇƊ عرفنا ƚحي Ü المنافسة و التنافسية

المنافسة كƲاǋرة تƤتلƻ في مǌƽومǌا عǇ التنافسية التي يƤتلƻ تعريǌƽا بƤƎتƻǚ محل الحديƚ فيما Ʀƍا 

 رائد المنƲريǇ في Ʀǋا المجال ǇƊ Ü التنافسية  M.Porterو يرǎ . كاǇ عǇ مƌسسة Ɗو قƱاƊ Ƴو دولة 

فسية للمƌسسة Ü و تبعا لƦǌا المǌƽوǅ فǇƎ مƌشراƘ قياƩ التنافسية لدǎ الدولية ǋي السبيل ǗنشاƇ الميƨة التنا

 ǐƦستجابة للعميل الǗا Ƙو وقƊ وير التكنولوجيƱو التجديد و التƊ ƻو التكاليƊ في الجودة Ƈسسة سواƌالم

 ƾستمرار لتحقيƎب Ƙسساƌالحقيقي لكل الم ƴنما الدافƍ و Ʊالمنافسة فق ƘǙساسي لتعدد مجاǕا Ɣيعد السب

 ƘǙالمجا ǉƦǋ ة التنافسية فيƨالمي.  

   Ǉƍ بناƇ المƨايا التنافسية ترتكƨ على Ɗربعة ƊسƩ متكاملة و مترابƱة و ǋي الكƽاƇة و الجودة و التجديد     

و وقƘ اǗستجابة للعميل و مƊ Ǉجل تحسينǌا و ترسيǌƤا فعلى المƌسسة ǇƊ تمتلǁ كƽاƇاƘ متميƨة         

 Ɗو في القدراÜ Ƙ غير ǉƦǋ ǇƊ اƤǕيرة تكتسي في الوقƘ الحالي ǋƊمية بالƺة و منƽردة سواƇ في الموارد

Ǖنǌا تستمد قوتǌا مǇ الكƽاƇاƘ التي يمتلكǌا اǕفراد و التي يƮعƔ تقليدǋا مǇ قبل المƌسساƘ المنافسة 

ǁ مƨايا غير انǋ ǊناǙ ǁيوجد ǋنا. فǚư على Ɗنǌا تعد نتاجا للعملياƘ و اǕنشƱة التي تنǅƲ بǌا المƌسسة 

 ƻداǋǕحد اƊ ا يعدǋويرƱا و تǌا بتحسينǌة عليƲا و المحافǌƤترسي ǇƎا فƦǌتنافسية غير قابلة للتقليد و ل

  .الكبرǎ في Ʋل ǉƦǋ التحوƘǙ العميقة 

 Ƙستراتيجاƍ تعتمد على ǇƊ سسةƌعلى الم Ɣا يجǌة عليƲايا التنافسية و المحافƨالم Ɣكتساƍ جلƊ Ǉو م

و رغǇƊ ǅ . يجية ريادة التكلƽة Ü و ƍستراتيجية التمييƨ و ƍستراتيجية التركيƨ عامة للتنافƩ و ǋي ƍسترات

لكل واحدة مƨاياǋا و عيوبǌا Ɗ Ǚƍنǌا تبقى الوسيلة اǕساسية لتƱوير الموارد و القدراƘ كما Ƥƍ ǇƊتيار 

.  المƌسسة اǗستراتجية المناسبة يتوقƍ ƻلى حد كبير على سǚمة و Ʈحة و نƲاǅ المعلوماƘ التكاليƽية في

 ǅاƲن ǇƊ وقد وجدABC      ةƱنشǕا Ƙا حول مسبباǌب Ǉويد المسيريƨت ƴيƱالتي يست Ƙرا للمعلوماƲو ن 

  :و العملياƘ بƽاعلية في بناƇ المƨايا التنافسية للمƌسسة و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل 

 الǐƦ يعد و) اǕفقي ( ƍعتمادǉ للنشاƱ كقƔƱ اساسي للتحليل و بالتالي التوجǊ نحو المدƤل العملياتي  -

 .المدƤل اǕكƛر توافقا مƴ اǗستجابة السريعة لمتƱلباƘ السوƾ التنافسية Ʀǋ Üا مǇ جǌة
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  - ǅاƲانية يعمل نƛ ةǌج Ǉو م ABC لƤمة لتبني مدƨǚال Ƙالمعلوما ƻتلƤبم Ǉويد المسيريƨعلى ت 

المƌسسة       Ʀǋ Üا المدƤل الǐƦ يساǅǋ في تحسيǇ و تƱوير ƊداƇ ( ABM )التسير عƱ Ǉريƾ اǕنشƱة 

  .و مركǋƨا التنافسي 
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        III  - امȚلن ǯǽوƴ ǳقتراǙ  ABCنية لصناعة الكوابلȕبسكرة –    يف املؤسسة الو –   
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مƊ Ǉجل تعƨيƨ ما تǅ عرǊư في الجانƔ النƲرǐ كمنƱلƾ لدراستنا التي نتوƤى مǚƤ Ǉلǌا اǗجابة       

Ʀƍ . عǇ اǗشكالية التي سبƱ ƾرحǌا ƍ ÜرتƋينا ǇƊ نقوǅ بدراسة ميدانية بƎحدǎ المƌسساƘ الƮناعية الوƱنية 

ومتوسƱية و التعاوǇ العربي ƍ ǇƊنưماǅ الجƨائر لمنƲمة التجارة العالمية و ƍتƽاقياƘ الشراكة اǕور

  Ƙسساƌتسيير الم ƾرƱ ر فيƲعادة النǗ نيƱعيد الوƮا على الǌنƨا ووǌا قوتǌا عوامل لǌكل Ü ǁالمشتر

  .و ƍستلǌاǅ التوجǗ Ǌرưاƨ Ƈبائنǌا 

  ENICA - Biskraو كعينة على المƌسساƘ الوƱنية الƮناعية Ƥƍترنا وحدة بسكرة للكوابل الكǌربائية 

راسة الميدانية Ʀƍ Ü عرفǉƦǋ Ƙ المƌسسة في السنواƘ اƤǕيرة ƍتساعا كبيرا في نشاǌƱا      لتكوǇ محل الد

 ƜارƤو الƊ لƤالدا Ǉم Ƈا سواǌايدا على منتجاتƨمت Ǚقباƍ المنافسة  و Ǉع ǎƋبمن Ƙا ليسǌنƊ ا ما يعنيƦǋ و

ÜسعارǕة في مجالي الجودة و اƮاƤ جنبية وǕو اƊ ر علىالمحليةƛكƊ ƻية الوقوƺسسة  وبƌالم Ʊنشا ƴواق 

 ǅاƲن ƾبيƱمكانية تƍ اƦا وكǌفي ƾبƱالم ƻالتكالي ǅاƲو نABC  لƮƽا الƦǋ ا تناولنا فيǌƽتكالي Ǉلتحسي 

  :النقاƱ اǓتية 

  . التعريƻ بنشاƱ المƌسسة - 

  . حساƔ التكاليƻ في الوحدة - 

 - ǅاƲو فقا لن ƻالتكالي Ɣلحسا ƜƦنمو Ɵقتراƍ ABC سسةƌفي الم . 

يƻ حسƔ النموƜƦ المقترƟ مƴ مقارنة النتائƝ المتوƮل ƍليǌا مƴ نتائƝ النƲاǅ المƱبƾ في  حساƔ التكال- 

 .المƌسسة

 و ƤƊيرا نƮل ƍلى مجموعة اǗقتراحاƘ و التوƮياƘ حول تحسيǇ النƲاǅ التكاليƽي بالمƌسسة محل - 

 .الدراسة 

I . وابلǦبالمؤسسة الوطنية لصناعة ال ǜالتعري ( ENICA . Biskra ):   

I . 1 المؤسسة Ǜة و أهداƎǂن:  

I. 1 .1 ة المؤسسةƎǂن:   

 ǁلƦ ة وƽتلƤالم ƴنيƮالت Ƙمة في عملياƤư موالƊ مارƛستƍ ǅنية تƱادية الوƮقتǗار التنمية اƱيƍ في     

و قد كانƘ الƮناعاƘ الكǌربائية مǇ . بƎنشاƇ مركباƮ Ƙناعية Ƥưمة في جميƊ ƴنحاƇ التراƔ الوƱني 

 Ƙيưالتي ح ƘناعاƮال Ǉبي Ɣمرك Ƈنشاƍ ǅت ƚحي ǁاƦنƊ وافر ǅتماǋƎبSONELEC ارةƨو Ǉبقرار م 

 ǉمالي قدر ƻǚƺب ƱيƱƤ1520التǐائرƨدينار ج Ǉمليو .  
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 Ƙسساƌية في تسيير المƨمركǚال Ɗبيقا لمبدƱللتنمية المحلية و ت ǐوǌالج Ǉƨالتوا Ǉم Ƴيجاد نوƍ جلƊ Ǉو م

 1/1/83 المƌرƢ في Ɣ20/83 مرسوǅ  بموجSONELECالعمومية و الƮناعية Ɗعيدǋ Ƙيكلة مƌسسة 

  :و ƍنبƛقƘ عنǌا المƌسساƘ التالية

ENIE  :  Ʃبلعبا ǐا سيدǋلكترونية و مقرǗة اƨǌجǕناعة اƮنية لƱسسة الوƌالم.  

ENIEM :  وƨو ǐƨا تيǋلية و مقرƨرومنǌالك ƘناعاƮنية للƱسسة الوƌالم. 

ENEL : ا اǋلكتروتقنية و مقرǗا ƘناعاƮنية للƱسسة الوƌمة المƮبلكور ( لعا. ( 

ENIPEC  :  ƻيƱا سǋو مقر ƘارياƱناعة البƮنية لƱسسة الوƌالم. 

ENTC :  Ǉا تلمساǋال و مقرƮتǘنية لƱسسة الوƌالم. 

ENASC :  مةƮا العاǋاعد و مقرƮنية للمƱسسة الوƌالم. 

EDIMEL :  مةƮا العاǋربائي و مقرǌالعتاد الك ƴيƨنية لتوƱسسة الوƌالم. 

ENICAB : سƌمة المƮا العاǋربائية و مقرǌناعة الكوابل الكƮنية لƱسة الو.  

  :و ǉƦǋ اƤǕيرة تتكوǇ مƛǚƛ Ǉة و حداƊ Ƙساسية ǋي 

و ǋي متƮƮƤة في Ʈناعة اǕسǁǚ و الƤيوƱ الǌاتƽية    :  ) CATELالحراƩ ( وحدة واد السمار 

  . ǇƱ سنويا 55000و تقدر Ʊاقتǌا بـ 

و ǋي متƮƮƤة في Ʈناعة اǕسǁǚ و الكوابل الكǌربائية      :   ) CABEL(وحدة جسر قسنطينة بالقبة 

 . ǇƱ سنويا 26000و تقدر Ʊاقتǌا بـ 

و ǋي متƮƮƤة في Ʈناعة الكوابل الكǌربائية بمƤتلƊ ƻنواعǌا  ):  ENICAB(وحدة بسكرة للكوابل 

 )ƴƽوالمرت Ʊو المتوس ƯƽƤالمن Ʊƺưال ƘاƦ ( ا بـǌاقتƱ سنويا 28600و تقدر ǇƱ .  

 لقد ƍنبƛقƘ مƌسسة Ʈناعة الكوابل الكǌربائية وحدة بسكرة بموجƔ مرسوǅ وƨارة التƱƤيƱ و التنمية      

الƮناعية الǐƦ نƭ على تحويل ƍنشاǉƦǋ Ƈ المƌسسة مǇ مدينة عيǇ تيمونشƍ Ƙلى مدينة بسكرة  و Ʀǋا 

 ƣسسة 77 /31/12و في  . 2/2/1977بتاريƌيكلة المǋ عادةƍ ǅت ENICAB وحل ǁلƦل بƮƽدة بسكرة تن

 كما قدرƘ تكلƽة Ʀǋا المشروHolding Ƴتماما عǇ المƌسسة اǅǕ بالعاƮمة و Ʀǋا بقرار مƱ Ǉرƻ الـ 

 . مليوǇ دينار جƨائرƊ1927 ǐنƦاǁ بـ 

 ǋكتار منǌا 42     تقƴ وحدة بسكرة في المنƱقة الƮناعية غرƔ المدينة Ü تتربƴ على مساحة تقدر بـ 

16Ǘاة في شكل مباني اƱƺكتار مǋ  Ƙل مساحاƛما المساحة المتبقية فتمƊ ǇƨاƤو م ƜنتاǗا Ƙدارة و ورشا

ưƤراÜ Ƈ مواقƻ سياراƘ و Ɗحيانا تستعمل كمƤاưƍ Ǉƨافية في حالة عدǅ كƽاية المƤاǇƨ الƤاƮة 

 منǅǌ بƽƮة مباشرة Ɗو غير مباشرة في %77 عامل Ʀƍ يشتƺل حوالي 1050بالمنتوƜ و يشتƺل بǌا حوالي 

 ƜنتاǗا.  
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فƋما المƌسساƘ . عدة مƌسساƘ وƱنية و Ɗجنبية – وحدة بسكرة –ساǅǋ في ƍنجاƨ المركƦǋ Ɣا و قد 

  :الوƱنية فقد تمƛلƊ Ƙساسا في 

GENISIDER :  ندسة المدنيةǌال الƺشƋب Ƙتمǋƍ.  

SINMETAL :  عمدة الحديديةǕا Ɣعداد و تركيƎب Ƙقام. 

ENETAL :  Ƈرباǌبالك Ɣويد المركƨبت Ƙتمǋƍ. 

SEICVAPV : Ƙتمǋƍ Ǉǋو الد ƇǚƱعمال الƋب . 

ENMGP:  عمال النجارةƋب ƘƮتƤƍ . 

BATIMAL :  ƜنتاǗا Ƙنعة وورشاƮالم ƘاƇبالبنا Ƙتمǋƍ.  

 :و Ɗما المƌسساƘ اǕجنبية فقد تمƛلƘ في 

INVESTE - IMPORT   : ƘǙǓا Ɣبتركي Ƙتمǋƍ فيةǚسسة يوغسƌم. 

SOGELER : ندسيةǌال الƺشǕبدراسة ا Ƙتمǋƍ سسة فرنسيةƌالمدنية و المعمارية م . 

SKET :  ǐيدǕا Ǉا بتكويƦو ك Ƙو المعدا ƘǙǓبا Ƴالمشرو ƨيǌبدراسة و تج Ƙلƽلمانية تكƊ سسةƌم

 .العاملة المحلية بƋلمانيا 

VINCOTTE :  اǌو المساعدة في تركيب ƘǙǓتيار اƤƎب Ƙتمǋƍ سسة بلجيكيةƌم.  

I. 1 .2 المؤسسة Ǜأهدا :   

عتبر واحدة مǅǋƊ Ǉ المƌسساƘ الوƱنية Ʀƍ يتƦ Ơưلǁ جليا في اǋǕداƻ   تǇƍ     ENICAB مƌسسة 

  :التي ƊنشƋ مƊ Ǉجلǌا Ʀǋا المركƔ و التي يمكƍ Ǉجمالǌا فيما يلي 

تƽƤيƯ نسبة ƍستراد الكوابل و تلبية اǗحتياجاƘ السوقية بما يكƽل القưاƇ على التبعية  •

  .اǗقتƮادية في Ʀǋا المجال 

• ǚƤ Ǉعبة مƮالعملة ال Ɣجنبية جلǕلى الدول العربية و اƍ ديرƮل الت. 

تƱوير العملياƘ اǗنتاجية و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل ƍدƤار الƱرƾ التكنولوجية المتƱورة في  •

 .العملياƘ التƮنيعية مƴ السعي المستمر نحو تحسيǇ الجودة 

 .التكيƻ مƱ ƴلباƘ الƨبائǇ المƤتلƽة مǇ حيƚ الكمية و النوعية الجيدة و وقƘ اǗستجابة  •

 .ساǋمة في تقليƭ البƱالة بتشƺيل عدد معتبر مǇ الشباƔ الم •

 .تدعيǋ ǅيكل اǗقتƮاد الوƱني  •

تسعى المƌسسة بكل جǌودǋا البشرية و المادية و المعرفية ǗرساǉƦǋ Ƈ اǋǕداƻ و العمل على تحقيقǌا    

 ) 9001ISO : 2000( و )  ISO 9002 : 1994( و Ʀǋا ما مكنǌا مǇ الحƮول على شǌادتي اǗيƨو 

  .التي تعتبر شرƱ الدƤول لǖسواƾ العالمية مما يعƨƨ قدرتǌا التنافسية في السوƾ الوƱنية و اǕجنبية 



                                              ƼامƲصل الǞال  
 

 155

I . 2 يمي للمؤسسةǒل التنǦالهي:   

 ǅنتاجية و التسييرية التي تقوǗا ƻائƲالو ƻتلƤفي الشكل الموالي م Ơưيمي الموƲيكل التنǌال Ʃيعك     

العǚقاƘ التي تربƱ مƤتلƻ المƮالƠ و اǕقساǅ و كƦا Ʊريقة سرياǇ كما يوƠư مƤتلƻ . بǌا المƌسسة 

وبƦǌا فǇƎ الǌيكل التنƲيمي ǐǕ مƌسسة سيكوǇ المرƈة العاكسة لƱريقة تسييرǋا و Ʀǋا . المعلوماƘ  بينǌا 

Ƙالقرار ƦاƤتƍ يةƽو كي Ƙولياƌالمس ƾاƱو ن Ü ل شكل  الرقابةǚƤ Ǉسسة . مƌيمي لمƲيكل التنǌر الǌƲو ي

ENICAB في Ǉدارية تتكوƍ Ƙعلى عدة مستويا ǁلƦب ǚمشتم ǅرǋ 10 على شكل Ƙتح Ɯدوائر تندر 

 Ƙمسة مديرياƤ . يعمل ǐƦسسة الƌللم ǅالمدير العا Ʃا الرئيǋǙا مديرية عامة يتوǌعلي ƻيرة تشرƤǕا ǉƦǋ

ابعة على السير الحسǇ للمƌسسة و السعي نحو تحقيƾ اǋǕداƻ المسƱرة Ü كما يǌتǅ باǗشراƻ و مت

 Ɣجان ǅǌيتولى كل واحد من Ǉمعاوني ƴربƊ بمساعدة ǁلƦ الدوائر و Ǉبي ƾسسة و التنسيƌالم ǅاǌم ƻتلƤم

  : معيǇ حيƚ نجد 

 - Ɩمساعد المديرالعام المكلف بالشؤون القانونية و المنازعا :  Ɣبكل الجوان Ǌمتǌم ƾتتعل

ƨساسا في معالجة و حل النƊ لةƛسسة و المتمƌة بالمƮاƤالقانونية ال Ǉبيــ Ǉالتي تكو Ƙاعا

  ...  و اƱǕراƻ اƤǕرƊ ǎو ƍبراǅ العقود و غيرǋا   المــƌسسة

تتمƛل مǌمتǊ في اǋǗتماǅ بكل الجوانƔ اǗعǚمية داƤل : رئيس مشروƱ المعلوماتية  -

 ƘوراƱا لمواكبة التǌا سعيا منƦǋ سسة وƌالم ǎالناشئة لد Ƴروƽال Ǉم Ƴرƽا الƦǋ يعد Ʀƍ Ü سسةƌالم

 .Ƈ على المستوǎ المحلي Ɗو الدولي السريعة سوا

 -  Ɩبمراقبة سير العمل المحاسبي في : مساعد المدير العام المكلف بمراقبة الحسابا ǅتǌي

المƌسسة و العمل على تحقيƾ الدقة و اǗلتƨاǅ في تƱبيƾ المبادƏ المحاسبية Ü كما يقوǅ بƎعداد 

عليا كوƨارة الƮناعة و الديواǇ التقارير عǇ الوưعية المالية للمƌسسة وتوجيǌǌا للǌيئاƘ ال

 ƇاƮحǘني لƱالو. 

تعني مǌمة اǗشǌاد المƮادقة على نوعية المنتوƜ        : مساعد المدير العام المكلف باǕشهاد  - 

و المحققة مǚƤ Ǉل ƱƤة عامة لǘنتاƜ للمحافƲة على الجودة Ü مما يكسƔ المنتوƜ عǚمة تجارية 

ǉ المǌمة مǇ بيǇ اǗستحداƛاƘ التي ƱرƘƊ على الǌيكل وتعد Ʀǋ. معترƻ بǌا محليا و دوليا 

التنƲيمي في السنواƘ الƤمƩ اƤǕيرة Ü و Ʀلǁ بƺية وƴư المƌسسة في Ʈورة مشرفة في الساحة 

 :الƮناعية العامة و مǇ بيǇ مǌاƦǋ ǅا المساعد نƦكر

•  Ǉو مƊ Ƙاراǌعلى الم ƻل الكشǚƤ Ǉم Ɯعية مراقبة جودة المنتوưوير وƱالعمل على ت

Ƥ مةƨǚال ƘاƽƮابقة المواد المستوردة للمواƱم ǎسمعة المورد و مد Ǉم ƾل التحقǚ. 
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•  Ǉلكل م ƱراƤنǗا ƭفر Ơجل فتƊ Ǉاد مǌشǗرورة عملية اư مية وǋƋالعمال ب Ʃتحسي

 .يملǁ كƽاƇة عملية في مجال تƱوير جودة المنتوƜ في ǉƦǋ المƌسسة 

  :ǌي تندرƜ تحƘ المديرياƘ التالية Ɗما فيما يƭƤ الدوائر التي تتكوǇ منǌا المƌسسة ف

Ǘي  : المديرية التقنية:      أوǋ ربعة دوائرƊ ي تشتمل علىǋ و: 

Ɗ   /الكوابل Ɯنتاƍ التالية  : دائرة ƠالƮالم ǅưي تǋ نتاجية وǗالمتعلقة بالعملية ا Ƙبكل العمليا ǅتǌي تǋو:  

-  ƜنتاǗا ƱيƱƤلحة تƮم. 

  .( PVC )مƮلحة العƨل  -

 .الƽƲر مƮلحة القلد و -

-  ƻليƺل و التƨلحة العƮم( PVC ).  

-  ƻليƺو الت ƴلحة التجميƮم( PVC ).  

Ɣ   /يانةƮو عتاد ووسائل النقل        : دائرة ال ƘǙƈ Ǉسسة مƌول  المƮƊ ƴيانة جميƮالدائرة ب ǉƦǋ ǅتǌت

ǌعلي ƻالتي تشر Ƙالعمليا Ǉمة لكل عملية مƨǚربائية الǌاقة الكƱال ǇميƋا تƦو ك ƻيانة و التكييƮا دائرة ال

  :بحيƚ تǉƦǋ ǅư الدائرة المƮالƠ التالية 

 .مƮلحة الƮيانة الميكانيكية  -

-  ƻيانة عتاد النقل و التكييƮ لحةƮم. 

 .مƮلحة المناƝǋ و المراقبة التنƲيمية  -

Ɯ /Ƙالملحقا Ɯتناƍ التالية  : دائرة ƠالƮالدائرة الم ǉƦǋ ǅưو ت: 

-  Ƙحبيبا Ɯنتاƍ لحةƮم)PVC. ( 

 .بكراƘ و اǗسترجاƳمƮلحة Ʈنƴ ال -

- ƴلحة المنافƮم. 

  :وتǉƦǋ ǅư الدائرة المƮالƠ التالية:  دائرة التكنولوجيا و ưماǇ النوعية/  د

  .مƮلحة التكنولوجيا و التنمية  -

 .مƮلحة المƤابر  -

-  Ɣلحة التجارƮم. 

 :و ǋي تتكوǇ مǇ دائرتيǋ Ǉما  : مديرية المالية و المحاسبة:      ƙانيا

  :و تǉƦǋ ǅư الدائرة المƮلحتيǇ التاليتيǇ  : و الميƨانية دائرة المالية /  أ

  .مƮلحة المالية  -

 .مƮلحة الميƨانية  -
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ƒ  /دائرة المحاسبة : Ƈسسة سواƌا المǌب ǅالتي تقو Ƙالعمليا ƴالدائرة على تسجيل جمي ǉƦǋ و تعمل  

 للمƌسسة و ǋي تǅư داƤليا Ɗو مƴ الƤارƜ كما Ɗنǌا تساǅǋ في ƍعƱاƇ الƮورة الحقيقية للوưعية المالية

 Ǉالتاليتي ǇلحتيƮالم:  

  .مƮلحة المحاسبة العامة  -

 .مƮلحة المحاسبة التحليلية  -

  :و تتكوǇ مǇ دائرتيǋ Ǉما  : المديرية التقنية و التجارية:      ƙالƙا 

  :و تǅư مƮلحتيǇ : دائرة التسيير المنتوƜ النǌائي / أ  

  .مƮلحة تسيير الكوابل  -

 .لحقاƘ مƮلحة تسيير ƍنتاƜ  الم -

  ƒ /ƾا  : دائرة التسويǋبدور ǅưة التسويقية و تƽيƲة المتعلقة بالوƱنشǕالدائرة بكافة ا ǉƦǋ ǅتǌت

  :مƮلحتيǇ و ǋما 

-  ƴلحة البيƮم.  

-  ƾلحة التسويƮم. 

و ǋي تتكوǇ مǇ دائرة الشراƇ التي تǌتǅ بعملياƘ التمويǇ التي تقوǅ بǌا  : مديرية الشراƅ:      رابعا 

  :مƌسساƘ المحلية و اǕجنبية و تǉƦǋ ǅư الدائرة المƮالƠ التالية المƌسسة مƴ ال

تǌتǉƦǋ ǅ المƮلحة بكافة اǕنشƱة المتعلقة بƎجراƇاƘ التمويǇ           : مƮلحة التمويǇ و العبور  -

 ƴưو Ü ƘلبياƱال ǇميƋمر بتǕا ƾتعل Ƈسسة سواƌلى المƍ ƴنتقال السلƍ يل عمليةǌا تسǌنƋش Ǉو التي م

  ...مركي Ü اǗتƮال بالǌيئاƘ الƤارحية التقرير الج

و تǌتǉƦǋ ǅ المƮلحة بكافة اǕنشƱة المتعلقة بتƋميǇ قƴƱ : مƮلحة تسيير مƨƤوǇ قƴƱ الƺيار  -

 Ü ǅǚستǗا Ü Ɣتيار المورد المناسƤƍ Ü Ƙو المعدا ƘǙǓيانة اƮسسة لƌا المǌيار التي تحتاجƺال

 ...المراقبة 

و تعمل ǉƦǋ المƮلحة على السير الحسǇ للعملية : مƮلحة تسيير مƨƤوǇ المواد اǕولية  -

التسييرية للمواد اǕولية داƤل المركƦƍ Ü Ɣ تقوǅ بوƴư سياسة عامة للشراƇ عƱ Ǉريƾ دراسة كافة 

 Ƙالوق Ʃƽية في نƦيƽدارية و تنƍ بيعةƱ ƘاƦ لحةƮي مǌا فƦǌسسة و لƌبالم ƘحتياجاǗا. 

و ǋي تتكوǇ مǇ دائرة المستƤدميǇ و التكويǇ       : مديرية الموارد البشرية و الوسائل: Ƣامسا 

  :و التي تشرƻ بدورǋا على Ɗربعة مƮالƊ Ơساسية ǋي 

-  ǇدميƤلحة المستƮم.  
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 .مƮلحة التكويǇ و الƤدماƘ اǗجتماعية  -

-  ǇمǕلحة الوقاية و اƮم. 

  .مƮلحة الوسائل العامة -

فيǊ مƤتلƻ الدوائر و المƮالƠ التي ويعƱي الشكل اǓتي الǌيكل التنƲيمي للمƌسسة محل الدراسة مبينا 

  .تتكوǇ منǌا المƌسسة 
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I.  3المؤسسة ǜƕاǑليل وƮدراسة و ت :   ENICA – Biskra  

         يتمحور نشاƱ المƌسسة محل الدراسة حول مجموعة مǇ الوƲائƻ التي تتكوǇ مǇ اǕنشƱة المترابƱة     

 Ǉبوƨقيمة لل ǅا لتقديǌو المتناسقة و التي تسعى في مجموع .      ƻائƲالو ƴعلى واق ƻجل الوقوƊ Ǉو م

 ƻسو Ǉبوƨالقيمة لل Ƈنشاƍ ة فيƽيƲر على دور كل وƛكƊ ƻسسة و التعرƌا المǌب ǅة التي تقوƱنشǕو ا

 حسƔ  تƮنيƻ)  الƛانوية    ( نتناول مƤتلǉƦǋ ƻ  الوƲائƻ  بالتمييƨ بيǇ  الوƲائƻ  الرئيسية و الداعمة

M.Porter.  

I. 3. 1  يسة للمؤسسةƕالر ǜƕاǑالو:  

 في ƛǚƛة وƲائƊ ƻساسية و ǋي التمويǇ  و اǗنتاENICAB    Ɯ     تتمƛل الوƲائƻ الرئيسية لمƌسسة 

ي و التسويƾ  و فيما يلي سوƻ نتناول ǉƦǋ الوƲائƻ الƛǚƛة بشيƐ مǇ التƮƽيل بƎعتبارǋا المساǅǋ الرئيس

 Ɣالتنافسي حس ƨالتمي ƾالقيمة و تحقي Ƈنشاƍ فيM.Porter.   

 ȅة التموينية : أوǞيǑالو :  

 ǎرƤǕا ƻائƲبالو ƾيƛا الوǌƱرتباǗ راƲسسة نƌالم Ʊفي نشا Ǚدورا فعا Ǉة التمويƽيƲتكتسي و          .

ƨǚمة و ملحقاƦ Ƙلǁ و في ƍيƱار تمويǇ المƌسسة بكافة ƍحتياجاتǌا مǇ المواد اǕولية و قƴƱ الƺيار ال

  : تشرƻ مديرية الشراƇ على ƛǚƛة مƮالǋ Ơي 

  .مƮلحة التمويǇ و العبور  -

 .مƮلحة تسيير المواد اǕولية  -

 .مƮلحة تسيير مƨƤوǇ قƴƱ الƺيار  -

  :Ʀǋا و تتكوǇ وƲيƽة التمويǇ مǇ عدة نشاƱاǋƊ Ƙمǌا 

   *-ƅنشاط الشرا :   

Ü سسةƌة في المƱنشǕا ǅǋƊ Ǉم Ƈالشرا Ʊما يعادل يعد نشا ƭيƮƤيرة على تƤǕا ǉƦǋ تعمل Ʀƍ 80% Ǉم 

مجموƳ مبالƸ ميƨانية اǗستǚƺل للقياǅ بمǌاƦǋ ǅا النشاÜ Ʊ و بƦǌا فǇƎ محاولة التحكǅ في ƊدائǊ بكƽاƇة  و 

ǎرƤǕا ƻائƲالو ƇداƊ يلǌبدرجة كبيرة في تس ǅǋفي الوحدة محل . فعالية يسا Ƈالشرا Ʊل نشاƛو يتم

ǅاǌا الدراسة في كل المǌمǋƊ Ǉكية و التي مǚǌستǗولية و اǕالمواد ا Ƈة بعملية شراƱالمرتب :  

-  Ʃالنحا.  

-  ǅلمنيوǕا. 

 .الƱبشور  -
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 .قƴƱ الƺيار  -

-  Ƙيوƨال. 

   .PRC ( Polyéthylène Réticulé Chimiquement )مادة   -

  . PVC ( Polyvinyle de chlorure )مادة  -

  . PRS ( Polyéthylène réticulé en sélènes )مادة  -

 : و يتǅ نشاƱ الشراƇ في المƌسسة مǚƤ Ǉل المرور باǗجراƇاƘ التالية

  : تحديد إحتياجاƖ المؤسسة من المواد األولية - 1

يتǅ في ǉƦǋ الƱƤوة تحديد اǗحتياجاƘ الƽعلية لمƤتلƮƊ ƻناƻ المواد تحديدا دقيقا و واưحا و Ʀǋا 

 Ǉلكو ƴو البي ƜنتاǗا ƱيƱƤلحتي تƮم Ǉا بمشاركة كل مǌدراست ǅليت Ǉبائƨال ƘلباƱ يرة تستقبلƤǕا ǉƦǋ

 Ƙالمنتجا ƻتلƤا لمǌتقديرات ƴưت ǅƛ Ǉلحة التكنولوجيا و مƮالكمية و النوعية في م ƚحي Ǉا . مǋو بعد

 Ƙلى المكوناƍ افةưǗبا Ƙالتقديرا ǉƦǋ ƾو تحقي ƜنتاƎب Ơيسم ǐƦال Ɲالبرنام ƴưبو ƜنتاǗلحة اƮم ǅتقو

وǅƛ Ɯ يتǅ القياǅ بتجميǉƦǋ ƴ اǗحتياجاƘ الƮافية مƴ اƦƤǕ بعيǇ اǗعتبار لحالة الداƤلة في تركيبة المنت

 ǇوƨƤالم.  

   : إجراƅ مناقصة وطنية و دولية- 2

مƊ Ǉجل ƽưƍاƇ التنافƩ بيǇ المورديǇ و الحƮول على Ɗفưل العروƯ يتƍ ǅجراƇ مناقƮاƘ وƱنية      

Ǖبيعة و كمية المواد اƱ سسةƌا المǌجال و دولية تحدد فيƈ اƦا و كǌليƍ Ɯيار التي تحتاƺال ƴƱولية و ق

 ǅǚستǗا.  

  : إƢتيار أفƮل الموردين - 3

بعد عملية ƍستǅǚ عروƯ المورديǇ و دراستǌا يتƤƍ ǅتيار Ɗفưل العروƯ للمورد المناسƔ و يكوƦǋ Ǉا 

  :اƤǗتيار مستندا ƍلى عدة معايير Ɗو شروƱ نƦكر ǋƊمǌا كاǕتي 

عية للمواد اǕولية و التي تسمƠ بتحقيƾ المتƱلباƘ التكنولوجية            ưماǇ الحƮول على Ɗفưل نو -

  .و المواƽƮاƘ المحددة 

 .الحƮول على ƤدماƘ مǇ المورد  -

 .ưماƊ Ǉقل اǕسعار و ƊحسƱ Ǉريقة للتسديد  -

   :  تنƻيذ الطلبية- 4

 الƽاكƊ Ʃو Ɗية وسيلة و يقƮد بǌا تنƽيƦ عملية الشراƇ حيƚ يتǅ اǗتƮال بالمورديǇ عƱ Ǉريƾ الǌاتƊ ƻو

 ǎرƤƊ . در المادة المشتراةƮم ƻǚتƤƎلبية بƱال Ʀيƽتن ƘاƇجراƍ ƻتلƤو ت.  
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   : متابعة الطلبية- 5

تقوǅ مƮلحة العبور بمتابعة مدƍ ǎحتراǅ المورد لشروƱ الشراƇ حيƚ يتǅ التƋكد مǇ دƤول المادة المشتراة 

  .ƍلى الموقƴ المتƾƽ عليǊ و اǕجل المحدد 

  :ǘم الطلبية   إست- 6

 ǇحسƊ ا فيǌعلي ƾƽيار المتƺال ƴƱو قƊ وليةǕالمواد ا ǅǚستƍ على ƭو العبور بالحر Ǉلحة التمويƮم ǅتقو

الƲروƻ كما تتǅ معاينة الƱلبية مǇ حيƚ الكمية و النوعية مƱ Ǉرƻ فرƳ اǗستقبال التابƴ لمƮلحة تسيير 

 ǇوƨƤالم.  

