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أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي أطال اهلل في عمرها وجزاها عني خي ار في الدنيا واآلخرة

تشكرات

الحمد هلل حمدا كثي ار يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه ،والصالة والسالم على من بعثه
رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

أتقدم بالشكر الجزيل إلى :

المشرف األستاذ الدكتور رحال علي على ما قدمه لي من نصح وتوجيهات طيلة مراحل إعداد
هذه المذكرة.

السادة اعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة و إثراء هذا البحث.

السادة إطارات وعمال مؤسسة  BCRوفرع  SANIAKو أخص منهم بالذكر :

مباركي فيصل ،بن عبيد نسيم ،شكير ،رئيسة مصلحة المحاسبة التحليلية ،صالحي عبد الرزاق،
ساطة سفيان ،فودي عيسى ،بوسنينة جلول ،وموظفي مصلحة المحاسبة العامة ،على ما قدموه

لي من يد المساعدة.

زمالئي في العمل ،بلحاج فارس ،أوغليس سامية على معونتهم وتشجيعهم لي.

كما ال يفوتني ان أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذه المذكرة.

المقدمة

المقدمة :
إن الصعوبات والمشاكل التي عرفهاا االقتصاا الج ازئار منا االساتاللل وفاي نهايا الثمانيناات علا وجا

الخصوص ،فعات بالمسايرين إلا التفكيار فاي إ خاال تغييارات واصالاات عميالا  .و لا مان خالل التخلاي عان
الما اانه اإلي ا ا يولوجي االشا ااتراكي ال ا ا

اقتصا ااا ي واجتماعي ا ا وثالافي ا ا وغيرها ااا آن ا ا ا  ،والتوج ا ا

فرضا اات ظا اارو

التا ريجي ناااو إي يولوجيا اقتصااا السااو والاريا االقتصااا ي  ،وتأكيا أهميا الالطااا الخاااص بها
اقتصا

خلا منااا

ملئم لتفعيل ور المؤسس االقتصا ي باعتبارهاا الناوا األساساي فاي النشااط اإلقتصاا  .فأصاب ل ازماا

علا المؤسساات التاي كانات تعمال بسياساات وبارام

بشاكل عشاوائي أن تتخلا عان لا  ،اتا ال تكاون ضااي

للتغير البيئي ،وأن تباث عن سياسات واستراتيجيات أخر تمكنها من البالاء .

في ااين نجا أن التطاورات والتااوالت المتساارع التاي طارأت علا العاالم فاي أواخار الالارن الماضاي تشاير

إلا تشاكل وتبلاور نظاام اقتصاا

عاالمي ج يا يختلا

من خلل تعاظم ور المؤسسات المتع

فاي خصائصا عان األوضاا االقتصاا ي الساابال  ،و لا

الجنسايات وظهاور التكاتلت االقتصاا ي العملقا وسايا آليا الساو ،

ومااا يصاااابها ماان تطااور تكنولااوجي ومعلوماااتي سااري كاال هاا ا أ

المسافات عن ال ول والالارات .

إل ا بااروز ظاااهر العولماا بإسااالاط ااااجز

والش ا أن هاا التغياارات والتاااوالت تشااير ال ا تغياار مااوازين الالااو االقتصااا ي  ،وبالتااالي لاام تعاا الركي ااز

األساساي للالاو والالا ر االقتصاا ي هاي الماوار الطبيعيا  ،بال أصابات الركياز األساساي فاي لا هاو الساعي نااو
امتل ميز تنافسي فاي مجاال معاين ساواء مان خالل التكلفا  ،الكفااء  ،الجاو  ،التج يا باإلضااف إلا االساتجاب

لااجات العميل .هو اله

اإلستراتيجي أل مؤسس اقتصا ي .

وأكثر الضغوط التنافسي التي تواجها المؤسساات التاي تتنااف

المرتبطا ا بخفا ا

التكلفا ا والض ااغوط المرتبطا ا باالس ااتجاب لااج ااات العمي اال ،وتف اار

متضارب تثالل كاهل المؤسس  .في اين تتواض ق رات ع

عاان الولااو فااي األس اوا العالميا وات ا ال اخليا والتناااف

واألس

فاي الساو العالميا وال اخليا هاي الضاغوط

العام لبناء مزايا تنافسي تتص

ها ا الض ااغوط مطالا ا

غير قليل من مؤسساتنا فاي ظال ها ا الوضا الج يا

الفاعاال فيهااا  .ممااا ياااتم عليهااا الباااث عاان المصااا ر

باالستمرار وال يموم .

وفااي ه ا ا الساايا يالتاار بااورتر ثاالث إسااتراتيجيات تنافسااي عام ا تكس ا

المؤسس ا الال ا ر عل ا المنافس ا

وت عم بالاءها في السو والاصول عل الاص السوقي المناسب  ،و ل من خلل تاويل جوان
ل يها إل مزايا تنافسي  .كما أن مصا ر بناء المزايا التنافسي متعا

الالاو والضاع

ومتنوعا  .ولالا اااول باورتر أن يبارهن علا

أن التكلف ا المنخفض ا والتميااز والتركيااز يمكاان اعتبارهااا بمثاب ا إسااتراتيجيات أساسااي لخل ا الاليم ا وتاالي ا الم ازيااا
التنافسي  ،والش أن الطري لخل ه الاليم يتجس في خف

مع الت هيكل التكلفا وها ا ال يمكنا أن يتاالا

إال من خلل وجو نظاام شاامل ومتكامال يعمال علا ضابط ورقابا تكاالي
مسااتو ممكاان ،وفااي ها ا اإلطااار يعا نظااام مااسااب التكااالي

تعمل عل تاليل النتائ العام بصف

اإلنتاا والعمال علا إبالائهاا عنا أقال

ماان بااين األسااالي

الا يثا واأل وات الهام ا التااي

قيال ومعرف النتائ الااليالي والفعلي من خالل اساا

التكاالي

المختلفا

I

المقدمة
وتا يا النتااائ الماالالا علا مساتو كاال منات وكاال قسام وكاال مركاز مسااؤولي  .والعمال علا اكتشاا

سواء كان سلبا أو إيجابا واتخا الال اررات المناسب عل ضوء ل .
وعلا ا ال اارغم م اان أهميا ا مااس ااب التك ااالي

االناا ار

ك ااأ ا فعالا ا ف ااي التس اايير وف ااي اتخ ااا الالا ا اررات علا ا مختلا ا

المساتويات اإل اريا  ،وارتباطهااا ارتباطاا وثيالاا وهامااا ما مختلا
بالكا تكون موجو في مؤسساتنا ،وه ا يشير إل الضع

الا

المصااال واإل ارات الموجاو بالمؤسسا  ،إال أنهااا
يعتار األنظما المااسابي المساتخ م مان قبال

المؤسسااات االقتصااا ي فااي بل نااا ،ساواء كااان ها ا نتيجا لعا م وعااي المساؤولين أو لتكلفتهااا الباهظا أو لصااعوب
تطبيالها .كماا يرجا الساب

فاي لا الا غياا

أنظم خاص بمااسب التكالي

لمختل

وفي ظل ه ا الوض الج ي ال

إطاارات وباااثين مختصاين فاي ها ا المجاال قاا رين علا تصاميم

المؤسسات االقتصا ي .

يتميز با المنافس وت ازيا خطورتهاا يتعاين علا مؤسسااتنا االقتصاا ي

الالياااام بمراجع ا ا شا ااامل ألوضا اااعها التنظيمي ا ا وألنظمتها ااا المااسا اابي المسا ااتخ م  ،باإلضا اااف إل ا ا ضا اارور تبنا ااي

إسا ااتراتيجيات تنافسا ااي تمكنها ااا ما اان التا ااأقلم م ا ا مايطها ااا ،وااا ااتلل موق ا ا تنافسا ااي مناس ا ا  ،يؤهلها ااا إل ا ا البالا اااء
واالستمرار.

ومن خلل ماسب يمكن طر اإلشكالي التالي :
ما هو دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية؟
وفي ظل ه اإلشكالي يمكن طر التساؤالت التالي :

 -1ما هو ور ومكان مااسب التكالي

 -2هاال يمكاان اعتبااار مااسااب التكااالي

في المؤسس ؟

كااأ ا ضااروري إ ا مااا أ ار ت المؤسس ا السااعي باسااتمرار ناااو تخفااي

مع الت هيكل التكلف ؟

 -3ماا هااي أناوا اإلسااتراتيجيات التنافسااي التااي يمكان للمؤسسا أن تتبعهااا ؟ و ماااهي األسا
لبناء الميز التنافسي ؟

 -4وهاال أن مااسااب التكااالي

فااي مؤسساااتنا تسااتخ م ألغا ار

مااساابي ؟ أم ألغا ار

والمصااا ر العاما

إسااتراتيجي تساااع عل ا

ت عيم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس ؟

فرضيات الدراسة :
 -1تعتبر مااسب التكالي
للمؤسس .

أ ا مساع

في تخفي

مع الت هيكل التكلف وت عيم اإلستراتيجي التنافسي

 -2أن المؤسس التي تستاو عل ميز تنافسي تكون قا ر عل تاالي مع الت رب أعل من المتوسط
السائ في مجالها االقتصا .

II

المقدمة
أهمية الدراسة :
 -1يعتبر ه ا الباث مساهم علمي في بناء اإلطار النظر لل ور ال

اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس االقتصا ي .

تعرف الجزائر بانتالالها إل

 -2كما تكمن أهمي ال راس في التاول ال

االقتصا ي الاالي التي تالو مؤسساتنا وتجبرها في نف

تلعب مااسب التكالي
اقتصا السو وال

في عم
واق البيئ

الوقت عل ضرور ضبط تكاليفها ب ق والتخلي عن

السياسات التنافسي العشوائي واإلستراتيجيات التنافسي الفاشل .
 -3كما تعو أهمي ه

ومتنوع بشكل يفت البا

ال راس أيضا في أن المشاكل التي تعاني منها مؤسساتنا في ه ا المجال متع

أمام إجراء باوث و راسات.

أهداف الدراسة :
 -1مااول تبيان أهمي مااسب التكالي

االقتصا ي .

تلعب في بناء وت عيم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس

وال ور ال

 -2مااول تسليط الضوء عل مفهوم الميز التنافسي  ،والمكونات األساسي التي ت خل في بنائها وت عيمها،

و ل من خلل التركيز عل الضغوط المرتبط بخف
 -3مااول النظر في الخيارات واأله ا

التكلف واالستجاب لااجات العميل .

اإلستراتيجي لمؤسساتنا ،وتبيان م

تنافسي تمكنها من مواجه تا يات ع ي مالي  ،إقليمي وعالمي .

سعيها ناو اكتسا

مزايا

المنهج المستخدم في الدراسة :
ولإلجاب عن إشكالي ال راس والفرضيات المطروا اتبعنا المنه الوصفي التاليلي في الجان

نظ ار لتماشي م طبيع الموضو  ،كما اعتم نا عل أسلو

الواق العملي وبه

راس الاال  ،به

الوصول إل فهم أعم للعلق التي تربط المتغيرين .

إسالاط الجان

خطوات الدراسة :

الفصل األول :سنتطر في ه ا الفصل إل مراال تطور الفكر المااسبي ،وال األسبا

ظهور مااسب التكالي  ،كما سنتناول المفاهيم واأله ا

المتعلال بالتكالي

وسعر التكلف  ،وأخي ار سنتناول المفاهم المتعلال بالتسيير اإلستراتيجي للتكالي

المتعلال به ا األخير.

الفصل الثاني  :سنااول التطر في إل

مختل

المرجو منها  ،باإلضاف إل

النظر

النظر عل

التي أ ت إل

المفاهيم األساسي

و إل األ وات

ماهي كل من اإلستراتيجي والميز التنافسي من خلل توضي

مراال بناء اإلستراتيجي التنافسي التي يمكن للمؤسس أن تتبعها.كما سنااول التعر

عل المصا ر
III

المقدمة
األساسي لبناء الميز التنافسي  .ثم نااول تبيان العلق التي تربط مااسب التكالي
للمؤسس  ،و ل من خلل توضي أهم األسالي

اإلستراتيجيات التنافسي للمؤسس االقتصا ي .
الفصل الثالث واألخير :سنتعر

والصنابير

والطر التي يمكن من خللها لمااسب التكالي

في إل

 B.C.Rفر  .SANIAKو ل

باالقترااات اللزم والمناسب في ضوء ل .

باإلستراتيجي التنافسي

ان ت عم بها

راس اال المؤسس الوطني لصناع اللوال  ،البراغي

لمااول إسالاط الجان

النظر عل

الواق العملي ،والخرو

صعوبات الدراسة:
لال واجهنا مصاع

ع ي في إع ا نا له ا الباث ،تمثلت في:

 -ع م توفر المعلومات اللزم والضروري في المؤسس  ،و ل بسب

األ وار الما و التي يه

نظام مااسب التكالي  .إضاف إل ع م وجو قابلي مريا من المسيرين إلعان الطلب .
 -ع م وجو

راسات سابال ( في ا و علمي) تسهل علينا االسترشا ببع

إليها

المعطيات والمؤشرات.

IV

الفصل األول:
مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:
تمهيد :
االقتصا

لالا ا نش ااأت المااس ااب وتط ااورت كباليا ا العل ااوم االقتص ااا ي واالجتماعيا ا  ،تلبيا ا ألش ااكال وااج ااات التالا ا م
واالجتماعي ،ايث كانت متطلبات الايا االقتصا ي واالجتماعي هي المار األول لمناقش ووضا

إطار نظر أله ا

ومبا ئ العمل المااسبي ات يتلءم م الواق االقتصا

وقا ارتاابط التطااور التاااريخي لمااسااب التكااالي

المتغير.

فااي مرالتا المبكاار بااالتطور التاااريخي للمااسااب الماليا ،

ايث أظهرت أ بيات المااسب المالي في العصر الوسايط با ايات لاوعي تكااليفي ،وتعتبار مااساب التكاالي

فرعاا

من فرو علاوم التسايير ،ومرالا متال ما فاي تطاور الفكار المااسابي ،اياث تكاون مهمتهاا تجميا  ،تاليال ،إباراز،

ومعرف مختل

التكالي .

_ وممااا الش ا في ا أن المااسااب أصاابات أم ا ار ضااروريا وايويااا بالنسااب للمؤسسااات االقتصااا ي بغ ا

النظر عن نشاطها وتمثل المااسب بما توفر من معلومات اا أهم المصاا ر اللزما لتأكيا قا ر المؤسسا علا

المنافس في بيئ األعمال .كما يع النظام المااسبي في أغلبيا الا ول ( بماا فيهاا الج ازئار) يعتما علا المااساب
العام ا ( المالي ا ) التااي يجعاال منهااا الالااانون المااسااب الرساامي واإلجباري ا بمااا يمكاان أن تال م ا ماان الئاال عل ا

المتابع ال قيال لكل التا فالات الاالياليا والنال يا التاي تاا ث فاي المؤسسا ولكان ها ا ال يمنا المؤسساات مان تبناي
نظام لمااسب التكالي

ال

في غال

األايان ما يكون اختيار (ولكن ظارو

ل علق م إستراتيجي المؤسس الاالي والمستالبلي .

وس اانااول ف ااي ها ا ا الفص اال تا يا ا مختلا ا
والتسيير اإلستراتيجي للتكالي

المنافسا هاي التاي تفرضا ) بماا

المف اااهيم األساس ااي المتعلالا ا بك اال م اان المااس ااب  ،مااس ااب التك ااالي

و ل من خلل المبااث التالي :

 المبحث األول :مراال تطور الفكر المااسبي. -المبحث الثاني :ماهي مااسب التكالي .

 المبحث الثالث :مفاهيم أساسي اول التكلف  ،سعر التكلف والعناصر المكون لهما. -المبحث الرابع :التسيير اإلستراتيجي للتكالي .

 -المبحث الخامس :أ وات التسيير اإلستراتيجي للتكالي .
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المبحث األول :مراحل تطور الفكر المحاسبي.
لال نشأت المااسب وتطورت فروعها بتفاعل عوامل اقتصا ي واجتماعي وقانونيا أ ت إلا ظهاور الااجا

إلا خا مات المااسا

المخاتص فااي تالا يم المعلوماات التااي تسااع علا معرفا نتاائ النشاااط اإلنتااجي للمؤسسا

االقتصااا ي خاالل فتاار معينا  ،وتا يا مركزهااا المااالي فااي تاااري معااين ومساااع اإل ار فااي ترشااي عمليا اتخااا

الال اررات اإلستراتيجي .

المطلب األول :المحاسبة في العصور القديمة.
يمكن تالسيم مراال التطور المااسبي إل أربع مراال:

1

أوال :المااسب في العصر الال يم والعصر الوسيط .
ثانيا :اخت ار الالي المز و في عصر النهض .
ثالثا :تطور المااسب في الرأسمالي التجاري .

رابعا :تطور المااسب في عصر ما بع الثور الصناعي .

 -1المحاسبة في العصر القديم:

عن ا ما نفهاام المااسااب عل ا أنهااا إثبااات ماانظم لنشاااط وفعاليااات مؤسسااات ات صاابغ اقتصااا ي  ،ن ارهااا
ق يما قا م اختا ار الكتابا نفساها ،اياث نشاأت فااي ااو

عاال كشااو

الباار المتوساط وكاناات م ار فا للعا  ،والالياا

وتالتصاار

مااساابي كوساايل لضاابط خازائن وممتلكااات الملااو والالياصاار والكهنا  ،ولمراقبا اركا مخااازن الماوا

الايوي ففي االقتصا اآلشور الموج مركزيا ير  Messmerأن اختا ار الكتابا المساماري ااوالي  0022قبال
الميل من قبل الكهن تم إل ار أموال المؤسسات االقتصا ي التابع للمعاب ال يني .

أما المااسب في عه الفراعن بمصر فكانت أكثر تطاورا ،ويكفاي هناا التا كير بالصا ساي نا يوسا

عليا

السلم التي ور ت في الالرآن الكريم ،ايث ااتفظ بالغل في المخازن لم سب سنوات كامل .
أما نظام األع ا الروماني الالائم عل استخ ام الارو

لم طويل امت ت إل غاي الالرن  51عشر بع الميل .

ون وجو منازل قا أعاا تطاور علام المااساب

 -2اختراع القيد المزدوج في عصر النهضة :

لالا أعااا ت الااارو الصااليبي ايطاليااا إلا مكااان الصا ار فااي التاااري األوروبااي وعرفاات الا ول األوروبيا
عام ا باضااار واقتصااا يات ال ا ول العربي ا فااي اااو

البااار المتوسااط ،فخلالاات قن اوات اتصااال م ا العاار انتالاال

عبرهااا عل ا ي ا التجااار وعلماااء الرياضاايات العاار نظااام األرقااام العشاار وال ا

مااازال يساام ات ا اليااوم بنظااام

األرقام العربي ليال مال النظام الروماني .

ولال ا وج ا ت ب اواكر مس ا ال ا فاتر التجاري ا المنتظم ا فااي الالاارن الثالااث عشاار ،إ ب ا أ التجااار فااي الم ا ن

اإليطاليا وخاصا فااي "فلورنسا " ،بمسا اسااابات منتظما ألهاام عمالياااتهم التجاريا  ،وأول سااجل مسا فالااط وفا

 -1رضوان حلوة حنان ،تطور الفكر المحاسبي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،9002 ،ص. 28- 29 :
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الفصل األول:
النظااام العشاار  ،اس ا

مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف
االيااا ،يعااو ألا ا التجااار الفينيسااين عاان األعاوام  5340 - 5341فااي

مااا هااو معاارو

"فلورنس " ،وتبعتها بع ل الم ن اإليطالي الشمالي وبالي األقطار األخر .

فااي األ بيااات المااساابي يتضاامن عرضااا كااامل لمس ا ال ا فاتر وف ا الالي ا المااز و واعتم ا

إن أول كتااا

مرجعاا علمياا وتعليمياا هاو كتاا

نشار فاي البن قيا سان 5303

ال ارها " لوكاا باسايولي"  Luca Bacioliالا

تاات عناوان Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et proportionalita .:أ مراجعا
عام في الاسا

والتناس .

والهن س والنس

لم يختر باسيولي الالي المز و  ،وهو نفس يعتر ب ل فال كان الالي الماز و معروفاا قبال نشار بااوالي
ماازال يساتخ م اتا يومناا ها ا وهاو مصاطل " منا  -لا "

قرن ونص  ،اعتم باسيولي في كتاب المصطل ال

 debito- creditoوشر باسيولي نظام الالي المز و بأن جمي الاليو ينبغي أن تثبات بالطريالا المز وجا  ،وها ا

يعنااي إ ا جعلاات شخصااا مااا ائنااا يج ا
قيم الميزاني ككل يج

عليا بالمالاباال أن تجعاال شخصااا آخاار ما ينا ،وتوصاال باساايولي إلا أن

أن تساو الصفر.

 -3المحاسبة في الرأسمالية التجارية:
فاي أواخاار العصاار الوساايط با أ ينتشاار اسااتخ ام النالاو كماليااا

عااام للاليما  ،وبا أت تظهاار وتنتشاار ساريعا

ال أرساامالي التجاريا التااي تسااع بخطا اثيث ا لتااليا أربااا طائلا عاان طري ا توسااي التبااا ل التجااار  ،فااي ه ا

المرالا سااهمت المااساب مسااهم فعالا فاي انتشاار ال أرسامالي التجاريا إ قا مت أ ا عاللنيا تالاوم علا تكماايم
موا ا  ،األماار ال ا

الغاي ا ( ال ارب ) والوسااائل ( المشااتريات ،المبيعااات ،المصااروفات ،واإلي ا ار ات) بوا ا قيااا

ساام ببااروز وعاللن ا المالول ا االقتصااا ي المتعلال ا بااالرب خاص ا  .و ساااع عل ا الارك ا العاللني ا ظهااور اسااا

رأسمال بشكل واض في الالرن السا

عشر والمطالب بإع ا الميزاني العام للمشرو سنويا.

 -4المحاسبة بعد الثورة الصناعية :

إن تطور أسالي

كبياار  ،وها ا مااا أ

اإلنتا ال

اقتضت الثور الصاناعي فاي با ايتها األولا تطلا

ظهاور واا ات إنتاجيا

إلا ظهااور شااكل ج يا ماان شااركات المساااهم وساااع أيضااا علا نجااا ها ا الشااكل الالبااول

الالاانوني لمبا أ المساؤولي الماا و (أ خاال ها ا المبا أ ألول مار فاي انجلتا ار 5511م) ،فلام يعا مالا المشارو هااو
م ير  ،وه ا ما أ

إل ظهور الشخصي المعنوي وفر

مراجع الاسابات الخارجي  ،تع

ال وري بإلزامي نشر الالوائم الماليا

ورياا ،التأكيا علا

مستخ مي وقراء الالوائم المالي ...ال .

المطلب الثاني :تطور محاسبة التكاليف.
لال ارتبط التطور التاريخي لمااسب التكاالي

فاي مرالتا المبكار باالتطور التااريخي للمااساب الماليا  ،إ

تظهر أ بياات المااساب الماليا فاي العصار الوسايط با ايات لاوعي تكااليفي فالباااث فاي تااري مااساب التكاالي
 Pendorfير أن ب اي مااسب التكالي

كان في الالرن الراب عشر في ايطاليا.

1

 1رضوان حلوة حنان  ،مرجع سابق ،ص. 44:
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:
ويعاو أصاال مااسااب التكاالي

تكلفا اإلنتااا وتا يا تكلفا الواا المنتجا  ،ففااي

إلا الرغبا فااي اساا

نهاي الالرن الثامن عشر سن  5751م نج ألول مر فصل مااسب التكالي
عملاي ومتكامال ألسالو اساا

-إن أهام عار

5577م باساام "الاسااا
سالو التكاالي

التكاالي

هاو كتاا

التكاااليفي لمصااان اآلالت" وتعااو أهمياا كتااا

بتغيار مساتويات التشاغيل ونجا أيضاا لا

التكالي

المصان " توجيهات ناو األهمي اإل اري لاسا

(المصن ) عن المااسب المالي .

بالفساكي Ballewski A .سننة

بالفسااكي إل ا ال ارس ا الواضااا لعلق ا

 H. Tolkmittسان 5503م فاي كتابا "أسا

فهو يصفها برو المصن .

-كما ا ااا يظه ا ا اار ألول ما ا اار فا ا ااي س ا ا اان 5500م التفكيا ا اار التكا ا اااليفي الاا ا ا ا

 E.Schmalenbachال ا
التكالي

للعا ا ااالم األلم ا ا اااني ش ا ا اامالنبا

قساام األعباااء إل ا أعباااء ثابت ا ومتغياار و أوض ا فااي نف ا

الباااث أهمي ا اسااتبعا

الثابت عن وض األسعار واضعا ب ل اللبن األول في نظري األعباء المتغير .

 -1بدايات محاسبة التكاليف في أوائل القرن العشرين:

لال ظهر في ألمانياا عمالن كاناا مفتاااا ألباااث مكثفا  ،األول سان  5021م وهاو كتاا

"اسااا

التكلف ا ال اتي ا فااي المعاماال الصااناعي " والكتااا

التنظايم اإل ار والمااساابي واساا
إا

إ ار

التكلفا ال اتيا إلاا

لF.Leinter :

الثاااني هااو عبااار عاان ارس ا أجرياات ساان 5027م عاان
المؤسسااات الصاناعي فااي بارلين ،وألول مار تا

فيهااا

المؤسسات الصناعي تافظها وتنشر أسرارها بكل التفاصيل أمام الجمهور.
 -2محاوالت وضع نظرية التكاليف.

لال تاب شمالنباخ مااولت السابال بنشر سن  5024 -5020مالاال اول العلق بين التكاالي
التشغيل مالسما سلو التكالي
تكااالي

نظريا التكااالي

متغياار  ،تكااالي

ثابتاا  ،تكااالي

تنازلي ا  ،تكااالي

تص اااع ي  ،وتاااب ساان  5020-5025تطااوير

اسااتنا ا إلا تالياال علقااات توابا اإلنتااا  ،وجعاال مسااأل التكااالي

التكالي  ،كل ه ا أ
فااي كتااا

إل أربع أنوا :

" اسااا

إلا ظهاور مالاال رئيساي سان  5050م باسام " اساا

التكلف ا ال اتي ا وسياسا التسااعير " ال ا

هاما في نظري التكالي .

ومساتو

الثابتا مشااكل مركزيا لنظريا

التكلفا ال اتيا " طاور الاالاا ونشار

طبا م ارات ع يا ومااازال ات ا اليااوم مرجعااا تاللي ا يا

ولالا كااان أو ل اقتا ار فااي فرنسااا لتطبيا مااا يساام بطريالا األقسااام المتجانسا التااي تعتما علا اسااا

التكلفا الكليا بعا توزيا األعباااء علا مختلا

األقسااام التااي لهااا علقا ماان خاالل النشاااط الا

يربطهااا بااالمنت

النهااائي ك ااان ساان 5007م ،وكان اات المساائول عاان ه ا ا العماال لجن ا تاا ع  CEGOSواسااتمر اسااتعمال ه ا

الطريالا إلا غايا ظهااور مخطااط مااساابي ساان 5030م ايااث كاناات التوصاايات التااي ياملهااا ها ا المخطااط فيمااا
يخص مااسب التكالي

هي استعمال طريال األقسام المتجانس  ،وباليت ه التوصايات سااري المفعاول اتا بعا

إعا إع ا المخطط المااسبي سن 5070م .

1

CEGOS = Commission d’étude Générales d’organisation scientifique



 - 1درحمون هالل ،المحاسبة التحليلية نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فيي العليوم
االقتصادية ،فرع نقود ومالية ،جامعة الجزائر ،0221،ص. 557-555 :
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:

-3التطور المهني واألكاديمي للمحاسبة:
تميزت ها المرالا بتطاور المااساب وانتالالهاا مان مجار نظاام با ائي إلا نظاام متطاور للمعلوماات يالا م

المعلومات الملئم التخاا الالا اررات ،وقا سااهمت الع يا مان التطاورات التاي اا ثت باالرتالااء بعلام المااساب إلا
مصا

العلوم االجتماعي األخر  ،ويمكن رص أهم العوامل التي ساع ت عل تطور علم المااسب :
أ -الثور الصناعي

 -ظهور المنظمات و الهيآت المااسبي المهني .

 مساهم المنظمات والهيآت المااسبي المهني للا ول المتال ما فاي تطاوير علام المااساباأل وار الكبير التي كانت تالوم بها وعل سبيل المثال :

مان خالل

1

-معه المااسبين المعتم ين في اسكتلن ا . ICAS

معه المااسبين المعتم ين في انجلت ار و ويلز .ICAEWالجمعي األمريكي للمااسبين األمريكيين .AAPA-مجل

مبا ئ المااسب وغيرهم .

ايث عملات ها المنظماات جميعاا علا تطاوير ها ا العلام عبار البااوث وال ارساات وتالا يم التوصايات و
وض المبا ئ المااسبي التي مكنت علم المااساب مان مواكبا التطاورات االقتصاا ي وخ ما اإل ار والمساتثمرين

واألط ار

الخارجي األخر .

 -ص ور قوانين ضريب ال خل .

ر -تع أغ ار

المااسب .

 -استخ ام األسالي

الرياضي واإلاصائي والااس

اآللي في مجاالت التطبي المااسبي.

ل -شركات األموال.

ه -إنشاء األسوا المالي .

و -تطور أنظم المعلومات .
– از يا الوعي المااسبي.

 -4مراحل تطور مجال تطبيق محاسبة التكاليف:
لال ا ت لجن المااسب المالي ومااسب التسيير  FMACالمنبثال عن الفي راليا ال وليا للمااسابين
. IFA
2
أربع مراال لتطور وتوس مجال مااسب التكالي .

1

 أ.د سليمان مصطفى الدالهمة ،مبادئ وأساسيات علم المحاسبة ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن ،ص. 27:

FMAC = Financial and Management Accounting Committee
IFA = International Federation of accounting
2
- Charles Horngren, et d’autre, comptabilité de gestion, Traduit par Georges Langlois, 3e édition, Pearson
Education, Paris, 2006, p :13 .
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:

المرحلاااة األ ولاااى :1591المااس ااب كان اات ته ااتم بتا يا ا التك ااالي
موازناتي .

المرحلاة الثانيااة  :1599توجا الها

والرقابا ا الماليا ا ما ا اس ااتعمال تالني ااات

فااي ها المرالا ناااو التخطايط ومراقبا التسايير باسااتعمال مفهااوم

مراكز المسؤولي وتاليل الال اررات .

المرحلاة الثالثاة  :1599اتجا فيهاا اساتعمال مااسااب التكاالي

المستعمل في نشاط المؤسس .

المرحلااة الرابعااة ابتااداء ماان  :1559أصااب اله ا

نااو التخفاي

الج ي ا لمااسااب التكااالي

االستعمال الفعال للموار  ،م األخ بعين االعتبار المعايير الما

والتالليال مان تب يا الماوار
هااو خل ا الاليم ا بفضاال

(المضيف ) للاليم في أعاين العمالء ،إضااف

إل التج ي المستمر.
المطلب الثالث :ماهية علم المحاسبة.
ع ي لعلم المااسب إال أن المااوالت الجا إليجاا تعريا

ظهرت تعاري

سانااول التعار

ا يثا ،وفي ه ا المطلا

لمختلا

شاامل لعلام المااساب با أت

المفااهيم المتعلالا بالمااساب ومان ثام نتعار علا أها ا

و

أنوا المااسب .

 -1مفهوم علم المحاسبة:
لال ا عاار المعه ا األمريكااي للمااساابين المعتم ا ين  AICPAساان 5035م المااسااب عل ا أنهااا " الفاان

المتعلا بتسااجيل ،تبوي ا

ومن ثم تفسير النتائ ".

وتلخاايص المعاااملت واألا ا اث ات الطاااب المااالي بأساالو

الل ا وبصااور نال ي ا ،

1

أمااا جمعي ا المااسااب األمريكي ا  AAAلساان 5011م فال ا عرفاات المااسااب عل ا أنهااا"عملي ا تا ي ا  ،قيااا

وتوصيل المعلومات االقتصا ي ليتمكن المستفي ون منها من التصر في ظل رؤي واضا .2
وبااالتمعن فااي تعريا

علاام المااسااب ومسا الا فاتر نلاااظ أن هنااا فرقااا واضاااا بااين المااسااب ومسا

ال فاتر ،فعلم المااسب يال م تفسي ار للنتائ ويم صنا الالرار بمعلومات و بيانات تتجاوز مس ال فاتر.
-2أهداف علم المحاسبة:
من خلل التعاري

 تجمي  ،تبوي -عر

اآلتي :

وتصني

للمااسب :

السابال يمكن تلخيص ع أه ا

البيانات المالي للمؤسس وتال يمها للمستفي ين منها في شكل اسابات.

البيانات المالي للمؤسس في صاور تالاارير ماليا

وريا أو غيار وريا بها

اساتخ امها فاي المجااالت

 -إ ار المصا ر المالي والبشري للوا ات االقتصا ي .

 الماافظ عل أصول المؤسس .1
2

 سليمان مصطفى الدالهمة ،مرجع سابق ،ص. 55 : -سليمان مصطفى الدالهمة ،المرجع نفسه ،ص. 50 :
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الفصل األول:
 -الاليااام بوظااائ

الع ء الضريبي.

اجتماعي ا مختلف ا لمصاالا المجتم ا مثاال تال ا يم اإلعانااات الاكومي ا والتاال ا ماان

 -3أنواع المحاسبة:
تلعبا المااساب علا مساتو الفار والمجتما فاي تالا يم المعلوماات عان أ اء المؤسساات

نظ ار لل ور ال

اإلنتاجيا والخ ميا ساواء تلا الها فا أو غيار الها فا للارب  ،ترتا
م األه ا

الخاص بكل نو :

علا

لا ظهاور عا أناوا للمااساب تتوافا

المحاسبة الوطنية:

أ-

ت ر الت فالات الااليالي والمالي عل مستو األم  ،تل الت فالات التي تا ث بين مختل

االقتصا يين.

األعوان

1

كمااا تعاار علا أنهااا " أساالو اسااابي يمكاان ماان إعطاااء صااور مبسااط للقتصااا الااوطني عاان طريا األرقااام،

والمااسااب الوطني ا ال تسااجل النشاااط الماضااي فاس ا  ،باال تال ا م التوقعااات المسااتالبلي أيضااا وب ا ل فإنهااا تساااع

األجهز الاكومي المختص عل اختيار السياس االقتصا ي الواج
ب-

إتباعها ".

2

المحاسبة العمومية:

ت ر الت فالات الااليالي والمالي عل مساتو ال ولا  ،الجماعاات الماليا وكال الهياآت ات الطااب الغيار

تجار والغير صناعي.

3

ج -محاسبة المؤسسات:

4

المحاسبة المالية :إن المااسب المالي تسم بلغ األعمال وعل ه ا الناو يمكان النظار إلا المااساب

عل أنها تتمياز بلهجاات مختلفا  ،فالمااساب الماليا ( العاما ) كلهجا تركاز علا إعا ا وتالا يم البياناات الماليا ،

الميزانيا  ،قائما الا خل ،قائما التا فالات النال يا  ،قائما التغيارات فاي االاو الملكيا  ،وتها
تال يم معلومات مفي لألط ار

المااساب الماليا إلا

الخارجي  ،بما في ل المستثمرين والا ائنين ،كماا تجا ر اإلشاار إلا أن المااساب

المالي تمس وف المبا ئ المااسبي المالبول قبوال عاما .GAAP

محاسبة التكاليف :أما اللهج الثاني للمااسب فتتمثال فاي مااساب التكاالي

التاي تساتخ م لجما وتاوفير

المعلوماات الماليا والغيار ماليا التاي يكاون فيهاا المسااتخ مين الا اخليين فاي ااجا إليهااا ،مان اجال تااليا أها ا

المؤسسا ا  ،التوص اال إلا ا تنفيا ا اإلس ااتراتيجي التنافس ااي  ،التنس ااي  ،تص ااميم المنتج ااات .اإلنت ااا  ،التس ااوي  ،وتالي اايم

األ اء ،كمااا أن مااسااب التكااالي
تكالي

1
2
3

ال تتطل ا

االلتازام بالمبااا ئ المااساابي  GAAPفكاال مؤسسا تطبا مااسااب

خاص بها تتلءم م شكلها ،اجمها ،أه افها ،واستراتيجيتها التنافسي .

 محمد بوتين ،المحاسبة العامة للمؤسسة ،ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر ،ص.2: بوري شوقي ،مدخل إلى المحاسبة العامة ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،الجزائر ص.52 : سليمان مصطفى الدالهمة ،مرجع سابق ،ص. 54 :- Kinney Raiborn, Cost Accounting, South-Western, Cengage Learning, USA, 2009, p : 2.

GAAP = General Ally accepted accounting Principals

4
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:
ﺩ -المحاسبة التقديرية:

هي تالنيا مااسابي تسام بتالا ير تكاالي

المالي ومااسب التكالي .

ونتاائ المؤسسا فاي المساتالبل انطلقاا مان معطياات المااساب

1

المبحث الثاني:ماهية محاسبة التكاليف.
عل وج العموم فرعا متخصصا من فرو المااسب الماليا وتكاون مهمتهاا تجميا

تعتبر مااسب التكالي

وتالياال البيانااات المتعلال ا بالتكااالي

العمل عل تخفي

ه التكالي

وتوزي ا المصااروفات ماان أجاال تا ي ا تكلف ا المنتجااات والخ ا مات ،وماان ثاام

من خلل التسيير االستراتيجي لها ،وتال يم معلومات قيال إل إ ار المؤسس .

المطلب األول :مفهوم محاسبة التكاليف:

مختلا

لال ا ور ت الع ي ا ماان التعاااري

الجوان ا

لمااسااب التكااالي

التااي تتعل ا بمااسااب التكااالي

الا يث لمااسب التكالي .

ماان خاالل تا ي ا  ،المفهااوم ،المصااطلاات المختلف ا  ،والمجاااالت

 -5تعريااف محاساابة التكاااليف :يعاار

 -معرف تكالي

لمعالج المعلومات من خلل األه ا
مختل

 -تا ي قواع وأس

 -شر النتائ باسا

الوظائ

التالييم لبع
مختل

 PCGلساان 5070م مااسااب التكااالي
التالي :

عل ا أنهااا " تالني ا

2

المتعلال بالمؤسس .

تكالي

 -وض التنبؤات المتعلال بالتكالي

فااي كتابااات البااااثين و ساانتناول فااي ه ا ا المطل ا

عناصر الميزاني .

المنتجات (سل وخ مات) ومالارنتها م سعر البي المواف لها.

والمنتجات الجاري (تكالي

تنبؤي ,موازنات االستغلل.)...

 -اإلطل عل ما تاال فعل وشر االنارافات الناتج ( مراقب التكالي

 أما المعه البريطاني لمااسب التكالي

فيعر مااسب التكالي

والموازنات)...

عل أنها تختص(تهتم) ب :

إثبات ،إنشاء  ،générerعر  ،وتفسير المعلوم بشكل ملئم  pertinentبه

3

:

 صياغ اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس . تخطيط و مراقب النشاطات. االستعمال العاللني للموار . -تاسين األ اء و زيا الاليم

 -اماي االستثمارات الما ي والمعنوي .

 -تطبي اوكم المؤسس وممارس الرقاب ال اخلي .

1

 سليمان مصطفى الدالهمة ،مرجع سابق ص.21 :e

- Brigitte Doriath, Comptabilité de gestion, 3 édition, Pearson Education, France, 2005, p :2.
- Charles Horngen et d’autre,3e édition ,OP cit p:4.

2

3
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الفصل األول:

التااي ترمااي إليهااا مااسااب التكااالي  ،باعتبارهااا تالني ا إثبااات،

إن التع اريفين السااابالين يرك ازان عل ا األه ا ا

عر  ،و معالج المعلوم .

أمااا ناصاار دادي ع ا ون فيعرفهااا كمااا يلااي'' :مااسااب التكااالي

هااي تالني ا معالج ا المعلومااات المتاصاال

عليهااا ماان المااسااب الماليا باإلضاااف إلا المصااا ر األخاار  ،وتاليلهااا ماان اجاال الوصااول إلا نتااائ يتخا علا
ض ااوئها مس ااير المؤسسا ا الالا ا اررات المتعلالا ا بنش اااطها وتس اام ب ارسا ا ومراقبا ا الم اار و يا ا وتا يا ا فعاليا ا تنظ اايم

المؤسس كما أنها تسم بمراقب المسؤوليات سواء عل مستو التنفي أو عل مستو اإل ار .
أمااا  lazaryفال ا عاار مااسااب التكااالي

بطبيع مايطها ال

يسم لمسير المؤسس :

 متابع تطور التكالي

1

عل ا أنهااا نظاااممعلومااات اخلااي خاااص بهيكاال المؤسس ا و

2

الوسطي و النهائي .

 فهي إ ن تسم عل اإلجاب و بشكل قي عل التساؤالت التالي :
-مت – كي  -وأين يمكن للمؤسس أن تخل الاليم ؟

من خلل تفاص التعاري

السابال لمااسب التكالي

يمكن اقت ار التعريا

المعلومات المالي و الغير ماليا ثام العمال علا معالجتهاا و تفسايرها بها

التاالي''هاي تالنيا تهاتم بجما

خ ما اإل ار ومسااع تها علا اتخاا

الال اررات المناسب من جه  ،و صياغ استراجيتها التنافسي الملئم من جه أخر '' .
-2المصطلحات المختلفة لمحاسبة التكاليف :
رغم اختل

التسميات ،فان المختصاين فاي المااساب يارون أن المااساب التاليليا هاي نفساها مااساب

التساايير و ماانهم ماان ياار أن هاااتين العبااارتين مااا هااي إال م ار فااات كمااا يطلا عليهااا أايانااا بالمااسااب الصااناعي
ألنها غالبا ما تستعمل في المجال الصناعي.
وق

كر  lazaryأن م ار فات المااسب التاليلي هي :

 -مااسب التكالي

 -مااسب التسيير .

نش ااير إل ا ا أننا ااا نس ااتعمل فا ااي باثنا ااا ه ا ا ا مصاااطل مااسا ااب التكا ااالي

المصطلاات التي كرناها.

ون التميياااز بين ا ا و با ااين با اااقي

-3محاسبة التكاليف الحديثة :
عا ما يطل عل مااسب التكالي

الا يث بالمااسب اإل اري لسب

رئيسي هو أن مااسا

التكاالي

يتخ من الم ير مستخ ما أساسيا للمعلومات المااسبي أو بمعن آخر يعتبر المساتهل أو العميال الا اخلي لا ،

وا ا كان الم ير في كافا أناااء العاالم قا أصاب ل يا إاساا

وا اركاا مت ازيا ا بأهميا النوعيا أو الجاو والتوقيات

 -1د-ناصر دادي عدون ,المحاسبة التحليلية,دار المحمدية العامة ,الجزائر ص.7
 - النظام هو عملية تجميع المعلومات و البيانات مين مصيادر داخليية و خارجيية ثيم معالجتهيا و مين ثيم تيوفير المعلوميات الضيرورية فيي الوقيت المناسيب
للمسئولين بمختلف المستويات.
 -2درحمون هالل ،مرجع سابق,ص .551:
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الفصل األول:
المناس

مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

للسل والخ مات المال م للعمالء ،فاان المااسا

الا

يعمال ما ها ا الما ير قا أصاب هاو األخار ل يا

اساسي وتفهما ألهمي جو ومنفع المعلومات المااسبي المطلوب من قبل ه ا الما ير وضارور تالا يمها لا فاي

الوقت المناس

.

كما يعتبر نظام مااسب التكالي

النظاام الرئيساي أو األساساي الجا ير بالثالا والا
أربع عريض هي:

في كاف المؤسسات تالريبا ه المعلومات تخ م أغ ار

يالا م معلوماات كميا

1

الغرض األ ول :إع ا التالارير ال وري ال اخلي لخ م اإل ار في:

أ -تخطيط ورقاب تكالي

التشغيل.

 -تالييم أ اء كل من العاملين واألنشط .

الغااارض الثاااااني :إعا ا ا التال ااارير ال وريا ا ال اخليا ا ل ااإل ار ع اان ربايا ا المنتج ااات ،العلم ااات التجاريا ا ،
العملء ،قنوات التوزي ...ال  .وه المعلومات تفي في اتخا الال اررات المتعلالا بتخصايص الماوار وقا اررات التنفيا
في بع

األايان .

الغرض الثالث :إع ا التالارير الغير ال وري ال اخلي لمساع اإل ار عل اتخاا الالا اررات اإلساتراتيجي



والتكتيكيا

المتعلال برسم السياسات العام والتخطيط الطويل األجل ،وتال يم منتجات ج ي .

الغااارض الراباااع :إعا ا ا التال ااارير الخارجيا ا م اان خ االل الالا اوائم الماليا ا للمس ااتثمرين و الجه ااات الاكوميا ا
واألط ار

الخارجي ( غر

خاص بالمااسب المالي ).

المطلب الثاني :أهداف ووظائف محاسبة التكاليف.

باإلضاف إل األغ ار

من األه ا

األربعا الساابال الا كر لمااساب التكاالي  ،فاان لها األخيار جملا

األخر والتي يمكن اصرها في:

أ -تسم بتا ي مختل

2

التكالي  ،سعر التكلف  ،سعر البي ...

 -تال م عناصر أو قواع اإلثبات لبع

عناصر األصول مثل تالييم المخزون.

 مراقب عملي االستغلل ال اخلي ( مراقب الميزاني ). -قيا

رجات ومستويات المر و ي .

ها -ضبط ورقاب عناصر التكالي

.

و -مالارن النتائ الفعلي بالنتائ التال يري وتاليل االنارافات.
 -إع ا التالارير لمختل

المستويات اإل اري .

 -1تشارلزهل هورنجرن وآخرون ،محاسبة التكاليف ج ،5ترجمة أحمد حامد حجاج ،الرياض ،السعودية ،0224 ،ص. 02:
 - تتميز هذه القرارات بالتعقد ،الغموض ،البعد والتأثير الطويلين عليى المؤسسية ،كميا تبنيى هيذه القيرارات عيادة عليى معلوميات غيير مؤكيدة وفيي ظيروف
ديناميكية (متغيرة) .

- Abdallah Boughaba, Comptabilité Analytique d’exploitation, Berti édition, Alger, 1929,p :40-41.

2

11

مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:

بالنساب للمساير هاي أ ا ال يمكان االساتغناء عنهاا مان اجال

باختصار ال نبالغ إن قلناا باان مااساب التكاالي

أن يكون قا ر عل تا ي المسؤوليات ويمكن أن نلخص ه األه ا

في الشكل التالي .

الشكل رقم  1-1أهداف محاسبة التكاليف .
معرفة النتائج حسب
المنتوج ،الوظيفة

الطلبية،المصلحة
تقييم التثبيتات
المنتجة من
طرف المؤسسة
لذاتها

المقارنة بين
التنبؤ و الفعلي

موجهة

نحو

أداة لمراقبة
إجراء
التسيير
وضع وتحديد سياسة اإلستثمار

تثبيت سياسة
األسعار

تقييم
المخزونات
اتخاذ القرارات

وضع وتحديد
سياسة اإلستثمار

Source :Michel Poirée, Xavier Hubert, la comptabilité analytique outil de gestion , les édition d’organisation
paris , 1987 p :32

 -2وظائف محاسبة التكاليف:
تمار مااسب التكالي

تأثي ار عل كل من:

التخطيط ،الرقاب  ،اتخا الال اررات ،و ل من خلل الموازنات والمعطيات المالي األخر .

واس

 Horngrenفان مااسب التكالي

تمار ثلث وظائ

هام :

1

 -معالجة المعطيات  : Traitement des Donnéesتسجيل المبيعات ،المشتريات ،تسديد األجور...

- Charles Horngren et d’autre, Comptabilité de Gestion, op, cit , p :7.

1
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:

 -اإلناذار  : Alerteمان خالل اإلشااار إلا الفارص والمشااكل التاي يجا

أن ينتبهاا لهاا المسائولون مثاال

اإلبلغ عن األسوا التي تعر نموا سريعا والتي لم تالم المؤسس باالستثمار فيها كما ينبغي ...

-المحاكاة  :La simulationتسم باإجراء تاليال مالاارن يمكان المؤسسا مان إيجاا أفضال الالاول مان

أجاال تااليا أها ا

المؤسسا مثاال مالارنا االمتيااازات الماليا فااي االا امااتل أسااطول لمعا ات النالاال أو

الاليام باستئجار ه ا األسطول.

 -3درجة أهمية المعلومات التي توفرها محاسبة التكاليف:
إن المساايرين لا يهم ااتياجااات متع ا

ومتنوعا للمعلوما المااساابي وها ا مااا خلصاات إليا

ارسا أجرياات

علا  70مؤسسا مان كبار المؤسساات الفرنسااي مان قبالTort Eric 0222 :والتاي بينات االاتياجاات الرئيسااي
للمعلوم المااسبي من قبل المااسبين.

1

الجدول رقم : 1-1درجة أهمية المعلومات التي توفرها محاسبة التكاليف

االحتياجات التي أعرب

هامة

عنها المستعملين

متوسطة

ضعيفة أو عديمة
القيمة

آلية المعلومة

%39

%22

%41

إدماج األنظمة

%39

%19

%45

تنميط وتوحيد المعايير

%29

%22

%93

%44

%22

%25

%23

25%

52%

مالئمة المعلومات
لالحتياجات

عمليات الرقابة

Source : Charles Horngren et d’autres, op, cit, p : 14

ماان خاالل الجا ول الساااب نلاااظ أن المعلومااات التااي توفرهااا مااسااب التكااالي

الاتياجااات مسااتعمليها ماان المااساابين ،كمااا نلاااظ ان ور مااسااب التكااالي
ع يم الاليم اس

نتائ ه ال راس .

عااا مااا تكااون ملئما

فااي عمليااات الرقاب ا ضااعي

أو

ارسا أخاار أجرياات عل ا  55مؤسسا فرنسااي ماان قباال Bescoset Mendoza :تبنني درجننة الرضننا
حسب المواضيع التي تتناولها المعلومة.
الجدول رقم  :1-2درجة رضا مستعملي المعلومة المحاسبية عن المواضيع التي تتناولها
الموضوع
المنافسون
تكاليف المنتجات

رضا ضعيف
%39

رضا متوسط
%49

رضا عال
%15

%25

%22

%44

- Charles Horgren et d’autre, Même Ouvrage :14.
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الفصل األول:
تكاليف االستغالل

%23

%25

%49

العمالء

%18

%44

%39

العمليات الداخلية

%11

%39

%93

Source : Charles Horngren et d’autres, op, cit, p 14

ه ا ال ارس ا األخياار تبااين بااان المعلومااات التااي تاار عاان المنافسااين والعماالء هااي بااج ا للتطااوير عل ا

األقل في المؤسسات مال ال راس .

كمااا تب ااين ها ا ال ارسا ا أيض ااا ب ااان المس اايرين األقاال رض ااا ه اام المتعلال ااون بالبا ااث ،والتط ااوير ،المبيع ااات

والتسوي .

 -4شروط فعالية محاسبة التكاليف:
فعال يج

من أجل أن تكون مااسب التكالي

أن تتوفر بع

 -يج

أن تجي

 -يج

أن تكون بسيط  ،ات يتمكن كل المسؤولين من فهمها جي ا .

 يج -يج

يج

عل االاتياجات الااليالي

الشروط التالي :

أن تنظم وتوض اس

1

و الفعلي للمسؤولين من اجل تنوير ق ارراتهم .

الشكل الملئم لكل مؤسس .