   : تقييم الموردين- 7

لمƌسسة عند نǌاية كل سنة و Ʀلǁ مǇ حيƍ ƚستƽائǅǌ للشروƱ المƱلوبة و المتƾƽ و ǋو ƍجراƇ تقوǅ بǊ ا

  .عليǌا في العقود المبرمة معǌا 

  : نشاط النقل -**

محلي Ɗو (يتمƛل نشاƱ النقل في جميƴ المǌاǅ المتعلقة بنقل الƱلبية المشتراة و التي تƤتلƻ حسƔ مƮدرǋا 

و المكاǇ و اǓجال ) السǚمة ( لمواد بالكمية و النوعية بما فيǊ مراقبة ưماǇ النقل لوƮول ا) Ƥارجي 

 Ǌسƽو و سائل المورد نƊ سسةƌبوسائل الم ǅالنقل يت Ʊنشا ǇƊ لىƍ شارةǗالمحددة و تجدر ا.  

   :  نشاط التƢزين-*** 

يحƯ نشاƱ التƨƤيǇ في الوحدة محل الدراسة بكƛير مǇ العناية واǋǗتماǅ و Ʀǋا حرƮا مǇ المƌسسة على 

ة المواد المƨƤنة مǇ التلƻ و الưياƦƍ Ƴ تحتوǐ المƌسسة على مǇƨƤ رئيسي و Ɗربعة مƤاƛ Ǉƨانوية سǚم

 Ʊالمواد و يشمل نشا Ǉم Ƴة لكل نوƮƮƤالم Ƙو وفقا للمساحا Ǉمعي ǅاƲن Ɣا حسǌفي ǇيƨƤالت ǅيت

  :التƨƤيǇ على العديد مǇ اǗجراƇاƘ الǌامة و المتمƛلة Ɗساسا في 

ƽƮاƘ المحددة للمواد المƱلوبة مƴ نتائƝ فحƭ عيناƘ منǌا في المƤتبر التƋكد مǇ مƱابقة الموا -

  .الكيميائي 

-  ǇƨاƤلى المƍ Ɣالعيو Ǉالية مƤول المواد الƤل دƮعداد وƍ. 

 .تƋكد ƊميǇ المǇƨƤ مǇ كمية المواد بمراقبة البƱاقة الموưوعة عليǌا  -

 ) .1:ملحƾ رقƍ ) ǅعداد وƮل المƮادقة على الكمية المشتراة  -

لة عدǅ المƱابقة للمواƽƮاƘ المحددة يتƍ ǅعداد وƮل عدǅ الǚƮحية Ǘعادة المواد في حا -

 .للمورد 

 .الرقابة و المتابعة المستمرة على المواد المƨƤنة  -
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  :  نشاط المناولة -**** 

يتعلƾ نشاƱ المناولة بكل اǗجراƇاƘ و التدابير التي مǇ شƋنǌا ưماǇ تƨويد الورشاƘ باƮǕناƻ الƨǚمة 

Ǉ المواد اǕولية بالكمية و النوعية و الوقƘ المحدد Ü و ƤاƮة Ʀƍا تعلƾ اǕمر بمƨƤوǇ التحưير الǐƦ م

 Ɣالشوائ Ưالة بعƨƍ لىƍ Ɯكالمواد التي تحتا Ƙالورشا ǊولƤقبل د ƾعداد مسبƍ ƔلƱيت.  

يما المواد و قد لوحǇƊ Ʋ عملية التمويǇ في المƌسسة تعتمد بدرجة كبيرة على الوارداƘ اǕجنبية و Ǚ س

حيƚ تقدر نسبة اǗستراد , قƴƱ الƺيار , اǕساسية كالنحاÜ Ʃ اǕلمنيوÜ ǅ الƤشÜ Ɣ البǚستيÜ ǁ الƱباشير 

 Ǉر مƛكƋولية بǕكر%95للمواد اƦا نǌبين Ǉم ƔسباƊ لى عدةƍ اƦǋ Ƴرجاƍ Ǉو يمك Ü Ƙالمشتريا Ǉم :  

  .دة مǇ الƤارƍ ƜرتƽاƳ تكلƽة المواد اǕولية المحلية مقارنة بالمواد المستور •

 .الجودة العالية للمواد المستوردة مقارنة بالمواد المحلية  •

  :و مǇ بيǅǋƊ Ǉ المƌسساƘ الموردة التي تتعامل معǌا المƌسسة نƦكر 

TEKFEM :  شركة تركية تورد الوحدة بمادةPVC .   

MARCRICH :  Ʃسبانية تورد الوحدة بمادة النحاƍ شركة. 

EURO ABLOYS : انيƱشركة بري ǅلمنيوǕة تورد الوحدة بمادة ا. 

O.S.ANONYME :  باشيرƱشركة فرنسية تورد الوحدة بمادة ال. 

B.P.CHIMICAL :  شركة بلجيكية تورد الوحدة بمادةPRC .   

تونƩ و تتحمل المƌسسة جراƦǋ , Ƈا باưǗافة ƍلى المورديǇ مǇ بلداǇ عربية كالبحريÜ Ǉ السعودية 

ƻاريƮالم Ǉستراد مجموعة مǗلة في اƛالمتم :  

  .مƮاريƻ التƋميǇ الداƤلي و الƤارجي  -

-  Ƹريƽو الت Ǉالشح ƻاريƮم. 

 .مƮاريƻ الجمركة  -

-  Ʊالوسي ƻاريƮم. 

-  Ƈالمينا ƻاريƮم. 

-  ǐو البحر ǐالنقل البر ƻاريƮم. 

-  Ƙالحاويا Ƈكرا ƻاريƮم. 

ورديǇ دوƍ ǇجراƇ و في حالة توقƴ المƌسسة بنقƭ في المواد الưرورية لǘنتاƜ يتǅ اǗتƮال مباشرة بالم

مناقƮة وƱنية Ɗو دولية ليتǅ تƨويدǋا بالمواد المƱلوبة تƽاديا لحدوƊ ƚية مشاكل مستقبلية كƽقداƱ Ǉلبية 
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 ǚƛعميل م . ǐورƽيرة تعتمد على التسديد الƤǕا Ƙسسة في السنواƌالم ƘبحƮƊ ية التسديد فقدƽكي Ǉما عƊ

ǌا لمƮاريƻ مالية كبيرة تعمل على تƤưيǅ تكلƽة بدل اǗعتماد على القروƯ البنكية و Ʀǋا نƲرا لتحمل

 Ƈا قادرة على . الشراǌيجعل ǁالبن ǎعتماد لدƍ Ơتƽسسة لƌالم Ƌتوفير السيولة الكافية تلج ǅما في حالة عدƊ

 ƻعداد ملƍ ƻاريƮئيلة تعتبر كمư مالية ƻاريƮا لمǌالحاجة مقابل تحمل Ƙعتماد وقǗا Ƹستعمال مبلƍ

  .قروƯ البنكية المرتƽعة للقرƯ بدل تحمل فوائد ال

مǚƤ Ǉل ما سبƾ نجد ǇƊ وحدة بسكرة حريƮة على ƊداƇ اǕنشƱة المتعلقة بالوƲيƽة التموينية بƋكبر قدر 

مǇ الكƽاƇة و الƽعالية و بالشكل الǐƦ يجعل مǇ منتوجاتǌا Ɗكƛر قابلية للتسويƦƍ ƾ يǌƲر Ʀلǁ جليا في السعي 

و ƈجال اǗستǅǚ في ƊنشƱتǌا التموينية بما يساǅǋ في ƍنشاƇ القيمة لتحقيƽƮ ƾاƘ الجودة و التكلƽة المǚئمة 

  .للعميل و Ƥلƾ التميƨ في ǉƦǋ الوƲيƽة 

 Ưبع ǁلƦ في Ǌا تواجǋنجد Ǌوج ǇحسƊ ة علىƽيƲالو ǉƦǋ ƇداǕ سسةƌا المǌلƦالتي تب Ƙوداǌالمج ǅو رغ

  :المحدداƘ و المƮاعƔ التي تحول دوƦ Ǉلǁ و مǋƊ Ǉمǌا نƦكر 

ورديǇ الƦيǇ تتعامل معǅǌ الوحدة مما يƨيد مǇ القدرة التƽاوưية لǅǌ على حساƔ قلة عدد الم -

 ƾا في السوǌعيتưا و وǌقرارت ǅƲير على معƛƋسسة مما يعمل على التƌالم.  

ƍعتماد الوحدة على المشترياƘ اǕجنبية مما يƌدǐ في بعƯ الحاƍ ƘǙلى تƤƋر وƮول المواد  -

ني ưرورة ƍحتƽاƲ المƌسسة بمƨƤوƊ ǇماǇ يكوǇ قادرا على رغǅ اǗحتياƱاƘ المتƦƤة و Ʀǋا ما يع

 .تƱƺية ƍحتياجاƘ المƌسسة لمدة ƛǚƛة Ɗشǌر على اǕقل 

 .نقƭ المساحاƘ المƮƮƤة لتƨƤيǇ المواد  -

 ƚǚƛال Ƙل السنواǚƤ وليةǕجنبية في المواد اǕسسة المحلية و اƌالم Ƙمشتريا ǅǋƊ تيǓالجدول ا ǅو يقد

  2003 – 2001اƤǕيرة 

 ǅيرة  : 8جدول رقƤǕة اƛǚƛال Ƙل السنواǚƤ ساسيةǕولية اǕالمواد ا Ǉسسة مƌالم Ƙمشتريا  

2001-2003.   

   د610Ɯ:                                                               الوحدة 

Ƙ2003 2002 2001 البيانا 

 451 625 587 اǕجنبية
Ʃالنحا 

 - - 3.3 المحلية

 242 1046 540 اǕجنبية
ǅلمنيوǕا 

 - - - المحلية

 39 34 42 اǕجنبية
ƔشƤال 

 17.35 30.34 4046 المحلية
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 85.2 89.5 49.4 اǕجنبية
PVC  

 56.2 65.8 46.32 المحلية

  

مǚƤ Ǉل الجدول يتƠư لنا ǇƊ الوحدة محل الدراسة تعتمد بدرجة كبيرة على المشترياƘ اǕجنبية للمواد 

ƮاƤولية وǕالمواد و بالتالي ا ƻتكالي Ƴاƽرتƍ ا ما يعنيƦǋ و ǅلمنيوǕو ا Ʃبمادتي النحا ƾة فيما يتعل

  .تكاليƻ اǗنتاƜ و Ʀǋا ما يعمل على ưƍعاƻ قدرتǌا التنافسية في السوƾ المحلية و اǕجنبية 

  :الوǑيǞة اإلنتاجية : ƥانيا 

 Ǉسسة محل الدراسة على العديد مƌنتاجية للمǗة اƽيƲتشتمل الو ǉƦǋ ǅتقو Ʀƍ القيمة ƇنشاǗ ادفةǌة الƱنشǕا

 ƍلى كوابل جاƨǋة لǘستعمال PVCالوƲيƽة على عملياƘ تحويل المواد اǕولية كالنحاƩ و اǕلمنيوǅ و 

النǌائي و تقوǅ بتحويل مادة الƤشƍ Ɣلى بكراƘ ليلƻ عليǌا الكابل Ɗو لبيعǌا مباشرة Ü كما ǇƊ المƌسسة 

 مشروƳ جديد يتمƛل في ƍنتاƤ ƜليƱ مǇ مادة بǚستيكية تسمى باشرƘ في السنواƘ اƤǕيرة في

(Compound PVC) يةƦحǕستيكية و اǚواني البǕناعة اƮ ة فيƮƮƤالمت Ƙسساƌا للمǌبيع ǅو التي يت 

  .و كƦا اǕنابيƔ البǚستيكية 

ل  تبقى متƮƮƤة في ƍنتاƜ الكوابل الكǌربائية بمƤتلƊ ƻنواعǌا التي يENICA.BƮغير ǇƊ مƌسسة 

  : Ʈنƻ مقسمة ƍلى عدة عائƘǚ و ǋي 8000عددǋا ƍلى 

 ƊنواÜ Ƴ تƮنƴ مǇ النحاƩ و يقدر ǌƱƺưا 10و تǅư  : ( Cuivre nu)الكوابل الƸير معزولة * 

  . فولƱ 220000بـ

   .( Alu Acier )الكوابل الƻوǗذية * 

مادة النحاƮ  Ʃنƽا و ǋي تƮنƴ مǇ 70 و ǋي تǅư  :( Moyen tension )كوابل الƸƮط المتوسط * 

 30000 كما تقدر Ʊاقة ǉƦǋ الكوابل بـ Ɗ PVCما تƺليǌƽا فيتǅ بمادة ƊPRCو اǕلمنيوǅ و يتǅ عƨلǌا بمادة 

 ƯرǕا Ƙتح ƴưو يوǋ و Ǉالمد Ǉما بي Ƈرباǌل في نقل الكƛا فيتمǌستعمالƍ ماƊ Ʊفول.  

اǕلمنيوǅ و يتǅ تƺليǌƽا تƮنǉƦǋ ƴ الكوبل مǇ مادتي النحاƩ و  : ( Industriel )الكوابل الصناعية * 

  . كيلو فولƊ Ʊما ƍستƤدامǌا فيتǅ في البناياƘ الƮناعية Ü 1 تقدر Ʊاقتǌا بـPVCبƎستعمال مادة 

 * Ʋالهوائية ( كوبل التوزي (( Torsades ) :       ǅيوƨنƺو الم Ʃالنحا Ǉالكوابل م Ǉم Ƴا النوƦǋ ƴنƮي

  . وتستعمل في توƨيƴ الكǌرباƇ داƤل المدينة  فول220000Ʊو السيلسيوǅ تقدر Ʊاقة ǉƦǋ الكوابل بـ 

 يƮنƦǋ ƴا النوƳ مǇ الكوابل مǇ مادة النحاƩ و تƺلƻ بمادة  :( Domestique )الكوبل المنزلية * 

PVC Ǉا ما بيǌاقتƱ Ɵتتراو Ü 250 – 270 لƨفي المباني و المنا ǅا فيتǌدامƤستƍ ماƊ Ü Ʊفول .  

.مƮلحة المحاسبة : المƮدر   
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Ǉ المراحل المتسلسلة و بƦلǁ فǉƦǋ ǇƎ العملية تتƱلƔ المرور Ǉƍ عملية ƍنتاƜ الكوابل تمر على العديد م

بمجموعة مǇ الورشاƘ حيǇƊ ƚ كل ورشة تشتمل على ƘǙƈ متƮƮƤة في عملية معينة Ü و فيما يلي 

  :سوƻ نتناول ǉƦǋ المراحل بشيƇ مǇ التƮƽيل 

 و ǋي مرحلة تقليƭ قƱر سلǁ النحاƊ Ʃو اǕلمنيوǅ عǇ : ( Tréfilage )مرحلة القلد  -

 ƔلوƱالكابل الم Ƴنو Ɣحس  ǉتمديد ƾريƱ.  

 و ǋي عملية جمƴ عدد معيǇ مǇ اǕسǁǚ الناتجة عǇ عملية  :Câblage ) (مرحلة الظƻر -

 ǁول على سلƮجل الحƊ Ǉا مƦǋ ر وƤǓ كابل Ǉورة مƽƲالم ǁǚسǕعدد ا ƻتلƤو ي          Üالقلد

 ƻليƺل و التƨلعملية الع ƨǋجا Ǉواحد يكو.  

 Ɗو  Ɗ PVCو PRC و ǋي عملية عƨل الكابل المƽƲور بمادة  :( Isolage )مرحلة العزل  -

PRS  ƔلوƱالكابل الم Ƴنو Ɣحس .  

و في ǉƦǋ المرحلة تتǅ عملية لƻ الشريƱ العاƨل :  ( Ecranage )مرحلة الواقي الكهربائي  -

  .كواقي كǌربائي 

عدد مǇ و ǋي عبارة عǇ عملية تجميƴ  : ( Assemblage )مرحلة التجميƲ و الظƻر  -

  .الكوابل المعƨولة مƴ بعǌưا حسƔ نوƳ الكابل ƽƲ ǅƛرǋا معا 

و ǋي عملية سد الƽراغاƘ بيǇ الكوابل المجمعة  : ( Gaine bourrage )مرحلة الحشو  -

  . و Ʀǋا للحƮول على الشكل الدائرǐ المتجانPVC Ʃالمعƨولة بواسƱة مادة  

ƺليƻ الكابل المعƨول بواسƱة  و ǋي عملية ت :( Armure )مرحلة الواقي الميكانيكي  -

  .شرائƱ مǇ الحديد و Ʀǋا لحماية الكابل مǇ المƛƌراƘ الƤارجية 

و ǋي Ƥƈر مرحلة  مǇ المراحل  : ( Gaine extérieure )مرحلة وƲƮ الǘƸف الƢارجي  -

  . ليلƻ في النǌاية في البكراƘ الƤشبية PVCالتƮنيعية و يتǅ فيǌا تƺليƻ الكابل بمادة 

Ʀǌبعد المرور ب ǅائي لقسǌالن Ɯرسال المنتوƍ ǅالكوابل يت Ǉم Ƴكل نو ǊلبƱما يت Ɣنتاجية حسǗالمراحل ا ǉ

المراقبة حسƔ نوعƦƍ Ǌ يحتوǐ القسǅ على Ɗجƨǌة تقوǅ بالتƋكد مǇ سǚمة و نوعية ǉƦǋ الكوابل و Ʀǋا 

مكونة مǇ باǗعتماد على ƊسلوƔ العيناƘ اǗحƮائية في اƤǗتبار Ü كما يشرƻ على ǉƦǋ العملية فرقة 

 Ǉعاملي.  

 ǅيرة لƤǕا Ƙسسة في السنواƌالم ǇƎف ƜنتاǗية اƽبكي ƾما فيما يتعلƊ الكوابل Ɯنتاƍ مراحل ƭƤا فيما يƦǋ

تعد تنتǙƍ Ɲ وفقا لƱلباƘ العميل و المواƽƮاƘ التي يرغƔ فيǌا و بǉƦǌ الكيƽية تكوǇ المƌسسة Ɗكƛر ليونة 

 الكمية و ƈجال اǗستƦǋ Ü ǅǚا مǇ جǌة Ü و مǇ جǌة ƛانية في اǗستجابة لƱلباƘ العمƇǚ مǇ حيƚ الجودة و
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 ǇوƨƤم Ǉم ƭلƤالت Ǉع ǚưسائر فƤو تحمل ال Ƴياưادر الƮم ƭفي تقلي ǅǋريقة تساƱال ǉƦǋ ǇƎف

 ǊينƨƤالكبيرة لت Ƙالمساحا Ǉع ǁلƦنية بƺمست Ǌل ƔلƱ قيǚي Ǚ ǐƦالكوابل ال.  

ƤǕيرة تƨايدا مستمرا و ƤاƮة كوابل الƱƺư و قد عرƍ ƻنتاƜ الكوابل بوحدة بسكرة في السنواƘ ا

المتوسƱ و كوابل التوƨيƴ و يوƠư لنا الجدول التالي الكمياƘ المنتجة مǇ كل عائلة مǇ عائƘǚ الكوابل  

  .و Ʀǋا ǚƤل السنواƘ الƚǚƛ اƤǕيرة 

 ǅربائية  : 9جدول رقǌالكوابل الك Ǉسسة مƌالم Ɵنتاƍ. 

   ǇƱ 1      الوحدة           

 3002 سنة  2002سنة   2001سنة  
 عائƘǚ الكوابل

 % الكمية  الكمية % الكمية

  الكوابل غير المعƨولة 

  الكوابل الƽوƦǙية

Almelèc  

 Ʊالمتوس Ʊƺưكوابل ال  

  الكوابل الƮناعية 

ƴيƨكوابل التو  

 الكوابل المنƨلية 

31.28  

-  

1321.02  

3987.63  

2572.47  

3787.63  

2805.10 

0.21  

-  

9.10  

27.49  

17.73  

20.11  

19.33 

202  

-  

1343  

4879  

2424  

4773  

3539 

0.24  

-  

7.85  

28.53  

14.76  

27.91  

20.69 

47.68  

-  

1332  

5580  

2742  

6909.9  

3136.6 

0.24  

-  

6174  

28.25  

13.90  

34.99  

15.88 

Ƴ19748.18100 100 17100 14505.02100 المجمو 

  

  

توسƱ تشكل Ɗكبر كمية منتجة Ʀǋا باưǗافة ƍلى مǚƤ Ǉل الجدول Ɗعǉǚ يتبيǇ لنا ǇƊ كوابل الƱƺư الم

 ƔسباƊ Ƴرجاƍ Ǉناعية و يمكƮو الكوابل ال ƴيƨلة في كوابل التوƛتشكل نسبة معتبرة متم ǎرƤƊ كوابل

 Ʊالمتوس Ʊƺưبكوابل ال ƾة في ما يتعلƮاƤ و Ƈǚالعم ƔلƱ يادةƨ لىƍ ƳنواǕا ǉƦǋ Ǉم ƜنتاǗيادة في اƨال

  .يǇ المدǇ المستƤدمة في نقل الكǌرباƇ ب

  :الوǑيǞة التسويǢية : ƥالثا 

 ƴسسة و المتعلقة بجميƌا المǌالتي تنتج Ƙالمنتجا ƴالمتعلقة ببي ǅاǌالم ƴة التسويقية جميƽيƲتتولى الو

كما Ɗنǌا تعمل  . ƮƊ( Compound PVC )ناƻ الكوابل المنتجة و البكراƘ الƤشبية باưǗافة ƍلى مادة 

رسلǌا العمƇǚ و مǅƛ Ǉ القياǅ باǗجراƇاƘ القانونية و المتمƛلة Ɗساسا في على تلقي مƤتلƻ الƱلبياƘ التي ي

محاسبةمƮلحة ال: المƮدر 
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 Ƈǚالعم Ƙقتراحاƍ و ǐواتير و معالجة شكاوƽعداد الƍ و ƴعقود البي ǅبراƍ. ǇƊ لىƍ شارةǗا و تجدر اƦǋ

 Ʃو النحا ǅلمنيوǕا Ǉنتاجية عǗالعملية ا Ƙǚưف ƴببي ƘǙالحا Ưفي بع ǅسسة تقوƌالم.  

ا لما تقوǅ بǉƦǋ Ǌ الوƲيƽة مǇ دور كبير في ƍنشاƇ و ƨيادة القيمة لعمƇǚ المƌسسة و تدعيǅ      و نƲر

مكانتǌا التنافسية في السوƾ المحلية و اǕجنبية فسوƻ يتǅ تناول المǌاǅ التسويقية لوحدة بسكرة و التي 

  :تتمƛل في ما يلي 

  

 * Ɩدراسة الطلبيا:  

 ƻتلƤلحة التسويقية بدراسة مƮالم ǅتقو ƘاƦ ƘلبياƱ لىƍ عادة ǅو التي تقس Ƈǚا العمǌالتي يرسل ƘلبياƱال

  ) .عارưة ( Ʊ ÜلبياƱ Ƙارئة ) Ɗجنبية ( الحجǅ الكبير Ʊ ÜلبياƺƮ Ƙيرة الحجƱ Ü ǅلبياƤ Ƙارجية 

 Ɗ -ǅكبيرة الحج ƘلبياƱ :  اǌفي ƾعمال المحقǕا ǅو التي يشكل رق Ƈǚا العمǌالتي يرسل ƘلبياƱي الǋ و 

Ǉر مƛكƊ80%م  ƨاƺسسة سونلƌو تعد م Ü جماليǗعمال اǕا ǅرق Ǉ)          Ƈرباǌنية للكƱسسة الوƌالم

 ƨاƺو الSONELGAZ (  اǌا معǌعمال التي تحققǕا ǅنسبة رق Ƹتبل Ʀƍ Ƈǚالعم ƇǙƌǋ قائمة ƩƊعلى ر

 Ʀǋا ưƍافة ƍلى مƌسساƤƊ Ƙرǎ كالمƌسسة الوƱنية.  مƍ Ǉجمالي رقǅ اǕعمال Ɗ 40%كƛر مǇ المƌسسة

.   بالجƨائر العاƮمةKAHRAKIB و مƌسسة CABEL و مƌسسة ( KAHRIF )للƤدماƘ الكǌربائية 

 .و تعد ǉƦǋ المƌسساƘ بمƛابة عمƇǚ دائميǇ مƴ المƌسسة مǚƤ Ǉل عقود تجريǌا معǌا 

 Ƙسساƌالم ǉƦǋ ƘلبياƱ ǅلحج ǐسنو Ɲعداد برنامƎسسة بƌالم ǅو تقو       ) Ƈǚاية سنة على     ) العمǌكل ن     

ǇƊ يدرƩ حجǅ الƱلبية و نوعيتǌا Ü و فترة تحقيقǌا بمساعدة دائرة التكنولوجيا و ưماǇ النوعية و مƮلحة 

 Ƈدائرة الشرا Ü ƜنتاǗا ƱيƱƤت . Ǌو مجال عمل ǊƮاƮتƤƍ Ɣمديرية المالية و المحاسبة كل حس.  

 Ɣ-ǅيرة الحجƺƮ ƘلبياƱ  : المر ƘلبياƱي الǋ و تجار وƊ ƭواƤال Ǉالمقاولي Ưبع ƻرƱ Ǉسلة م

 ǅǌنسبة مشتريات ƨتتجاو Ǚ ǇيƦعلى %10الجملة و ال Ƙالمبيعا ǉƦǌير لưالتح ǅسسة و يتƌالم Ƙمبيعا Ǉم 

  .ƊساƩ التقدير 

 Ɯ -جنبيةǕا ƘلبياƱال :  Ƙسساƌالم Ưبع ƴسسة محل الدراسة مƌا المǌل في العقود التي تبرمƛو تتم 

Ɗ نجد Ʀƍ جنبيةǕاليا اƱيƍ Ü تشيكوسلوفاكيا Ü سوريا و دبي ƴم Ƙسسة تعاقدƌالم Ǉ( ABIBI )Ü Ü ƾالعرا 

 ǎرƤƊ دول ƴعقود م ǅبراƍ جلƊ Ǉا مǌتǚدائرة معام ƴسسة توسيƌمحاولة الم ƴا مƦǋ. 

 و ǋي الƱلبياƘ التي ترسل مƱ Ǉرƻ عمƇǚ دائميƊ Ǉو غير دائميǇ و تكوǇ  : الƱليباƘ الƱارئة- د 

 ƜنتاƎمتعلقة ب ǉƦǋ بدراسة ƾلحة التسويƮم ǅالحالة تقو ǉƦǋ و في ǚƛنادرا م Ǚƍ Ɲينت Ǚ Ǉمعي ƻنƮ

مǇ . الƱلبياƘ و عرǌưا على دائرة اǗنتاƜ لتقوǅ بدراستǌا بنƱ Ʃƽريقة دراسة ƱلباƘ اǕنواƳ السابقة 

 ǎرƤǕا ƘلباƱير على سير عمل الƛƋالت Ǉا دوǋƨنجاƍ مكانيةƍ ƚحي. 
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لتالي قيمة مبيعاƘ المƌسسة مǅǋƊ ƴ عمǚئǌا و Ʀǋا ǚƤل السنواƘ الƛǚƛة اƤǕيرة Ʀǋا و يǌƲر لنا الجدول ا

2001 - 2003.   

  

  

  

  

  

 ǅيرة : 10جدول رقƤǕة اƛǚƛال Ƙل السنواǚƤ اǌئǚعم ǅǋǕ سسةƌالم Ƙقيمة مبيعا  

                     2001-2003.                        

  610                                            الوحدة                                       

2001 2002 2003 
Ƈǚالعم 

 % القيمة % القيمة % القيمة

ƨاƺسونل  

ƻريǌك  

  كبال

ƘادراƮال  

ǇروƤƈ Ƈǚعم

1557  

676  

126  

254  

670 

47.4  

20.7  

3.8  

7.7  

20.4 

1480  

915  

19  

366  

1134 

36.7  

23.8  

0.5  

9.5  

29.5 

1379  

329  

1  

43  

1974 

37  

8.9  

0.03  

1.12  

52.95 

Ƴ100 3726 100 3842 100 3283 المجمو 

  

  

  

 ƻو كبال عر ƻريǌك Ǉكل م ƴسسة مƌالم Ǌتحقق ǐƦعمال الǕا ǅرق ǇƊ لنا Ơưا الجدول يتƦǋ لǚƤ Ǉم

و في Ʀǋا المƮدر تجدر اǗشارة ƍلى ǇƊ رقǅ .  مقارنة بالسنتيǇ السابقتيǇ 2003تراجعا كبيرا في سنة 

ǐƦعمال الǕا Ʊشبية فقƤال Ƙالبكرا ƴبي Ǉع Ɲسسة كبال ناتƌم ƴالوحدة محل الدراسة م Ǌتحقق .  

 Ƙيرة مقارنة بالسنواƤǕة اƛǚƛال Ƙيادة كبيرة في السنواƨ سسةƌجمالي للمǗعمال اǕا ǅرق ƻا و قد عرƦǋ

بل التي الماưية Ʀƍ يمكƍ ǇرجاƳ سبǉƦǋ Ɣ الƨيادة ƍلى ƍرتƽاƳ كمية المبيعاƘ و ƤاƮة المرتبƱة بالكوا

 Ʊالمتوس Ʊƺưو كوابل ال ƴيƨتنتمي لعائلة كوابل التو . ǇƊ Ǉر لكوƛǕا ƻعيư يراƺما السعر فيبقى متƊ

  .المƌسسة تنتƝǌ سياسة المحافƲة على نƩƽ مستوǎ اǕسعار Ü مƊ Ǉجل الحƽاƲ على وƇǙ عمǚئǌا 

مƮلحة المحاسبة : المƮدر 
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 Ʀƍ قدرƘ 2002 و 2001كما نجد ǇƊ منتجاƘ المƌسسة ǙقƱ Ƙلبا كبيرا مǇ العمƇǚ اǕجانƔ في سنتي 

 على التوالي     %9.5 و %7.7نسبة الƮادراƘ مƍ Ǉجمالي قيمة المبيعاƘ في ǋاتيǇ السنتيǇ ما يعادل 

  :و تتمƛل ƮادراƘ المƌسسة في 

  .الكوابل الكǌربائية  -

 .البكراƘ الƤشبية  -

-  ǅلمنيوǕو ا Ʃالنحا Ǉنتاجية مǗالعملية ا Ƙǚưف. 

اƘ المƌسسة تراجعا كبيرا حيƚ قدرƘ نسبتǌا ƍلى رقǅ اǕعمال  عرفƮ Ƙادر2003غير ƊنǊ في سنة 

 و يƽسر Ʀǋا اǗنƽƤاƯ في قيمة الƮادراƘ بنقƭ الƱلƔ اǕجنبي %1.1اǗجمالي للمƌسسة ما يعادل 

على منتجاƘ المƌسسة Ʀǋ Üا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية نجد ǇƊ المƌسسة لǅ تقǅ بتسويƾ فǚưتǌا اǗنتاجية 

و يبيǇ لنا الجدول التالي مبيعاƘ .  على ƍنƽƤاƯ قيمة الƮادراƘ في ǉƦǋ السنة  مما عمل2003في سنة 

 Ƙل السنواǚƤ نتاجيةǗا Ƙǚưƽال Ǉسسة مƌ2001الم Ü 2002 Ü 2003 على التوالي .  

 ǅ11          جدول رق :  Ƙل السنواǚƤ Ƙǚưƽسسة في الƌالم Ƙ2003- 2001قيمة مبيعا.   

  

  

  

  

  

  

كما يوƠư الجدول اǓتي قيمة الƮادراƘ مǇ الكوابل بالنسبة Ǘجمالي المبيعاǚƤ Ƙل السنواƘ الƛǚƛة 

 .اƤǕيرة 

 ǅ12جدول رق :  Ƙجمالي المبيعاǗ الكوابل بالسنة Ǉم ƘادراƮقيمة ال.  

2001 2002 2003 
Ǉالبيا 

Ƹالمبل % Ƹالمبل % Ƹالمبل % 

  المبيعاƘ المحلية

ƘادراƮال 

3029.33  

253.77 

92.27%  

7.73% 

3526.33  

315.67 

91.78  

8.22 

3639  

87 

97.66  

2.33 

Ƙجمالي المبيعاƍ 3283 100 3842 100 3726 100 

 

 

Ǉ2003 2002 2001البيا 

  دƜ ) 610( القيمة 

 )ǇƱ ( الكمية 

-  

- 

159.77  

1428 

-  

- 
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 في تقوǅ المƌسسة مǚƤ Ǉل Ʀǋا النشاƱ بالتعريƻ بمنتوجاتǌا و Ʀǋا مǚƤ Ǉل مشاركتǌا : اǕشهار*   

ƍلƣ و كƦا ƍستعمال اǕقراƭ ... المعارƯ الدولية و الوƱنية و ƤاƮة سوريا Ü اǕردÜ Ǉ فرنسا 

 ( les catalogues )و ƊشرƱة الƽيديو و الكاتالوجاƘ  التي تعرƻ بمنتجاƘ المƌسسة ( CD )المƺưوƱة 

كاوǐ الƨبائǇ و المجÜ Ƙǚ كما ǇƊ الوحدة ƘƮƮƤ موقعا على شبكة اǗنترنǗ Ƙستقبال مǚحƲاƘ و ش

 Ʀǋ Üا و تعمل المƌسسة جاǋدة لجƔƦ الƨبائdz.wissal@ENICAB Ǉعبر البريد اǗلكتروني التالي 

  .عƱ Ǉريƾ التعريƻ و اǗشǌار بƽƮة الجودة في منتوجاتǌا 

حƯ بجǌة مسƌولة تشرǙ  ƻ تENICABغير ǇƊ المǚحǋ Ʋو ǇƊ عملية اǗشǌار و الترويƝ بمƌسسة 

  .على ƦلƊ ǁو Ɗفراد مƤتƮيǇ بǉƦǌ المǌمة 

   *Ʋا على  : التوزيƦǋ ا وǌلمنتوجات ƴيƨالتو Ʊمية كبيرة لنشاǋƊ ƇǚيƎسسة محل الدراسة بƌالم ǅتقو

 ǅو تقديƊ عقود ǅبراƍ لǚƤ Ǉالدولية م ƾفي السو ƴيƨبالتو ǅا تقوǌنƊ ƚجنبي حيǕعيد المحلي و اƮال

  . في المناقƮاƘ الدولية مƛل عقود التƮدير عروƯ المشاركة

 )  LesفǇƎ التوƨيƴ يتǅ عƱ Ǉريƾ نشرƍعǚناƘ في جريدة) الوƱنية ( Ɗما بالنسبة للسوƾ المحلية 

)quotidiens Nationaux       Ƴƨا في الموǋتوفر Ɣالتي يج Ʊالشرو Ǉمجموعة م Ǉمưيت ǐƦو ال 

  :و المتمƛلة في ما يلي 

  : ǋي مجموعة الشروƱ التي يجƔ توافرǋا في الموƳƨ مƛل و :  الشروط العامة-أ

-  ǐللسجل التجار Ǌكǚمتƍ.  