أن تكون مرن قا ر عل مواكب التطور ،فالمؤسس هي عبار عن كيان اي ،ائم التااول ،فال
أن تكون جام  ،ل ل يج

إ ا عل مااسب التكالي

طيل فتر ايا المؤسس .
 -زيا عل

ل يج

أن تتوفر بع

أ -أن يساهموا في التسيير عن قر .

الشروط في المسيرين أنفسهم وفي وجه نظرهم:

-أن تكون معارفهم في مجال التسيير بالال ر الكافي.

 -أن يا وا بأنفسهم نمو

لمااسب التكالي

ااتياجاتهم.

عليها أن تكون قا ر عل التأقلم ما الواقا

وال

يج

أن يكون قا ر علا التاأقلم والتطاور اسا

المبحث الثالث :مفاهيم أساسية حول األعباء والتكاليف.
إن مفاااهيم ومص ااطلاات التكلفاا تعا ا والشا ا

ات أهمياا ف ااي كثي اار ماان المج اااالت بم ااا فااي لا ا اتخ ااا

الال اررات في كافا أنشاط سلسال الاليما  ،كماا أن مفااهيم التكلفا و مصاطلااتها تعا والشا مفيا أيضاا فاي اتخاا

الال ا اررات المتعلال ا بالمنتجااات التااي يج ا

االستراتيجي للتكلف  ،وتا ي تكالي

أن نركااز عليهااا وكيفي ا تسااعيرها ...كمااا تساام ه ا المفاااهيم بالتساايير

المخزونات بغر

إع ا التالارير المالي .

- Michel Poirée et Xavier Hubert, op, cit, p :28.

1

- التسييير االسيتراتيجي للتكلفية :ال يوجيد تعرييف متفيق علييه لهيذا المصيطل إال أننيا سنسيتخدم هيذا المصيطل لوصيف ممارسيات اإلدارة لخفيض ورقابية
التكلفة بشكل مستمر بهدف إرضاء العميل.
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الفصل األول:
المطلب األول :ماهية التكلفة.
لال ا وج ا هنااا اخااتل

يوج هناا بعا

التكالي

فااي التعاااري

المتعلال ا بالتكااالي

الخلاط باين المصااري  ،األعبااء ،والتكاالي

وسعر التكلف التمييز بين ه المصطلاات.

 -1المصاروف :المصاارو

والمصرو

يالابل اإلي ار ال

واألعباااء بااين االقتصااا يين والمااساابين ،كمااا

لا ا فمان الضارور قبال الوصال إلا تا يا مفهاوم

هاو عمليا خارو االيالاي لالاايم جااهز مباشاار أو بعباار أخاار خارو النالااو ،1

يعتبر تاصيل للنالو  ،ومن الوهل األول يتبا ر إل الا هن أنا بإمكاان المؤسسا

الاصول عل نتائجها بالفر باين المصااري
اي ااا المؤسسا ا أو علا ا الما ا

واإليا ار ات الساائل إال أن ها ا لاي

البعيا ا  ،نظا ا ار ألن المص اااري

للمؤسس أ هنا تامل لمصاري

نظري قبل وبع

 -2األعباء :هي نفالات أو أسبا

أخر تؤ

ممكناا إال فاي ما طويلا مان

واإليا ا ار ات ال تتا ازامن ما ا النش اااط االس ااتغللي

فعها نال ا والعك

بالنس

لإلي ار ات .

إل نالص في األصاول ( 2انخفاا

فاي التثبيتاات ،نالاص

ف ااي المخزون ااات ،الما ا ينون  )...وال يك ااون له ااا مالاب اال ف ااي ارتف ااا الث اارو ( زي ااا ف ااي األص ااول أو انخف ااا

ال يون).

ف ااي

إن الع ء يتالابل م النات الل ين يعملن عل تايا نتيجا الا ور ومان باين األعبااء اساتهل البضاائ ،

الما اوا  ،ومخصص ااات اإله ااتل ...فف ااي ا ااين نجا ا أن المص اااري
وتا ي الزمن ال

تصر في  ،فأن األعباء لها صاف غيار ما يا أو بصاف أخار فهاي تجري يا وقابلا للتاليايم.3

إ ن فان األعباء هي نظام لتالسيم المصاري

االستغللي ولي

تتمي ااز بالص ااف الما يا ا وه ااي س ااهل الاس ااا

عل أسا

عل الفتارات والناات عان أن اساا

النتيجا ياتم علا أساا

العمليات أو م ايا المؤسس فهنا إ ا فر في تاري تاالي المصااري

الا ور

وتااري

تسااجيل أو تاماال األعباااء ويفي ا نا التاااري األول فااي تا ي ا مسااتو الخزين ا بينمااا ال يتعل ا بنتيج ا ال ا ور عك ا

التسجيل لألعباء ،إ تا النتيج عل أساا

تااري تساجيل األعبااء ( نظرياا ) ولاي

علا أساا

أن ه العملي ق تكون قبل أو بع تسجيل األعباء بينما تامل لل ور التي تسجل فيها األعباء .
 -3تعريف التكلفة :اسا

بعنصر ما

صارفها اياث

المخطاط المااسابي الفرنساي لسان 5070م " تمثال قيما األعبااء المتعلالا

في المخطط المااسبي .4

والتكلف تعر من خلل الخصائص التالي :

 مجااال تحديااد ( تطبيااق) التكاااليف :يمكاان تا ي ا التكااالي
فنج مثل :

 -التكلف اس

كل وظيف أو كل مركز مسؤولي .

 -التكلف اس

كل منت .

 -التكلف اس

عل ا ع ا وا ا ات أو أج ازاء ماان المؤسس ا

وسائل االستغلل.

1

 -ناصر دادي عدون ،مرجع سابق ،ص. 54:

3

 -ناصر دادي عدون ،المرجع نفسه ،ص.53:

- Charles Horngren et d’autre,3 édition ,op, cit, p :32.
e

- Abdelah Boughaba, op, cit, p :5 .

2
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الفصل األول:

 المحتوى أو المضامون :يمكان اساا

التكاالي

لمرالا معينا إماا بإ ماا كال أعبااء المااساب الماليا ،

سواء بإجراء أو ع م إجراء تع يلت عليها أو بإضاف أعباء أخر  ،سواء بإ ما جازء فالاط مان ها األعبااء ،فاي
الكلي  ،أما في الاال الثاني فنتكلم عن التكالي

الاال األول نتكلم عن التكالي

 فترة الحساب  :يمكن أن تاس

بعا يا  Postérieurementوتسام بالتكاالي

قبليا  Antérieurementوتسمى بالتكاليف المسبقة.

أماا علااي رحاال فيعاار التكلفا علا أنهاا "مجموعا المصاااري

معين من النشاط االقتصا

1

مثل تكلف الشراء"...

كما تعر التكلف علا أنهاا تضااي ما يا أو اختياريا بها

أو المسااتالبل بمعن ا اسااتنفا الم اوار االقتصااا ي المتاا ا اختياريااا به ا

الااض اار والمس ااتالبل ،2م اان خ االل ها ا ا التعريا ا
المفهوم:

الجزئي .

الماالالا  .Préétabliإماا

أو األعبااء بايااث تعبار عاان بلاوغ مرالا
الاصاول علا منفعا ما يا فاي الااضار
الاصااول عل ا الم اوار االقتصااا ي فااي
توافره ااا لك ااي يتاالا ا ها ا ا

يمك اان أن نس ااتنبط أرك ااان ثلثا ا يجا ا

أ-التضاي الما ي أو استنفا الموار االقتصا ي .
 -االختيار في قرار التضاي أو االستنفا .

 -ها ا

 ،أو نيا ا  ،أو الرغبا ا ف ااي الاص ااول علا ا منفعا ا ما يا ا أو م ااور اقتص ااا

الااضر أو المستالبل.

آخ اار ف ااي الوق اات

وتتي ه األركان الثلث لمفهوم التكلفا إمكانيا التفرقا أو الفصال بينهاا وباين مفااهيم أخار كالخساار

أو التباار أو الضاريب أو المصاارو  ،فالتضااايات المعنويا أو الغياار قابل ا للاليااا

المااا

ال تا خل فااي إطااار

مفهوم التكلف  ،بل أنها ال ت خل في إطار أ من المفاهيم األخر كالخسار  ...و من ثم فان شرط أو ركن ما يا

التضااي أو االساتنفا يعتبار شاارطا جوهرياا فاي مفهااوم التكلفا أماا ركاان االختياار فانا يعتباار ضاروريا للتفرقا بااين
التكلف والضريب .

أما فيماا يتعلا باركن الها

أو الالصا مان التضااي  ،فاان ها ا الاركن يعطاي مجااال للتفرقا باين التكلفا

والتبر مان ناايا وباين التكلفا و الخساار مان ناايا أخار  ،فاإ ا كاان الالصا هاو تااليا منااف غيار ما يا ساواء
في الااضر أو المستالبل فان التضاي الما ي تأخ صف التبر .
أمااا إ ا لاام تاال ا التضاااي أ منفع ا ما ي ا فان ا يترت ا

عل ا

ل ا تاااول التكلف ا إل ا خسااار  ،ك ا ل إ ا

كاناات ه ا التضاااي الما ي ا طبيع ا جبري ا وع ا م ارتباطهااا بمناااف ما ي ا فااي الااضاار أو المسااتالبل فإنهااا تصااب

خسااار وقاات تااليالهااا ويبا و الفاار بااين ها ا المفهااوم األخياار وسااابال واضاااا ماان ايااث توقياات تاالا الخسااار ففااي

الاال األول نكون بص تكلف تاولت إل خسار في اين أن في الاالا الثانيا نكاون أماام خساار واقعا لاظا
التضاي  ،ولعال الاالا األولا هاي ماا نهاتم با فاي مجاال مااساب التكاالي  ،أماا فيماا يتعلا بالتفرقا باين التكلفا
والمصرو

فان الواقع الما

له التفرق هي نالط المالابل م اإلي ار ات لاظا قياا

الا خل ومعنا

لا أنا

 - 1علي رحال ،سعر التكلفة والمحاسبة التحليلية ،ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر 5000،ص. 3:
 - 2السيد عبد المقصود دبيان ،أساسيات محاسبة التكاليف ،دار المعرفة الجامعية ،5000 ،ص. 10-15:
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الفصل األول:

صاافي الا خل ،تتااول التكلفا إلا مصارو

عن مالابل اإلي ار ات بالتكالي

لاليا

تجاوزت قيم المناف التكالي

كان النات

أو يتااول الفاائ

منهاا عان

اإلي ار ات إل خسار  ،ألن في ه اللاظ فالط يمكن التعر عن المناف الما يا المتاالالا مان وراء التكلفا  ،فاإ ا
خل صافيا .

 -1-3كيف يتحول العبء إلى تكلفة :يصب الع ء تكلف إ ا خض إل عملي التوزي . répartition

1

فالتكلف بمعن آخر ما هي إال عن عبئ أو مجمو األعباء الموزع .

 -4مفهوم سعر التكلفة:
في لغ مااسب التكالي

ال تعتبر التكلف م ار فا لسعر التكلف ( التكلف النهائي ) Prix de revient

اياث يعار المخطاط المااسابي العاام الفرنساي لسان  2299ها األخيار علا أنهاا " كال التكاالي

تتعل بمنت أو خ م ما ات مرالت النهائي  ،بما في ل تكالي
ويوض ا ه ا ا التعري ا

تكلف المنت له ا يج
 تكالي -تكالي

التوزي "

أن سااعر التكلف ا يشاامل مجمااو التكااالي

أن نفر بين:

التااي

2

المااساابي المعتباار التااي تكااون عناصاار

اإلنتا  :والتي تامل لمجمو الوا ات المنتج خلل الفتر .

التوزي  :التي تامل فالط لمجمو الوا ات المنتج والمباع  ،ويمكن تبااين كيفيا اساا

ساعر

التكلف من خلل الشكل البياني التالي:

الشكل رقم 2-1 :العالقة بين سعر التكلفة ،تكلفة الشراء ،تكلفة اإلنتاج
مخزون المواد األولية

مصاريف العمال
االهتالكات

مخزون
المنتجات
التامة

تكلفة إنتاج الوحدات المباعة.

مصاريف أخرى
مصاريف التوزيع

تكلفة توزيع المنتجات المباعة
 سعـــــــــــــر البيـــــــــــــــع= النتيـــــــــــــــجة

المصدر  :بومعراف إلياس ،ور مااسب التكالي

التسيير ،تخصص مااسب  0220،ص . 00:

في الرقاب عل المستشفيات العمومي الجزائري ما كر ماجساتير ،علاوم اقتصاا ي  ،فار تالنياات

- Abdelkrim Toudjine, op,cit, p :54 .

1

- Henri Culman, La Comptabilité analytique, Presse Universitaire de France, 1973, p :10 .

2
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إ ا بعبااار أخاار فااإن سااعر التكلفا لمناات مااا ،أو خ ما معينا هااو كاال مااا يكلفنااا ها ا المناات إلا غايا
المرالا النهائيا ( وصاول للمساتهل )  ،فاإ ا كانات المؤسسا تنات منات وااا أو مجموعا متجانسا

من المنتجات والتي يمكن أن نضعها في نفا

صعوب ومن السهل ج ا تا ي :

العائلا  ،فاإن اساا

ساعر التكلفا فاي ها الاالا ال نجا فيا أ

-تكلف الشراء ،تكلف اإلنتا  ،تكلف التوزي .

أما إ ا كاان نشااط المؤسسا معالا  ،فاإن العمليا اإلنتاجيا والتجاريا غالباا ماا تكاون متراكبا ومت اخلا فاي

بعضها البع

وبالتالي فإن سعر التكلف يظهر نتيج اساابات شاائك  ،و لا باساتعمال مجموعا مان الفرضايات

و التالريبات أقل ما يالال عنها أنها كيفي  ،تاكمي  arbitraires ،1وبالتالي يمكن الالول أن :
ال وجو لسعر تكلف مطل .بالتوزي .

-اسابات سعر التكلفا

ائماا ماا ترتكاز علا فرضايات تتعلا بالنشااطات وعلا فرضايات أخار مرتبطا

 - 1مصطلحات تتبع وتحميل(تخصيص) التكلفة :
إن تاميال التكلفا يمثاال مشااكل ال مفاار منهااا فااي المؤسسااات وبالنسااب لكافا األعمااال المااساابي تالريبااا،

فكي
التكالي

يتم تاميل تكالي
وكي ا

الخ مات المشترك بين اإل ارات واألقسام ؟ .

يااتم تامياال تكااالي

المع ا ات والتسااهيلت الطبي ا والعاااملين بالمستشااف ؟ وكي ا

اإلضافي والصناعي بين المنتجات الفر ي بالمؤسسات المتع

الجنسيات؟.

يااتم تامياال

-إن اإلجابا علا مثاال ها األساائل الشا صااعب  ،فاإلجابااات نااا ار مااا تكااون صااايا أو خاطئا

بشكل واض أو قاط .

وم ا ه ا ا ساانااول التعاار

اإلجابات تب و غامض في بع

لتامياال(تخصاايص) التكلف ا وفهاام أبعااا ه ا األساائل  ،ات ا ولااو كاناات

األايان.

-ال ازلاات المصااطلاات المتعلال ا بتخصاايص التكلف ا مااال خاال

المختلف  ،وعلي فإننا يج

أن نتوخ الا ر عن اساتخ ام ها المصاطلاات فاي التطبيا العملاي وعلا أيا ااال

فان أهم المصطلاات المستخ م هي :2

غرض التكلفة : objet de coûtهو أ شيء نرغ

التكاليف المباشرة لغارض التكلفاة
التي يمكن أن ترتبط بغر

بااين المؤسسااات والم ارج ا العلمي ا

في قيا

تكاليف بشكل مستالل.

Les charges directes relatives à un objet de coût

 :وهاي التكاالي

التكلف ارتباطا مباش ار وواضاا ،بايث يمكن تتبعها اقتصا يا .3

Michel Poirée - Xavier Herbert ,op ,cit , p :65.
2

1

تشارلز هونجرن وآخرون  ،0 ،مرج ساب  ،ص. 573:

édition ,op, cit, .2006, p :33.

éme

Charles Horngren et d’autre, 3

3
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الفصل األول:

التكااليف الغيار مباشارة لغارض التكلفاة
التكالي

المرتبط بغر

عل أغ ار

التكالي

charges indirectes relatives à un objet de coût

 :Lesوهاي

التكلف ولكن ه ا االرتباط ال يمكان تا يا اقتصاا يا بوضاو  ،ياتم توزيا ها التكاالي

التكلف من خلل المراوغات المااسبي المختلف .1

المباشار هاي أكثار موضاوعي مان

فالمسؤولين اإل اريين يفضلون أن تكاون قا ارراتهم مبنيا علا التكاالي

الغير مباشر ويمكن أن نلخص ه العلق في الشكل الموالي:

 1-9تحميل وتوزيع األعباءAffectation et répartition des charges :

إن تاميل األعباء هو التسجيل المباشر لها في غر

األعباء فهو تسجيلها عن طري تالسيم األعباء عل أغ ار

التكلف با ون أ عملياات اساابي وسايط  ،أماا توزيا
التكلف باستعمال عمليات اسابي وسيط

 .الشكل رقم  :3-1العالقة بين األعباء وأغراض التكلفة
تحميل

تجميع
التكلفة

غر

تكاليف مباشرة

التكلف

توزيع

تكاليف غير مباشرة
Source : Charles Horngren et d’autre, 3e édition, op, cit, p :34

التكالي
ألغ ار

من خلل الشكل الساب نلاظ كي

أن التكالي

الغير مباشر فيتم توزيعها ( تالسيمها ) عل أغ ار
التكلف .

المباشر تامل مباشر إل غر

التكلف والج ول الموالي يض بع

األمثل

الجدول رقم 3-1 :أمثلة ألغراض التكلفة:
غرض التكلفة

* سلع

*خم

مثال
* راج

*الطيران من الجزائر إل لن ن

* مشرو

*تعبي طري أو تشيي نف

* عميل

*كاف المنتجات المباع لعميل معين

* العلم التجاري

*شرك ببسي كوكا تات اسم ببسي

*نشاط

*اختبار مستو جو جهاز معين

*قسم أو إ ار
*برنام

التكلف أما

*إ ار الشؤون الالانوني  ،أو إ ار الشان
*البرنام الرياضي بالجامع

المص ر :تشارلز هورنجرن و آخرون ،5 ،مرج ساب  ،ص.1 :

Charles Horngren , op, cit ,p :33

1
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 2-9معايير ترشيد ق اررات تخصيص التكلفة

:

ور المعااايير شااائع االسااتخ ام،هنا أربعا معااايير لترشااي الالا اررات المتعلالا بتخصيصااات التكلفا وعلا

الما ير أن يختااار المعيااار المناسا

لتنفيا ها ا التخصاايص فااي باثنااا ها ا ساانركز علا أفضاالي معيااار السااب

النتيجا ومعيااار المناااف الم ركا  ،خاصا عنا ما يكااون الغاار
بأغ ار

ماان تخصاايص التكلفا مرتبطااا بالارار اقتصااا

التافيز .

أمااا معيااار المناااف الم رك ا أو الماالال ا ومعيااار الع ال ا واإلنصااا

المنظم للشراء الاكومي.

فت ا كر فااي بع ا

–

أو

األايااان فااي الال اوانين

أ -السبب-و النتيجة :إن الم ير يكون بوسع استخ ام ه ا المعياار ،لتا يا المتغيار أو المتغيارات التاي تساب
اس ااتخ ام الما اوار فعلا ا س اابيل المث ااال ،قا ا نجا ا أن الما ا ير ربم ااا يس ااتخ م س اامات االختب ااار كمتغي اار س ااببي عنا ا
تخص اايص تك ااالي

اختب ااار الج ااو للمنتج ااات و تخصيص ااات التكلفا ا علا ا أس ااا

الماتمل أن تكون األكثر مص اقي و ثال بالنسب ألف ار التشغيل.

معي ااار الس ااب  -النتيجا ا م اان

ب -المنافع المدركة أو المحققة :و يكاون الما ير بوساع اساتخ ام ها ا المعياار لتا يا المساتفي ين مان مخرجاات
غاار

التكلف ا  ،و بالتااالي فااان تكااالي

ه ا ا الغاار

للتكلف ا يااتم تخصيصااها بااين ه اؤالء المسااتفي ين عل ا أسااا

المناف التي ي ركها أو ياالالها كل منهم....

فعل سبيل المثال فإن برنام اإلعلن عن المؤسس ككل ال

بشكل عام ولي

يكون من شأن التروي وتاسين صاور المؤسسا

التروي لمنت معين أو ما  ،ق ياتم تخصايص تكاليفا علا أساا

يتاماال الالساام األعل ا مبيعااات نصااي

أعل ا ماان تكااالي

مبيعاات كال قسام ،باياث

ه ا ا اإلعاالن والمنط ا ماان وراء ه ا ا التخصاايص هااو

االعتالا أن الالسم األعل مبيعات استفا من ه ا اإلعلن أكثر من أ قسم آخر اال مبيعات أقل.

ج -العدالااة أو اإلنصاااف  :ها ا المعيااار غالبااا مااا يا كر فااي العالااو الاكوميا عنا ما تكااون تخصيصااات التكلفا
وسيل لتا ي الساعر المرضاي للاكوما و مور يهاا و التخصايص يكاون هناا وسايل معالولا و عا لا لتا يا ساعر

البيا فااي مثاال ها األااوال ،إال أننااا نجا بالنسااب للكثياار ماان قا اررات التخصاايص أن مثاال ها الع الا إنمااا تمثاال
ه فا ساميا و نبيل أكثر من معيا ار علميا.

د -القدرة على التحمل :و يالضي ه ا المعيار بتخصيص التكالي
فعلا ساابي المثاال فااان تخصاايص مرتا

الما ير العااام ياتم علا أسااا

األقسام األكبر رباي تكون أكثر ق ر عل استيعا
 -9محركات التكلفة و تسيير التكلفة:

كبيرتين:1

عل أسا

تكالي

 -إن الجه ااو المب ولا ا ف ااي الس ااعي نا ااو التخف ااي

اإلش ار

ق ر غر

التكلف علا تاملهاا،

خال التشااغيل لكاال قسام ،أخا ا بمنطا أن

العام له ا الم ير.

المس ااتمر للتك ااالي

أ

إلا ا ب ااروز مش ااكلتين

Charles Horngren et d’autre, 3éme édition ,op, cit, p :32.
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أ -اإلبالاااء فالااط عل ا األنشااط التااي تضااي

قيم ا  ،بمعن ا آخاار تل ا األنشااط التااي ياار العماالء أنهااا

منفع  ،قيم للسل أو الخ مات التي يشترونها.

ب -تسيير (إ ار ) ماركات أو مسببات التكلف لألنشط التي تضي
 -مااار أو مسااب

مار التكلف يسب

قيم بكفاء .

التكلفا هااو أ عاماال يااؤثر فااي التكلفا الكليا لغاار

التغير في إجمالي التكلف المرتبط بغر

و يبين الج ول رقم  3-5بع

التكلفا  ،بمعنا أن التغياار فااي

التكلف .

األمثل لماركات التكلف المرتبط بوظائ

سلسل الاليم



كما أن هنا من يميز بين مار التكلف و مار النشااط ،اياث يالصا بها ا األخيار الاا ث الا

النشاط 1أما مار التكلف كما عرف  Porterيتمثل في األسبا

يولا

الهيكليا لتكلفا النشااط مثال اقتصاا يات الاجام،

منان التعلم...

الجدول رقم  : 4-1أمثلة لمحركات التكلفة و المرتبطة بوظائف سلسلة القيمة
محرك التكلفة

الوظيفة
* الباث و التطوير

مشاري الباث.

-ع

 ع ساعات العمل للمشرو . -التالنيات المعال للمشرو .

* مكتا ا ا ا ا ا

ارس ا ا ا ا ااات و تص ا ا ا ا ااميم  -ع المنتجات مال ال راس .

المنتجات و الخ مات و العمليات

 -مكونات المنت الواا .

 -ع ساعات العمل في مكت

ال راسات.

 ع الوا ات المنتج . -تكالي

* اإلنتا

 ع األوامر المرتبط بتغير عملي اإلنتا . -ع المؤسسات اإلشهاري .

*التسوي

 ع البائعين. -رقم األعمال.

 -ع الموا المباع .

*التوزي

 -ع العملء.

 وزن الموا المباع-ع

* ما بع البي


الي العامل المباشر للمنت

طلبيات الخ م .

-ساعات العمل للخ م .

سنتناو ل مفهوم سلسلة القيمة الحقا.
Yves de rongé ,Karin cerrada , contrôle de gestion , Pearson éducation ,France,2005,p :3

1
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و األشياء المعالج

 -ع األغ ار

éme

, op, cit, p :32

.

Source :Charles Horngren et d’autre ,3

المطلب الثاني :تصنيف األعباء.
الع ا ء با ا ات ا ال ي ا ل عل ا

إن اصااطل

مضاامون معااين ل ا ل

يج ا

أن يالاارن بشاايء مااا بايااث

يعطي ا معن ا ما ا أو خصااائص تميااز عاان غياار ماان مصااطلاات التكلف ا  ،ل ا ا يتطل ا

التكااالي

ضاامن فئااات متجانسا  ،إ يمكاان ها ا التصااني

كما يستعمل ه ا التبوي

في طر اسا

إن مفه ااوم التك ااالي

لعناصر التكالي .

تااأثير علا أنشااط المؤسسا ،

المعروف ( الطر الكلي الجزئي  ،و الطر التال يري ) .

م اان وجها ا نظ اار العناص اار الطبيعيا ا المكونا ا للتكلفا ا يالو ن ااا إلا ا التالس اايم الطبيع ااي

 -1تصنيف األعباء حسب طبيعتها:1
ه ا ا التصااني

اسا ا

الطبيع ا يضااع أو يملياا النظااام المااساابي المااالي واس ا

وجو أ ع ء مسجل خار المجموع ( ،)1لكن يمكن أن نج بع
تخص نشاط المؤسس .2

األماار تصااني

المساايرين ماان الاصااول علا معلومااات هاما ماان أجاال

الرقابا و اتخااا الالا اررات و معرفا تطااور كاال عنصاار ماان عناصاار التكلفا و ما
التكالي

ها

 -اعباااااء المااااواد :ينص ا ا

المصاري

عا م

 ،PCGيفتاار

و األعباء المساجل و التاي ال

مفها ااوم الم ا اوا عل ا ا كا اال ما اان الم ا اوا األولي ا ا و الخاما ااات و الم ا اوا نص ا ا

مصاانع  ،....كمااا يطل ا عل ا ه ا ا النااو ماان التكااالي

"المسااتلزمات الساالعي " ،و يالصا بهااا كاف ا العناصاار التااي

يمكن اقتناؤها و التعر عليها بصور ما ي ملموس  ،و استخ امها في الفتر الالصير في العملي اإلنتاجي .

3

كل مؤسس ات و إ ا كانت تستعمل اآلالت بشكل واس  ،فل ب لها من ي عامل تتلال أجر .

 -ج اازء م اان اليا ا العاملا ا يش ااار أو ي ااؤثر بطريالا ا مباش اار ف ااي المه ااام المرتبطا ا بتص ااني المنتج ااات و

الطلبيات ،و يتعل األمر هنا بالي العامل المباشر . MOD

و الجاازء اآلخاار غالبااا مااا ال يكااون مهماال ،ويتعلا ا األماار بالمهااام الثانوياا  ،مثاال التاضااير ،التنظيا ا ،

المراقب  ...فهي تعتبر ي عامل غير مباشر .**4 MOI

-المصاااااريف العامااااة :إضااااف إلا ا عنص اار الما اوا و األج ااور تعتبااار المص اااري

العاما ا أما ا ار ضاااروريا

الس ااتكمال الا ا ور اإلنتاجيا ا و التس ااويالي للمنتج ااات و يش اامل ها ا ا العنص اار مجم ااو المص اااري

المصال و وظائ

المؤسس مثل :مصاري

اإليجار ،التأمينات ،الكهرباء و الغاز...1

العاما ا لمختلا ا

1

- Abdelkrim Toudjine, op, cit, p : 33
- Henri culman, op, cit ,p :32

2

 - 3السيد عبد المقصود دبيان ،مرجع سابق ،ص13 :



MOD : main d’œuvre directe de production
-Michel. P. et Xavier. H, op, cit,p : 93
** MOI : main d’œuvre indirecte.
4
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 -2تصنيف األعباء حسب عالقتها بوحدة المنتج:
األعباء المامل يمكن أن تفسر عل أنها:2
 -عناصر مباشر .

-عناصر غير مباشر .

أ -األعباء المباشرة :و هي مجمو النفالات التي تخص منت وااا أو مجموعا منتجاات و التاي يمكان
تاميلهااا بطريال ا ممكنا و سااهل و مباشاار  ،و يمكاان الالااول بااأن التكااالي

المباشاار هااي مبااالغ المااسااب المالي ا و

التي يمكن أن تمر مباشر من المااسب المالي إل سعر التكلف ألن طبيعتها تضمن لنا ارتباطها الاصر .3

مثل اهتل مع ات تستعمل من طار مركاز نشااط وااا مان أجال منات وااا فعنا ما نالاوم فاي مؤسسا

مااا بإنتااا وتسااوي أكثاار ماان مناات واا ا  ،فااإن خاصااي األعباااء المباشاار أو الغياار مباشاار تظهاار ،وبالتااالي فااإن
يجا

الساؤال الا

أن يطار هااو :هاال أن تخلاي المؤسسا علا منات معااين ساايؤ

فاألعباااء التااي تختفااي مباشاار بسااب

التخلااي عاان ل ا المناات تعتباار تكلف ا مباشاار له ا ا المناات  "،تعتباار تكلف ا

مباشاار مرتبط ا بمناات مااا فااي اال ا مااا إ ا كااان ه ا ا األخياار هااو المسااب

غمو

إلا إقصاااء بعا

األعباااء؟

له ا التكلف ا  ،بال رج ا األول ا ب ا ون

 ،وب ون أ تر  ،في ظل وجو ه ا المنت بال ات." 4

ب-األعباء الغير مباشرة:

األعباء الغير مباشر هي األعباء التي ترتبط بمجموع من المنتجات جملا وااا  ،5وبالتاالي فاإن وجاو
أو غيا

ه األعباء ال يرتبط بالتخلي أو االاتفاظ بمنت ما.

كماا أن ها التكااالي

مفاتي ما

مسبالا.6

ال يمكاان تاميلهااا لمناات أو طلبيا معينا إال ماان خاالل مراوغا اسااابي ماان خاالل

-3معايير تصنيف األعباء إلى أعباء مباشرة أو غير مباشرة:

هنا الع ي من المعايير التي ت خل في تصني

األعباء إل أعباء مباشر أو غير مباشر :7

 1-3أهمياااة العااابء المعناااي:م اان أج اال تا يا ا العلقا ا ب ااين العا ا ء والغ اار  ،ف ااإن تك ااالي

المعلومات يج

أن تكون مالبولا  ،باياث ال تتجااوز تكاالي

معالجا ا

معالجا ها األعبااء ،العا ء نفسا (فاي االا مبلاغ

الع ء غير مؤثر بما ال يبرر إه ار الوقت والمال مان اجال معالجتا ) وبالتاالي فاي ها الاالا فاإن العا ء يعتبار
غير مباشر.
 -1بومعراف الياس ،مرج ساب  ،ص03 :
- Pierre Lauzel, comptabilité analytique, et gestion, 3éme édition, édition , sirey, p : 52

2

3

- Henri culman, op ,cit ; p : 34
Adnen Ben Fadhel, comptabilité analytique ,centre de publication universitaire ,2003 ,p :10
5
Adnen Ben Fadhel , même ouvrage .
6
Abdelkrim Toudjine ,op ,cit p:37.
4

*أول من طر مشكل المعالج المااسبي للتكالي

غ،م  Detoeufفي كتاب  le problem du prixمن  00سن .

- Charles, Horngren et d’autre, 3 edition, op,cit,p :35
e

7
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 :2-3التقنيات المتوفرة من أجل تسجيل المعلومات :
إل ا ا زيا ااا الاا اااالت التا ااي يعتبا اار فيها ااا الع ا ا ء عبئا ااا مباش ا ا ار فعل ا ا سا اابيل

إن التطا ااور التالنا ااي ق ا ا أ

المثال codes barresتسم للكثير مان المؤسساات بتاميال الع يا مان اللاوازم لتكلفا المنات بطريالا مباشار وها ا
ما لم يكن متااا من قبل ايث كانت تعتبر ه األعباء غير مباشر .
 :3-3التهيآت والتركيبات:

يمكن للتهيآت والتركيبات أن تؤثر عل تصني

لمنت أو عميل ما .

األعباء فعل سبيل المثال المالت التي تخصاص فالاط

 :4-3عقد اتفاقيات:
يمكن لعال معين أن يشترط بأن يخصص مكون معين لصناع منت ما  ،نتيجا لا ل فاإن أعبااء ها ا

المكون تعتبر أعباء مباشر ل ل المنت .
من خلل تناولنا لمختل

الع ء يمكان أن يكاون فاي نفا
مباشاار ياارتبط بغاار

معايير التصني

وللعلق بين األعباء وأغ ار

الوقات مباشا ار أو غيار مباشار  ،الن تصاني

التكلفاا  ،فعل ا ساابيل المثااال أجاار مسااؤول ورش ا تركياا

كع ء مباشر بالنسب لورش التركي

التكلفا  .ولاا اآلن نلااظ أن

العا ء إلا عبائ مباشار او غيار

عناا مؤسساا  Renaultيعتباار

وع ء غير مباشر بالنسب لسيار . Laguna

-3تصنيف األعباء حسب عالقتها بحجم النشاط:
يصن

ه ا النو اس

 1-4األعباء المتغيرة:

رج تغير ثبات التكلف م اجم النشاط.

األعباء المتغير هي األعباء التي يتغير إجمالها بشكل نسبي م التغير في مار التكلف .1
من خلل ه ا يظهر لنا جليا في الواق أن:
-األعباااء المتغياار ال تتغياار كلهااا ما نفا

العاماال (اجاام النشاااط) فاسااتهلكات الماوا األوليا تتغياار ما

تغياار الوا ا ات المنتج ا  ،أم اسااتهلكات الطاق ا فإنهااا تتغياار م ا تغياار زماان تشااغيل اآلل ا ...،وهك ا ا فعن ا تالياال

األعباء المتغير  charges variablesفإن ال راس تنص

عل إجمال العبائ الا

يتغيار بشاكل طار

ومباشاار م ا المتغي ارات فااي ماركااات (مسااببات) التكلف ا (اجاام النشاااط) الن تكلف ا الوا ا ماان مااار
تتغير.2

ونسابي

التكلف ا ال

ويمكن توضي ه العلق من خلل األشكال البياني التالي :

 1تشارلز هونجرن وآخرون،ج ،5مرجع سابق ،ص15 :
-Michel. P. et Xavier. H, op, cit , p :53

2
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الشكل رقم  :4-1تصنيف األعباء

العبئ الوحدوي للمنتجات

اعباء إجمالية للمؤسسة

دينار

الشكل رقم  :9-1تصنيف األعباء.

دينار

أعباء ثابت
نشاط

دينار

كميات

دينار

أعباء متغيرة

الكمية

دينار

الكمية

دينار

أعباء إجمالية

لكمية

الكمية
Source : Michel .P . Xavier .H .op , cit , p :52.

 2األعباء الثابتة :هي األعباء التي ال يتغير إجمالها من أجل م معين و مستو نشاط ما(سال ).

1

إن التكالي

الثابت في الواق ليست ثابت بشكل قي علا اإلطال ألنهاا فاي الااليالا تتغيار لكان عامال

التغير(مار التكلف ) لي

من نف

الطبيع التي يكون عليها الاال في األعباء المتغير .

2

Yves de rongé ,Karin cerrada , contrôle de gestion , Pearson éducation ,France,2005,p :7.
Pierre Lauzel, op ,cit , p :53

1

2
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الشكل رقم  :9-1األعباء الثابتة أو األعباء الهيكلية
األعباء

النشاط
Source : Michel .P. Xavier .H . op , cit , p :54

 3-4فروض أساسية:
إن تعري
أ-تعري ا

األعباء المتغير واألعباء الثابت إنما يتم في ضوء ع فرو

األعباااء :كأعباااء ثابت ا أو متغياار فااي علقتهااا بغاار

المشاري  ،العملء ،األنشط ...
-يجا

أن يكااون نطااا أو ما

الفتاار الزمنيا

أساسي هي:1

ما ا للتكلف ا مثاال:الساال  ،الخ ا مات،

ماا ا ،فلااو فرضاانا أن مؤسسا جنارال إلكتريا تا ف

إلا ا مؤسسا ا تص ااميم المن اات  52220222والر ف ااي الس اان مالاب اال اس ااتخ امها لتص ااميم واا ا التبريا ا ف ااي إنت ااا

ثلجااات مؤسسا جنارال إلكتريا وفااي نهايا الساان فااإن العالا ساايعا النظاار فيا  ،فااي ها الاالا ساانج أن مبلااغ

 52220222والر كأعباء تصاميم المنات يعا أعبااء ثابتا فاي السان الااليا لكان لاو ياتم تعا يل العالا فاي السان

الثالث بايث تصب مؤسس جنرال إلكتري  ،ت ف  02والر مالابل الثلج المنتجا لمؤسسا تصاميم المنات  ،فاي
ه الاال فإن أعباء تصميم المنت تكون أعباء متغير في ل الوقت.

 -إجمااالي األعباااء يأخا الشااكل الخطااي ،بمعنا أنا عنا ما يااتم تمثياال األعباااء علا شااكل بياااني فااإن

إجمالي األعباء في علقتها بمار التكلف سيأخ شكل الخط المستاليم المتصل غير المتالط .

 -يوج ا مااار تكلف ا واا ا فالااط :بمعن ا أن ا يااتم تثبياات أثاار ماركااات التكلف ا األخاار الممكن ا عل ا

إجمالي التكالي  ،أو يتم اعتبارها غير هام .

ها-االنارافات في مار التكلف تتم اخل م

ملئم.

 1تشارلز هونجرن وآخرون،ج ،5مرجع سابق ،ص10 :
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 4-4المدى المالئم:
الما

الملئاام هااو نطااا (أو اا و ) مااار التكلفا الا

يوجا خللا علقا ماا

بين التكلف ومار التكلف  ،فاألعباء الثابت يكون مجموعها ثابت ،فالط خلل نطا وم

لمار التكلف وأيضا خلل فتر زمني معين .1

وفعالا يأخا بهااا

معين (عاا

كبيار) ،

-1العالقة بين أنواع األعباء:

لال قمنا بتبويبين أساسين لألعبااء ،مباشار  ،غيار مباشار  ،متغيار وثابتا  ،والعا ء يمكان أن يكاون فاي آن

واا بالنسب لمنت أ :2

أ-أعباء مباشر ولكنها ثابت أو متغير .

ب -أعباء غير مباشر ولكنها ثابت أو متغير .

أعباء مباشرة

مواد أولية خاصة بالمنتج أ.

العامل للقطع الخاصة بالمنتج أ.

أجر
متغيرة

اهتالك اآللة الخاصة بإنتاج المنتج أ.

ثابتة

راتب مراقب العمال المكلف خصيصا بهذا المنتج.
مواد مستهلكة أو مساعدة مستهلكة من طرف الورشة

متغيرة

 Aالخاصة بإنتاج عدة منتجات.

األعباء الغير مباشرة

راتب مدير الورشة.

ثابتة

ونظاا ار الن رجا ا تغي اار أو ثب ااات ها ا األعب اااء غي اار ماا ا بش ااكل ملئ اام ،يلج ااأ ال اابع

مصطل األعباء التشغيلي ب ال من األعباء المتغير  ،واألعباء الهيكلي ب ال من األعباء الثابت .3

إلا ا اس ااتعمال

 1-1األعباء التشغيلية :charges opérationnelles

ترتبط ه األعباء ارتباطا قويا ب رجات اساتعمال الوساائل والطاقاات المتااا خالل فتار قصاير المرتبطا
ب ور االستغلل العا ي ايث تعتبر ه األعباء متغير في جزءها األكبر لكن من ون وجاو علقا تناسابي ما

اجم النشاط.

 2-1األعباء الهيكلية:charges structurelles :
تتوافا ه ا األعباااء م ا

رجا اسااتغلل هياكاال المؤسس ا ماان أجاال الاصااول عل ا طاقااات أو إمكانااات

(تجهيزات ،تنظيم )..ايث تبال ه األعباء ثابت تالريبا ؟إل غاي مستو معين من اإلنتا
1
2

 -تشارلز هونجرن وآخرون ،5 ،مرج ساب ،ص12:

مماا يسام بتااليا

-

 تشارلز هونجرن وآخرون،5 ،المرج نفس  ،ص .15:- Pierre Lauzel, op,cit,p :53

3
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إل ا زيااا التكلف ا المتوسااط للوا ا

اقتصااا يات الاجاام لكاان تب ا أ بالت ازي ا ت ا ريجيا بع ا ه ا ا المسااتو ممااا يااؤ
والتكلف الهامشي ( انظر الشكل رقم .)1-5

-1تصنيف التكاليف على أساس عالقتها باتخاذ القرار:1

-تكلفاااة الفرصاااة البديلاااة  :تع اار تكلفا ا الفرصاا الب يلا ا (،أو الض ااائع ) بأنه ااا الخس ااار أو التض اااي

بمنفعا ممكنا إ ا اختياار إجاراء معااين ب ا ال ماان إجاراء آخاار ،ويمكاان التعبياار عنهااا بأنهااا هااي الم ازيااا التااي نتخل ا
اختيارنا ال ما ب ال من اختيار أاسن ال عن اآلخرين.

عنها بسب

-التكاااليف التفاضاالية :هااي الفاار بااين تكلفتااين با يلتين ،أ سااتكون مختلفا فااي االا اسااتخ ام أ با يل

من الب ائل المعروض والتكالي

التفاضلي ق تكون ثابت أو متغير  ،وتلع

الال اررات .

-التكاااليف الغارقااة :هااي تكااالي

سابال وبالتالي ال يج

ه التكالي

و ار أساسايا فاي اتخاا

ال تتااأثر بااأ ق ارار ماان الال ا اررات المعروض ا  ،فهااي مرتبط ا باختيااارات

استخ امها في تاليل الب ائل.

- 2أسس حساب التكلفة:

لال رأينا أن التكلف ال تتخ شكل واا  ،إنماا يختلا
التكلف يمكن أن تاس

يتم إتباع لاسا

 1-2حساب التكاليف الفعلية:
يعتباار اس ااا

التكااالي

التكالي

عل ا األسااا

المالي ات اليوم تالوم عل أسا

التاااريخي ماان أقاا م األساا

النتيجا وتالااويم المخازون غياار أن مااسااب التكاالي
للاس ااا

فعليا (تاريخيا) كمما يمكن أن تاس

التكلف الفعلي  ،اياث تها

الثاني بصف كليا علا مبا أ الالياا

مضامونها الغار

مان قياساها وطبالاا لألساا

تختلا

فااي التطبياا المااساابي ،فالمااسااب

تع من الماضي وأفضل أسا

الفعلاي للتكاالي  ،فاإن األولا تساتعين أيضاا بجانا
التكااالي

لا علا أسا

طبالااا لهاا ا األسااا

أخار

بالاليما ا

تكلفتا  ،إال أن ها ا األساا

التخطيط والرقاب واتخا الال اررات فاالتخطيط يتعلا بالمساتالبل والتكلفا التاريخيا

الاتسا

 2-2حساب التكاليف المعيارية:
طبالااا له ا ا األسااا

تا يا

عان المااسااب الماليا فاي ها ا الصا  ،فبينمااا تعتما

التاريخي للموار التي تم إنفاقهاا واساتنفا ها فاي سابيل اقتنااء الشايء المرغاو اساا
ال يصل لاسا

معياريا.2

أصال إلا تجميا التكلفا الفعليا ألغا ار

و ل ا نتيجاا لتعاا أها ا افها فااي العصاار الااا يث ،ويااتم اس ااا
التكلف ألغ ار

الا

التكلف في ه ا المجال هو األسا

المعيار (التال ير ).

تتا ا التكلف ا ب ا ل الال ا ر الاالزم إلنتااا مناات معااين وفااي ظاال أو إنجاااز معااين فااي

المسااتالبل وباألسااعار المتوق ا أن تكااون سااائ وقتئ ا وفااي ظاال مسااتويات األ اء الجي ا المتوق ا أن تسااو فااي ظاال

الظرو

المنتظر .

 -1محمد كنفوش ،إنشاء الاليم في المؤسسا باساتخ ام نظاام التكاالي

ص.555:

علا أساا

األنشاط  ،ABCما كر ماجساتير ،إ ار أعماال  ،جامعا البليا ،0225 ،

 -2بومعراف إلياس ،مرج ساب  ،ص04
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فالتكلفا المعياريا إ ن هااي تكلفا مسااتالبلي يااتم تالا يرها مالا ما  aprioriلتمثياال الها

إليا فااي ظاال مسااتو أ اء جيا فااي فتاار مالبلا  ،ويعتباار ها ا األسااا

التوصاال

الواج ا

ماان المالومااات الرئيسااي لوجااو نظااام للرقابا

(نظام الموازن  ،لواات الاليا  ،التالارير )...لتالييم األ اء وتاسين الكفاء .
المبحث الرابع :التسيير اإلستراتيجي للتكاليف
يا ااز ا االهتما ااام اليا ااوم بتالنيا ااات تسا اايير التكا ااالي

األخيا اار تلع ا ا

كا ااون أن ه ا ا

و ار كبي ا ا ار فا ااي تفعيا اال

االسااتراتيجيات التنافسااي للمؤسس ا االقتصااا ي  ،فلاام تع ا التالنيااات التاللي ي ا كفيل ا بمواجه ا التغي ارات االقتصااا ي
إل الباث عن طر ج ي من أجل التسيير االستراتيجي لمختل

والتكنولوجي السريع  ،وه ا ما أ

المطلب األول :المدخل الحديث لتسيير التكاليف.

يع ا ا ا يثا نوعااا مااا فااي مااسااب التكااالي

 -إن مفهااوم التساايير االسااتراتيجي للتكااالي

كاناات تس ااتخ م مصااطلاات الرقابا ا علا ا التكااالي  ،تخف ااي

نتطر إل مفهوم التسيير االست ارتيجي للتكالي
 -1مفهوم الرقابة على التكاليف :

يالص ا برقاب ا التكااالي

فيالص ب انجاز نف

التكلفا المعياريا  ،ويمكاان تااليا تخفااي

اسااتخ ام مالااا ير أق اال ماان الما اوا أو الياا العاملاا
تنخف

أ -تخفي

(المستو

 -الرقاب عل التكالي

فاس ا

الب اياا هااي الاارب الاا
التكالي

المسته ف .

التكااالي

باسااتخ ام ماوار  ،أو يا عامل ا أقاال تكلفا كمااا يمكاان

ع اان طرياا تاس ااين تصااميم المناات أو ط اار إنتاجاا  ،واينم ااا
تهتم بأمرين أساسيين:

التكااالي

):

يالص ا ب ا الباااث عاان المسااتو األمثاال ، ويعتباار بااأن نالط ا

يمكاان تااليالاا ماان خاالل مش اارو مع ااين ،األماار الاا

أم الرقاب عل التكالي

يسااتلزم تاالياا تكااالي

أقاال م اان

فير بأنها العملي التاللي ي والتي تعتم عل مالارن سعر التكلف الااليالي

للمنت م التكلف المعياري المال ر إال أن تعال العمليات الاسابي أ

والشكل الموالي يوض الفر بين الرقاب عل التكالي

1

2

المثالي). L’optimisation du coût

(صيان التكالي

 Lorinoفااإن تخفااي

فااي الا ا و الما ا

مال ا ما  ، 1أمااا تخفااي

التكااالي

بمثاب معيار ات يتم تغيير .

أما  Lorinoفير أن مااسب التكاليالتكالي

التكااالي  ،وال ااتاكم ف ااي التكااالي  ...الا ا وقب اال أن

أقل من التكلف الفعلي الماضي  ،أو بتكلف أقل من

تكلف عنصر ما فإنها تصب

ففااي الساااب

سنتناول المفاهيم المتعلال بالمصطلاات السالف ال كر .

الماافظ ا عل ا التكااالي

الشيء بتكلف

التكالي .

بالمؤسسات إل التخلي عن ه ا التطبي
وتخفي

التكالي

كمال خليفة أبو زيد ،الرقابة على عناصر التكاليف ،اإلسكندرية ،.5005 ،ص1:

 -استعمل الكاتب مصطل

- Philippe Lorino, le contrôle de gestion stratégique Dunod 1991.p : 31

2

 La maintenance du coûtكمرادف للرقابة على التكاليف
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الشكل رقم :6-1الفرق بين تخفيض والرقابة على التكاليف
تكلفة مستهدفة
تكلفة تقديرية

تخفيض تكاليف( مستوى مثالي)

الرقابة على التكاليف( مدخل تقليدي)

تكلفة تقديرية
تكلفة حقيقة

الرقابةةة علةةى التكةةاليف مةةدخل يابةةاني
حديث

عناصر تشغيلية
للتكلفة

paris, 1991,p :39؛Source : philippe lorino, Le contrôle de gestion stratégique Dunod,

وقا خلااص  Lorinoإلا أن التكااالي

الااليالا يمكاان تااليالهااا ماان خاالل الفعاليا التشااغيلي  ،فعوضااا عاان

النظاار إلا ها الفعاليا بصااف غياار مباشاار لاام ال ينظاار إليهااا بصااف مباشاار بمعنا آخاار با ال ماان مالارنا التكلفا

النهائي ا (بالتكلف ا المعياري ا ) لاام ال تسااتعمل العناصاار الااليال ا للتشااغيل (ماركااات النشاااط ،الجااو  ،ر الفعاال

 )...Réactivitéفمن خلل الرقاب عل ه العناصر يمكننا تاالي الرقاب عل التكالي .
 -ماان خاالل مااا سااب نسااتنت أن كاال ماان الرقاب ا عل ا التكااالي

وتخفااي

التكااالي

التال يري (المعياري ) من أجل الوصول إل أ ن مستو ممكن للتكلف (المثالي).

يعتم ا ان عل ا التكااالي

 -2مفهوم التسيير اإلستراتيجي للتكاليف:

يالصا ا با ا مجم ااو العملي ااات أو التصا ارفات الت ااي ت اانجم ع اان المس اايرين والت ااي يك ااون الها ا

الوصول إل رضا العميل و ل من خالل التركياز علا التخفاي

االنتباا إلا

والاتاكم المساتمر فاي التكاالي

ور ماركاات التكلفا ألن التغياار فاي مااار التكلفا يانعك

م اان وراءه ااا

 ،1ما ضارور

بالضاارور علا التكلفا اإلجماليا  ،فعلا

سبيل المثال لو افترضنا أن ع المنتجات المباع هو ماار التكلفا لليا العاملا (المكلفا بعمليا البيا ) ،فلاو أن
اإل ار قررت تخفي

ع

النسااب  ،فالمساائولين يج ا
بع

المنتجات المباع

 % 95فه ا ال يستلزم االنخفا

اليا العاملا بانف

في تكالي

علاايهم فااي ه ا ا الاال ا الاليااام باتخااا إج اراءات مصااااب للال ا اررات المتخ ا  ،مثاال تاوياال

العمال (المكلفين بعملي البي ) إل وظائ

أخر تعاني من العجز أو الاليام بتسرياهم.

أماا  Shank & Govindarajanفيعرفاان التاليال اإلساتراتيجي للتكاالي

الخاصا ا بالمؤسسا ا إض اااف إلا ا تالي اال التك ااالي

علا انا

2

" تاليال التكاالي

الخاصا ا بالمن اااف  ،اي ااث تأخا ا العناص اار اإلس ااتراتجي أهميا ا
Charles Horngren ,et d’autre ,op .cit p :33.