-  ǇميƋادة التǌش. 

 .حساƔ بنكي  -

-  Ǌمساحت ƾوƽت ƭاƤ ǐ200محل تجارǅ2 قة تجاريةƱو في من . 

 .Ƥبرة تƽوƤ ƾمƩ سنواƘ في مجال الكوابل الكǌربائية  -

 .الموƛوقية  -

 ƒ–اصةƢالمت :  الشروط ال Ʊالشرو Ưي بعǋ ل وƛم ƴيƨية التوƽعلقة بكي:  

  .القدرة على ترقية و بيƴ منتوƜ وحدة بسكرة في السوƾ الوƱنية  -

-  Ơرب ƾسنويا 100القدرة على تحقي ǐائرƨدينار ج Ǉمليو . 

 . يوما 45القدرة على توƨيƴ السلعة في مدة ƊقƮاǋا  -

  :و في المقابل تقوǅ المƌسسة بتوفير شروƱ معينة للموǋƊ Ƴƨمǌا 

- ƛبالو ǉويدƨسسة تƌة بالمƮاƤارية الǌشǗالتقنية ا ƾائ.  
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 . مǇ اǕرباƟ الناتجة %10اǗستƽادة بنسبة  -

         Ü نشلةƤ Ü Ʃبومردا Ü ينةƱقسن Ü ائرƨالج Ǉعا في كل مƨعشر مو ǎحدƍ سسةƌالم ǁا و تمتلƦǋ

ƛحدي Ƙاقياƽتƍ Ƈجراƍ ǅو قد ت Ü حاسي مسعود Ü ǐالواد Ü بسكرة Ü ƻيƱس Ü بجاية Ü البواقي ǅƊ كل ƴة م

 Ǉو تلمسا Ǉراǋو Ǉم.  

تقوǅ مƌسسة بسكرة للكوابل بتحديد اǕسعار ƍنǚƱقا مǇ المقارنة مƊ ƴسعار المنافسيǇ  : التسعير*   

Ʀƍ تعمل على وƴư سعر البيƍ ƴنǚƱقا . اƤǓريǇ و مǅƛ Ǉ يتǅ تحديد نسƔ الƨيادة Ɗو النقƮاǇ بالنسبة لǌا 

.      ة و كƦا سعر التكلƽة و اǕسعار السائدة في السوƾ العالمية مǇ التقرير الǐƦ تعدǉ بعد عملية المقارن

  . لعمǚئǌا المǌميǇ %10و تجدر اǗشارة ǋنا ƍلى ǇƊ المƌسسة قد تقوǅ بتƽƤيƯ اǕسعار بنسبة 

تشرƻ على ǉƦǋ العملية مƮلحة تسيير المنتوƜ النǌائي Ʀƍ تقوǅ بƎستقبال  : تسيير المنتوƚ النهائي*   

ئي مǇ ورشاƘ اǗنتاƜ و تحرƭ على تƨƤينǊ و ترتيبǊ حسƔ النوƳ و الشكل و Ʀǋا بعد المنتوƜ النǌا

  .التƋكد Ʊبعا مƮ Ǉحة المعلوماƘ الموجودة على وƮل الدƤول 

و رغǅ المجǌوداƘ التي تبƦلǌا المƌسسة في سبيل تحسيǇ اǕنشƱة المتعلقة بالوƲيƽة التسويقية Ɗ Ǚƍنǌا تبقى 

  :نƦكر العراقيل التي مǋƊ  Ǉمǌا دائما تواجǊ بعƯ المشاكل و 

-  Ǉبائƨال Ǉعداد كبيرة مƊ ستقبالǗ ئقةǙ ǇماكƊ توفر وسائل و ǅعد.  

-  ƴلحة البيƮبم Ʃتوفر فاك ǅعد. 

 .عدǅ وجود Ɗفراد مكلƽيǇ باǗشǌار  -

-  Ǉو المنافسي ƾبدراسة السو ƻمكل Ɣوجود مكت ǅعد. 

ǅǋ بكيƽية وافرة في Ƥلƾ القيمة للعميل Ʀǋا و بƦǌا نƤلƍ ƭلى القول ǇƊ الوƲائƻ التسويقية للمƌسسة تسا

فǚư عǇ محاولة المƌسسة تحسيǇ عملياتǌا مƊ Ǉجل ƍرساƇ و تحقيƾ مƨايا الجودة المتƽوقة في منتوجاتǌا 

 مƛل و تƽƤيƯ تكاليǌƽا و كƦا التƋكيد على حسƍ Ǉرưائǌا لعمǚئǌا وǙ سيما المƌسساƘ المǌمة بالنسبة لǌا

ƨاƺسونل ƻريǌو ك  .ǇƊ الرئيسية غير ƻائưمة الوǋمسا  ) ƾالتسوي Ü ƜنتاǗا Ü Ǉالتموي (  ƾفي تحقي

التƽوƾ و ƍرưاƇ العمƇǚ يبقى بǚ شǁ مدعما بالوƲائƻ الƛانوية للمƌسسة و التي تعتبر Ɗيưا مƮدرا 

 Ɣالقيمة حس ƇنشاǗM.Porter ة المواليةƱفي النق Ǌليƍ ƾرƱا ما سنتƦǋ و .  

I. 3. 2  الداعمة ǜƕاǉللمؤسسة ) انوية الث( الو :  

 ȅوير : أوǎو الت ƤƮة البǞيǑو:  

تندرǉƦǋ Ɯ الوƲيƽة ưمǇ المǌاǅ التي تقوǅ بǌا دائرة التكنولوجيا و ưماǇ النوعية و ǋي تعƱي ǋƍتماما 

  : كبيرا للجودة و Ʀǋا مǚƤ Ǉل المƮالƠ التي تتكوǇ منǌا و ǋي 

  : وǋي تقوǅ بعدة مǌاǅ منǌا  : مصلحة المƢابر*   
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  . المواد اǕولية و التƋكد مǇ جودتǌا مراقبة -

-  ƴنƮنعة و التامة الƮالم ƻƮن Ƙمراقبة المنتجا. 

-  ƴمراقبة المناف ) Ƙيوƨ Ü Ƈرباǌك Ü Ƈما. ( ... 

  .PVCالبحƚ في تƱوير منتجاƘ جديدة و كيƽياƤ ƘلƱ مادة  -

  

  

  :وǋي تقوǅ بعدة مǌاǅ نƦكر منǌا  : مصلحة التكنولوجيا*   

  .ار متابعة ملƽاƘ اǗستƛم -

 .التƋكد مǚƮ Ǉحية ƍنتاƜ منتوجاƘ جديدة  -

 .اǗشراƻ على Ɗجƨǌة المراقبة و القياƩ و متابعة فحǌƮا  -

 * ƒائي : مصلحة التجارǌالن Ɯو المنتو ƴنƮالم ƻƮن Ɯا في مراقبة المنتوǌمتǌل مƛو تتم.  

ƻ تحقيƾ نǚحǇƊ Ʋ مجمل مǌاǅ وƲيƽة البحƚ و التƱوير تسعى لتƱوير منتجاƘ المƌسسة و Ʀǋا بǌد

 ƾا في تحقيǌا رغبة منǋودǌل كل جƦة بƽيƲالو ǉƦǋ لǚƤ Ǉسسة تحاول مƌالم ǇƊ كما Ü المستمر Ǉالتحسي

  :رưاƇ عمǚئǌا و تحقيƾ اǋǕداƻ التالية 

-  Ǉبائƨيجاد حلول لمشاكل الƍ.  

-  ƻالتكالي ƭتقلي. 

- Ƙتشكيلة المنتجا ƴتوسي. 

  :Ư المحدداƘ التي مǋƊ Ǉمǌا نƦكر و قد لوحƊ Ʋيưا ǇƊ مǌاǅ دائرة التكنولوجيا تǚقي بع

حرƭ مƮلحة الشراƇ على شراƇ مواد Ɗولية بƋقل التكاليƻ مما يƌدƍ ǐلى التƛƋير على عنƮر  -

  .الجودة 

-  ƜنتاǗعند ا ƚتحد ǇƊ Ǉالتي يكم ƇاƱƤǕا Ǉع ƷǚبǗا Ǉالعمال م Ɣرǌت. 

 .نقƭ اǗمكانياƘ و الوسائل الƨǚمة للبحƚ و التƱوير  -

  :يانة وǑيǞة الص: ƥانيا 

 ƾا على تحقيƮا حرƦǋ مية وǋǕا Ǉكبير م Ɣسسة محل الدراسة على جانƌيانة في المƮة الƽيƲتعتبر و

 ǇريقتيƱيانة بƮال ǅو تت Üاǌا و معداتǌتǙǓ يانة كاملةƮ:  

و ǋي الƱريقة اǕكƛر فعالية في المƌسسة لكونǌا تتكƽل بمراقبة و ƍكتشاƻ اƱƤǕاƇ  :  الصيانة الوقائية-أ

  .وعǌا و Ʀǋا رغǅ تكاليǌƽا الكبيرة Ɗ Ǚƍنǌا المưƽلة عند المƌسسة قبل وق

ƒ-جيةǘالصيانة الع  :  ƔƱول العƮبعد ح ƘǙǓا ƠليƮبت ǅتǌريقة تƱ يǋ و.  
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 ƘǙƈ سبوعية للرقابة علىƊ سنوية و ƘاƱƱƤعداد مƎب ǅيانة التي تقوƮة دائرة الƽيƲالو ǉƦǋ على ƻتشر

ǋƍتمامǌا الكبير بǉƦǌ الوƲيƽة بما يưمǇ السير الحسǇ للعملية اǗنتاجية اǗنتاƜ و المǚحƲ في المƌسسة ǋو 

  :ǇƊ Ǚƍ وƲيƽة الƮيانة تعاني مǇ محدداǋƊ Ƙمǌا 

-  ƜارƤال Ǉا مǋسترادƍ لىƍ Ƈاللجو ǅيت ƚمة محليا حيƨǚيار الƺال ƴƱق ƭنق.  

 .نقƭ اǕفراد المǋƌليǇ في مجال الƮيانة  -

  

  :وǑيǞة الموارد البǂرية : ƥالثا 

د وƲيƽة الموارد البشرية في المƌسساƘ الحديƛة ƦاƘ دور بارƨ و فعال في تحقيƾ التميƨ التنافسي Ʀǋا  تع

و قد ƮƊبƠ ينƲر ƍليǌا كƋحد المداƤل الǌامة لƨيادة الكƽاƇة و الƽعالية التنƲيمية في Ʋل تƨايد حدة المنافسة 

 لǅ تƽƺل عǋƊ Ǉمية ENICA-Biskra ǉƦǋو لƦǌا فǇƎ مƌسسة . بيǇ المƌسساƘ و Ǚ سيما الƮناعية منǌا 

الوƲيƽة و ǋي تحاول بكل جǌودǋا لكي تستوعƔ كافة النشاƱاƘ بالمƌسسة و سوƻ يتǅ التركيƨ في وƲيƽة 

  :الموارد البشرية على النقاƱ التالية 

يتǅ تحديد Ɗجر كل عامل حسƮ Ɣعوبة و تǋƋيل المنƔƮ الǐƦ يتوǉǙ و حسƔ  : تحديد األجور*   

ǇƊ كما Ǌالمردود مداومت Ƙواǚل عƛيرة مƺو معايير مت ǐجر القاعدǕل اƛابتة مƛ لمعايير ƴưƤجر يǕا 

 ǐردƽالجماعي و ال.  

تقوǅ المƌسسة بتقديǅ جملة مǇ الƤدماƘ اǗجتماعية التي يتǅ تحويلǌا سنويا  : الƢدماƖ اǕجتماعية*   

  .ƍلƣ ...الǌدايا  , العمرة:  مǇ كتلة اǕجور و مǇ بيǇ الƤدماƘ المقدمة نجد %0.2بنسبة 

في بداية تƋسيƩ المƌسسة كاǇ التكويǇ عبارة عǇ تǋƋيل Ü حيƚ تǅ التعاقد مƴ مƌسسة  : تكوين األفراد  * 

SKETIMPORT Ƙو المعدا ƘǙǓيل العمال للعمل على اǋƋجل تƊ Ǉم ǁلƦ لى 1998و بعد سنة ,  وƍ 

ƌسسة حول كيƽية تسيير المǌاراƦǋ         Ƙا  اليوǅ و بعد الحƮول على شǌادة اǕيƨو ƮƊبƠ تركيƨ الم

  .و متابعتǌا مǚƤ Ǉل تسيير المعارƻ  و تسيير اǕفراد 

  :وǑيǞة الوقاية و األمن : رابعا 

  :تقوǉƦǋ ǅ الوƲيƽة بمجموعة مǇ المǌاǅ نƦكر ǋƊمǌا 

  .التدƘǚƤ السريعة في حالة حوادƚ العمل  -

 .ل ǇƊ تكوǇ لǌا ưƊرار على العمال مراقبة تƛƋير ƍستعمال المواد اǕولية و التي يحتم -

 .الحرƭ على سǚمة اǕفراد مǇ الƘǚưƽ الƮناعية و الƺاƨاƘ و الƨيوƘ و اǕسمدة السامة  -

 .متابعة عملية Ʈيانة اƘǙǓ تجنبا لحدوƚ بعƯ الحوادƚ و اưǕرار  -

-  ǇمǕا ǇعواƊ ةƱسسة بواسƌالم ǇمƊ على ƭالحر. 
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  .متابعة حوادƚ العمل و الملƽاƘ البيعية -

 .تسجيل و تحليل الحوادƚ و البحƚ عƊ Ǉسبابǌا و معالجتǌا  -

 تسعى كلǌا لتحقيƾ اǋǕداƻ المسƱرة و Ʀǋا ENICA-Biskraو عموما فǇƎ الوƲائƻ الدائمة في مƌسسة 

كما نجد ǇƊ المƌسسة وفي ƍيƱار تعƨيƨ قدرتǌا التنافسية و ƤاƮة في . بالتكامل مƴ الوƲائƻ الرئيسية 

Ǖا الرئيسية مجال الجودة و اǌƽائƲو Ǉتماما كبيرا بتحسيǋƍ سعار تولي ) Ǉالتموي , ƜنتاǗا , ƾالتسوي      (

  :و Ʀǋا باǗعتماد على عدة ƈلياƘ نƦكر منǌا 

-  Ǉة التمويƽيƲ و ƘاƱنشا ƴمراقبة جمي.  

 .الرقابة على جميƴ مراحل العملية اǗنتاجية  -

 .ǁ و ƍعادة بيعǌا ƍسترجاƳ الƘǚưƽ كالنحاƩ و اǕلمنيوǅ و بعƯ البǚستي -

-  Ǉم Ƙǚيǌالتس ǅو تقدي ǅǚستǗجال اƈ على جودة و ƨبالتركي ǁلƦ و Ƈǚالعم ƇاưرƎب ǅتماǋǗا

 .Ɗجل الحƽاƲ على وƇǙ الƨبائǇ و وفائǅǌ لمنتوجاƘ المƌسسة 

II .  ل الدراسةƮفي المؤسسة م ǜاليǦالت ƙحسا:  

II. 1  ة بالمؤسسةǞلǦالت ǫاǒن:  

ة التحليلة بحساƔ سعر التكلƽة لمƤتلƻ منتوجاتǌا بƎتباƱ Ƴريقة التكاليƻ الكلية Ü      تقوǅ مƮلحة المحاسب

 Ƙيرة على كل المنتوجاƺو المتƊ ابتةƛال Ƈالمباشرة و غير المباشرة سوا ƇعباǕبتحميل كافة ا ǅتقو ǁلƦي بǌف

 Ƙا الملحقاǌبما في ƘلبياƱو ال .ǅقساƊ و ƠالƮلى مƍ الوحدة ǅتقسي ǅرغ ǊنƊ Ʋتستعمل و قد لوح Ǚ اǌنƊ Ǚƍ 

 ƻر كافة التكاليƮئمة لحǚالجيدة و الم ƾرƱحد الƊ اǋعتبارƎالتحليل ب ƨو مراكƊ المتجانسة ǅقساǕريقة اƱ

 ƴيƨالتو Ơاتيƽستعمال مƎب Ƙالمنتوجا ƻتلƤا على مǌير تحميلƤǕفي ا ǅا ليتǋادرƮلى مƍ اǌرجاعƍ و

  :ة منتوجاتǌا بƎتباƳ المنǌجية التالية و بƦǌا فǇƎ المƌسسة تقوǅ بحساƔ سعر تكلƽ. المǚئمة 

1- Ǉساسا مƊ Ǉو التي تتكو Ɯالمباشرة للمنتو ƇعباǕر كافة اƮح :  

  .تكلƽة المواد اǕولية  -

 .تكلƽة اليد العاملة  -

-  ǁǚتǋǗا ƻتكالي. 

2- ƘلبياƱو الƊ Ƙا للمنتوجاǌتحميل ǅغير مباشرة يت ƇعباƋالمباشرة ك ƇعباǕا Ǉتحديد نسبة مئوية م .  

و فيما يلي تƮƽيل لكل ƱƤوة مǇ .  حساƔ سعر التكلƽة اǗجمالي باǗعتماد على بƱاقة سعر التكلƽة-3

 ƘواƱƤال ǉƦǋ.  

II. 1. 1 رةǁديد األعباء المباƮت:   
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  : تكلƻة المواد األولية *   

 Ü سسةƌفي الم Ǉمعي Ɯة لمنتوƽسعر التكل Ɣحسا Ǉة عƺمية بالǋƋب ƻالتكالي Ǉا البند مƦǋ تحديد Ưيح Ʀƍ

تعمل مƮلحة المحاسبة التحليلية على حساƔ تكلƽة المواد المستǌلكة ƛƊناƇ اǗنتاƜ بدقة كبيرة و ƦلǕ ǁنǌا 

  . مǇ تكلƽة اǗنتاƜ المباشرة %90تمƛل Ɗكƛر مǇ نسبة 

 ƚولية حيǕاقة المواد اƱيقة تسمى بƛفي البداية على و Ɣالمواد يعتمد المحاس ǉƦǋ ةƽجل تحديد تكلƊ Ǉو م

Ʀǋ Ǉتبي Ǉالكابل عادة ما تكو Ǉوحدة معينة م ƜنتاǗ روريةưيرة كمية و نوعية المواد الƤǕا ǉ1000 ǅ

 ǅưكل مادة و التي ت Ǉة الوحدة مƽول على تكلƮجل الحƊ Ǉم Ƙلحة المشترياƮال بمƮتǗا ǅا يتǋبعد

  .ƛمǇ الشراƇ و مƮاريƻ الشراƇ : بدورǋا عنƮريǋ Ǉما 

ة تستƤدƱ ǅريقة التكلƽة المتوسƱة المرجحة في تقييǅ مشترياتǌا Ü  و في Ʀǋا الƮدد نشير ƍلى ǇƊ المƌسس

و في بعƯ الحاƘǙ عندما يƮعƔ على المحاسƔ الحƮول على تكلƽة المواد اǕولية مǇ مƮلحة 

المشترياƘ فƎنǊ يقوǅ بتحديد تكلƽة ǉƦǋ المواد باǗعتماد على السعر السائد في البورƮة مưيƽا ƍليǊ نسبة 

يƻ الممƛلة لمƮاريƻ الشراƇ و المتمƛلة Ɗساسا في الحقوƾ الجمركية Ü مƮاريƻ النقل معينة مǇ المƮار

   ) .2:ملحƾ رقǅ( البحرǐ و البرÜ ǐ مƮاريƻ التƋميǇ الداƤلي و الƤارجي Ü الرسǅ على القيمة المưافة 

  :تكلƻة اليد العاملة *   

شرة القائمة على العملية اǗنتاجية Ü و مƊ Ǉجل يتمƛل Ʀǋا البند في تلǁ التكاليƻ المتعلقة باليد العاملة المبا

 ƜنتاǗا Ƙاقة تسمى ساعاƱا على بưيƊ ناǋ Ɣة يعتمد المحاسƽالتكل ǉƦǋ تحديد( Horaire de produit ) 

حيƚ تبيǉƦǋ Ǉ البƱاقة جميƴ اƘǙǓ التي يمر عليǌا المنتوƜ باưǗافة ƍلى الوقƘ الǐƦ تستƺرقǊ كل ƈلة في 

 ǉƨنجاƍ ,ا ǅا يتǋعلى كل بعد Ǉول على عدد العمال القائميƮجل الحƊ Ǉم ǁلƦ جور وǕلحة اƮال بمƮتǗ

ليتǅ بعد Ʀلƍ ǁستعمال ǉƦǋ المعلوماƘ في تحديد التكلƽة اǗجمالية لليد , ƈلة و كƦا اǕجر الشǌرǐ لكل عامل 

 Ǉمعي Ɲالعاملة المباشرة المتعلقة بمنت.  

   * ƿǘتǉǕتكاليف ا:  

كاليƻ المتعلقة بǋƎتǁǚ اƘǙǓ التي تساǅǋ بشكل مباشر في العملية اǗنتاجية لمنتوƜ يتمƛل Ʀǋا البند في الت

 ( Horaire de produit )معيǇ و مƊ Ǉجل تحديد ǉƦǋ التكلƽة يعتمد المحاسƔ على نƩƽ البƱاقة السابقة 

 ƜنتاǗ لةƈ كل Ǌرقƺتست ǐƦال Ǉمƨا الƦو ك Ɲالمنت ƜنتاƎة بƮاƤال ƘǙǓي لنا اƱا تعǌلكون Ǉوحدة معينة م

 Ɯالمنتو.  

 تتبƱ ƴريقة اǋǗتǁǚ المتƨايد في حساƊ ƔقساƱ اǋǗتENICAB ǁǚو تجدر اǗشارة ǋنا ƍلى ǇƊ مƌسسة 

 ƘǙǓا ǁǚتǋƍ ةƽيجاد تكلƍ اجل Ǉلحة المالية مƮال بالمƮتǗبا ǅيقو Ɣالمحاس ǇƎا فƦǌا و بǌتǙƈ ƻتلƤلم

  .ستƺرƾ في كل عملية Ʈنƴ وحدة واحدة مǇ المنتوƜ المستعملة في العملية اǗنتاجية حسƔ الƨمǇ الم
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II. 1. 2 رةǁغير المبا ǜاليǦديد نسبة التƮت:   

تكاليƻ , تكاليƻ اليد العاملة , تكاليƻ المواد اǕولية (      بعد عملية التحديد لكافة العناƮر السابقة 

 ǁǚتǋǗة للمنتو) اƽسعر التكل Ɣحتساƍ عملية Ǉانية مƛتي المرحلة الƋي تحديد قيمة تǋ سسة وƌفي الم Ƙجا

      Ɯنتاǘا مباشرة لǌƮيƮƤت Ǉيمك Ǚ التي ǎرƤǕا ƻلة في كل التكاليƛغير المباشرة و المتم ƻالتكالي

  :و المتمƛلة Ɗساسا في 

-  ǅو الرسو Ɣرائưال ƻاريƮم.  

 .المƮاريƻ المالية  -

 .مƮاريƻ مƤتلƽة  -

 .ǋƍتǁǚ المباني  -

-  Ǉالعمال غير المباشري ƻاريƮم. 

-  ƴيƨالتو ƻاريƮم. 

 تعتمد في عملية ENICABو مǚƤ Ǉل المعلوماƘ التي Ɗفادنا بǌا رئيƩ دائرة المحاسبة تبيǇƊ Ǉ مƌسسة 

 ǅالمباشرة التي ت ƻالتكالي Ƴمجمو Ǉعلى تحديد نسبة معينة م Ƙغير المباشرة للمنتوجا ƻتحميل التكالي

اƾ عليǌا في مجلƩ لجنة اǕسعار و الǐƦ يتشكل ǉƦǋ ǇƊ Ʀƍ النسبة يتǅ اǗتƽ, حسابǌا في الƱƤوة اǕولى 

 ǎرƤǕا Ƙالمديريا Ƈساƌسسة و رƌمدير الم Ǉساسا مƊ . ية و المتعلقةưالسنة الما Ƙعتمادا على بياناƍ

 Ǉمعي Ɯة المباشرة لمنتوƽبالتكل.  

  :غير ǇƊ تحديدǋا يƴưƤ لمجموعة مǇ الشروƱ التي يمكǇ تلƤيǌƮا في النقاƱ التالية 

  .ǉƦǋ النسبة ƍنǚƱقا مƊ Ǉسعار السوƾ لƦǌا المنتوƜ يجǇƊ Ɣ تحدد  -

-  Ɯجمالي للمنتوǗة اƽالنسبة على سعر التكل ǉƦǋ رƛƌت Ǚ ǇƊ Ɣيج. 

-  Ɯالمنتو Ǌل ƾيسو ǐƦال Ǉبوƨمية النسبية للǋǕمراعاة ا. 

-  Ǌو الكمية المنتجة من Ɯا المنتوƦǋ على ƔلƱمراعاة قوة ال. 

 بيǇ عائƘǚ الكوابل فǚư عƤƍ Ǉتǚفǌا بيƊ ǇنواƳ المنتجاƘ و بƦǌا فǉƦǋ ǇƎ النسبة سوƻ تكوǇ مƤتلƽة

و تجدر اǗشارة ǋنا ƍلى Ɗ ǇƊقƮى نسبة . كما ƊنǊ سوƻ يƤتلƻ تحديدǋا مǇ سنة ƤǕرǎ في نƩƽ العائلة 

كما ǋ ǇƊناǁ كوابل معينة Ǚ يتǅ تحميلǌا بكافة التكاليƻ  . %50يتǅ تحديدǋا للتكاليƻ غير المباشرة ǋي 

و Ʀǋا نƲرا ǗرتƽاƳ تكلƽة ƍنتاجǊ مما ينعكƩ سلبيا , ة المƦكورة سابقا كǋƎتǚكاƘ المباني مǚƛ غير المباشر

على المركƨ التنافسي للمƌسسة في سوƦǋ ƾا النوƳ مما يƌدƍ ǐلى فقداǇ عمǚئǌا في حالة فرƯ سعر 

  .تكلƽة مرتƴƽ مقارنة لمنافسيǌا 

II. 1. 3 ة اإلجماليǞلǦسعر الت ƙحسا:   
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حديد النسبة مǇ التكاليƻ غير المباشرة التي يتǅ تحميلǌا للمنتوجاƊ Ƙو الƱلبياƘ يتƍ ǅعداد ما      بعد ت

  : و التي يمكǇ توưيحǌا في الشكل التالي ( Fiche du prix de revient )يسمى ببƱاقة سعر التكلƽة 

         

  

  

  

 ǅة  : 30شكل رقƽاقة سعر التكلƱب.  

  :رمƨ الكابل 
 Ǌنوع             : Ʃوحدة القيا                                                        : KM   
  :الكمية 
 : النسبة 

 التكلƽة سعر الوحدة الكمية وحدة القياƱ Ʃبيعة المادة رمƨ المادة

   

 

     

  تكلƽة المواد اǕولية 

  تكلƽة اليد العاملة 

 ƘكاǚتǋǗة اƽتكل  

  تكلƽة اǗنتاƜ المباشرة 

 ǎرƤƊ ƻاريƮغير مباشرة ( م. (  

  سعر التكلƽة 

  

  

باǗعتماد على ǉƦǋ البƱاقة يتǅ تحديد سعر التكلƽة اǗجمالي لكل نوƳ مƊ ǇنواƳ المنتوجاƘ في المƌسسسة 

 Ɣة حسƽتلƤم ƴسعار بيƊ بتحديد ǅسسة تقوƌالم ǇƊ ƚلكل عميل حي Ɣالمناس ƴتحديد سعر البي ǅيت ǅƛ Ǉو م

  .لتي يتǅ تقديرǋا على ƊساƩ رقǅ اǕعمال الǐƦ تحققǊ معǊ سنويا ǋƊمية الƨبوǇ و ا

 ƨا تعمل على التركيǌنƎا فǌمنتوجات Ǉم Ɯمنتو ǐǕ ةƽسعر التكل Ɣا بحساǌسسة عند قيامƌالم ǇƎو عموما ف

Ʀǌل ǅاǌال Ǉƨرا للوƲن ǁلƦ نتاجية وǗالعملية ا ƇناƛƊ ولية المستعملةǕة المواد اƽلتكل ƾا على التحديد الدقي

 مǇ %90العنƮر ưمǇ الǌيكل التكاليƽي للكوابل Ʀƍ يمكǇƊ Ǉ تمƛل تكلƽة المواد اǕولية Ɗكƛر مǇ نسبة 

 ǎرƤǕر اƮمقارنة بالعنا Ǉمعي Ɯجمالية لمنتوǗة اƽالتكل.  

 .مƮلحة المحاسبة: المƮدر 
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 Ưرƺدمة الƤ جلƊ Ǉا مƦسسة محل الدراسة و كƌة في المƽسعر التكل Ɣية حساƽر لكيƛكƊ Ơيưاية توƺو ل

لبحƚ قمنا بƤƎتيار نوعيǇ مǇ الكوابل حيǇƊ ƚ النوƳ اǕول يرمƨ لǊ بالرمƨ          المتوƤى مƦǋ Ǉا ا

NA 2X S (F) Y1 x 120 mm2 RCR 18 / 30 KV        ƨبالرم Ǌل ƨيرم ǐƦاني و الƛال Ƴما النوƊ  

N2X BY 0.3 x 120 mm 2 RCR1K و قد Ü Ǌعلي ƔلƱرا لمحدودية الƲن ǊنيعƮت ǅنادرا ما يت ǊنƎف  

 ǅت ǁراƱشركة سون ƻرƱ Ǉير مƺƮ ǅبحج ǊنƋلبية بشƱ ǅيرة تقديƤǕونة اǓفي ا.  

 

 

  :التعريǜ بالمنتƪات مƮل الدراسة

  :  KV30 / 18  RCR 2mm 120 x1 Y) F(X S 2NAصنف الكابل   * 

ة ينتمي Ʀǋا النوƳ مǇ الكوابل ƍلى عائلة كوابل التوƨيƴ كما يعتبر Ɗيưا مǅǋƊ Ǉ اǕنواƳ التي تحقƾ المƌسس

ƨاƺشركة سونل ƴعمال كبير مƊ ǅرق Ǌورائ Ǉم .  

  :و يكمƍ ǇعƱاƇ شرƟ تƮƽيلي لتسمية Ʀǋا النوƳ كما يلي 

N :  اǌعلي ƾƽو معايير دولية متƦ ƻنƮا الƦǋ Ǉƍ. 

A :  ǅلمنيوǕمادة ا Ǉم ƴنƮي ƻنƮا الƦǋ Ǉƍ.  

2X :  Ƴنو Ǉستيكية مǚي المادة البǋ ولىǕلة اƨالمادة العا ǇƊPRC.  

F : ة النحاسية يرمƱشرǕة على اƱة الورقية المحيƱشرǕلى اƍ ƨ. 

Y :  مادة Ǉم ƳنوƮارجي المƤال ƻǚƺلى الƍ ƨيرمPVC.   