1

 - 2رزان حسين كمال شهيد ،تحليل سلسلة القيمة ألغراض خفض التكلفة ،رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة ،كلية
التجارة جامعة عين الشمس ،سوريا .0224
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للمؤسسا ا  ،والت ااي تمكنه ااا م اان تااليا ا المي ااز

خاصا ا  ،وتس ااتخ م بيان ااات التكلفا ا ف ااي تا يا ا اإلس ااتراتيجي األنسا ا

التنافسي .

أماا  Kinney and Rainbornفيرياان باأن أنظما التسايير االساتراتيجي للتكلفا تتكاون مان مجماو الطار

المتطور للتخطيط والرقاب  ،فالمؤسسات تواج تا يين رئيسيين :
 -تاالي الرباي في الم

الالصير.

 -الافاظ عل الوض التنافسي في الم

1

الطويل.

إن تاوفر نظاام اساتراتيجي فعاال لتسايير التكلفا يتاي للمساؤولين تلبيا كال ها التاا يات ألنا يسااع علا تااوفير

معلومااات مفي ا إل ار الكفاااءات األساسااي للمؤسس ا  ،بايااث يمكاان له ا األخياار اسااتغلل الف ارص الماتمل ا فااي
السو وتطوير التكتيكات واالستراتيجيات التنافسي لمواجه الته ي ات .

تتطل ا

-ماان خاالل مااا سااب نسااتنت أن معظاام الالا اررات اإلسااتراتيجي التااي تتخا ها المؤسسا علا الما

تالاايل وتساايي ار اسااتراتيجيا مفصاال للتكااالي

منت أو خ م ما )...فمثل ه الال اررات يج

البعيا

(ال ا خول إل ا سااو ج ي ا  ،تسااوي مناات ج ي ا  ،التخلااي عاان

أن ت ر بعناي فائال .

الجدول رقم :5-1األثر المزدوج للتسيير االستراتيجي للتكلفة .
المدى القصير

المدى البعيد

الهدف

الكفاءة التنظيمية

البقاء أو االستمرار

التركيز

التكاليف الخاصة

تكلفة الفئات.

 -الخدمة.

 -العمالء.

 -الموردين.

 التصنيع.-التسويق.

 -المنتجات.

-الوقت المناسب.

دورية.

 اإلدارة.األهمية الخاصة بالمعلومات

 -قنوات التوزيع.

-الدقة .

جد معينة(محددة). -المدى القصير.

-دقيقة بشكل معقول.

 تركيز واسع النطاق. -المدى الطويل.

Source : Kinney & Riaborn, op, cit, p : 520.

 -3دور أنظمة التسيير االستراتيجي للتكلفة- :يمكن الالول بأن هنال ست أ وار :

2

Kinney ,Raiborn ,cost accounting , 8 e ,south western 2009-2011.p :519
Kinney ,Raiborn ,op, cit :522.

1

2
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أ -التاسين والت قي في تكلف المنت بشكل معالول ،و ل باستعمال ماركات التكلف (أو األنشط التي
والنتيج م التكالي ).

تكون لها علق مباشر بين السب

 -لتالييم أ اء ور ايا المنت أو الخ م .

الرقاب عل التكاليو -تاالي األه ا

.

ه -قيا

 لتاسين عمليات الفهم واألنشط .األ اء.

اإلستراتيجي .

الشكل رقم  :7-1نظام التسيير اإلستراتيجي للتكلفة
نظام مراقبة التسيير
عمليات وقدرات
التصنيع
المنافسة

المسةةتثمرين
والدائنين

المشتريات

إدارة الجودة
التكنولوجيا

ضمان الجودة
سياسة
البيئة

التسيير االستراتيجي
للتكلفة

التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي
والتوزيع
بيئة االعمال

تكلفة المنتج

تسعير المنتج

االعتبارات
القانونية واألخالقية

قضايا المسؤولية
البيئية واالجتماعية
تطوير المنتج

العمالء
Source : Kinney, Raiborn, cost accounting, op ,cit p :521
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المبحث الخامس  :أدوات التسيير االستراتيجي للتكاليف :
لالا كانات أغلا

الممارساات التاي تتعلا بتسايير التكااالي

(االسااتالرار ،المعلوم ا الكامل ا



،األ اء المناات ال ا

معين عل التكلف اإلجمالي .)

اياث كااان المسايرون والمااساابون يهتماون بالتكااالي

كما أن أنظم التكالي

بالجان

االستراتيجي .

إضاااف إلا

تتماشا ما المبااا ئ األربعا التاي أرساااها تاايلور

يعتماا عل ا تخفااي

التكااالي  ،تغل ا

1

عاماال إنتاااجي

المباشار ألنهااا كانات تمثاال الجازء األكباار فاي هيكلا التكلفا ،

كانت موجه أساسا لخ م الجان

ل ا فااإن ه ا المبااا ئ لاام تعا تجا

التشغيلي ،فلم تكن توفر أ معلوم مفي فيماا يتعلا

نفعااا ما التطااور التكنولااوجي الس اري  ،وبااروز م ا اخل

ج ي للتسيير االستراتيجي للتكالي  ،تأخ بعين االعتبار الاليم ،الجو  ،التمييز ،رضا العميل ..ال .
المطلب األول :التكاليف من خالل دورة حياة المنتج
تتمث اال ور اي ااا المن اات ف ااي الفت اار الزمنيا ا م اان ب ايا ا البا ااوث والتط ااوير إلا ا انته اااء الا ا عم والمس ااان

للعماالء ،وبإع ا ا موازن ا

ور ايااا المناات  ،ف اان اإل ار يكااون بوسااعها تال ا ير اإل ار ات والتكااالي

منت من ب اي الباث والتطوير وانتهاء بخ م العميل و عما فاي الساو  ،وتا يا تكلفا

 cycle Costingمعنا تتب وتجمي التكالي
 -إن التكالي

.

Life

2

المخطط ب ور ايا المنت يمكن أن توفر معلومات هام لخ م ق اررات التسعير ،م البااث و

التطااوير يمكاان أن تكااون طويل ا نساابيا ،بالنسااب لاابع
تا ث قبل التصني  ،فموازن

المنتجااات ،و بالتااالي فااإن الع ي ا ماان التكااالي

ور ايا المنت إنما تلالي الضوء عل

أهمي تا يا األساعار واعا ا موازنا اإليا ار ات التاي تغطاي تكاالي

تل التكالي

ور اياا المنات

الفعلي المرتبط بكل منت من الب اي إل النهاي

 1إعداد موازنة دورة حياة المنتج و ق اررات التسعير:

المرتبط ا بكاال

التي تا ث في بع

ه المجموعات (3مثل اإلنتا ).

يمكاان أن

كال مجموعاات سلسال الاليما ولاي

 -إن إع ا تالارير ور ايا المنت ياال عل األقل ثلث مزايا هام :4

- Philipe Lorino ,op ,cit ,p 9-10 .

1

االستقرار يف معايري األداء الفعال على األقل لفرتة زمنية طويلة .
 املعلومة الكاملة أي أن املسريين يدركون جيدا ما الذي ينبغي القيام به.
 األداء املنتج الذي يعتمد على تعظيم الفرق بني عائدات املبيعات واملواد املستخدمة
 التكلفة اإلمجالية تعادل عادة تكلفة العامل اإلنتاجي الغالب ،والذي يكون األجور(اليد العاملة

 -2.تشارلز وآخرون ،حماسبة التكاليف ج ،5مرجع سابق ،ص .101

)عموما .

3تشارلز وآخرون،حماسبة التكاليف ج ، 5املرجع نفسه ،ص.101 :
Charles Honrgren et d’autre, op, cit ,p :418.

4
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مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف
و اإلي ا ار ات المرتبط ا بكاال من ات تصااب واضااا و مفهوم ا  ،بعك ا
اإلنتا أكثر وضاواا مان التكاالي

ايث تكون فيها تكالي

في التصني ( الباث و التطوير) و في نهاي السلسل (ما بع البي ).
 -إن الفرو بين المنتجات الناتج عن نسا

عن إي ار ات المنت تكون قيال و مبكر بال ر اإلمكان.
ج-

تكالي

التاي تالا فاي الب ايا قبال االنطال

ماا ياا ث مان إجماالي التكاالي

التركيز عليهاا بشاكل أفضال ،اياث نجا أن ارتفاا ها النتيجا يتطلا

أغلبي ا أنظم ا

بالم اراال المبكار يمكان

مان اإل ار اهتماماا أكبار بإعا ا تالا يرات

ي ااتم التركيااز علا ا العلقااات المت اخلا ا بااين مجموع ااات التكلفاا  ،فالمؤسس ااات التااي تمكن اات ماان تخف ااي

الباث و التطوير عل سبيل المثال ،نج أنها تاملت أعباء معتبر في السنوات اللاالا تخاص خا مات

مااا بعا البيا  ،لا بسااب

إع ا التكالي

فشاال المنتجااات بتااليا مسااتويات أ اء الجااو

و اإلي ار ات المرتبط ب ور ايا المنت

-إن التسيير اإلستراتيجي للتكالي

التااي وعا بهااا العمياال ،و بالتااالي فااإن

يمن من إخفاء مثل ه

التغيرات.

من خلل ور ايا منت ما ل أثر مز و .

األول :يرتبط بوجه نظار تصاني المنات مان خالل الاتاكم فاي التكاالي

1

المرتبطا با  ،الشاكل رقام  .9-2يعتبار

بمثابا ما خل منهجاي يساام بتا يا الالياسااات األكثار وضااواا ،خاصا فااي الالطاعاات التااي تكاون فيهااا التكااالي
الالبلي و البع ي للمنت معتبر و مهم و ه ا ما يعني فهم العلقات بين الزمن و تكالي
الشكل رقم :8-1التكاليف في دورة حياة المنتج.

األنشط .

تكلفة سنوية
التصنيع
الدعم اللوجيستي
التصميم

السنوات

Source :Henri bouquin ; comptabilité de gestion , op ,cit, p :217

 األث اار الث اااني يتعلا ا بوجها ا نظ اار المس ااتعمل فما ا خل  LCCيب اارز أيض ااا التك ااالياس ااتخ ام العمي اال للس االع أو الخ ما ا اتا ا ي ااتم إاللا ا  ،1فتك ااالي

اإلجماليا ا للشا اراء و

ور اي ااا العمي اال ،الس اايار علا ا س اابيل المث ااال

- Henri Bouquin . comptabilité de gestion , op, cit , p 245

1
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السايار باإلضااف إلا تكاالي

تشاغيلها و صايانتها مطروااا منهاا ساعر الاتخلص منهاا ،و تكاالي

ور ايا المستهل يمكن أن تكون ات أهمي كبيار خاصا عنا اتخاا قا اررات التساعير فالمؤسسا يمكان أن تبيا

السيار ات تكالي

التشغيل و الصيان المنخفض و التي يمكن استر ا جزء كبير من قيمتهاا عنا الاتخلص منهاا

بسعر أعل من مثيلتها ات تكالي
 -إن تكا ااالي

التكالي

التشغيل و الصيان المرتفع و قيم التخلص المنخفض .

ور – الايا ااا تعطا ااي فعا ااا أكبا اار للهتما ااام بالتكا ااالي

المالا اارر أو المصا اامم مسا اابالا و

المسته ف و هن س الاليم عنا التساعير و تسايير التكلفا  ،فبالنساب للمنتجاات ات ور – الاياا طويلا

فإننااا نجا أن قا ار صااغي ار ماان تكااالي
المالرر مسبالا تا

التكالي

ور الايااا اإلجماليا ياا ث فعاال فااي وقاات تالرياار تصااميم التكااالي  ،لكاان

مال ار التكالي

المطلب الثاني :التكلفة المستهدفة

التي سو

تا ث خلل سنوات ع ي .

اكتشاافت طريال ا التكلف ا المسااته ف ماان طاار شاارك TOYOTAالياباني ا ساان  ،2205ثاام تطااورت و

عرفاات إقباااال كبي ا ار ماان طاار المؤسسااات األوروبي ا و األمريكي ا  ،خاص ا فااي الساانوات الثمانينااات ،أياان تاام م ا
طريال التكلف المسته ف م طريالا المااساب علا أساا

 %90من تكالي

األنشاط  ،و تعتما ها الطريالا علا المفهاوم التاالي :

ور ايا المنت يتم االلتزام بها مسبالا ات وان لام تاا ث فعال 2،لا ا يجا

أن تكاون الالا اررات

الالبلي مطابال باالنشغاالت الضروري لتاالي أفضل النتائ .
 1مفهوم التكلفة المستهدفة:
هناا الع يا مان المتعااري

مختلف  ،و سنور فيما يلي البع

التاي أعطيات للتكلفا المساته ف  Coût cibleو التاي تعكا

منها.

وجهاات نظار

3

ف  Lorinoاعتبرهااا مجاار " تالني ا للاسااا

أو طريال ا للتساايير " ،أمااا  Cooperفيعتباار أن الغاار

ماان التكلف ا

المسته ف هاو تا يا تكلفا المنات  ،باياث ياالا المنات عنا بيعا هاامم الارب المرغاو فيا  "،يمكان الالاول باأن

وجه نظر  Cooperتع إ اري أكثر من وجه نظر Lorinoالتالني .
وهناا الابع

اآلخار مان عرفهاا علا أنهاا أ ا للتسايير و التخطايط و الرقابا

كمااايلي " التكلفا المسااته ف هااي مجمااو أ وات التخطاايط ،التساايير و الرقابا علا التكااالي

أساسااا ناااو الم ارااال األول ا لتصااميم المناات و لعمليااات اإلنتااا  ،و ل ا به ا

يتماشا ا ما ا متطلب ااات الس ااو  ،و ي اار ب ااان طريالا ا التكلفا ا المس ااته ف تتطلا ا

بالمنت ".

 Horvathيعرفهاا

و التااي تكااون موجها

الوصااول إل ا هيكاال تكلف ا للمناات
تنس ااي ك اال الوظ ااائ

المرتبطا ا

 -أمااا األسااتا الياباااني فااي علااوم التساايير  Tanakaفالا عاار التكلفا المسااته ف كمااا يلااي " هااي الجها

المب ا ول فااي م ارااال التخطاايط و التطااوير ماان أجاال بلااوغ تكلف ا معين ا  .تا ا

ماان طاار اإل ار  ،و يسااتعمل ه ا ا

 -1تشارلز و آخرون  ،محاسبة التكاليف جزء ، 1مرجع سابق  ،ص .522
 -2درحون هالل :مرجع سابق  ،ص013 :
3

- Alain Burlaud et Claude Simon , comptabilité de gestion coûts / contrôle , 3e édition , Vuibert, paris,
2003, p : 201.
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الجه ا المتصاااص الفاار بااين التكلف ا المسااته ف و التكلف ا المال ا ر  ،بأفضاال تصااميم و أفضاال خصااائص للمناات
النهائي هو السما للمنت ببلوغ رب مسته

واله

عل طول ور ايات التجاري ".

1

التالي":التكلف ا ا

أما ااا  Kato 2221أسا ااتا يابا اااني ها ااو اآلخا اار فا ااي علا ااوم التسا اايير فال ا ا أعط ا ا التعري ا ا

المسااته ف هااي فااي الااليال ا ليساات تالني ا لتالياايم التكااالي  ،ولكاان هااي باااألار برنااام كاماال لتخفااي
يب ا أ قباال إنشاااء التخطاايط األول للمناات  ،فهااي خطااو ته ا

والا

إل ا تخفااي

تكااالي

التكااالي ،

المنتجااات الج ي ا عل ا

ما ار ور اياا المناات بتلبيا كال متطلبااات المساتهلكين فيماا يخااص الجاو ،الثالا ...،الا  .باتفاص كال األفكااار

الممكنا ا لتخف ااي

التكالي

لتخفي

التك ااالي

ف ااي م ارا اال التخطا ايط ،التط ااوير وك اال الص اافات المثاليا ا  ،فه ااي ليس اات تالنيا ا بس اايط

بل هي نظام متكامل خاص بالتسيير االستراتيجي للرب ".

ماان خاالل التعاريفين األخيارين يتضا لنااا أن التكلفا المسااته ف ليساات تالنيا اسااابي بساايط  ،كمااا عرفهااا

 ،باال هااي نظااام للتساايير االسااتراتيجي للتكااالي

الاابع

واألربااا  ،يشااار في ا مجم او العمااال فااي المؤسس ا ماان

مهن سين ،إ اريين ،مصنعين ،مسوقين ومااسبين من أجال الاارص علا عا م تجااوز التكلفا التاي ياتم اساته افها

ضمن شروط الجو واآلجال .

 -2مبادئ التكلفة المستهدفة:

مان وجها نظار التساايير االساتراتيجي للتكاالي  ،تها

الطريالا إلا تا يا التكلفا المساته ف للمنات قباال

وقوعهااا والتااي تعباار عاان تكلف ا التصااني الالصااو للمناات فااي الظاارو

مراال:2

العا ي ا لإلنتااا  ،والتااي تتاال ا فااي ثلث ا

ارسا الساو مان جها  ،تالياال االاتياجاات وتا يا الوظاائ

أ-

أجل تلبي االاتياجات الماتمل للسو من جه أخار  ،فهاي تها
المنت في السو .

يج

-هامم الرب ال

تضمن مر و ي للمؤسس .

أن يال م المنت  ،يا

التااي يجا

أن يالا مها المنات ماان

إلا تا يا ساعر البيا الا

من خلل األه ا

سايطر با

اإلستراتيجي بعي الما  ،والتاي

-تكلف اإلنتا اإلجمالي المسته ف وهامم الرب المنتظر.

تكلف مسته ف = سعر البي  -هامم الرب (الم
التكلف المسته ف غالبا ما تكون أقل من التكالي

الموجاو باين التكلفتاين ال يجا
priori

كه

يج

البعي ).

المال ر لإلنتا  ،وينبغي مااول امتصاص ها ا الفار

اعتباار التكلفا فاي ها الاالا كنتيجا  ،وانماا كمتطلبا قبليا

1

une contrainte a

بلوغ إ ا أ ار ت المؤسس تاالي أه افها اإلستراتيجي .
1

- yves de Rongé ,karine cerrada ,op cit ,p45.
- Même ouvrage ,p :46.

2

36

مفاهيم أساسية حول المحاسبة ومحاسبة التكاليف

الفصل األول:

 - 3مراحل امتصاص (تخفيض )الفرق في التكلفة المستهدفة :
-

هن ااا قاعا ا أساس ااي اسا ا

 Cooperو  Slagmulderمفا ه ااا" أنا ا ال يمك اان أبا ا ا تج اااوز التكلفا ا

المسااته ف للمناات " وا ا ا ا ث ل ا فإن ا لاان يااتم إطاال المناات الج ي ا فااي السااو واال فااإن التكلف ا المسااته ف
ستفال أثرها كأ ا للتسيير االستراتيجي.2

معنا ا ها ا ا أن التكلفا ا المس ااته ف الت ااي ت اام اس ااابها عنا ا ب ايا ا

ور اي ااا المن اات تس ااع المؤسسا ا إلا ا

تخفيضها باستمرار مان خالل فا عمليا التاساين المساتمر فاي تكلفا اإلنتاا الفعلاي ما زياا جاو المنتجاات،
وته

ه التخفيضات في التكالي

م ار ايات

3

إل الافاظ عل هاامم ربا مساتالر نسابيا ما انخفاا

ساعر المنات علا

كما أن هن س الاليم تعتبر من باين الخطاوات الهاما لنجاا المنتجاات اياث تنطاو هن سا الاليما

عن الباث عل مختل

الموار واألسالي

الممكن التي من شأنها زيا وظيف المنت وخف

التكالي .

ماان خاالل مااا سااب يمكاان الالااول بااأن طريال ا التكلف ا المسااته ف يمكاان اعتبارهااا كااأ ا فعال ا فااي التساايير

االستراتيجي للتكالي

أر

(التخفي

الواق .

المستمر للتكلفا ) ،إ ا ماا نجاات المؤسسا فاي تجساي فلساف ها الطريالا علا

المطلب الثالث التحسين المستمر

 Kaizenهي لفظ ياباني تعني التاسين المستمر ،فإرضاء المستهل يتطل
عمليات التشغيل ال اخلي  ،ومن ثم إع ا الموازن عل أسا

الموازن يتم بمالتضا تخطيط التكالي

والطريال الاالي .

عل أسا

ضرور التاسين المستمر في

من التاسين المستمر .إنما يمثل م خل إلع ا

إ خال تاسينات في المستالبل ولي

عل أسا

الممارسات

4

إن التاس ااينات المالتراا ا يمك اان أن ي ااتم الاص ااول عليه ااا م اان الع اااملين بكافا ا أوجا ا النش اااط بالمؤسسا ا

...ومن ثم فإن المؤسس األكثر نجاااا هاي التاي تاوفر مناخاا لتشاجي هاؤالء العااملين علا تالا يم ها االقت ارااات

فالعمال بمؤسس  TOYOTAعلا سابيل المثاال قا موا  9ملياون اقتا ار فاي سان ( 2222معا ل  15اقتا ار لكال

عامل ) ،تم تنفي  % 27منها .

إن منهجيااات إ ار المش اااري يجا ا

أن تخضا ا إلاا التاس ااين المس ااتمر ،ها ا ا التاسااين قا ا يك ااون مهم ااا

اساتراتيجيا ماان أجال البالاااء فااي صا ار المنافسا  ،إن التاساين المنهجااي المسااتمر يمكان أن يكااون لا

وافا

اخليا

بفعل عوامل عا  ،مثال :تاوافر أفضال البارام  ،ثالافا تعاونيا أكبار فاي المؤسسا  ،أو بكال بسااط التا ر والاتعلم
عل ا اسااتخ ام المنهجي ا  ،أمااا ال ا واف والعواماال الخارجي ا تتمثاال فااي العلقااات م ا العماالء والمااور ين ،والعواماال

الالانوني والعوامل االجتماعي والتكنولوجي  ،وات العوامل السياسي .

5

Alain Burlaud et claude simon ,op ,cit p :202

1

 2راضية عطري ،دور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض التكاليف ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،علوم تجارية،باتنة 0227 ،ص. 35 :

Kinney ,Raiborn ,cost accounting op,cit ,p :792,791.

3

 4تشارلز وأخرين ،،محاسبة التكاليف ج ،5مرجع سابق ،ص454 :

Harold Kerzner ,PHD, op,cit, p:110

5
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فوائد التحسين المستمر:

1

إن عوامل التاسين توفر للمؤسس ع فوائ تتمثل في :
 -موق تنافسي أفضل .

 -تاليل استراتيجي أفضل للتكالي

.

 -توفير قيم مضاف للعملء.

 إ ار أفضل لتوقعات وااتياجات العملء. -سهول التنفي .

 إن التاسين المستمر يعتبر من أ وات التسايير العملاي للتكاالي
الميز التنافسي للمؤسس ألنا يعنا أكثار بتكاالي

كماا انا يعتبار مان باين مصاا ر

اإلنتاا  ،الجاو  ،التج يا  ،2وياتلخص الفار بينهاا وباين

أسلو التكلف المسته ف في أن ه ا األخير يركز عل عمليا التصاميم والهن سا ضامن تكاالي
تخفااي

المناات به ا

أكثاار علا تكااالي
للتكااالي

باااقي الم ارااال ،فااي اااين أن أساالو التاسااين المسااتمر فاي التكااالي

تكااالي

اإلنتااا  .امااا تساايير التكااالي

اسا

ور اياا

أساالو التكلفا المسااته ف يساام بااالتخفي

فااي اااين أن أساالو التاسااين المسااتمر للتكااالي

يركااز

الالبلااي

يه اتم بتخفيضااها عباار تاسااين مسااارات اإلنتااا

والرف من كفاءتها.

المطلب الرابع :التسيير اإلستراتجي للتكاليف من خالل سلسلة القيمة
سانتناول فااي ها المطلا

كيا

أن الوظااائ

المختلفا للمؤسسا تساااع فاي مجااال خفا

التكلفا وزيااا

الاليم من خلل التمييز والتميز ،وكخطو أول تجا انجاز ل  ،فإن يتعين علينا ت بر مفهوم سلسل الاليم .
فاس ا

اإلستراتيجي  ،به

 3 Porterفااان سلساال الاليم ا تالساام المؤسس ا إل ا مجموع ا ماان األنشااط وثيال ا الصاال بالخط ا
فهم سلو التكالي

ومعرف المصا ر الاالي والماتمل للتميز.

ويعتبر  Porterبأن سلسل الاليم تختل

خ ماتها وعملياتها .

من مؤسس ألخر  ،اس

ماضيها ،استراتيجياتها وجو

وهنا من يعرفها عل أنها طريال عمل جماعي من أجل الافاظ أو تغيير منت ماا بها

بااين الوظااائ

تااليا تاوازن

األساسااي للمناات (الوصااول إل ا رضااا العماالء ،تبرياار سااعر البي ا ) وتكلف ا عناصاار اإلنتااا التااي

تضمن ه الوظائ .

4

إن قيم ا المناات يااتم الاكاام عليهااا عل ا أسااا

العميل والتكلف اإلجمالي .

ااتياجااات العمياال وتالااا

ماان خاالل العلق ا بااين رضااا

Harold Kerzner ,PHD ,p : 112

1

 2إبراهيم فرزيزي  ،دور نظام المحاسبة على أساس األنشطة في تسيير التكاليف ،مرجع سابق ،ص 554 :

Michael Porter ,op,cit p:49
L.Langlois ,c Bonnier ,M.Bringer, contrôle de gestion Berti éditions ,2006, p:109.

3
4
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رضا العميل

القيمة =

التكلفة اإلجمالية

-لالا ركاز  Porterفااي تعريفا علا أها ا

األنشااط وفهاام ساالو التكااالي  ،أمااا التعري ا

سلسال الاليما مان خاالل تالسايم المؤسسا إلا مجموعا ماان

الثاااني فالا ركااز علا العلقا التااي يمكاان ماان خللهااا قيااا

الاليم  ،و ل من خلل نسب رضا العميل إل التكلف اإلجمالي .

ها

 - 1تطور مفهوم القيمة في المؤسسة من الناحية المحاسبية:
-إ ا كان ه

المؤسس هو إنشااء الاليما مان اجال المسااهمين فاإن بلاوغ ها ا الها

يتوقا

علا ما

مساهم السل والخ مات في خل الاليم من أجل العميل النهائي.
هنا مفهومين أساسيين للاليم في صل

أ-

القيمة من وجهة نظر المساهمين :

والتاي تالاي

تسيير المؤسسات:

1

خلا الثارو مان أجال المسااهمين وتأثيرهاا المااسابي فاي المؤسسا وقا عرفهاا كال مان

Black, Wright et Bachmannعل أنها "الاليم االقتصا ي للمؤسس بع طر ال يون".
ب-

القيمة من أجل العميل:

لال أ ت زيا المنافس العالمي وتسار التطورات التكنولوجي إل تغيار ماوازين الالاو لصاال العميال ،ها ا

األخير يفضل اقتناء المنتجات والخ مات التي يرغ
 -التكلف التي يرغ

 -الجو التي يرغ

فيها ائما ( الا األ ن الممكن).
فيها(الا األقص الممكن).

 م التوزي والتي يج -التج ي .

فيها من خلل أربع أبعا :

أن تكون في مستو تطلعات العميل.

ه ا التطلعااات الج ي ا للعمياال فرض اات عل ا المؤسس ا تع ا يل نظ ااام معلوماتهااا ،الساايما نظااام مااسااب

التكااالي  ،بطريال ا يمكاان ماان خللهااا تااوفير المعلوم ا الواضااا والملئم ا ماان أجاال مساااير ه ا األبعااا األربع ا
والتي يمكن من خللها إنشاء الاليم للعميل.

 -1أهم الطرق المعاصرة لقياس القيمة من المنظور المالي:
عل ا إثاار االنتالااا ات التااي وجهاات ألنظم ا قيااا

األ اء و التااي كاناات تعتم ا عل ا المالااايي

المااساابي

التاللي ي ا و نظ ا ار لع ا م فعاليتهااا وع ا م ق ا رتها عل ا تالياايم المؤسس ا وتالياال الاليم ا فيهااا ،ظهاارت أفكااار ا يث ا فااي
مجال مالايي

األ اء المبني عل الاليم .

أ-القيمة االقتصادية المضافة:

Octave jokung et d’autre, introduction au management de la valeur, Dunod, paris, 2001 ,p : 41-42.

1

 - يعرف نظام محاسبة التكاليف على أنه مجموع الطرق واألساليب المستخدمة في المؤسسة لتتبع الموارد المستهلكة في إنتاج وتسليم المنتجيات والخيدمات
للعمالء ،فهو نظام مصمم اساسا لتحليل مكونات سعر التكلفة وتحديد نتائج المنتجات او األقسام او فروع النشاط.
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 Stern et Stewartو قا طبالاات فاي الع يا مان المؤسسااات مثاال

تام إعا ا ها الطريالا عان طريا

...,General Electric ,Coca-Cola ,carrefour:ال ا وتعااو مصااا ر ه ا الطريال ا إل ا مفهااوم النتيج ا
االقتصا ي ل  Marshallسن 1890م وال
فالنتيج المااسبي تاس

أعط الفر بين النوات والتكالي

من خالل الفار باين الناوات واألعبااء ما األخا بعاين االعتباار األعبااء غيار

النال ي والنوات غير الماصل .
المصاري

باإلضاف إل تكلف رأسمال.1

أم ااا الاليما ا االقتص ااا ي المض اااف فتاسا ا
المالي ) وتكلف رأسمال المستخ م.

م اان خ االل الف اار ب ااين نتيجا ا االس ااتغلل بعا ا الضا اريب (قب اال

القيمة االقتصادية المضافة = نتيجة االستغالل التشغيلية (بعد الضريبة ) وقبل المصاريف
المالية -مكافااأة رأسمااال .

مكافأة رأسمال المال =2التكلفة الوسطية المرجحة ( xمجموع األصول  -الديون الجارية )
وتعتباار  EVAمالياسااا لااأل اء يعتم ا عل ا الاليم ا  ،يمكاان اسااتخ ام فااي تالياايم االسااتراتجيات ،وتالياايم

المش ااروعات االس ااتثماري  ،وقا ا س اااع تطبيا ا  EVAالكثي اار م اان المؤسس ااات ف ااي تااليا ا مئ ااات الملي ااين م اان

ال ا والرات كثاارو لامل ا األسااهم وق ا وصاافها  S-tullyفااي مجل ا  Fortuneفااي ساابتمبر  2221بأنها"المفتااا

الااليالي للثرو  3وأنها من األفكار المالي التي سو
ب-

تز ا أهميتها" .

القيمة السوقية المضافة :

لال ق م كل مان  Stern et stewartمفهوماا ج يا ا ل  MVAوهاي عباار عان الاليما الساوقي المضااف

للمؤسس ا – أرساامال الموظ ا  -4ايااث أن الاليم ا السااوقي المضاااف يااتم اسااابها ماان خللهااا الالاايم الاالي ا للاليم ا
االقتصااا ي المسااتالبلي الن تاالي ا ه ا األخياار يج ا

ألصول المؤسس .

أن يااؤ

فااي نهاي ا األماار ال ا زيااا فااي الاليم ا السااوقي

 -2أهداف سلسلة القيمة :
1

- Octave jokung et d’autre,op, cit p : 154 .
-Charles Horngren et d’autre ,4 éme édition ,op ,cit p :47

- EVA = Economic value added
2

 3محمد كنفوش ،إنشاء القيمة في المؤسسة باستخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة  ، ABCمذكرة ماجستير ،إدارة أعمال ،جامعة البليدة ،ص .10 :
MVA= Market value added.
Octave Jokung et d’autre ,op ,cit p:156.



4
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سلسل الاليم فيما يلي:

1

تحسااين فعاليااة المؤسسااة :ال تنبا فاارص تاسااين أ اء المؤسسا ماان تاسااين الوظااائ

أ-

الفر ي ا ،

وانما تنت عن تاالي أفضل للعلقات بين األنشط المترابطا التاي تخلا قيما للزباائن كالتنساي األفضال باين

الشاراء ،اإلنتااا والبيا  ،إن تالياال سلساال الاليما يالا م الوسااائل اللزما لضاامان األ اء الفعااال للعلقااات المهنيا
في األنشط المنتج للاليم .

ب -التسيير االستراتيجي للتكاليف والقيمة :
إن مفهااوم النشاااط ال ا

بع

يضااي

الاليم ا يمثاال أم ا ار هامااا فااي التساايير االسااتراتيجي للتكااالي  ،وق ا تبناات

المؤسسات ه ا المفهوم لمساع تها عل تا ي تكلف كل نشاط والاليم التي ياالالهاا للزباون ،ومان ثام تا يا

تل التي يج

استمرارها وتل األنشط

 -التحكم في تكاليف الدعم:

التي يج

التخلص منها.

إ يسام تاليال سلساال الاليما بتا يا تكااالي

2

نشااطات الا عم التااي ال تاالا قيما مضاااف  ،والتاي تكااون

تكلفتها عالي ومستمر في التزاي  ،مما يساع المؤسس عل اتخا الال اررات ايال ه األنشط .
-النجاح االستراتيجي:

ال يمك اان أل مؤسسا ا أن تص اال إلا ا النج ااا االسااتراتيجي إال إ ا قام اات بتا يا ا أنش ااطتها وثيالا ا الص اال

بإستراتيجيتها به

فهم سلو التكالي

3

كما اعتبر  Porterبأن الاليم التي تضيفها المؤسس للعميال يمكان أن

تكون أا مصا ر اماتل المياز التنافساي علا اساا
من المتوسط السائ في المجال الصناعي.

المنافساين ،وبالتاالي الالا ر علا تااليا معا ل ربا أعلا

 -3أهمية سلسلة القيمة :
يعتبر تاليل سلسل الاليم

ات أهمي كبير في المؤسس لع اعتبارات هي:4

أ -تمثل سلسل الاليم أا األ وات األساسي للتاليل االساتراتيجي مان خالل تخفاي

تكالي

التكلفا عان طريا تاليال

واي ار ات كل مؤسس  ،ومالارن سلسل الاليم للمؤسس م واا أو أكثر من المؤسسات المنافس .

ب -تعا أاا األ وات الكفااؤ والفعالا فااي التا يا الشااامل لتكااالي
ور ايا المنت .

وايا ار ات األنشااط وبالشااكل الا

يغطااي كاماال

ت -تال م صور واضا عن ت ف األنشط في المؤسس .

 1إبراهيم فرزيزي ،مرجع سابق ،ص .557
 2تشارلز و آخرون ،مرجع سابق،ص .505
4

- Michael Porter ,op, cit p49.

3

 -إسماعيل يحيى التكريتي  ،محاسبة التكاليف المتقدمة ،قضايا معاصرة ،ط ، 5دار مكتبة الحامد ،عمان ،األردن  0225،ص 413.
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الفصل األول:

 - 5سلسلة القيمة والقيمة المضافة :
عن مفهوم الاليم المضاف فه األخير تعبر عن الفر بين سعر البيا

-إن مفهوم سلسل الاليم يختل

و تكلفا شاراء الماوا المسااتهلك  ،وكاناات تسااتعمل الاليما المضاااف فااي تالياال التكااالي
يمكن مراقبت .

الواي ال

ألنهااا كاناات تعتباار المجااال

وياار  Porterبااان الاليم ا المضاااف ليساات قاع ا جي ا فااي التالياال االسااتراتيجي للتكااالي

ألنهااا تهماال

أخطاء عوامل اإلنتا األخر غير الموا األولي  ،1كماا أنهاا ال توضا العلقا باين المؤسسا ومصاا ر تخفاي
التكلف أو التميز.

-6سلسلة القيمة والتحليل االستراتيجي للتكاليف:

إن سلو التكالي

النسبي للمؤسس  ،كما كرنا سابالا ينت عن أنشاط مضايف للاليما باساتمرار

والموق

فااي ظاال الص ا ار م ا المنافسااين فالتالياال الملئاام والواض ا للتكااالي

األنشااط وليساات التكااالي
سلو ه التكالي

يتطل ا

المرتبطا بالمؤسسا ككاال ،فكاال نشاااط مضااي

إ ن ارس ا التكااالي

للاليما لا هيكاال تكلفا خاااص ب ا  ،وأن

يمكن أن يؤثر عل الروابط والسلوكيات ال اخلي أو الخارجي ألنشط أخر .

فالمؤسس يمكنها أن تكتس

ميز التكلف إ ا استطاعت أن تمار ها األنشاط المضايف للاليما بتكلفا

إجمالي أقل من تل المتعلال بالمنافسين.

2

ومان أجال التاليال االساتراتيجي للتكاالي

يجا

علا المؤسسا أن تالاوم بتا يا سلسال الاليما الخاصا

بها كخطاو أوليا  ،ومان ثام تاليال السلسال إلا نشااطات ثانويا مضايف للاليما  ،وها ا التاليال يجا

ثلث مبا ئ ال تتعار

كمااا يج ا

فيما بينها:

 مجمل تكالي -سلو تكالي

النشاط.

 -الفروقات في طريال ممارس ه األنشط بالمالارن م المنافسين .

المؤسسا أن تالااوم بعاازل األنشااط التااي تكااون تكاليفهااا التشااغيلي أو تكااالي

مهما أو نموا سريعا في المؤسس .

أن يالاوم علا

3

النشاط والنمو المتعل به التكالي .

علا

المرتبط ا به ا

وا ا كانت معظم المؤسسات لي

أصااولها تمثاال قسااما

ل يها صعوبات في تعيين المكونات الرئيساي لتكاليفهاا ،فإنهاا غالباا ماا

تهمل األنشط الصاغير الناميا المضايف للاليما والتاي يمكان أن تنتهاي بتغييار هيكال التكلفا الخااص بالمؤسسا ،
كمااا يمكاان تجمي ا األنشااط التااي ال تمثاال تكاليفهااا التشااغيلي أو تكااالي

المجمو .

كما يج

أصااولها سااو جاازء صااغير وثاباات فااي

أيضا عزل األنشط التي تكون عوامل تطور تكاليفها مختلفا  ،وتجميا األنشاط التاي تخضا

لعوامل متشابه في تطور التكلف .

1

- Michael porter,op, cit, p :50.
- Même ouvrage , p :95.
3
- Même ouvrage, p :90.
2
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الفصل األول:

المطلب الخامس :التسيير اإلستراتيجي لتكاليف الجودة
إن الجااو



لهااا أبعااا أساسااي فااي تنافسااي المؤسسا  ،كمااا أن الجااو اليااوم تطاار مشااكلتين مختلفتااين فااي

المااسب ومراقب التسيير.
 كي-

اللجو )؟

كيا ا

1

يمكن للمؤسس أن تا التكلف اإلجمالي للجو ؟
يمك اان تا يا ا تك ااالي

لال تزاي االهتمام بتكالي

المنتج ااات الت ااي ال تا اوفر الخص ااائص المعلنا ا لج ااو المن اات (تك ااالي

الجو في يومنا ه ا ألنها تمثل اوالي % 20إلا  %90مان رقام األعماال

2

للع ي من المؤسسات.
إن تكالي

المطلوب

الجو لها مص رين رئيسيين في المؤسس :

-تك ا ااالي

*

الما ا اوار المس ا ااتهلك م ا اان أج ا اال الاص ا ااول علا ا ا منتج ا ااات مطابالا ا ا للخص ا ااائص والمواص ا اافات

من جه ومجمو التكالي

المتعلال بتسيير اللجو

**

-1الموازنة بين تكلفة المطابقة و تكلفة الالجودة:

من جه أخر .3

هنا بصف عام علق متناقض بين تكلف المطابالا وتكلفا اللجاو  ،فكلماا أنفالات المؤسسا أكثار مان

أج اال تاس ااين الجا او كلم ااا انخفض اات تك ااالي
التكالي

اللج ااو  ،فالنظريا ا الكلس اايكي تب ااين وج ااو وض ااعي مثاليا ا لها ا

(الا األ ن الممكن) ويوض الشكل الموالي ه الوضعي المثالي :

 -تعر الجو اس

الجمعي األمريكي لمراقب الجو عل انها " المطابال م المتطلبات ( المواصفات) "

كما تعر عل أنها " التطاب م المتطلبات التي يشترطها العميل والتي ت خل في فتر االعباء الخاص بالمنت أو الخ م "

 *تكاليف الجودة تتمثل في  :تكاليف الوقاية  +تكاليف الكشف .

-Yves derongé ,Karine cerrade,op ;cit p :73.
- Charles Horngren et d’autre , ,4 éme édition ,op ,cit p :229

 **تكاليف الالجودة ( تكاليف الفشل) تتمثل في تكاليف الالجودة الداخلية  +تكاليف الالجودة الخارجية.
- Yves derongé ,Karine cerrade, même ouvrage, p :73.

1

2

3
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الفصل األول:

الشكل رقم رقم  :9-1الموازنة بين تكلفة المطابقة وتكلفة الالجودة.

التكلفة اإلجمالية
تكلفة المطابقة
تكلفة الالجودة

الوضعية المثالية

1

عدد العيوب

Source : L. Langlois et d’autres, op, cit, p : 228.

 -1تأثير الجودة على الربح:
إن الجو تع من بين األس

تتبناها بغ

العاما لبنااء الم ازياا التنافساي كماا سانر الاالاا ،والتاي يمكان أل مؤسسا أن

النظر عن مجالها الصناعي أوالمنتجات أو الخ مات التي تؤ يها.

إن تأثير الجو يعتبر تأثي ار مضاعفا عل المزايا و االستراتيجيات التنافسي :

1

أوال :إن توفير منتجات عاليا الجاو يزيا مان قيما ها المنتجاات فاي أعاين المساتهلكين ،وها ا المفهاوم الما عم
للاليم يؤ

ب ور إلا الساما لمؤسسا بفار

أساعار عاليا علا منتجاتهاا ،وعلا سابيل المثاال فاإن المؤسساات

الياباني مثل مؤسس  TOYOTAال تمتل فالط مزايا تكلف ترتكز عل عنصر اإلنتاجي بأفضل مماا لا
مان المؤسساات األمريكيا واألوروبيا  ،ولكنهااا أيضاا تفاار

كثيا ار

أساعا ار عاليا علا منتجاتهااا نظيار الجااو التاي تتمتا

بهااا ،وهكا ا وبالمالارنا ما مؤسسا جنارال موتااورز ،نجا أن تويوتااا قا اسااتاو ت علا عنصاار التكلفا المنخفضا
والال ر عل فر
موتورز.
1

أسعار أعل  ،وكنتيج لا ل أ ارت تويوتاا عملياتهاا وفا هاامم ربا أعلا مماا يتاالا لجنارال

 -تشارلز هل و جاريث جونز،مرجع سابق ،ص 022
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الفصل األول:

ثانيااا :أمااا التااأثير الثاااني للجااو العاليا علا الميااز واإلسااتراتيجي التنافسااي  ،فيصا ر عاان الكفاااء العاليا
والتكااالي

إل ا خاارو منتجااات معيباا أو خا ا مات ات

المنخفضاا للوااا  ،إن أقاال وقاات يضاايع العاماال يااؤ

مسااتو أقاال ماان المسااتو الالياسااي ،أمااا اختصااار عاماال الوقاات فيااؤ

إل ا إنتاجي ا أعل ا للعاماال وتكااالي

للوا  ،وهك ا نج أن المنت العالي الجاو ال يسام للمؤسسا فالاط بفار
أيضا إل خف

أقاال

أساعار عاليا لمنتجاتهاا ولكان ياؤ

التكلف  ،كما يوضا الشكل الموالي.

الشكل رقم  :11-1تأثير الجودة على الربح.
زيادة الثقة في

أسعار أعلى

السلعة

زيا

أربا أعل

الجو
تكالي

زيا االنتاجي

أقل

المص ر :تشارلز هل وجاريث جونز،مرج ساب ،ص .902

لال ا از ا ت أهمي ا الجااو فااي مجااال عاام الميااز واإلسااتراتيجي التنافسااي  ،ل رج ا أن بع ا

تشترط عل مور يها معيار  ISO9000من اجل تخفي

تكاليفهاا  1المتعلالا بتاساين جاو

المؤسسااات

منتجاات مور يهاا،

والش أن اهتمام الكثير من المؤسسات بجو المنت ال يمكن قصار النظار إليا علا انا مجار طريالا الكتساا

المزايا و عم اإلستراتيجي التنافسي  ،إ أن ل قا أصاب فاي كثيار مان المجااالت الصاناعي أما ار اتمياا مان أجال

البالاء واالستمرار.

المطلب السادس :التسيير اإلستراتسجي لتكاليف المنافس
يمكن الالول أن هنا ه فين رئيسين للتسيير االستراتيجي من خلل المالارن م المنافسين:
يج

عر

2

 -األول يتعل ا بطبيع ا اإلسااتراتيجي التنافسااي للمؤسس ا  ،إ ا كاناات مبني ا عل ا التمييااز ،فالس اؤال ال ا

تاليل في ه الاال يتعل بالاليم المال م للعميل ،لال رأينا سابالا أن ه الاليما ال تاتم ببسااط مان خالل
سعر منخف

 ،بل بالعك

يمكن أن تتم بسعر أعلا  surprixيالابلا تخفاي

فاي التكاالي

التاي يتساب

فيها العميل ،أو من خلل تاساين أ اء المنات  ،وبالتاالي ال يمكان للمؤسسا الا خول فاي إساتراتيجي مان ها ا الناو
إال إ ا كانت ل يها معرف جي للتكالي

التي يتسب

فيها ه ا المنت عن اآلخرين.
- Charles Horngren et d’autre , ,op ,cit p :211

1

- Henri Bouquin op ,cit, p. : 267.

2
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 -أمااا اله ا

الثاااني فيتعل ا بتعال ا عملي ا التشااخيص ،إن المالارن ا م ا الغياار هااي ر فعاال طبيعااي ماار

الايط والا ر ،ايث ير  Porterعل سابيل المثاال ،أن المؤسسا يجا
المنافسون بطريال مختلف تماما والتي يمكن من خللها أن تاؤ
الفعالي التي استعصت عل اآلخرين .

أو اكتشا

أن تتسااءل عان األنشاط التاي يؤ يهاا
عامال مان عوامال تطاور التكاالي

إلا اكتشاا

إن المؤسس التي تتبن أو تمتل ميز التكلف عل وج الخصاوص تبااث ون شا علا تالا ير تكاالي

المنافسين ،ه ا المجهو يمكن أن يتطل

شرطين مسبالين:

1

-األول :أن يكااون للمؤسساا فهاام جياا لتكاليفهااا ،أمااا الشاارط الثاااني فيفتاار

راستهم يمتلكون سلسل قيم مشابه أو مماثل لسلسل المؤسس .

وير  Porterأن سلسل الاليم تعتبر أ ا جوهري لتا ي تكالي

أن المنافسااين الاا ين سااتتم

الخصام ،فاالخطو األولا اساب تتمثال

في تا ي سلسل الاليم للمنافسين والطريال التي تتم من خللها ممارس ه األنشط  ،وينطب نفا

علا سلساال الاليما الخاصا بالمؤسسا  ،ويضااي

ألننا ال نمل أي معلوم مباشر

2

 Porterأنا عمليااا ماان الصااع

ل ا فإن يمكنناا تالا ير وبطريالا جزافيا تكاالي

جا ا تالا ير تكااالي

بعا

تالنيا تسااتغر وقتااا طااويل وتتطلا

ماان خاالل مااا سااب ناار بااأن العماال علا تالياال ومعرفا تكااالي

3

المنافسااين لا األثاار االيجااابي والمباشاار

عل ا هيكاال التكلف ا الخاااص بالمؤسس ا ماان جه ا والتوجهااات اإلسااتراتيجي للمؤسس ا

التالي اال يس اام باكتش ااا

ماان جه ا أخاار  .الن ه ا ا

األنش ااط المض اايف للاليما ا  ،إض اااف إلا ا تا يا ا وض ااعي

المنافسااين تجااا عواماال تطااور التكلف ا (ماركااات التكلف ا ) وه ا ا ماان شااأن أن يااؤ

(زيا ) التكالي

المنافساين هاي

ومتنوعا عاان إسااتراتيجي المنافسااين قا ارراتهم ،

تالنياتهم ،إمكانياتهم ،مور يهم وعملئهم ب ءا بالمعلوم المالي بطبيع الاال.

ط اار ج يا ا لممارسا ا بعا ا

المنافسااين،

األنشاط المضايف للاليما

من خالل الاا يث ما العمالء و الماور ين خاصا  .أماا  H.Bouquinفيار باأن تاليال تكاالي
الباااث علا معلومااات متعا

ها ا اإلجاراء

ومن ثم العمل عل تخفيضها في المؤسس .

إل ا معرف ا مصااا ر ت ا هور

المطلب السابع :التسيير اإلستراتيجي للتكاليف الخفية
لال ا قااام المعه ا الفرنسااي  ISOORال ا
الخفي ا



ي ا ير  Henri Savallبساان طريال ا عملي ا لاسااا

 ،Les coûts cachésإن ج ا ور ه ا الطريال ا تعااو إل ا أن أنظم ا المعلومااات المااساابي ال تساام

بتوضي بع

التكالي  ،بالرغم من أن المؤسسات تتاملها فعل ،ه التكالي

إن الا ليل األول علا وجااو ها التكااالي

عرفها  Savallعل انها" تل التكالي

تسم بالتكالي

الخفي .

هااو شااعور المساايرين بهااا:عل ساابيل المثااال العوائا المنتظاار

ماان اسااتثمار مااا والتااي ياتم امتصاصااها ماان خاالل ارتفااا التكااالي



التكااالي

بطريالا ال يمكاان تا يا ها والااتاكم فيهااا ،أمااا

- Charles Horngren et d’autre, même ouvrage, op , cit, p : 268.

1

- Michael Porter ,op, cit ,p :127.
- Henri Bouquin, op ,cit, p. : 268.

2
3
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الفصل األول:
الاا ليل الثاااني لوجااو ها ا التكااالي

واجراءات ج ي .

هااو نجااا بعا ا
بأنها تكالي

ويمكننا أن ناكم عل التكالي

 لها اسم ما ومعين . -قابل للاليا

المؤسسااات فااي تخفااي

التك ااالي

بعاا قيامهااا بتصا ارفات

ظاهر إ ا كانت تتميز بالخصائص الثلث التالي :

1

وف قواع معين .

 -يمكن مالارن مبالغها الااليال م المبالغ التال يري .

 -1أسباب التكاليف الخفية :
لال قسمها  Savallاس
[ االختلالت

التسلسل التالي:

تسوي ()régulations

التكالي

شكل كل منها "عائل اختلالت" .

الخفي ] إل خما

مؤشارات ( 2ماركاات)

 -الغيا .

 -اوا ث العمل.

 وران العمال(ال ين يتخلون عن العمل). اللجو وعيو الجو . -نالص اإلنتاجي .

كما يضي

أ -التك ااالي

 H. Savallبأن التكالي

الخفيا ا الم مجا ا  Incorporéeف ااي التك ااالي

تعشعم في مختل
ماان تكااالي

الخفي يمكن تالسيمها إل فئتين:

المسااتخلفين المااوظفين ماان أجاال تعااوي

اسابات النتائ

ب -التكاااالي

الظ اااهر  ،وه ااي تش اامل مجم ااو التك ااالي

سطور التكلف التي تظهر في أنظم المعلومات المااسبي مثل تكلفا الغياا

ون تعيينها بصور مستالل .

األف ا ار الغااائبين ،فمثاال ه ا التكااالي

الخفيا ا الغيااار م مجا ا ضا اامن التكاااالي

الظااااهر وه ااي تل ا ا التكاااالي

اإلنتا  L’absence de Productionنتيج االختلالت بمعن آخار تكلفا الوقات الا
عائ ا مثل  :غيا

واصلاات مما يؤ

 -2تقييم التكاليف الخفية:
أ-

ب -أنشط تسب

الناتجا ا عا اان غيا ااا

ال يعطاي منتجاا أو
تعا يلت

كمي المنتجات الالابل للبي للفتر .