  .يشير ƍلى مساحة المقƴƱ النǌائية لƦǌا الكابل  : 120

 ǇƊ Ǉفيمك Ǌنتاجية لǗا العملية اǌلبƱما المراحل التي تتƊ الكوابل Ǉم Ƴا النوƦǋ بتسمية ƾا فيما يتعلƦǋ

  :ǌا فيما يلي نوưح

.    تعتبر عملية القلد Ɗولى العملياƘ التي تمر بǌا كل ƊنواƳ الكوابل التي تنتجǌا المƌسسة  : مرحلة القلد

و تعرƊ ƻنǌا عملية تمديد اǕسǁǚ بحيƚ يعمل Ʀǋا التمديد على تقليƭ القƱر اƮǕلي للسلƍ ǁلى قƱر 

ملǅ 2.17 الدراسة يتǅ قلد Ɗسǁǚ اǕلمنيوƍ ǅلى قƱر Ɗقل منǊ و في ǉƦǋ المرحلة مƍ ǇنتاƜ الكابل اǕول محل

 و تلƻ الƤيوƱ الناتجة حول البكراƘ ليتǅ نقلǌا 24MKDو يتولى القياǅ بǉƦǌ العملية ƈلة القلد التي رمǋƨا 

 .للمرحة الموالية 

لǅ مƤ 2.17يƦ Ʊو قƱر 35بعد عملية القلد و اللƻ حول البكراƘ تقوƈ ǅلة الƽƲر بتجميƴ : مرحلة الظƻر 

 ƱيوƤال ǇƊ Ʀƍ مية القلدǋƊ ƨنا تبرǋ و Ü واحد ƱيƤ ورةƮ في ƠبƮا حتى تǋرƽƲ ǅليت Ưا البعǌưبع ƴم

 .المƽƲورة مƴ بعǌưا البعƯ تجعل عملية تحريǁ و تƺيير وưعية الƤيƱ  الناتƝ سǌلة و ممكنة 
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 بتƺليǚƤ 4CV ƻل ǉƦǋ المرحلة تقوƈ ǅلة العƨل Ɗو التƺليƻ و التي رمǋƨا:  PRCمرحلة العزل بمادة 

 و Ʀǋا تƽاديا PVC التي تمتاƨ بƽƮة الǚƮبة مقارنة بالمادة PRCالƤيوƱ المƽƲورة بالمادة البǚستيكية 

 ) .ƤيوƱ اǕلمنيوǅ المƽƲورة (للƦوباǇ الǐƦ يمكǇƊ Ǉ يحƮل نتيجة للحرارة المرتƽعة في الناقل الكǌربائي 

 بƽƲر الشرائǅCBM Ʊ اǓلة التي رمǋƨا ǚƤل ǉƦǋ المرحلة تقو: مرحلة التƸليف بشرائط النحاس 

النحاسية لمنƴ الưياƳ الǐƦ يمكǇƊ Ǉ يحدƚ في الƱاقة الكǌربائية نتيجة الƱƺư المرتƴƽ المار في الناقل 

 .الكǌربائي 

 Ƽليف بشرائط الورƸا        : مرحلة التǋƨر التي رمƽƲلة الƈ ǅتقو Ʃالنحا Ʊبشرائ ƻليƺبعد عملية الت

20MBA Ʊالشرائ ƻة  بلƮاƤ وبة وƱر الكابل بعامل الرƛƋاديا لتƽا تƦǋ النحاسية و Ʊالورقية على الشرا

 .في الدول التي تتميƨ برƱوبة عالية 

تعتبر ǉƦǋ العملية Ƥƈر مرحلة في ƍنتاƦǋ Ɯا الƮنƻ مǇ الكوابل حيƚ تقوPVC  : ǅمرحلة العزل بمادة 

 . ƦاƘ اللوǇ اǕسود PVCستيكية  بتƺليƻ الكابل بالمادة الب2/160MEHC ǚاǓلة التي رمǋƨا 

مƊ Ǉجل ưماǇ جودة المنتوƜ تقوǅ فرقة مراقبة الجودة و المتكونة مǇ عامليǇ بƎجراƇ : مرحلة المراقبة 

 ƔسلوƊ ائي و تعتمد عملية الرقابة علىǌالن Ɲفي المنت ƔاƱعƊ وجود ǅعد Ǉكد مƋللت Ɯعلى المنتو ƘتباراƤƍ

  .العيناƘ اǗحƮائية في اƤǗتبار 

   :KV1 RCR 2mm120 x 3 .  0-X BY 2N صنف الكابل*   

ينتمي Ʀǋا الƮنƍ ƻلى الكوابل الƮناعية Ɗ ƦƍنǊ يستعمل في توƮيل الكǌرباƇ داƤل المباني الƮناعية و قد 

تǅ في اǓونة اƤǕيرة ƍرسال Ʊلبية بشƋنǊ مƱ Ǉرƻ شركة سونƱراǁ و Ʀǋا بحجƺƮ ǅير يقدر بـ 

150 Ʊفق ǅريقة السا, كلƱال Ʃƽكالتالي و بن Ɲا المنتƦǋ يلي لتسميةƮƽت Ɵشر ƇاƱعƍ Ǉبقة يمك:  

N :  اǌعلي ƾƽو معايير دولية متƦ ƻنƮا الƦǋ Ǉƍ. 

2X :  يǋ ولىǕلة اƨالمادة العا ǇƍPRC.   

B :  الحديدية Ʊللشرائ ƨيرم. 

Y :  ي مادةǋ لةƨالمادة العا ǇƍPVC .   

O :  ولةƨالنواقل مع ǇƊ لىƍ ƨترم. 

 .نواقل في الكابل تشير ƍلى عدد ال : 3

X :  مادة Ǉم ƳنوƮارجي المƤال ƻǚƺلى الƍ ƨيرمPVC .   

كما ǇƊ العملية اǗنتاجية لƦǌا النوƳ مǇ الكوابل تتƱلƔ المرور بمجموعة مǇ المراحل التي تƤتلƻ كƛيرا 

  :عǇ المراحل التي يمر بǌا الكابل اǕول محل الدراسة و يمكǇƊ Ǉ نورد لǌا شرحا ǋي اƤǕرǎ كما يلي 
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 بتقليƭ قƱر السلǁ النحاسي م18MRD Ǉكما Ɗشرنا سابقا تقوƈ ǅلة القلد التي رمǋƨا  : مرحلة القلد

ملǅ و تلǉƦǋ ƻ اǕسǁǚ حول البكراƘ الƤشبية ليتǅ نقلǌا للمرحلة   2.14 ملƍ ǅلى 8القƱر اƮǕلي 

  .الموالية 

 ƤيƱ 35مرحلة الƽƲر حيƚ يتǅ تجميƴ بعد عملية القلد و اللƻ حول البكراƘ يتǅ اǗنتقال ل: مرحلة الظƻر 

 .مƴ بعǌưا البعƯ حتى تƮبƠ في Ʈورة ƤيƱ واحد 

 حيPRC  ƚبعد عملية التجميƴ للƤيوƱ الناتجة عǇ عملية القلد تتǅ عملية التƺليƻ بمادة : مرحلة العزل 

  .2/125MEHCتقوǅ بǉƦǌ العملية اǓلة التي رمǋƨا 

 PVC تƋتي مرحلة التجميƴ و العƨل الƛاني بمادة PRCل بمادة بعد عملية العƨ: مرحلة التجميƲ و العزل 

 التي تقوǅ بعملية التجميǅƛ ƴ اǓلة  MWR/Aحيƚ تتǋ ǅاتيǇ العمليتيƈ Ǉنيا بواسƱة ƈلتيǋ Ǉما على التوالي 

MEHC160/T  ل بمادةƨبعملية الع ǅالتي تقو PVC.  

 تقوǅ اǓلة التي يرمƨ لǌا  PVCلعƨل بمادة بعد عملية التجميƴ و ا: مرحلة التƸليف بالشرائط الحديدية 

 بعملية التƺليƻ بالشرائƱ الحديدية التي تعد بمƛابة شرائƱ سǚحية تعمل على المحافƲة على MBA90بـ 

 .الشكل الƮلƔ للكوابل في فƮل الƮيƻ حيƚ يمنعǌا مǇ التمدد 

Ʀƍ تقوǅ بǉƦǌ العملية .  السوداPVC Ƈفي ǉƦǋ المرحلة تتǅ عملية التƺليƻ بمادة : مرحلة التƸليف النهائي 

   .MECH160اǓلة التي رمǋƨا 

تقوǅ فرقة مراقبة الجودة بƽحƭ , كما ǋو الحال بالنسبة لكل المنتوجاƘ في المƌسسة : مرحلة المراقبة 

  .المنتوƜ و التƋكد مƊ ǇنǊ يƱابƾ المواƽƮاƘ المحددة و Ʀǋا لưماǇ النوعية و سǚمة اǗستعمال 

II. 2  سعر ƙل الدراسةحساƮة للمنتوجين مǞلǦالت:  

II. 2. 1 Ƨة المنتوǞلǦسعر ت ƙحسا NA 2X . S ( F ) Y 1 x 120:   

 ǇƊ القول Ǉيمك ǊنƎسسة فƌة في المƽسعر التكل Ɣية حساƽة السابقة حول كيƱفي النق Ǌتقديم ǅلما تƛم     

  :حساƔ سعر التكلƽة لƦǌا المنتوƜ يمر بالƱƤواƘ التالية 

  :لمباشرة تحديد األعباƅ ا

ملحƾ ( يتǅ تحديد ǉƦǋ التكلƽة باǗعتماد على بƱاقة المواد اǕولية : تكلƻة المواد األولية  •

 ǅ3رق    (  ƜنتاǗ روريةưالمواد ال Ǉمة مƨǚالكمية ال ǇƊ لنا Ǉا 1000و التي تبيƦǋ Ǉمتر م 

 :الكابل ǋي مبينة في الجدول التالي 
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 ǅة المواد  : 13جدول رقƽالكابلتكل Ɯنتاƍ ولية المستعملة فيǕا NA 2X . S ( F ) Y 1 x 120   

 التكلƽة اǗجمالية )كƸ ( تكلƽة كلƸ الواحد  )كƸ ( الكمية المستعملة   نوƳ المادة 

 ǅلمنيوǕا ǁǚسƊ  

 Ƙحبيبا (le 0595B) PRC  

Ƙحبيبا (L.4201) R  PRC  

 Ƙحبيبا (le 0516) PRC 

GFS  

 Ʃالنحا Ʊشرائ  

GFS  

Melange de PVC  

337.7  

44.4  

601.3  

52  

14.6  

151.6  

9.2  

480.7 

137.03  

61.21  

131.04  

308.64 

1109.09  

340.78  

1220.91  

235.92 

46275.03  

2717.72  

78794.35  

16049.28  

16192.71  

51662.25  

11232.37  

113406.74 

Ƴ336330.45 - 1691.5 المجمو 

  

  

 النوƦǋ       Ƴا مياƘ مǇ المواد التي تدƤل في تƮنيƴمǚƤ Ǉل الجدول السابƾ يتبيǇ لنا ǇƊ مجموƳ الك

 كلǅ و قد تǅ الحƮول على تكلƽة الكلƸ الواحد مǉƦǋ Ǉ المواد 1 كƸ في كل 1691.5مǇ الكوابل ǋو 

 Ǉم ƚالƛي الƛǚƛال Ƙالمتعلقة بمشتريا Ƙودتنا بالبياناƨ والتي Ƙلحة المشترياƮم ƴال المباشر مƮتǗبا

  .السنة الحالية 

 دƜ و Ʀلǁ 336330.45 فǇƎ التكلƽة اǗجمالية للمواد اǕولية المستعملة في العملية اǗنتاجية ǋي و عموما

  .كلǅ مƦǋ Ǉا الكابل 1مƊ Ǉجل 

Ǉƍ تحديد ǉƦǋ التكلƽة يستدعي منا اǗعتماد على بƱاقة ساعاƘ المنتƝ            : تكلƻة اليد العاملة  •

 ) ǅرق ƾ4ملح (Ǔيرة اƤǕا ǉƦǋ تحدد لنا ƚحي ǅالكابل ليت Ǉم Ƴا النوƦǋ Ɯنتاƍ مة فيǋالمسا ƘǙ

بعدǋا اǗتƮال بمƮلحة اǕجور لتحديد العمال القائميǇ على كل ƈلة مǉƦǋ Ǉ اƘǙǓ و كƦا اǕجرة 

  مƮلحة المحاسبة 
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الساعية لكل عامل مƇǙƌǋ Ǉ العمال و يعƱي لنا الجدول التالي اƘǙǓ المساǋمة في العملية 

ميǇ عليǌا و اǕجرة الساعية لكل عامل ليتǅ بعدǋا ƍحتساƔ التكلƽة اǗنتاجية و كƦا Ɗعداد العمال القائ

 ƜنتاǗ كل عامل Ǌرقƺستƍ ǐƦال Ǉمƨال Ɣجمالية لكل عامل حسǗلة 1اƈ على كل ǅكل. 

 

 

 

  

 ǅالكابل  : 14جدول رق Ɯنتاƍ جمالية لليد العاملة المشرفة علىǗة اƽالتكل.  

ƘǙǓجرة ساعة عدد العمال اƊ  جورǕجمالي اƍ

 في كل ƈلة

اعاƘ عدد س

 التشƺيل

 ƜنتاǗ مةƨǚجرة الǕا

 كلǅ على كل ƈلة1

MRD24 1ƻمشر   

  مساعد1

158.17  

137.09 
295.26 1.325 391.22 

CV4 1ƻ850.02 4.630 183.59 183.59  مشر 

CBN 1ƻمشر   

  مساعد1

148.25  

143.11 
291.36 2.120 617.68 

MBA 20 1ƻمشر   

  مساعد1

148.25  

143.11 
291.36 4.340 1264.50 

MEHC160/21ƻمشر   

  مساعد1

148.12  

137.13 
285.25 1.323 377.39 

Ƴ3500.81 13.718 - - 9 المجمو 

  

  

تǅ تحديد اǕجرة الساعية لكل عامل بقسمة اǕجرة الشǌرية لƦǌا العامل على عدد ساعاƘ العمل الشǌرية   

ومǚƤ Ǉل Ʀǋا الجدول يمكǇ . لكل عامل ساعة عمل 173.33و التي تقدرǋا مƮلحة المستƤدميǇ بـ 

 Ǌنتاجƍ في ǅǋالكوابل يسا Ǉم Ƴا النوƦǋ ǇƊ على 9القول Ǉعيƨلة 5 عمال موƈ نجد على كل ƚحي ƘǙƈ 

 Ǌو مساعد ل ƻلة ( عامل مشرǓما عدا اMRD24 ا عامل واحدǌعلي ƻالتي يشر . (  

  مƮلحة المحاسبة 
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 ƔسباƊ لعدة Ǌرجاعƍ Ǉالعمال يمك Ǉجور الساعية بيǕا ƻǚتƤƍ Ǉƍ العامل ǎا مستوǌمن , Ü برةƤال

 عمال لمدة 9 كلǅ مƦǋ Ǉا الكابل يستلǅƨ 1و عموما فƍ ǇƎنتاƜ ... عامل الƤبرة , العǚواƘ اưǗافية 

  . دƜ 3500.81 جƇƨ و Ʀلǁ بƋجرة ƍجمالية تقدر بـ100بƎعتبار ǇƊ الساعة مقسمة ƍلى,  ساعة 13.718

•  ƿǘتǉǕة اƻح: تكل ƔلƱيت Ü كرناƦ ǇƊ و ƾكما سب ƘاقاƱعتماد على بǗبا ƘكاǚتǋǗا Ɣسا

ساعاƦǋ Ƙا المنتوƜ و التي تبيǇ اƘǙǓ المساǋمة مباشرة في العملية اǗنتاجية Ʀƍ Ü تقوǅ مƮلحة 

المالية بƎحتساƊ ƔقساƱ اǋǗتǁǚ السنوية لƘǙǔ و Ʀلǁ بƎستعمال Ʊريقة اǋǗتǁǚ المتƨايد و قد 

 على القسƱ السنوǋǗ ǐتǁǚ كل ƈلة مǇ اƘǙǓ التي سمƠ لنا اǗتƮال بالمƮلحة المالية بالحƮول

مما مكننا مƍ Ǉعداد  ) 6: الملحƾ رقNA2X S (F) Y 1X120 )   ǅساǋمƘ في ƍنتاƜ الكابل 

 :الجدول التالي 

 ǅالكابل  : 15جدول رق Ɯنتاƍ دمة فيƤالمست ƘǙǓا ǁǚتǋƍ ةƽتكلNA2X S (F) Y 1X120.   

ƘǙǓا 
 ǐالسنو ǁǚتǋǗا Ʊقس

)Ɯد( 

 ǁǚتǋǗا Ʊقس

 الساعي

Ƙ عدد ساعا

 التشƺيل

 ǁǚتǋǗة اƽتكل

 لكل ƈلة

MRD24 1239677.67 681.14 1.325 902.51 

CV4 5730403.29 3148.57 4.630 14577.88 

CBM 1086271.57 596.85 2.120 1265.32 

MBA2 228810.39 125.72 4.340 545.63 

MEHC 160/2263868.95 144.98 1.323 191.81 

Ƴ17483.15 13.718 / 8549031.87  المجمو 

  

  

 ساعة لكل ƈلة و على Ʀǋا اǕساƩ يتƍ ǅحتساƔ قسƱ 1820يقدر عدد ساعاƘ تشƺيل اƘǙǓ في السنة بـ 

  .اǋǗتǁǚ الساعي لكل ƈلة و Ʀلǁ بقسمة قسƱ اǋǗتǁǚ السنوǐ لكل ƈلة على عدد ساعاƘ التشƺيل 

 كلǅ مƦǋ Ǉا الكابل يمكننا التوƮل ƍلى تكلƽة ƈ1لة ǗنتاƜ و لمعرفة الƨمǇ الǅƨǚ الǐƦ تستƺرقǊ كل 

  . ǗنتاƦǋ Ɯا النوƳ مǇ الكوابل 17483.15اǋǗتǁǚ اǗجمالية لكل اƘǙǓ و التي قدرƘ بـ 

 كلǅ مƦǋ Ǉا 1و بƦǌا يمكننا القول ƊنǊ تǅ تحديد كافة التكاليƻ المباشرة التي تستلƨمǌا العملية اǗنتاجية لـ 

 دƜ و Ʀǋا ما يبينǊ لنا الجدول 357314.41 و التي تبلƸ قيمتǌا اǗجمالية ENICABسة الكابل في مƌس

  :التالي 

 )دƜ(القيمة  التكاليƻ المباشرة

  مƮلحة المحاسبة 
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 336330.45 تكلƽة المواد الولية

 3500.81 تكلƽة اليد العاملة

ǁǚتǋǗة اƽ17483.15 تكل 

Ƴ357314.41 المجمو 

  

II. 2. 1. 2 غير الم ǜاليǦديد التƮرةتǁبا:   

مǇ تكلƽة اǗنتاƜ المباشرة كتكاليƻ غير % 30 نسبة ENICAB     لقد حددƘ لجنة اǕسعار لمƌسسة 

  : و قد تǅ تحديد ǉƦǋ النسبة لعدة ƍعتباراƘ نƦكرǋا كالتالي . مباشرة لƦǌا النوƳ مǇ الكوابل

Ǉ مƴ سونلƺاǇƍ ƨ النسبة الكبيرة مǇ رقǅ اǕعمال الǐƦ تحققǊ المƌسسة مǇ بيƦǋ ƴا الكابل يكو -

 ǎرƤǕا Ƙسساƌالم Ǉم ƻتلƤسسة نسبة تƌالم Ǌل Ưرƽت ǐƦال.  

 .التكلƽة اǗنتاجية المرتƽعة لƦǌا الكابل  -

-  ǎرƤǕالكوابل ا ƴمقارنة م Ǌوحدة واحدة من ƜنتاǗ ويلةƱ مدة ƔلƱا الكابل يتƦǋ Ǉƍ. 

  x 30%تكلƽة اǗنتاƜ = و عليǊ فǇƎ قيمة التكاليƻ غير المباشرة  

                 =  357314.41  x 30%  

           =  107194.32 Ɯد  .  

 دƜ لكل  107194.32و منǊ يمكǇ القول ǇƊ التكاليƻ غير المباشرة قدرƘ قيمتǌا بالنسبة لƦǌا الكابل بـ 

1 ǅكل .  

II . 2. 1. 3 ة اإلجماليǞلǦسعر الت ƙحسا :  

ر المباشرة لƦǌا الكابل تاتي الƱƤوة      بعد ما تǅ تحديد كل مǇ التكاليƻ المباشرة و قيمة التكاليƻ غي

التالية و ǋي حساƔ سعر التكلƽة اǗجمالي Ʀƍ يتǅ وƴư كل القيǅ السابقة للبنود التكاليƽية في بƱاقة سعر 

التكلƽة كما ǇƊ المƌسسة تقوǅ بƎعداد بƱاقة التكلƽة المتعلقة بƦǌا الكابل لكل عميل على حدا و Ʀǋا تمǌيدا 

Ʊيƴ المƌسسة ǇƊ تƽرƯ لكل عميل سعرا للبيƴ يƤتلƻ عǇ بقية العمƇǚ و Ʀǋا لوƊ ƴưسعار البيƦƍ ƴ تست

 Ƈǚمية النسبية لكل عميل مقارنة بباقي العمǋǕا Ǉقا مǚƱنƍ . جماليǗة اƽي الجدول التالي سعر التكلƱويع

  .NA2 XS(F) Y 1x120للكابل 

 

 

 

 



                                              ƼامƲصل الǞال  
 

 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ǅة للكابل  : 16جدول رقƽاقة سعر التكلƱب NA2 XS(F) Y 1x120.  

 التكلƽةسعر الوحدة الكميةوحدة القياƍ Ʃسǅ المادةرمƨ المادة

1200291

3040595

3034201

3040516

- 

1103010

-      

2440501

ǅلمنيوǕا ǁǚسƊ  

Ƙحبيبا le 0595B PRC 

Ƙحبيبا ( XL - 4201R )

Ƙحبيبا le 0516 

GFS 

Ʃالنحا Ʊشرائ  

GFS 

Melange de PVC  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

  Ƹك

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك 

337.7 

44.4 

601.3 

52 

14.2 

151.6 

9.2 

480.7 

137.03 

61.21 

131.04 

308.64 

1109.09 

340.78 

1220.91 

235.92 

46275.03 

2717.72 

78794.35 

16049.28 

16192.71 

51662.25 

11232.37 

113406.74 

 336330.45 تكلƽة المواد اǕولية

 3500.81 تكلƽة اليد العاملة

Ǘة اƽتكل ǁǚتǋ 17483.15 

ƜنتاǗة اƽ357314.41 تكل 

 ǎرƤǕا ƻاريƮ107194.32 % )30:النسبة ( الم  

 464508.73 سعر التكلƽة 
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كما ǇƊ .  دƜ للوحدة الواحدة 464508.73مǚƤ Ǉل Ʀǋا الجدول يتبيǇ لنا ǇƊ سعر التكلƽة لƦǌا الكابل ǋو 

ويقدǅ لنا الجدول التالي سعر التكلƽة .كلƽة مǇ سعر الت% 72تكلƽة المواد اǕولية تشكل ما يتجاوƨ نسبة 

  .اǗجمالي للكمية المنتجة مƦǋ Ǉا النوƳ مǇ الكابل 

 1800 الكمية المنتجة

 ǐة الوحدوƽ464508.73  سعر التكلƜد   

  د836115714Ɯ سعر التكلƽة اǗجمالي

 

 

 

 

II. 2. 2 Ƨة المنتوǞلǦسعر ت ƙحسا : NA2X BY - 03 X 120:  

II. 2. 2. 1 دƮرةتǁيد األعباء المبا:   

  :تكلƻة المواد األولية   * 

يتبيǇ لنا Ʀǋ ǇƊا المنتوƜ يتكوǇ مǇ  ) 5:ملحƾ رقǅ ( على بƱاقة المواد اǕولية لƦǌا الكابل دائما باǗعتماد 

 كلƸ كما تستǌلǁ ما 3347.00النحاƩ بالدرجة اǕولى Ʀƍ تقدرالكمية التي تستǌلكǌا الوحدة الواحدة بـ 

و يعƱي لنا . مǇ مادة البǚستيƊ ǁما المواد اƤǕرǎ فيتƍ ǅستعمالǌا بكمياƘ قليلة جدا كƸ  1554.8يقدر بـ 

 Ɯنتاƍ اǌلبƱالتي يت Ƙا 1الجدول التالي الكمياǌودتنا بƨ ا التيǌتƽا تكلƦكل مادة و ك Ǉا الكابل مƦǋ Ǉم ǅكل 

 Ƙلحة المشترياƮم.  

 ǅولية المستعملة في : 17جدول رقǕة المواد اƽالكابل تكل Ɯنتاƍ NA2X BY - 0.3 x120 .  

 التكلƽة اǗجمالية الواحد) كƸ(تكلƽة  )كƸ(الكمية المستعملة  نوƳ المادة

Ʃالنحا  

  PRCمادة 

catalyseur  le 4476 

MCMحمرƊ  

MCMƯبيƊ  

MCMƾرƨƊ   

 ƻنƮ ǁستيǚمادة البMO9-01 

3347.0  

159.3  

8.5  

0.57  

0.57  

0.57  

727.1  

2.1  

191.79 

90.46 

274.88 

0.76 

1.52 

0.86 

68.03 

1.31 

641921.13 

14410.28 

2336.48 

0.43 

0.87 

0.49 

49464.61 

2.75 
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  Talcمادة 

ƻنƮ ǁستيǚمادة ب M5-E1N   

Bande d acier   

 ƻنƮ ǁستيǚمادة البM5-02 noir  

224.3  

708.4  

444.1 

54.58 

57.29 

235.92 

12242.29 

38459.04 

104772.07 

Ƴ863610.44 - 5622.5 المجمو 

  

  

  

يتبيǇ لنا ǇƊ )  5:ملحƾ رقǅ( باǗعتماد على بƱاقة المنتوƜ لƦǌا النوƳ مǇ الكابل : تكلƻة اليد العاملة *   

 , MHD18 , MEHC125/2 , MWR/A: ( اƘǙǓ المساǋمة في عملية ƍنتاجǋ Ǌي كالتالي 

MEHC160T , MEHC160T , M6A 90 . (   

عمال القائميǇ على ǉƦǋ اƘǙǓ و كƦا اǕجرة الساعية لكل كما يسمƠ اǗتƮال بمƮلحة اǕجور بتحديد ال

و بƎتباƳ نƩƽ الƱƤواƘ السابقة يمكǇ رسǅ الجدول التالي و الǐƦ يسمƠ لنا بالتوƮل ƍلى اǕجرة , عامل 

 ƜنتاǗ مةƨǚا الكابل 1الƦǋ Ǉم ǅكل .  

 ǅالكابل  : 18جدول رق Ɯنتاƍ ƘǙƈ على Ǉجرة العمال القائميƊN2X BY - 0.3 x120.   

ƘǙǓا 
عدد 

 العمال

Ɗجرة الساعة 

)Ɯد( 

ƍجمالي اǕجرة 

 في كل ƈلة

 Ƙعدد ساعا

 التشƺيل

 ƜنتاǗ مةƨǚجرة الǕا

  كلǅ في كل ƈلة1

MRD 18 
1ƻمشر   

  مساعد1

153.26 

137.13 
290.39 2.968 861.88 

MEHC 

125/2 

1ƻمشر   

  مساعد1

158.11 

154.66 
312.77 0.36 738.14 

MWR/A 
1ƻمشر   

  مساعد1

172.84 

160.91 
333.75 0.763 254.65 

MEHC/160T
1ƻمشر   

  مساعد1

148.12 

137.13 
285.25 1.998 569.93 

M6A90 
1ƻمشر   

  مساعد1

150.81 

147.28 
298.09 2.067 616.15 

  مƮلحة المحاسبة 
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MEHC/160 
1ƻمشر   

  مساعد1

156.11 

156.66 
314.77 1.214 382.13 

Ƴ3422.88 11.37 / / 12 المجمو 

  

 

  

 6 عامل موƨعيǇ على Ʀǋ ǇƊ12ا النوƳ مǇ الكوابل يساǅǋ في ƍنتاجƦǋ Ǌا الجدول يتƠư لنا مǚƤ Ǉل 

 Ǌلة عامل واحد و مساعد لƈ على كل ƻيشر ƚحي ƘǙƈ . Ɯنتاƍ ƾرƺمدة 1و يست Ǌمن ǅساعة 11.37كل 

 . دƜ 3422.88 جƇƨ و Ʀǋا بƋجرة ƍجمالية قدرƘ بـ 100مǇ الƨمǇ بƎعتبار ǇƊ الساعة مقسمة ƍلى 

   * ƿǘتǉǕة اƻالسابقة في : تكل ƘواƱƤال Ʃƽن ƳتباƎو ب ƘǙƈ ستعمال ستةƎا الكابل بƦǋ ƴنيƮعملية ت ǅتت

ƍحتساƔ تكلƽة اǋǗتǁǚ يمكننا التوƮل ƍلى التكلƽة اǗجمالية ǋǗتǁǚ اƘǙǓ حسƔ المدة الƨمنية 

 ƜنتاǗ رقةƺلنا الجدول التالي1المست Ǌحưا ما يوƦǋ ا الكابل وƦǋ Ǉم ǅكل :   

 ǅالكابل  : 19جدول رق Ɯنتاƍ المستعملة في ƘǙǓا ǁǚتǋƍ ةƽتكلN2X BY - 0.3 x120/1KV.   

ƘǙǓا 
 ǁǚتǋǗا Ʊقس

ǐالسنو 

 ǁǚتǋǗا Ʊقس

 )دƜ(الساعي 

 Ƙعدد ساعا

 التشƺيل

تكلƽة ǋƍتǁǚ كل 

 ƈلة

MRD 18 983397.73 540.33 2.968 1603.69 

MEHCR5/2 1346737.16 739.97 2.36 1746.33 

MWR/A 1615645.68 887.72 0.763 677.33 

MEHC/160T263868.95 144.98 1.998 289.67 

M6190 1192665.03 655.31 2.067 1354.53 

MEHC/160 263868.95 144.98 1.214 176.01 

Ƴ5847.56 11.37   المجمو 

  

 

و بƦǌا يمكننا .دǋ 5847.56 Ɯي Ǉƍ تكلƽة اǋǗتǁǚ لƘǙǔ المستعملة في ƍنتاƜ وحدة واحدة مƦǋ Ǉا الكابل

القول ƊنǊ تƍ ǅحتساƔ كافة التكاليƻ المباشرة التي تستلƨمǌا العملية اǗنتاجية لوحدة واحدة مƦǋ Ǉا الكابل 

  :وƦǋا ما يبينǊ الجدول التالي . دƜ   872880.88في المƌسسة و التي تبلƸ قيمتǌا اǗجمالية  

 )دƜ(القيمة  التكاليƻ المباشرة

  مƮلحة المحاسبة 
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 863610.44 تكلƽة المواد اǕولية

 3422.88 تكلƽة اليد العاملة

ǁǚتǋǗة اƽ5847.56 تكل 

Ƴ872880.88 المجمو   

 

II . 2. 2. 2 رةǁغير المبا ǜاليǦديد التƮت:   

 مǇ تكلƽة اǗنتاƜ المباشرة لǉƦǌ الƱلبية مǇ الكابل %20     لقد حددƘ لجنة اǕسعار للمƌسسة نسبة 

و Ʀǋا Ǘعتبار Ɗساسي و ǋو ƺƮر حجǅ الƱلبية المقدر بـ ) ƮاريƤƊ ƻرǎ م( كتكاليƻ غير مباشرة 

   .x 20%تكلƽة اǗنتاƜ = كلǅ فقƱ لشركة سونƱراǁ و عليǊ فǇƎ قيمة التكاليƻ غير المباشرة 15

               =       872880.88 %20 x.   

               =       174576.18 Ɯد .  

  . دƜ للوحدة الواحدة 174576.18 لǉƦǌ الƱلبية قدرƘ بـ و منǊ يمكǇ القول ǇƊ التكاليƻ غير المباشرة

II. 2. 2. 3 ة اإلجماليǞلǦسعر الت ƙحسا:   

     يتǅ وƴư كل القيǅ للبنود التكاليƽية السابقة في بƱاقة سعر التكلƽة الǐƦ سوƻ تعدǉ مƮلحة المحاسبة 

ǁراƱسسة سونƌجمالي للكابل . لمǗ ةƽي الجدول التالي سعر التكلƱو يعN2X BY 0.3 x 120 1KV.   

 ǅة للكابل  : 20جدول رقƽاقة سعر التكلƱبN2X BY 03 X 120 1KV.  

  ƍسǅ المادة
وحدة 

Ʃالقيا
 التكلƽةسعر الوحدة الكمية

Ʃالنحا  

 PRCمادة 

catalyseur  le 4476 

MCMحمرƊ  

MCMƯبيƊ  

MCMƾرƨƊ   

 ƻنƮ ǁستيǚمادة البMO9-01 

  Talcمادة 

ƻنƮ ǁستيǚمادة ب M5-E1N  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

Ƹك  

3347.0  

159.3  

8.5  

0.57  

0.57  

0.57  

727.1  

2.1  

224.3  

708.4  

191.79 

90.46 

274.88 

0.76 

1.52 

0.86 

68.03 

1.31 

54.58 

57.29 

641.921.13 

14410.28 

.2336.48 

0.43 

0.87 

0.49 

49464.61 

2.75 

12242.29 

38459.04 
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Bande d acier  

 ƻنƮ ǁستيǚمادة البM5-02 noir 

Ƹ104772.07 235.92 444.1 ك 

 863610.44              تكلƽة المواد اǕولية                                          

 3422.88            تكلƽة اليد العاملة                                                 

                                   ǁǚتǋǗة اƽ5847.56                            تكل 

                                                     ƜنتاǗة اƽ872880.88         تكل 

 ǎرƤǕا ƻاريƮ174576.18       )                               %20النسبة ( الم  

 1047457.06                 سعر التكلƽة                                            

  

  

 

 

 

 ƾل الجدول السابǚƤ Ǉو  مǋ ا الكابلƦǌة لƽسعر التكل ǇƊ لنا Ǉللوحدة الواحدة كما 1047457.06: يتبي Ɯد

ويقدǅ لنا الجدول  . %82تشكل تكلƽة المواد اǕولية نسبة كبيرة جدا مǇ سعر التكلƽة Ɗ Ʀƍنǌا تتجاوƨ نسبة 

  .ي للكمية التي سوƻ تنتجǌا المƌسسة لشركة سونƱراǁاǓتي سعر التكلƽة اǗجمال

  كل150ǅ الكمية المنتجة

ǐة الوحدوƽ1047457.06  سعر التكلƜد  

 د157118559Ɯسعر التكلƽة اǗجمالي

  

III .  إقترحƧƵنمو ǫاǒلن ABC وابلǦرة – في المؤسسة الوطنية لصناعة الǦبس -:   

يقة التي تتبعǌا المƌسسة الوƱنية لƮناعة الكوابل الكǌربائية      لقد تعرفنا في المبحƚ السابƾ على الƱر

في ƍحتساƔ سعر التكلƽة لمنتوجاتǌا المƤتلƽة و لعل ما يسترعي ƍنتباǋنا ǋو كيƽية معالجة التكاليƻ غير 

,      المباشرة Ʀƍ تƦƤƋ كنسبة مئوية مǇ تكلƽة اǗنتاƜ المباشرة لكل نوƳ مƊ ǇنواƳ الكوابل بشروƱ معينة 

ǋ و Ɣحتساƍ حقيقي في Ǌتشوي Ǌعن ǅمما ينج Ɯة الحقيقية لكل منتوƽالتكل Ʃيعك Ǚ في الحقيقة ƇجراǗا اƦ

 ƻالتكالي.  