إن عملي تسوي االختلالت التي تالوم بها المؤسس يمكن تالسيمها إل مجموعتين اس
أنشط تسب

فهاي تتكاون

تظهاار فااي ج ا ول

عامل مؤهل ومرسم في وظيف معينا  ،أو مان خالل عياو الجاو والتاي تتطلا
إل تخفي

الت ااي

زيا في االستهل من الموا والخ مات.

نو النشاط:

3

زيا في النشاط البشر .

- L.langois et d’autre , op, cit , p :275.

- Henri Savall, op, cit : 123.
Henri savall , Même ouvrage, p :125.

1

2
3
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الفصل األول:

 -3تخفيض التكاليف الخفية :
لال ااول  H.Savallأن يبرهن عل
 -تخفي

االختلالت .

الخفي يمكن تخفيضها من خلل عوامل رئيسي :

أن التكالي

1

 -تاسين الهياكل.

 -تاسين السلوكات.

الشكل رقم  :11-1التسيير السوسيو اقتصادي

تخفيض االختالالت

تحسين السلوكات

تحسين الهياكل

تخفيض التكاليف الخفية
Source : Henri Savall et véronique Zardet, op ,cit , p :21.

 التسيير السوسيو اقتصادي للتكاليف الخفية :إن التسيير السوسيو اقتصا

يعر عل أن نظام تسيير شامل  globalلتاسين اال اءات االقتصا ي .

 -إن الفرضااي األساسااي للتالياال السوساايو اقتصااا

يمكاان أن ياا ث با ون م اوار ماليا خارجيا إضااافي

األف ار باعتبارات ه ا األخير هو الواي ال

2

تعتباار بااأن تاسااين األ اءات االقتصااا ي للمؤسس ا ،

ماان خاالل تفاعاال أمثاال بااين هياكاال المؤسسا و ساالوكات

يخل الاليم المضاف .

1

- Henri Savall, veronic zardet ,4éme édition, op ,cit, p :21.
- Henri Savall, veronic zardet même ouvrage, p :27.

2
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الفصل األول:

الشكل رقم :12-1نجمة اإلدارة اإلستراتيجية

استراتيجية
نظام المكافآت

الطاقةةةةةةةةةةةات
البشرية

سوسيو

اقتصادية

اإلستثمار
مراقبة التسيير

التسيير السوسيو

السوسيو

اقتصاي

اقتصادي

تسيير الجودة

نظام المعلومات

التنظي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي

التسويق

السوس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييو

السوسيو

اقتصادي

اقتصادي
تسيير االنتاج

Source :H.Savall et.V.Zardet ,4éme ,op,cit, p :27.

لالا نات عان النظريا السوسايو اقتصاا ي ل  H. Savallومعها  ISEORمفهاومين متطاورين للتسايير

االستراتيجي:1

أ-المفه ااوم األول يتعلا ا بنظ ااام المعلوم ااات التش ااغيلي والوظيفيا ا المتكاملا ا والماف ااز إنس ااانيا ""SIOFHIS

ويالص ب ق ر المؤسس علا تافياز السالوكات الفعالا ألف ار هاا ،مان أجال تااليا األها ا

الجماعيا للمؤسسا ،
1

Henri Savall, véronique zardet ,4éme édition, op ,cit, p :27-28.
SIOFHIS = système d’informations opérationnelles et fonctionnelles humainement intégrées et
stimulantes.
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الفصل األول:

ويعتب اار ها ا ا المفه ااوم اا ا يثا ألنا ا ا خ اال األبع ااا النفس ااي  psychologiqueواالجتماعيا ا  sociologiqueف ااي
صال

نظاام المعلوماات الا

في المؤسس .

تصااب جو تا وفعاليتا تاليماان عن ئا بما

 -المفهااوم الثاااني يتعل ا بعال ا النشاااط المتفاااو

المهنيا بااين كاال فاار فااي المؤسس ا ورئيسا  ،بها

علي ا

التاأثير علا السالوكات الفعليا لألفا ار

وريااا CAPNويالص ا ب ا تسااوي العلقااات

تافيااز التاسااينات المرتبطا باإلنتاجيا عل ا الما

الالصااير

والبعي ا عاان طري ا مالابل ا مباشاار (تساام بالمفاوض ا ) بااين مسااتويين متسلساالين متتااابعين successiveويتضاامن
ه ا العال التفاوضي اختيار بع

األه ا

التشغيلي الفر ي والجماعي التي لها األولوي (فاي اا و  20أها ا )
الخفيا ا ) الت ااي تا ا خل ف ااي إط ااار

لفت اار ماا ا و ( 0أش ااهر) و لا ا بعا ا تش ااخيص االخ ااتلالت (مص ااا ر التك ااالي
المخطط االستراتيجي ومن ثم يتعين عل الفر تاالي ه األه ا .

-إن فكاار عالا النشاااط التفاوضااي ترتكااز علا فكاار أساسااي مفااا أنهااا التازام مسااب بااين طارفين (األفا ار

والمؤسس ) من أجل تاالي األ اء السوسيو اقتصا

فهاو بها ا المعنا يشاكل مفتاااا للتسايير السوسايو اقتصاا

أكبر بين األعوان ،اإل ار  ،اإلطارات ،األف ار  ،بغر

تاالي فعالي اقتصا ي متزاي و تفعيل طاقات األف ار .

فعالا النشااط التفاوضاي يهاتم إ ناا بتغييار الج ليا (صا ار -تعااون) علا مساتو المؤسسا مان أجال تااليا تالااار
إن عالا النشاااط التفاوضااي يعتباار كااأ ا لتساايير المؤسس ا و عاام إسااتراتيجيتها ،ألن ا يساام بتنفيا أفضاال

إلستراتيجي المؤسس

1

كما يعتبر وسيل إل ار األف ار وزيا مساهمتهم في تطوير المؤسس .

 مما سب يمكننا الالول بأن التسيير االستراتيجي (السوسيو اقتصا ) للتكاليتا ي واكتشا

االختلالت بما يمكن المؤسس من تخفي

للمؤسس وزيا

ون اإلضرار بالوظائ

إجمالي التكالي ) إل أ ن مستو ممكن ،وه ا يؤ
إضافي .

فعاليتها االقتصا ي

ه

بما ال ي

التكالي

الخفي يه

باألسا

إل

(التي ق تشكل نسب مرتفع من

مجاال للش إل

عم اإلستراتيجي التنافسي

االجتماعي و ون اللجوء إل موار مالي خارجي

المطلب الثامن :التسيير اإلستراتيجي للتكاليف من خالل نظام ABC
لال اتضا

قصاور األنظما التاللي يا خالل الثمانيناات مان الالارن الماضاي ،مان اياث تالا يمها لمعلوماات

مضلل وغير قيال من تكالي

باجم اإلنتا أو توزي التكالي

اإلنتا ايث كانت ه األنظم تعتم عل أسا

وااا للتاميال غالباا ماا يارتبط

الغير مباشر عل المنتجاات ون األخا بعاين االعتباار االخاتل

ماان ايااث رجا تعاليا ها أو اجاام اسااتهلكها للماوار  .والنتيجا كاناات هااي تامياال المنتجااات البساايط

الكبير بتكالي

بع

كبير وتاميل المنتجات المعال

الال اررات مثل ق اررات التسعير .

ات الاجم الالليل بتكالي

فاي المنتجاات
ات الاجاام

قليل  ،وه ا ماا أثار بشاكل مباشار علا



CAPN = le contrat d’activité périodiquement négociable
Henri Savall, véronique zardet ,4éme édition, op ,cit, p :12.

1
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التط ااور التكنول ااوجي الكبي اار ف ااي أواخ اار الال اارن الماض ااي إلا ا تن اااقص التك ااالي

الغير مباشار  ،وها ا ماا تطلا

منا اساتخ ام أنظما تواكا

األنظم الا يث والمتطور ايث يالوم ه ا النظاام علا أساا
ثم تخصيص ه التكالي

ها التطاورات ،ويعا نظاام  ABC1أاا تلا

تتبا نشاوء التكاالي

عل المنتجات النهائي .

المباش اار وت ازيا ا

واصارها بأنشاط ماا

ومان

 -1مشاكل األنظمة التقليدية :

لال تزاي ت في السنوات األخير المشااكل الناتجا عان األنظما التاللي يا نتيجا للتغيارات الهائلا فاي مجاال

الصناع والتطور التكنولوجي ال ولي ويمكن إيجاز ه المشكلت فيما يلي:
 -إن األنظم التاللي ي أصبات عاجز عن رقاب العمليات وقيا

2

تكلف اإلنتا ب ق لألسبا

التالي :

أ -تجمي االنارافات بشكل إجمالي عل مستو األقسام وع م اصرها بالمنتجات التي تسببت في اا وث ها

االنارافات.

 -التركيز عل النتائ المالي اإلجمالي ولي

 -تشو التالارير ال وري بسب

عل األنشط الفعلي التي تسب

التخصيصات الشامل للتكالي .

 -تعتم ا األنظم ا التاللي ياا عل ا بع ا

كالاع الستر ا التكالي

التكالي

التكالي

الغير مباشار وهاي بها ا تفتار

المستهلك تتضاع
.

 -إن اعتبار تكالي

يتناس

مما يؤ

 -يج

إل عا م الع الا

المخزون من التكالي

م المؤسسات التي ترغ
تفا

المالااايي

المرتبط ا بااالاجم (مث ال ساااعات العماال المباشاار )

أنا عنا ما يتضااع
والتناسا

اللجوء إل قاعا عاما مواا لتوزيا األعبااء علا أغا ار

علا تخفيضا وها ا ال

التكلفا  ،الن ها ا ياؤ

إلا

 sur-estimationفاي التالا ير أو نالاص فاي

sous-estimation.

فالمؤسسا ا ا الت ا ااي تخطا ا اأ ف ا ااي تالا ا ا ير تكاليفه ا ااا تك ا ااون مها ا ا

عوائ  rentablesوباالعك

السوقي بسب

فاي تاميال المنتجاات المختلفا بنصايبها مان

في تبني األنظم الا يث مثل .JAT

إن استعمال قواع عام للتوزي يالو نا ائما إماا إلا زياا

التال ير للتكالي

عا الواا ات المنتجا ماثل فاان

الغير مباشار سيشاج علا زيا تا ولاي

استهل المنتجات والعملء للموار بطريال غير عا ل .
3

ه النتائ .

بالخس ا ااار ف ا ااي ا ا ااين تعتالا ا ا بأنه ا ااا تاالا ا ا

نجا أن المؤسساات التاي تباالغ فاي تالا ير تكاليفهاا فإنهاا تكاون مها

األسعار التي تفرضها .

بفالا ان اصاتها

 -إن مصاطل "اإلعانا المتبا لا باين المنتجاات  " subventionenment croisé des produitsتعناي

تاميل المنت بجزء غير كافي من إجمال التكالي

2

وه ا ما يؤ

إل النالص في تال ير التكالي .

ABC = Activity Based costing.



 أ.د أسماعيل يحيى التكريتي ،محاسبة التكاليف المتقدمة قضايا معاصرة ،دار حامد للنشر و التوزيع-عمان-األردن ،0225 ،ص 511:- Charles Horngren et d’autre, 3 edition, op, cit, p : 364.
é

3
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النتيج أن الجزء اآلخر من تل التكالي

تال ير تكالي

ق امل إلا منات آخار وها ا ماا ياؤ

أيضاا إلا المبالغا فاي

المنت  ،وه ا ما يالص ب ان المنتجات  sur-estimésتال م إعان للمنتجات. sous-estimés

 -إن من أهم األولويات التي ركزت عليها اإل ار فاي اآلونا األخيار هاي عمليا تخفاي

عملي التخفي

ه لن تكون مااول فعال إ ا لم ت ر المؤسسات أسا

 - 2مفهوم نظام : ABC

تكاليفها كما ينبغي.

لالا عار  Horngrenنظاام  ABCعلا أنا " يالااوم علا فكار أساساي مفا هاا أن األغا ار

الرئيسي تتمثل في األنشط  ،باعتبار أن النشاط هو مجمو المهاام المنساال لها
اآلل ا  ،توزي ا مناات  ،)...و يالااول بااأن نظااام
التكلف ألغ ار

 ABCيالااوم باسااا

التكاالي

ولكان

)(objets

معاين ( ارسا منات  ،تاضاير

تكلف ا كاال نشاااط ثاام يخصااص  affecteه ا

تكلف أخر ( السل و الخ مات).1

الشكل رقم  :13-1نظام ABC
تخصيص التكاليف ألغراض تكلفة أخرى.

أغراض رئيسية للتكلفة

تكلفة النشاطات

النشاطات

تكاليف .
المنتجات.الخدمات.-العمالء

Source : Horngren et d’autres, op, cit, p : 369

كما يعرف البع

عل أن نظام يرتكز عل مب أين أساسيين:2

 -األنشط تستهل موار المؤسس .

التكلف ( منتجات ،خ مات) تستهل األنشط .

 -أغ ار

أما  L.angloisفعرف عل أن نظام يالوم عل أربع مراال:
 تا ي أنشط المؤسس . -تخصيص الموار لمختل

األنشط .

 تا ي مفهوم ماركات التكلف لمجموعات األنشط . -تاميل تكالي

لال ا ركااز التعرياا

األنشط للمنتجات من خلل ماركات التكلف .

األول والثاااني عل ا المباا أين الرئيساايين لنظ ااام  ABCوهااو أن األنشااط تسااتهل المااوار  ،و

المنتجاات تساتهل األنشاط  ،أماا التعريا
النظام التاللي

ال

الثالاث فالا ركاز الم اراال األساساي لنظاام  ABCو التاي تختلا

كان ير بان المنتجات تستهل

الموار مباشر .

عان

-Charles Horngren et d’autres, 3e édition,même ouvrage, p :367

1

- yves de Rongé, Karine cerrada, op,cit,p :38

2
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 - 3أهداف نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة:1
 تاالي ع ال أكبر في توزي التكالينصي

الغير مباشر بين المنتجات المختلف .

 -يساع المؤسس عل إعطائها صور واضا و قيال عن األنشط المسبب للتكاالي  .ومان ثام معرفا

المنت من كل نشاط عل ا .

التكالي

 -يساع نظام  ABCفي تعيين الفرص المتاا أمام المؤسس لتخفي

ب ق و وضو .

 -يساهم استخ ام نظام  ABCفي تاالي ميز إستراتيجي فاي مجاال التكلفا المنخفضا التاي تها

إلا

جعل منت المؤسس األقل تكلف في قطا الصناع التي تعمال فيا و لا مان خالل تركياز علا األنشاط التاي
تضي

قيم  ،2كما يوضا الشكل الموالي:
ياال مجموع من الفوائ .

 -يوفر نظام  ABCالمعلومات إل ار األنشط ( )AMBو ال

 -إن  ABCيا عم المثاال اإل ار إنا ال تسااتطي تساايير ماااال تسااتطي قياس ا " بعبااار أخاار أنا بااج ا

لمعرف تكالي

األنشط قبل الاليام بوظيف تسيير ه األنشط بشكل جي .

الشكل رقم  11-1مزايا نظام ABC.
دعم اإلستراتيجية
تحقيق ميزة تنافسية

تخفيض النشاط

حذف النشاط

مشاركة النشاط

اختيةةةةةةةةةار النشةةةةةةةةةاط
الكفء

المص ر :إسماعيل يحي التكريتي ،مرج ساب  ،ص .574

* مان خالل ماا ساب يمكان الالاول بااأن  ABCيعتبار نظاماا متكاامل و لاي

لتوزيا التكاالي

الغياار مباشار كماا يا ار الابع

 ،باعتباار أن نظااام  ABCلا نفا

م خلت ،معالج  ،مخرجات تغ ي عكسي  ،كما رأينا أن األسبا

مجار أسالو

أو طريالا

خصااائص و مكوناات النظااام،

الرئيسي التي أ ت إل ظهور كانات تتمثال فاي

تزاي األعباء الغير مباشر من جه وتعال عملي التخصيص العاللني له التكالي

من جه ثاني .

المطلب التاسع :التسيير اإلستراتيجي للتكاليف من خال ل نظام التخزين و اإلنتاج اللحظي JAT

إن ور إ ار الموا في الرف من الكفاء ال يالل أهمي عن ور اإلنتا و التسوي  ،فتخفي

إ ار  -تتميز بالكفاء  -للموا أمر ل أهمي إ ا أخ نا في االعتبار أن تكالي
 %50إل  % 70من العائ بالنسب لمشرو متوسط الاجم.3

التكالي



من خلل

الموا والنالل تتراو قيمتها بين

 -1أ.د أسماعيل يحيى التكريتي ،مرجع سابق ،ص.513:
 -2المرجع نفسه ،ص.570:

JAT = Juste-à-temps.



 -3شارلزهل و جاريث جونز ،مرجع سابق ،ص .015
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ولو بسيط في تل التكالي

و من ثم فإن أ تخفي

 -عائ المبيعات ( رقم األعمال) 1 000 000و.ن

يؤثر عل الرباي  ،كما يبين المثال التالي:

 -مع ل العائ عل االستثمار %5

إ ار الموا بما في ل المشتريات % 50من إجمالي خال المبيعاات فمان أجال زياا الربايا

 -تكالي

بمالا ار 15 000و.ن ناتااا إماا إلا زيااا

خال المبيعااات بمالا ار ،%30أو التخفااي

 %1و بالطب فإن في اال السو المتشبع فأنا مان األساهل تخفاي
من المبيعات بمال ار .%30

تكاالي

الماوا

فااي تكاالي

الماوا بمالا ار

 %3عان زياا الا خل

فنظااام التساايير فااي الوقاات المناس ا  ،يعنااي وصااول االاتياجااات ماان التموينااات أو المنتجااات فااي الوقاات

المناسا ا

1

بالض اابط و لا ا م اان خ االل إ ازلا ا الفالا ا  Gaspillageف ااي جميا ا األنش ااط ( أوق ااات انتظ ااار ،وج ااو

ضارور التخطايط للاتياجاات Planification des Besoins

مخزونات ،نالص الجو  ،)...و ها ا ماا يتطلا

من الموا و المنتجات.

و لال تبنت الكثير من المؤسسات نظام  JATلتخفي

 Honda, Renaultو مؤسسا Wal- mart
م ارتين فااي األساابو عل ا األقاال ،و بع ا

التكالي

ورف الكفاء كمؤسس

Siemens,

التاي تطبا النظاام فاي متاجرهاا اياث تازو متاجرهاا بالبضاائ

المنافسااين مثاال  Kmartو  Searsتاازو متاجرهااا بالبضااائ ماار كاال
 Wal-martتاااافظ عل ا نف ا

أساابوعين ،و بالمالارن ا م ا المنافسااين ،فااإن مؤسس ا

مسااتو الخ م ا برب ا ¼

االستثمار في المخزن وق ساع ت ه السياس وولمارت عل تاالي ميز تنافسي في مجال تجار التجزئ .
* و اس

 Druryفإن ه ا الم خل يساع عل تخفي

 إلغاء األنشط الغير مناسب للاليم . -صفر مخزون.

 -صفر عيو .

 -صفر أعطال.

 -1المزايا المالية لنظام :Jat
 تخفي -تخفي

 -تخفي

 -التخفي

التكالي

من خلل تاالي األه ا

التالي :2

 -التسليم في الوقت الما .

رأسمال المثبت في المخزونات.
مخاطر تل

التكالي

و تالا م D’obsolescenceالمخزونات.

اإلجمالي لإلنتا .

من خسائر الفال من خلل تاسين الجو .

 -الرف من رقم األعمال بسب

السرع في االستجاب الاتياجات العميل.

- Charles Horngren et d’autre, 4e édition, op, cit p : 386.

1

 -2ابراهيم فرزري ،مرجع سابق،ص.551 :
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 -2المزايا المحاسبة لنظام :Jat1
إن نظ ااام  Jatيس اااهم فااي تخف ااي

الغي اار مباشاار فه ااو يسااهل أيض ااا التامياال المباش اار ل اابع

التكااالي

األعباء و التي كانت تعتبر غير مباشر  ،و الشكل الماوالي يباين الفار فاي نظاام التكاالي

و مؤسس تعمل بنظام .Jat

باين مؤسسا كلسايكي

الشكل رقم :15 -1الفرق بين نظام محاسبة التكاليف في مؤسسة كالسيكية ومؤسسة تعمل بنظام .Jat
محاسبة التكاليف لمؤسسة تعمل بنظامJAT
شراء

البيع

تكلفة إنتاج المنتجات التامة
محاسبة التكاليف لمؤسسة كالسيكية

تكاليف
اإلنتاج
الفرعية A

شراء

تكاليف التخزين

A

تكلفة
إنتاج
المنتجات
التامة

مخزون
المواد
األولية

تكاليف
اإلنتاج
الفرعية A

مخزون
المنتجات
التامة

البيع

تكاليف
التخزين B

Source: Charles Horngren et d’autre , 4éme édition , op ,cit , p :393.

- Charles Horngen et d’autre, 4e édition, op, cit p : 391.

1
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خاتمة الفصل:

 -لال عرفناا فاي ها ا الفصال مختلا

كمااا عرفنااا بااأن اخت ا ار الالي ا المااز و هااو ال ا

م اراال التطاور المااسابي و قلناا بأنهاا ق يما قا م المااساب نفساها،

ساااع إل ا ا ا كبياار فااي ظهااور ب اوا ر المس ا المنااتظم لل ا فاتر

المااسبي  ،و خلصنا إل أن المنافس تع من بين األسبا

الرئيسي التي أ ت إل ظهور مااسب التكالي .

كما عرفنا بأن ه األخير هي عبار عن تالني تهتم بجم المعلومات المالي و الغير مالي به

خ ما

اإل ار و مساع تها عل اتخا الال اررات ( الالصير  ،الطويل ) المناسب مان جها  ،و صاياغ إساتراتيجيتها التنافساي
من جه أخر .

كم ااا تناولن ااا األهميا ا  ،الوظ ااائ  ،واألها ا ا
تطورت الغايات األساسي لمااسب التكالي

األساس ااي لمااس ااب التك ااالي  ،اي ااث رأين ااا كيا ا
مختل

من اسا

التكاالي

ثم المساهم في تفعيل اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس (تنفي ها).
ث اام تعرفن ااا ف ااي المبا ااث الثال ااث علا ا التع اااري

التكلفاا  ،س ااعر التكلفا ا  ،أغاا ار
تصااني

تاول اات و

إلا مااولا بلاوغ رضاا العمالء ،و مان

المختلفا ا المتعلالا ا بمص ااطلاات ،المص اارو  ،العا ا ء،

التكلفا ا و ماركاته ااا .وخلصاانا إلا ا أنا ا ال توجاا قواعا ا مطلالا ا يااتم م اان خلله ااا

ه ا األعباااء و التكااالي  ،و إنمااا يااتم ل ا ماان فااي ظاال بع ا

الفرضاايات ،و بع ا

الطاار التاكيمي ا ،

نظ ار لتعال العمليات و األنشط الخاص بالمؤسس من جه و ت اخلها فيما بينها من جه ثاني .
أ

كما رأيناا ان التالنياات التاللي يا لام تعا كفيلا بمواجها التغيارات االقتصاا ي والتكنولوجيا الساريع وها ا ماا

إل تزاي االهتمام بالتسيير اإلستراتيجي للتكالي

يعا مان باين المفااهيم الا يثا فاي مااساب التكاالي ،

ال

ويالص ب تل الممارسات التي تنجم عن المسيرين والتي يكون اله
فالتسيير اإلستراتيجي للتكالي

إ ا يتعامل م عناصر التكالي

من ورائها الوصول إل رضا العميل.

من منظور إستراتيجي ،مان خالل تاوفير

المعلومااات الكافيا والمناسااب فااي كاال مرالا ماان م ارااال بناااء وتنفيا اإلسااتراتيجي التنافسااي  ،وها ا خلفااا للمنظااور

المااسبي التكاليفي التالليا  ،الا
عناصاار التك ااالي

تنافسي .

بغاار

يركاز علا الجوانا

معرفا ا التك ااالي

واألربااا ول ااي

كمااا رأينااا فااي المبا ااث األخي اار مختلاا

لمااسب التكالي

المااسابي والماليا التاي تعناي ،قياا  ،تجميا وتصاني
بغاار

اتخ ااا الالا ا اررات اإلسااتراتجي أو تااليا ا مي ااز

أ وات التساايير اإلسااتراتيجي للتك ااالي

التااي يمكاان ماان خلله ااا

أن ت عم بها اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس االقتصا ي .
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تمهيد:
تسع المؤسسات المعاصر إل تاالي مكان تنافسي متميز في أسواقها التي ته

المسته ف من عملئها ،وبين منافسيها الااليين والماتملين و ل

إليها ،ول

من خلل تاركها وف

الفئات

رؤي متكامل

وواضا  ،ل يها قناع بأنها هي اإلطار الصاي والمنه السليم لتعظيم االستفا من إمكانياتها وموار ها الاالي
والممكن  ،و بما ياال رضا عملئها بصور تجعلهم يتا ثون عن المؤسس وي افعون عنها كأنهم شركاء فيها.
ورغم ما تؤك

غالبي المؤسسات المعاصر عل اعترافها بأهمي تبني اإلستراتيجي التنافسي

واق ه المؤسسات يؤك الاالائ األساسي التالي .

إال أن

 -تفاوت واض في إمكانيات وق رات تل المؤسسات إلع ا الخطط اإلستراتيجي أو تنفي يها و تطويرها .

ضع

 -ضع -إن لم يكن غيا – التفكير والتصور اإلستراتيجي ل

عل

نالاط الالو والفرص

ق ر الوقت والجه الموج لعملي اإل ار اإلستراتيجي في التعامل م البيئ ال اخلي والخارجي للمؤسس .
 -ع م وضو المسارات والتوجهات اإلستراتيجي ل

المتاا والممكن وكيفي استثمارها واالستفا
وكيفي التعامل معها.
ألغ ار

قيا ات وم ير ه

المؤسسات ومن ثم

كما ان ظرو

وسنعمل في ه ا الفصل عل

المؤسس به

لمااسب التكالي

منها ،وتا ي أوج الضع

المنافس الاالي تملي عل

إستراتيجي ومااسبي به

المؤسسات للتعر

والاليو والته ي ات الالائم والماتمل

المؤسس ضرور التاول ناو تاليل عناصر التكالي

عم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس االقتصا ي في كل مراالها

اإللمام بالمفاهيم األساسي لإلستراتيجي التنافسي التي يمكن أن تتبعها

امتل مزايا تنافسي تتص

بال يموم  ،كما سنااول التعر عل ال ور ال

أن ت عم ب اإلستراتجي التنافسي للمؤسس و ل من خلل المبااث التالي :

يمكن من خلل

 المباث األول :اإلستراتيجي التنافسي ( المفهوم ،األهمي  ،التا يات) -المباث الثاني :مراال إع ا اإلستراتيجي التنافسي .

 المباث الثالث :اإلستراتيجيات التنافسي العام و الميز التنافسي . -المباث الراب  :العلق بين مااسب التكالي

و اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس االقتصا ي .
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المبحث األول :اإلستراتيجية التنافسية ( المفهوم ،األهمية ،التحديات )
تتناف

المؤسسات م بعضها البع

ضروريا أن تتناف

المؤسسات معا بنف

الخاص بها للتعامل م

من أجل الاصول عل

عملء ائر عملها ،وم

ل

لي

الطريال  ،فمن الماتمل أن تض كل مؤسس استراتيجياتها التنافسي

خصومها المتنافسين و خ م قاع عملئها المتعاملين معها.

ايث تشير اإلستراتيجي التنافسي إل

األفكار ،الخطط ،والت عيم ال

تستخ م المؤسسات للتناف

بنجا ض الخصوم ،كما أن اإلستراتيجي تصمم لمساع المؤسسات عل تاالي الميز التنافسي  ،في المفهوم

األوس  ،وسنتناول في ه ا المباث كل من:

-

مفهوم اإلستراتيجي التنافسي ومختل

األهمي المتزاي لإلستراتيجي

مراال تطورها.

التنافسي في بيئ األعمال .

وفي األخير سنتناول مجمو التا يات التي تواج اإل ار اإلستراتيجي .

المطلب األول :مفهوم اإلستراتيجية التنافسية

قبل ان نتطر إل مفهوم اإلستراتيجي التنافسي وال أهميتها وتا ياتها يستاسن أن نتطر إل مفهوم

اإلستراتيجي :

 -1مفهوم اإلستراتيجية
 -يع مفهوم إستراتيجي األعمال من المفاهيم الا يث نسبيا في مجال الباوث اإل اري واإلستراتيجي ،

ايث ب أت في الفن العسكر وهو موطنها وفي نضجت ومن انطلالت إل

المجال اإل ار  .تستم كلم

اإلستراتيجي ج ورها من الكلم اليوناني  strategosوالتي تعني فن إ ار المعار والمواجه العسكري  ،لال
استخ م الالا العسكريون اإلستراتيجي في التعامل م خصومهم عبر التاري اإلنساني ،وق فكر ع

كبير من

أصاا النظريات العسكري مليا بما في ل Alexandert The Great
Doglas Mac Arrthur . Napoleon Kar.Vonclausewitz.Suntzu.
وكتبوا من زوايا مختلف  ،المال م األساسي في اإلستراتيجي إن أا الخصوم يمكن أن يهزم منافس ،
Stonewall Jackson and

ات

و إن كان األكبر و األكثر قو إ ا استطا أن يناور ب كاء في المعرك  ،أو يشتب

إلمكانيات و مهارات ال اتي
ومن بين التعاري

عل

أر

مواتي

1

العلمي األول التي أعطيت لإلستراتيجي ن كر: 2

 كارل فون كلوز فيتز ( )1830-1780 Clausewitzعر اإلستراتيجي بأنااها " نظري

استخ ام االشتبا كوسيل للوصول إل ه

1

الار ".

 -روبرت  .أ  .بتس -ديفيد .لي ،اإلدارة اإلستراتيجية  ،ترجمة عبد الحكم الخزامي ، ،دار الفجير للنشير و التوزييع  ،القياهرة ،مصير، 0227 ،ص05:

.
2

 - -كاظم نزار الركابي ،اإلدارة اإلستراتيجية العولمة والمنافسة  ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن  ، 0223ص. 03-00 :
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 أمااا  Von Moltkeفال ا ا ا

تصر الالائ إل الا المطلو ".
 " هاي إعا ا األها ا

مفهومهااا بأنهااا " إج اراء الملئم ا العملي ا للوسااائط الموضااوع تااات

والغاياات األساساي طويلا األجال و اختياار خطاط العمال وتخصايص الماوار

الضااروري لبلااوغ ه ا الغايااات" كمااا تعاار عل ا أنهااا مجموع ا ماان الال ا اررات المهم ا لإلختيااارت الكباار المتعلال ا
بالمؤسسا فااي مجموعهاا والراميا أساساا إلا تكييا

هيكل التنظيم باعتبار جزءا من تطبي اإلستراتيجي "

المؤسسا ما التغيياار وكا ا تا يا الغاياات األساسااي الختيااار
1

من كل ما تال م يتض بأن المفاهيم في العلوم العسكري تتف بان اإلستراتيجي علم وفن يتعرفان إل

الخطط و الوسائل التي تعني بالوض الكلي للص ار و ال

أجل تاالي
األه ا

األه ا

ال

أو اله

والخيا ارت عل الم

تسع

إل

تستخ م في الالو بشكل مباشر أو غير مباشر من

تااليال السياس  .كما يتض بان اإلستراتيجي هي مجموع

البعي .

 -2مفهوم اإلستراتيجية التنافسية:

هنا الع ي من التعاري

التي أعطيت لإلستراتيجي التنافسي و منها:

 " إن اإلستراتيجي هي مجموع من الال اررات و التصرفات التي يلتزم بها الم يرون بغر
أه ا

تاالي

المؤسس  ،و بالنسب لمعظم المؤسسات إن لم يكن جميعها ،فإن ه فها األسم يتجس في تاالي األ اء

المتفو و بالتالي يمكن تعري

اإلستراتيجي التنافسي ب ق اكبر عل أنها " نمو

يلتزم بها الم يرون من أجل تاالي مستو من األ اء المتفو للمؤسس ".2
 -يركز ه ا التعري

عل اله

من األفعال و الال اررات التي

األسم من وراء اإلستراتيجي التنافسي و ال

المنافسين من خلل تاالي مع الت عائ تفو المستو المتوسط السائ في مجال ما.
أما ( )Ansoff 1965فيعر

اإلستراتيجي التنافسي عل

بايث يوض ه ا التصور نو العمليات التي يج
يج

أن ت ه

فاا Ansoff

الاليام بها عل الم

إليها المؤسس و الغايات التي يج

يتمثل في التفو عل

أنها" تصور المؤسس لعلقتها م بيئتها

أن تاالالها".

البعي و التي

3

ياار باأن اإلسااتراتيجي التنافسااي هااي ات علقا مباشاار بااالال اررات طويلا األم ا أو ات

التأثير اإلستراتيجي و ات العلق الغير مباشر بالال اررات قصير األم .

أماااا  Horngrenفيعا اار اإلس ااتراتيجي التنافسا ااي ما اان خ االل خصا ااائص الالا ا اررات اإلسا ااتراتيجي  ،فه ا ا

األخير تهتم با:

 التوجهات طويل األم و الخاص بالمؤسس . -تا ي مجاالت األنشط للمؤسس .

 -1شيقارة هجيرة ،اإلستراتيجية التنافسية ودورها في اداء المؤسسة ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،علوم إدارة األعمال ،جامعة الجزائر-0223،
 ، 0221ص.52-0 :
 -2شار لزهر وجاريث جونز ،اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل  ،ترجمة د.رفاعي محمد رفاعي ،د محمد سيد أحمد عبند المتعنال ،دار المنري للنشنر،
الرياض ،السعودية ، 9002 ،ص 90 :
 - 3مؤيد سعيد السالم  ،أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية  ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر  ،عمان األردن ،9005 ،ص 29 :
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 -الاصول عل الميز التنافسي .

و مان ثام فااإن اإلساتراتيجي التنافساي اسا

المؤسس ا فااي الم ا

المصلا  ،و اكتشا

 Horngrenهاي " تركاز اإلسااتراتيجي علا توزيا ماوار

البعي ا ماان خاالل تا ي ا مجاااالت األنشااط  ،و اله ا
ميز تنافسي و من ثم إنشاء الاليم للعميل".

أما  Mintzbergفال خال

يعر اإلستراتيجي التنافسي عل أنها:

منهااا هااو تاالي ا تطلعااات أصاااا

1

كل ال ين سبالو و أطل

عل

اجتها

مصطل (  )Five P’Sايث

أوال :خطة :أ أن نو من النشاط المالصو بوعي.
ثانيا  :مناورة :ي ار بها خ ا الخصم أو المناف .

ثالثا :نموذج :نظ ار للسلو النات عن ت ف النشاطات.

رابعا :موقف :موق

المؤسس في البيئ .

خامسا :تصور أو وجه نظر مستالبلي
و تم اان المف اااهيم الخمسا ا قا ا ر أعما ا علا ا فه اام اإلس ااتراتيجي  ،2إال أن التفاع اال و التش اااب ب ااين ها ا

المفااهيم )

 ( Five P’Sيخلا

اإلساتراتيجي و هاو المفهاوم الساا
يؤ

ال

اخاال المؤسسا

الا

ماا يمكان أن يطلا عليا

أغفلا  Mintzbergو الا

نضايف إلا اجتهاا ليكاون ()Six P’S

إل صياغ إستراتيجي تنافسي تعتال المؤسس بأنها ملئم  ...كما يوضا الشكل رقم. 5 0

أما  Olivier-Meierفال أعط لإلستراتيجي التنافسي
الماا

المسااار " " Pathأو الاازخم

تعريفا أكثر شمولي

"اإلستراتيجي هاي مجموعا من القنرارا و اإلجنرااا و التني توجن المؤسسنة بطريقنة محنددة و علا

الطوياال( المهماا  ،أنشااط المؤسساا  ،و كاا ل وضا ا طريالاا للتنظاايم و التشااغيل فااي المؤسساا ) و ترك ااز

اإلساتراتيجي علا المؤسسا و مايطهااا علا اا ساواء ،و لهااا تاأثير علا السياسا العاما للمؤسسا فهااي تساام

برساام :مجااال اإلج اراءات للمؤسس ا فااي (1-4ساانوات) فااي فضاااء (األس اوا  ،و العماالء المسااته فين) ماان خاالل

الموار الموجو ( مالي  ،بشري  ،تكنولوجي  ،تنظيمي  ،ما يا  )....فبعا النظار اإلساتراتيجي يها
تا ي و تالييم الاواجز التي تعطي للمؤسس الكفاء المتميز .3

فاي الواقا إلا

- Charles horngren , et d’autre, Contrôle de Gestion et Gestion Budgétaire, Traduction et Adaptation par
Georges Langlois, 4e édition , Pearson , paris, 2009, p, 83 .
1

2

 -كاظم نزار الركابي ،مرجع سابق ،ص .32-47 :

- Olivier Meier, Dico du manager, Dunod, Paris ,2009, p : 186 .
61
3

الفصل الثاني :دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية
الشكل رقم :1 2العالقة بين المفاهيم الخمسة لإلستراتيجية بعد إضافة المفهوم السادس المسار
خطة
Plan
تصور
Perspective

مناورة
Ploy
مسار
Path
نموذج
Pattern

موقف
Possition

اإلستراتيجي
المصدر  :كاظم نزار الركابي ،مرج ساب  ،ص.33:

 إن تفاص التعاريفلي

هنا

التي قيلت في اإلستراتيجي

التنافسي

يوض عل أنها ب رج واا

مفهوم يمكن أن يتص ر أو يكون ل األولوي  ،كما أن ه المفاهيم رغم تناولها لمواضي متع

أنها تكمل بعضها البع

 ،فمنها من يركز عل

تصور ور المؤسس عل

الم

البيئي و بعضها يهتم بأهمي تا ي المؤسس لرسالتها و غاياتها ،بينما يركز البع

نظريا،
إال

البعي و يهمل العلقات

اآلخر عل عملي اتخا

الال اررات اإلستراتيجي وتخصيص الموار التنظيمي و عل أنها علم وفن صياغ وتنفي وتالييم الال اررات الوظيفي
المختلف .

الجدول رقم : 12مرحلة النضج في تحديد مفهوم اإلستراتيجية التنافسية
البااث

MCCARTHY
et AL
1975 :7
PAIN et
Naumes
1975 :7
GLUECK

1976: 3
Mc
NICHOLAS
1977: 9

المفهوم
تاليل البيئ و اختبار الب ائل االقتصاا ي التاي توفا باين ماوار المؤسسا

أه افها عن مستو خطور يبرر الرب و إمكاني تاالي الب ائل نفسها.
نشاط أو نما
خط موا
تاانغم

تعك

رئيسي معين لتاالي أه ا

مشترك .

وشامل  ،ومتكاملة مصممة لضمان تحقيق أهداف المنظمة األساسية.

اإلسااتراتيجي فااي صااياغ السياس ا  ،أنهااا تؤل ا

التصميم علا أها ا

سلساال ماان الال ا اررات التااي

العمال الرئيساي و االساتفا مان المهاارات

و

الموار لتاالي ه اله ا .

 STELNEتلاااام مهما ا المؤسس ا ا  ،ووضا ا أه ا ا ا

R et Miner

و

التنظ اايم ف ااي ضا ااوء الالاااو ال اخلي ا ا و
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1977: 9

ص ااياغ السياس ااات الماا ا

أغ ار
Mintzberg

و أه ا

لتاالياا األها ا ا

التنظيم.

و ت ااامين التطبياا الملئ اام لتااليا ا

قو وسيط بين التنظيم و البيئ  ،أنماط متلئما فاي اسام الالا اررات التنظيميا التاي

 1979 : 25تتعل بالبيئ .

يس اام لا ا بتااليا ا أه افا ا بينم ااا يس ااتجي

 SCHENDLE etالتلم ااي الموجا ا للتنظ اايم الا ا
Hofer

 1979:516و المخاطر في بيئت .
GLUECK

1980 :9

للف اارص

خطا ا مواا ا شاااامل و متكاملا ا ت ا اربط با ااين الم ازياااا اإلس ااتراتيجي للمؤسسا ا وم ا ا

تا يات البيئ و هي مصمم لضمان تاالي أه ا

المؤسس .

 BRANDبيان ملخص لكيفي السعي ناو األه ا .

T, 1980:3
 THOMAخط ااط و أنشاااط المؤسسا ا الت ااي ي ااتم وضاااعها بطريالا ا تضااامن خلا ا رجا ا مااان
S
 1988:10التطاب بين رسال المؤسس و أه افها و بين ه الرسال و بيئتها بصور فعال .

إطار يا أه ا

BOWMAN

1990 :47

المؤسس في مجال تا ي األساعار والاللا و التمياز بالمنتجاات

أو الخ ا مات بايااث تااتمكن المنظم ا ماان بناااء مركزهااا التنافسااي

ومواجه ا قااو

التالياال الهيكلااي المتمثل ا بالمنافسااين و المشااترين و المجه ازين وته ي ا ات ال ا خول
والمصا ر الب يل .

HENDERS ON
1989

باث م رو
تضاعفها.

متأني لخط عمل تاؤ

إلا تطاوير المياز التنافساي للمؤسسا

أن لكل مؤسس إستراتيجي تنافسي شامل هي خليط لأله ا
PORTER

المؤسس ووسائل تااليالها.

و

الموضوع مان قبال

المصدر :كاظم نزار الركابي  ،مرج ساب  ،ص4541 :

من خلل ما سب يمكن اقت ار التعري

التالي لإلستراتيجي التنافسي :

" تصور للرؤ المستالبلي للمؤسس  ،من خلل تصميم رسالتها و تا ي غاياتها عل الم

البعي  ،و

تا ي أبعا العلقات المتوقع بينها و بين بيئتها بما يسهم في بيان الفرص و المخاطر المايط بها .ونالاط

الالو و الضع

المميز لها و ل به

تالويمها" .كما يوضا الشكل الموالي.

اتخا الال اررات اإلستراتيجي المؤثر عل الم

البعي و مراجعتها و
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الشكل رقم  : 22إستراتيجية دوائر األعمال
خارجيا

داخليا
الفرصة

حاالت القوة

االكتشاف

التطبي  ،التدعيم
اإلستراتيجية
التنافسية

التفادي

التغلب

التهديد

حاالت التهديد
المصدر :روبرت.أ .بتس ،ديفيد لي ،مرج ساب ص. 45 :

المطلب الثاني :أهمية اإلستراتيجية التنافسية.
إن تزاي إيمان اإل ار العليا بأهمي اإل ار اإلستراتيجي والتفكير االستراتيجي في المؤسسات المختلف

راج إل التا يات (الغير عا ي ) التي تواجهها ماليا واقليميا وعالميا و بالتالي فإن التفكير بإ ار العمل وتاالي
أه ا

المؤسس باألسالي

التنافسي تكمن في:

التاللي ي ماع ا مج يا في يومنا ه ا ،كما أن أهمي اإل ار من خلل اإلستراتيجيات

1

 1وضوح الرؤية المستقبلية واتخاذ الق اررات اإلستراتجية :أ

تنافسي تسم للمؤسس باالستع ا المسب

أن اإل ار من خلل تبني إستراتيجيات

للمستالبل (ب ال من االستجاب ل ) والتأثير في األنشط المختلف

وبالتالي في ممارس السيطر عل مستالبلها الخاص.

 0استيعاب وفهم أفضل للمتغيرات البيئية السريعة :ايث تتمكن المؤسسات من االستيعا

والتأثير في الظرو

األفضل

االقتصا ي واالجتماعي  ،ومن ثم تستطي استغلل الفرص المتاا وتالليل أثر المخاطر

البيئي بما يخ م نالاط الالو وياجم نالاط الضع

اخليا.

 - 1مؤيد سعيد السالم ،مرجع سابق،،ص 50-57 :
64

الفصل الثاني :دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية
 4تحقيق النتائج االقتصادية والمالية الجيدة  :أثبتت ال راسات المي اني أن المؤسسات التي تستخ م
اإل ار اإلستراتيجي هي أكثر نجااا من تل التي ال تستخ م ه ا االختصاص فهنا علق ايجابي بين النتائ
االقتصا ي والمالي للمؤسس وم

الطويل.

اهتمامها بإ ار إستراتيجيتها عل الم

 3تدعيم المركز التنافسي :فاإل ار من خلل تبني إستراتيجيات تنافسي تالو من المركز التنافسي

للمؤسس سواء عل مستو األسوا المالي أو الخارجي  ،ايث تنج المؤسسات التي تعتن الفكر االستراتيجي
في بناء مزايا تنافسي تستن إل فهمها لبيئتها الخارجي وما تفرز من فرص وتنميتها لموار ها ال اخلي التي

تمكنها من استغلل ه الفرص بطريال تفو منافسيها .

1

 1التخصيص الفعال للموارد و اإلمكانات :ايث تمكن اإل ار اإلستراتيجي المؤسس من توجي موار ها

توجيها صاياا عل الم
-9

البعي .

وجااو إسااتراتيجي تنافسااي تتكااون ماان خط اوات و إج اراءات معين ا يشااعر العاااملون بأهمي ا الماانه

العلمي في التعامل م المشكلت

2.

 -5تسهل عملية التنسيق :و تمن التعار

و االاتكا

بين اإل ارات لوجو معايير و أه ا

واضا تستخ م للفصل بين وجهات النظر المتعارض .

المطلب الثالث :التحديات التي تواجه اإلدارة اإلستراتيجية .

هنا مجموع من التا يات نج من الضرور إثارتها من أجل التمكن فيها وأخ ها بالاسبان

3

-5تسارع التغيرات الكمية و النوعية في بيئة األعمال:

نعيم اليوم في عالم سري التغير في كل نوااي و مظاهر  ،عالم تكا تتلش في ا و الزمان

والمكان ،بين ما هو ق يم و ج ي  ،ويظهر ه ا التغير في البيئ السياسي و االجتماعي و االقتصا ي

والتكنولوجي و المعلوماتي  .ومن ثم فال أصب وض اإلستراتيجيات التنافسي و التعامل م الفرص و الته ي ات

أم ار ايويا و هاما في مختل

المؤسسات.

 -0ازدياد حدة المنافسة:

لم تع المنافس مالتصر عل البي و جو المنت فالط كما كان الوض سابالا بل تع ت اآلن أس

المنافس لتشمل كل أنشط المؤسس  ،و لتصب منافس كوني  ،وتتض ه
باستمرار األمر ال

المؤسس في مختل

يفر

عل

األسوا .

الصور في ظهور منافسين ج

اإل ار العليا وض خطط إستراتجي كفوء و بعي

الم

لمعالج وض

 -4التحالف اإلستراتيجي:

 - 1جمةةال الةةدين محمةةد المرسةةي ،مصةةطفى محمةةود أبةةوبكر ،طةةار رشةةدي ،التفكييير اإلسييتراتيجي واإلدارة اإلسييتراتيجية ،ميينهج تطبيقييي ،الييدار الجامعييية
ص . 45 :
 - 2محمد أحمد عوض ،اإل ار اإلستراتيجي األصول واألس العلمي ،اإلسكن ري  ،ال ار الجامعي  ،0224 ،ص 7 :
3

 -مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص00-05 :
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لال تلشت من عالم األعمال ا و السيا بين ال ول و ل م تزاي الطبيع االقتصا ي التبا لي بين

االقتصا يات .ونمو المنافس األجنبي في األسوا المالي ون ر الموار الطبيعي  ،و اري التبا ل التجار ه
العوامل و غيرها جعلت المؤسسات تتج ناو إقام تاالفات إستراتيجي مفتوا م المؤسسات العالمي .

المبحث الثاني :مراحل إعداد اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة.
إن عملي تاليل البيئ ال اخلي والخارجي للمؤسس واختيار اإلستراتيجي التنافسي  ،عا

ما يعر

اإلستراتجي  ،وفي المالابل تتمثل عملي تنفي اإلستراتيجي في تصميم الهيكل التنظيمي المناس
وتصميم نظم الرقاب الضروري لوض اإلستراتيجي المختار من قبل المؤسس موض التنفي .

بصياغ

للمؤسس ،

وه ا ما سنااول التركيز علي في ه ا المباث من خلل الخطوات التالي :
 -التاليل البيئي.

 -صياغ اإلستراتيجي .

 تنفي اإلستراتيجي . -التالييم والرقاب .

يمكن الالول بأن اإلستراتيجي تتضمن أربع عناصر رئيس هي: 1
 التاليل (المس ) البيئي . صياغ اإلستراتيجي . -تنفي اإلستراتيجي .

 التالييم و الرقاب .و يعر

الشكل رقم  4 -0كيفي االرتباط و التعامل بين ه العناصر.

1

Abbass F .Alkhafaji, Strategic Management formulation Implementation, and Control, in a Dynamic
Environment ,Library of Congress Cataloging In Publucation Data ,2003, P: 1.
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الشكل رقم  :3 -2نطاق اإلستراتيجية
التحليل البيئي
البيئة الداخلية
أفراد.األموال.اإلنتاج .التسوي .تاريخ.-عناصر أخرى

صياغة اإلستراتيجية

قيم و فلسفة اإلدارة
تحديد الرسالة
تحديد األهداف

البيئة الخارجية
 الصناعة المنافسة التكنولوجيا الحكومة القوانين المجتمع االقتصاد -عناصر أخرى

التخطيط اإلستراتيجي

التقييم و التنفيذ

التنفيذ

تصميم المؤسسة

تقييم األداء

الثقافة

القيادة

الهيكل و الرقابة
النتائج و المكافآت

موازنة البرنامج

إستراتيجية األعمال و
المؤسسة
القرارات اإلستراتيجية
تحديد السياسات

التغذية العكسية ،إعادة توجيه ،الرسالة

التغيير /التحسين

المراجعة حسب الحاجة

SOURCE : Abbass.F.Alkhafaji, Strategic Management, OP.cit ,P :1.

المطلب األول :تحليل البيئة الخارجية.

 -1مفهوم البيئة :البيئ هي مجموع العناصر التي تتعامل معها المؤسس  .وتشكل علقات بيئي
معها"( (Emery et Triste :1965أو هي العوامل الما ي و االجتماعي الكائن
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خار ا و المؤسس

1

) . (Duncan, 1972إن التاليل البيئي يه

بالمتغيرات الاالي والمستالبلي الماتمل  ،وتزوي هم بالمعلومات المهم  ،بغر

إ ار الفرص والته ي ات البيئي .

 -2تحليل البيئة الخارجية:
إن الالو الخم

التي تناولها بورتر يمكن أن تا

رباي الالطا

إل

إطل

اإلستراتيجيين

2

و

ألنها تأثر عل أسعار ،تكالي

استثمارات مؤسسات الالطا وه ا يعني أنها تأثر عل عناصر رباي االستثمار ..فالالو التفاوضي للعملء تأثر
عل سبيل المثال عل األسعار التي يمكن أن تفرضها المؤسس كما يمكن أيضا للمنتجات الب يل أن تشكل

ته ي ا عل األسعار التي تفرضها المؤسس .

ويمكن الالول أيضا بأن الالو التفاوضي ل

وسائل اإلنتا األخر .
إن ا

المنافس تلع

و تأثر أيضا عل

المور ين تا
أسعار و تكالي

بشكل كبير تكالي

المنتجات ،اإلشهار ،قو المبيعات .إن قو كل عامل من الالو الخم
عل هيكل الالطا بمعن آخر تتوق

الموا األولي و تكالي

المنافس في نشاطات التصني  ،تطوير
للمنافس اس

مالال  Porterتعتم

عل خصائص التكنولوجي و االقتصا ي  .وخلص بورتر إل أن كلما

از ت قو عامل من ه العوامل ،كلما تاللصت ب رج أكبر قو المؤسسات الالائم عل رف األسعار و تاالي
األربا .