 Ǌالحالي بالشكل , و علي ǅاƲفي الن Ƙيراƺت ƚحداƍ سسة يستدعيƌة في المƽتحديد التكل ǅاƲن Ǉتحسي ǇƎف

Ʀ و Ɯا كل منتوǌلبƱالمواد التي يت ƻل لتكاليưفƊ Ʃقيا ƾيحق ǐƦل الǚƤ Ǉم ǁل:  

  مƮلحة المحاسبة 



                                              ƼامƲصل الǞال  
 

 192

  .ƨيادة تتبƴ التكاليƻ المباشرة  -

 .ƨيادة عدد مجموعاƘ التكاليƻ غير المباشرة و مسبباƘ التكلƽة  -

 ǁلƦ و ǇمكاǗالمتاحة قدر ا Ƙادر المعلوماƮكافة م ǅداƤستƍ ǉبدور ƔلƱيت Ƙالتحسينا ǉƦǌب ƦƤǕو لعل ا

  :مǚƤ Ǉل 

  .المقالبة مƊ ƴفراد المƌسسة  -

 .اƩ اǕنشƱة المǚحƲة الشƮƤية و قي -

 .تحليل التكلƽة و كيƽية التشƺيل  -

 ǅاƲن Ǉا كاƦƎفABC كبر قدرƊ ƴيتب ǐƦال ǅاƲو النǋ يلƮƽالت Ǉير مƛبك ǐرƲالن Ǌلجانب Ưالتعر ǅت ǐƦو ال 

 Ǉع ǚưف ƻالتكالي ǉƦǋ ƚفي حدو Ɣة التي تتسبƱنشǕا ƩساƊ على Ƙلى المنتوجاƍ مباشرة ƻالتكالي Ǉم

 عند تحديد مجموعاƘ التكلƽة غير المباشرة فǇƎ ( cost pool )لƽة المتجانسة ƍستƤدامǊ لƽكرة مجموعة التك

 سيكوǇ مساǋمة فعالة في تحسيƦǋENICAB Ǉا يعني ǇƊ محاولة تƮميǅ نموƜƦ لƦǌا النƲاǅ في مƌسسة 

 ǅاƲلن ƜƦنمو Ɵقتراƍ في Ƴقبل الشرو ǊنƊ سسة غيرƌة في المƽتحديد التكل ǅاƲنABC سسةƌفي م 

ENICABيجدر بن       ǅاƲالن Ʀǋ ƾبيƱعلية في تƽال Ɣالتجار Ưعلى بع ƳǚƱǗا ǇƊ لىƍ نشير ǇƊ ا

.          سيكوǇ مǇ اǋǕمية بمكاǇ و Ʀلǁ مƊ Ǉجل اǗستƽادة و اǗسترشاد بƱƤواƘ منǌجية Ʈحيحة و دقيقة 

لتƱبيƾ النƲاǅ و التي تǅ و في Ʀǋا اǗيƱار سيتǅ اǗعتماد على بعƯ التجارƔ اǕمريكية و الƽرنسية 

 ǅǌمǋƊ كرƦن Ǉيƛالباح Ǉمجموعة م ƻرƱ Ǉا في دراسة مقدمة مǌưعر:  L-Bescos , C. Mendoza , 

L.Ravignon ǅǋو غير .  

 ƩساƊ على ƜƦنمو ǅميƮو تƊ Ƈجية المتبعة في بناǌالمن ǇƊ القول Ǉيمك Ƙالدراسا ǉƦǋ لىƍ ستناداƎف 

ر العاǅ الموƠư في الشكل التالي حيƚ يتشكل Ʀǋا اǗيƱار مǇ اǕنشƱة في Ɗية مƌسسة يتلƭƤ في اǗيƱا

  :مرحلتيƊ ǇساسيتيǇ و ǋما 

  .ƍنشاƇ دليل اǕنشƱة Ɗو ما يعرƻ بقائمة اǕنشƱة  -

-  ƯغراǕا ƻتلƤة لمƽسعر التكل Ɣحسا. 

 ǅة  : 31شكل رقƱنشǕا ƩساƊ على ƻتكالي ǅاƲن ǅميƮمراحل ت.  

  .ƍنشاƇ قائمة اǕنشƱة  ) : 1( 

  

  

  

) 2 : (  ǅاƲلن ƾبيƱو تƊ ةƽسعر التكل Ɣمراحل حساABC ةƱنشǕعلى ا .  

ǋƊ تحديدƳالمشرو ƻة   داƱنشǕا ƘدواƊ عدادƍ  ةƱنشǕا ƇاƮحƍ
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  .و فيمل يلي سوƻ تنƱرƾ لǉƦǌ المراحل المنǌجية مǚƤ Ǉل تƱبيƾ كل مرحلة على الوحدة محل الدراسة 

III. 1 ةǎǂمة األنƕاء قاǂإن:   

Ǖعلى ا ƨيرتك ǅاƲن ƴưما في وǌة دور مƱنشǕعداد قائمة اƍ يكتسي      Ƈسسة سواƌية مƊ ة فيƱنش

كانƮ Ƙناعية Ɗو Ƥدمية Ü كما تعتبر ǉƦǋ المرحلة المنƱلƾ اǕساسي لنمƦجة المƌسسة نحو التمƛيل اǕفقي 

القائǅ على المدƤل العملياتي وƦǋا مǚƤ Ǉل ƍحƮاƇ كافة اǕنشƱة التي يقوǅ بǌا كل شƭƤ في كل قسƊ ǅو 

  .مƮلحة مǇ مƮالƠ المƌسسة 

قائمة اǕنشƱة يجƊ ƔوǙ تحديد اǋǕداƻ العامة التي يمكǇ للمƌسسة مǚƤ Ǉلǌا تعريƻ  غير ƊنǊ قبل ƍعداد 

 ǅاƲن ƴưو Ƴمتداد مشروƍ ا علىǌǌتوجABC  .   

III. 1. 1 Ǜديد األهداƮت:   

     Ǉƍ تحديد اǋǕداƻ التي ترغƔ المƌسسة في تحقيقǌا يعد مǇ المتƱلباƘ اǕولى Ǘعداد قائمة اǕنشƱة 

 ǐرورư Ʊي شرǋ و ǅاƲن ƴưو ǎول مدƱ سسة علىƌالم ǊلتوجيABC ƾة فيما يتعلƮاƤ ا وǌفي 

و في ما يلي ǅǋƊ اǋǕداƻ العامة التي يمكǇ لمƌسسة .بدرجة الدقة في توƮيƻ مƤتلƻ اǕنشƱة

ENICAB ƴưمسيرة و ƇناƛƊ اǌǌلتعمل على توجي ƾالحالية للسو ƻروƲل الƲ ا فيǌتسعى في تحقيق ǇƊ 

 ǅاƲنABC اǌفي .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ƯغراƋة بƱنشǕا Ʊرب
التكلƽة 

توƨيƴ الموارد على اǕنشƱة  Ƙتحديد المسببا 

اǋǕداƻ العامة لوƴư قائمة اǕنشƱة 
 ǅاƲن ǅميƮعند تABC في ENICAB 

 ƻالتكالي ƯيƽƤت. 
 ǅǌمردوديت Ɣحس Ƈǚالعم ƔƦج. 

 ƍعادة التسعير 
, العمƇǚ , مردودية المنتجاƘ , معرفة تكلƽة اǕنشƱة 

 ƾسواǕا... 
 .تحديد الƱاقة العاƱلة 

 .بيƴ المنتجاƘ اǕكƛر مردودية 
 Ƈǚا للعمǌمنح Ǉالممك ƘاưيƽƤعل قيمة الت ƻالتعر  
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III . 1 .2 ةǎǂمة األنƕمراحل إعداد قا:   

  :     مƊ Ǉجل ƍعداد قائمة اǕنشƱة يجƔ المرور بالمراحل الستة التالية 

   :تحديد فريƼ المشروI : Ʊالمرحلة 

 ǅاƲن Ɵنجا ǇƍABC Ǉالقمة و المسيري ǐمسير Ǉفي البداية مشاركة كل م ƔلƱسسة يتƌية مƊ في 

 متابعتǌا Ʀǋ Üا يعني ǇƊ القيمة المưافة لتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ في المƌسسة العملييǇ في تحديد اǋǕداƻ و

يتجسد بƽاعلية Ʀƍ Ǚƍا كاǇ فريƾ المشروƳ يǅư كل المسƌوليǇ للمشاركة في ƍعداد قائمة اǕنشƱة و Ƥƍتيار 

 Ƙالمسببا.  

  :تتǉƦǋ ǅ الƱƤوة بƋحد الكيƽياƘ التالية :وƲƮ قائمة أنشطة أولية  : IIالمرحلة 

• Ǉتكوي ǅاƲن ǅيǋاƽو م ƻداǋƊ حول Ƴالمشرو ƾفري ABC.   

 .مقابة شƮƤية مƊ ƴكبر عدد مƊ ǇعưاƇ المƌسسة  •

تنƲيƍ ǅجتماعاƘ تǅư كل اǕشƤاƭ و المسƌوليǇ عǇ المƮالƠ المƤتلƽة لمساǋمتǌا في  •

 Ƙفقية و العملياǕة اƱنشǕكرة اƽل ƾالعمي ǅǌƽال.  

  :ة ǋدفيǋ Ǉما لǉƦǌ المرحل :إƙباƖ قائمة األنشطة : IIIالمرحلة 

التƋكد مǇƊ Ǉ كل نشاƱ يعبر فعǚ عما يجرǐ في المƌسسة و Ʀلǁ سواƇ بƤلقǊ قيمة للعمƊ Ƈǚو  -

  .بƎستǚǌكǊ لموارد كƛيرة 

-  ǅاƲائدة النƽل بƤي Ǚ ةƱنشǕعدد ا ǇƊ Ǉكد مƋالت. 

  :و يمكǇ تحقيƾ الǌدفيǇ السابقيǇ بƎتباƳ ما يلي 

•  Ǉبي Ɵلى عدد يتراوƍ لحةƮكل م ǅلى3تقسيƍ  7 ةƱنشƊ .  

 .عدǅ تجاوƨ اǕنشƱة لƤمسيǇ نشاƱ و Ʀلǁ حتى تكوǇ عملية  •

•  Ǉقل مƊ ǁلǌة التي تستƱنشǕا ƴ1تجمي% ǎرƤƊ ةƱنشƊ ƴالموارد م Ǉم . 

  :تعريف كل الملحقاƖ المتعلقة بكل نشاط  : IVمرحلة 

Ʀǌي قائمة لƱو الجدول التالي يع Ʊالمتعلقة بكل نشا Ƙالمعلوما Ǉم Ǉعدد معي ƴتجمي Ɣيج     Ƙالمعلوما ǉ

  .و التي Ʀƍا جمعƘ تعƱي ما يمكǇ تسميتǊ بقاموƩ اǕنشƱة 

 ǅسسة  : 21جدول رقƌفي الم ƨمنج Ʊرورية لكل نشاưال Ƙاقة المعلوماƱب.  
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 Ʊالنشا ǅسƍ  فعالƊ و مجموعةƊ  شكل فعل ƦƤƋي 

 Ǌƽتعري  ǁلƦمقدمة ب Ʊا كل نشاǌالتي يحتوي ǅاǌو الم ƘواƱƤومحدد لكل ال ƾدقي ƻى تعريƱيع

Ʈسسة تƌفراد المƊ ورا مشتركا لكل. 

 ) .مورد Ƥارجي Ɗو مƮلحة داƤلية ( مǇ يƱلƾ النشاÞ Ʊ  المورد

 ) .عميل Ƥارجي Ɗو مƮلحة داƤلية ( مǇ ينƦƽ النشاƱ الموالي Þ  العميل

 .المستعملة مƱ Ǉرƻ النشاƱ , التكنولوجية , التسويقية , المالية , كل الوسائل البشرية مستǌلكةالمواد ال

 

 

  :قياس الزمن الذǎ يستƸرقǈ كل نشاط و الكمياƖ التي ينتجها  : Vالمرحلة 

 ǇƎا فƦǌو ل ǇحياǕا Ɣمحددة في غال Ƙعمال ليسǕا ƨنجاƍ فراد و العمال فيǕا اǌيưالتي يق Ƙالساعا Ǉƍ

 Ǉالتاليت Ǉكرتيƽال ƳتباƎما بǌساسيا و مƊ امرا Ǉا سيكوǌتقييم:  

 بǋƋمية جمƴ المعلوماƘ المتعلقة بƨمǇ و كمياƘ اǗنتاƜ لكل نشاƱ بما توعية اƱǕراƻ المعنية -

و مǋ Ǉنا يتƠư مدǋƊ ǎمية مشاركة . يعمل على تحسيǇ نوعية القراراƘ التي تتǋƦƤا اǗدارة 

 Ƴمشرو Ʀيƽفي تن ǇالعملييABC ǊبيقƱت Ɵكبر لنجاƊ مشاركة Ǉمưسسة مما يƌفي الم .  

ويعد مǖ بƱاقاƨ Ƙمنية بƮورة ,  الƨمǇ و الكمياƘ البحƚ عƱ Ǉريقة لجمƴ المعلوماƘ حول -

و قد تساعد ǉƦǋ اǕداة Ɗيưا , Ɗداة مǚئمة لƦǌا الƺرƊ ( ... Ưسبوعيا , شǌريا ( دائمة Ɗو دورية 

و يعƱي لنا الجدول التالي . على معرفة عدد المسبباƘ لتحميل تكاليƻ اǕنشƱة على ƊغراƯ التكلƽة 

 Ƙاقة لتسجيل الوقƱب Ǉم Ǚاƛالمنتجة م Ƙو الكميا. 

 ǅالمنتجة  : 32شكل رق Ƙمنية و الكمياƨ اقةƱب Ǉال عƛم.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : P.Bescos et Al . OP cit . P : 247 

   – بسكرة –بل المƌسسة الوƱنية لƮناعة الكوا
  :المƮلحة 

 Ɯالمنتو ǅسƍ:  
 ǅر / اليوǌالسنة / الش.  

  
ǅياǕا Ʊالنشا ƨرم Ǉمƨالمنتجة ال ƘالكمياƘاƲحǚم
Ƙالسب  
  اǕحد 
ǇنيƛǗا  
Ƈاƛǚƛال  
ƇربعاǕا 

...........  

...........  

...........  

...........  

........... 

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

................  

................  

................  

................  

................

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

..........
Ƴالمجمو     

  

ƍعداد الباحƛة : المƮدر 
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 Ʋمرحلة التجميVI :  األنشطة Ʋتجمي:  

يتǅ القياǅ بǉƦǌ الƱƤوة مƊ Ǉجل تƽادǌƲƍ ǐار قائمة ƊنشƱة Ʊويلة اǕمر الǐƦ يجعلǌا وسيلة غير عملية 

  :ميعية لǖنشƱة نƦكر و مǇ بيǇ اǕشكال التج. لحساƔ سعر التكلƽة 

  : التجميƲ في عملياƖ تنظيمية   * 

 ǚال التالي تسلسƛالم ǅو يقد ǁمشتر ƻدǋ ƾا و التي تسعى لتحقيǌة المتسلسلة فيما بينƱنشǕا ƴتجمي ǅيت

   .ENICABلǖنشƱة  المكونة لعملية الƽوترة في مƌسسة 

و Ʀلǁ مǇ , مǚƤ Ǉل Ʀǋا المƛال يǌƲر لنا ǇƊ المƮالƠ الƛǚƛة تشترǁ في عملية واحدة و ǋي الƽوترة 

و في Ʀǋا الƮدد نشير ƍلى ǇƊ المداƤل , حيǇƊ ƚ كل نشاƱ يتǅ في مƮلحة معينة , ǚƤل ƛǚƛة ƊنشƱة 

ر مƛل ǉƦǋ العǚقاƘ اǕفقية بيǇ اǕنشƱة و المƮالƠ لكونǌا تعتمد على الǌيكلة التقليدية تƽشل في ǌƲƍا

العمودية القائمة على ƊساƩ مبدƊ المسƌولية و نƱاƾ اǗشراƻ و بƦǌا التجميƴ تستƱيƴ المƌسسة      

ƽاƇة   ƍجتياǋ ƨيكلǌا التنƲيمي العمودǐ نحو ǋيكلة Ɗفقية مرنة تساǅǋ في تحقيƾ اǋǕداƻ بƋكبر قدر مǇ الك

  .و الƽعالية 

   :تجميƲ األنشطة Ʒير المباشرة نحو األنشطة المباشرة  * 

ƊيǇ تكوǇ العǚقة بيǉƦǋ Ǉ الوƲائƻ و المنتوجاƦǋ Ǉƍ ,       Ƙا التجميƴ يƭƤ وƲائƻ الدعǅ بالمƌسسة 

و يعƱي لنا المƛال التالي كيƻ يمكǇ تحميل اǕنشƱة . و ƊغراƯ تكلƽة ƤƊرǎ غير واưحة دائما 

اشرة بسǌولة بƋغراƯ التكلƽة عكƩ اǕ نشƱة الداعمة التي تمر ƊوǙ باǕنشƱة المباشرة لكونǌا Ǚ المب

 ƻالتكالي Ƙة مسبباƱبواس Ưغراǖا لǌتحميل ǁلƦ بعد ǅة ليتƽتلƤالم ƯغراǕا مباشرة باǌتحميل Ǉيمك.  

ƠالƮائيالمǌالن Ɯالمحاسبيةالتجاريةتسيير المنتو 

 Ǉ1 Ǉ2 Ǉ3 Ǉ4 Ǉ5 Ǉ6 Ǉ7 Ǉ8 Ǉ9 اǕنشƱة

 ← X      ← X  ← X   
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 ǅة ا : 33شكل رقƱنشǕنحو ا ƾلحة التسويƮة الداعمة لمƱنشǕا ƴال على تجميƛلمباشرة م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

 

  :التجميƲ في عائƖǘ األنشطة أو وƮائف كبيرة *  

 ƴلى تجميƍ سسةƌالم Ƌا تلجƦǌالعمال و ل Ƴعند مجمو ǅǌƽيل الǌو تس Ʊالتبسي Ǌưغر Ǉيكو ƴا التجميƦǋ Ǉƍ

  ...ƍلƣ , اǗدارة , التسويƾ , اǗنتاƜ , التƮميǅ : قائمة اǕنشƱة في وưائƻ مƛل 

عاƘ السابقة تعمل على جعل قائمة اǕنشƱة التي تƍ ǅعدادǋا Ɗكƛر مǚئمة لمƤتلǇƍ ƻ كل التجمي

  :اǗستعماƘǙ و Ʀلǁ مǚƤ Ǉل 

  .تǚفي التعقيد المتƨايد عند حساƔ سعر التكلƽة  •

•  Ǉو العمليي Ǉالمسيري ƻرƱ Ǉة مƱنشǕقائمة ا ƘدواƊ ستعمالƍ يلǌتس. 

لى تواǇƨ بيǇ تكلƽة تبني النƲاǅ و بمعنى الحƮول ع, الحƮول على نموƊ ƜƦنشƱة مƛالي  •

 ǊيانتƮ 

•  ƦاƤتƍ ا فيǌدامƤستǗ حيحةƮال Ƙول على المعلوماƮفي الح ǅاƲا النƦǋ عةƽمن Ǉو بي

 .القرار 

  الوƲيƽة التسويقية

  :ƊنشƱة مباشرة 
 -  Ǉبائƨيارة الƨ.  
 - Ưالمشاركة في المعار . 
 -  ƜƦنمو ǅميƮت. 
  .Ʊوير سوƾ تجƨئة ت - 

  :اǕنشƱة الداعمة 
 -  Ƙترقية المبيعا.  
 .اǗتƮال  - 
 -  ƣلƍ.  

  :مواƴư التكلƽة 
 -  Ƙمنتجا.  
 -  Ǉبائƨ. 
 -  ƾسواƊ. 
 - ...  

Source : L.Bescos et Al OP.cit .P. 
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III . 1 .3 ةǎǂمة األنƕأدوات قا:   

  :     Ǉƍ تقديǅ المƌسسة Ɗنǌا مجموعة مǇ اǕنشƱة يمكǇ مƍ ǇستƭǚƤ ستة ƊدواƊ Ƙساسية ǋي 

   .قاموƩ اǕنشƱة -

 .بƱاقة اǕنشƱة حسƔ التقسيǅ اǗستراتيجي  -

-  Ƙالعمليا Ɣة حسƱنشǕا ƴتجمي. 

 ) .ƊنشƱة / مƮالƠ ( المƽƮوفة المتقاƱة  -

 .تقسيǅ الوقƘ حسƔ اǕنشƱة  -

 .حساƔ النتيجة حسƔ اǕنشƱة  -

 ƘدواǕا ǉƦǋ Ǉداة مƊ لكل Ɵو فيما يلي شر:  

 Ǘقاموس األنشطة : أو:  

Ǉ البƱاقاƘ التي تƻƮ مƤتلƻ اǕنشƱة المنƦƽة في المƌسسة و يمكǇ يتكوƦǋ Ǉا القاموƩ مǇ مجموعة م

  :تقديǅ نموƜƦ لبƱاقة وƽƮية لنشاƱ ما موưحا في الشكل التالي 

 ǅ34جدول رق :  Ǉمعي Ʊية لنشاƽƮاقة وƱلب ǅعا ƜƦنمو.  

 Ʊالنشا ǅسƍ 

Ʊا النشاƦǋ اǌمưالتي ي ƘاƇجراǗتحديد ا:   
*    

 *    
*    

   :الوسائل المستعملة
  *  

*    
Ʊا النشاƦǋ Ǉبائƨ:   

*    
*    

Ʊا النشاƦǋ موردو:   
*    
*    

Ʊالنشا Ʃوسائل قيا:   
*    
*   

  

 
Source : Adapte de : L.Bescos et Al .OP cit. P : 254 
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  :و يمكǇ تقديǅ قاموƩ مقترƟ لنشاƱ الشراƇ في المƌسسة محل الدراسة كما ǋو موƠư كاǓتي 

 ǅفي الوحدة محل الدراسة  : 35شكل رق Ƈالشرا Ʊلنشا Ɵمقتر Ʃقامو.  

 Ƈالشرا Ʊنشا 

  :ƇاƘ النشاƍ Ʊجرا

  .تƱƤيƍ ƱحتياجاƘ المƌسسة مǇ المواد اǕولية   * 

 .ƍجراƇ مناقƮة وƱنية Ɗو دولية   * 

 *   Ǉل المورديưفƊ تيارƤƍ. 

 .تنƽيƦ الƱلبية   * 

 .متابعة الƱلبية   * 

 .ƍستǅǚ الƱلبية   * 

 *   Ǉالموردي ǅتقيي. 

   :الوسائل المستعملة 

 *   ǇوƽƲالمو.  

 *  ǚعǗا ƴلي مراجǓا ǅ. 

 *   ǁوسائل النقل و الجسر المتحر. 

 Ʊا النشاƦǋ Ǉبوƨ:   

  قسǅ المحاسبة   * 

 Ʊا النشاƦǋ موردو:   

 *   ƜنتاǗا ƱيƱƤلحة تƮم.  

 *   ƾلحة التسويƮم. 

 *   Ƈمديرية الشرا. 

 Ʊالنشا Ʃوحدة قيا:   

 .عدد ƱلبياƘ المواد و قƴƱ الƺيار   * 

  

  

  

 

  . ة ƍعداد الباحƛة باǗعتماد على بياناƘ المƌسس: المƮدر 
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  :ƒ الجزƅ اǕستراتيجي بطاقة األنشطة حس: ƙانيا 

Ʊنشا ƨستراتيجية  عندما يرتكƍ ƇاƨجƊ سسة حول عدةƌالم( Segments strategiques ) ƻتعري ǇƎف 

 Ǉة المشتركة بيƱنشǕا Ǉستراتيجي عƍ Ƈƨة بكل جƮاƤة الƱنشǕا ƨرورة تمييưا يستدعي بالǌتƱنشƊ

وǇ الوƲيƽي Ɗو ما يسميǊ البعǉƦǋ Ư اǕنشƱة المشتركة ǋي التي تƽسر Ʋاǋرة التعا, جƨئيƊ Ǉو Ɗكƛر 

و ưمǇ كل جƇƨ يمكǇ مǚحƲة اǕنشƱة .  المتواجدة بيǇ اǕجƨاƇ ( la synergie )بƋفưلية الƨيادة 

 Ǉبوƨ وƊ Ɯمنتو Ǉكا Ƈة سواƽتكل Ưكل غر Ɣة حسƽنƮاقة . المƱقتراحا لبƍ لنا الجدول التالي ǅو يقد

   .ENICABاǕنشƱة حسƔ اǕجƨاƇ اǗستراتيجية لمƌسسة 

 ǅسسة : 22الجدول رقƌلم Ƙالمنتوجا Ɣة حسƽنƮة مقترحة مƱنشƊ اقةƱبENICAB.   

 اǕنشƱة
جƇƨ الكوابل 

 بمƤتلƊ ƻنواعǌا

 PVCجƇƨ مادة 

compound  

 Ƙالبكرا Ƈƨج

 الƤشبية
اǕنشƱة المشتركة

  شراƇ المواد اǕولية

  اƇ قƴƱ الƺيارشر

ƻاريƮتسديد الم  

ƜنتاǗمر باǕا  

  ƍعداد اƘǙǓ و مناولة المواد

  القلد

  الƽƲر

  العƨل

ƔويƦالت  

ƴƱالق  

Ɣالتركي  

 ƍعداد الƽواتير

 ƍعداد العقود

ƜنتاǗا ƱيƱƤت  

  مراقبة الجودة

Ƙيل المبيعاƮتح  

  التنسيƾ و المتابعة

  التنƲيǅ و اǗعǅǚ اǓلي

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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ƜنتاǗنقل ا X 

  

بƱاقة اǕنشƱة حسƔ اǕجƨاƇ اǗستراتيجية للمƌسسة باǗعتماد على رقǅ اǕعمال الǐƦ كما يمكƍ Ǉعداد 

 :يحققǊ مƴ كل عميل و يمكǇ تقديǉƦǋ ǅ البƱاقة كالتالي 

 ǅكل عميل  : 23جدول رق ƴم ƾعمال المحقǕا ǅرق Ɣاقة مقترحة حسƱب.  

 اǕجƨاƇ اǗستراتيجية

عمƤƈ ƇǚروǇ مشتركة ول اǕجنبيةالد ƻريǌك ƨاƺسونل 

 العملياƘ و اǕنشƱة

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

   X 

 

Ɯوير المنتوƱت  

Ɯالمنتو ƘاƽƮتحديد موا  

Ʊتحديد الشرو  

  التسعير

  المƽاوưة

Ƙالمبيعا Ʊتنشي  

  رقابة الجودة

ƴالبي Ʊترقية نقا  

 تƱوير Ʈورة المƌسسة

 

 بمعالجة Ʈحيحة لتحليل تسمǉƦǋ Ơ البƱاقة بمǚحƲة اǋǕمية النسبية لكل جƍ Ƈƨستراتيجي كما تسمƊ Ơيưا

 ƇاƨجǕا ǉƦǌالمردودية ل.  

  :تجميƲ األنشطة في عملياƙ : Ɩالƙا 

 ǅưت Ƙة عملياƛǚƛ Ǉيبي ǐƦالشكل التالي وال Ǉيقة مƛول على وƮبالح Ơتسم ƴريقة في التجميƱال ǉƦǋ Ǉƍ

  .مجموعة مǇ اǕنشƱة 

 اǕنشƱة العملية

ƘلبياƱمعلجة ال
   ƘلبياƱدراسة ال

 و تسجيلǌا

تحưير متابعة 

 الƱلبية
تحƮيل المبيعاƘ الƽوترة

تسيير 

Ƙالحسوما 

 ƱيƱƤعملية الت

Ɯنتاǘل 

 ƘلبياƱدراسة ال

 ƻرƱ Ǉالمقدمة م

Ƈǚالعم 

ƦƤƊ قرار 

ƜنتاǗا 

 ƱƱƤعداد مƍ

Ɯنتاǘل ǐرǌش

 Ƙانياƨعداد الميƍ

 التقديرية
- 
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Ƈت عملية الشراƘحتياجاǗحديد ا 
Ƥƍتبار 

Ǉالموردي 

بعƊ ƚمر 

Ƈالشرا 
 مراقبة النوعية

 Ƙمستحقا Ơمن

Ǉالموردي 

  ) :مصالƞ /أنشطة( المصƻوفة المتقاطعة : رابعا 

تعد ǉƦǋ اǕداة ƦاǋƊ Ƙمية كبيرة Ǖنǌا تبيǇ كيƽية تمƛيل المƌسسة بƱريقة Ɗفقية Ü و يسمƦǋ Ơا التمƛيل 

ǌƲƍ ǐيل العمودƛالتم ƴيƱيست Ǚ سسة و التيƌالم ƠالƮم Ǉالموجودة بي Ƙقاǚالع ƻتلƤار مǌƲƎا بǋار      .

و يتǅ تقديǅ مƛال عǇ العǚقاƘ التي يمكǇƊ Ǉ تتواجد بيǇ المƮلحة و باقي المƮالƠ اƤǕرǎ في مƌسسة 

ENICAB و المجسد في الجدول التالي :  

 ǅ24جدول رق :  ƠالƮلحة المحاسبة التحليلية و باقي المƮم Ǉالموجودة بي Ƙقاǚالع Ǉال عƛم.  

ƊنشƱة مƮلحة المحاسبة 

 التحليلية

مƮلحة 

 Ǉماư

 النوعية 

المƮلحة 

 التجارية

مƮلحة 

تسيير 

 الكوابل

Ǘلحة  دارةاƮم

المحاسبة 

 العامة

مƮلحة 

مراقبة 

Ƙالحسابا 

مƮلحة 

تسيير 

Ƙالملحقا 

حة مƮل

Ƙالمشتريا

مƮلحة 

اǕجور 

مƮلحة 

 المالية

 . حساƊ Ɣسعار التكلƽة لمƤتلƻ المنتجاƘ : العملية 

   X       اǕولية ƍستǅǚ كشوفاƘ المواد 
  ƍ         Xستǅǚ كشوفاƘ اǕجور

ƘكاǚتǋǗا Ƙكشوفا ǅǚستƍ          X 
Ƙمراقبة الكشوفا     X      

       ƍ  X  Xعداد بƱاقة Ɗسعار التكلƽة 

  .تسيير المنتوƜ النǌائي : العملية 

 Ɯنتاƍ ولƮستقبال وƍ

 المنتوجاƘ و تقييدǋا 
X          

Ƥتقييد الم Ƙرجا   X        
 ǅǚستǗمراقبة فواتير ا  X         
      X     تقييد العملياƘ الشǌرية 

  تقييǅ الƘǚưƽ و المǌمƘǚ : العملية 

Ƙǚمǌو الم Ƙǚưƽتقييد ال       X    
 ƴالبي Ƙتقييد عمليا  X         

 الجرد في نǌاية السنة : العملية 

     ƍ      Xستǅǚ كشوƻ الجرد
التقييǅ للƽروقاƘ حسƔ سعر 

 التكلƽة 
   X       
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  ƍعداد كشوفاƘ سونلƺاƨ و كǌريƻ : العملية 

 Ǉللعميلي Ƙالمبيعا ǅتقي  X         

ƍرسال الكشوفاƍ Ƙلى 

 المƮلحة التجارية 

 X          

  

  

   :تقسيم الوقƖ على األنشطة: Ƣامسا 

نة تكلƽة كل نشاƱ مقاƩ بالساعاÜ Ƙ و ǋنا يتǅ تكتسي ǉƦǋ اǕداة ǋƊمية بالƺة لكونǌا تسمƠ بمعرفة و مقار

  :التساƌل حول عدة نقاƱ مƛل 

• Þ وقتا كبيرا Ʊا النشاƦǋ ƨنجاƍ ƾرƺل يستǋ  

ǋل يمكǇƊ Ǉ ينجƦǋ ƨا النشاƱ بكيƽية متميƨة عǇ المنافسيǇ مƴ تحقيƍ ƾرưاƊ Ƈفưل  •

Þ Ƈǚللعم 

  :حساƒ النتيجة حسƒ األنشطة :سادسا 

 ǅاƲيعمل نABCحس ƚستحداƍ ة      علىƱنشǕا ƻرƱ Ǉلكة مǌار الموارد المستǌƲƍ Ǉم Ǉنتيجة يمك Ɣا

 ǁǚǌستǗا اƦǌالحقيقية ل Ƙعتماد على المسبباǗبا ǁلƦ قائمة . و Ǉقا مǚƱنƍ النتيجة Ɣعداد حساƍ ǅو يت

 :Ǉكما يقدǅ النموƜƦ التالي مƛاǙ عǇ حساƔ النتيجة وفقا للحالتيǇ التاليتي. اǕنشƱة التي تƍ ǅعدادǋا سلƽا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .تǅ الحƮول على قائمة ƊنشƱة مƮلحة الماحسبة التحليلية مǚƤ Ǉل مقابلة شƮƤية مƴ رئيƩ المƮلحة 
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  . في حالة منتوƚ واحد مƲ تعدد األجزاƅ اǕستراتيجية ABC حساƒ النتيجة حسƒ نظام –  أ 

 ǅ25جدول رق :  ǅاƲن Ɣة حسƽاقة سعر التكلƱال على بƛمABC Ƈǚالعم Ǉواحد للعديد م Ɯلمنتو .  

 ƨاƺسونل  ƻريǌك  ǇريƤƈ Ƈǚعم  Ƴالمجمو 

  رقǅ اǕعمال 

  : تكاليƻ مباشرة - 

  مواد Ɗولية  

اليد العاملة  

 المباشرة 

    

    الǌامƫ على التكاليƻ المباشرة 

  -Ƈة الشراƱنشƊ ƻتكالي   

  -ƚمراقبة الحدو ƻتكالي  

  - ǇوƨƤتسيير الم ƻتكالي  

  - ǁǚتǋǗا ƻتكالي  

    

 ƜنتاǕا ƻعلى تكالي ƫامǌال     

    ƊنشƱة تسويقية و بيعية -  

   ƊنشƱة ƍدارية -  

 كاليƤ ƻاƮة   ت-  

    

     النتيجة 
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 ƒ  – نظام ƒالنتيجة حس ƒحسا ABCفي حالة وجود منتوجين : 

 ǅ26جدول رق :  Ǉة لمنتوجيƽاقة سعر التكلƱب Ǉال عƛم.  

 منتوƔ Ɯ  منتوƊ Ɯ اǕغراƯ و اǕنشƱة 

   الكمياƘ المنتجة 

  رقǅ اǕعمال 

  .  ƍستǁǚǌ المواد اǕولية -  

 .ليد العاملة المباشرة   تكلƽة ا-  

  

    ).1( الǌامƫ على التكاليƻ المباشرة 

  اǕنشƱة المستǌلكة 

Ƙتسيير المشتريا  

  رقابة الجودة 

  تƱƋير الورشة 

 تƮميǅ منتوƜ جديد 

  

    ) 2( تكلƽة اǕنشƱة 

    )ǋ )1( - ) 2امƫ المساǋمة 

 ƫامǌنسبة ال   

  

ǕنشƱة المقدمة للمƌسسة سوƻ تسمƠ بنمƦجة المƌسسة بكيƽية و كƮǚƤة لما سبƾ يمكǇ القول ǇƊ قائمة ا

وǉƦǋ النمƦجة سوƻ تكوƊ Ǉداة فعالة لكافة . مƤتلƽة عǇ النمƦجة الكǚسيكية القائمة على الǌيكل الوƲيƽي

  :مسيريǌا و Ʀلǁ مƊ Ǉجل 

الحƮول على سعر تكلƽة Ɗكƛر دقة لمƤتلƻ اǕغراƯ التي يرغƔ معرفة ǋامƫ الربحية فيǌا  -

  ...عمƊ , Ƈǚسواƾ , توجاƘ من, 

 الǐƦ يعد المدƤل اǕكƛر مǚئمة مABM ƴالتوجƊ Ǌكƛر نحو مدƤل التسيير بواسƱة اǕنشƱة  -

 .التƱوراƘ الحالية لسوƾ شديد المنافسة و لعمƊ Ƈǚكƛر تƱلبا و وعيا 

 .تحسيǇ تنƲيǅ المƌسسة بالتوجƊ Ǌكƛر نحو الǌيكلة اǕفقية المرنة  -
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III .2 ǫاǒبيق نǎت ABC ل الدراسةƮة في المؤسسة مǎǂاألن ǈعلى بع:   

     Ǉƍ اǗعداد لقائمة اǕنشƱة المنجƨة داƤل المƌسسة سوƻ يمكǇ مǇ حساƔ سعر التكلƽة بƋكƛر دقة كما 

يساعد Ɗيưا في تحديد مردودية الƨبائǇ و اǕسواƾ لǉƦǌ المƌسسة و Ʀلǁ باǗعتماد على المبدƊ اǕساسي 

  :Ɗساسا في لǉƦǌ الƱريقة و المتمƛل 

  .تحديد الموارد المستǌلكة مƱ Ǉرƻ اǕنشƱة  -

 .ربƱ الموارد اǕنشƱة  -

 .تحديد اǕنشƱة المستǌلكة مƱ ǇرƊ ƻغراƯ التكلƽة  -

و بالتركيƨ على ǉƦǋ الƱƤواƘ اǕساسية يمكǇ التوƮل ƍلى تكلƽة Ɗكƛر دقة لمƤتلƊ ƻغراƯ التكلƽة محل 

و يعƱي الشكل . اǕسواÜ ƾ اǕجƨاƇ اǗستراتيجية و العمƇǚ اǋǗتماǅ بالمنتوجاƘ المƤتلƽة مǇ الكوابل Ɗو 

  .التالي تƮورا اكƛر وưوحا عǇ كيƽية تتبƴ و تحميل التكاليƻ على اǕنشƱة و ƊغراƯ التكلƽة 

 ǅ36شكل رق :  ǅاƲن Ɣة حسƽسعر التكل Ɣلحسا ǅيل عاƛتمABC.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تقسيǅ المƮالƍ Ơلى  ƊنشƱة  -1

  .تحديد اǕنشƱة المستǌلكة مƱ Ǉرƻ المنتوجاƊ Ƙو ƊغراƯ التكلƽة -2

  

  

  

 Ʊ1نشا 

تكاليƻ مباشرة

 Ʊ3نشا 

 Ʊ5نشا 

 Ʊ7نشا 

 ةتكاليƻ مباشر

 Ʊ1نشا 

 Ʊ2نشا 

 Ʊ4نشا 

 Ʊ6نشا 

Ɗ Ɯمنتو 

Ɣ Ɯمنتو

 Ʊ1نشا 

 Ʊ2نشا 

 Ʊ3نشا 

 Ʊ4نشا 

 Ʊ5نشا 

 Ʊ6نشا 

 Ʊ7نشا 

Ǉلحة التمويƮم  

ƜنتاǗلحة اƮم 

 المƮلحة الǌيكلية

 المƮلحة التسويقية

ǎرƤƊ ƠالƮم 

  تƮƤيƭ مباشر
 ƻتكالي

  مباشرة

 ƻتكالي

غير 

 مباشرة
سة
ƌس
لم
ƻ ا

الي
تك

ي 
مال
ƍج

 

  .إعداد الباحثة:المصدر 

شر
مبا

ر 
غي

 ƭ
Ʈي
Ƥت

  

ج 
تو
من
ال

1 
ج 
تو
من
ال

2 

1 

2 
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و نƲرا لتعدد اǕنشƱة في الواقƴ العملي فǚư عǇ تعقدǋا و Ʈعوبة الربƱ بينǌما و بيƊ ǇغراƯ التكلƽة 

ƱنشǕا Ưتيار بعƤƍ Ǉيتعي ǊنƎسسة فƌة في المƽتلƤالم ǅاƲن ƾبيƱت ǅة ليتABC تحديد ǅƛ Ǉا و مǌعلي 

 Ƙة على المنتوجاƱنشǕا ǉƦǋ ƻتكالي ƭيƮƤفي ت ǅدƤة التي تستƽالتكل Ƙمسببا.  

 ƱرتباǗول على معامل اƮجل الحƊ Ǉنحدار المتعدد مǗتحليل ا ƔسلوƊ عتماد علىǗا ǅا و قد تƦǋ( R ) 

باƘ التكلƽة المƤتارة و Ʀǋا مƊ Ǉجل Ƥƍتيار الǐƦ يقيƩ درجة ƍرتباƱ التكاليƻ غير المباشرة مƴ مسب

 ƾبيƱمحل ت Ǉة التالية لتكوƱنشǕا Ưتبار بعƤƍ ǅو قد ت ƻالتكالي ƴعلى مǕا ƱرتباǗا ƘاƦ ةƽالتكل Ƙمسببا

 ǅاƲنABC اǌعلي :  

 Ǘستراد : أوǕنشاط ا :  

ة اǗنتاƜ تتǅ مǇ الدول لقد سبƾ و Ɗ ǇƊشرنا ƍلى ǇƊ عملية التمويǕ ǇغلƔ المواد اǕولية الداƤلة في عملي

 ƾوƽا ما يǌستراد عالية تشكل نسبتƍ ƻسسة تتحمل بتكاليƌا يجعل المƦǋ جنبية وǕة المواد %50اƽتكل Ǉم 

و مƦǋ Ǉا المنƱلƍ ƾرتƋينا Ƥƍتبار Ʀǋا النشاƱ اǕساسي مƊ Ǉجل دراسة فعالياتǊ و كƦا تحديد . في حد Ʀاتǌا 

 Ǌƽتكالي Ǌموج.  

Ǝسسة بƌالم ǅو مادتي  و عموما تقو Ɣانيا على الترتيƱر و بريƮم Ǉم ǅلمنيوǕو ا Ʃستراد مادتي النحا

PRC و PVC بلجيكا Ǉم  . ǇميƋو الت ǐالنقل البحر ƻا تكاليǌر مما يحملƤة البواƱا بواسǌجلب ǅيت ƚحي

و بعد وƮولǌا للميناƇ يتǅ التƽريƸ بواسƱة Ɗجƨǌة التƽريƸ و اǕحƨمة الناقلة حتى يتƍ ǅيƮالǌا ƍلى 

و بƦǌا تتحمل المƌسسة لكل مǇ تكاليƤ ƻدماƘ الميناƊ . ( Ƈحيانا يتǅ النقل بشاحناƘ المƌسسة ( احناƘ الش

 للحمولة باưǗافة ƍلى مƮاريƻ 1200و العبور و الجمركة و كƦا تكاليƻ النقل البرǐ التي تقدر بـ 

 ǐالبر ǇميƋالت.  

Ǖا العامل اǌنƊ المستوردة Ƙعتبار الكمياƍ Ǉيمك ǊنƎا فƦǌا و بƦǋ Ƙو وق ƻفي تكالي ǅيتحك ǐƦساسي ال

  :النشاƱ مما يعني Ɗنǌا موجǊ تكلƽة جوǋرǐ لƦǌا النشاƱ و Ʀǋا ما يǌƲرǉ لنا الجدول التالي 
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 ǅل السداسي  : 27جدول رقǚƤ سترادǗا Ʊنشا ƻبتكالي ǅلمنيوǕو ا Ʃالنحا Ǉالمستوردة م Ƙقة الكمياǚع

 Ǉول مǕ2004ا.   

 )ǇƱ(ردة الكمياƘ النستولبعƯ المواد) دƜ(تكاليƻ اǗستراد  الƱلبية

1 2511291.34 190.091 

2 14840735 1743.427 

3 1102024.78 149.645 

4 3960481.6 398.083 

5 422879.94 292.354 

6 679152.72 316.44 

7 5850915 499.966 

8 5428817 493.86 

9 4096009.53 314 

10 5072243.26 384.883 

Ƴ4782.749 4774367.17 المجمو  

  

  

  

 ƱرتباǗمعامل ا( R) = 0.97  

 Ɣا المسبƦǋ Ɣحس ƻير التكاليƺ8442.28: معامل ت  

  736616.1: التكاليƻ الƛابتة 

وƍنǚƱقا مǉƦǋ Ǉ المعƱياƘ يمكǇ تلƤيƭ البياناƘ المالية و غير المالية المتعلقة بƦǌا النشاƱ في الجدول 

  :التالي 

  

  

  

  

  

  .ƍعداد الباحƛة باǗعتماد على لبياناƘ مƮلحة المشترياƘ : المƮدر 
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 ǅستراد  : 28جدول رقǗا Ʊنشا ƻلتكالي Ɣكمسب ǅلمنيوǕو ا Ʃالنحا Ǉالمستوردة م Ƙالكميا.  

 Ɣة حسƽنƮالكلية م ƻالتكالي

 مسبƔ التكلƽة

 Ʊالنشا ƔمسبƔالمسب ǅير حجƺمعامل ت

ƻالتكالي 

التكاليƻ الكلية 

Ʊللنشا 

تكاليƻ متƺيرة 

 كلية

تكاليƛ ƻابتة 

التكلƽة 

الوحدوية 

Ɣللمسب 

 Ƙالكميا

المستوردة 

)ǇƱ( 

4782.749 8442.28 47743467.1740377306.23 7366161 9982.4

  

  

 ƾفي الجدول الساب Ƈلما جا Ơيưو فيما يلي تو:  

 ǇƱ و ǋو عبارة عǇ الكمياƘ اǗجمالية 4782.749حجǅ مسبƔ التكلƽة لنشاƱ اǗستراد ǋو   * 

   ) .2004نة السداسي اǕول مǇ س( المستوردة مƱ Ǉرƻ المƌسسة ǚƤل الƽترة 

التكاليƻ الƛابتة الكلية للنشاǋ Ʊي عبارة عǇ مجموƳ التكاليƻ المتƺيرة الكلية و التكاليƻ الƛابتة         * 

  .ǚƤل الƽترة المعنية ) الملتǅƨ بǌا و الƛابتة في اǕجل القƮير ( 

ƺير التكاليƻ حيƚ التكاليƻ المتƺيرة الكلية ǋي عبارة عǇ عدد مسبباƘ التكلƽة مưروبا في معامل ت  * 

  .يقيƦǋ Ʃا اƤǕير مقدار تƺير التكاليƻ لƦǌا النشاƱ عندما يتƺير مسبƔ التكاليƻ بوحدة واحدة 

 *       ǁلة الجسر المتحرƈو ǇƨƤالم ǁǚتǋƍ ƻاريƮا كمǌب ǅƨالملت ƻالتكالي Ƴي مجموǋ ابتةƛال ƻالتكالي

بقى نسبتǌا ƛابتة رغǅ التƺير في حجǅ المسبƔ وǉƦǋ التكاليƻ ت.و كƦا التكاليƻ الƛابتة في اǕجل القƮير 

  .كما Ɗنǌا ƛابتة على مستوǎ الوحداƘ المنتجة حيƊ ƚنǌا ستشكل جƇƨ مǇ تكلƽة المنتƝ النǌائية 

التكلƽة الوحدوية للمسبǋ Ɣي عبارة عƍ Ǉجمالي التكاليƻ المتبعة لƦǌا النشاƱ مقسوما على عدد   * 

  .مسبباƘ التكلƽة 

Ʃƽبن ƦƤƋن ƻا و سوƦǋالمناولة Ʊبنشا ƾو المتعل ƾحǚعداد الجدول الƍ عند ǉǚعƊ الواردة ƘاƲحǚالم .  

  :نشاط مناولة المواد األساسية : ƙانيا 

 Ǉكبير م Ɣيعد على جان ǐƦو ال Ʊا النشاƦǋ على ƻشراǗولية باǕالمواد ا ǇوƨƤلحة تسيير مƮم ǅتقو

ƤشƊ , Ɣلمنيوǅ , نحاƩ ( مواد اǕولية الƨǚمة اǋǕمية في المƌسسة Ʀƍ Ü تعمل ǉƦǋ المƮلحة على توفير ال

  .ǗحƮائية ƍعداد الباحƛة باǗعتماد على بياناƘ مƮالƠ المƌسسة و التحليƘǚ ا: المƮدر 
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 ,PVC (  يرةƤǕا ǉƦǋ ƔلƱ ا علىƇا بناƦǋ نتاجية وǗا Ƙالورشا ƻتلƤعلى . لم ƳǚƱǗل اǚƤ Ǉو م

  :Ʊبيعة العمل في المƤاǇƨ فƎنǊ يمكǇ توưيƠ مƤتلƻ المǌاǅ لǉƦǌ المƮلحة فيما يƋتي 

 *   Ǉالتموي ƱيƱƤت :Ǘا ƱيƱƤبت Ǉالتموي Ƴفر ǅيقو ƘاƱƱƤم Ǉقا مǚƱنƍ وليةǕالمواد ا Ǉم Ƙحتياجا

البيƴ المرسلة مƱ Ǉرƻ مƮلحة التسويƾ و Ʀǋا باǗعتماد على البƱاقاƘ التكنولوجية لكل منتوƜ و بعدǋا 

  . المƱƱƤ التمويني ƍلى مƮلحة الشراƇ يتƍ ǅرسال 

ǅ فحƭ المواد المشتراة مǇ بعد عملية الشراƇ و قبل دƤول البưاعة ƍلى المƤاǇƨ يت: ƍستقبال المواد   * 

 ǅيجابي يقوǗو في حالة التقرير ا ƘاƽƮا للمواǌابقتƱحية المواد و مǚƮ Ǉكد مƋابر للتƤلحة المƮقبل م

 ǇƨاƤالم Ƴرƽا لǌتسليم ǅول ليتƤول الدƮستقبال بتحرير وǗا Ƴا , فرǌعلي ƻيشر ǇنيƨƤم ǁناǋ Ǉا Ʀƍ

مواد على الرفوƻ حسƊ Ɣرقاǅ التƮنيƻ الƤاƮة بǉƦǌ رئيƩ المǇƨƤ و ƊمينيǇ لǊ و ǋما يقوماǇ بترتيƔ ال

 ǇوƨƤاقة المƱا في بǌبتسجيل Ǉالمواد كما يقوما.  

 *   Ƙلى الورشاƍ المواد ƻرƮ : ةƱا بواسǌرفƮ ǅيت ǊنƎنتاجية فǗا Ƙلى المواد في الورشاƍ عند الحاجة

و الورشة التي ƮرفƘ وƮل الƤروƜ الǐƦ يحررƊ ǉميǇ المǇƨƤ يحدد فيǊ نوƳ و كمية المواد المƮروفة 

  .لǌا 

, تƱƤيƱ التمويǇ :  وعليǊ نجد ǇƊ مǌاǅ نشاƱ تسيير المƨƤوناƘ يتجلى في ƛǚƛة Ɗدوار Ɗساسية و ǋي 

 Ƙلى الورشاƍ اǌƽريƮت Ü ستقبال الموادƍ.  

 Ʊية لنشاƽالبنود التكال Ưبع ƴتتب Ǉيمك ǊنƊ ǇƨاƤالم Ƴفر Ʃرئي ƴية مƮƤفادتنا المقابلة الشƊ ا وقدƦǋ

  : والتي تمƛلƘ في مايلي ) اǕلمنيوǅ و النحاƩ ( المواد اǕساسية مناولة 

وǋي تتعلƾ بتكاليƻ اليد العاملة Üحيƚ يشرƻ على Ʀǋا النشاƱ كل مǇ رئيƩ المƮلحة  : تكاليف مباشرة

 Ʃرئي Ǌنجد في ǐƦستقبال الǗا Ƴما فرǋو Ǉعلى فرعي ƻشراǗير اƤǕا اƦǋ ويتولى ƘوناƨƤومسير الم

 ǇعواƊو Ƴرƽال ƻوالمكل ƇمناǕا Ǉم Ǉنيƛƍو ǇƨƤالم Ʃرئي Ǌنجد في ǐƦال ǇƨاƤالم Ƴوفر Ƹريƽوالت Ǉالشح

ǁبقيادة الجسر المتحر.  

وتتمƛل Ɗساسا في ǋƍتǁǚ مستودعاƘ التƨƤيǇ وǋƍتƈ ǁǚلة الجسر المتحرƦǋÜ ǁا ƍلى  :تكاليف Ʒير مباشرة

يÜ ƻوفي ƦǋاالƮدد تجدر اǗشارة جانƔ تكاليƻ اǗنارة والماƇ التي تكوǇ جƇƨا بسيƱا مǉƦǋ Ǉ التكال

 Ɣا ما يقارǌتقدر نسبت Ʀƍ نتاجيةǗا ƻالتكالي Ǉا كبيرا مƇƨج Ǉتكو Ƈرباǌالك ƻتكالي ǇƋĂلƍ0.60 Ǉم 

 ǐالسنو ǁǚǌستǗا. 

Ʀǋا ومǚƤ Ǉل فحƭ عملياƘ اǗستǅǚ و الƮرƻ في Ʀǋا النشاƱ فƎنǊ يمكƍ Ǉعتبار وƮول الدƤول 

  : Ʀǋ ƻا النشاƱ على المراكƨ اǗنتاجية وƦǋا مايبينǊ الجدول التاليوالƤروƊ ƜسƩ منƱقية لتƮƤيƭ تكالي
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 ǅر :  جدول رقǌشǕل اǚƤ Ʃو النحا ǅلمنيوǕا Ǉالمناولة م Ʊنشا ƻبتكالي ƻرƮال Ƙقة عدد مراǚع

 Ǉ2003العشرة م.   

  

  عدد مراƘ الƮرƻ في الƽترة 

 Ƙتراƽرية(الǌش(
 ǇمكƊ التي ƻالتكالي

 )Ɯد(تتبعǌا 
ǅلمنيوǕا Ʃجمالي النحاǗا 

1 448359.00 3 3 6 

2 442358.00 3 1 4 

3 457358.00 4 5 9 

4 454229.00 6 2 8 

5 455263.00 5 3 8 

6 458040.00 6 3 9 

7 461357.00 5 5 10 

8 317284.00 - - - 

9 462220.00 5 5 10 

10 467857.00 4 8 12 

Ƴ76 35  41 4424325.00 المجمو 

  

  

  

Ǘمعامل ا Ʊرتبا)R( :0.86.   

Ɣا المسبƦǋ Ɣحس ƻير التكاليƺ11063.5: معامل ت .  

  . 358379.9: التكاليƻ الƛابتة

وƍنǚƱقا مǉƦǋ Ǉ المعƱياƘ يمكǇ لنا تلƤيƭ البياناƘ المالية و غير المالية المتعلقة بƦǌا النشاƱ في 

  :الجدول التالي 

  

  

  ƍ1عداد الباحƛة باǗعتماد على بياناƘ مƮالƠ المƌسسة : المƮدر
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 ǅ29جدول رق :  Ʊنشا ƻلتكالي Ɣكمسب ƻرƮال Ƙعدد مرا Ʃو النحا ǅلمنيوǕا Ǉالمناولة م.  

حجǅ  مسبƔ النشاƱ التكاليƻ الƛابتة حسƔ التكلƽة

Ɣالمسب

معامل تƺير 

ƻالتكالي 

التكاليƻ الƛابتة 

Ʊيرة  الكلية للنشاƺمت ƻتكالي

 كلية

تكاليƛ ƻابتة في 

 اǕجل القƮير

التكلƽة 

 الوحدوية

 ƻرƮال Ƙعدد مرا

 ƘǙوƮو عدد وƊ

ƜروƤال 

76 11063.544424325 840826 3583499 58214.80 

Ɯل /دƮو.

  

  

 وƮل ƤروƜ و Ʀǋا بمعدل 76مǚƤ Ǉل الجدول السابƾ يǌƲر ǇƊ حجǅ مسبƔ التكاليǋ ƻو 

  .دƜ لكل وƮل 58214.80

  : نشاط رقابة جودة المنتجاƙ : Ɩالƙا 

 مƱ Ǉرƻ يƤتƭ مركƨ المراقبة المتواجد على مستوǎ المƮنƴ بمراقبة جميƮƊ ƴناƻ الكوابل المنتجة

 ǅالكوابل يت ƳنواƊ Ǉم Ƴكل نو Ǌمƨما يستل Ɣة حسƽتلƤنتاجية المǗبعد المرور بالمراحل ا ǊنƊ Ʀƍ سسةƌالم

  .ƍرسال عينة مǇ المنتوƜ النǌائي لƽحǌƮا 

 ƻلية و يشرƨول بمراقبة الكوابل المنǕا Ƴرƽال ƭتƤي ƚحي Ǉنيƛƍ Ǉالمراقبة فرعي ƨا و نجد في مركƦǋ

 تǅư رئيƩ الƽرƳ و مساعد لǊ يقوماǇ بالتƋكد مǇ مƱابقة الكوابل للمواƽƮاƘ مǇ على ǉƦǋ العملية فرقة

 ƚالمقاومة : حي Ü رƱالق Ü ǁالسم ... Ƙعلى البكرا ƴưة توƮاƤ اقةƱعلى ب ƘاƲحǚتسجيل الم ǅو يت

التي يتǅ فحǌƮا و بعدǋا يتƍ ǅعداد بياǇ مƱ Ǉرƻ رئيƩ الƽرƳ حول سǚمة و جودة المنتوƜ ليتƍ ǅرسال 

Ƥة منƍ Ǌلى كل مǇ مƮلحة المحاسبة و مƮلحة التوƨيƴ و مƮلحة تسيير المنتوƜ و Ɗما الƽرƳ الƛاني نس

  ƘاƇجراƍ Ʃƽا نǌعلي ǎتجر ƚحي ƴيƨو كوابل التو Ʊالمتوس Ʊƺưال ƘاƦ في مراقبة الكوابل ƭتƤو يǌف

  . ƽرƳ و مساعد لǊ الرقابة التي تمƘ في النوƳ السابƾ ويقوǅ بǉƦǌ العملية Ɗيưا فرقة تتكوǇ مǇ رئيƩ ال

و مǚƤ Ǉل المعلوماƘ السابقة عƦǋ Ǉا النشاƱ يتبيǇ لنا ƊنǊ يمكƍ Ǉعتبار عدد مراƘ الƽحƊ ƭساسا منƱقيا 

 Ʊا النشاƦǋ ƻتكالي ƭيƮƤلت Ǚل سنة . و معقوǚƤ Ƙمراقبة جودة المنتجا ƻتكالي Ƙ2004و قد قدر 

 مرة فحƭ        8596سنة فقد كانƘ  دƊ Ɯما عدد مراƘ الƽحƭ  التي سجلǚƤ Ƙل ال4205172بقيمة 

  :و بƦلǁ فǇƎ التكلƽة الوحدوية لكل مسبƔ تحسƔ كالتالي 

                                              4205172  

  .ƍعداد الباحƛة باǗعتماد على بياناƘ مƮالƠ المƌسسة و التعديƘǚ اǗحƮائية : المƮدر 
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  .مرة فحƭ / دƜ 489.20=                        = التكلƽة الوحدوية لنشاƱ فحƭ الجودة  

                                              8596  

  :نشاط الصيانة الوقائية : رابعا 

 ƭحƽعمال الƋب ǅبالقيا ǁلƦ ا وǌاديƽال و العمل على تƱعǕا ƚحدو ƴبتوق Ʊا النشاƦǋ عمال فيǕا ƭƤتتل

 ǅǌǌيانة المعنية لتنبيƮال ǅقساƊ دار تقاريرƮƍ ǅيت ƚحي ƴنƮل المƤمة داǌالم Ƙو المعدا ƘǙǔالدورية ل

 ƔƱالع ƘǙلى حاƍ اǌعلي Ʋاƽا و الحǌيانتƮ جلƊ Ǉم ƘǙǓيانة الوقائية . في اƮال ƻتكالي Ƙو قد قدر

 دƊ Ɯما عدد ƱلباƘ الƮيانة الموجǌة لقسǅ الƮيانة      ƘǙǓ :2148247.24 و معداƘ اǕنتاƜ بـ 

 ƱلƔ مقسمة بيǇ مƮلحة الƮيانة الكǌربائية و مƮلحة الƮيانة 4248 فقد كانǚƤ2004 Ƙل سنة 

  :و بƦǌا فǇƎ التكلƽة الوحدوية لنشاƱ الƮيانة الوقائية يمكǇ حسابǌا كاǓتي .كية الميكاني

  

                                             2148247.24  

  .ƱلƔ /  دƜ 505.71=                        = التكلƽة الوحدوية لنشاƱ الƮيانة الوقائية  

                                                  4248   

  :المصاريف المتعلقة بعامة النشاط : Ƣامسا 

 Ưو في ما يلي بع ƘǙǓا Ƙساعا ƩساƊ على Ʊة بعامة النشاƱالمرتب ƻاريƮالم Ưبع ƭيƮƤت Ǉيمك

  .المƮاريƻ المتعلقة بعامة النشاƱ في المƌسسة 

  

  

  

     40525271.92    

 ǇƦƍ : Ʊة بعامة النشاƱالمرتب ƻاريƮة الوحدوية للمƽ1311.50=                            = التكل  Ɯد   

                      30900     

 ǇƊ ƚ30900حي ƴنƮالسنوية في الم ƘǙǓا Ƙعدد ساعا Ʊو متوسǋ .  

المساعدة للعملية اǗنتاجية وتƮƤيƭ تكاليǌƽا باǗعتماد على مسبباƘ التكلƽة و بعد دراسة بعƯ اǕنشƱة 

 Ǉم Ɯكل منتو ǁǚǌستƍ Ɣمحل الدراسة حس Ǉة للمنتوجيƽسعر التكل Ɣبحسا ǅنقو ƻا سوǌة بƮاƤال

مسبباƘ التكلƽة المƤتلƽة لكل نشاÜ Ʊحيƚ يتǅ تحميل كل منتوƜ بتكاليƻ اǕنشƱة التي ƍستǌلكتǌا بناƇا على 

  :لƽة مسبباƘ التكلƽة وƦǋا ما يبينǊ الجدول اǓتي تك

  

  

ƘميناƋ1821577.98الت Ɯد . 

. دǋƍƴ 38703693.94 Ɯتǁǚ المباني و المƮن

Ƴ40525271.92 المجمو Ɯد .
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 ǅريقة :   30جدول رقƱ Ɣمحل الدراسة حس Ǉة للمنتوجيƽاقة سعر التكلƱبABC.  

 Ɯالمنتو:NA2XSF Y 1x120  

(A) 

Ɯالمنتو: N2XBY-0.3x120

(B) 

تكلƽة المسبƔ اǕغراƯ واǕنشƱة

Ƙة عدد المسبباƽالتكل Ƙة  عدد المسبباƽالتكل 

  .مواد Ɗولية 

  .يد عاملة مباشرة 

 .ǋƍتǚكاƘ مباشرة 

  336330.45 

3500.81 

17483.15 

 863610.44 

3422.88 

5847.56 

 872880.88  357314.41   مجموƳ التكاليƻ المباشرة

  :اǕنشƱة المستǌلكة 

نشاƱ اǗستراد         

 نشاƱ المناولة

 نشاƱ الƮيانة

 نشاƱ فحƭ الجودة

ƴنƮعمومي الم Ʊنشا 

 

9.9824 

58214.8 

505.71 

489.20 

1311.50 

 

337.7 

1800/10 

1800/35 

1800/40 

13.718 

 

3371.06 

323.42 

9.83 

10.87 

17991.16 

 

3347.0 

150/8 

150/23 

150/28 

11.37 

 

33411.09 

3104.79 

77.54 

91.32 

15383.90 

 52068.64 - 21706.34 - - .تكاليƻ اǕنشƱة 

 924949.52 - 379020.75 - - .ر التكلƽة سع

  

  

 Ɯالمنتو ƻرƱ Ǉلكة مǌة المستƱنشǖل ƻجمالي التكاليƍ ǇƊ Ʋحǚن ƾل الجدول السابǚƤ Ǉم( A ) Ǉقل مƊ 

 Ɯالمنتو ƻرƱ Ǉلكة مǌة المستƱنشǖل ƻالتكالي Ƴمجمو( B ) ا للوحدة الواحدةƦǋ1( وǅا ) كلƦǋ ƴويرج

 Ɯالمنتو ƻرƱ Ǉلكة مǌة المستƽالتكل Ƙعدد مسببا ǇƊ Ǉلى كوƍ( B ) ةƽالتكل Ƙعدد مسببا Ǉكبر مƊ 

 Ɯالمنتو ƻرƱ Ǉلكة مǌالمست( A ) Ʊبالنسبة لكل نشا .  

 مǇ مجموƳ التكاليƻ المباشرة Ʀǋ6.1%ا و نجد Ɗيưا ǇƊ قيمة التكاليƻ لǖنشƱة المستǌلكة تشكل حوالي 

 Ɯللمنتو( A ) Ɯالمنتو Ʃعك ( B ) ا حواليǌتشكل نسبت ǐƦالمب%0.6 ال ƻقيمة التكالي Ǉم  Ǌاشرة ل.  

III. 3 ǫاǒر نƥأ ABC ل الدراسةƮسين المزايا التنافسية للمؤسسة مƮعلى ت:   

ƍعداد الباحƛة باǗعتماد على بياناƘ مƮالƠ المƌسسة : المƮدر 
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 Ƙعتماد على مسبباǗا باǌƽتكالي ƭيƮƤنتاجية و تǗة المساعدة للعملية اƱنشǕا Ưبعد دراسة بع     

ƌللم ǐالتقليد ǅاƲل النƲ ا فيǌليƍ لƮالمتو Ɲبمقارنة النتائ ǅنقو ƻا سوǌة بƮاƤة الƽسسة محل التكل

 ǅاƲن ƾبيƱا بتǌليƍ لƮالتو ǅالتي ت Ɲا النتائƦالدراسة و كABC جل دراسةƊ Ǉم ǁلƦ ة وƱنشǕا ǉƦǋ على 

 Ưبع ƦاƤتƍ على فعالية ǉيرƛƋا تƦسسة و كƌايا التنافسية للمƨالم Ǉعلى تحسي ǅاƲا النƦǋ ƾبيƱير تƛƋت

 .القراراƘ المتعلقة بالربحية و التسعير 

III. 3. 1 ارنة بين سǢم ǫاǒليدي و نǢالت ǫاǒل النǑ في ƙسوƮة المǞلǦعر التABCترحǢالم :   

     لقد رƊينا فيما سبƾ الكيƽية التي تحمل بǌا المƌسسة محل الدراسة تكاليǌƽا على مƤتلƻ منتوجاتǌا     

 Ƙباƛ ǎعلى مد ƻا يتوقǌحتƮ ǎمد Ǉلة لكǌسريعة و س ƻالتكالي Ɣريقة لحساƱال ǉƦǋ ǇƊ لنا Ǉو تبي

 ABCالمسببة للتكاليƻ لكǚ المنتوجيǇ غير Ʀǋ ǇƊا الشرƱ ليƩ متوفرا حسƔ ما بينǊ نƲاǅ العوامل 

 Ǉالمنتوجي Ǉكل م ǇƊ ƠŇưتو Ʀƍ ƻالتكالي ƚفي حدو Ɣساسية التي تتسبǕة اƱنشǕا Ưعلى بع ƾبƱالم

Ɣسسة لحساƌالم Ǌتتبع ǐƦال ǅاƲا ما يجعل النƦǋ و Ʊلكل نشا Ƙالمسببا Ǉا مƽتلƤعددا م Ǉماƨا يستلǌƽتكالي 

يشوبǊ الكƛير مǇ النقƭ و عدǅ الدقة في ƍحتساƔ سعر التكلƽة و يǌƲر Ʀǋا جليا مǇ حالة ƍنتاƜ المƌسسة 

 ǅو الحال بالنسبة لنوعي الكوابل التي تǋ لماƛير مƺƮ ǅحج ƘاƦ ǎرƤƊ كبير و ǅحج ƘاƦ Ƙلمنتجا

 الǐƦ يمƛل Ʊلبية ( B )لƮنƻ الƛاني  يتƍ ǅنتاجǊ بكمياƘ كبيرة مقارنة مƴ ا( A )فالكابل اǕول . Ƥƍتيارǋا 

  .بحجƺƮ ǅير 

 Ƙعلى كافة المنتجا Ƴƨا جملة واحدة توǌنƊ غير المباشرة على ƻا التكاليǌفي Ɲولى التي تعالǕي الحالة اƽف

 La )على ƊساƩ نسبة معينة مǇ تكاليƻ اǗنتاƜ المباشرة لكل منتوƜ سوƻ ينشƋ ما يسمى بـ 

subventionnement  Croise )ǐƊ  القليل ǅالحج ƘاƦ Ƙالكبير للمنتوجا ǅالحج ƘاƦ Ƙالمنتوجا ǅتدعي  .