وهذا ما يوضحه الشكل رقم .4-2

 - 1كاظم نزار الركابي ،مرج ساب  ،ص . 557 :
- Michael Porter, l’avantage Concurrentiel, traduit de l’américain par Philippe de la vergne, Dunod, Paris,
.P :16 .
2
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الفصل الثاني:

محددات المنافسة

عوائق الدخول
 -اقتصا يات الاجم

 -نمو الالطا

دخول منافسون جدد

 -تنو المنتجات المامي برخص

 -التكالي

 -ال خول إل مسارات التوزي

 -فائ

 -ميز مطلال )سيطر ) من خلل التكالي

 -مفهوم اإلنتا الاصر بتكالي

الموردين

 -تكالي

ق ر المور ين علىالمساوم والتفاو

 -تعال المعلومات

حدة المنافسة

 -تا يات و رهانات المؤسس األم

 -عوائ الخرو

ق ر العملء عل المساوم و التفاو

محددات قوة الموردين

قوة التفاوض و المساومة

 -وجو وسائل اإلنتا الب يل

حساسية األسعار

 -تكتل العملء بالمالارن م تكتل المؤسسات

 -تركيز المور ين

 -الكمي المشت ار

 -أهمي الجو بالنسب للمور ين

 -تكالي

 -أثر وسائل اإلنتا عل التكلف أو التميز

إل إجمالي المشتريات في الصناع
من مؤسسات الالطا

التاويل للعملء مالارن م

– المعلومات (التي يمتلكها ) العملء

 -الال ر عل التكامل خلفيا

 -ته ي التكامل إل أمام في مالابل ته ي

تكامل إل الخل

العمالء

محددات قوة العمالء

 -تنو وسائل اإلنتا

 -نسب التكالي

التاويل

 -التركيز و التوازن

المنافس القائمة
بين مؤسسات
القطاع

 -انتظار الر

الال رات الغير منتظم

 -صور العلم

منخفض

 -السياسات الاكومي

الثابت الاليم المضاف

 -تنو المنتجات

 -منان الخبر

 -ضرور ال خول بوسائل اإلنتا

الشكل رقم : 4-2المكونات الهيكلية للقطاع

– المنتجات الب يل

تكالي

 السعر /إجمالي المشترياتللمؤسس

 الفر في المنتجات– قيم العلم

– األثر عل الجو  /و األ اء
 -رب العملء

 -الاوافز المتعلال بمتخ

الالرار

المنتجات البديلة

محددات تهديد المنتجات البديلة
 مستو األسعار المتعل بالمنتجات الب يل -تكلف التاول

 ميل العملء لشراء منتجات ب يل SOURCE : Michael Porter, Op.cit, p : 1769
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وطبالا إلطار عمل بورتر وعل سبيل المثال ،فإن يمكن اعتبار عامل المنافس الالو كعامل ته ي

للمؤسس ايث أن يؤ

إل تالليص األربا  ،أما عامل المنافس الضعي

الوقت وفالا لتغير الظرو

في مجال الصناع .

فيمكن النظر إلي عل اعتبار أن

فرص للمؤسس  ،ايث يتي للمؤسس تاالي أربا أعظم ،كما أن قو تأثير العوامل الخمس ق تتغير عل م ار
إن المهم التي تواج الم يرين تتمثل في إ ار كي

تتي فرصا و ته ي ات ج ي

أما المؤسس  .و كي

يمكن للتغيرات التي تط أر عل العوامل الخمس أن

يمكن أن يترت

عن ه

التغيرات صياغ إستراتيجي

تنافسي مناسب للتعامل معها .ه ا باإلضاف إل أن يمكن للمؤسس من خلل خيارها اإلستراتيجي أن تمار

تأثيرها عل عامل واا أو أكثر من ه العوامل وسنااول فيما يأتي فهم تأثير كل عامل من العوامل الخمس
عل المؤسس .

 1 -2خطر دخول منافسين جدد:

الاواجز التي تعي ال خول في الالطا * .بعبار أخر كلما تمكنت

يتعزز (يتالو ) ه ا العامل بانخفا

المؤسسات الالائم في الالطا من إقام الاواجز ،فإنها ستا من رغب وق ر المؤسسات الخارجي من ال خول
في منافستها.

1

-إن قو عامل المنافس للمنافسين الماتملين يعتبر إل ا كبير ال عل ارتفا قو عوائ ال خول ،ايث

تعمل عوائ ال خول المرتفع عل إبالاء المنافسين الماتملين بعي ا عن مجال صناعي معين ،ات وان كانت
عوائ

ل

راس كلسيكي عن عوائ

الالطا عالي  ،لال قام االقتصا " جوبين" بإع ا

بتا ي ثلث مصا ر رئيسي تتعل بعوائ ال خول وهي:

ال خول ،ايث قام

 -الوالء للمارك .

 مزايا التكلف المطلال . -و الاجم االقتصا .

ويمكن أن نضي

لالائم "جوبين" عائ راب

أما  G. Garibaldiفال ا

مجموع

و أهمي كبير في كثير من البل ان وهي اللوائ
من الاواجز المتامل :

الاكومي .

2

3

ﺃ  -اقتصاديات (وفرات) الحجم ( :ايث تلزم المنافسين الماتملين بإتبا إستراتيجي الاجم و بالتالي

تلزمهم باستثمارات ج ضخم ).

ب -التميز من قبل المؤسسة و التي تكون قا ر عل :
 خل صور قوي ل -وفاء العملء.

زبائنها .

 -تصميم منتجات ج ي .

– تال يم خ مات ما .

– االستفا من ال عاي .

- Gérard Garibaldi, Analyse Stratégique , Eyrolles Edition d’organisation, Paris , p : 146 .

1

 - 2شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.211 :

أمر مكلفا .
*  -عوائ ال خول هي عبار عن عوامل تجعل مسال ال خول إل مجال صناعي معين ا

- Gérard Garibaldi, Même ouvrage. p : 146 .

3
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ج -شدة الحاجة لرأسمال ( :مما يزي من المخاطر ،وياول من خول المؤسسات التي تعاني من قل الماوار
المالي ).

فااي قطااا معااين أو ماصااور بااين مؤسسااات

ﺩ -صااعوبة الوصااول إلااى قنااوات التوزيااع (:إ ا كاناات ما ا

الالطا ).

و -منحنى التعلم :في الالطاعات التي غالبا ما يكون فيها ه ا المنا عنص ار ار عا ،باياث يمكان لمؤسساات

الالطا في كل مر أن تنج في وض أسعار ر عي في وج ال اخلين الج

في الالطا .

ه  -سياسة الدولة :التي يمكن أن تكون في صال أو في غير صال المنافسين الااليين.
 2 -2المنافسة بين مؤسسات القطاع القائمة:

1

-أما ثاني عوامل المنافس الخمس لبورتر فيتعل بما

اا المنافسا باين المؤسساات الالائما فاي مجاال

صناعي واا وا ا كانت تل المنافس ضعيف  .فإن الفرص تتهيأ للمؤسسات لرف األساعار ،وتااليا أرباا أكبار.

أمااا إ ا اتساامت المنافس ا بااالالو  ،فال ا يترت ا

األسعار .و تؤ

 -إن م

عل ا

ل ا منافس ا سااعري اااا ق ا تص ال إل ا

المنافس السعري إل تاجيم األربا من خلل تخفي
التناف

رج ا نشااو ااار

هوامم الرب من المبيعات.

بين المؤسسات الالائم في مجال صناعي معين هو ال لثلث عوامل:
 -أاوال الطل .

أ -هيكل المنافس في الصناع .

ج -ارتفا وقو عوائ الخرو في المجال الصناعي.

أ -هيكل المنافسة :يشير هيكل المنافس إلا عا و اجام التوزيا الخااص بالمؤسساات فاي صاناع ماا وتتناو
الهياكل مابين هيكل مج أز وهيكل مجم



م اختل

التطبيالات الخاص بكل منهما في مجال المنافس .

الشكل رقم : 9-2سلسلة هياكل الصناعة (القطاع)

الهيكل المجزأ
مؤسسات كثيرة ال
توجد مؤسسة
مسيطرة على الصناعة

هيكل مجمع بشكل كبير
مؤسسة واحدة أو متوسطة
مسيطرة (احتكار)
مؤسسات قليلة
تقتسم السيطرة
(احتكار القلة)

المصدر :شارلزهل وجاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.540:

1


 -شار لزهل وجاريث جونز ،مرج ساب  ،ص . 547

 -ياتو الهيكل الصناعي المج أز عل ع

كبير من المؤسسات الصغير أو متوسط الاجم ،وال توج بينهما أ مؤسس تتمت بموق يؤهلها للسايطر علا

الصناع أو الالطا .

 أما الهيكل الصناعي المجم  ،فإن يمكن أن يتم السيطر علي بواسط ع صغير من المؤسسات الكبر ( بما يعر بااتكار الالل ) آو في أقص الااالت
بواسط مؤسس واا (االاتكار).
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و بناء عل ما تال م يمكن الالول أن الهيكل الصناعي المج أز يشكل ته ي ا أكثر من فرصاا ،ومان المتوقا

لمعظم ااالت االز هار أن تكاون قصاير األجال نسابيا ،نظا ار لساهول عملياات الا خول الج يا وماا يتبا

نشاو اار األسااعار و ااااالت اإلفاال  ،و ايااث أنا ماان الصااع
وعليا فااإن أفضاال اإلسااتراتيجيات التنافساي التااي يجا

لا مان

غالبااا تنويا المنتجااات فااي تلا الصااناعات،

أن تنتهجهااا المؤسسا

التكلفا  ،إ

هاي التااي تارتبط بخفا

أن ه ا النو من اإلستراتجيات يتي للمؤسس تاالي أعل عوائ ممكن في فترات االز هار ،مما يسااع ها علا

البالاء و االستمرار خلل أ فتر ركو تالي .

أما الطبيع و كثاف المنافسا فاي مجاال الصاناعات المجمعا  ،فإنا يتسام بصاعوب التنباؤ ،إن المؤسساات

في ه ا المجال عا ما تكون بينها علقا تبا ليا  ،بمعنا اإلجاراءات التنافساي ألاا

المؤسساات تاؤثر مباشار

عل رباي المؤسسات األخر وهك ا نج أن اإلجراءات التنافسي لمؤسس واا في مجال صناعي مجما ياؤثر
مباشر عل اصص منافسيها في السو  .ويجبرهم عل االستجاب لتل اإلجراءات.
ب-

الج

أحوال الطلب:

تعتبر ما

إن أاوال الطل

آخر لالو المنافس بين المؤسسات الالائم  ،فنمو الطل

أو عمليات الشراء اإلضافي التي يالوم بها العملء الال ام ق تؤ

تهيئ الفرص لمزي من التوس  .إن الطل
يمكن أن تاال

إل تخفي

المتنامي يؤ

إل تخفي

بواسط العملء

ا المنافس من خلل

ا المنافس  ،نظ ار ألن كل المؤسسات

مزي ا من المبيعات ون أن تنال إا اها من الاصص السوقي لآلخرين .ويترت

تاالي أربا عالي للجمي .

عل

ل

1

ج -عوائق الخروج:

وهي عوائ

الصناعي ،ات

اقتصا ي و إستراتيجي و معنوي  ،تؤ
العوائ  ،و إ ا كانت عوائ

عن ما تت ن

ماتجز اخل صناع غير مربا  ،ايث يتسم الطل

فيمكن ب ورها أن تؤ

إل

منافس اا

إل

استمرار المؤسسات في ل

الخرو عالي و قوي  ،فال تج المؤسسات نفسها

الكلي بالثبات أو الت هور .أما الطاق اإلنتاجي الفائض

في مجال األسعار ،ايث تتج المؤسسات إل

مااول منها للاصول عل الطلبيات اللزم لتشغيل و تفعيل االستفا من ه
ومن بين العوائ األكثر شيوعا ما يلي:

المجال

خف

أسعارها في

الطاقات العاطل .2

3

 صعوب التنازل (بي ) األصول ألن أسلو أو مجال اإلنتا خاص و ما . -استخ ام رأسمال التالني و ال

يسم باألصول المتخصص .

من الصع

ج ا أن يستخ م في قطا أخر بمعن آخر أن هنا ما

ولال بين بورتر أن هنا صل مباشر بين رباي الالطا و أهمي اواجز ال خول والخرو ( فكلما كانت

اواجز ال خول مرتفع كلما كانت هنا فرص أكبر الرتفا الم اخيل).
1

 -شارلزهل و جاريت جونز  ،مرج ساب  ،ص533

 -2شارلزهل وجاريث جونز ،المرج نفس  ،ص.533:

- Gérard Garibaldi, op, cit, p :147.

3
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وبالمثاال فااإن أهمي ا اااواجز الخاارو تساام بااان يكااون هنااا اسااتالرار فااي الاا خل فكلمااا كاناات اااواجز

الخرو ضعيف كلما كان هنا ااتمال أكبر في أن تكون الم اخيل مستالر .

الشكل رقم  :9-2العالقة بين ربحية القطاع و الحواجز
حواجز الخروج
منخفض

مرتفع
مرتفع
اواجز ال خول
منخفض

م اخيل عا مرتفع
لكنها
مستقرة

و خطرة

و مستقرة

لكن فيها خطر مرتفع

م اخيل منخفض عا
Source : Gérard Garibaldi, op , cit ,p : 148

 3-2قوة المفاوضة أو المساومة لدى العمالء:
إن العامل الثالث من عوامل المنافس الخمس لبورتر هو ق ر المشترين ( العملء) عل التفاو

و

المساوم  ،إن المشترين ق يكونوا هم عملء المؤسس ال ين يستهلكون منتجاتها في نهاي المطا ( المستخ مين

النهائيين) ،وق تكون أيضا المؤسسات الصغير التي توز منتجاتها عل
الجمل و التجزئ .
وتتوق

ق ر المشتريين عل فر

مطالبهم عل المؤسس قياسا بالالو التي تمتلكها المؤسس و طبالا

لما قاله  Porterفإن المشتريين يكونون أكثر قو في الظرو
-عن ما يالوم المشترون بشراء كميات كبير .

-عن ما يكون بمال ور العملء الاصول عل

.intégration en amont

المستخ مين النهائيين ،مثل تجار

التالي :

1

ااتياجاتهم من خلل عمليات التكامل الخلفي

*

 -توفر المنتجات الب يل .

- Michael porter, op ,cit .p :17.

1

* التكامل الخلفي :هو مااول المؤسس  ،العميل...السيطر عل مصا ر التوري ( مستلزمات العملي اإلنتاجي ) ،وتلجأ المؤسس إلتبا ه اإلساتراتيجي إ ا

لم يكن المور ون الااليون قا رين عل تلبي ااتياجات المؤسس من نااي السعر ،الجو ،التسليم والتكلف
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ضر

 عن ما يكون بمال ور المشترين تاويل الطلبيات بين المؤسسات العارض بتكلف منخفض و من ثمالمؤسسات بعضها البع

 -تكالي

لفر

تخفي

في األسعار.

التاول )تغيير المور بالنسب للعميل) مالابل تكالي

 -صور وقيم العلم التجاري .

التاول( تغيير العميل) من جه

المؤسس .

 -عن ما ال يكون هنا تميز في المنتجات ففي ه الاال يستطي العميل تغيير المور بسهول و ب ون

تكلف كبير .

-عن ما يمل العملء المعلوم الكامل .

 4-2القوة التفاوضية للموردين:
 -عل

الجان

اس . Porter

اآلخر ،يستطي المور ون التأثير عل

رباي أ

صناع من خلل وسائل متع

1

 توفر الم خلت. -تركيز المور .

 -ته ي التكامل إل األمام* ( من قبل المور ) في مالابل ته ي التكامل إل الخل

مجال الصناع .


كما يمكن للمور ين ممارس ضغوطهم ( قوتهم التفاوضي ) عن ما تكون:

 -منتجاتهم أساسي (جوهري ) بالنسب للعميل ففي ه

ألن العميل يصع

علي اللجوء إل مور آخر بسهول .

 -يمكنهم إا اث تكالي

إل آخر) اينئ سو

تاول عالي  :عن ما يتعر

 9-2تهديد المنتجات البديلة:

2

الاال تكون الالو التفاوضي للمور ج عالي

المشترون إل تكالي

يمتل المور ون قو تفاوضي عالي عل المشترين.

 -عن ما يمتل المور ون أيضا ق ار معينا من الالو عل

من المؤسسات في

عالي للتاول( من مور

خول صناع ما بأنفسهم.

إن ه ا الته ي موجو في جمي الالطاعات ،فالخطر الرئيسي هو إمكاني العثور عل

المنتجات أو الخ مات الب يل في السو  ،مما يؤ

التعجيل بزيا

إل

الاليم السوقي للسل و الخ مات المتاا االيا ،مما يؤ

 إن مجاالت اإلالل ع ي و متنوع من بينها. -توفير المنتجات الب يل

بوظائ

العرو

الالائم و بالتالي تخفي

ه

إل وقو ضغوط عل الرب من ه ا الجان .
3

إضافي .

- Michael porter, op, cit, p : 17.
2

1

 -روبرت  ،أ ،بتس-ديفيد لي ،مرج ساب  ،ص.514 ،

* التكامل إلى األمام :هو مااول المؤسس السيطر عل مناف التوزي  ،وتلجا المؤسس إلتبا ه اإلستراتيجي إ ا لم تكن ه المناف قا ر عل تاالي أها ا

فها ( الوصول إل المستهل المسته

وتال يم الخ م بالسعر وبالطريال التي تزي من قو المؤسس ).

- Gérard Garibaldi, op , cit, p :149.

3
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 امتيازات عل مستو تكلف الشراء  ،التموين  ،االمتل أو التنفي . -تكيي

أفضل الاتياجات العملء.

 -ميل العملء إل شراء المنتجات الب يل .

و مما سب يمكن أن نعتبر أن اإلالل يمكن أن يكون:
-بطريال مباشر .

 من خلل فال ان األهمي لوظيف أو ور المنت . -ينت عن التكامل خلفيا.

 -ينت عن التكامل أماميا.

أو يكون بسب

انخفا

متتاب في وظيف المنت .

ه األنوا الخمس لإلالل غالبا ما تتأثر بطريال مباشر أو غير مباشر بمجموع من العوامل مثل:
 مستويات األسعار المتعلال بالمنتجات أو الخ مات الب يل . -تكالي

التاول ،التكيي  ،و االستاوا .

 -سلو و رج إخلص العملء.

من خلل ما سب

يمكن الالول بأن البيئ الخارجي تتكون من مجموع متغيرات يمكن تصنيفها إل

متغيرات مباشر يطل عليها ببيئ العمل ،وأخر غير مباشر وهي البيئ الكلي أو بيئ المجتم .
فالمؤسس ال يمكن أن تمار

نشاطها بمعزل عن بيئتها الخارجي  ،كما أن كل أنشط المؤسس تتأثر

بمتغيرات ه البيئ بشكل أو آخر .ل ل استلزم عل المؤسسات التي تتبن إستراتيجيات تنافسي إجراء تاليل
معم له البيئ ( الخارجي ) الن غيا

مثل ه ا التاليل ال يلغي فالط التطبي الفعال لإل ار اإلستراتيجي وانما

يجر المؤسس من فهم أبرز البيانات التنظيمي السيما تل التي يمكن أن تؤثر عل األ اء الاالي والمستالبلي
للمؤسس  .ففي ضوء مثل ه البيانات يمكن للمؤسس أن تا اتجاهاتها اإلستراتيجي الصايا .

المطلب الثاني :تحليل البيئة الداخلية.

 بغر

االستفا

الالصو من الفرص البيئي التي ا تها المؤسس و تا ي الته ي ات في البيئي

الخارجي  ،ينبغي عل اإل ار العليا أن تاليم بشكل تفصيلي اإلمكانيات التي يمتلكها الغير في مجال المنافس  ،إ
يعتم جزء مهم من صياغ اإلستراتيجي عل

ل  ،والب أن يكون التالييم موضوعيا لكي يعطي الصور

الصايا عن اإلمكانيات الااليالي للمؤسس والتي تعر

بنالاط الالو والضع  ،وتسع المؤسس إل امتل

أ وات تاليلي ناضج  ،لتا ي تل النشاطات التي يمكن انجازها بشكل أفضل من المنافسين .ايث يع إيجا

النشاطات والموار  ،التي تسم بانجاز أعمال المؤسس بطر ال يمكن للمنافسين من مجاراتها المفتا األساسي

لتطوير اإلستراتيجيات التنافسي الفعال .
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الوثيال

 -و يعر

 DUNCANالبيئية ال اخلي عل أنها" العوامل االجتماعي " و الفسيولوجي

اخل ا و المؤسس .

1

 -كما يالص بتاليل البيئ ال اخلي إلالاء نظر تفصيلي إل

مجاالت الالو و الضع
-1

ات الصل

اخل المؤسس لتا ي مستويات األ اء و

بخصوص كل الموار التي تتعامل معها االيا و في المستالبل الالري .

2

متغيرات البيئية الداخلية:

ير بااثو اإل ار اإلستراتجي  ،و بالموا از م مفهوم نظري النظم أن المؤسس عبار عن نظام ”

” systemمنغرس في نظام أكبر"  " super systemهو البيئ الخارجي  ،وال

تتأل

من ع

أنظم ثانوي  .ورغم أنهم يتفالون في ل

المكون للمؤسس أو التي ينص

إال أنهم يختلفون في ع

عليها التاليل ،وخطوات التاليل ،و أ

ل

جان

فإن المؤسس

و نو األنظم الثانوي

من أ وات التاليل اإلستراتيجي التي

تستخ م في تاليل مكونات ه األنظم أو المتغيرات و معالج نتائجها.
 ،Porterير بأن هنا أربع عوامل ينص

أ -األنشط الفرعي التي تتعل

التطوير و العلقات العام و غيرها.
ب-

عليها التاليل ال اخلي للمؤسس وهي:

3

بالبناء التاتي للمؤسس و تشمل األنشط المساع

مثل الباث و

الموار البشري .

ج -االاتياجات الما ي .
ﺩ -التطور التكنولوجي.
أما  Wheleen and Hungerفيركزان عل :

4

ﺃ -الهيكل.

ب -الثالاف .

ج -الموار .

و هي:

في اين نج أن ” “ Narayananير بأن المؤسس تتأل

من خمس أنظم فرعي الب من تاليلها

أ-النظام الثانو الوظيفي.
 -النظام الثانو االجتماعي.

ج -النظام الثانو الثالافي.

ﺩ -النظام الثانو المعلوماتي.
ه -النظام الثانو السياسي.

 - 1كاظم نزار الركابي ،مرج ساب  ،ص.537:
2

 -مؤيد سعيد السالم ،مرج ساب  ،ص.554:

-3كاظم نزار الركابي  ،المرج نفس  ،ص.530:
 -4مؤيد سعيد السالم ،المرج نفس  ،ص.554:
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و سنناقم في ه ا المطل

ال اخلي للمؤسس و م

الم اخل األساسي التي يمكن استخ امها للوقو

ق رتها عل استغلل فرصها البيئي .

 م خل الموار كأسا


الموار كأسا



العوامل الما

1

للتاليل التنظيمي.

لرباي المؤسس .

الستم ارري الميز التنافسي .

م خل سلسل الاليم كأسا



عل

االيال الموق

للتاليل التنظيمي.

تالييم العناصر ال اخلي و تا ي نالاط الالو و الضع .



 -2مدخل قاعدة الموارد كأساس للتحليل التنظيمي:

إن عملي مس و تاليل البيئي الخارجي وا ها ال تكفي لتشخيص الفرص و الته ي ات كما ال تساع
عل اكتسا

المؤسس

الميز التنافسي  ، Avantage concurrentielإ الب للم ير اإلستراتيجي أن ينظر

أيضا إل موار ال اخلي من اجل تا ي الموار اإلستراتيجي ال اخلي أ
يؤثر وجو ها عل

الخارجي .

ق ر المؤسس في استغلل الفرص في الوقت ال

نالاط الالو و الضع
تتجن

األساسي التي

في الته ي ات أو المشاكل

و غالبا ما يطل عل عملي المس ال اخلي بالتاليل التنظيمي L’analyse organisationnelle

و هو ال
5-0

يهتم أساسا بتشخيص و تطوير الموار .

الموارد 2 :Resourcesهي كل الموجو ات ،و اإلمكانيات ،العمليات التنظيمي  ،المهارات و

الخصائص التنظيمي  ،و المعرف  ....وق تكون الموار ملموس كاآلالت ،األموال ،و المباني ،أو غير ملموس

كسمع المؤسس و اسمها التجار في السو  ،و براءات االخت ار  ،و المهارات الفني و التسويالي  .و يعتبر

المور عنصر قو عن ما يوفر للمؤسس ميز تنافسي أ أن المؤسس تستطي أن تالوم ب اآلن أو في المستالبل
بصور أفضل من المؤسسات المنافس .
كما يعتبر المور عنصر ضع

إ ا أنتجت المؤسس بصور أضع

المور مور ا أساسيا في المؤسس إ ا امتل الخصائص األربع اآلتي .
-

من المؤسسات المنافس .و يعتبر

الاليم  :Valeurهل يمتل المور قيم تنافسي ؟

 الن ر  :la raretéهل يمل المنافسون مثل ه ا المور ؟ -التاللي  :Imitationهل أن تكالي

تاللي السلع من قبل المنافسين عالي ؟

 -الال ر عل التنظيم هل هيأت المؤسس نفسها ووفرت التسهيلت المساع عل استثمار أو استغلل

المور بشكل جي ؟

1

2

 مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص.553: -مؤيد سعيد السالم ،المرج نفس  ،ص.551-553 :
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الجدول رقم  :2-2العوامل البيئية الداخلية الواجب تحليلها
العوامل
التسويق

المتغيرات
 -باوث التسوي ( تا ي اجم الطل

الكمي و المتوق للمنتجات أو خ مات المؤسس .

 وض المنتجات في ور ايا المنت . -مزي المنتجات.

 باوث التروي  ،باوث التوزي  ،باوث المستهل .-م

اإلنتاج

االعتما عل منتجات رئيسي في تاالي /مبيعات أربا  ،ت ف نال

 مزايا و عيو أنظم التصني . -مزايا و عيو تالني المنت .

 اجم و نو وموق و عمر المصان و مواق العمل المتاا .اإلنتا  ،المباشر  /الثابت و المتغير و مستوياتها.

-تكالي

عناصر الالو و الضع-الموار و م

التمويل

الموجو في برام الصيان و السلم المهني .
ملئمتها.

سهول الاصول عليها و م

الهيكل المالي للموجو ات ،السيول  ،الت ف النال-هيكل أر

المال و االو الملكي .

المتوق .

-الرباي  ،العائ عل االستثمار ،وعل المبيعات....

تاليل مفصل لمصا ر و االستعماالت رأسمال العامل.-هيكل الم يوني و م

االعتما عل الغير في عمليات التمويل.

-نظم المراجع  ،نظم مااسب التكالي  ،إ ار المخزون.

الموارد

البشرية

-م

فعالي عمليات تخطيط الموار البشري .

مزايا و عيو برام التطوير و الت ري-الظرو

اإل ار .

الما ي و المعنوي للعمل.

-مستويات األجور و الروات

و الاوافز.

 -رج والء العاملين للمؤسس و شعورهم باالنتماء إليها و اماسهم من أجل تاالي

أه افها ،واف العاملين ناو العمل.

فلسف اإل ار العليا و تأثيرها عل العاملين.-االبتكار اإل ار .

إجراءات و قواع العمل.المصدر :مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص.551:

إن اإلجاب عل مثل ه التساؤالت يسم وبل ش عل تشخيص نالاط الالو الااليالي للمؤسس بما يساع عل
استغلل الفرص من جه  ،والوقو

عل نالاط الضع

وتفا

الته ي ات من جه أخر .
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الشكل رقم  :2-2خطوات تحليل موارد المؤسسة


التحديةةةةةةد الةةةةةةدقي و تصةةةةةةنيف
مةةةوارد المؤسسةةةةة فةةةةي ضةةةةوء
نقاط القوة و الضعف بالمقارنة
مةةةةةع المؤسسةةةةةة المنافسةةةةةة ،و
تحديةةةةةةةةد الفةةةةةةةةرص لتحقيةةةةةةةة
االستغالل األفضل للموارد



تحديد قدرات المؤسسة  ،إثبات
أنهةةةا تسةةةتطيع انجازهةةةا بشةةةكل
جيةةةةةد أو بفعاليةةةةةة أكبةةةةةر مةةةةةن
المنافسين .

 تقيةةةةيم إمكانيةةةةة تحقيةةةة المةةةةوارد
والقدرات للربح المستقبلي.
 مةةةدى إمكانيةةةة تحقيقهةةةا لميةةةزةتنافسية مستدامة.
 مدى مالئمة العوائد

اختيار اإلستراتيجية التي تحق
االسةةةةةةتغالل األفضةةةةةةل لمةةةةةةوارد
المؤسسة و قةدراتها فةي ضةوء
الفةةةرص الموجةةةودة فةةةي البيئةةةة
الخارجية.

الموارد

القدرات

تحديد فجوة
الموارد التي تحتاج
إلى استعاضة

الميزة التنافسية

اإلستراتيجية

المص ر  :مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص. 557:

 2-2الموارد كأساس لربحية المؤسسة:

تتا طاق المؤسس عل تاالي مع الت رباي مرتفع بعاملين هما.1

 -5م

جا بي الصناع التي تعمل بها.

 -0م

ق ر المؤسس عل تاالي ميز تنافسي .

و يعني العامل األول أن البيئ الخارجيا علا وجا التا يا البيئا الصاناع (جا بيا الصاناع ) هاي ااا

العوامل الما

للختلفات في الرباي بين المؤسسات.

أمااا العاماال الثاااني فخلصاات أن الميااز التنافسااي و لااي

البيئ ا الخارجي ا هااي الما ا لرباي ا المؤسس ا ،

ويركز ه ا العامل عل المفاضل بين التكلف األقل و مزايا التميز في جو المنتجات

مزايا التركيز عل قطا سوقي معين وتال يم منت بتكلف أقل أو منت بجو مرتفع .

 -1مؤيد السعيد سالم ،مرجع سابق ،ص .550 :
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الشكل رقم  :9-2الموارد كأساس لربحية المؤسسة.

 -1تكنولوجيا العملية
 -2حجم المصنع

 -4ميااااازة التكلفاااااة األقااااال

 -3مقةةةةةةةدرة الحصةةةةةةةول
مدخالت رخيصة

 -5الميزة التنافسية

 -9العالمات
 -9تكنولوجيا العملية
 -2الخدمات التسويقية

 -7التميز
 – 13قوة السوق

 -21معدل الربح الذي
يزيد على المستوى
التنافسي

-11براءات االختراع

 -55العالمات

صعوبة الدخول إلى األسواق

 -12القدرة على التقليد

 -14حصة السو

 -19االحتكار

 -15جاذبية الصناعة

 -19حجم المؤسسة
 -19القدرة على المساومة
 -12الموارد البشرية

والتفاوض

المص ر :مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص.502 :
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 3-2العوامل المحددة الستمرارية الميزة التنافسية:
إن وجو ميز تنافسي في المؤسس شيء جي لكن السؤال المهم هو :كي

تواصل و استم ارري في ه الميز التنافسي



أ األ اء المتميز لفتر طويل من الزمن.

يمكن للمؤسس أن تاال

 -3مدخل سلسلة القيمة كأساس للتحليل التنظيمي:

من غير الممكن أن نتوصل إل فهم الميز التنافسي إ ا اعتبرنا أو أخ نا المؤسس بشكل عام ،فالميز

التنافسي تالوم عل الع ي من األنشط المرتبط بالمؤسس  ،التصميم ،التصني  ،التسوي  ،التوزي  ،و عم المنت ،
المؤسس من ايث التكالي

كل نشاط يمكن أن يساهم في موق

وبالتالي خل قاع متنوع .

و من أجل تاليل مصا ر الميز التنافسي  ،فإن من الضرور الاليام بفاص منهجي لكل األنشط التي

تمارسها المؤسس و التفاعلت التي تا ث فيما بينها ،و الوسيل الجوهري إل ار
الاليم تالسم المؤسس إل

مجموع من األنشط

ل هي سلسل الاليم  .سلسل

ات الصل بالخط اإلستراتيجي من أجل فهم وا ار سلو

التكالي  ،واالستيلء عل المصا ر الماتمل والالائم من التمييز.

1

الشكل  : 5-2نظام القيمة

مؤسسة تنشط في قطاع واحد
سلسلة القيمة
للموردين

سلسلة القيمة
للمؤسسة

سلسةةةلة القيمةةةة
قنوات التوزيع

سلسةةةةلة القيمةةةةة
للعمالء

مؤسسة تنشط في عدة قطاعات متنوعة
سلسة القيمة للمؤسسة
سلسلة القيمة
لوحدة المؤسسة

سلسةةةةلة القيمةةةةة
الموردين

سلسةةةةةةةلة القيمةةةةةةةة
لوحدة المؤسسة

سلسةةةةةةةلة القيمةةةةةةةة
قنوات التوزيع

سلسةةلة القيمةةة
العمالء

سلسةةةةةةةلة القيمةةةةةةةة
لوحدة المؤسسة

Source : Michael Porter, op, cit , p :51.
 سنتناول مفهوم الميز التنافسي و إستم ارريتها بشيء من التفصيل في المباث الثالث.

- Michael Porter, op ,cit ,p : 49-50 .

1

81

الفصل الثاني :دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية
إن سلس الاليم لمؤسس ما تكون من مج في األنشط المت فال  ،بشكل أوس بما يسم نظام الاليم كما هو
موض في الشكل رقم  ،20-0فالمور ون لهم سلسل قيم  .فالمور ون ال يوزعون منتجاتهم فاس  ،بل يمكنهم

أيضا أن يؤثروا عل نتائ المؤسس  ،أيضا فالع ي من المنتجات تنتالل من خلل سلسل الاليم لالنوات التوزي

العميل ،ايث تع قنوات التوزي أنشط

( قيم التوزي  ) valeur de distributionقبل أن تصل إل

إضافي و التي من الممكن أن يكون لها تأثير عل العميل و عل أنشط المؤسس نفسها...

الشكل  :11-2سلسلة القيمة

األنشطة

المساعدة

الهياكل األساسية للمؤسسة

الهامش

تسيير الموارد البشرية
التطور التكنولوجي
الهامش
التموين

إمدادات
داخلية

اإلنتاج

إمدادات
خارجية

ألنشطة الرئيسية الهامش
الخدمات
التسوي
والمبيعات

األنشطة الرئيسية
Source :Michael Porter, op, cit ,p :53.

 :1-3األنشطة الرئيسية (األساسية).
ترتبط ه األنشط مباشر باإلضاف الااليال ( الفعلي ) للاليم  ،و اس

لفصل و عزل األنشط إل أنشط أولي و أنشط ثانوي تتمثل في.
أ-
ب-
ج-

بورتر فإن المبا ئ األساسي

1

عن ما تستن إل آليات اقتصا ي مختلف .

عن ما يكون لها تأثير ماتمل و عالي عل التميز.

عن ما تشكل جزءا مهما أو متزاي ا من هيكل التكلف .

فعل سبيل المثال هنا طر ع ي يمكن من خللها لوظيف التسوي و المبيعات المساع في مجال

خل الاليم .

- Michael Porter , op, cit, p :63.

1
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فيمكن لوظيف التسوي من خلل ت عيم المارك و اإلعلن أن تؤ

في اعتالا المستهلكين.

إل زيا قيم منتجات المؤسس

1

فعل سبيل المثال في خلل ثمانيات الالرن الماضي نجات شرك "بيري " الفرنسي في إقنا المستهلكين
ات نسب الكربون الخفيف تساو  501والر لكل زجاج ب ال من سعر يالار

األمريكيين أن قارور ميا الشر

 201والر ،فل ش أن وظيف التسوي ل
المستهلكون بخصوص منتجاتها.
كما يمكن لوظيف التسوي

شرك "بيري " ق از ت و عمت مفهوم الاليم التي كان يعتال ها

و المبيعات خل

بوظيف الباث و التطوير ،األمر ال

 :2-3األنشطة المساعدة.

يترت

الاليم من خلل اكتشا

ااتياجات المستهل

علي تصميم المنتجات بشكل أفضل يناس

ت خل األنشط الباقي من سلسل الاليم في ت عيم األنشط األولي  ،ل ل

و ربطها

تل االاتياجات.

يشار إليها بأنها األنشط

الم عم للاليم  ،تساع األنشط الثانوي ( المساع ) المؤسسات عل تاسين التنسي وتاالي الكفاء و إضاف

الاليم لألنشط األولي للمؤسس .

و تتضمن األنشط المساع اس

الشكل رقم :10-0

 الهياكل األساسي ( البني التاتي للمؤسس )
 تسيير الموار البشري

 الباث و التطور التكنولوجي.
 التموين

 -إن الربط بين ه

األنشط ل أوج متع

كل منها يؤثر بطريال معين عل

اإل ار العليا أن توازن بين تكلف كل طريال و تختار منها األقل تكلف
الخ مات بما يكفل لها تاالي سلسل الاليم و استغلل نالاط الالو المتاا
و يالوم تاليل سلسل الاليم عل الخطوات التالي :

أ-

التكلف  ،ل ل

ون اإلضرار بوظائ

2

عل

المنتجات و

في منافس المؤسسات األخر .

3

مراجع سلسل الاليم الخاص بكل منت من ايث األنشط المختلف التي ت خل في عملي إنتا تل
السلع أو الخ م  ،و ل

للوقو

عل

األنشط المتنوع التي يمكن اعتبارها نالاط قو و تل

التي

تعتبر نالاط ضع .
ب-

مراجعا الالاات الوصال  Linkagesالمكونا لسلسال قيما لكال خاط منات و تعبار الالاات الوصال عان
العلقات بين أ اء نشاط و قيم (كالتسوي مثل) و تكلف نشاط آخر (كالرقاب عل الجو مثل).
و في سبيل الباث عن طر تمكن المؤسس من تاالي الميز التنافسي فإن الوظيف

تأ يتها بأكثر من طريال و تاال أكثر من نتيج .
1

اتها باإلمكان

 -شارلزهل و جاريث جوذز ،مرج ساب  ،ص.025 :

2

 -هاني عرب ،مااضرات في اإل ار اإلستراتيجي  ،Bus331 ،ص.41 :

3

 -مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص.503 :
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 -مراجع التضافر الماتمل  Potential synergyبين سلسل الاليم لخطوط المنت المختلف أو

لوا ات األعمال ،إ أن لكل عنصر قيم ( مثل اإلعلن أو اإلنتا ) تعتم عل اقتصا يات الاجم ،بايث
يمكن الاليام به ا النشاط بأقل تكلف ممكن لوا اإلنتا  ،فإن كان هنا منت ما يتم إنتاج بأسلو
من اقتصا يات الاجم في التوزي  ، Economics of scaleفإن يمكن االستفا

االستفا

من نف

ال يتي

قنا

التوزي في توزي منت آخر و هك ا.

 -4تقييم العناصر الداخلية و تحديد نقاط القوة و الضعف:
بع إتمام مس البيئ ال اخلي و التعر عل سماتها المختلف تب أ عملي تجمي تل البيانات ووضعها

في ج ول يلخص لنا االيال الوض ال اخلي للمؤسس من خلل تساؤالت يج

الوضو كما في الج ول أ نا .

اإلجاب عليها بمنته ال ق و

الجدول رقم  3-2تقييم عناصر البيئة الداخلية

المجال

أجب على األسئلة التالية

مركز

 -5هل اص المؤسس في السو في نمو؟

المؤسسة

 -0هل منتجات المؤسس متطور باستمرار؟

نعم

إلى حد ال
ما

 -4هل تاال المؤسس عائ ا مرتفعا قياسا بباقي المؤسسات؟
................. -3

اإلنتاج

 -1هل تكالي

اإلنتا تنافسي مالارن بالالطا ؟

 -1هل المكائن و المع ات ج ي و في اال جي ؟
 -5هل الطاق مستغل بشكل جي ؟
 -7هل ل

المؤسس أنظم سليم لتخطيط و مراقب اإلنتا ؟

............ -0
التسويق

 -52هل ل

المؤسس فكر كامل عن السو ال

تعمل في ؟

 -55هل منتجات المؤسس في أفضل مراال نموها؟
 -50هل أسعار المؤسس تنافسي ؟

 -54هل يعتال المستهل أن المؤسس في وض جي ؟

 -53من هم عملء المؤسس و هل تالسم المؤسس السو على شرائح مناسبة؟

 -51من هم المنافسون الكبار للمؤسس و لما ا يشتر العملء منهم ،هل
هنا فرص ل خول منافسين ج ؟

 -51هل قنوات التوزي مناسب ؟

 -55هل اإلعلنات فعال و ناجا ؟
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 -57هل تتماش األسعار م وض المؤسس و الصور ال هني عنها؟
 -50ما هي علق البي بالنوعي و الاجم؟
 -02هل يتماش تغلي

المنتجات م ااتياجات المستهلك ؟

 -05هل تنبؤات التي تجر عن األسوا واقعي ؟
التمويل

 -00هل تمتل المؤسس مصا ر جي لتمويل االستثمارات الج ي ؟
 -04هل ل

 -03هل ل

المؤسس رقاب جي عل إ ار رأسمال العامل؟

المؤسس أنظم جي في مجال تسيير اإلستراتيجي للتكالي

المراجع ؟

 -01هل الت ف النال
المعلومات  -01هل ل

مناس

و

لعملي المؤسس ؟

المؤسس نظام متكامل للمعلومات؟

 -05هل تستخ م المؤسس الااسو كجزء من نظام المعلومات؟
........ -07

فلسفة
اإلدارة

 -00هل تمتل إ ار المؤسس فلسف واضا و ما ؟
 -42ما هي رسال المؤسس ؟

 -45هل يعتم الم يرون عل أسالي
 -40هل ل

عملي في اتخا الال اررات؟

المؤسس أنظم كامل للتخطيط و الرقاب ؟

 -44هل ترتكز المؤسس عل التعلم التنظيمي؟
 -43إل أ م

الصلايات؟

يتم االستفا من تفوي

 -41هل تالوم اإل ار بتطوير ثالاف تنظيمي ايجابي ؟
الموارد

البشرية

 -41هل يتمت العاملون ب رج عالي من الكفاء و االنضباط؟
 -45هل ل

العاملون رج عالي من الاما

للعمل و الرضا عن ؟

 -47هل يمتل العاملون مستويات عالي من الوالء للمؤسس ؟
 -40هل تمتل المؤسس برام جي لتطوير العاملين؟
 -32هل مستويات األجور و الروات
المنافس ؟

و الاوافز جي

قياسا بالمؤسسات

 -35هل تتالبل المؤسس األفكار الج ي للعاملين أم ترفضها؟

 -30ما هي العلقات م النالابات و االتاا ات و الهيئات العمالي ؟
المواد و

 -34هل ل

اإلمدادات

 -33هل المؤسس عل علق طيب بالمور ين؟

المؤسس أنظم كامل للرقاب عل المخزون؟

المص ر :مؤيد سعيد السالم ،مرج ساب  ،ص.507-505 :
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 1-4تحليل SWOT1
يتطل

ه ا المكون استا اث سلسل من الب ائل اإلستراتيجي أخ ا في االعتبار نالاط الالو و الضع

و تعز عملي مالارن نالاط الالو و

ال اخلي للمؤسس  ،فضل عن الفرص و الته ي ات الخارجي الماتمل

الضع  ،الفرص و الته ي ات الماتمل إل ما يعر بتاليل  SWOTو يتمثل الغر
تا ي اإلستراتيجي التي تتلءم م موار و ق رات المؤسس  ،و ل

المؤسس من خللها  ،أو بمعن آخر يمكن الالول أن الغر
 SWOTهو من أجل ت عيم قو المؤسس بغر
التي تواج المؤسس .

الضع

من خلل ما تال م في ه ا المطل

التأه

بالنظر إل

من ه ا التاليل في

متطلبات البيئ التي تعمل

من وض الب ائل اإلستراتيجي باستخ ام تاليل

الغتنام الفرص و مواجه الته ي ات و تصاي نالاط

يمكن الالول بأن اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس ال يمكنها أن تنج

إال إ ا كانت متناسب م اإلمكانيات ال اخلي للمؤسس  ،ول ل

ينبغي أن يتم تالييم اإلمكانيات بطريال واقعي

و قيال ات تض المؤسس إستراتيجيتها التنافسي في ا و إمكانياتها الااليالي  ،فاإلستراتيجي الجي

إ ار نالاط الالو والضع

أساسها

للمؤسس  .فمؤسس  Mercedesعل سبيل المثال تال م سيارات مرتفع الثمن وناجا

عالميا ،أم مؤسس  FIATفتقدم سيارات منخفض الثمن وناجا عالميا ،فكل من المؤسستان تعرفان نالاط الالو

والضع

الخاص بهما وتعملن في ا و هما.

المطلب الثالث :صياغة اإلستراتيجية التنافسية.

 إن صياغ اإلستراتيجي التنافسي هو نتيج لجه كبير تالوم ب اإل ار العليا و ل

موازن مختلف

يسا

بين متغيرات ع ي و ضغوط هائل من أصاا

من خلل إجراء

المصلا في البيئتين الخارجي و ال اخلي كل

باتجا تاالي ما يو الوصول إلي  ،وعل اإل ار العليا في ظل ه ا الت اخل الكبير أن تر أو تسم ما

ال ي ار و ماال يسمع اآلخرون من أجل الوصول إل النجا اإلستراتيجي.
بع

و سنركز في ه ا المطل

عل تا ي مفهوم صياغ اإلستراتيجي التنافسي من خلل ف االشتبا بين

المفاهيم التي كانت مت اخل ات وقت قري  ،وهما التخطيط اإلستراتيجي و التفكير اإلستراتيجي ايث

يكون المفهوم الثاني األسا

المنطالي السليم ال

يالو إل صياغ إستراتيجي تنافسي فعال .

 -1المفهوم :لال أ ر بااثو ومفكرو إ ار األعمال و اإل ار اإلستراتجي " بع عالو من الخبر في

التخطيط اإلستراتيجي الااج إل

تفكي

عملي صياغ اإلستراتيجي

التنافسي ب ال من مااول غلالها “

’’ ، Mintzberg,1994:114وأن عمليات التخطيط اإلستراتيجي ال تؤ

التنافسي  ،كما وأ ركوا االيال اختل

يتصورون الثاني هو جزء من األول.

إطلقا إل

صياغ اإلستراتيجي

التخطيط اإلستراتيجي عن التفكير اإلستراتيجي اختلفا بينا ،ايث كانوا

 - 1شالزهل و جاريت جونز ،مرج ساب  ،ص.45 :

 SWOT - هي اختصار للكلمات اآلتي Strenght, Weakness, Opportunities and Threats :
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إن التخطيط اإلستراتيجي يتعل

مايطها ،و يتض

بالعلق بين المؤسس وبيئتها (التاليل) أ

ل من خلل اآلثار البيئي وما يترت

أن المؤسس تراق

عنها من تغير في الال اررات واإلستراتيجيات التنافسي

التي تتخ ها المؤسس .1و يبين الج ول رقم  3-0تالييم ج و التخطيط اإلستراتيجي للمؤسس .
أما التفكير اإلستراتيجي

اإلستراتيجي

فيشير إل

توافر الال رات والمهارات الضروري لاليام الفر بالتصرفات

كما يعتم عل االبتكار و تال يم األفكار الج ي

إال بتكلف عالي أو بع وقت طويل.

عل المنافسين تاللي ها

(التركي ) التي يصع

2

الجدول رقم  :4-2جدوى التخطيط اإلستراتيجي.

 -هل االا تخطيطنا إستراتيجي؟

 هل نااول توق التغيير أو مشروعنا الواي هو من الماضي؟الب ائل اإلستراتيجي ؟

 -هل تتر خططنا مجاال الستكشا

أما علينا أن نا إ ا ما كان تفكيرنا تاللي يا؟

 هل لنا وقت و اافز للباث عن األشياء المهم االا؟ هل نالضي وقتا مفرطا في التخطيط لألمور التافه ؟ هل كنا ج يين في تالييم السو ؟ -ه اال نس ااع

ائم ااا ل ارسا ا المس ااتهل  ،المن اااف  ،الموزع ااون أو ه اال نفت اار

التغيرات لن تؤثر عل العلقات التي كنا نعتال ها في الماضي.

أن ها ا

Source : Subhash C .Jain,op, cit, p :20.

 و ق قا ه ا التصور الخاطئ ( ،التركياإلستراتيجي هو صياغ اإلستراتيجي

3

و إزاء ل

اإلستراتيجي و التفكير اإلستراتيجي ،ايث يؤ

جزء من التاليل) ،إل نتيج خاطئ مفا ها أن التخطيط
ينبغي عل

ه ا التمييز إل

المؤسسات التمييز التام بين التخطيط

تا ي مساهمات المخططين و أ وارهم و

أنواعهم و تا ي العلقات بين المخطط من جه و صياغ اإلستراتيجي من جه أخر
ت اخل بين العمليتين مما يؤ
1-1

إل إفشال اإلستراتيجي التنافسي .

التخطيط اإلستراتيجي في

 -يلاظ أن ات

ات ال يكون هنا

الواقع4:

أش المنتال ين لعلمي التخطيط اإلستراتيجي الرسمي ،يسلمون بأهمي

ور  ،ايث

نج أن نموذج  Mintzbergالمتعل بعملي صياغ اإلستراتيجي التنافسي و الموض في الشكل رقم 55-0
يؤك عل أهمي

ور التخطيط اإلستراتيجي الرسمي ،م اإلشار إل أهمي اإلستراتيجي الطارئ غير المخطط

 التخطيط في جوهر هو عملي اتخا الال اررات في الوقت الاالي م األخ بعين االعتبار للمستالبل .
2

3
4

- Subhash C. Jain, Marketing Planning & Strategy , 6 TH, Edition, p, 6.
 -مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص.17 :

1

 -كاظم نزار الركابي  ،مرج ساب  ،ص .043

 -شالزهل و جاريث جونز  ،مرج ساب  ،ص.10
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وتشير أ ل الباث إل

أن نظم التخطيط الرسمي تساع المؤسسات عل

أفضل ،وق خلصت راس ا يث

قامت بتاليل مفصل لنتائ  01راس سابال تناولت العلق بين التخطيط

اإلستراتيجي و أ اء المؤسس و خلصت تل
المؤسس .

اتخا الال اررات اإلستراتيجي بشكل

ال راس إل أن التخطيط اإلستراتيجي ل تأثير إيجابي عل أ اء

الشكل رقم  :11 -2عملية التخطيط اإلستراتيجي المقصودة و الطارئة
الرسالة و األهداف

االختيار اإلستراتيجي

التحليل الداخلي

التحليل الخارجي

اإلستراتيجية المقصودة(المختلطة)
التنظيم من اجل تنفيذ
اإلستراتيجية

اإلستراتيجية المقصودة
التحليل الداخلي

الرسالة و األهداف الرئيسية

التحليل الخارجي

هل يتواف االختيار اإلستراتيجي

اإلستراتيجية الطارئة
الجذور التنظيمية

المص ر  :شارلز هل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.51:

 -2صياغة اإلستراتيجية التنافسية:

يالص بصياغ اإلستراتيجي التنافسي وض خطط طويل األم لتمكن اإل ار العليا من إ ار الفرص و الته ي ات
و نالاط الالو و الضع

بأسلو فعال ،و تتضمن عملي الصياغ التا ي ال قي لكل من المجاالت اآلتي :1

أ -تا ي رسال المؤسس .
1

 -مؤيد سعيد السالم  ،مرج ساب  ،ص.31 :
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ب -تا ي األه ا

الالابل للتاال .