 ǅاƲن ƾبيƱفي حالة ت ƚيحد Ǚ ǅا الدعƦǋ ǇƊ غيرABCǅاƲن ǇƊ Ǉلكو Ƙللمنتوجا ƻفي تحميل التكالي  

ABC  ǅالحج ƘاƦ Ƙلى منتجاƍ الكبير ǅالحج ƘاƦ Ƙالمنتجا Ǉغير المباشرة م ƻللتكالي ǚتحوي ƚيحد 

 ABCل منتوƜ بتكاليǊƽ الحقيقية التي تسبƔ في حدوƊ ƚنشƱتǌا Ü بمعنى Ƥƈر يقوǅ نƲاǅ القليل فيتحمل ك

 ƚية محددة حيƽمحل الدراسة بكي ǇيƽنƮال Ǉلى كل مƍ ƻالتكالي ƴبتتب ƚة مجال البحƱنشǕعلى ا ƾبƱالم

 تكوǇ  سيتƱلƊ ƔنشƱة Ǚ تكوǇ تكاليƻ حدوǌƛا مرتبƱة بحجمǊ و ƍنماǇƊ( B ) الكابل مǇ الƮنƻ الƛاني 

 ƭفح ƻو تكاليƊ مناولة المواد ƻكتكالي ǊاتƦ في حد Ɲالمنت ǎو مستوƊ ƜنتاǗدفعة ا ǎة بمستوƱمرتب

 Ɯالمنتو ǇƊ ننا نجدƎف Ǉالمنتوجي ǚمناولة المواد لك ƻنا تكاليƦƤƊ اƦƎيانة الوقائية فƮو الƊ الجودة( A )  

 ǅƨ323.4يستل Ɯ1/  د ǇƊ ƚحي ǅكل: 
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  مرا10Ƙلة مادة اǕلمنيوǅعدد مراƘ مناو

  د582148Ɯ التكاليƻ اǗجمالية للمناولة

  كل1800ǅ عدد الوحداƘ المنتجة

 كل1ǅ/  دƜ 323.4 التكلƽة الوحدويةلنشاƱ المناولة

  

 Ɯما المنتوƊ( B ) ǅƨيستل ǊنƎ311044.79 ف Ɯ1/  د ǇƊ ƚحي ǅكل :  

Ʃمناولة مادة النحا Ƙ8 عدد مراƘمرا  

Ǘا ƻ465718.4 جمالية للمناولةالتكاليƜد 

  كل150ǅ عدد الوحداƘ المنتجة

 كل1ǅ/  دƜ 3104.79 التكلƽة الوحدويةلنشاƱ المناولة

 Ɯمناولة المواد بالنسبة للمنتو ƻتكالي ǇƎف Ǌا عليƇو بنا( B ) Ɯمناولة المواد للمنتو ƻتكالي Ǉكبر مƊ ( A )   

 في تحميل التكاليƻ تتجاǋلǊ المƌسسة عند و Ʀǋا الƽرƾ الحقيقي)  كلǅ 1( و Ʀǋا Ʊبعا للوحدة الواحدة 

ƍتباƳ الƱريقة القائمة على نسبة مǇ التكاليƻ المباشرة مما يƌدǐ بǌا ƍلى ƍتƤاƦ قرارƤ ƘاƱئة Ɗو مưللة 

 Ơالرب ƫامǋ ة في مجال التسعير و تحديدƮاƤ و ǇحياǕا Ǉير مƛفي ك.  

 ǅاƲر نƛƊ لىƍ ƾرƱو قبل التABC ايا التنافسيةƨالم Ǉالمقارنة  على تحسي ǇƊ لىƍ شارةǗسسة تجدر اƌللم

 ǅاƲن Ɣحس Ɣة المحسوƽسسة و سعر التكلƌالم ǎلد Ǌالمعمول ب ǅاƲل النƲ في Ɣة المحسوƽسعر التكل Ǉبي

ABC ةƱسسة و المرتبƌا المǌب ǅة التي تقوƱنشǕفي حالة دراسة كل ا Ǚƍ مقارنة مجدية و كاملة Ǉتكو Ǚ 

كننا ǇƊ نقارǇ بيǇ النتائƝ المتوƮل ƍليǌا في Ʋل النƲاميǕ ǇنǊ يتعƦر بƦǌيǇ المنتوجيǇ و بƦǌا فƎنǙ Ǌ يم

 ǅاƲن ƾبƱن ǇƊ عليناABC سسةƌة في مƱنشǕعلى كافة ا ENICA - BISKRA ائلǌال ǅا للحجƦǋ و 

للمعلوماƘ التي يستحيل علينا جمعǌا لعدǅ وجودǋا مǇ جǌة و الوقƘ الكبير الǐƦ يتƱلبǊ جمعǌا مǇ جǌة 

  .ƛانية 

III. 3. 2 ǫاǒبيق نǎر تƥأ ABC  ل الدرسةƮرارات في المؤسسة مǢال ǈعلى بع:  

 ǅاƲن Ǉرا لكوƲن     ABC Ƙدوجا للمعلوماƨجا مƦيعد نمو  ) Ǉويد المسيريƨت ƴيƱيست ǊنƊ ƚحي

بالمعلوماƘ المالية المتعلقة بƋسعار تكلƽة Ɗكƛر دقة و معلوماƘ غير مالية ترتبƱ بمسبباƘ التكاليƻ بما 

فƦǋ ǇƎا سوƻ يمكǇ المسيريǇ في المƌسسة على ƍتƤاƊ ƦحسǇ القراراƘ ) اƩ اǕداƇ وتحسينǊ يعمل على قي
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       ƻالتكالي ƯيƽƤت Ü المتعلقة بالتسعير ǁسيما تل Ǚ ة وƽتلƤالم ƘǙيلية في المجاƺستراتيجية و التشǗا

 ǅاƲن ǇƊ القول  Ǉيمك ǊنƎسسة محل الدراسة فƌالجودة و بالنسبة للم Ǉو تحسيABC  داة نافعة فيƊ Ǉسيكو

  :المجاƘǙ التالية 

  :مجال تƻƢيƭ التكاليف   * 

 ǅاƲلن ǇيمكABC Ǉا عƦǋ سسة محل الدراسة وƌفي الم ƻالتكالي ƯيƽƤجية لتǌمن ƘواƱƤ ǅيقد ǇƊ 

Ʊريƾ دراسة اǕنشƱة و التعرƻ على المسبباƘ الحقيقية لتكاليǌƽا و باǗعتماد على نتائǉƦǋ Ɲ الدراسة     

Ƈوư و على Ƙمسببا ƯيƽƤية لتƽكي Ǉع ƚسسة بالبحƌالم ǅة تقوƱنشǕا ǉƦǌة بƱالمرتب ƻالتكالي Ƙمسببا 

 Ƙالمنتجا ƻتكالي ƯيƽƤلى تƍ ǐدƌعة مما يƽالمرت ƻالتكالي ƘاƦ ةƱنشǕا.  

فƦƎا ƦƤƊنا كمƛال نشاƱ اǗستراد فƎننا نجد ǇƊ الكمياƘ المستوردة تعتبر مسبƔ تكلƽة قوǐ لتكاليƦǋ ƻا 

 مǇ المواد المستعملة في العملية اǗنتاجية مستوردة فǇƎ المƌسسة سوƻ %90 كانƊ Ƙكƛر مǇ النشاƱ و لما

 Ƙالمنتوجا Ɯنتاƍ ƻتكالي Ƴاƽرتƍ لىƍ ǐدƌستراد عالية مما يƍ ƻعلى . تتحمل بتكالي Ɣيتوج ǊنƎف Ǌوعلي

المحلية في حالة المƌسسة التقليƭ مƊ ǇنشƱة اǗستراد للمواد اǕولية و التوجǊ و لو جƨئيا ƍلى المواد 

  .توفرǋا بالنوعية و السعر المناسƔ مما يعمل على تƽƤيƯ التكاليƻ في Ʀǋا المجال 

) مسبƔ التكلƽة ǋو وƮوƘǙ اǗستǅǚ و الƤروƜ مǇ المǇƨƤ ( و المƛال اƤǓر يتعلƾ بنشاƱ المناولة 

ى الورشاƘ و تƽƤيƯ حيƚ يمكǇ دراسة Ʀǋا النشاƱ مǚƤ  Ǉل ƍعادة التƽكير في كيƽية ƍيƮال المواد ƍل

 ǁلƦل ǅƨǚال Ƙالوق.  

و ǋكƦا يمكǇ للمƌسسة على ưوƇ تحليل اǕنشƱة و ƍستنادا ƍلى مسبباƘ حدوƚ تكاليǌƽا ǇƊ تƛƋر على 

 ƻتكالي ƯيƽƤا تǌحتى يتسنى ل ǁلƦ و ǁلƦ مرǕا ǅƨستلƍ ǇƊ اǋƇاƺلƍ وƊ اǌưيƽƤبت Ƈة سواƱنشǕا

  . مجال التكاليƻ المنưƽƤة منتوجاتǌا و بالتالي ƍكتساƔ مƨايا تنافسية في

  :في مجال التسعير و تحديد ǉامƩ الربحية   * 

تعتمد قراراƘ التسعير في الكƛير مǇ اǕحياǇ على بياناƘ التكاليƻ التي يوفرǋا نƲاǅ محاسبة التكاليƻ في 

قوǅ على و بالنسبة للمƌسسة محل الدراسة فƎننا نجد ǇƊ تحديد سعر البيƴ للمنتوجاƘ المƤتلƽة ي. المƌسسة 

  :عدة ƍعتباراǋ Ƙي 

  .تسعير التكلƽة  -

 .ǋƊمية العميل بالنسبة للمƌسسة  -

-  Ɯالمنتو Ʃƽلن Ǉسعار المنافسيƊ. 

 ƫامǌا الƦǋ ƻتلƤي ǇƊ Ǉكما يمك Ǉمعي Ɯمنتو Ƙمبيعا Ǉم Ơرب ƫامǌسسة نسبة معينة كƌا و تحدد المƦǋ

 ǊميتǋƊ Ɣر حسƤǓ عميل Ǉسا. مƊ سسة علىƌالتسعير في الم ǇƊ Ơưة المحسوبة وفقا و يتƽسعار التكلƊ Ʃ

 ǅاƲة وفقا لنƽسعار التكلƊ ƩساƊ التسعير على Ǉع ƻتلƤي ƻسسة سوƌفي الم Ǌالمعمول ب ǅاƲللنABC . 
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حيƊ ƚنǊ يمكǇƊ Ǉ تكوǋ Ǉناǁ بعƯ المنتوجاƘ التي تحمل بتكاليƊ ƻقل مǇ الǅƨǚ مما يƌدǐ تسعيرǋا 

Ʀǋ سائر فيƤ ƾلى تحقيƍ  ǐالتقليد ǅاƲالن ƩساƊ على ǁلƦ سسةƌالم ƻتعر ǇƊ Ǉدو Ɲا المنت . Ǉيمك ǊنƊ وƊ

 ƩساǕا اƦǋ ا علىǋتسعير ǐدƌمما ي ǅƨǚال Ǉكبر مƊ ƻالتي تتحمل بتكالي Ƙالمنتجا Ưبع ǁناǋ Ǉتكو ǇƊ

  .ƍلى  فرƯ سعر عالي يجعلǌا تưيƴ حƮة في السوƾ كاǇ باǗمكاǇƊ Ǉ تحƮل عليǌا 

 ǅاƲن ƾبيƱت ǇƎف Ǌو عليABCǌل Ơسسة سيسمƌفي الم  Ơرب ƫامǋ ƾا و بالتالي تحقيǋسعارƊ ا بتعديل

  .مǚئǅ يجعلǌا Ɗكƛر قدرة على مواجǌة المنافسة في السوƾ المحلية و اǕجنبية 

 *   ƅǘالعم ƅاƮفي مجال تحسين الجودة و إر:  

 ǅاƲن ǅاǌسƍ لعلABC بيعةƱرا لƲاما كبيرا نǌسƍ Ǉيكو Ǚ سسةƌالجودة بالنسبة للم Ǉفي مجال تحسي 

ي المƌسسة محل الدراسة ǇƊ Ʀƍ Ü المنتجاƘ يجǇƊ Ɣ تƴưƤ لمعايير و مواƽƮاƘ محددة مǇ اǗنتاƜ ف

  .الƨبائǇ كما ǇƊ اǗنتاƜ في السنواƘ اƤǕيرة ƮƊبƠ يتǅ وفقا لƱلبياƘ العمƇǚ مǇ حيƚ الكمية و النوعية 

 23 تتكوǇ مǇ  لعينةƦǋ2003ا و قد جاƇ في تقرير لƮبر اǕراƇ الǐƦ قامƘ بǊ المƌسسة في جويلية لسنة 

 Ǉبي Ǉم Ǉبوƨ51 Ǉبوƨ  ) ǐƊ45% Ǉبائƨجمالي الƍ Ǉم  (ǇƊ1   

  . مǇ الƨبائǇ يعتبروǇƊ Ǉ منتجاƘ المƌسسة ƦاƘ جودة عالية %96نسبة 

 . مǇ الƨبائǇ يعتبروǇƊ Ǉ تعبئة المƌسسة للكوابل في البكراƘ يتǅ بƱريقة جيدة %74نسبة 

ƭ منتجاƘ المƌسسة و Ʀǋا ما يعكƩ الƮورة الحسنة  مǇ الƨبائǇ ليسƘ لديǅǌ شكاوǐ فيما يƤ%91نسبة 

 .للمƌسسة لدƨ ǎبائنǌا 

 مǇ الƨبائǇ غير راưيǇ %18غير ǇƊ النتائƝ التي Ɗفادǋا تقرير Ʈبر اǕراƇ لنƩƽ السنة تبيǇƊ Ǉ نسبة 

على Ʋروƻ تسليǅ المنتوƜ مما يƌدƍ ǐلى تƤƋير تسليمǊ و بƦǌا فǇƎ تحليل المƌسسة لǖنشƱة التسويقية    

 مراقبة الجودة على كل المستوياƘ منƍ Ʀستǅǚ المواد اǕولية ƍلى غاية تسليǅ المنتƝ للعمƇǚ  سيكوǇ و

مساǋمة فعالة في تǅǌƽ مسبباǉƦǋ Ƙ اǕنشƱة ممايعمل على تƽادǐ مƮادر التƤƋر و عدǅ الجودة مǇ جǌة 

تلǁ التي تتعلƾ بƎجراƇاƘ وكƦا التركيƨ على اǕنشƱة التي تưيƻ قيمة للعمƇǚ مǇ جǌة ƤƊرǎ و Ǚ سيما 

التعبئة و التسليǅ و سǚمة النوعية مما يعƮ ƨƨورة المƌسسة لدǎ عمǚئǌا على الƮعيد المحلي و كƦا 

  .الƤارجي 

  :في مجال تحسين أداƅ األنشطة *   

 ǉƦǌل Ǉيمك ǊنƎسسة فƌة في المƱنشǕا تحليل اǋالمالية و غير المالية التي يوفر Ƙالمعلوما Ƈوư على

  .رة ǇƊ تحدد مجموعة مǇ المƌشراƘ التي تسمƠ  بقياƊ Ʃدائǌا و العمل على تحسينǊ اƤǕي

                                                 
1 –  ǅرق ƾر الملحƲنƊ:6  
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فƦƎا ƦƤƊنا نشاƱ اǗستراد كمƛال فƎنǊ يمكǇ للمƌسسة محل الدراسة ǇƊ تحدد بعƯ المƌشراƘ المتعلقة 

تƲار   بتكاليƻ و وقƘ تنƽيƦǋ Ʀا النشاƱ كƎعتماد تكاليƻ الƱلبياƘ مǇ كل مادة مستوردة و كƦا فتراƘ اǗن

 ƔسباƊ في ǅبالتحك Ʊا النشاƦǋ Ƙعلى مسببا ƻالتعر Ơا و يسمƦǋ Ü Ǌفي ƚتحد ǇƊ Ǉيرالتي يمكƤƋو الت

 Ǌƽفي تكالي ǅو التحك ǊدائƊ فعالية Ǉم Ǉمما يحس Ǌالمتعلقة ب ƻالتكالي Ƴاƽرتƍ وƊ رƤƋالت.  

شاƱ مǇ التحكǅ في وقƘ و كƦا الحال بالنسبة لنشاƱ المناولة Ʀƍ Ü تمكǇ دراسة و تحليل فعالياƦǋ Ƙا الن

تنƽيǉƦ و كƦا تكاليǊƽ مما يعمل على البحƚ في ƱرƤƊ ƾرǎ لتحسيǇ نقل المواد ƍلى الورشاƘ بالكمية      

  .و التوقيƘ المناسƔ و بالكيƽية المǚئمة 

 ƻالتعر Ǉا مƦǋ اǌيمكن Ʀƍ سسةƌساسية للمǕا ƘتماماǋǗحد اƊ الجودة Ʊا و تعتبر دراسة و تحليل نشاƦǋ

اقƴ النقƭ و القƮور في جودة المنتجاƦƍ Ƙ يمكǇƊ Ǉ تعتبر المƌسسة عدد مراƘ الƽحƭ على مو

       Ǉكلما كا ƭحƽال Ƙعدد مرا Ƙكلما قل ǊنƊ ƚالجودة حي ǅعد ƻفي تكالي ǅشرا جيدا للتحكƌم Ƙللمنتوجا

Ǖنتاجية و باقي اǗالجيد للعملية ا ƇداǕا Ʃبما يعك Ɣو العيو ƇاƱƤǕعلى قلة ا ǚدلي ǁلƦ ǎرƤǕة اƱنش           .

  Ǉسسة مƌالم Ǉة يمكƱنشǕة باƮاƤال ƻالتكالي Ƙعلى مسببا ƻالتعر ǇƊ نجد Ü ƾلى ما سبƍ افةưǗو با

ƍعداد ميƨانياƘ لǉƦǌ اǕنشƱة ƍ ǇƊ Ǚƍعداد ǉƦǋ الميƨانياƘ في المراحل اǕولية لتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ قد 

  .  ليƻ لبعƯ اǕنشƱة و عدǅ التƋكد مƍ Ǉستقرارǋا يجعلǌا Ǚ تكوǇ دقيقة بسبƔ تعقد مسبباƘ التكا

و لƦǌا الƺرƯ فƎنǊ يجƊ ƔوǙ دراسة مستوǎ تƺير كل عنƮر مǇ عناƮر التكاليƻ مƴ مسبباƘ التكلƽة 

و مǉƦǋ ǇƊ ƴ العملية تǌƲر Ɗنǌا Ʈعبة Ɗ ǙƍنǊ يمكƍ Ǉعداد ) Ɗكƛر مǇ سنة ( لƽتراƱ Ƙويلة و متعاقبة 

  .ة للميƨانياƘ الحالية ميƨانية غير رسمية تكوǇ مساعد

 Ɣمسب Ɣا حسǌحتسابƍ ǅة التي تƱنشǕا ƻير تكاليƺت ƘǙمعد ǇƎف Ü سسة محل الدراسةƌو بالنسبة للم

حدوƚ كل نشاǙ Ʊ تمƛل معدƮ ƘǙحيحة و دقيقة ǇƊ Ʀƍ الǌدǋ ƻو تبياǇ كيƽية حساƔ سعر التكلƽة 

Ɣحسا Ʃة و ليƱنشǕا Ƙالوحدوية لمسببا ƻعتماد على التكاليǗمحددة با ǅرقاƊ  . Ưرƺكما يبقى ال

 ǅاƲلن ƜƦنمو Ɵقتراƍ وǋ ƚا البحƦǌساسي لǕاABC ناعة الكوابل بسكرة  كعينةƮنية لƱسسة الوƌفي الم 

مǇ المƌسساƘ الوƱنية و كƦا ƍبراƨ الجانƔ التسييرǐ و المنǌجي لتƱبيƦǋ ƾا النƲاǅ دوǇ التƱبيƾ الƽعلي 

Ƙعالياƽة لưيƽدراسة مست ƔلƱيت ǁلƦ ǇǕ Ǌل ǐƦال Ƙول الوقƱ Ǉع ǚưسسة فƌة في المƱنشǕا ƻتلƤم 

  .يتƱلبƦǋ Ǌا التحليل لتحديد مسبباƘ اǕنشƱة 
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  الƲـاتــمـة الƲـاتــمـة 
لقد ƍستƱعنا مǚƤ Ǉل Ʀǋا المبحǇƊ ƚ نلقي الưوƇ على واحد مǅǋƊ Ǉ النǅƲ الحديƛة لحساƔ التكاليƻ في 

 تبيǇ لنا Ʀǋ ǇƊا النƲاǅ يƤتلƻ في ƈلية عملǊ عǇ و قد. المƌسسة و ǋو نƲاǅ التكاليƻ على ƊساƩ اǕنشƱة 

اǕنƲمة التقليدية متجاوƨا بƦلǁ الكƛير مǇ نقائǌƮا و عيوبǌا التي تجسدƘ في مجموعة مǇ اǗنتƽاداƘ التي 

مسƘ جانبǌا التقني و المƽاǋيمي مما جعلǌا غير قادرة على مواكبة التƺيراƘ و التƱوراƘ التي عرفǌا 

ƮƊ ƦƍبƠ بقاƇ المƌسساƘ و ƍستمرارǋا فيǊ يتوقƻ بدرجة كبيرة على مدǎ . يƚ المحيƱ في العƮر الحد

ƍمتǚكǌا لكƽاƇاƘ و قدراƘ متميƨة تجعلǌا قادرة على بناƇ مƨايا تنافسية دائمة تمكنǌا مǇ مواجǌة منافسيǌا 

  .في السوƾ المحلية واǕجنبية 

لنشاƱ سوƻ يقدǅ تƮورا Ɗكƛر وưوحا   و Ǚ شƍ ǇƊ ǁعتماد Ʀǋا النƲاǅ في تحليل التكاليƻ على مǌƽوǅ ا

 ƩساƊ على ǅالقائ ƻالتكالي ƜƦنمو Ɣسسة مما يكسƌفي الم Ƙة و العملياƱنشǕية تسيير اƽكي Ǉو تقدما ع

اǕنشƱة تعددا في Ɗبعاد التحليل و Ʀǋا مǚƤ Ǉل التوجǊ نحو المدƤل العملياتي Ɗو اǕفقي الموجƊ Ǌساسا 

Ʋالقيمة و تع ƾلƤ و Ƈǚالعم ƇاưرǗ المتسلسل ǐالعمود ǅيƲسسة ككل بدل التنƌالم ǎعلى مستو ƇداǕا ǅي

 Ɗداة تسييرية و واحد مƦǋABC Ǉا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية يعد نƲاǅ .القائǅ على تعƲيǅ الكƽاƇة المحلية 

 Ƙالمعلوما Ǉم Ǉبنوعي Ǉويد المسيريƨالمعلوماتية لت ǅƲالن ǅǋƊ:  

 *  Ɗ ةƽسعار تكلƋمالية متعلقة ب Ƙر دقة معلوماƛك.  

 *            Ƙداة العملياƊ Ʃة بما يعمل على قياƱنشǕوا ƻالتكالي Ƙبمسببا Ʊغير مالية ترتب Ƙمعلوما

  .و تحسينǌا 

 ǅاƲسسة لنƌتبني الم ǇƊ لى القولƍ ƭلƤن ƾلƱا المنƦǋ Ǉو مABC   Ǉير مƛالك ƨتجاو Ǉا مǌسيمكن

 في Ʋل المتƺيراƘ الراǋنة و تƨايد حدة المنافسة الƮعوباƘ التي تعجƨ اǕنƲمة التقليدية عƍ Ǉيجاد حل لǌا

 ƯيƽƤسسة في مجال تƌايا التنافسية للمƨالم Ǉو تحسي Ƈمة فعالة في بناǋمسا Ǉسيكو ǊنƊ مما يعني

 ǅǌئǙة على وƲو المحاف Ƈǚالعم Ƈاưرƍ و بالتالي ƇداǕالجودة و ا Ǉو تحسي ƻالتكالي.  

لنƲرية قمنا بƎجراƇ دراسة ميدانية في المƌسسة الوƱنية و مƊ Ǉجل تعƨيƨ ما وƮلنا ƍليǊ في الدراسة ا

  : و Ʀǋا لعدة ƍعتباراƘ وجيǌة مǇ بينǌا نƦكر – بسكرة –لƮناعة الكاوابل الكǌربائية 

  .ƍحتوائǌا على مƮلحة للمحاسبة التحليلية  - 
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 ) .حسƔ الƱلبياƤƍ ) ƘتƊ ƻǚحجاǅ كمياƘ اǗنتاƜ للسلƴ المنتجة  - 

 .المحاسبة و غيرǋا , التسويƾ , داعمة في المƌسسة كالبرمجة اǓلية ƨƍدياد ƍستƤداǅ اǕنشƱة ال - 

 -  Ǌو تنويع ƜنتاǗنحو مكننة ا ǉتجاǗا. 

     Ʀǋا وقد لوحǇƊ Ʋ المƌسسة ƍستƱاعǇƊ Ƙ تحقƾ في السنواƘ اƤǕيرة نتائجا ƍيجابية و التي تتمƛل 

  :ǋƊمǌا في 

مما فتƠ المجال لدƤول  : ISO 3001 ) ( 2000 و( ISO 9002 : 1994 )حƮولǌا على شǌادتي  - 

  .المƌسسة لǖسواƾ العالمية و ƨيادة Ʈادراتǌا 

ƨيادة الكمياƘ المنتجة مǇ مƤتلƊ ƻنواƳ الكوابل و Ǚ سيما كوابل الƱƺư المتوسƱ و كوابل   - 

 ƴيƨالتو. 

 .ƨيادة حƮة المƌسسة في السوƾ المحلية و الدولية نتيجة لƨيادة حجǅ مبيعاتǌا  - 

 .لربƠ المحقƾ في كل منتوƨ Ɯيادة نسبة ǋامƫ ا - 

 -  ƻيƱسسة الكوابل بسƌل مƛا مǌيراتƲا بالنسبة لنǌسسة تنيجة لجودة منتجاتƌيادة القدرة التنافسية للمƨ

( SOFAFE ) ناعة الكوابل بالقبةƮ سسةƌو م ( CABLE )      اǌسمعت Ǉفي تحسي ǅǋمما سا 

 .و ƨيادة حجǅ تعامǚتǌا 

العملية اǗنتاجية مما عمل بدورǉ على تƽƤيƯ نسƔ المعيƍ ƔنƽƤاƯ نسبة اƱƤǕاƇ و العيوƔ في  - 

 .مǇ المنتوƜ و الƘǚưƽ الƮناعية 

ƨيادة القيمة المưافة نتيجة اǗجراƇاƘ المتƦƤة و المتعلقة بتحسيǇ اǕداƇ و كƽاƇة ƍستƤداǅ المواد  - 

 .المتاحة 

تحقيǋƊ ƾدافǌا المسƱرة  تسعى جاǋدة لتحسيƊ Ǉدائǌا الكلي و تتƱلƴ لENICABو بالرغǅ مǇƊ Ǉ مƌسسة 

بƋعلى قدر مǇ الكƽاƇة و الƽعالية و ƤاƮة في Ʋل المنافسة الراǋنة Ɗ Ǚƍنǌا تعاني مǇ عدة نقائƭ نوردǋا 

 ƘاƲحǚالتالية في الم:  

رغǇƊ ǅ المƌسسة مقسمة ƍلى مجموعة مǇ اǕقساǅ و المƮالƊ Ǚƍ Ơنǌا Ǚ تتبƱ ƴريقة مراكƨ التحليل  - 

ǅ المتجانسة بǌدƻ حƮر كافة اǕعباƇ و ƍرجاعǌا ƍلى مƮادرǋا ليتǅ في Ɗو ما يعرƻ بƱريقة اǕقسا

  .اƤǕير تحميلǌا على مƤتلƻ المنتوجاƘ و الƱلبياƘ في الوحدة 

 -  Ƙالقرارا Ǉالعديد م ƦاƤتǗ كمرجعية ƜنتاǗا ƻة بتكاليƮاƤية الƽالتكالي Ƙستعمال المعلوماƍ ǅعد

 .رية و ناجحة في مƛل ǉƦǋ الحاƘǙ الǌامة كالتسعير و قبول الƱلبياƘ رغƊ ǅنǌا ưرو
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ƍعتماد المƌسسة في تحميلǌا للتكاليƻ غير المباشرة للمنتوجاƘ على نسبة تحددǋا اǗدراة مما يعمل  - 

 ƾا تحقǌمما يجعل ǊưƽƤ وƊ ǅƨǚال Ǉر مƛكƊ Ǌما برفعƍ Ɯة المحدد لكل منتوƽسعر التكل Ǌعلى تشوي

 ƻتعر ǇƊ Ǉدو Ǌسارة فيƤ. 

 - ƻبتكالي ǅتماǋǗا ǅمما عد ǎرƤƊ مرة ƴنيƮا في التǌستعمالƍ ǅو المسترجعة و عدƊ المباعة Ƙǚưƽال 

 .يعمل على تƽƤيƯ التكاليƻ لو تƍ ǅستعمالǌا مǇ جديد 

 -  ƻاريƮا مǌلى تحملƍ ǐدƌمما ي ƜارƤال Ǉولية مǕستراد المواد اƍ سسة بشكل كبير علىƌعتماد المƍ

 بالتالي تقليل قدرتǌا التنافسية في مجال ưƍافية عالية كمƮاريƻ النقل و التƋميǇ و الجمركة و

 ƻالتكالي ƯƽƤ. 

Ǚ تعتمد المƌسسة في تƱƤيǌƱا لǘنتاƜ على الƱرƾ العملية كما Ɗنǌا Ǚ تنƦƽ مǌƱƱƤا اǗنتاجي  - 

 .بالكامل فǚư على Ɗنǌا تشتƺل بƱاقة ƍنتاجية Ɗقل مƱ Ǉاقتǌا الحقيقية 

لجانƔ في Ʋل Ʋروƻ المنافسة و Ʀǋا نتيجة ưعƻ اǋǗتماǅ باǕنشƱة التسويقية رغǋƊ ǅمية Ʀǋا ا - 

لعدǅ وجود مƮلحة Ɗو فرد يقوǅ بالدراساƘ العملية المتعلقة ببحوƚ السوǙ Ʀƍ ƾ تقوǅ المƌسسة بƋية 

دراسة لǖسواƾ الداƤلية Ɗو الƤارجية Ʀǋا فǚư عǇ نقƭ الحمƘǚ اǗشǌارية و ƤدماƘ ما بعد 

 ƴالبي. 

 .Ɯ مما يưعƻ مǇ تعاملǌا مƴ اǕسواƾ الƤارجية عدƍ ǅمتǁǚ المƌسسة لموƨعيǇ في الƤار - 

و نƲرا لكوǇ المƌسسة محل الدراسة ليسƘ بمنǐƋ عما تحدƲ Ǌƛاǋرة العولمة مƍ Ǉشتداد في حدة المنافسة 

و ƍحداƚ تƺيراƘ جوǋرية في البنية اǗدارية و التنƲيمية للمƌسساƘ يكوǇ لƨاما عليǌا ƍمتǁǚ مƨايا 

         ( SOFAFE )ى الƮمود Ɗماǅ منافسيǌا على المستوǎ الوƱني مƛل تنافسية تمكنǌا مǇ القدرة عل

كما ƍ ǇƊمتǚكǌا لǉƦǌ المƨايا Ɗ  . Ǚو المنتوجاƘ اǕجنبية المستوردة مƱ Ǉرƻ الƤواƭ ( CABEL )و 

 ƘǙايا تنافسية في مجاƨا مǌل Ǉتكو ǇƊ ƔلƱمر يتǕنما اƍ و Ʊفق Ǉرا على مجال معيƮمقت Ǉيكو ǇƊ Ɣيج

 Ʀǋا ما يتƱلƔ بدورƊƍ ǉحداƚ مجموعة مǇ المتƺيراƘ على اǕنƲمة اǗنتاجية و اǗدارية و كƦا عديدة و

المعلوماتية و فيما يلي بعƯ اǗفتراưاƘ التي ƍرتƋينا ǇƊ نقدمǌا و التي يمكǇƊ Ǉ تساǅǋ في تحسيǇ القدرة 

  :التنافسية للمƌسسة و ǋي 

 - Ǌنحو تنويع Ǌو التوج ƜنتاǗا ǎمستو ƴتمتة في العمل على رفǕيادة المكننة و اƨ ƾريƱ Ǉا عƦǋ و 

  .جميƴ المراحل و الورشاƘ اǗنتاجية 

 -  ƜنتاǗا ƱيƱƤالعلمية في ت ƾرƱال Ưبع ǅداƤستƍ العمل على . 