-وض اإلستراتيجيات التنافسي و تطويرها.

و اإلستراتيجيات ضمن إطار رسال المؤسس .

ه-وض السياسات الكفيل ب تاالي األه ا

 1-2تحديد رسالة رؤية المؤسسة:

إن رؤي المؤسس ترتبط ارتباطا وثيالا بفكر العمل أو النشاط و ل من خلل ع نوااي:
هنا  1عناصر ضروري من أجل وض رسال قوي وواضا في المؤسس .
 -يتمثل العنصر األول :في تا ي األه ا

عليها الجمي  ،و اله

الطويل األجل ،إن األه ا

من وض األه ا

هو التا ي ال قي لما يج

تاالي رسالتها.

و لال وضعت مؤسس بوينج لنفسها مجموع من األه ا

الضخم  ،2أما اله
2227م ،أما اله

أن يطل

الااليالي يج

هو عبار عن اال مستالبلي مرغوب تااول المؤسس تااليالها ،وفي ه ا السيا ،

نستطي الالول بان الغر

في الافاظ عل نصي

1

من السو

الثاني يسته

العالمي و المال ر
تخفي

عمل إ ا ما رغبت المؤسس في

سن 2229م وكان أول ه

% 00عل األقل في مجال الطائرات النفاث التجاري

وقت بناء و تصني الطائر إل

الثالث فكان ،ي ور اول تخفي

األه ا

يتجس

النص

و ل

تكلف تصني الطائر بنسب  %10في نف

بالول عام

السن .

-أما العنصر الثاني :فيتمثل في بيان الرؤي الكلي أو رسال المؤسس إن رؤي أو رسال المؤسس هي

إعلن رسمي بما تااول المؤسس تااليال عل

الم

المتوسط و الم

الطويل

الرسال تبا ليا) وق ا ت مؤسس  Nikeعل سبيل المثال رسالتها كمايلي:
" لجل

اإللهام و اإلب ا إل كل رياضي في العالم".

(يستخ م لفظ الرؤي أو

أما مؤسس بوينغ فال ا ت رسالتها كما يلي " لنكن مؤسس الطيران األول
المؤسسات الصناعي األول فيما يتعل بمعايير الجو  ،الرباي والنمو"

-أما العنصر الثالث :من عناصر الرسال يتمثل في الاليم الفلسفي الرئيسي

عل ق ارراتها.

بمعن كي

فالاليم السائ

تري المؤسس

للمؤسس  ،و التي تؤثر

أن تنشط في مجالها و ما هي المبا ئ والاليم التي تؤمن بها.

في المؤسس تا

فضل عن نو التنظيم ال

في العالم .و بين

سلو الم يرين اخل المؤسس و كي

يعتزمون بناء  ،كما أنها الموج للسلو

يعتزمون إ ار شؤون العمل،

اخل المؤسس  ،كما ينظر للاليم عل أنها

المكون األساسي للثالاف التنظيمي للمؤسس  ،و كموج لميزاتها التنافسي .

Roger A . Formisano, Manager’s Guide to Strategy the Mcgraw- Hill Companies, 1976,p: 92

1

 -2شارلزهل وجاريث جونز،مرجع سابق ،ص.01 :
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-2-2تحديد األهداف القابلة للتحقيق:
تظهر الااج إل

وجو األه ا

النظر عن الخصائص اإل اري و

في جمي المؤسسات بغ

التنظيمي التي تتميز بها إن عملي إقام غايات منهجي ال تضمن فالط توجي المؤسس ناو تاالي
معين  ،بل تمن من وجو االنارافات و النشاطات الغير الها ف كما تساع عل تفا

ينبغي تااليال من وجو المؤسس .
فاأله ا

وتجي

بأسالي

هي النتائ النهائي للنشاط المخطط ،النشاط ال

األه ا

يج

عن األسئل التالي  :ما ال

كمي كلما أمكن ل .

اإلخفا و االرتبا عما

المؤسس في تااليال .

انجاز ؟ و مت يج

و هنا من يفر بين الغايات  les finsو األه ا

ياالال الفر في المستالبل البعي و في الغال

الغايات.

ترغ

أه ا

أن يتم ل ؟ و يفضل أن يتم ل

إ ير أن الغايات هي اال عام لما يري أن

ال تخض للاليا

الكمي ،أما األه ا

فهي التي تشت

من

1

و بمجر اختبار اإل ار للمالايي

*التأك من إمكاني تاالي األه ا

* ترتي

األه ا

الفر ي لكل من أه افها ،فإن يتوج
فر يا وجماعيا.

عليها:

التي تم وضعها طبالا ألولويات تااليالها.

 -التأك من ع م تعار

الفرعي  ،م اإلستراتيجيات التنافسي للمؤسس وم المخاطر و

األه ا

الفرص البيئي الخارجي لضمان إمكاني تاالي ه األه ا .
 -3-2وضع اإلستراتيجية التنافسية و تطويرها:

اإلستراتيجي الخاص بالمؤسس هي خط رئيسي شامل تا

كي

ستنجز المؤسس رسالتها و أه افها

و ل من خلل االستفا الالصو من الميزات التنافسي و تالليص اآلثار السلبي للمخاطر و الصعوبات التي
تنت عن المنافس  .فهي مجموع األفعال و الال اررات التي يلتزم بها الم يرون من اجل تاالي مستو متفو من

األ اء للمؤسس  ،و بالرغم من تع

إستراتيجي  ،متكامل م بعضها البع

اآلراء بشأن ع

المستويات اإلستراتيجي إال ان هنا

 01مستويات

 ،لكل منها مكانتها ،خصائصها و ال ور المخطط لها  ،وتتمثل ه

المستويات في:

 1-3-2اإلستراتيجية التنافسية الكلية :
إن ه

اإلستراتيجي تجي

تمارسها المؤسس به

عل

السؤال التالي :ما هي مجاالت األعمال واألنشط التي يج

تعظيم ربايتها عل

الم

الطويل2؟ وبالنسب لكثير من المؤسسات فإن النجا في

المنافس يعني التكامل الرأسي األمامي أو الخلفي و بخل
تنافسي قوي ق تكتش

أن

ل نج أن المؤسسات التي تنج في خل ميز

أنها تاصل عل موار تفو متطلبات استثماراتها في صناعتهم األولي .

 2-3-2إستراتيجيات وحدات األعمال:

 - 1مؤيد سعيد السالم ،مرجع سابق ،ص. 00-07 :
 - 2شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.44 :

90

الفصل الثاني :دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية
تتمركز ه

اإلستراتيجي عل

مستو نشاط األعمال وهنا يكون التركيز عل

الت نافسي للمؤسس بخصوص السل و الخ مات التي تنتجها الوا
سوقي معين.

كيفي تاسين المركز

و تال مها في البيئ الصناعي أو قطا

1

و من أهم الال اررات اإلستراتيجي في ه ا المجال تل

المتعلال  ،بتا ي خط المنتجات ،تنمي السو ،

التوزي  ،التمويل ،العمال  ،الباث و التطوير تصميم نظم التصني و تاليل األوضا البيئي لتا ي الفرص و

المخاطر ،الماتمل أن تواجهها المؤسس وتمتاز استراتيجيات األعمال بكونها أكثر تركيز أو أقل م

اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس ككل.

من

 3-3-2اإلستراتيجية الوظيفية أو التشغيلية :
نعني باستراتيجيات المستو الوظيفي تل

اإلستراتيجيات الموجه من أجل تاسين فعالي العمليات

الوظيفي في المؤسس 2.مثل التصني  ،و التسوي و إ ار الموار  ،الباث و التطوير...

و تعتم كل من اإلستراتيجيات الكلي  ،األعمال ،والوظيفي م بعضها ،وهي غير مستالل عن بعضها

البع

 ،بل أنها مرتبط معا بشكل وثي و عن ما تصاغ اإلستراتيجي التنافسي  ،يالي المستو الكلي

مستو األعمال ال

يالي بالمالابل المستو الوظيفي.

 1-2و ضع السياسات :لي

اختيار اإلستراتيجي التنافسي الملئم االيا لوض المؤسس هو

النهاي لمراال صياغ اإلستراتيجي بل الب من وض السياسات من قبل اإل ار العليا لكي تص

من خللها

الالواع األساسي للتنفي و تنت السياسات من اإلستراتيجي التنافسي التي تتبناها المؤسس لتشكيل خطوط إرشا
عريض يسترش بها العاملون في اتخا الال اررات الجوهري

المؤسس  3.فهي بمثاب

ستور العمل و اإلطار ال ائم ال

التصرفات في انسجام و تواف وصوال إل اله
المطلب الرابع :تنفيذ اإلستراتيجية.



المشتر .

ات الم

الزمني البعي في مختل

أجزاء

يوج الفكر في اتخا الال اررات ،وفي ظلها تتم جمي

مرال التنفي اإلستراتيجي ترتكز عل كيفي تاالي اإلستراتيجي التنافسي  ،بايث يمكن الالول بأن

ال توج مرال يختبر فيها عمل اإل ار العليا ب ق أكثر من ه
اإلستراتيجي تختص بها اإل ار العليا و ع

مفهوم التنفي اإلستراتيجي يج

المرال  ،باعتبار أن عملي صياغ

كبير من األف ار من جمي أجزاء المؤسس وقبل أن نتطر إل

أن نتطر إل مفهوم الب ائل و االختيارات اإلستراتيجي الممكن و المتاا أمام

المؤسس لتنفي ها و ترجمتها إل إجراءات عمل و تصرفات فعلي في المؤسس .
 -2االختيار اإلستراتيجي و البدائل اإلستراتيجية:

1
2

3

4

 -مؤيد سعيد السالم ،مرج ساب  ،ص.42:

 شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.40 : -مؤيد سعيد السالم ،المرج نفس  ،ص.45 :

 -4كاظم نزار الركابي ،مرج ساب  ،ص. 020 :
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 -يشير االختي ار اإلستراتيجي إل

"العملي التي تتمكن اإل ار العليا من خللها تا ي الخيار

اإلستراتيجي من بين مجموع من الب ائل اإلستراتيجي ويمثل أفضل طري للوصول إل أه ا

Janch & Ghueck .

-االختيار اإلستراتيجي هو قرار اختيار ب يل من بين الب ائل اإلستراتيجي ال

المؤسس و أه افها اإلستراتيجي ويتضمن الالرار التركيز عل بع

المؤسس اس

يمثل أفضل تمثيل لرسال

ب ائل منتخب  ،والاليام بتالويم تل الب ائل وفالا

لمجموع من األ وات التي تساع في اعتما الب يل اإلستراتيجي األكثر ملئم  ،وه األ وات تسم نما

مافظ األعمالBusiness Portfolio.1

 2-1البدائل اإلستراتيجية على مستوى المؤسسة:

بع االنتهاء من تاليل الموق

اإلستراتيجي عل مستو المؤسس أو وا األعمال ،توج الجهو ناو تولي

مجموع من الب ائل اإلستراتيجي الممكن عل مستو المؤسس ثم اختبار أفضلها في ضوء المتغيرات الالائم .
ال توج مجموع واا

من اإلستراتيجيات التنافسي التي يمكن استخ امها في جمي مستويات

المؤسس  ،و ينبغي هنا التفرق بين اإلستراتيجيات الكلي و اإلستراتيجيات الوظيفي .
و يبال

عل اإل ار العليا قبل اختيار إستراتيجي تنافسي معين عل مستو المؤسس أن تالوم بتاليل

المزايا و العيو لكل ب يل ممكن عل ضوء ظرو
 -هل ستستمر المؤسس في نف

المؤسس و مجموع من العوامل األخر أهمها:

مجال أو مجاالت األعمال الاالي في المستالبل.

 -هل ستالوم المؤسس بتر مجال عملها كليا أو جزئيا عن طري

اصصها؟

 -هل من المفرو

االن ما

2

أو التصفي أو بي بع

أن تصب المؤسس أكثر كفاء أو فعالي في مجال أو مجاالت األعمال الاالي ؟

 -هل ينبغي عل المؤسس أن تنمو في مجال عملها الاالي عن طري زيا اجم األعمال و األسوا  .أو

شراء مؤسسات قائم في مجاالت مماثل ؟

 -هل ينبغي عل المؤسس أن تسع للنمو عن طري التوس في مجاالت أخر لألعمال؟

لال ا صاان

بااااثو اإل ار اإلسااتراتيجي الوصااول إلاا الوض ا اإلسااتراتيجي المرغااو تصاانيفات متع ا .

لكننااا سااتناول فااي باثنااا ها ا اإلسااتراتيجيات التنافسااي العام ا



علا المسااتو النشاااط فاس ا

السؤال األساسي المرتبط بإستراتيجي مؤسس ما في مواجه المنافس يتوق

 M. Porterفااإن

عل وضعيتها .ها الوضاعي تاا

ماا إ ا كاناات ماار و ي ا أو عائ ا ات المؤسس ا تفااو أو تالاال عاان المع ا ل المتوسااط للالطااا  ،فالمؤسس ا قااا ر عل ا

ضمان وضعي جي كلما كانت قا ر عل الاصول عل مع الت عائ مرتفعا  3.اتا و إن كاان هيكال الالطاا

1
2

 هاني عرب ،مرج ساب  ،ص.30: . -جمال الدين محمد المرسي  ،د  .مصطفى محمود أبو بكر  ،د .طارق رشدي جبة ،مرج ساب  ،ص.005 :

- Michael Porter, op, cit, p22

2

 سنتناول اإلستراتيجيات التنافسي العام في المباث الثالث.
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غير ملئم و ات و إن كان مع ل عائ الالطا متواض  .وه ا ما يعناي االساتاوا و الافااظ علا مياز تنافساي

مست ام

*

و ال يمكن للمؤسس أن تاال ه ا إال من خلل نوعين من الميز التنافسي :

 -تكالي

منخفض أو من التميز.

فالميز المكتسب من خلل التكالي
عل التعامل م

الالو الخم

أو التميز تالوم ب ورها في هيكل الالطا ويأتي ل من خالل قا ر المؤسسا

للمنافسا بطريالا أاسان و أفضال مان الخصاوم ،و إ ا قمناا باالجم باين الميازتين

التنافسيتين في مجال األنشاط الا

تعمال فيا المؤسسا ناصال علا ثلثا إساتراتيجيات تنافساي عاما تمكنناا

من الوصول إل عائ يفو المع ل المتوسط للالطا :
 التفو من خلل التكالي -و التركيز في النشاط.

1-2-1

.

1

 -التميز

تقييم البدائل لإلستراتيجية:

يتا اوافر أم ااام المؤسسا ا عا ا النه ااائي م اان البا ا ائل اإلس ااتراتيجي فك اال مؤسسا ا تس ااتطي عم اال توليفا ا م اان

اإلستراتيجيات التنافسي التي تتلءم م رسالتها و أه افها وبماا يتناسا

ونتاائ تاليال بيئتهاا ال اخليا و الخارجيا

و يكون عل اإل ار العلياا الالياام باالختياار مان باين البا ائل الممكنا و هاي عمليا صاعب تاتاا إلا قا ر عاليا
من التفكير.

و من بين األسالي

التي تستعين بها اإل ار للاليام بعملي تالييم الب ائل اإلستراتيجي :

 2-2-1نماذج تحليل المحفظة . Portfolio Analysis Models
فااي نهاياا السااتينيات و علاا أثاار ظهااور كتااا

 Ansoffباا أت مكات ا

االستشااارات اإلس ااتراتيجي

للسااو تسااتعمل أساالو تالياال مافظا النشاااطات ،و ماان بااين التاالياال األكثاار شاايوعا هااو تالياال الا
االستشاارات  Le Boston Consulting groupو الا

مكتا

عل كبر المؤسسات األمريكي ومؤسسات متع

قااام ب ا

يعار اختصاا ار ب  BCGبعا بااوث جارت

الجنسيات ،إن نماو

 BCGيرتكاز علا طريالا جا بسايط

فالفكر األساسي تتمثل في أن األنشط الرئيسي للمؤسس يمكن أن تالسم إل وظائ .2
-

يناميكي سو المنت و هو ما نج في المرال الثاني و الثالث من ور ايا المنت أو

في المرال الرابع والخامس (النض و التلشي).

 قو المؤسس في السو  :و يتعل األمر هنا بوضعي مالبول للمؤسس في الساو و علا وجا الخصاوصما هي اص المؤسس في السو مالارن بمنافسيها الرئيسيين و ه ا ما يوضا الشكل الموالي:



* En l’absence d’avantage durable face à la concurrence des résultats supérieurs à la moyenne sectorielle
sont généralement le signe d’une stratégie de récolte des fruits mûrs
1
- Michael Porter ,op, cit, p :23.

- Michel Marchesnay, Management Stratégique , Les éditions De l’Adreg, 2004, p :90.

2
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الشكل رقم  : 12-2دورة حياة المنتج
المبيعات
النضج والزوال

الزمن

ديناميكية السوق
الوضعية
التنافسية

عالية

منخفضة

 -1قوية

 -2قوية

-3ضعيفة

-4ضعيفة

SOURCE :Michel Marchesnay, op, cit, P :92 .

و الج ول أعل يترجم اس

الصيغ األكثر شيوعا كالتالي:

الشكل رقم  :13-2مصفوفة BCG

عالي
Vedettes
النجومAuto finance
تمويل ذاتيأرباح عالية Bénéfices élevésImportants
-االستثمار مهم

معدل النمو

البقرة الحلوب Vache à Lait
مولدة للنقدية générateur de Liquidités-
Bénéfices élevés
أرباح عالية
-استثمار معتدل

Investissement Modères -

عالمات استفهام ؟ Liquiditésممتصة للنقدية Absorbe des liquiditésأرباح عالية Bénéfices élevés
-االستثمار مهمInvestissement mportants

Poids Morts
أوزان ميتة
générateur Faible ou
مولد ضعيف
مولد ضعيف générateur Faible ou
générateur négatif de liquidités
bénéfices faibles
أرباح ضعيفة
استثمارات ضعيفة Investissement faible

ضعيف
عالية

حصة السو

ضعيفة

Source : Jacques Bojin –jean Marc schoettl , les Outils de la Stratégie ,Edition d’organisation, 2005, p :

258.
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-

فالنو األول يتعل

بالمنتجات التي تسم

" بالنجوم" والتي تكون في مرال

تصاع ي

 Ascendanteل ور ايا المنت ( مع ل نمو عالي  +اص سوقي عالي ) بايث تكون المؤسس في وضعي

جي مالارن بالمؤسس الرائ  ( ،Leaderفإ ا كانت المؤسس هي نفسها الرائ فان اصتها النسبي من السو

تكون مساوي ل  ) %200أو مالارن بمنافسها الرئيسي ،تتميز ه
المستخ م  ،والتي يكون اله

المنتجات بتكلف عالي نظ ار للستثمارات

من ورائها استخ ام تالنيات اإلنتا عل نطا واس من جه  ،وتهيئ استخ ام

تالنيات التسوي التي تتم اش م التوزي عل نطا واس من جه أخر  .اإلستراتيجي التنافسي الملئم هي

إستراتيجي التوس والنمو.
-

أما النو الثاني من النشاطات المول للنال ي و التي تسم بالبالر الالو

ه األنشط تكون تات

الرقاب فالطاقات اإلنتاجي تكون قائم  ،و المؤسس تستفي هنا من اقتصا يات الاجم ( الهرم) و منان الخبر ،
و بالتالي يمكنها أن تعمل بتكالي

منخفض كما يمكنها أيضا أن ت ير أسعار بيعها.

 -فالمؤسس هنا تعتم عل

إستراتيجي الاجم ،الهوامم تكون اقل من المرال السابال  ،لكن يتم

تعويضها باجم أكبر من المبيعات و بالتالي النشاط هنا يول سيول عالي  ،تسم بتطوير النشاطات التي تطر

علمات استفهام.

1

 -في الواق أن وضعي النو الثالث من النشاطات تكون في سو واع ( نمو عالي) لكن المؤسس

ليست في وضعي جي بالمالارن م المؤسسات الرائ  ،وبالتالي يمكن الالول بان المؤسس في المرال

أو الثالث
وأن ه

الثاني

أ أن التكنولوجيا لم تستالر بع  ،وأن االاتياجات لم تا بع بشكل جي  ،فالمؤسس تتساءل ،خاص

األنشط تمثل مستالبل الاافظ

كما أنها تستخ م سيول كبير من أجل أن تاافظ عل نصيبها من

السو فعل اإل ار أن تفكر ج يا بفاص أ الوا ات التي يمكن فعها و عمها لتصب نجوما ،ك ل أ من

الوا ات التي يمكن استبعا ها.

 -و في األخير النشاطات التي تسم

باألوزان الميت ال تول النال ي  ،فالمؤسس ليست في وضعي

جي ( الاص السوقي غير مرضي ) باعتبار أن المنت في مرال الشيخوخ  ،فمن المفرو

النشاطات يخر من مافظ النشاطات الخاص بالمؤسس .
إن من بين أا

جوان

الالو الرئيسي في نمو

فع واا و مالارنتها ببعضها من جان

أن ه ا النو من

 BCGهو ق ر المؤسس عل تالييم كل أنشطتها

مساهم كل نشاط من جه واصت السوقي

من جه أخر و من

ثم اختيار اإلستراتيجي التنافسي الملئم لكل نشاط مما يمكنها من زيا نسب مساهمت في تاالي اإلستراتيجي

التنافسي الكلي للمؤسس في الم

البعي .

- Michel Marchesnay , op , cit ,p :93.

1
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المبحث الثالث :اإلستراتيجيات التنافسية العامة والميزة التنافسية.
-لال ا وضااانا فيمااا سااب أن ا ال توج ا مجموع ا واا ا ماان اإلسااتراتيجيات التااي يمكاان اسااتخ امها ،كمااا

وضانا بأن ال توج إستراتيجي مثالي تصل لكل زمان ومكان ،كما اشرنا إل أن عملي اختيار با يل اساتراتيجي
معااين هااي عمليا شاااق و صااعب تاتااا إلا قا ر عاليا ماان التفكياار و التالياال كمااا يتطلا

األسالي

التي تساع عل إجراءهاا ،إلا جانا

وجاو عا

مان المعاايير التاي يمكان اساتخ امها فاي تاليايم البا ائل

اإلسااتراتيجي المتااا  ،كمااا قلنااا بااان عمليا التالياايم تتميااز باسااتمرارها لعا م وجااو مااا يساام

التي تصل لجمي المؤسسات.
ما يج

وعلي و قبل أن نتطر إل ال ور ال

لا وجااو عا

ماان

تلعب مااساب التكاالي

باإلسااتراتيجي المثلا

فاي عام اإلساتراتيجي التنافساي لمؤسسا

عل المؤسس أن تمتلا رؤيا إساتراتيجي واضاا ( إساتراتيجي معينا ) اتا ناتمكن مان تاليال العلقا

التي تربط المتغيرين معا.

 -تت ااأثر عمليا ا االختي ااار اإلس ااتراتيجي بمجموعا ا م اان العوام اال ،فبعا ا أن تال اايم البا ا ائل م اان خ االل أ وات

التالي اال المختلفا ا  ،وتعرفن ااا علا ا قيما ا ك اال با ا يل اس ااتراتيجي ،يتبالا ا بعا ا لا ا إجا اراء تص اافي نهائيا ا للبا ا ائل

اإلستراتيجي و ل للوصول إل اإلستراتيجيات التنافسي المثالي .
و يتم ل من خلل ع معايير:

1

 ش تمس اإل ار باإلستراتيجيات التنافسي السابال . اتجا اإل ار ناو الخطر. التوقيت الملئم للتصر . -الموار المتاا للمؤسس .

 الص ار السياسي اخل المؤسس . -الاص السوقي للمؤسس .

وتسع المؤسساات وراء اإلساتراتيجيات التنافساي العاما الكتساا

منافساايهم و تاالي ا عائ ا ات تفااو المع ا ل المتوسااط ،و لتاالي ا

م ازياا تنافساي تضامن لهام التفاو علا

ل ا فااإن المؤسسااات تسااتطي االختيااار ماان بااين

ثلثاا مفاااهيم تنافسااي عاما ا و أساسااي  ،ريااا التكلفا ا  ،التميااز و التركيااز و كمااا س اانر أن هاا المفاااهيم يمك اان
المزاوجا ا بينهماااا بطااار مختلفا ا  ،و تسا اام ها ا المفااااهيم باإلس ااتراتيجيات العام ا ا  ،و هن ااا مااان يطلا ا عليها ااا
باستراتيجيات بورتر  PORTERال

المرج األساسي له ا العلم.

يع أستا اإل ار إلستراتيجي األول فاي العصار الاا يث ،كماا تعا كتاباتا

إن مصطل الرؤية و الرسالة هما لفظان يستعمالن تبادليا لكن هناك بعض الباحثين من يفرق بينهما ،فالرؤية هي طموحات المؤسسة و آمالها في المسيتقبل
و التي ال يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية ،و هي ال تمثيل مرشيدا محيددا إلسيتراتيجيات المؤسسية نظيرا لعموميية التوجهيات التيي تحتويهيا ،أميا الرسيالة
فتتضمن أهدافا عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية.

 -1مؤيد سعيد السالم ،مرج ساب  ،ص.020:

لقد سميت هذه اإلستراتيجيات التنافسية بالعامة ألن كيل المؤسسيات بمقيدورها أن تتبناهيا بغيض النظير عميا إذا كانيت مؤسسيات صيناعية أو خدميية أو غيير
ربحية.
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المطلب األول:إستراتيجية ريادة التكلفة.
المؤسس فاي الساعي وراء ها اإلساتراتيجي فاي إااراز التفاو علا المنافساين ،و لا بعمال

يتجس ه

كل ما يمكن عمل إلنتا سل و خ مات بتكلف أقل من تكلفا المنافساين ،ويترتا

ميزتين:

علا اعتماا ها اإلساتراتيجي

1

نظر النخفا
أوال :ا

المنافسين م تاالي نف

التكاالي

المرتبطا بهاا فاإن ارئا التكلفا قاا ر علا فار

مستو الرب  ،وا ا اتجهت المؤسساات العاملا فاي نفا

أساعار مشاابه لمنتجاتهااا فساو
مزايا التكلف المنخفض .

ساعر أقال مان أساعار

المجاال الصاناعي إلا فار

ار لماا يتمتا با ماان
يساتمر ارئا التكلفا فااي تااليا أرباا أعلا مان منافسااي نظ ا
اخاال المجااال الصااناعي  ،و با أت المؤسسااات تتناااف

ثانيااا :إ ا مااا از ت اا المنافسا

علا األسااعار،

نج أن رائ التكلفا قاا ر علا تامال المنافسا بشاكل أفضال مان المؤسساات األخار  ،نظا ار النخفاا

له ين السببين نرج تاالي رائ التكلف ألربا تفو في نسبها المع ل المتوسط.
إن التمي ااز م اان خ االل التك ااالي

ه ااو إس ااتراتيجي م اان ب ااين اإلس ااتراتيجيات التنافس ااي الثلثا ا الت ااي يمك اان

للمؤسس ا أن تطبالهااا ،فمساايرو المؤسساا يتصااورون و ياا ركون أهمي ا التكااالي
تهاا

و مجموع ا التخطيط ااات التااي

إل ا " الساايطر ماان خاالل التكااالي " فالمؤسساا تمتل ا ميااز تنافسااي ماان خاالل التكااالي

( مجمو ) التكالي

تكاليفا و

المرتبط بكل النشاطات التي تضي

إ ا ك ااان ت اراكم

قيم و التي تمارساها المؤسسا أقال مان تكلفا منافسايها

2

فالاليم اإلستراتيجي لميز التكلف تكمن في استم ارريتها ،ألن المنافسون يج ون صعوبات فاي تالليا المصاا ر التاي

تال

وراء الميز التي اتخ تها المؤسس في مجال التكالي .

فالتميز من خلل التكالي

يالو إل نتائ تفو المستو المتوسط لباقي المنافسين.

كمااا تعتباار ه ا اإلسااتراتيجي واا ا ماان بااين اإلسااتراتيجيات األكثاار اسااتعماال فااي الساابعينيات عل ا وج ا

الخصوص بفضل أعمال" " Boston consulting groupمن خلل أثار منانا الخبار والا
الاليم المضاف تنخف

باوالي  %30 – %02من الاليم الااليال في كل مر يتضاع

 -1مصادر إستراتيجية ريادة التكلفة:

يعتال بوتر أن توج وسيلتين تمكن المؤسس من اكتسا
 الرقاب عل عوامل تطور التكالي -إعا تكيي

ميز التكلف المنخفض :

فيها تراكم اإلنتا ".

3

4

Les facteurs d’évolution des coûts

سلسل الاليم Remodeler la chaîne des coûts

و ه ا ا مااا يعنااي أن المؤسس ا يمكنهااا أن تتبن ا بطاار مختلف ا فاعلي ا

اإلنتا  ،التوزي  ،و التسوي .

يباين أن" تكاالي

 efficienteكاال ماان اإلب ا ا ،

 5-5الرقابة على عوامل تطور التكاليف:

 1شارلزهل و جاريث جونز  ،مرج ساب  ،ص .109:
2

Michael porter : op ,cit p :84.
- Gérard caribaldi , op ,cit: p.55.
4
- Michael porter, Même ouvrage, p:128.
3
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إن وضااعي المؤسس ا فيمااا يخااص التكااالي

المضيف للاليم  ،ألن سلو التكالي

الالول بأن هنا عشر عوامل ما

يتوق

1

تاانجم عاان ساالو ه ا األخياار فااي كاال نشاااط ماان األنشااط

عل العوامل الهيكلي و التاي تسام بعوامال تطاور التكاالي  ،يمكان

لتطور التكالي

في المؤسس .

أ-الرقابة على اقتصاديات الهرمEconomie d’échelle :
اقتصا يات الهرم ( الاجام) يالصا بهاا عملياات خفا

واس  ،2و تمثل الال ر عل توزي التكالي
تشمل ها التكاالي

تكاالي

الثابت عل اجم كبيار مان اإلنتاا أاا مصاا ر اقتصاا يات الهارم ،و

شاراء اآلالت ،تكاالي

اإلعلن و الباث و التطوير.

تكلفا إنتاا الواا المارتبط باإلنتاا علا نطاا

عملياات إعا ا اآلالت للتشاغيل  ،تكاالي

التجهيازات ،تكاالي

كمااا يوج ا مص ا ر آخاار القتصااا يات الهاارم يتمثاال فااي الال ا ر عل ا اإلنتااا عل ا نطااا واس ا بمااا يمكاان

المؤسس من الوصول إل تالسيم العمل بشاكل كبيار و ها ا ماا ياؤ

إلا التخصاص ،و الا

خبر العاملين تعني امتلكهم الفرص لزيا كفاء اإلنجاز مما يؤ

التكلف ) .

تأثير ايجابي علا اإلنتاجيا  ،لا ألنا يمان العااملين الالا ر علا اكتساا
ب-الرقابة على التعلم.Apprentissage :

إن تكلفا نشااط ما عم للاليما يمكاان أن تانخف

المهاار فاي تأ يا مهاام معينا ( زياا

إل خف

ما الوقات بسااب

با ور ينطاو علا

ينماي الفاعليا ،

الخبار و الااتعلم الا

فآثار التعلم هاي بمثابا وفاورات فاي التكلفا تنات عان الاتعلم مان خالل التطبيا العملاي ،فعلا سابيل المثاال ياتعلم

العامل بالتكرار ما هاي أفضال طريالا لتنفيا المهما  ،بمعنا آخار تاز ا إنتاجيا العامال علا ما ار الوقات ،وتاز ا
أهمي أثار التعلم عن تكرار عملي معال تكنولوجيا ،ايث تز ا أهمي أثاار الاتعلم فاي عمليا تجميا تاتاو علا

 5222خطااو معال ا مالارن ا بعملي ا تجمي ا تاتااو  522خطااو بساايط  .وعن ا رساام منان ا متوسااط التكلف ا فااي

األجل الطويل ،نج ان اقتصا يات الاجم تتضمن التار واالنتالال عل طاول المنانا ( ماثل مان  Aإلا ) B
كما هو موض في الشكل رقم  ،53-0كماا أن تااليا أثاار الاتعلم يتضامن التااول لكامال المناا باتجاا األسافل
التكاالي

( كما هاو الااال مان  Bالا  .)Cفاآللياات التاي يمكان للاتعلم مان خللهاا تخفاي

متنوع  ،كتاسين البرمجا  ،تاساين فاعليا اليا العاملا  ،تغييار فاي مفهاوم المنات بالشاكل الا

ما الوقات متعا
ياؤ

و

إلا تساهيل

عملي التصني أكثر فأكثر ،إجاراءات مان شاأنها أن ترفا معا الت اساتخ ام األصاول ...الا  ،كا ل يمكان للتعلايم

أن يؤ

إل ميز التكلف المنخفض .

من خلل الاتعلم باالالر مان المنافساين ،فال ينبغاي أن يمنا الكبريااء ( االعتازاز)  l’orgueilمان الاتعلم

عن طري المنافسين ،ألن تاليل سلسل الاليم للمنااف

الوقت.

يسام للمؤسسا باكتشاا

أفكاار ج يا  ،وجيا فاي نفا

1

- Michael porter,op, cit, p:129.
2

 -شارلزهل وجاريث جونز ،مرجع سابق ،ص. 035 :
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هنااا الع ي ا ماان الوسااائل التااي يمكاان عاان طريالهااا الااتعلم ماان اآلخ ارين كالهن س ا العكسااي للمنتجااات،

ارسا ا الوثا ااائ المنشاااور كالمالا اااالت ف ااي الج ارئ ا ا  ،مال ااابلت م ا ا ماااور

المشت ار ...

المنا اااف  ،معرفا ا كا اال وس ااائل اإلنتا ااا

الشكل رقم  : 14-2اقتصاديات الحجم ومنحنى الخبرة
تكاليف
الوحدة
A
d
d
d
A
A
A
A

B
متوسط التكاليف
C

آثار التعلم

متوسط التكاليف
الحجم

المص ر :شارلزهل وجاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.031:

-

إن منان الخبر يتصل بعملي التخفي

المنظم لتكلف الوا  ،وال

م ار ايا المنت  ،وطبالاا لمفهاوم منانا الخبار  ، تأخا تكاالي

كاال ماار يتضاااع

فيهااا معا ل تاراكم هياكاال الطااائرات ،تاانخف

 %72عاان مسااتواها الساااب  ،بايااث تبلااغ تكااالي
الهيكل الثامن  %72من تكالي

الهيكل الراب ...1

الهيكاال ال ارب ا  %72ماان تكااالي

لال شكل كل من اقتصا يات الاجم وآثار التعلم ،األسا

المؤسسا عل ا م ا ار الوقاات فإنهااا تكتس ا
يؤ

إل

تصاني المنات فاي االنخفاا

بمالا ار معاين فاي

فيهااا مع ا ل ت اراكم المنتجااات ،ولال ا لواظاات ه ا العلق ا فااي بااا ئ األماار فااي مجااال صااناع

الطااائرات ،ايااث وجا فااي كاال ماار يتضاااع

انخفا

خضعت عمليا ا وثا علا

تكالي

تكااالي

الواا بنسااب

الهيكاال الثاااني ،وتبلااغ تكااالي

لظاهر منان الخبار  ،فكلماا از ا الاجام المتاراكم لا

الالا ر عل ا تاالي ا كاال ماان اقتصااا يات الاجاام وآثااار الااتعلم ،وه ا ا مااا

الوا م ارتفا مع ل تراكم المنتجات.

 -مراقبة مدى استعمال الطاقات:

تساوي اجام النشااط Niveler le volume d’activité ،يمكان للمؤسسا
استعمال الطاقات والوسائل( االستخ ام األمثل للطاقات) إن التكالي

األمثل للطاقات ،2فه التكالي

ترتف و تنخف

بارتفا و انخفا

ائماا أن ترفا مان معا ل

الثابت تول آثار سلبي عل عا م االساتعمال
مع ل استعمال الطاق المتاا .

 - لقد ظهر هذا المفهوم ألول مرة سنة 5041م في الو.م.أ من قبل المهندس  T .P.Wrightفي مجال صناعة الطائرات.
 - 1شالرزهل وجاريث جونز ،مرجع سابق ،ص.031 :
2
- Michael Porter, op, cit, p : 29.
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 الرقابة على الروابط بين األنشطة.توج بع

األنشط التي ال يمكن فهم سلو تكاليفها إال من خلل أنشط أخار  ،لا ا تساتعمل الاروابط

 Les liaisonsبااين األنشااط

األنشط فمن الممكن تخفي

اخاال سلسال الاليما أو اتا الااروابط ما الماور ين والعماالء كموجا لتكاالي

تكالي

نشاط ما بتغيير نشاط قبلي أو بع .

ها

1

 -الرقابة على االتصاالت الداخليةLes interconnexions :

فالمؤسس يمكنها أن تخف

تكاليفها بطريال جوهري إ ا قامت بانجاز بع

النشاطات المضيف للاليما

بطريال مشترك بين الوا ات ،مما يسهل و يساع عل انتالال المهار  savoir-faireبين الوا ات.
 -الرقابة على التكامل Le contrôle de l’intégration :

 -يج

عل المؤسس أن يكاون لهاا فااص منهجاي ااول إمكانيا التكامال مان ع ما  ،فالتكامال أو عا م

التكامل) ،( dé-intégrationكلهما يوفران إمكاني تخفي
فالتكامل مثل يمكن أن يخف
 -تجن

تكالي

التكالي

التكالي .

بطر ع ي :

2

اللجوء إل السو ( في اال التكامل الخلفي أو األمامي) مثل تكاالي

النالل....ال  ،كما يسم للمؤسس بتجن

المور ين أو العملء ال ين يملكون قو تفاوضي كبير .

التماوين تكاالي

ذ -الرقابة على الوقت (Le contrôle du calendrier) :

من خلل استغلل مزايا االاتفاظ بالتال م  Précurseurأو االنتظاار قبال االنا فا  ،فالمؤسسا يمكنهاا أن

تاالا مياز التكلفا المنخفضا إ ا كانات هاي الساباق فاي التاار  La première à bougerكاختيارهاا ألفضال
موق  ،أو توظيفها ألفضل الطاقات البشري (عمال) قبل اآلخرين ،ففاي بعا

التكلف ا المنخفض ا إال إ ا كناات الساااب فااي التااار  ،أمااا فااي بع ا

الالطاعاات ال يمكان أن تمتلا مياز

الالطاعااات األخاار  ،يمكاان للمؤسسااات التااي

تترياث قباال أن تتاار أن يكااون لهاا نااو مان التكلفا المنخفضا  ،ألن التكنولوجيااا ماثل تتغياار بسارع  ،ممااا يااؤ

إل انخفا

تكلف بع

المنتجات.

ه -الرقابة على القياسات التقديريةLe contrôle des mesures discrétionnaire :

و ل من خلل تغييار الالياساات المكلفا و التاي ال تسااهم فاي التمياز ،فالع يا مان الالياساات التاي تانظم

أنشط المؤسس  ،غالبا ما تكون هي المسؤول
فالتالياال اإلسااتراتيجي للتكااالي

عن زيا التكالي

.

يساالط الضااوء عل ا ضاارور تغيياار ه ا الالياسااات و السياسااات التااي ال

تالو نا إل التميز ،باعتبار أن تكلف ه ا األخير تتجاوز الزيا المسمو بها في السعر.
و -الرقابة على الموقع الجغرافيLe contrôle de la localisation :

البع

-الموق الجغرافي األمثل – إن الموق ال

يتم اختيار لمختل

األنشط  ،سواء في علقتها ما بعضاها

 ،أو في علقتها م المور ين و العملء ،يمار تأثير قويا عل ع عناصر ،مثل مستو
األجور ،تكلف الوصول إل المور ين...إل .

 -1ابراهيم فرزيري ،مرجع سابق  ،ص501:
- Michael Porter, op cit, p :103.
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فامتل مزايا مهم في التكلف  ،يتوق

و منشآتها.

علا قا ر المؤسسا علا اختياار أفضال موقا جغ ارفاي لتركيباتهاا

ي -الرقابة على العوامل القاعديةFacteurs institutionnels :
تتمثاال العواماال الالاع ي ا فااي التش اريعات و الال اوانين التااي تفرضااها الساالط مثاال الاالااو الجمركي ا  ،مع ا ل

النالابات ( المساهم )....إل .
فل يج

بالرغم من أن هنا

إ ا علا المؤسسا أن تتعامال ما ها العوامال كاالاائ مسالم ال يمكان مراقبتهاا أو تخفيضاها،
ميل إل أن العوامل الالاع ي ال يمكن مراقبتها ( تخفيضها).

فعل سابيل المثاال مؤسساات النالال البار المااتم عليهاا االنضامام إلا النالابا ( المسااهم ) ،قامات بإنشااء

ف اارو ال توجا ا فيه ااا النالاب ااات أص اال ،كم ااا يمك اان للمؤسس ااات أيض ااا أن تاااؤثر علا ا الالا اوانين م اان خ االل تك ااوين
مجموعات ضغط كما تفعل المؤسسات الياباني  ،و ه ا ماا ياؤ
من أجل جل

أو الافاظ عل المستثمرين.

بابع

البلا ان إلا تغييار الالاوانين والتشاريعات

 -0إعادة تكييف سلسلة القيمة:

إن التغياار الج ا ر لوضااعي المؤسس ا فااي مجااال التكااالي

الاليم بطريال تختل

عن المنافسين ،فإعا تكيي

يااأتي أيضااا ماان خاالل إعااا تكيي ا

سلسل الاليم يوفر مصا ر ع ي لتخفي

التكالي :

سلساال
1

 -طر إنتا مختلف .

 طر ج ي في األتمت . البي بطريال مباشر عو -قنوات توزي ج ي .

البي بطريال غير مباشر .

 -موار أولي ج ي .

 طر مختلف للتكامل األمامي أو الخلفي. تاويل موق المنشآت بما يناس -عام ج ي لإلشهار.

عموما يمكن إلعا تكيي

المور ين و العملء.

سلسل الاليم أن تالو نا إل ميز التكلف المنخفض لسببين رئيسيين.

أوال :ألنهااا تساام بإعااا هيكليا كليا للمؤسسا عوضااا عاان التاسااين الاا  ،ايااث أن السلساال المكيفا

تع ا أكثاار فاعلي ا ماان سااابالتها ،ألنهااا تطاار معااايير ج ي ا للتكلف ا فااي الالطااا  ،و ق ا تمكناات بع ا

الطيران التي قامت بإعا تكيي

ااتفظت بنف

األنشط .

سلسل الاليما بتخفاي

تكاليفهاا بنساب ال تالال عان  %12مالارنا بمثيلتهاا التاي

ثانياااا :تس اام الهيكلا ا الج يا ا بتغيي اار الالاعا ا التنافس ااي للمؤسسا ا ف ااي االتج ااا الا ا

للمؤسس  ،فإعا تكيي

مؤسسااات

السلسل يمكن أن يغير عوامل تطور التكالي

في االتجا ال

يا ا عم نال اااط الال ااو

يخ م المؤسس .

- Michael porter , op cit, p : 138
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 PORTERأن ا إليجااا سلساال ج ي ا ينبغااي عل ا المؤسس ا أن تالااوم بفاااص سلساالتها و

و يضااي

سلسال الاليما الخاصا بالمنافساين و ماان ثاام تالاوم بتوظيا

أخر .

و ينبغي عل المؤسس أن تطر األسئل التالي عن كل نشاط:
 كي -كي

 كيا انهائيا؟.

تخيلتهااا(  )Son Imaginationإليجااا طاار عماال

يمكن انجاز نشاط ما بطريال مختلف ؟ و هل يمكن إلغاؤ ؟
يمكن إعا ترتي
يمك اان للتا ااال

مجموع األنشط المضيف للاليم و المترابط في بعضها البع

ما ا مؤسس ااات أخ اار أن يس اااع نا علا ا تخف ااي

التك ااالي

؟

أو ال ااتخلص منه ااا

 -3مكونات إستراتيجية ريادة التكلفة:
مان أجاال نجااا ها ا النااو ماان اإلسااتراتيجيات التنافسااي فإنا ماان الضاارور وجااو مجموعا ماان العواماال

مرتبط بالموار و الكفاءات من جه و بطريال التنظيم من جه أخر .

1

أ-من ناحية الموارد و الكفاءات:

 -اساااتثمارات ضاااخمة :باعتب ااار أن إس ااتراتيجي ري ااا التكلفا ا ال تش ااترط طاقا ا إنتاجيا ا مؤهلا ا للالي ااام

باقتصا يات الاجم فاس

بل يج

أن تتم عملي اإلنتا و بتكالي

منخفض ج ا.

 كفاء تقنية :من اجل ضمان االستخ ام السليم للموار المالي . -فعالية كبيرة لليد العاملة :من أجل تخفاي

التخفي

من التكالي  ،وه ا يتطل

الت ري

ب -من ناحية طريقة التنظيم:

المناس

وتالليال اإلخاتلالت  Dysfonctionnementو بالتاالي

للي العامل  ،كما يتطل

تصميم نظام واض .

-مراقبة التسيير :لمعرفا ماا ينفا و يساتهل بالفعال مان ماوار و مان أجال مراقبا التجاان

باين خياارات

اإلنفا و النتائ .

 -4مراحل تحليل إستراتيجية ريادة التكلفة:
يمكننااا أن نلخااص التالنيااات الما كور فااي ها ا المطل ا

إستراتيجيا للتكالي :

2

أ-

تا ي سلسل الاليم الملئم .

ب-

تا ي عوامل تطور التكالي

ت-

ث-

الخاص بكل نشاط مضي

تا يا ا سلس اال الاليما ا للمنافس ااين ،تا يا ا التك ااالي
التكلف .

ماان خاالل الت ا كير بالم ارااال التااي تتطل ا

تالاايل

صاياغ إساتراتيجي تنافساي تها

للاليم .

الخاصا ا بالمنافس ااين وتا يا ا مص ااا ر االخ ااتل

ف ااي

إلا تاساين الوضااعي التاي تاتلهاا المؤسسا فااي مجاال التكاالي

ماان

خلل ممارس الرقاب عل عوامل تطور التكالي

أو من خلل تكيي

سلسل الاليم .
- Gerard Garibaldi, op ,cit, p:56
-Michael porter, op, cit, p :150.
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ج-
ح-

التأك من أن الجهو المب ول في خف

التاال من استمرار إستراتيجي تخفي

 -9مزايا إستراتيجية ريادة التكلفة:

التكالي

التكالي .

لن تا من التميز( الجو ).

يار شاارلزهل و جاونز أن أفضال طريالا لمناقشا الم ازياا المرتبطا بكال إسااتراتيجي تنافساي عاما تلا التاي تجاار
فااي ظاال نمااو

بااورتر للعواماال الخماا  ،اي ااث تعاا العواماال الخمساا بمثاباا ته ياا ات ماتملاا ماان المنافس ااين،

المور ين ،العملء ،المنتجات الب يل  ،وال خلء الج .

ويجا ارئا التكلفا الامايا مان المنافساين فاي مجاال الصاناع اعتماا ا علا م ازياا التكلفا التاي يتمتا بهاا ،كمااا أن
تكااالي

ارئا التكلفا تعنااي أنا سااو

يكااون أقاال تااأثر ماان منافسااي بارتفااا أسااعار الما خلت نظا ار لوجااو مااور ين

لا يهم قااو تفاوضااي عاليا  ،كمااا أنا سااو

يكااون أقاال تااأث ار بانخفااا

بال ر تفاوضي عالي  ،وايث أن إستراتيجي ريا التكلف تتطل

األسااعار إ ا مااا كااان هنااا عماالء يتمياازون

االستاوا عل اص كبير مان الساو  ،لا ا يالاوم

رائ التكلف بشراء كميات كبير نسبيا اعماا با ل قوتا التفاوضاي فاي مواجها الماور ين ،وا ا ماا ظهارت منتجاات
ب يلا فااي السااو يسااتطي ارئا التكلفا أن يخف ا

أسااعار لاساام المنافسا لصااالا أو االاتفاااظ باصاات السااوقي ،

وفي األخير نستطي الالول بأن المزايا التي يستاو عليها رائ التكلف تساهم فاي إرسااء عوائا الا خول اياث تجا

المؤسس ااات األخ اار نفس ااها غي اار ق ااا ر علا ا

خ ااول مج ااال الص ااناع ومنافسا ا ارئا ا التكلفا ا م اان اي ااث التك ااالي

واألسعار.

المطلب الثاني :إستراتيجية التميز.
 -يتجسا الها

مان إساتراتيجي التمياز la différenciationفني تااليا الم ازياا التنافساي و لا ماان

خلل ابتكار منت ينظر إلي المستهلكون عل أن منت متفر "

1

إن قا ر المؤسسا التاي تالاوم علا التمياز مان خالل إشابا ااجا العميال بطريالا ال يساتطي المنافساون

مااكاتهاا ،تعناي أن المؤسسا تساتطي فار

سااعر عاالي علا منتجاتهااا ( ساعر يعتبار أعلا مان متوساط السااعر

الساائ فااي الصااناع ) .إن الالا ر علا زياا اإليا ار ات ماان خاالل فاار

أساعار عاليا ( با ل ماان تخفااي

التكلفا

كما يفعل رائ التكلف ) يسم للمؤسس التي تعتم عل إساتراتيجي التمياز باالتفو علا المنافساين وتااليا أرباا

أعل من المع ل المتوسط.

 -فالتميز يالو إل نتائ و أربا تفو المعا ل المتوساط الساائ إ ا كانات قيما التمياز فاي نظار العمالء

تفو التكلف اإلضافي المتوقع من جراء ه ا التميز.

2

إن السعر االستثنائي العالي عاا ماا يكاون أعلا بكثيار مان الساعر الا

يفرضا ارئا التكلفا  ،و ي فعا

المستهلكون ألنهم يعتال ون أن جو المنت تستا الفر في السعر ،و يلاظ أن أسعار سيارات مرساي

ارتفاعا في الواليات المتا مالارنا بأوروباا نظا ار ألنهاا تتباوأ مكانا ممياز فاي أمريكاا ،وعلا نفا

إنتا السيار من طراز بي أم دبلياو ال تتفاو كثيا ار فاي تكاالي

أكثار

المناوال نجا أن

إنتاجهاا مالارنا بإنتاا سايار هونادا ،و لكان ساعر

 - 1شارلزهل و جاريث جونز  ،مرجع سابق ،ص .122:
- Michael porter, op cit, p:153

2

103

الفصل الثاني :دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية
األولي يتا

بمعرفا العمالء ،إ يتصاورون أن اماتل سايار باي ام دبلياو هاو أمار مهيا
الاااال ينطب ا عل ا ساااعات رولكااس ،التااي ال تبلااغ تكااالي

أجل ا الكثياار ،و نف ا

يساتا أن يا ف مان

إنتاجهااا ا ا ا مرتفعااا ،كمااا أن

تصااميمها لاام يتغياار كثيا ار لساانوات ع ي ا  ،إال أن المسااتهلكون يابااون ش اراء و اقتناااء رولكااس لمااا يتصااورون ماان

اقتران الجو المتفر به الساعات.
 -1تكلفة التميز :

 -إن إسااتراتيجي التميااز غالبااا مااا تكااون مكلف ا  ،فالمؤسس ا يج ا

معين ا ماان أجاال

أن تلتاازم بتكااالي

امتل خاصي متميز و ه ا من خلل تطبي أنشطتها المضيف للاليم بطريال أفضل من منافسايها ،فعلا سابيل
المثااال ماان أجاال صااناع مناات يتميااز بايااا اقتصااا ي طويلا مالارنا بالمناااف
متع

أو تكلف أكبر.

فتكلفا ا التمي ااز تا ارتبط بعوام اال تط ااور تك ااالي

فها ا يمكاان أن يتطل ا

األنش ااط المض اايف للاليما ا و الت ااي تجلا ا

للمؤسسا  ،1إن العلق ا بااين الخاصااي الفري ا لمؤسس ا مااا و عناصاار التكااالي
منهما باآلخر.