 -  ǇƊ Ʊة شرưǋبا ƻا بتكاليǋسترادƍ مة بدلƨǚولية الǕا بالمواد اǋمدادǗ Ǉمحليي Ǉعلى موردي ƚالبح

 . و نوعية جيدة تكوǉƦǋ Ǉ المواد ƦاƘ تكلƽة مناسبة
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اǋǗتماƊ ǅكƛر باǕنشƱة التسويقية Ɗ Ʀƍنǌا تعد مƮدرا ǋاما ǗنشاƇ القيمة للعمƇǚ و ƍرưائƤ ǅǌاƮة  - 

 ǅǌو الرد على شكاوي Ǉبائƨال Ƙستقبال مكالماƍ و Ɲارية و الترويǌشǗا Ƙǚفي مجال الحم ) ƘدماƤ

 ƴما بعد البي. ( 

 - Ǉالتعاو Ƈرساƍ سسة وƌالم ƻائƲو Ǉبي ƾيعمل التنسي ƦƊ ةƽتلƤالم ƠالƮالم Ǉبي Ƙو تبادل المعلوما 

 .Ʀǋا على التنƲيǅ و التسيير الجيد لمƤتلƻ اǕنشƱة 

كانǉƦǋ Ƙ بعƯ اǗقتراحاƘ العامة التي يمكǇ توجيǌǌا في ƍيƱار تحسيǇ العمل و اǕداƇ في المƌسسة    

نامƝ شامل لتƱوير و تحديƚ و فيما يلي بعƯ التوƮياƘ التي يمكǇƊ Ǉ تƦƤƋ بعيǇ اǗعتبار كجƇƨ مǇ بر

  :اǕنƲمة المعلوماتية و Ǚ سيما المحاسبية و التي تتعلƾ بالبياناƘ التكاليƽية و ǋي 

 -  ƦاƤتǗ ئمةǚر مƛكƊ ةƽسعار تكلƊ Ɣبحسا ǅلي يقوǓا ǅǚعǘل ǅاƲو نƊ Ɲبرنام ƴưكير في وƽالت

 Ƙل للمنتجاƛمǕا Ɲيƨتيار المƤƍ امة لتسعير وǌدارية الǗا Ƙالقرارا      Ƙتيار قنواƤƊ و Ǉبائƨو ال

 ƻتلƤم ƴيل و تجميǌبتس Ɲا البرنامƦǋ ǅيقو ƚحي ǎر جدوƛكǕا ƴيƨو التو ƾة للتسويƱنشƊ و

 Ɯر دقة على كل منتوƛكƊ نية وǚريقة عقƱا بǌتحميل ǅƛ Ǉو م Ƙالمنتوجا ƻالمتعلقة بتكالي Ƙالمعلوما

  .عوƯ التحديد اǗدارǐ لقيمة التكاليƻ المباشرة 

 -  Ƴالشرو ǅاƲن ƾبيƱمكانية تƍ ƭفي فحABC ǉنتباƍ Ƙƽة و لƱنشǕا Ưفي المستقبل و لو على بع 

مسƌولي اǗداراƍ Ƙلى المƨايا اǗستراتيجية التي يمكǇƊ Ǉ تنتƝ عǇ تƱبيقǊ و في Ʀǋا السياƾ نشير 

ƍلى ǇƊ محاولة تبني المƌسسة لƦǌا النƲاǅ يمكǇƊ Ǉ تتǅ بالتدريƝ حيƊ ƚنǊ يجƔ في البداية تǌيئة 

 :لمناƢ المǚئǗ ǅدارتǊ و تشƺيلǊ حتى يعود عليǌا بالنƴƽ المتوقƴ و مǇ بيǇ الƱƤواƘ اǕولية نƦكر ا

 *   ǅاƲن ƾبيƱلعملية ت ƱيƱƤرورة التưABC ƇبراƤستعانة بǗا ƾريƱ Ǉسسة محل الدراسة عƌفي الم 

داد وتƱوير و مستشاريǇ مǋƌليǇ و متƮƮƤيǇ في مجال تƮميǅ اǕنƲمة المحاسبية و Ʀǋا مƊ Ǉجل ƍع

 ǅاƲن ǅوǌƽم Ɵلى شرƍ ƻدǌة عمل تƱƤABC اƦǋ في ǅǋمية دورǋƋب ƴالجمي Ƴقناƍ و ǊبيقƱبعاد تƊ و 

  .النƲاǅ الجديد 

 *      Ƙفقية القائمة على العملياǕيكلة اǌا التدريجي نحو الǌǌل توجǚƤ Ǉا مƦǋ سسة وƌالم ǅيƲعادة تنƍ

 يمƛل ƍنقǚبا في النƲاǅ المحاسبي مما يستلƲABC ǅƨاǅ و Ʀǋا تماشيا مƴ النƲاǅ الجديد و Ʀǋا لكوǇƊ Ǉ ن

 ǅيمي القائƲيكل التنǌيا في الƨيرا مواƺدارة .تǗرة اƲيير نƺت ƚحي Ǉر مƤƈ ا بعداưيƊ ييرƺا التƦǋ ƦƤƋي Ʀƍ

لƱريقة التسيير مǚƤ Ǉل ƍشراǁ المديريǇ على المستوǎ التشƺيلي الƦيǇ لǅǌ عǚقة مباشرة بالعملية 

وƦǋا لكوǇƊ Ǉ المديريǇ على المستوƮƊ ( ǎحاƔ القرار(مديريǇ على المستوĂاąǗستراتيجياǗنتاجة مƴ ال

          ǅǌقسامƊ ة فيƽتلƤالم ƘاƱو تحديد النشا ƻƮعلى و ǅǋغير Ǉر قدرة مƛكƊ Ǉيلي يعتبروƺالتش

النƲاǅ في Ʀǋا و يعد التنسيƾ بيǇ المستوييǇ مساǋمة فعالة لنجاƟ تƱبيƾ , و كƦا مسبباǉƦǋ Ƙ اǕنشƱة 

  .المƌسسة 
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تدريƔ فريƾ عمل Ƥاƭ لقƈ ǅǌلية عمل Ʀǋا النƲاǅ و بياƊ ǇوجǊ اƤǗتƻǚ بينǊ وبيǇ اǕنƲمة التقليدية   * 

في توƨيƴ التكاليƻ و تشمل عملية التدريƔ التعرƻ على اǕنشƱة الرئيسية في المƌسسة و تحديد مƮادر 

  .يƻ البياناƘ و تحليل المƮاريƻ و تحديد مسبباƘ التكال

 ǅاƲن  ǇƊ Ǉرا لكوƲو نABC     Ƙالبيانا Ǉائل مǋ ǅلك Ɯيحتا Ǌني لكونƽالتعقيد ال Ǉعلى درجة عالية م 

 Ǉبي Ǉƨوجود توا ǅاديا مما يعني عدƮقتƍ غير ممكنة Ǉيدويا تكو ǊبيقƱعملية ت ǇƎيلية فƮƽالت Ƙو المعلوما

Ǌ و بالتالي يجƔ التركيƨ على تعميǅ تكاليƻ تƱبيقǊ و عوائدǉ المتوقعة و Ʀǋا ما يعني ưمنيا عدǅ نجاح

  .معالجة المعلوماƘ عƱ ǇريƊ ƾجƨǌة اǗعǅǚ اǓلي لتوفير الوقƘ و الجǌد و المال 

و بƤƎتƮار ǐƊ Ǉƍ Ü تƺيير في ƊسلوƔ تشƺيل Ɗو ƍدارة ǐƊ نƲاǅ في المƌسسة يتƱلƔ التريƚ و دراسة 

 و قد جاƦǋ Ƈا البحƚ ليسلƱ الưوƇ على .المنافƴ و التكاليƻ و المƤاƱر المرتبƱة بƎحداƦ ƚلǁ التƺيير 

واحد مƊ Ǉحدƚ النǅƲ التكاليƽية و الƮƊ ǐƦبƊ Ơداة تسييرية تتبناǋا الكƛير مǇ المƌسساƘ العالمية المتƱورة 

 ƨيƨا تعƦسسة و كƌالقدرة التنافسية للم Ǉسيما في تحسي Ǚ يجابية وƍ Ɲنتائ Ǉم Ǌتبني Ǉع Ƙبƛ ا لماƦǋ و

  .Ʋروƻ الراǋنة التي Ǚ تƽتǇƊ Ƌ تƨيد تƱورا و تعقيدا مركǋƨا التنافسي في Ʋل ال

          ǐدارǗوير الوعي اƱجديدة تعمل على ت ƘǙƌة لتساƦناف ƚا البحƦǋ Ǉيكو ǇƊ ملƋير نƤǕو في ا

و المحاسبي لدǎ مسƌولي المƌسساƘ و تلƘƽ اǗنتباƍ ǉلى ưرورة تواجد نƲاǅ تكاليƽي فعال في المƌسسة 

كبة ما يجرǐ مǇ تحوƘǙ و تƺيراƘ في المحيƱ مƊ Ǉجل ƍتƤاƊ Ʀفưل القراراƘ      يكوǇ قادرا على موا

 Ƙالسياسا ƋƽكƊ ǅميƮو ت.  
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  الƲـــاتـمــــة 
لقد ƍستƱعنا مǚƤ Ǉل Ʀǋا المبحǇƊ ƚ نلقي الưوƇ على واحد مǅǋƊ Ǉ النǅƲ الحديƛة لحساƔ التكاليƻ في 

و قد تبيǇ لنا Ʀǋ ǇƊا النƲاǅ يƤتلƻ في ƈلية عملǊ عǇ . المƌسسة و ǋو نƲاǅ التكاليƻ على ƊساƩ اǕنشƱة 

و عيوبǌا التي تجسدƘ في مجموعة مǇ اǗنتƽاداƘ التي اǕنƲمة التقليدية متجاوƨا بƦلǁ الكƛير مǇ نقائǌƮا 

مسƘ جانبǌا التقني و المƽاǋيمي مما جعلǌا غير قادرة على مواكبة التƺيراƘ و التƱوراƘ التي عرفǌا 

 ƚر الحديƮفي الع Ʊالمحي . ǎبدرجة كبيرة على مد ƻيتوق Ǌا فيǋستمرارƍ و Ƙسساƌالم Ƈبقا ƠبƮƊ Ʀƍ

تميƨة تجعلǌا قادرة على بناƇ مƨايا تنافسية دائمة تمكنǌا مǇ مواجǌة منافسيǌا ƍمتǚكǌا لكƽاƇاƘ و قدراƘ م

  .في السوƾ المحلية واǕجنبية 

و Ǚ شƍ ǇƊ ǁعتماد Ʀǋا النƲاǅ في تحليل التكاليƻ على مǌƽوǅ النشاƱ سوƻ يقدǅ تƮورا Ɗكƛر وưوحا   

Ɣسسة مما يكسƌفي الم Ƙة و العملياƱنشǕية تسيير اƽكي Ǉو تقدما ع ƩساƊ على ǅالقائ ƻالتكالي ƜƦنمو 

اǕنشƱة تعددا في Ɗبعاد التحليل و Ʀǋا مǚƤ Ǉل التوجǊ نحو المدƤل العملياتي Ɗو اǕفقي الموجƊ Ǌساسا 

ǗرưاƇ العمƇǚ و Ƥلƾ القيمة و تعƲيǅ اǕداƇ على مستوǎ المƌسسة ككل بدل التنƲيǅ العمودǐ المتسلسل 

 Ɗداة تسييرية و واحد مƦǋABC Ǉا مǇ جǌة و مǇ جǌة ƛانية يعد نƲاǅ .القائǅ على تعƲيǅ الكƽاƇة المحلية 

 Ƙالمعلوما Ǉم Ǉبنوعي Ǉويد المسيريƨالمعلوماتية لت ǅƲالن ǅǋƊ:  

  .معلوماƘ مالية متعلقة بƋسعار تكلƽة Ɗكƛر دقة   * 

 *  Ƙداة العملياƊ Ʃة بما يعمل على قياƱنشǕوا ƻالتكالي Ƙبمسببا Ʊغير مالية ترتب Ƙمعلوما          

  .و تحسينǌا 

 ǅاƲسسة لنƌتبني الم ǇƊ لى القولƍ ƭلƤن ƾلƱا المنƦǋ Ǉو مABC   Ǉير مƛالك ƨتجاو Ǉا مǌسيمكن

الƮعوباƘ التي تعجƨ اǕنƲمة التقليدية عƍ Ǉيجاد حل لǌا في Ʋل المتƺيراƘ الراǋنة و تƨايد حدة المنافسة 

لمƨايا التنافسية للمƌسسة في مجال تƽƤيƯ مما يعني ƊنǊ سيكوǇ مساǋمة فعالة في بناƇ و تحسيǇ ا

 ǅǌئǙة على وƲو المحاف Ƈǚالعم Ƈاưرƍ و بالتالي ƇداǕالجودة و ا Ǉو تحسي ƻالتكالي.  

و مƊ Ǉجل تعƨيƨ ما وƮلنا ƍليǊ في الدراسة النƲرية قمنا بƎجراƇ دراسة ميدانية في المƌسسة الوƱنية 

  :لعدة ƍعتباراƘ وجيǌة مǇ بينǌا نƦكر  و Ʀǋا – بسكرة –لƮناعة الكاوابل الكǌربائية 

  .ƍحتوائǌا على مƮلحة للمحاسبة التحليلية  - 

 ) .حسƔ الƱلبياƤƍ ) ƘتƊ ƻǚحجاǅ كمياƘ اǗنتاƜ للسلƴ المنتجة  - 

 .المحاسبة و غيرǋا , التسويƨƍ , ƾدياد ƍستƤداǅ اǕنشƱة الداعمة في المƌسسة كالبرمجة اǓلية  - 
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 .يعǊ اǗتجاǉ نحو مكننة اǗنتاƜ و تنو - 

     Ʀǋا وقد لوحǇƊ Ʋ المƌسسة ƍستƱاعǇƊ Ƙ تحقƾ في السنواƘ اƤǕيرة نتائجا ƍيجابية و التي تتمƛل 

  :ǋƊمǌا في 

مما فتƠ المجال لدƤول  : ISO 3001 ) ( 2000 و( ISO 9002 : 1994 )حƮولǌا على شǌادتي  - 

  .المƌسسة لǖسواƾ العالمية و ƨيادة Ʈادراتǌا 

Ǉ مƤتلƊ ƻنواƳ الكوابل و Ǚ سيما كوابل الƱƺư المتوسƱ و كوابل  ƨيادة الكمياƘ المنتجة م - 

 ƴيƨالتو. 

 .ƨيادة حƮة المƌسسة في السوƾ المحلية و الدولية نتيجة لƨيادة حجǅ مبيعاتǌا  - 

 -  Ɯفي كل منتو ƾالمحق Ơالرب ƫامǋ يادة نسبةƨ. 

 مƛل مƌسسة الكوابل بسƱيƨ ƻيادة القدرة التنافسية للمƌسسة تنيجة لجودة منتجاتǌا بالنسبة لنƲيراتǌا - 

( SOFAFE ) ناعة الكوابل بالقبةƮ سسةƌو م ( CABLE )      اǌسمعت Ǉفي تحسي ǅǋمما سا 

 .و ƨيادة حجǅ تعامǚتǌا 

 -  Ɣالمعي Ɣنس ƯيƽƤعلى ت ǉنتاجية مما عمل بدورǗفي العملية ا Ɣو العيو ƇاƱƤǕنسبة ا ƯاƽƤنƍ

 .مǇ المنتوƜ و الƘǚưƽ الƮناعية 

مة المưافة نتيجة اǗجراƇاƘ المتƦƤة و المتعلقة بتحسيǇ اǕداƇ و كƽاƇة ƍستƤداǅ المواد ƨيادة القي - 

 .المتاحة 

 تسعى جاǋدة لتحسيƊ Ǉدائǌا الكلي و تتƱلƴ لتحقيǋƊ ƾدافǌا المسƱرة ENICABو بالرغǅ مǇƊ Ǉ مƌسسة 

اني مǇ عدة نقائƭ نوردǋا بƋعلى قدر مǇ الكƽاƇة و الƽعالية و ƤاƮة في Ʋل المنافسة الراǋنة Ɗ Ǚƍنǌا تع

 ƘاƲحǚالتالية في الم:  

رغǇƊ ǅ المƌسسة مقسمة ƍلى مجموعة مǇ اǕقساǅ و المƮالƊ Ǚƍ Ơنǌا Ǚ تتبƱ ƴريقة مراكƨ التحليل  - 

Ɗو ما يعرƻ بƱريقة اǕقساǅ المتجانسة بǌدƻ حƮر كافة اǕعباƇ و ƍرجاعǌا ƍلى مƮادرǋا ليتǅ في 

  .جاƘ و الƱلبياƘ في الوحدة اƤǕير تحميلǌا على مƤتلƻ المنتو

 -  Ƙالقرارا Ǉالعديد م ƦاƤتǗ كمرجعية ƜنتاǗا ƻة بتكاليƮاƤية الƽالتكالي Ƙستعمال المعلوماƍ ǅعد

 ƘǙالحا ǉƦǋ لƛرورية و ناجحة في مư اǌنƊ ǅرغ ƘلبياƱامة كالتسعير و قبول الǌال. 

نسبة تحددǋا اǗدراة مما يعمل ƍعتماد المƌسسة في تحميلǌا للتكاليƻ غير المباشرة للمنتوجاƘ على  - 

 ƾا تحقǌمما يجعل ǊưƽƤ وƊ ǅƨǚال Ǉر مƛكƊ Ǌما برفعƍ Ɯة المحدد لكل منتوƽسعر التكل Ǌعلى تشوي

 ƻتعر ǇƊ Ǉدو Ǌسارة فيƤ. 
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عدǅ اǋǗتماǅ بتكاليƻ الƘǚưƽ المباعة Ɗو المسترجعة و عدƍ ǅستعمالǌا في التƮنيƴ مرة ƤƊرǎ مما  - 

 .و تƍ ǅستعمالǌا مǇ جديد يعمل على تƽƤيƯ التكاليƻ ل

 -  ƻاريƮا مǌلى تحملƍ ǐدƌمما ي ƜارƤال Ǉولية مǕستراد المواد اƍ سسة بشكل كبير علىƌعتماد المƍ

ưƍافية عالية كمƮاريƻ النقل و التƋميǇ و الجمركة و بالتالي تقليل قدرتǌا التنافسية في مجال 

 ƻالتكالي ƯƽƤ. 

الƱرƾ العملية كما Ɗنǌا Ǚ تنƦƽ مǌƱƱƤا اǗنتاجي Ǚ تعتمد المƌسسة في تƱƤيǌƱا لǘنتاƜ على  - 

 .بالكامل فǚư على Ɗنǌا تشتƺل بƱاقة ƍنتاجية Ɗقل مƱ Ǉاقتǌا الحقيقية 

ưعƻ اǋǗتماǅ باǕنشƱة التسويقية رغǋƊ ǅمية Ʀǋا الجانƔ في Ʋل Ʋروƻ المنافسة و Ʀǋا نتيجة  - 

حوƚ السوǙ Ʀƍ ƾ تقوǅ المƌسسة بƋية لعدǅ وجود مƮلحة Ɗو فرد يقوǅ بالدراساƘ العملية المتعلقة بب

دراسة لǖسواƾ الداƤلية Ɗو الƤارجية Ʀǋا فǚư عǇ نقƭ الحمƘǚ اǗشǌارية و ƤدماƘ ما بعد 

 ƴالبي. 

 .عدƍ ǅمتǁǚ المƌسسة لموƨعيǇ في الƤارƜ مما يưعƻ مǇ تعاملǌا مƴ اǕسواƾ الƤارجية  - 

ƛعما تحد ǐƋبمن Ƙسسة محل الدراسة ليسƌالم Ǉرا لكوƲشتداد في حدة المنافسة و نƍ Ǉرة العولمة مǋاƲ Ǌ

و ƍحداƚ تƺيراƘ جوǋرية في البنية اǗدارية و التنƲيمية للمƌسساƘ يكوǇ لƨاما عليǌا ƍمتǁǚ مƨايا 

         ( SOFAFE )تنافسية تمكنǌا مǇ القدرة على الƮمود Ɗماǅ منافسيǌا على المستوǎ الوƱني مƛل 

كما ƍ ǇƊمتǚكǌا لǉƦǌ المƨايا Ǚ . بية المستوردة مƱ Ǉرƻ الƤواƊ  ƭو المنتوجاƘ اǕجن( CABEL )و 

 ƘǙايا تنافسية في مجاƨا مǌل Ǉتكو ǇƊ ƔلƱمر يتǕنما اƍ و Ʊفق Ǉرا على مجال معيƮمقت Ǉيكو ǇƊ Ɣيج

عديدة و Ʀǋا ما يتƱلƔ بدورƊƍ ǉحداƚ مجموعة مǇ المتƺيراƘ على اǕنƲمة اǗنتاجية و اǗدارية و كƦا 

ية و فيما يلي بعƯ اǗفتراưاƘ التي ƍرتƋينا ǇƊ نقدمǌا و التي يمكǇƊ Ǉ تساǅǋ في تحسيǇ القدرة المعلومات

  :التنافسية للمƌسسة و ǋي 

العمل على رفƴ مستوǎ اǗنتاƜ و التوجǊ نحو تنويعǊ و Ʀǋا عƱ Ǉريƨ ƾيادة المكننة و اǕتمتة في  - 

  .جميƴ المراحل و الورشاƘ اǗنتاجية 

 -  ǅداƤستƍ العمل على ƜنتاǗا ƱيƱƤالعلمية في ت ƾرƱال Ưبع . 

 -  ǇƊ Ʊة شرưǋبا ƻا بتكاليǋسترادƍ مة بدلƨǚولية الǕا بالمواد اǋمدادǗ Ǉمحليي Ǉعلى موردي ƚالبح

 .تكوǉƦǋ Ǉ المواد ƦاƘ تكلƽة مناسبة و نوعية جيدة 

 ƍرưائƤ ǅǌاƮة اǋǗتماƊ ǅكƛر باǕنشƱة التسويقية Ɗ Ʀƍنǌا تعد مƮدرا ǋاما ǗنشاƇ القيمة للعمƇǚ و - 

 ǅǌو الرد على شكاوي Ǉبائƨال Ƙستقبال مكالماƍ و Ɲارية و الترويǌشǗا Ƙǚفي مجال الحم ) ƘدماƤ

 ƴما بعد البي. ( 
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التنسيƾ بيǇ وƲائƻ المƌسسة و ƍرساƇ التعاوǇ و تبادل المعلوماƘ بيǇ المƮالƠ المƤتلƽة ƦƊ يعمل  - 

 .Ʀǋا على التنƲيǅ و التسيير الجيد لمƤتلƻ اǕنشƱة 

كانǉƦǋ Ƙ بعƯ اǗقتراحاƘ العامة التي يمكǇ توجيǌǌا في ƍيƱار تحسيǇ العمل و اǕداƇ في المƌسسة    

 ƚوير و تحديƱشامل لت Ɲبرنام Ǉم Ƈƨعتبار كجǗا Ǉبعي ƦƤƋت ǇƊ Ǉالتي يمك ƘياƮالتو Ưو فيما يلي بع

  :ƽية و ǋي اǕنƲمة المعلوماتية و Ǚ سيما المحاسبية و التي تتعلƾ بالبياناƘ التكالي

 -  ƦاƤتǗ ئمةǚر مƛكƊ ةƽسعار تكلƊ Ɣبحسا ǅلي يقوǓا ǅǚعǘل ǅاƲو نƊ Ɲبرنام ƴưكير في وƽالت

      Ƙتيار قنواƤƊ و Ǉبائƨو ال Ƙل للمنتجاƛمǕا Ɲيƨتيار المƤƍ امة لتسعير وǌدارية الǗا Ƙالقرارا

ل و تجميƴ مƤتلƻ و ƊنشƱة للتسويƾ و التوƨيƴ اǕكƛر جدوǎ حيƚ يقوƦǋ ǅا البرنامƝ بتسǌي

 Ɯر دقة على كل منتوƛكƊ نية وǚريقة عقƱا بǌتحميل ǅƛ Ǉو م Ƙالمنتوجا ƻالمتعلقة بتكالي Ƙالمعلوما

  .عوƯ التحديد اǗدارǐ لقيمة التكاليƻ المباشرة 

 -  ǅاƲن ƾبيƱمكانية تƍ ƭفي فح ƳالشروABC ǉنتباƍ Ƙƽة و لƱنشǕا Ưفي المستقبل و لو على بع 

 المƨايا اǗستراتيجية التي يمكǇƊ Ǉ تنتƝ عǇ تƱبيقǊ و في Ʀǋا السياƾ نشير مسƌولي اǗداراƍ Ƙلى

ƍلى ǇƊ محاولة تبني المƌسسة لƦǌا النƲاǅ يمكǇƊ Ǉ تتǅ بالتدريƝ حيƊ ƚنǊ يجƔ في البداية تǌيئة 

 :المناƢ المǚئǗ ǅدارتǊ و تشƺيلǊ حتى يعود عليǌا بالنƴƽ المتوقƴ و مǇ بيǇ الƱƤواƘ اǕولية نƦكر 

   * ǅاƲن ƾبيƱلعملية ت ƱيƱƤرورة التưABC ƇبراƤستعانة بǗا ƾريƱ Ǉسسة محل الدراسة عƌفي الم 

و مستشاريǇ مǋƌليǇ و متƮƮƤيǇ في مجال تƮميǅ اǕنƲمة المحاسبية و Ʀǋا مƊ Ǉجل ƍعداد وتƱوير 

 ǅاƲن ǅوǌƽم Ɵلى شرƍ ƻدǌة عمل تƱƤABCƦǋ في ǅǋمية دورǋƋب ƴالجمي Ƴقناƍ و ǊبيقƱبعاد تƊ ا  و

  .النƲاǅ الجديد 

 *      Ƙفقية القائمة على العملياǕيكلة اǌا التدريجي نحو الǌǌل توجǚƤ Ǉا مƦǋ سسة وƌالم ǅيƲعادة تنƍ

 ǅاƲن ǇƊ Ǉا لكوƦǋ الجديد و ǅاƲالن ƴا تماشيا مƦǋ وABC ǅƨالمحاسبي مما يستل ǅاƲبا في النǚنقƍ لƛيم 

 ǅيمي القائƲيكل التنǌيا في الƨيرا مواƺي.ت Ʀƍ دارةǗرة اƲيير نƺت ƚحي Ǉر مƤƈ ا بعداưيƊ ييرƺا التƦǋ ƦƤƋ

لƱريقة التسيير مǚƤ Ǉل ƍشراǁ المديريǇ على المستوǎ التشƺيلي الƦيǇ لǅǌ عǚقة مباشرة بالعملية 

وƦǋا لكوǇƊ Ǉ المديريǇ على المستوƮƊ ( ǎحاƔ القرار(اǗنتاجة مƴ المديريǇ على المستوĂاąǗستراتيجي

Ǉيلي يعتبروƺالتش          ǅǌقسامƊ ة فيƽتلƤالم ƘاƱو تحديد النشا ƻƮعلى و ǅǋغير Ǉر قدرة مƛكƊ 

Ʀǋا و يعد التنسيƾ بيǇ المستوييǇ مساǋمة فعالة لنجاƟ تƱبيƾ النƲاǅ في , و كƦا مسبباǉƦǋ Ƙ اǕنشƱة 

  .المƌسسة 

بيǇ اǕنƲمة التقليدية تدريƔ فريƾ عمل Ƥاƭ لقƈ ǅǌلية عمل Ʀǋا النƲاǅ و بياƊ ǇوجǊ اƤǗتƻǚ بينǊ و  * 

في توƨيƴ التكاليƻ و تشمل عملية التدريƔ التعرƻ على اǕنشƱة الرئيسية في المƌسسة و تحديد مƮادر 

 ƻالتكالي Ƙو تحديد مسببا ƻاريƮو تحليل الم Ƙالبيانا.  
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 ǅاƲن  ǇƊ Ǉرا لكوƲو نABC Ƙالبيانا Ǉائل مǋ ǅلك Ɯيحتا Ǌني لكونƽالتعقيد ال Ǉعلى درجة عالية م     

 Ǉبي Ǉƨوجود توا ǅاديا مما يعني عدƮقتƍ غير ممكنة Ǉيدويا تكو ǊبيقƱعملية ت ǇƎيلية فƮƽالت Ƙو المعلوما

 ǅعلى تعمي ƨالتركي Ɣو بالتالي يج Ǌنجاح ǅمنيا عدư ا ما يعنيƦǋ المتوقعة و ǉو عوائد ǊبيقƱت ƻتكالي

  .لجǌد و المال معالجة المعلوماƘ عƱ ǇريƊ ƾجƨǌة اǗعǅǚ اǓلي لتوفير الوقƘ و ا

و بƤƎتƮار ǐƊ Ǉƍ Ü تƺيير في ƊسلوƔ تشƺيل Ɗو ƍدارة ǐƊ نƲاǅ في المƌسسة يتƱلƔ التريƚ و دراسة 

و قد جاƦǋ Ƈا البحƚ ليسلƱ الưوƇ على . المنافƴ و التكاليƻ و المƤاƱر المرتبƱة بƎحداƦ ƚلǁ التƺيير 

اǋا الكƛير مǇ المƌسساƘ العالمية المتƱورة واحد مƊ Ǉحدƚ النǅƲ التكاليƽية و الƮƊ ǐƦبƊ Ơداة تسييرية تتبن

 ƨيƨا تعƦسسة و كƌالقدرة التنافسية للم Ǉسيما في تحسي Ǚ يجابية وƍ Ɲنتائ Ǉم Ǌتبني Ǉع Ƙبƛ ا لماƦǋ و

  .مركǋƨا التنافسي في Ʋل الƲروƻ الراǋنة التي Ǚ تƽتǇƊ Ƌ تƨيد تƱورا و تعقيدا 

اƘǙƌ جديدة تعمل على تƱوير الوعي اǗدارǐ          و في اƤǕير نƋمل ǇƊ يكوƦǋ Ǉا البحƚ نافƦة لتس

و المحاسبي لدǎ مسƌولي المƌسساƘ و تلƘƽ اǗنتباƍ ǉلى ưرورة تواجد نƲاǅ تكاليƽي فعال في المƌسسة 

      Ƙل القراراưفƊ ƦاƤتƍ جلƊ Ǉم Ʊفي المحي Ƙيراƺو ت ƘǙتحو Ǉم ǐقادرا على مواكبة ما يجر Ǉيكو

 Ƙالسياسا ƋƽكƊ ǅميƮو ت.  
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Ɩالمذكرا:  

حدة بوعمامة سǌيلة Ü دور محاسبة اǕنشƱة في تحسيƱ Ǉرƾ حساƔ التكاليÜ ƻدراسة حالة و - 

ƍنتاƜ اللوالƔ و البراغي و الƮنابير بعيǇ الكبيرة سƱيÜ ƻ رسالة ماجيستير مقدمة ƍلى كلية 

 ƻيƱس Ü Ʃعبا Ƙجامعة فرحا Ü التسيير ǅعلو Ü اديةƮقتǗا ǅ2002 / 2001العلو.  

 -  ǅاƲن ǅداƤستƎناعية غير المباشرة بƮال ƻالتكالي ƭيƮƤت Ü Ƴالسبو ƴسند سب ǇسليماABC     

ƍ في ǉرƛƊ ة وǋردنية المساǕا Ƙاƽوسƽال ǅبيقية في شركة مناجƱرية و تƲدراسة ن Ü القرار ƦاƤت

  . 1996المحدودة Ü رسالة ماجيستير مقدمة ƍلى كلية اǗدارة و اǗقتƮاد جامعة بƺداد 
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 .Ɗ 2002كتوبر 30 /29جامعة محمد Ƥيưر Ü بسكرة 
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ƤƮة البǎخ  
  المǢدمة 

ǧصل األوǞاسبة:  الƮللمعلومات  م ǫاǒديثة كنƮال ǜاليǦالت.  

I .  ǅيǋاƽة مƛالحدي Ƙسساƌفي الم ƻلمحاسبة التكالي ǅاƲمية تواجد نǋƊ ة وƽالتكل.  

 I.1  ةƽالتكل ǅوǌƽم.  

 I.2  ةƛالحدي Ƙسساƌفي الم ƻلمحاسبة التكالي ǅاƲمية تواجد نǋƊ.  

 II. معلوما ǅاƲن ǅميƮت ƻالتكالي Ƙ.  

II .1  ƻالتكالي Ƙمعلوما ǅاƲن ƻتعري.  

II .2  ǊميمƮت Ƙعتباراƍو ƻالتكالي ǅاƲن Ƙمكونا.  

II .3  ƻالتكالي ǅاƲا نǋالتي يوفر Ƙالمعلوما ƳنواƊ.  

III .  ƻالتكالي Ƙتبويبا.  

III. 1  التقليدية Ƙالتبويبا.  

III. 2  ةƛالحدي Ƙالتبويبا.  

  . للتǦاليǜ و تǢييمها الǎرǟ التǢليدية: الǞصل الثاني 

I .  الكلية ƻريقة التكاليƱ ) التحليل ƨريقة مراكƱ. (  

I. 1  ǐادƮقتǗا Ʊو المحي ǅيǋاƽالم.  

I. 2  التحليل ƨريقة مراكƱيمية لƲالتقنية و التن ƩسǕا.  

II  . ئيةƨالج ƻريقة التكاليƱ ) يرةƺالمت ƻريقة التكاليƱ. (  

II .1  ǐادƮقتǗا Ʊو المحي ǅيǋاƽالم.  

II .2  يرةƺالمت ƻريقة التكاليƱيمية لƲالتقنية والتن ƩسǕا.  

III .  ƻالتكالي Ɣالتقليدية لحسا ƾرƱال ǅتقيي.  

III. 1  التقليدية ƾرƱالتقني لل Ɣالجان ǅتقيي.  

III. 2  التقليدية ƾرƱيمي للǋاƽالم Ɣالجان ǅتقيي.  

 Ƥصل الثالǞال : ǫاǒدراسة نABC.   

I .  ǅاƲن ǅوǌƽمABCǊمبادئ Ü  ǊبيقƱت ƘǙومجا .  

I. 1  Ʊالنشا ƩساƊ ة علىƽالتكل ǅاƲن ǅوǌƽم )ABC. (   

I. 2  ǅاƲن Ƈǎمباد )ABC. (   



I. 3  ǅاƲستعمال نƍ ƘǙمجاABC  الدول Ưفي بع ǊبيقƱوت .  

II  . ǅاƲمراحل عمل نABC ǊبيقƱت Ƙومحددا .  

II .1  ǅاƲوفقا لن ƻالتكالي Ɣمراحل عملية حساABC.   

II .2 ن Ǉمقارنة بي ǅاƲABC مة التقليديةƲنǕوا .  

II .3  ǅاƲن ƾبيƱت ƘمحدداABC   .      

  . في تƮسينهاABCالتنافسة و دور نǒاǫ : الǞصل الرابع 

I .  المنافسة والتنافسية.  

I. 1  ية المنافسةǋما.  

I. 2  ية التنافسيةǋما.  

II  .اǌول عليƮالح Ƙستراتيجياƍايا التنافسية وƨالم .  

II .1  ايا التنافسيةƨالم.  

II .2  ايا التنافسيةƨالم ƔكتساǗ العامة ƘستراتجياǗا.  

III .  ǅاƲمة نǋمساABCايا التنافسيةƨالم ƔكتساǗ سسةƌيئة المǌفي ت .  

III. 1  ايا التنافسيةƨالم Ƈة سلسلة القيمة و بناƱنشƊ تحليل.  

III. 2  سسةƌفقي للمǕيل اƛالتم.  

III. 3 العلمة لن ƘافاưǗا ǅاƲABC    

 ƼامƲصل الǞية: الƕهرباǦوابل الǦدراسة ميدانية للمؤسسة الوطنية لصناعة ال ENICA - Biskra .  

I .  ربائيةǌناعة الكوابل الكƮنية لƱسسة الوƌبالم ƻبسكرة–التعري.  

I. 1  سسةƌالم ƻداǋƊة وƋنش.  

I. 2  سسةƌللم ǅالعا ǅيƲالتن.  

I. 3 سسة محل الدƌالم ƻائƲراسة دراسة وتحليل و.  

II  . سسة محل الدراسةƌفي الم ƻالتكالي Ɣحسا.  

II .1  سسةƌة بالمƽالتكل ǅاƲن.  

II .2  محل الدراسة Ǉة للمنتوجيƽسعر التكل Ɣحسا.  

III .  ǅاƲن ƜƦنمو ABC سسة محل الدراسةƌفي الم ƾبيƱللت Ɵالمقتر  .  

III. 1  ةƱنشǕقائمة ا Ƈنشاƍ                                    .                                  

III. 1. 1  ƻداǋǕتحديد ا                                                                       .  

III. 1. 2ةƱنشǕعداد قائمة اƍ مراحل                                                            .  

III. 1. 3 ةƱنشǕقائمة ا ƘدواƊ                                                                  .  



III. 2 محاولة ǅاƲن ƾبيƱتABC سسة محل الدراسةƌة في المƱنشǕا Ưعلى بع                        .  

III. 3  ǅاƲن ƾبيƱر تƛƊABC سسة محل الدراسةƌتنافسية الم Ǉفي تحسي                .  

III. 3. 1 مقارنة  ǅاƲسسة و نƌالحالي للم ǅاƲل النƲ في Ɣة المحسوƽسعر التكل ǇبيABC Ɵالمقتر      .  

III. 3. 2 ǅاƲن ƾبيƱر تƛƊ ABC سسة محل الدراسةƌفي الم Ƙالقرارا Ưعلى بع               .  

  

  .الƲاتمة 

          