ماوا أولي ا

( تولا ا ) التمي ااز

يمكاان أن تأخ ا شااكلين ي ارتبط كاال

أ -عوامل التميز و التفر يمكن أن تؤثر  agirعل عوامل تطور التكالي .
ب -عوامل تطور التكالي

يمكن أن تؤثر عل تكلف التفر و التميز.

ففااي إطااار باااث المؤسس ا عاان التميااز فإنهااا غالبااا مااا تمااار تااأثي ار ساالبيا عل ا عواماال تطااور التكااالي

لنشاط ما و ه ا ما يؤ

طواعي إل زيا التكالي .

و بالت ااالي ف ااإن عوام اال تط ااور التك ااالي  ،تلعا ا

المنافسون لهم نف

و ار مهم ااا ف ااي نج ااا إس ااتراتيجي التمي ااز ،ف ااإ ا ل اام يك اان

الوضعي المتعلال بمواجه عوامل تطور التكالي  ،فإن من غيار الممكان أن تكاون لهام تكلفا

تميز واا  .فالمؤسس التي تتب إستراتيجي التميز تسع إ ن للوصول إلا االا تكاون فيهاا تكاليفهاا متسااوي أو
متالارب م منافسيها ،من خلل تخفي

 -2مصادر التميز:

تكالي

كل من المجاالت التي ال يكون لها انعكا

لال رأينا فيما سب بأن إستراتيجي التميز تعتم عل افت ار

عل التميز.

أساساي هاو أن المساتهل مساتع لا ف أساعار عاليا

مالابل منت متميز ،ويمكن تاالي ه اإلستراتيجي بع طر :

2

 -تميز في أسعار البي .

 استخ ام أسلو معين في تسوي المنت . المنت يكون بنوعي عالي . -تخفااي

تكااالي

العماالء :فكاال مااا يمكاان أن تالااوم ب ا المؤسس ا ماان أجاال تخفااي

التكااالي

الكلي ا

المتعلال ا باسااتعمال مناات مااا ماان قباال العمياال يعتباار ماان بااين مصااا ر التميااز 1 .و ماان أجاال ل ا يمكاان
للمؤسس أن تستعمل الوسائل التالي :
- Michael Porter, op, cit, p: 162

1

 -2اسماعيل يحيى التكريتي،مرجع سابق ،ص.415
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 -تخفي

تكالي

 -تخفي

التكالي

 تخفي -تخفي

التوزي .

المع الت الضروري الستعمال المنت .

التكالي

المباشر الستعمال المنت مثل تكالي
الغير مباشر الستعمال المنت .

الي العامل  ،الطاق الصيان .

 -تحويل تكاليف التميز إلى ميزة تنافسية:

من خلل استغلل كل مصا ر التميز الغير مكلفا  ،فالمؤسسا يمكنهاا أن تا عم مياز التفار للع يا مان

األنشااط بسااعر تكلفا إضااافي أقاال 2.و لا بتاسااين التنسااي الا اخلي أو ماان خاالل تاسااين علقتهااا بااالمور ين و
تاسين طر التوزيا  ،...كماا يمكنهاا أيضاا ان تغيار منتجاتهاا ما تفاا

أما األنشط األخر المسته ف والتي تكون لها األولوي فاان تكاليفهاا تانخف

إضااف الخصاائص المكلفا فاي المنات .

التالليل من األخطاء و العيو في المنتجات من شأن أن ياللل من تكالي

خ مات ما بع البي .

 -3مراحل تحليل إستراتيجية التميز:

يمكن ان نلخص مراال التاليل الضروري لتا ي عوامل التميز كمايلي:

عنا ما ترتفا

رجا التمياز .كماا أن

3

التا يا ا الا ا قي للمش ااتر الااليال ااي ،إن المرالا ا األولا ا ف ااي تالي اال التمي ااز ترتك ااز علا ا تا يا ا المش ااتر

أ-

الااليالي .le véritable acheteur

-

تا ي سلسل الاليم الخاص بالعميل والتأثير ال
ت-
ث-
-

يمكن أن تمارس المؤسس عل ه

تا ي معايير الشراء في نظر العميل و أولويات .

السلس .

تالييم العوامل الرئيسي والااليالي للتميز في سلسل الاليم الخاص بالمؤسس .

اسا

تكلف المصا ر الرئيسي للتميز .

اختبااار  la configurationلألنشااط المضاايف للاليم ا والتااي تتسااب

فااي التميااز األكثاار أهميا بالنسااب

للعميل بالمالارن م تكلف التميز.

-

اختبار استمرار إستراتيجي التميز.
تخفي

تكالي

األنشط التي لي

 -4مزايا إستراتيجية التميز:
 -إن الميااز الكبياار التااي تالا

لها تأثير عل التميز.

4

وراء إسااتراتيجي التميااز تتمثاال فااي أنهااا تساام للمؤسسااات بعاازل نفسااها جزئيااا

عن المنافس المباشر في مجال الصناع  ،فعن ما تنت المؤسسات منتجات عالي التميز ومطلوب
 -بإلاا من العملء ،فإنها تج نفسها في معزل عن المنافس السعري م باقي المنافسين.

 -تتمثل الميز الثاني لإلستراتيجي التميز فاي أن عمالء المنتجاات الممياز اقال اساساي لألساعار ،عملياا

يعني ه ا أن المؤسسات ق تكون قا ر عل تمرير زيا ات في السعر إل عملئها ،ون أن يتأثر الطل

.

1

- Michael porter, op, cit, p 170
-Michael porter, même ouvrage, p :193
3
- Michael porter, même ouvrage , p :201.
2

4

 -روبرت.أ.بتس -ديفيد .لي ،مرجع سابق ،ص.445 :
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 -وأخي ا ار فااان التميااز يترت ا

علي ا وض ا ا اواجز والء كبياار فااي وج ا المنافسااين ،يج ا

عليهاا المؤسسااات التاي تفكاار فااي الا خول ،فالمنتجااات عاليا التميااز تجعاال مان الصااع

أن يتنافسوا م المؤسسات الالائم .

أن تتغل ا

علا الا اخلين الجا

المطلب الثالث :إستراتجية التركيز.
تعاار اإلسااتراتيجي العام ا الثالث ا بأنهااا" إسااتراتيجي

لمساع المؤسس عل فئ عملء معين
عل عك

" تصاامم إسااتراتيجي التركيااز

التركياازLa concentration

اخل الصناع .

كل من استراتيجيات ريا التكلف و استراتيجيات التمييز ،التي تصمم مان أجال ساو أوسا أو

عل مستو الصناع ككل ،تتمثل الفكر األساسي وراء إستراتيجي التركيز في
تخص ااص أنش ااط المؤسساا

1

بط اار ال تس ااتطي المؤسس ااات األخاار

ات خط ااوط اإلنتااا العريضا ا (التك ااالي

المنخفضا أو التميااز) أن تمارسااها أيضااا ،تتول ا الاليم ا المتفوق ا و الرباي ا األعل ا عن ا ما ال تسااتطي المؤسسااات

التخصص أو تسيير ه األنشط كما تفعل المؤسس التي تتب إستراتيجي التركيز.
االفت ار

و تستمر في ج
مناه ااا رقعا ا أوسا ا

األساسي إلستراتيجيات التركيز هو أن المؤسس تستطي ج

ع

متزاي من العمالء الجا ،

تكرار ااالت شاراء العمالء الالاائمين ،يسااع ها علا التوسا و امتا ا ها إلا عمالء جا فاي
لتالا ا يماتها .وما ا

لا ا تكا ارار ع ااو المش ااترين مه اام بص ااف خاصا ا للمؤسس ااات الت ااي تتبنا ا

استراتيجيات التركيز ألنهم يكونون مااطين علما بخ مات المؤسس و أقل ااتماال باساسي السعر.
تتكون إستراتيجي التركيز من متغيرين ( أسلوبين).2

 إستراتيجي التركيز من خلل التكلف المنخفض . La concentration fondée sur les coûts -إستراتيجي التركيز من خلل

التميز. La concentration fondée sur la différenciation

و يبين الشكل رقم 51-0ها ين الناوعين المختلفاين مان اساتراتيجيات التركياز و مالاارنتهم بإساتراتجي رياا

التكلف و إستراتيجي التميز.

و لتالرير أ من الالطاعات السوقي يتم التركيز عليها ،فل ب من تا ي م

معرفا  :اجام الالطاا  ،ربايا الالطاا  ،ما

شا قااو التنااف

الخما

جا بي الالطا

3

بناءا علا

فاي الالطااا  ،األهميا اإلساتراتيجي للالطااا

بالنسب للمنافسين الرئيسيين ،و أخي ار التواف بين إمكانيات المؤسس و ااجات الالطا السوقي.
 -و بالنسب أل من الطريالتين يتم استخ ام الم اخل المناسب لكال طريالا ففاي ظال الطريالا األولا ياتم

اسااتخ ام نف ا

أن اوا الم ا اخل المتبع ا لتخفااي

التكلف ا فااي ظاال إسااتراتيجي ريااا التكلف ا  ،أمااا فااي ظاال الطريال ا

الثاني فيتم استخ ام أنوا الم اخل المتبع لتمييز المنت في ظل إستراتيجي تميز المنت للسو الواس .

 -1روبرت.أ .بتس-ديفيد لي ،المرج نفس ،ص434 :

-Michael porter, op cit, p :.97

2

 -3عمار بوشناف ،مرجع سابق ،ص . 44 :
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الشكل رقم  19-2أنواع اإلستراتيجيات التنافسية العامة
تقديم منتجات إلى العديد

تقديم منتجات إلى مجموعة

واحدة من المستهلكين
تقديم منتجات ذات سعر

منخفض إلى المستهلكين

من أنواع المستهلكين

التركيز على إستراتيجية

إستراتيجية ريادة التكلفة

التركيز على إستراتيجية

إستراتيجية التميز

ريادة التكلفة

تقديم منتجات متفردة

التميز

أو متميزة إلى المستهلكين

المص ر  :شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.404 :

 -1التركيز من خالل التكلفة المنخفضة:
تتمثل عوامل نجا إستراتيجي التركيز من خلل أسلو التكلف المنخفض في:
فالط.

1

 -الباث عن فئ مسته ف لها ااتياجات خاص و من ثم التركيز عل التكلف من أجل خ م ها الفئا

 -تركيز الجهو و النفالات من أجل خ م ه الفئ المسته ف .

من األفضل استه ا

فئ معين تكون لها ااتياجات ما و و ل من أجل التركيز الجي عل التكالي .

 ع م التر في االستثمار من أجل خ م ه االاتياجات الما و . -جعل التاكم في التكالي

من ثالاف المؤسس .

و مثاال ها اإلساتراتيجي ماا تالاوم با سلسال الفناا
الواليات المتا أو سلسل فنا

المتخصصا علا سابيل المثاال فنا

 la Quintaو التي تسته

-0التركيز من خالل التميز:
يتطل

نجا ه اإلستراتيجي ما يلي:

 -خل و توفير عرو

فالط رجال األعمال.

2

تكون فيها الاليم التي يوليها العملء للمنت تبرر السعر المفرو

 -أن تكون الخ مات المال م للفئ المسته ف متغير و غيار ثابتا مان أجال تفاا

بسرع .

 -استه ا

 D’autorouteفااي

.

التالليا و التااا المنافساين

فئ ما و من أجل الفهم الجي إلبعا التميز.

 إبالاء التركيز عل ااتياجات الفئ المسته ف .- Gérard Garibaldi , op, cit, p :70
- Gérard Garibaldi, même ouvrage, p71

1
2
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 يفضل اختيار فئ لها ااتياجات قوي و أكثر اساسي للتمايز. -العمل عل إعطاء و توفير تمايز واض .

 و يمكاان الالااول ماان خاالل مااا تال ا م أن الوضا األساوأ للمؤسس ا هااو أن تكااون موجااو عنا تالاااط ه ا

اإلستراتيجيات العام  ،كما هو مبين في الشكل أ نا .

ألن من غير الممكن أن تالوم المؤسس ببناء ميز تنافسي االيال في مثل ه الوضعي  .وألن ع م االختياار باين

مختل ا

لي

ه ا اإلسااتراتيجيات يسااب

لهاا خياار واضا الا

ماان المسااتغر إ ا ،أن المؤسسااات التااي

تصاارفات إسااتراتيجي مضااا  ،ولااي

يضامن الاا األ نا مان األ اء و الارب فاي قطاعهاا هاي التاي تنهاار مبكا ار فاي االا

األزما  .وتجا ر اإلشااار إلا أنا بإمكااان المؤسسا اشاتالا إسااتراتيجيات أخاار ماان خاالل اإلسااتراتيجيات التنافسااي
العام و ل وف الوضعيات والموق

التنافسي في زمن معين.

الشكل رقم  : 19-2ملتقى اإلستراتيجيات التنافسية العامة

نطاق واسع
مستهدف

التمييز

السيطرة من خالل التكاليف
تكاليف منخفضة استهداف

التميز استهداف واسع

واسع

الوضعية
األسوأ

نطاق محدود
مستهدف

التمييز استهداف محدودة

تكاليف منخفضة

استهداف محدودة

SOURCE : Gérard Garibaldi ,op ,cit, p :72

المطلب الرابع:الميزة التنافسية.
ق يتبا ر إل

اآلخر؟ و ما هو السب

أ هان الكثير سؤال مفا  :ما هو السر في نجا
في األ اء المتميز والمتواصل لع

من أشهر المؤسسات العالمي ؟

و ما هي الالاع التي ترتكز عليها مزاياهم التنافسي ؟
إن اإلجاب

تكمن في نجا

بع

إستراتيجيتها التنافسي  ،فهنا

الكثير من المزايا التي تعو عل

المؤسسات من التفكير استراتيجيا  ،و هات المؤسسات هي التي تتفهم ظرو
السائ

في الصناع التي تمارسها و أيضا تتعر

تنفي اإلستراتيجيات بنجا  .و سنتناول في ه ا المطل
أوال :ما هو مفهوم الميز التنافسي ؟

المؤسسات و فشل البع

عل جوان

الضع

ثلث أسئل عل

بيئتها الخارجي و قو التناف

ال اخلي ات تتمكن من صياغ و

رج كبير من األهمي .

ثانيا :ما هي مصا رها؟
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ثالثا :و ما هي العوامل التي تؤثر عل استمرارها؟
 -1مفهوم الميزة التنافسية.
مر ل

يصع

في نظر تال يم تعري

إل اختل

لنخلص إل تعري

قي للميز التنافسي باعتبار ه األخير يكتنفها نو من الغمو

و جهات نظر و تجرب الممارسين في المي ان و نااول أن نستعر

أكثر ق ووضو فاس

تعاري

،و

مختلف

 M.Porterفإن من الغير ممكن فهم الميز التنافسي إ ا اعتبرنا

و أخ نا المؤسس بشكل عام ،فالميز التنافسي تنشأ من خلل عمليات ،التصني  ،التجاري  ،التوزي ....ال و كل
نشاط يمكن أن يساهم في وضعي المؤسس  ،من جان

للميز التنافسي أن تنشأ من مصا ر متع
التعريف الثاني :يركز التعري

التكلف و يخل قاع للتميز فعل سبيل المثال يمكن

كأن يكون للمؤسس نظام توزي

و تكالي

ج منخفض .

1

الثاني عل متوسط مع ل الرب السائ في مجال ما ،بايث نستطي

الالول بان مؤسس تمتل أو تستاو عل مزايا تنافسي عن ما يكون مع ل رباها أعل من المتوسط السائ في
مجالها الصناعي كما نالول بان مؤسس تستاو عل مزايا تنافسي مستمر أو ائم عن ما تكون قا ر عل

الافاظ عل مع ل الرب العالي عل م ار ع

التعريف الثالث ( :التعري

من السنوات.

المستن إل عوامل التنافسي ) يركز معظم م راء المؤسسات عل ثلث عوامل و

هي  :السعر ،الجو  ،و التكلف و كان تواترها عل

التوالي %11.75 ،%59.75 ، %07.5 :و بناء عل

ل فإن الميز التنافسي يمكن تعريفها عل أنها تال يم منت
التعريف الرابع :تعر

األه ا

المنت  ،مع ل الرب  ...ال

و جو عالي و سعر مالبول من قبل الزبائن.

الميز التنافسي بأنها " الال ر عل

من رباي و نمو و استالرار و توس و ابتكار".

من خلل التعاري

2

الصمو أمام المنافسين بغر

3

تاالي

4

السابال نستطي الالول بأن الميز التنافسي هي ل

النشاط  ،العامل ،الوضعي ،

يتوفر لمؤسس ما ون غيرها مما يجعلها تتمت بوض تنافسي أفضل أمام

المؤسسات األخر طالما كانت قا ر عل الافاظ عل استم ارري ه الميز .
1-1العناصر المحددة للميزة التنافسية:

هنا عنصرين أساسيين يساهمان في تا ي مع ل رب المؤسس و تا ي عما إ ا كانت ه

تمتل مزايا تنافسي أم ال.5

األخير

أوال :مال ار الاليم التي يوليها المستهلكون لمنتجات و خ مات المؤسس .
ثانيا :تكالي

إنتا المؤسس .

وبصف عام يكمن الالول ،أن كلما ارتفعت الاليم التي يوليها العملء لمنتجات المؤسس  ،كلما ارتف
- Michael Porter , op, cit, p49.
2

1

 -شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.500:

% 52 من المستجوبين كروا  :السعر  ،الجو  ،و التكلف .

 -3عمار بوشناف ،الميز التنافسي في المؤسس االقتصا ي  ،رسال مال م لنيل شها ماجستير في علوم التسيير  ،0220جامع الجزائر ،ص.52 :

 -4فريد النجار ،المنافس و التروي التطبيالي ،مؤسس شبا

الجامع اإلسكن ري  ،0222 ،ص.55:

 -5شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص504. :
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السعر ال
و يج

يمكن للمؤسس أن تفرض عل ه المنتجات.

تفرض المؤسس لسلع أو خ م ما ،يكون عا

مراعا أن السعر ال

يوليها العملء لتل السلع أو الخ م  ،و ل ألن العميل يستأثر ببع

بالفوائ

الاليم في إطار ما يسمي االقتصا يون

االستهلكي .

نظ ار ألن المؤسس تتناف

ويستطي العميل أن يفعل ل

العميل ،و من ثم يتعين عل المؤسس أن تفر

اقل من الاليم التي

م المؤسسات األخر من أجل مصلا

أسعار منخفض  ،عما إ ا كانت في وض المور الماتكر.
ا

ه ا فضل ،عن أن من المستايل أن تالسم السو إل شرائ إل ال رج التي تستطي المؤسس بمالتضاها أن

تا

سع ار مناسبا لكل عميل ،بايث يعك

االقتصا يون إل

ما يسم

ه ا السعر التالييم الفر

بالسعر التافظي للعميل ،له

األسبا

لاليم كل منت  ،و ل

نج أن السعر المفرو

ما يرجع

أن

 ،يميل إل

يكون أقل من الاليم التي يوليها العملء للمنت و يوض الشكل الموالي تل المفاهيم.
إ يمكن أن تر أن قيم المنت بالنسب للعميل أو المستهل = V

و أن السعر ال

إنتا ه السلع C= .

يمكن أن تا

المؤسس لمنت ما في ظل ضغوط تنافسي معين = Pو إن تكالي

الشكل رقم  :17-2العالقة بين سعر المنتج ،التكلفة والقيمة

V-P
P-C
V
P
C
االستهلكي  V-Pو تاال المؤسس أربااا طالما أن
بينماجونزالفائ
P-C
المؤسسر= :
إن هامم رب
مرج ساب ص
جاريث
شارلزهل و
المص

 ، P>Cوالاظ أن الفر .221
بين Pو  Vيتا

المستا ث من قبل المؤسس

الضغط التنافسي في األسوا

من خلل ش

الاظ أن الاليم

يمكن قياسها بالفر بين  Cو  (V-C) Vو تصل المؤسس إل

بواسط تاويل الم خلت  Cإل منت يرمز ل المستهلكون

الاليم

خل

v

و يمكن للمؤسس أن تزو مستهلكيها بمزي من الاليم من خلل تخفي

المنت أكثر جا بي باعتما تصميم أفضل و جو أعل ...ال .

قيم  Cأو من خلل جعل

 -2مصادر الميزة التنافسية.لال ارج  M. PORTERمصا ر تطور الميز التنافسي

1

في

مؤسس ما إل كيفي تخطيط و أ اء األنشط المختلف  ،فوظيف المؤسس يمكن تالسيمها إل نشاطات متنوع .

- Michael.Porter ,l’avant age concurrentiel des nations, Inter édition, 1993 , paris, p 43.

1
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بايث أن كل نشاط من ه األنشط يضي

من قبل المؤسس تالا

فالمؤسس

امتل

بالسعر ال

قيم بالنسب للعميل ،وفي األخير الاليم النهائي المضاف

يالبل العميل فع مالابل الاصول عل

منتجات و خ مات المؤسس ،

ات مر و ي طالما أن ه الاليم تفو التكلف اإلجمالي للعمليات التي يتعين الاليام بها ،من أجل

ميز تنافسي عل

اسا

المنافسين يج

عل المؤسس سواء أن تالتر عل

عملئها قيم مماثل

للاليم المالترا من المنافسين ،و لكن تكون أكثر فعالي في اإلنتا بمعن آخر أن تسيطر من خلل التكالي
 Domination par les coûtsأو أن تالوم بأنشط فري و متميز  ،و التي تول قيم نهائي كبير تسم بفر

أسعار مرتفع إستراتيجي التمييز  Stratégie de différenciationوكما قلنا سابالا فإن األنشط موضو
المنافس في صناع ما يمكن تصنيفها في فئات معين في إطار ما يسم

ب  :سلسل الاليم .

 -وق خلص  M. PORTERإل أن التكلف المنخفض و التميز يمكن اعتبارهما بمثاب إستراتيجيتين

أساسيتين لخل الاليم و تاالي الميز التنافسي .
ولكن السؤال المطرو هو كي

تستطي المؤسس خف

بالنظر إل منتجات المنافسين ات تتمكن من خل قيم متفوق .؟

مع الت هيكل التكلف و تنوي منتجاتها



و في ه ا المجال ير كل من  Charles and Gareth Jonesبان الكفاء  ،الجو  ،التج ي  ،و

االستجاب لااجات العميل 1يمكن اعتبارها أربع عوامل أساسي لبناء الميز التنافسي بغ

النظر عن مجالها

الصناعي أو منتجاتها و رغم أننا سنناقم كل عامل بشكل منفصل  ،إال أن هنا علق متشابك تضمهم ،فعل

سبيل ا لمثال ،نستطي الالول أن الجو المتفوق يكمن أن تالو للكفاء المتفوق  ،بينما التج ي ي عم الكفاء و
الجو و االستجاب لااجات العميل.

 إرج إل المباث الراب من الفصل األول.
1

 -شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.501 :
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الشكل رقم :18-2األسس العامة لبناء المزايا التنافسية
الجودة المتميزة
الميزة التنافسية
التكلفة المنخفضة التميز

رد فعل التميز
تجاه حاجات العميل

الكفاءة المتميزة

التجديد

المص ر :شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.220 :

 -1-2الكفاءة  : Efficienceما المؤسس إال أ ا لتاويل الم خلت إل مخرجات فالكفاء هي
العلق بين النتيج الماصل و الموار المستخ م  ،1أ

الوصول إل النتائ المرغوب من خلل الا األ ن

للموار ( أ ن وقت ممكن ،جه ما و  ،اقتصا الموار ).....
الكفاء

إن أبسط قيا

للكفاء يتمثل في مال ار الم خلت المطلوب إلنتا

مخرجات معين  ،ه ا يعني أن

الكفاءة =
و كلما كانت المؤسس أكثر كفاء كلما قل مال ار الم خلت المطلوب إلنتا مخرجات معين .

2

 -2-2الجودة :إن المنتجات ات الجو هي السل و الخ مات التي يمكن االعتما عليها و الثال

بها النجاز الوظائ
ملب

المصمم أل ائها  ،و ه ا المفهوم ينطب عل مجاالت كثير سواء كانت سيارات تويوتا أو

قامت " جاب " بتصميمها و بيعها أو قسم خ م العملء في سيم

للمنت عل الميز التنافسي تأثير مضاعفا:

بن  ،و يعتبر تأثير الجو العالي

3

أوال  :إن توفير منتجات عالي الجو يزي من قيم ه المنتجات في أعين المستهلكين ،وه ا المفهوم

الم عم للاليم يؤ

ب ور إل السما للمؤسس بفر

ثانيا :أما التأثير الثاني للجو

العالي عل

سعر عالي عل منتجاتها.

الميز التنافسي فيص ر عن الكفاء العالي و التكالي

المنخفض للوا  ،لال از ت أهمي الجو في مجال بناء الميز التنافسي بشكل كبير في السنوات الالليل  ،والش
- Olivier Meier, op, cit, p :70.
2
3

1

 -تشارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب .52 : ،

 -المرج نفس  ،ص52 :
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أن اهتمام الكثير من المؤسسات بجو

المنت ال يمكن قصر النظر إلي أن مجر طريال الكتسا

التنافسي  ،إ أن ل ق أصب في كثير من المجاالت الصناعي أم ار اتميا من أجل البالاء و االستمرار.

الميز

 3-2التجديد :Innovation
يمكن تعري

التج ي عل

أن شيء ج ي أو ا يث يتعل بطريال إ ار المؤسس أو المنتجات التي

تنتجها ،و يشتمل التج ي عل كل تال م يط أر عل أنوا المنتجات و عمليات اإلنتا و نظم اإل ار و الهياكل

التنظيمي و اإلستراتيجيات التنافسي التي تعتم ها المؤسس  ،و يمكن رؤي تطوير إنتل للمعال ال قي و نظم
اإلنتا التي تتبناها مؤسس " تويوتا" في تصني السيارات ،و تطوير شرك سوني لنظام  ، Walkmanيمكن
رؤي كل ل عل أن تج ي ات.

و ربما نستطي الالول أن التج ي

يمثل أا أهم األس

لبناء المزايا التنافسي  ،وعل الم

الطويل،

كما يمكن النظر إل المنافس عل أنها عملي موجه بواسط التج ي ورغم أن عمليات التج ي ق ال يتاال لها
النجا  ،إال أن عمليات التج ي التي تارز نجااا يمكن أن تشكل مص ار رئيسيا للم ازيا التنافسي ألنها تمن

المؤسس شيئا منفر ا ،يفتالر إلي منافسوها ،و يسم التفر للمؤسس بتسيير نفسها ،فضل عن فر
عالي لمنتجاتها أو خف

تكالي

منتجاتها بنسب كبير مالارن بمنافسيها.

أسعار

 -1-2االستجابة لحاجات العميل :

لتاالي ه ا العامل بشكل متفو يتعين عل المؤسس أن تكون قا ر عل أ اء المهام بشكل أفضل من
المنافسين في تا ي و إشبا ااتياجات عملئها ،و عن ئ سيولي المستهلكون قيم أكبر لمنتجاتها  ،مما يؤ
إل خل التميز الالائم عل المزايا التنافسي .

و بالتالي يمكن اعتبار الكفاء و الجو واالستجاب للعميل و التج ي

التنافسي  ،إن الكفاء المتفوق تمن المؤسس الفرص لتخفي
بفر

سعر عالي ،كما أن التج ي المتفو يمكن أن يؤ

الواا .

كعناصر مهم في تاالي المزايا

تكاليفها ،كما أن الجو المتفوق تسم لها أيضا

إل فر

سعر أعل أو تكلف أقل بالنسب للوا
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الشكل رقم

 :19-2تأثير الكفاءة ،الجودة ،االستجابة للعمالء و التجديد على تكلفة الوحدة و السعر.

الكفاءة

التكلفة المنخفضة للوحدة

الجودة

التجديد
األسعار األعلى للوحدة

االستجابة للعمالء
المص ر  :شارلزهل و جاريث جونز ،مرج  ،ص.905 :

 -3استمرارية المزايا التنافسية.كم من الوقت سوه ا هو السؤال ال

فاس

تستمر المزايا التنافسي بع استا اثها؟

يوجهنا  ،ما ا نعني باستم ارري المزايا التنافسي ؟

بورتر فإن الافاظ عل الميز التنافسي

يرتبط بثلث شروط.

1

 -األول :يكماان فااي مص ا ر الميااز  ،Source de l’avantageفهنااا هرمي ا فااي مصااا ر الميااز

التنافسي  ،المصا ر األقل رج ) )Les avantages mineursوالتي تكون عل مستو تكالي
و عل مستو الموا األولي  ،تكون عا سهل البلوغ من قبل المنافسين ،فيكفيهم في غال
une implantationيااوفر لهاام أيضااا عمالا رخيصا أو أن تسااتالر ببساااط بجانا

اليا العاملا

األايان إيجا توس

المؤسسا ال ارئا  ،ففااي

مجال اإللكتروني عل سبيل المثاال فالا ت الياباان و منا وقات طويال المياز التنافساي المتعلالا بالعمالا الرخيصا

لصال كوريا و هون كون  ،فالمؤسس التي أقامت فرو  implantéesفي ه ال ول ،أصبات هاي األخار
مه

بعمال ماليزيا و تايلن ا األقل تكلف  ،وه ا ما جعل المؤسسات اليابانيا تلجاأ إلا فات واا ات إنتاجيا خاار

اليابان ،من أجل متابع ه التطورات.

 -و هنااا ميااز أخ ار أقاال رج ا  ،وتتمثاال فااي ميااز التكلف ا المرتبط ا باقتصااا يات الهاارم ،عل ا مسااتو

التكنولوجيااا ،المعا ات ،الطاار أو كاال عنصاار موجااو أو يمكاان أن يكااون لا
تكنولوجيا ج ي أو منتجات ج ي لجعل ه المزايا التنافسي ق يم .

المنافسااين" فيكفااي ظهااور مناااه و

- Michael porter, l’avantage concurrentiel des nations , op, cit, p :54.
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 -المزايا التنافسي الكبر  Majeursمن ايث األهمي وتتمثل فاي :اماتل تكنولوجياا خاصا متغيار ،

تميز يتركز عل منتجات و خ مات متفوق  l’unicitéه ا النو من المزايا التنافسي يتميز بع خصائص :
كفاءات ومؤهلت ات مستو عالي ،أف ار متخصصون ،علقات قيالا وجيا

أوال :أن الاصول عليها يتطل

م العملء...

ثانيا :هاو أن  les avantages Majeursتتوقا

بصاف عاما علا سياسا االساتثمار الم عما soutenue

للوسائل الما ي  :التكوين ،الباث والتطوير...

أمااا العاماال الثاااني :المتعلا بالافاااظ علا الميااز التنافسااي و إسااتم ارريتها يتمثاال فااي عا

التنافسي  le nombre de sources d’avantageالمتوفر للمؤسس .

مصااا ر الميااز

1

فإ ا اكتفت المؤسس بمص ر واا للميز التنافسي  ،عل سبيل المثال طريالا تصاني غيار مكلفا أو ماوا

أولي بأسعار منخفض  ،فإن كل جهو المنافسين ستوج ناو إلغااء  Annulerأو التفاو علا ها المياز  ،فكال
المؤسسااات التااي تساايطر علا

الاليم الخاص بها.

السااو لما طويلا تباااث عاان تنويا مصااا ر الم ازيااا التنافسااي ماان خاالل سلساال

أماااا العامااال الثالاااث :ال ا

يساااع عل ا االاتفاااظ بااالميز التنافسااي و األكثاار أهمي ا يتعل ا بااالتطوير و

التاا يث المساتمر  efforts ininterrompus de perfectionnement et de modernisationفكال الم ازياا
التنافسي قابل للتاللي عاجل أم آجل إ ا باليت المؤسسا مساتالر (مساتفي ) مان نجاااتهاا ،ومان أجال الافااظ علا
المياز  ،يجا

متاار  Cible Mouvanteو تنماي م ازيااا ج يا فااي فتار زمنيا

علا المؤسسا أن تكااون ها

قصير تالل عن الم الزمني الضروري للمنافسين من أجل تاللي (بلوغ ما وصلت إلي المؤسس ).2
كما يرج البع

استم ارري المزايا التنافسي إل عوامل أخر .

3

أوال :عوائق التقليد.
إن المؤسسات التي تستاو عل مزايا تنافسي سو

تاال أربااا أعل من المع ل المتوسط ،و ل من

شأن أن يبعث بإشارات للمنافسين تفي أن المؤسس تمتل بعضا من الكفاءات المتميز ات الاليم العالي التي
تهيئ لها الفرص لخل الاليم المتفوق .

و طبيعي أن يااول منافسوها التعر

النجا  ،فال يصلون في نهاي المطا

إل

عل

ه

الكفاء و مااول تاللي ها ،و إ ا ما وفالوا إل ار

تجاوز المع ل المتفو

ألربا

المؤسس  ،ولكن كم من الوقت

سيستغرق المنافسون لتاللي الكفاءات المتفوق للمؤسس  .أما العناصر األخر فتب و متساوي  ،فكلما نج

المنافسون في تاللي الكفاءات المتميز في وقت أسر كلما كانت المزايا التنافسي أقل استم ارري  ،فالعامل الااسم

هنا يتمثل في الوقت.

- Michael porter, op, cit, p :55.
- Michael porter, l’avantage concurrentiel des nations, op, cit, p :55.
3

1
2

 -شارلزهل و جاريث جونز ،مرج ساب  ،ص.000-005 :
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ثانيا  :قدرة المنافسين.
طبالا لما أور  Punkaj Ghemawatإ ن الما الرئيسي لال ر المنافسين عل مااكا المزايا التنافسي

للمؤسس يتجس في أولوي االلتزامات اإلستراتيجي للمنافسين ،و يالص
التزام المؤسس بطريال خاص في انجاز و تنفي أعمالها ،أ

يالص جيماوات من وراء ل ان عال

تطوير مجموع معين من الموار و الال رات ،و

إعلن المؤسس االلتزام اإلستراتيجي سو

االستجاب إل المنافس الج ي  ،إ ا ما اقتض

تج أن من الصعوب بمكان

ل التخلي عن ه ا االلتزام و ل ل فعن ما تعلن المؤسس التزاما

طويل ايال طريال معين أل اء العمل فال يؤ

ل إل بطء مااكا المزايا التنافسي لمؤسس ما ث و بالتالي

ستكون مزاياهم التنافسي تتسم باالستمرار نسبيا.
تل

 Ghemawtaبااللتزام اإلستراتيجي،

و تال م لنا صناع السيارات األمريكي مثال عل

ل  ،فمن عام 2225م و ات عام 2275م خضعت

الصناع إل ااتكار الالل من قبل جنرال موترز ،و فورد ،كريزلر  ،األمر ال

علي تاويل كل

ترت

عملياتهم إلنتا السيارات الكبير  ،وعن ما تاول السو في أواخر السبعينيات من السيارات الكبير إل الصغير
التي تتميز باالقتصا قي استهل الوقو  ،ظهر ،افتالار المؤسسات األمريكي إل الموار و الال رات المطلوب

إلنتا

تل السيارات ،و نتيج ل ل سيطر المنتجون األجان  ،و خاص اليابانيون عل السو من خلل طر

سيارات اقتصا ي في استهل الوقو و ات جو عالي و تكلف منخفض .
ثالثا :ديناميكية الصناعة:

تعتبر البيئ الصناعي ال يناميكي من بين البيئات سريع التغير و لال استعرضنا العوامل التي تا

يناميكي و ش

المنافس في مجال صناعي معين و تميل معظم الصناعات ال يناميكي إل االستاوا عل

مع الت ع الي ج ا من تج ي المنت  ،وعل سبيل المثال الصناعات االستهلكي اإللكتروني و صناع الااس

الشخصي ،و نالص بمع ل التغير السري في مجال الصناعات ال ينامكي أن ورات ايا المنت عا ما تكون
قصير  ،وأن المزايا التنافسي يمكن أن تكون مؤقت .
تعتم استم ارري المزايا التنافسي عل

ثلث عوامل هي :م

صعوب عوائ

التاللي و ق ر المنافسين عل

مااكا التج ي  ،و المستو ال يناميكي العام في البيئ الصناعي  ،و عن ما تتسم عوائ

اليسر ،فإن ل يؤ

إل كثر المنافسين الالا رين عل التاللي  ،وتتاول البيئ إل بيئ

التاللي بالسهول و

يناميكي  ،و م تطور

عمليات التج ي عل م ار الوقت تتج المزايا التنافسي لتكون مؤقت  ،ومن نااي أخر  ،وات

اخل إطار ه

الصناعات تستطي المؤسسات بناء مزايا تنافسي أكثر استم ارري و يموم إ ا ما كانت قا ر عل

استثمارات تؤ

إل بناء و تعزيز عوائ التاللي  ،و خلل الثمانيات تمكنت مؤسس آبل من بناء مزايا تنافسي

ترتكز عل المزاوج بين نظام تشغيل المكت

و الصور ال هني للمنت المعنو  .وق من الوالء للمارك مؤسس

آبل الال ر عل تاالي مكان مرموق في الصناع  ،إال أن و في منتص
التسعينات أمكن تاللي إستراتيجيتها ،ويرج

ال

استخ ام

ل

بصف أساسي إل

طر نظام مايكروسوفت نوافذ "95و

يااكي معظم السمات التي منات آبل الال ر عل بناء و ت عيم الوالء للمارك  ،وترت

عل

ل

خول أبل
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معتر األزمات المالي بالول عام  ، 2229مما يبرهن عل

األب  ،و نخلص من ل إل الالول أن لي

أن لي

هنا شيئا ال يمكن تاللي .

هنا

من المزايا التنافسي ما ي وم إل

المبحااااث الرابااااع :العالقااااة بااااين محاساااابة التكاااااليف واإلسااااتراتيجية التنافسااااية للمؤسسااااة
االقتصادية.
لي

ت ازي ا ا ا المنافس ا إل ا توجي ا االهتمااام بتالياال عناصاار التكااالي

 -لال ا أ

إسااتراتيجي ( و

إلغ ا ار

مااسبي ) ،وهو ما يطل علي " بالتسايير اإلساتراتيجي للتكاالي "  ،بمعنا التعامال ما عناصار التكاالي

منظااور اسااتراتيجي يهاا

إل ا تااليا ا ميااز تنافسااي باإلضاااف إلاا األغ ا ار

المالياا و لاا ماان خاالل تالياال

الوض ا التكاااليفي للمؤسس ا مالارن ا م ا منافساايها ،و ه ا ا خلفااا للمنظااور المااساابي للتكااالي
الجوانا

المااسابي و الماليا التاي تعناي قيااا  ،تجميا و تصااني

األربا و لي

بغر

مان

عناصار التكاالي

اتخا ق اررات إستراتيجي أو تاالي ميز تنافسي .

بغاار

ال ا

يركااز عل ا
و

معرفا التكااالي

المطلب األول :مفهوم محاسبة التكاليف اإلستراتيجية.

ظهاار مفهااوم مااسااب التكااالي

اإلسااتراتيجي بع ا التطااورات الهائل ا التااي ا ا ثت فااي بيئ ا األعمااال ومااا

صااابها ماان إز يااا اا المنافسا وساايطر مفهااوم أساوا العمياال با ال ماان مفهااوم أساوا البااائ  ،و از يااا مفهااوم

الخف

اإلستراتيجي للتكلف .

وق نت عن ل نو من االرتباط الالاو باين إمكانيا اساتم ارري المؤسسا فاي بيئا األعماال وباين قا رتها

عل ت عيم المركز التنافسي من خلل تبناي اإلساتراتيجيات التنافساي المناساب  ،والتاي ياتم تبنيهاا بعا ارسا البيئا

ال اخليا والخارجيا للمؤسسا وماان أجاال الاصااول علا معلومااات البيئا الخارجيا البا للمؤسسا ماان تبنااي مفهااوم
المااسب التكالي

اإلستراتجي .

 -2المفهااااوم :عل ا ا الا اارغم ما اان أن الا اابع

يا اار ان ا ا ال يوج ا ا تعري ا ا

متف ا ا علي ا ا لمااسا ااب التكا ااالي

اإلستراتيجي  ،فمن الممكن تعريفهاا عموماا علا أنهاا " 1عمليا تاوفير وتاليال المعلوماات الماليا المتعلالا بأساوا

المؤسس ا ا ا  ،السا ا اايما المتعلال ا ا ا بتك ا ا ااالي

المنافسا ا ااين وهياكا ا اال التكلف ا ا ا ومتابعا ا ا ا تنفي ا ا ا إسا ا ااتراتيجيات المؤسسا ا ا ا

واإلستراتيجيات التي يطبالها المنافسون ،عل م ار ع فترات زمني متتابع "

وأول ماان اسااتخ م مصااطل مااسااب التكااالي

اإلسااتراتيجي هااو  Simmondsوكااان يالص ا بهااا " تااوفير وتالياال

البيانات المااسبي المرتبط بإالستراتيجي التنافسي للمؤسس
كم ااا تن اااول آخ اارون مفه ااوم مااس ااب التك ااالي

"Bhimani &keshtvarz 1999

اإلس ااتراتيجي علا ا أنه ااا " التا ا ابير والتال اايلت المااس اابي

المتعلال ا ا بالمؤسس ا ا والمنافسا ااين ،وبصا ااف خاص ا ا االتجاها ااات والمسا ااتويات النسا اابي للتكا ااالي

واألسا ااعار والاجا اام

والاص السوقي "
 -1رزان حسين كمال شهيد ،تحليل سلسلة القيمة ألغراض خفض التكلفة ،رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة ،كلية
التجارة ،جامعة عين الشمس ،حلب ،0224 ،ص .14 :
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من خلل ما ساب يمكان الالاول باأن مااساب التكاالي

بصااف عام ا وبتااوفير المعلومااات المتعلال ا بتكااالي
مااسب التكالي
الموق

اإلستراتيجي عن مااسب التكالي

التنافسي ،وال

اإلساتراتيجي تهاتم أكثار بالبيئا الخارجيا للمؤسسا

المنافسااين عل ا وج ا الخصااوص ،وياار الاابع
التاللي ي إنما يرج

أن مااا يميااز

بال رج األولا إلا أخا ها فاي الاسابان

يعني ب ور ق ر إ ار المؤسس المعني عل المنافسا ووضا إساتراتيجي تنافساي خاصا

بها يساع ها عل التعامل م صراعات المنافس والاليام بكاف الوسائل الكفيل بتاالي المؤسس ألها افها فاي ظال
التغيرات في الموق

يمكن أن تواجه .

التنافسي ال

 -2الفرق بين محاسبة التكاليف اإلستراتيجية ومحاسبة التكاليف التقليدية:

لخصاات بع ا
منها:1

ال ارسااات االختلفااات األساسااي بااين مااسااب التكااالي

 -توج مااسب التكالي

التاللي ي تاريخي بينما توج مااسب التكاالي

اإلشاار هناا علا أن مااساب التكاالي

التكالي
-

اهتمااام مااسااب التكااالي

اإلستراتيجي فينص

اإلساتراتيجي مساتالبلي ،ولكان تجا ر

التاللي يا تهاتم ب رجا أولا بعملياات اتخاا الالارار ،والتاي تارتبط بالمسااتالبل

م ما ينفي اإل عاء الموج لمااسب التكالي
 -ينص ا

التاللي ي ا ومااسااب التكااالي

التاللي ي بكونها ات توج تاريخي فالط.

التاللي ي ا بال رج ا األول ا عل ا البيئ ا ال اخلي ا للمؤسس ا  ،امااا مااسااب

اهتمامها عل البيئ الخارجي .

يؤخ عل مااساب التكاالي

التاللي يا إهمالهاا نسابيا للعلقاات و الاروابط الموجاو باين األنشاط ال اخليا

للمؤسس واهمالها للعلقات م المور ين والعملء ،وبالتالي إضاع الع ي من الفرص لخفا
مااسااب التكااالي

الخف

اإلسااتراتيجي

التكلفا  ،بينماا تهاتم

اإلسااتراتيجي اهتمامااا واضاااا باسااتغلل ه ا العلقااات والااروابط ،ممااا يزي ا ماان فاارص تاالي ا

اإلستراتيجي للتكلف من خلل استغلل ه العلقات.
 -3اإلطار العام لمحاسبة التكاليف اإلستراتيجية:

يتطلا

المنظااور اإلسااتراتيجي لمااسااب التكااالي

تا يا ور مااسااب التكااالي

فااي اتجاااهين ،بها

تنافسي نتيج اإلستراتيجيات التنافسي المتكامل المتبع  ،وه ان االتجاهان هما:2
أ-
ب-

تاالي ا ميااز

تا ي خصائص المنتجات المعروض وتكاليفها من قبل المؤسس .
تا ي ا هياكاال تكلف ا العمليااات المتماثل ا ل ا

المنافسااين الفعليااين والماتملااين مسااتالبل وكيفي ا مواجهتهااا.

ويوض الشكل الموالي اإلطار العام لمااسب التكالي

اإلستراتيجي .

 -1رزان حسين كمال شهيد ،مرجع سابق ،ص .13
 -2رزان حسين كمال شهيد ،المرجع نفسه ،ص11 :
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الشكل رقم  21 -2اإلطار العام لمحاسبة التكاليف اإلستراتيجية
بيئة داخلية

بيئة خارجية

قاعدة بيانات

تقنيات المعلومات وفقا لبيئة التصنيع الحديثة

اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسة

موقاااااااااااااف
تنافسي

محاساابة التكاااليف

مياااااااااااااااااازة

اإلستراتيجية

تنافسية

المص ر :رزان حسين كمال شهيد ،مرج ساب  ،ص.05 :

يوضا الشااكل الساااب كيفي ا الاصااول علا المعلومااات ماان البيئ ا ال اخلي ا والخارجيا للمؤسس ا  ،به ا

تا ي اإلستراتيجيات التنافسي المناسب واستخ امها في ت عيم مركزها التنافسي.

 : 1الدراساااات التاااي تناولااات العالقاااة باااين محاسااابة التكااااليف واإلساااتراتيجية التنافساااية

للمؤسسة االقتصادية

لال بينت راسات ع ي سابال العلق الوطي الموجو بين نظام التكالي
 -1دراسة :(1990) R.WILSON

للتكااالي

واإلستراتيجي ن كر منها:

تركاازت ال ارسا اااول توضااي أهمي ا ما خل التالياال اإلسااتراتيجي للتكلف ا فااي توضااي البعا اإلسااتراتيجي
و لا ماان خاالل المالارنا بااين الما اخل المتعا

التنافسي للمؤسس .

وق توصلت ال راس إل أهم النتائ التالي :

فااي تالياال التكااالي  ،وبمااا يساااع علا تاالي ا الميااز

1

 -أن الم اخل التاللي ي تهتم باألنشط الصناعي و المعلومات ال اخلي به

تا ي نتيجا المؤسسا مان ربا أو

خسار .

 -1ذوادي مهيدي ،مرجع سابق ،ص 11
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 -التاليل اإلستراتيجي يهتم بالمعلومات ال اخلي و الخارجي معا وبما يساهم في تاالي مركز تنافسي

للمؤسساا  ،وقاا اقتاار الباا ااث نمو جااا اسااما " المثل ااث اإلسااتراتيجي" الاا

العملء و المنافسين.

تتك ااون أض االع ماان المؤسسا ا ،

 يساااع التالياال اإلسااتراتيجي عل ا تاالي ا الميااز التنافسااي عاان طري ا اختيااار سلساال الاليم ا التااي تزي ا ماانالمساهم السوقي .

 -لمراال ور ايا المنت علق وثيال م ه

خف

التكالي

 -2دراسة  SLAGMILDERو . BRUGGEMAN

كه

استراتيجي.

تركاازت عل ا توضااي أثاار التغياار التكنولااوجي الم ارف ا لتطبي ا نظاام اإلنتااا المرن ا عل ا نظاام المااساابي

اإل اري ا و مااساابي التكااالي  .و توصاالت ال ارس ا إل ا أن ا كلمااا تغياارت البيئ ا أو اإلسااتراتيجي أو الاانظم أو
التكنولوجي ااا ف ااي المؤسسا ا كلم ااا أ

لا ا إلا ا اا ا وث مش ااكلت ف ااي الالا ا اررات و الرقابا ا ( و إن ك ااان لا ا يا اال

مشكلت أخر ) مما يعني ضرور تكي

نظام مااسب التكالي

م المستج ات .1

 -1عباد المانعم فلايح عباد اهلل ،انعكاساات إساتراتيجي المنظما علا نظاام التكاالي  ،مجلا ال ارساات الماليا و التجاريا  ،جامعا الالااهر  ،العا  ، 0جويليا

 ، 0225ص.47 :
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الشكل رقم : 21-2انعكاس اإلستراتيجية على أساليب وأدوات نظام معلومات التكاليف
 اإلستراتيجية المختارة. -ريااادة التكلفااة .

تحدد

 -التميااز.

 التركاايز.تحدد

تحدد
طرق اإلنتاج والتوزيع التي تدعم تحقيق اإلستراتيجية
تحدد
-طرق استغالل الموارد واإلمكانات .

الروابط والعالقات بين األطراف الداخلية والخارجيةتحدد
هيكل التكاليف.

تكاليف مباشرة /غير مباشرة.تكاليف متغيرة /ثابتة . :عبد ت خليج ،عبد هللا ،مرجع ساب ص .39تتتت
نقدية /غير نقدية .-إنتاجية /تسويقية /تمويلية /إدارية.

تكاليف موردين /أنشطة داخلية /ما بعد البيع-تكاليف الجودة .

-تكاليف البحث والتقرير.

أساليب وأدوات نظام محاسبة التكاليف:
أساليب حصر وقياس التكلفة.-أساليب تحليل التكلفة.

مداخل تحديد تكلفة المنتج.المعايير المستخدمة .-مؤشرات األداء

مداخل الرقابة على التكلفة .المص ر :عبد المنعم فليح ،عبد اهلل ،مرج ساب  ،ص.19:

من خلل ال راستين الم كورتين (وغيرهما) يتبين لنا ما يلي:
 -أن نظام مااسب التكالي

يع أا مالومات عم إستراتيجي المؤسس .

 -توجا ا علقا ا معنويا ا ب ااين الممارس ااات ،األس ااالي

واإلستراتيجي التي تتبناها المؤسس .

واأل وات الت ااي يس ااتخ مها نظ ااام مااس ااب التك ااالي
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المطلب الثاني :محاسبة التكاليف ومراحل اإلدارة اإلستراتيجية
لال ش

مااسب التكالي

كل من  GOVINDERJAN and SHANKعل أهمي نظم المعلومات الفعال وخاص نظاام
والمااسب اإل اري في عم إستراتيجي المؤسسا واصاولها علا مياز تنافساي  ،علا اعتباار أن
هاو الا

نظام مااسب التكاالي

وتالاويم المعلوماات المرشا للتصار اإل ار  ،يافاز السالو  ،يا عم

يالاوم بالياا

تنميا الالاايم الثالافيا التااي تا عم با ورها األها ا

اإلسااتراتيجي للمؤسسا ها ا مان جها  ،وألنا يشااكل وااا ا ماان أهاام

عناصر البيئ ال اخلي التي يمكن أن تشكل نالاط قو أو ضع
إن ت عيم نظام مااسب التكالي

في المؤسس من جه ثاني

1

إلستراتيجي المؤسس يعني توفير للمعلومات الكافي والمناسب فاي كال

مرال ا ماان م ارااال بناااء اإلسااتراتيجي وا ارتهااا ،أ المساااع عل ا تااوفير األسااالي

واأل وات المااساابي الملئم ا

لكل إستراتيجي ولكل مرال من مراال اإلستراتيجي المختار وف ما يوضا الشكل.

الشكل رقم  :22-2عالقة نظام محاسبة التكاليف بمراحل اإلدارة اإلستراتيجية
نظام معلومات مااسب التكالي

مرحلة بناء وتكوين اإلستراتيجية

مرحلة تطبي اإلستراتيجية

مرحلة تقويم اإلستراتيجية

المص ر:عبد المنعم فليح عبد اهلل ،مرج ساب  ،ص.02 :

يمكن الالول ان ور مااسب التكالي

في مختل

مراال بناء وتنفي اإلستراتيجي التنافسي يتمثل في:

أ-مرحلااة بناااء اإلسااتراتيجية وتشاامل تااوفير معلومااات عاان :المنافسااين هيكاال التكااالي  ،طاار وأسااالي
اإلنتا والبي ل يهم ،المنتجات الب يل ل يهم وخصائصها..إل .
-منتجات المؤسس وما يالابلها ل

المنافسين خاص من زاوي التكلف .

 -العلق بين المؤسس وبين مور يها وعملئها.

 -مرحلة تطبيق اإلستراتيجية :وتشتمل عل ثلث أنشط أساسي

 -تا ي األه ا

قصير الم

 تا ي السياسات والبرام . -تخصيص الموار .

(األه ا

التشغيلي )

إن التطبيا الفعااال ،إضاااف إلا كونا يضاامن نجااا اإلسااتراتيجي الجيا فإنا

قا يااؤ

اتا إلا إنالااا

اإلسااتراتيجي الضااعيف أو غياار المناسااب  ،فلالاا أثبتاات ارسااات ع ي ا أن ماان أهاام عواماال فشاال تطبي ا الالاا اررات
 -1عبد المنعم فليح ،عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .50
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اإلستراتيجي هو ع م ق ر نظم المعلومات وعل رأسها نظام المعلوماات المااسابي (نظاام مااساب التكاالي

علا

أن يالتص اار فال ااط علا ا

ارسا ا

وج الخصوص) عل توفير الال ر اللزم من المتابع لألنشط التنفي ي المختلف .1
وم اان المه اام أن نش ااير هن ااا إلا ا أن ور نظ ااام مااس ااب التك ااالي

وتاليل البيئ ال اخلي وانما يجا

ال يجا ا

أن يمتا إلا البيئا الخارجيا ( زياا فعاليا التعااون ما الماور ين والعمالء مان

خلل إمكاني مساع تهم عل تطاوير وتاساين أ ائهام ،تخفاي
من فائ عل الجمي .

تكااليفهم ،ااثهم علا االلتازام باالجو ) لماا لا ل

ج -مرحلة رقابة وتقويم اإلستراتيجية :تشتمل ه المرال ك ل عل ثلث أنشط رئيسي هي:
 مراجع عناصر البيئتين ال اخلي والخارجي والتغيرات المترتب عليهما. تا ي آثار تل التغيرات عل أ اء المؤسس . -اتخا الال اررات التصاياي .

فااي ه ا المرال ا يااتم الاكاام عل ا نجااا أو فشاال اإلسااتراتجي التنافسااي باالعتمااا عل ا أسااالي

متنوع ا منه اا م ا خل التالياال الشااامل ،م ا خل الاانظم ونظاام الرقاب ا التشااغيلي التااي تا ا
بتخصيص موار المؤسس (وهو ما ينبغي عل نظام التكالي

وأ وات

معااايير األ اء المرتبط ا

توفير مهما كان م خل التالييم المعتم ) .

ويمكن ان نلخص المراال السابال ال كر من خلل الشكل الموالي:

الشكل رقم  :23 -2محاسبة التكاليف ومراحل اإلدارة اإلستراتيجية

المتغيا ارات الت ااي تا ااؤثر

مرالا ا ا ا ا ا ا ا بن ا ا ا ا ا ا اااء

الب ائل

اإلستراتيجي

ف ا ا ااي عمليا ا ا ا اختي ا ا ااار

نمط الاليا بالمؤسس
البيئ الخارجي

ته ي ات

فرص

البيئ ال اخلي

نالاط قو

نالاط ضع

مرال ا ا ا ا ا تطبي ا ا ا ا ا

وتا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

اإلستراتيجي

اإلستراتيجي التنافسي

ريا

 -م خل إعا الهن س

التميز التركيز

التكلف

 تاليل سلسل الاليم ABC المالايي المراجعي -التكالي

المعياري

 -الموازنات التخطيطي

 م خل التالويم المتوازن-

راس تكالي

العملء

 راس تكالي ABC راس سلو التكالي -نظم التكالي

المور ين

المعياري

مرالا ا ا ا ا ا ا تال ا ا ا ا ا ااويم

اإلستراتيجي

 -التكالي

المعياري

 -م خل النظم

 -ش ا ا ا ا ا اامولي وتكام ا ا ا ا ا اال

معايير األ اء
 -المالايي

المراجعي

 -الموازنات التخطيطي

 -الموازنات التخطيطي

 م خل التاسين المستمر -م خل التكلف المسته ف

نظام محاسبة التكاليف

1

-عبد المنعم فليح عبد هللا ،مرجع سابق ص .00

المص ر :عب المنعم فلي عب اهلل ،مرج ساب  ،ص .01
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 -2مقومات نجاح نظام محاسبة التكاليف في دعم القرارات اإلستراتيجية:
قبل أن نتناول مالومات نجا نظام مااسب التكالي
اإلستراتيجي:

مفهوم نظام مااسب التكالي

في عم الال اررات اإلستراتيجي يج ر بنا أن نتناول

مفهوم نظام محاسبة التكاليف اإلستراتيجي:

1-1

لال عر  Regnodsنظام مااسب التكالي

1

اإلستراتيجي بأن النظام ال

ي عم الخط األساسي للمؤسس

للاصول او الماافظ عل الميز التنافسي من خلل عم مبا رات المؤسس في مجال او أكثر من المجاالت

األساسي للنهو

بالمؤسس .

كما يعرف  O.Brienعل ان استخ ام تكنولوجيا المعلومات بغر

تطوير المنتجات والخ مات والعمليات

واإلمكانيات التي توفر للمؤسس ميز إستراتيجي أكبر في مواجه التناف
من خلل تعري

الموجو في نف

الصناع .

نظام المعلومات اإلستراتيجي نلاظ أن يؤك عل أن تاالي الميز التنافسي يج

أن يمر عبر تال يم نظام مااسب التكالي للمعلومات المناسب لترشي الال اررات في مجاالت :
 تشكيل المنتجات والخ مات (ما يج -العمليات التشغيلي ال اخلي .

2

أن تنتج المؤسس ).

 -إمكانات وموار المؤسس .

 -البيئتا ااين ال اخليا ا ا والخارجيا ا ا اللتا ااين يعا ا ا ت ا ااوفير المعلوما ااات عنهما ااا أماا ا ار ايويا ااا فا ااي عمليا ا ا اإل ار

اإلستراتيجي  ،وباختصار فإن المطلو من ه ا النظام أن يكون نظاما تكاليفيا إستراتيجيا  :فمان جها  ،فاإن تاوفير
المعلومات عن المنافسين وعوامال قاوتهم يعتبار ضاروريا اتا يمكان للمؤسسا اختياار اإلساتراتيجي المناساب التاي

تاال لها مركز تنافسيا مناسبا .

وماان جها ثانيا  ،فااإن الوصااول إلا ها ا المركااز التنافسااي ال يتااأت إال بتااوفير نظااام التكااالي

عاان التكااالي

التااي يمكاان أن تاال ا الميااز التنافسااي  ،هيكاال تكااالي

لمعلومااات

المنافسااين ،الرقاب ا عل ا أ اء المؤسس ا فااي

السااو فااي األجلااين الالصااير والطوياال ،تااليا التفاعاال بااين مسااتويات التخطاايط والتنفيا الن لا يساام باكتشااا

فرص التاسين الممكن لتالوي العلقات (ساواء أكانات اخليا أم خارجيا ) مان أجال تااليا أقصا اساتفا ممكنا

من موار المؤسس وأنظم اإل ار .

واتا يمكاان لنظااام مااسااب التكااالي

تاالي ا

ل ا وات ا يكتس ا

توج إستراتيجي ،هنا مجموع من العوامل الماوري يج
-

صااف النظااام اإلسااتراتيجي ويصااب

أخ ها في في عين االعتبار عن تصميم النظام:

و

عم الالرارت اإلستراتيجي .

 تضيي فجو االتصال. تا ي نوعي الال اررات . -انتالاء مالايي

األ اء المالي الملئم .

 -1عبد المنعم فليح عبد اهلل ،مرج ساب  ،ص.00 :
 -2عبد المنعم -فليح عبد هللا  ،المرجع نفسه ،ص.41
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 -فصل التكالي

الملزم عن التكالي

 التمييز بين التكالي -استخ ام التكالي

االختياري .

االختياري والتكالي

الهن سي .

المعياري من منظور إستراتيجي.

 -إتاا التغير عل م ار الزمن.

الشااكل رقاام :21-2مقومااات نجاااح نظااام محاساابة التكاااليف ودوره فااي دعاام اإلسااتراتيجية التنافسااية
المؤسسة .

نظام محاسبة التكاليف
 دراسة و تحليل تكاليف أداء المنافسين. تحديد المقاييس المرجعية. -تحليل هيكل تكاليف المنافسين.

تخطيط ورقابة تكاليف الموردين:
مةةةةةدخل المحاسةةةةةبة علةةةةةى أسةةةةةاسالنشاط.
 -التكلفة بالمشاركة البيئية

تخطيط ورقابة األداء الداخلي:
 مداخل تحليل و تحميل التكلفة. التكلفة المستهدفة. المحاسبة على أساس النشاط. -تحليل القيمة

تخطيط ورقابة تكاليف خدمة العمالء:
 مدخل دورة حياة المنتج. مدخل المحاسبة على أساس النشاط. -التكلفة بالمشاركة البيئية

إستراتيجية المؤسسة
التميز

القيادة التكاليفية

التركيز

المص ر :عبد المنعم فليح عبد اهلل ،مصدر ساب ،ص .10
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خالصة الفصل:
لال تعرفنا في ه ا الفصل عل مفاهيم أساسي تتعل باإلستراتيجي التنافسي للمؤسس وبمراال إع ا ها من جه
والميز التنافسي للمؤسس ومصا ر بنائها من جه ثاني .
ففيما يخص اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس رأينا كي

إل

انتالل مفهومها من المجال العسكر ( ال

مجال إ ار األعمال ،وقلنا بأنها عبار عن تصور المؤسس لعلقتها م بيئتها في الم

يوض ه ا التصور نو العمليات ،واألنشط التي يج

المصلا واكتسا

أن تالوم بها المؤسس  ،بغر

البعي  ،بايث

تاالي أه ا

ميز تنافسي تساع المؤسس عل تاالي األ اء المتفو .

كما تعرفنا عل أن عملي إع ا اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس

هو موطنها)
أصاا

يمر بأربع مراال متتابع ومترابط فيما بينها،

ايث تتمثل المرال األول في عملي التاليل البيئي (ال اخلي والخارجي) به

تا ي نالاط الالو والضع

من

جه  ،والتعر عل الفرص والته ي ات من جه أخر .

أما المرال الثاني فتتمثل في عملي صياغ اإلستراتيجي التنافسي الملئم للمؤسس  ،ايث قلنا بان عملي
الصياغ ه تتطل

تا ي ا قيالا لمجموع من العناصر .

أما المرال الثالث فتتمثل في تنفي الب يل اإلستراتيجي ال

وق علي االختيار من قبل اإل ار العليا و أط ار

أخر في المؤسس  ،وخلصنا إل أن ال توج مرال أخر يختبر فيها عمل اإل ار العليا ب ق ووضو كبيرين
كه

المرال  .أما المرال الرابع واألخير فتتمثل في الرقاب والتالييم له

المطلوب .

وفي الجزء األخير من ه ا الفصل تطرقنا إل

للمؤسس االقتصا ي  ،ايث رأينا كي
مفهوم الخف

اإلستراتيجي ومالارنتها م األه ا

العلق التي تربط مااسب التكالي

أن ظهور مااسب التكالي

اإلستراتيجي للتكلف  ،وقلنا بأن مااسب التكالي

باإلستراتيجي التنافسي

اإلستراتيجي كان نتيج الز يا أهمي تاالي

أساسا إل توفير و تاليل

اإلستراتيجي ته

المعلومات المتعلال بالمنافسين وهياكل التكلف ومتابع تنفي إستراتيجيات المؤسس واستراتيجيات المنافسين.
ثم تعرفنا عل ال ور ال

تلعب مااسب التكالي

من خلل األ وات واألسالي

التي تال مها في كل مرال

مراال بناء اإلستراتيجي التنافسي من أجل عم الخط اإلست ارتيجي للمؤسس و إكتسا

التنافسي للمؤسس وخلصنا إل أن المعلومات التي يوفرها نظام مااسب التكالي

من

أو الافاظ عل الميز

تع من أهم العوامل األساسي

لنجا اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس في جمي مراالها ( صياغ  ،تنفي  ،وتالويم )..وه ا ب ور يستلزم ضرور

اتصا

نظام مااسب التكالي

بالصفات التي تمكن من أ اء ور بفعالي وبنجا .
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الفصل الثالث:

مقدمااة :بع ا ان ااولنااا فااي الفصاالين النظ اريين توضااي العلق ا التااي ت اربط المتغي ارين ،ساانااول فااي ه ا ا الفصاال
إسااالاط الجان ا

النظاار عل ا مؤسس ا إنتاجي ا ( مؤسس ا  BCRفاار  ) SANIAKايااث سااتخص ه ا ال ارس ا
يتمث ال فااي خاالط أاااا

أهاام مناات فااي رقاام أعمااال المؤسس ا وال ا

الثال ا

الموصااول بالال ا س ا ا الاااو

 Mélangeur monotrou d’évier à chaînette DR 2000004و لا فاي مااولا مناا لإلجابا علا

اإلشكالي المطروا .

ماهو دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية ؟

المبحث األول :تقديم المؤسسة
التعريااف بالمؤسسااة :نشااأت

. .ر .عااام  5074بعا تالساايم قطا

صااناعي هااام يساام "سااوناكوم" و ورثاات

ممتلك ااات مكونا ا م اان أربعا ا واا ا ات إنتاجياا  ،منه ااا ثلثا ا مركب ااات ص ااناعي مهماا  ،أنج اازت م اان ط اار الش اارك

السويساري "أورليكاون – باااهرل" تاات صاايغ " "المنتجاات فااي اليا " و بالتاالي ضاامان تطابالهاا ما المعاايير ال وليا
المعتر بها مثل  :ين ،أفنور ،إيزو ،أور

.

 1551إستقاللية المؤسسات و تغيير القوانين األساسية

الاالل اإلقتصا

في الجزائر عار منا  ، 5077إصالاات عميالا هيكليا و تنظيميا و التاي كاان مان نتائجهاا

الرئيسي استالللي المؤسسات  .و بالتالي تغير قواع اللعب المالنن للعلقاات ماا باين مختلا

الممثلاين .و هكا ا،

ات أس ااهم ،م اازو ب ااأجهز تس اايير و ب أرس اامال إجتم اااعي مكتتا ا

باس اام ال ولا ا  .بها ا ا

أص اابات

. .ر .ش اارك

أصاابات هاا المؤسساا عل ا شااكل مؤسساا لهااا اسااتالللي تاماا فااي التساايير و المسااؤولي عل ا النت ااائ  .وفااي
 0220 /25/25تاام إعااا هيكل ا المؤسس ا ماار أخاار لتنبث ا عنهااا ثلث ا فاارو إنتاجي ا تااات إش ا ار

الم يري ا

العاما باااي بيازار ساطي  ،ويالتصاار نشاااط مؤسسا  SANIAKالمتواجا با ائر عاين الكبياار – واليا سااطي
االيا عل إنتا الصنابير.

الفرو الاالي لمؤسس : BCR
-

مؤسس تصني اللواا الصناعي والصاي . SANIAK

-

مؤسس إنتا اللوال

-

مؤسس إنتا السكاكين وأاوا

-

والبراغي بوا رهيو . ORSIM

المطب ببر منايل . ORFEE

الفر الج ي مؤسس التجهيزات المنزلي والصناعي الجزائرية . VEDIA
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الفصل الثالث:

التعداد البشري :تتكون مؤسس  SANIAKمن مجمو  317عامل موزعين كاألتي
الجدول رقم  :1-3التعداد البشري لمؤسسة SANIAK

اإلطارات

المستخدمين

التحكم

المجموع النسبة

الدائمين المؤقتين الدائمين المؤقتين الدائمين المؤقتين
292
29
129
9
41
1
9

% 99

التقنيون 21
التجارية 4

2

32

2

39

2

101

% 22

3

0

0

0

0

7

%2

13

5

22

2

41

10

93

% 21

11

59

5

219

53

499

% 111

اإلنتاج

اإلدارة

المجموع 49

المص ر  :مصلا الموار البشري

مشتريات المؤسساة  :معظام مشاتريات المؤسسا مصا رها ول أجنبيا  .ونظا ار ألهميا ها الوظيفا فاان
مجموعا مان اإلجاراءات تسام بتسايير المشاتريات  Gestion des Achatsوالتاي

مؤسسا  SANIAKتطبا

نلخصها فيما يلي ( كما هي ما

 -5الغاار

 :Objetالغاار

عالو الشراء  .كما ته

من طر المؤسس ) :

ماان ها اإلجاراءات هااو تا يا األسااالي

التااي ينبغااي أن تطبالهااا كاال الفاارو فااي

أيضا إل تا ي طر اختيار وتالييم المور ين.

 -0مجاال التطبيا  :Domaine d’applicationها اإلجاراءات سااري المفعاول فاي كال عملياات الشاراء التاي
تتم سواء في األسوا

 -4الها
كما يه

 :Butالها

المالي أو األجنبي .

مان ها اإلجاراءات هاو تا يا وتعياين التازام واضا  ،وضارور لساير عملياات الشاراء،

إل إقام علق شراك م أهم المور ين.

-3المسااؤولي عل ا تطبي ا واات ارام ه ا اإلج اراءات :رئااي

اإلجراءات.

قساام الش اراء هااو المسااؤول عل ا تطبي ا واات ارام ه ا

 -9المعايير Manuel Qualité:
 معيار  Iso 9000نسخ 0222 Version -معيار  ISO 9001نسخ .0227 Version

 معيار  ISO 14001نسخ .0223 Version -1المفهوم  :Définitionضرور وجو كل من:
 -قائم االاتياجات  /طل

المع ات Liste de besoin/ demande de matériel

 -العمليات  Processusمجموع من النشاطات المتبا ل والتي تاول العناصر الم خل إل مخرجات.
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الفصل الثالث:

 -2مواصفات األنشطة والمسؤوليات :Description des activités et responsabilité
 -تسيير عال الشراء .conduite de l’acte d’achat

 -المفاضل بين المور ين .Sélection des fournisseurs

 استلم وفاص المشتريات .Réception et Vérification -العبور الجمركي .Transit et Dédouanement

 -الموافال عل العينات .Homologation des échantillons

وعل العموم فان مصلا المشتريات في المؤسس مالسم ال قسمين :

-قسم مكل

 -قسم مكل

بالمشتريات المالي .Achats Locale

بالمشتريات األجنبي ( مستور ) . Importer

أ -المشاااتريات المحلياااة  :تال ااوم المؤسسا ا ب ارسا ا  24ع اارو

علا ا األق اال ث اام تال ااوم باختي ااار الع اار

األفضل ( السعر ،الجو  ،الم  )...و تتمثل أهم المشتريات المالي في :
-الموا األولي

 Matières premièresمثل .Tube cuivre

 قط مشت ار  Pièces Achetéesمثل المفاصل  ،Les jointsالمالاب -موا التعبئ والتغلي

 -المستلزمات واللواا

. Emballages

...les poignés

 Auxiliaires et Accessoiresمثل ال هن ،الاوام

 -قط الغيار المتعلال باآلالت.

 ،العالاقير...

 -تجهيزات المكت .

 المنتجات الكيماوي .ب-المشتريات األجنبية :تالوم المؤسس باإلعلن عن مناقص

ولي ثام تتعاقا ما المؤسسا التاي تفاوز بها

المناقص لم معين  .ومن بين أهم المور ين األجان ال ين تتعامل معهم المؤسس ن كر KME France,
AFICA France, OKRAM Italie, ATERA Espagne, SOCOMESIT Italie,
 .ROSHERA Espagneويمكاان أن نلخااص أهاام الم اوا األولي ا األجنبي ا و التطااورات التااي تا ا ث فااي
أسعارها كما يلي ( اس

بع

الفواتير المال م من طر المؤسس ):
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الفصل الثالث:
الوحدة النقدية األورو £

الجدول رقم  :2-3أهم المشتريات المستوردة من المواد األولية

مؤسسة KME

سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

نوع المادة

بتاريخ2115 /11/29

باريخ 2111 /11/25

بتاريخ 2011/13/12

52705500= €5
P/€

Q
KG

52003527= €5

T

P/€

Q
KG

52405005= €5
Q
KG

T

P/€

T

Barre en Laiton
Cuzn39pB3/F51
Barre en Laiton
23259.3 410 5673
19065 410 4650 8828.12 287 3076
Cuzn39pB/F51
/
/
/ Barre en Laiton
2173 410 530 2961.84 287 1032
Cuzn40pB1
السعر هو ل522 :كغ.
مؤسسة  Aficaس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار سعر الصر
994

نوع المادة

287

52500455= €5

52303055= €5

بتاريخ 2115/11/21

بتاريخ2111/12/25

P Q/
Tonne

Lingot en laiton
Cuzn40

2852.78

303501 352 1036

20

Total

59000 2950

145101 352 5111

بتاريخ 2112/15/12
Total

Q/
Tonne

P

20

81200 4060

Q

T

P

91600 4580 20

مؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
OKRAM
52105054= €5

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعر الص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

بتاريخ 2115/19/22

بتاريخ2111/19/29

بتاريخ2111/12/19

نوع المادة

Q/Kg
Lingot en laiton
Cuzn40/dim
7x0.75

7500

P

T

5.4

40500

52401157= €5
Q/Kg
9000

P

T

69300 7.7

52000717= €5
Q/K
g

T

P

8.850 6000

53100

المص ر :مصلا المشتريات  +مصلا المااسب العام .
عمالء المؤسسة  :يمكن تالسيم عملء مؤسس  SANIAKال أربع أنوا .
 -الوكلء المعتم ين  les agents agréesوع هم  51وكيل معتم موزعين اس

الج ول التالي:
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الفصل الثالث:
الجدول رقم  :3-3عمالء المؤسسة
الع

بالجزائر
21

الا ا ا ا ا ا ا ااوكلء
المعتم ين

بسكرة 25
ETS
Beghami

SNC NOVA
SNC ANZAR
FPG
EURL ASM
ETS DOUDOU

الباااااااويرة قسااااانطينة بجايااااااااة سطيف 23
25
25
25
-SNC EURL
CAD SOrvel

-Eurl Hosna
-ETS
-SNC ENASR
Boube
-Sarl el
keur
bousfor
-Sarl touil et
fils

البااااااارج وهاااااااااران
25
25
-Ets
Zitouni

Sarl
Retram

المص ر  :المصلا التجاري

المستخ مين  les utilisateursمن الخواص والمؤسسات العمومي .
 بائعون آخرون  Autres Revendeursمثل فر .VEDIA -البي بالتجزئ ( ااالت قليل ).

بايث تطب المؤسس عل كل نو من العملء السابالين ال كر سعر بي خاص بهم.

منتجات المؤسسة :تختص مؤسسا  Saniakاالياا بإنتاا الصانابير  Robinetteriesبنوعيهاا ( المااء

و الغااز) ،باياث تتكاون منتجاات الصانابير التااي تعرضاها المؤسسا مان ثالث عااائلت Trois familles de
: produits

 الصنابير العا ي .les robinets simples -المخلطات .les Mélangeurs

 المخلطات أاا ي التاكم .Les Mitigeurs monocommandesه المنتجات تصن

إل ثلث فئات :

 -االقتصا ي . Economique

-نوعي متوسط .Moyenne Gamme

-نوعي رفيع ( جو عالي ) .Haute Gamme

ويمكن أن نلخص منتجات المؤسس في الج ول الموالي:
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:الفصل الثالث
 منتجات المؤسسة: 4-3 الجدول رقم

Noria

Sara

Palma

Mitigeurs

Mélangeurs

مجموعات

مجموعات

Galaxy Sirocco

Prestige Retro

Prima

CO

C

C

C

C

CO

X

X

X

X

X

X

N-WC/O
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

C= chromé

N= Noire( sur commande)

الفئة
المنتج

C

X
X

X

X

Robinet
simple

W :Blanc ( sur commande)

Bain-Lvabo
Monotrou de
lavabo
Monotrou de
bidet
Mural d’évier
Monotrou
D’évier à
Chaînette
Monotrou
D’évier à bec
tubulaire
Monotrou
D’évier à bec
coulé
Monotrou
D’évier à
douchette
Douche à main
Douche à
colonne
Robinet de
lavabo
Robinet de
cuisine
Robinet de
machine à laver
Robinet
d’ablution à
douchette
Robinet
d’ablution à
bec
O= or

Robinetterie de Gaz et de Bâtiment باإلضافة إلى صنابير الغاز وصنابير البناء
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الفصل الثالث:

إسةتراتيجية المؤسسااة :ال يمكان الالااول باأن مؤسسا  Saniakتتبا إساتراتيجي واضاا ولكاان مان خاالل
الزي ااارات المي انيا ا الت ااي قمن ااا به ااا وم اان خ االل المنتج ااات المطرواا ا ف ااي الس ااو الماليا ا  ،ن اار ب ااأن إس ااتراتيجي

المؤسس تميل إلا إساتراتيجي التمياز فاي جاو المنتجاات التاي تطراهاا مالارنا بمنتجاات بااقي المنافساين .باياث

نسااتطي الالااول بااأن منتجااات المؤسس ا ال ت ازال إل ا يومنااا ه ا ا تتمت ا بصااور جي ا فااي نظاار المسااتهلكين ،ولكاان
تج ر اإلشار إل أن ه الصور الجي ب ال من أن تا ف المؤسسا إلا المزيا مان التاساين والتطاوير لمنتجاتهاا

نج أن أصب لهاا ور سالبي وها ا ماا يفسار عا م قياام المؤسسا باإطل أ تاساين أو منات ج يا ولما زمنيا
معتبر  ،وه ا ما أ

بساب

مناف

أيضا إل بروز منافساين مالياين

 FLRالا

أصابات لا اصا ساوقي ال يساتهان بهاا

الفار الكبيار فاي الساعر والجاو المالبولا لمنتجاتا  .وها ا ماا يالو ناا إلا الالاول باأن مؤسسا
االيالي لمؤسس  SAniakومؤسس BCRبصف عام .
رساااالة المؤسساااة :ال توجا ا رسااال واض ااا ومااا

 FLRأصاب

بالمؤسسا ا  ،ولكاان م اان خاالل الوث ااائ المال ماا لن ااا

والمتعلال بسياس الجو والبيئ تا ي ا نج ما يلي أنظر الملا رقم :2
إقاما علقا ثالا ما جميا شااركائنا وتاسااين أ ائنااا /

تمثاال المبا أين الا ين يفرضااان توجيا مجموعا

ماان العمليااات التااي تشااكل فاار  . SANIAKخصوصااا أننااا مالتنعااون بااأن تنميتنااا ال يكفلهااا إال االرتيااا ال ا ائم
لعملئنا واالستما إل جمي األط ار

المعني وفي سيا ه السياس نان ملتزمون

 -المعرف المسبال الاتياجات عملئنا لزيا رضاهم.

 -الم اوم عل تاسين أ اء تنظيمنا وعملياتنا عل أسا

:

التاليل الموضوعي للاالائ .

 -تطااوير الكفاااء المهنيا لموظفينااا ،والتافيااز ،والمسااؤولي  ،والتا ري  ،ماان خاالل تبنااي موقا

إيجااابي ماان ناايا

اماي البيئ .

 تطوير نظامنا للمعلومات باستخ ام التكنولوجيات الج ي للمعلومات واالتصاالت. -االستخ ام األمثل للموار .

 -االلتزام باالمتثال بالتشريعات الالانوني لمتطلبات البيئ وسلم العمل.

 إج اراء تالياال شااامل لجمي ا عملياتنااا للا ا ومااا ماان التااأثيرات البيئياا والمخاااطر األمني ا فااي جعاال الممارس االيومي للتاسين المستمر.

اعتمااا ا علا إشا ار جميا المااوظفين والتعبئا اااول فريا الجااو  /البيئا  ،نااان متعها ون باتااا الماوار

اللزم ا لتنفي ا وصاايان وتاسااين نظامنااا باسااتمرار ا ار /

.ISO 22002

اسااتنا ا ال ا  ISO 2002 -9009و -9002

المنافسين الحاليين للمؤسسة :يمكن الالول بان المؤسس لها ثلث منافسين في الساو الماليا المنااف

األولFonderie/ Laiton/ Robinetterie.(FLR ):
المناف

الثاني Sanitaire/ Luxe/ Robinetterie.( SLR ):
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الثالث :المنتجات المستور .

أمااا الاصا السااوقي المتعلالا بكاال مناااف

خلل الجوا

األول من االستمار رقم  ( IIأنظر الملا رقم . )01

الجدول رقم  :5-3الحصة السوقية للمنتج محل الدراسة المتعلقة بكل منافس

العينة 19 =n

االمركز األول
المص ر :الجوا

فالا تاصاالنا عليهااا ماان خاالل ال ارسا التااي أجريناهااا علا السااو ماان

حصةSLR
التكرار
5

حصةFLR

التكرار
النسب
6 %1011

حصة الخالطات المستوردة

حصة BCR

النسب
%32

التكرار
6

( الصينية) M I

النسب
%32

النسب
%54043

التكرار
2

األول من االستمار رقم II

من خلل نتائ الج ول أعل نر بأن الاص السوقي األول للمنات ماال ال ارسا Mélangeur monotrou

 à chaînetteيتالاسمها كل من خالط  BCRو  FLRاياث كار  % 20مان المساتجوبين باأن الاصا الساوقي

األول ا تعااو لخاالط  BCRكمااا كاار  % 20ماان المسااتجوبين بااأن الاص ا السااوقي األول ا تعااو ال ا خاالط
 ،FLRأما الاص السوقي الثاني فتعو ال الخلطات المستور ( جل المساتجوبين كاروا الصايني ) اياث كار

 %21.12من المستوجبين ل  ،أما  % 0.00من المستجوبين فالالوا بأن الاص الثالث تعو ال خلط .SLR
 نشير ال أننا سنتخل في راستنا ه عن الخلطات المستور ( الصايني ) للفار وقاات الكبيار الموجاوسواء في الجو أو السعر ،ايث يال ر ساعر ها ا األخيار

السوقي للمنت مال ال راس في المنان التالي:

150

 TTCويمكان أن نلخاص الاصا

الشكل رقم  : 2-1الاص السوقي للمنت مال ال راس
BCR

FLR
40
35
30
25

M.I

B

20
15

SLR

10
5
0

المص ر :ال راس التي اجريناها عل السو ( نتائ الجوا

االول من اإلستمار رقم ) II

المبحث الثاني  :الهيكل التنظيمي لمؤسسة .SANIAK

يتمثل الهيكل التنظيمي لمؤسس  SANIAkاس

آخر تع يل ( جوان  ) 9022كمايلي:
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:الفصل الثالث

SANIAK الهيكل التنظيمي لمؤسسة

المدير العام

(1)

Division Contrôle Opérationnel قسم المراقبة
( التشغيلية التشغيلية23)

Secrétariat (1)األمانة

Division Achats ( قسم المشتريات4)

Service Sécurité ( مصلحة األمن13)
Assistant Audit مساعد التدقي
(RMQE)

Division Recherche et Développement قسم البحث
( والتطوير والتطوير3)
Division Ressources et Logistique قسم الموارد واللوجستيك
(19)

(330) المديرية الصناعية
DIRECTION INDUSTRIELLE

Division Organisation et Informatique ( قسم التنظيم واإلعالم2)

DIRECTION COMMERCIALE

( المديرية التجارية11)

DIRECTION DES FIANCES ET DU
CONTROLE DE GESTION (12)

Délégué ( المفوض3)
إدارة اإلنتاج
Administration de
la production

قسم إدارة المبيعات

القضبان والخامات
DAS Bruts et Barres

Service Administration des vente

Chef de service(1)

طر التصنيع
Méthodes de
fabrication

قسم اإلنهاء
DAS Finition

قطب مساعد
Pôle Soutien

قسم التصنيع

DAS Usinage / Décolletage

رئيس المصلحة

Administrateur des ventes (1) مدير المبيعات
Cadre gestionnaire des magasins(1)إطار تسيير المخازن
Magasinier (1)
Conducteur Chariot élévateur (1)
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مراقبة التسيير
Contrôle de Gestion (1)

Vendeur facturier (1)

أمين المخزن
سائ عربة رفع األثقال

معد فواتير البيع

مسير مالي
Gestion Financière (5)

التكلفة والموازنة
Coût et Budget (4)
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الفصل الثالث:
المبحث الثالث :الدراسة التحليلية للمنتج محل الدراسة
سااو

تالتصاار ارسااتنا التطبيالي ا فااي مؤسس ا  SANIAKعل ا مناات واا ا والمتمثاال فااي خاالط أاااا

الموصاول بالالا سا ا الااو

الثال ا

 Mélangeur monotrou d’evier à chaînette DR 200 0004مان فئا

 Collection PRIMAألنا يمثاال نسااب مرتفعا فااي رقاام أعمااال المؤسسا مالارنا بباااقي المنتجااات ايااث كاناات

نسب المنت مال ال راس إل رقم األعمال للسنوات  9022 -9020 -9002كمايلي:

الجدول رقم  : 6-3نسبة رقم أعمال  Mélangeur DR 2000004إلى رقم األعمال اإلجمالي
0255
0252
0220
988 318 410.04
860 207 952.73
834 582 956.95
رقم األعمال اإلجمالي
100 512 757,71
85 194 588,76
رقاام أعم ااال المن اات ما اال 82 467 525,53

ال راس

النسب إل رقم األعمال

%0002

%0077

%52055

المص ر :مصلا المااسب التاليلي

من الجا ول السااب نلااظ أن رقام األعماال المتعلا باالمنت ماال ال ارسا فاي ت ازيا اياث تالا ر نساب الزياا فاي
سن 9020

كماا يعاو سااب

تاويلا إلا

 %1.10أما في سن  9022فان نسب الزيا تال ر

% 92.99مالارن بسن .9002

اختيارناا لها ا المناات إلا أنا أصااب فاي الااليالا عباار عان منتجااين فاي نفا

الوقاات ألنا يمكاان

 Mélangeur monotrou à tiretteبعا تغييار طريالا صان الالا وصال سلسال سا ا الااو

 Borne D’attacheالتي أصبات قابل للتفكي .

مخطط الدراسة:

سنااول في ه ال راس التطبيالي أن نتتب سعر تكلف المنت مال ال راس لم  01سانوات متتاليا باياث تكاون

سن  9002هي سن األسا  ،ثم نااول مالارن سعر تكلف المنت مال ال راس م سعر تكلف نفا
أهاام المنافسااين الااااليين فااي السااو المالي ا وماان ثاام الاكاام عل ا

ور مااسااب التكااالي

المنات لا

فااي عاام اإلسااتراتيجي

التنافسااي للمؤسسا  ،ولإلجابا علا اإلشااكالي المطرواا ؟ قمنااا أيضااا ب ارسا المناات مااال ال ارسا فااي السااو

من خلل استمار ( رقم  IIانظر الملاا رقام  ) 01وزعات علا  25تااجر متخصاص فاي بيا ماوا الترصايص

والتسخين (  09تجار تجزئ و  07تجار جمل ) ،كما قمنا أيضا بتوزي استمار أخار ( رقام  Iانظار الملاا رقام
 ) 9علا ا مختلا ا

مص ااال المؤسسا ا  .بغيا ا التع اار علا ا

إستراتيجي المؤسس .

الهدف من االستمارة رقم  :Iلال قسمنا أه ا
ايث تتمثل األه ا

ور مااس ااب التك ااالي

االستمار إل أه ا

ف ااي المؤسسا ا والتع اار علا ا

أساسي وأخر ثانوي

األساسي في :

 التعر عل مكان نظام مااسب التكالي
 التعر عل العامل األساسي ال

يج

في المؤسس .

أن تركز علي المؤسس ( التكلف  ،الجو  ،السعر).
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الفصل الثالث:
 معرف ما إ ا كانت مااسب التكالي
 معرف م

ق مخرجات نظام مااسب التكالي .

 التعر عل السب
أما األه ا

تستخ م إلغ ار

الرئيسي ال

الثانوي فتتمثل في :

يال

مااسبي أو ألغ ار

إستراتيجي .

وراء النتائ التي تاالالها المؤسس

 معرف الاص السوقي للمؤسس .

 معرف اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس .

 معرف الجو العام السائ في المؤسس ( سلبي أم إيجابي).
 التعر عل سلو األف ار في المؤسس .

الهاادف ماان االسااتمارة رقاام  :IIكااان الها
المناات مااال ال ارسا لا

مال ال راس .

الرئيسااي ماان االسااتمار رقاام  IIهااو مااول ا التعاار عل ا تكلف ا

أهاام المنافسااين فااي السااو  .إضاااف إلا مااولا التعاار علا العيا

األول للمناات

ماادة الدراسااة :لاام تكاان ما ال ارسا مرتبطا باازمن ماا بالا ر مااا كاناات مرتبطا بالمعلومااات الضااروري لها ا
الجان

التطبيالي.

وقباال ان نتطاار إل ا تالياال وتفسااير النتااائ ساانااول التعاار عل ا مكونااات المناات مااال ال ارس ا  ،ثاام

نتعر عل سعر تكلف المكونات ( المشت ار  +المصنع ).


العناصر المكونة لخالط أحادي الثقب الموصول بحلقة سدادة الحوض :

 Mélangeur monotrou d’évier à chaînetteو التعيااين  R2000004نشااير إلا أننااا

سنسااتعمل التعيينااات  Les désignationsلمختلا
ات يسهل تتب ه الالط والمنتجات النص

الالط ا والمنتجااات النص ا

مصاانع كمااا هااي فااي المؤسس ا

مصنع في بطاقات سعر التكلف .

يتكون المنت مال ال راس من 22مكاون تنالسام باين  9قطا مشات ار  0 +منتجاات نصا

يتم إنتاجها بالمؤسس أنظر الملا رقم .02

مصانع والتاي

القطع التي يتم شرائها :Les pièces achetées
-2

مالبضان متعارضان . Poignée croisillon DR 35141pA

-9

موصل رأسي الخلط بالمالبضين .Inserts DR 358024

-1
-2
-5

الالتان سو ويتان .Anneau noir bossini DR 458457
قرص أامر .Pastille rouge DR 458446

قرص أزر .Pastille bleu DR 458445

-0

أنبو التوصيل .Tuyau de connexion DR 458660z

-7

برغيان .Vis clf M4 x 8 N305025MB

-9

مفصلين .Joint torique Dia 4x1
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الفصل الثالث:
المنتجات النصف مصنعة :Les produits Semi Finis
-2

أنبو قابل للتوجي م منف الت ف

 -9الال توصيل سلس س ا الاو
 -1جسم الخلط واي الثال
-2
-5
-0

أر

. Bec orientable avec brise jet DR159092 UCR

بجسم الخلط .Borne d’attache DR 458233CR

Corps monotrou-Chromé DR358064RCR

الخلط .Tête sanitaire G1/2 DR 458002AU

اامل عناصر تثبيت الخلط في الاو

.Pochette de fixation DR458444U

برغي خاص .Vis spécial à six pans creux DR 458243 CR

مالحظة :نشير إل أن المعطيات التاي تخاص عا السااعات المطلوبا لضابط اآللا فاي كال قسام تخاص الكميا
االقتصااا ي ولااي

التالي :

تكلف ا الاازمن المسااتغر

الكمي ا المنتجاا ولاس ااا

لضاابط اآللاا فااي كاال قساام نجاار العملي ا

ع ساعات ضبط اآلل  xالكمي المنتج (  )2000وا

الكمي االقتصا ي ( موجو في بطاق سعر التكلف لكل منت )

نص



مراحل تصنيع المنتجات النصف مصنعة :

-2

مرحلااة تصاانيع جساام الخااالط  :DR 358064يتكااون جساام الخاالط هااو اآلخاار ماان منتجااين

مصنعين  :أ -منت نص
 -منت نص

مصن رقم Barre de méthaterme DR 1618865

مصن رقم DR 638022

أ – إلنتاا  2000كاغ مان نصا

( قضابان) رقام  DR 1618865يتطلا

مصان

لا اساتعمال بالاياا

الليتاون  Copeaux de laiton D1798000فاي قسام الالضابان  Section Methaterme 451Aتساتغر
العملي 2سا كزمن لضبط اآلل و 7.5سا إلنتا 2000كغ .
 -إلنتااا  2000وا ا ماان النص ا

مصاان رقاام  DR638022فان ا يتطل ا

ل ا اسااتعمال النص ا

مصان رقام  DR1618865فاي قسام الالولبا بالتساخين  Pressage à chaud 460Bاياث تأخا الالطا شاكل

جسم الخلط وتستغر العملي 5سا كزمن لضبط اآلل و 7.59سا إلنتا  2000قطع .
بعا ا لا ا وإلنت ااا جس اام الخ االط 358064

 DRف ااان األم اار يتطلا ا

اس ااتعمال النصا ا

مص اان رق اام

 DR638022بع المرور عل األقسام التالي :

 قسم  Diamatوتستغر العملي 29سا لضبط اآلل و2.95سا لمرور 2000قطع .

 قساام التفريااز  Fraisage 470cوتسااتغر العمليا 0.05سااا لضاابط اآللا و 21.79سااا لماارور 2000
قطع .

 قسام ناز البالا الساو اء  Meulage 480cوتساتغر العمليا  0.5ساا كازمن لضابط اآللا و 52.79

سا لمرور  2000قطع .
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لتملي
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 قسام التملاي

 2000قطع .

اليا و

 Polissage manuelوتساتغر العمليا 0.95ساا لضابط اآللا و  10.70ساا

 قسم  Chromage 458 Rايث يتم إعطاء الجسم لون كرومي وتستغر العمليا  9.79ساا لتلاوين

 2000قطع .
ال

بع كل ه المراال السابال ال كر نتاصل عل جسم الخلط  DR 358064بوزن صاافي  0.010كاغ

يع هاو كا ل كماا كرناا ساابالا منتاو نصا

بطاق سعر التكلف

1

لجسم الخلط كمايلي:2

مصان ساي خل فاي تركيا

الخالط الاالاا .ويمكان أن نلخاص

الجدول رقم  : 7-3بطاقة سعر التكلفة لجسم الخالط
معلومات تخص نشاط 0255

تكلف النص

المبلغ
484 571

مصن المستعمل DR 638022

تكلفة المواد األولية309 535 :

تكلفة القيمة المضافة175 036 :

التكلف





الغير مباشر لألقسام ( قيم مضاف ):
قسم Diamant 470 E

67 709
1250
44 404
19 838
26 346
8 864

قسم Fraisage 470 C

قسم Meulage Manuel 480 C

قسم Polissage manuel 480 E



قسم ِChromage 485 R



قسم Pré- montage 490 A

تكلف األقسام

168 412

التكلف اإلجمالي لألقسام ( الاليم المضاف )

290 074

تكلفة األقسام168 412 :
تكلفة الهيكلية لألقسام 121 661 =0.7224 x 168 412

سعر التكلف لجسم الخلط  5222وا ( تكلف األقسام  +تكلف ½ مصن )
مالحظة :المبالغ المعطا في بطاقات سعر التكلف هي بتالري

553131

الفواصل ( اس

 -2تصنيع رأس الخالط : Tête sanitaire G1/2 DR 458002 AU

المص ر)

1

 يحسب سعر التكلفة في مؤسسة  SANIAKكمايلي:سعر التكلفة = تكلفة المواد المستعملة  +تكلفة القيمة المضافة
تكلفة القيمة المضافة = التكاليف الغير مباشرة لألقسام  +التكاليف الهيكلية
التكاليف الغير مباشرة لألقسام = [عدد ساعات العمل  +عدد ساعات ضبط اآللة]  xتكلفة وحدة النشاط ( القسم)
التكاليف الهيكلية= التكاليف الغير مباشر لألقسام . % 50003 X
 - 2الوحدة بالدينار الجزائري في جميع الجداول.
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الفصل الثالث:

الخلط من الالط المشت ار التالي :

كل خلط يتطل  09وا من أر الخلط ويتكون أر
DR 458003 Joint torique D 6.07 x 1.78 
DR 458005 Joint torique D 12.4x 1.78 
DR 458007 Joint torique D 18 x 2

DR 458008 Clapet plein d 16.5 x 5

DR 45801 Segment d’arrêt

اما األجزاء األخر النص مصنع والمكون ل أر الخلط فهي كالتالي:
المنت النص

أ-

ب -المنت النص
ج -المنت النص

المصن سا الصمام . Tige de soupape DR 358010 B
مصن أر

الصمام . Tête de soupape DR 458004 B

مصن الغطاء .Couvercle G1/2 DR 458006

قطع مست ير .Rondelle DR 458011

د-

ساااااااق الصاااااامام D

أ-

358010

 :DRإلنتا ا ااا  2000قطعا ا ا يا ا ااتم اساا ااتعمال الما ا ااا األولي ا ا ا

 CuZn39pb3/F51فاي قسام  Décolletage 475Aوتساتغر العمليا  20ساا كازمن مساتغر لضابط اآللا و
 1.02سا إلنتا  2000سا صمام.
ب-

رأس الصاااااامام

458004B

 :DRيتطل ا ا ا

اسا ا ااتعمال الما ا ااا األولي ا ا ا

إنتاا ااا  2000أر

 CuZn39pb3/F51ويتم في األقسام التالي :

قسم  Décolletage 475Aوتستغر العملي  92سا كزمن لضبط اآلل و  9.25سا لمرور  2000قطع .
قسم  Tournage 470Dتستغر العملي  2سا لضبط اآلل و  0.20سا لمرور  2000قطع .
قسم  Fraisage 470cتستغر العملي  0.5سا لضبط اآلل و  9.2سا لمرور  2000قطع .

 -الغطاااء  :Couvercle G1/2 DR 458006إلنتااا  2000قطعا يااتم اسااتعمال المااا األوليا

 Cuzn39pb/F51فااي قساام  Décolletageوتسااتغر العملي ا  92سااا لضاابط اآلل ا و 9.9سااا لتصااني 2000
قطع .

 -القطعاة المساتديرة  : Rondelle DR 458011إلنتاا  2000قطعا ياتم اساتعمال الماا األوليا

 CuZn37Fوياتم لا فااي قساام التالطيا  Découpageتسااتغر العمليا 9سااا لضابط اآللا و  0.27سااا لتصااني
 2000قطع .

بع االنتهاء من المنتجات النص

مصنع يتم تركي

ويمكن أن نلخص سعر تكلف أر

الخلط  DR 458002 AUفي الج ول الموالي:

 +العناصر المشت ار السابال ال كر في قسم التركي

كل من سا الصمام  +أر

الصامام  +الالطعا المسات ير

 Montage 490Aللاصول عل المنت أر

الخلط.

141

دراسة حالة

الفصل الثالث:
الجدول رقم  :8 –3بطاقة سعر التكلفة لرأس الخالط
سعر تكلف أر

الخلط لسن 0255

تكلف شراء الموا المستعمل
DR 458003 Joint torique
DR 458005 Joint torique

DR 458007 Joint Torique

DR 458008 Clapet plein

DR 458010 Segment D’arret


المبلغ
280
351
655
1402
5730

تكلف شراء الالط المركب

3125

تكلف المنتجات النص مصنع المستعمل ( تكلف الموا  +الاليم المضاف )
DR 358010 B Tige de soupape

DR 458004 B Tête de soupape

½ DR 458006 Couvercle G

DR 458011 Rondelle


20 692
30 364
38 106
993

تكلف المنتجات ½ مصنع المستعمل

90 155

تكلف الاليم المضاف
تكلف أر

لالسم التركي

الخلط  5222وا

5422
01217

المص ر  :مصلا المااسب التاليلي

 -3حلقة توصيل سلسلة سدادة الحوض بجسم الخالط Borne d’attache DR 458 233 CR
إلنتااا  2000قطع ا ماان الالااات التوصاايل يااتم اسااتعمال المااا األولي ا  CuZn39pb/F51والتااي تماار

عل األقسام التالي :

 قسام  Décolletage 475Aاياث تأخا الالالا شاكلها و تساتغر العمليا  2ساا لضابط اآللا و5.2

سا لتصني

 2000قطع .

 قسم التفريز  Fraisage 470 Cتستغر العملي  0.5سا لضبط اآلل و  1.5سا لتسوي  2000قطع .

 قسام  Chromage 485 Rيعطاي ها ا الالسام الالالا لاون كروماي وتساتغر العمليا  0.2ساا لتلاوين

 2000قطع ويصب الوزن الصافي للالال  0.00017كغ

ويمكن ان نلخص بطاق سعر تكلف الالال في الج ول الموالي
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الفصل الثالث:

الجدول رقم  :5-3بطاقة سعر التكلفة لحلقة توصيل سدادة الحوض بجسم الخالط
المبلغ
سعر التكلفة للحلقة 2111
175
تكلف شراء الموا المستعمل CuZn39pb/F51
تكلف األقسام

قسم Décolletage 475 A



0231
404
3791

قسم Fraisage 470 A



قسم Chromage 485 R


تكلف الموا

551

تكلف األقسام

54512

تكلف الاليم المضاف

( تكلف األقسام  +تكلف هيكلي )

تكلفة األقسام 13 160 :

22 667

تكلفة هيكلية9 507 = 0.7224 x 13 160 :

سعر التكلف ل  5222الال ( قيم مضاف  +تكلف الموا )

00735

المصدر :مصلحة المحاسبة التحليلية

 -1حاملة عناصر تثبيت الخالط في الحوض Pochette de fixation DR 458444u
تتكون اامل عناصر تثبيت الاو في الخلط من العناصر المشت ار التالي :
DR 458131 Joint plat 34.5/50 x 1.5 
DR 458163 Joint torique D 34.5 x 3 
DR 458134 A Rondelle de serrage 
أما األجزاء التي يتم تصنيعها فتتمثل في :
أ – ساق لولبية .Tige fileté DR 458133

ب-برغي التثبيت . Ecrou de serrage M 8
أ-

الس ا ااا اللولبيا ا ا



قساام  Décolletage 475 Aايااث تسااتغر العمليا  1سااا لضاابط اآللا و  1.5سااا لتصااني

458133

 : DRإلنت ا ااا  2000س ا ااا ي ا ااتم اس ا ااتعمال الم ا ااا األوليا ا ا

 CuZn39pb3/F51و ل بالمرور عل الالسمين التاليين :
 2000قطع
.

 قسم التفريز  Fraisage 470 Cتستغر العملي  0.5ساا لضابط اآللا و  5.5ساا لمارور  2000ساا

ب-

برغا ا ااي التثبيا ا اات

 CuZn39pb3/F51م اارو ار بالس اام

458448

 : DRإلنتا ا ااا  2000واا ا ا يا ا ااتم اسا ا ااتعمال الما ا ااا األولي ا ا ا

 Décolletageاي ااث تس ااتغر العمليا ا  2س ااا لض اابط اآللا ا و  9.09س ااا

لتصني . Ecrou de Serrage 2000
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الفصل الثالث:
بعا لا ياتم تركيا

بلستيكي في قسم التركي

وتجميا الساا اللولبيا  Ecrou De Serrage +ما العناصار المشات ار فاي كاي

وتستغر العملي  0.5ساا لضابط اآللا و  0.20ساا إلنتاا  2000ااملا  ،ويمكان أن

نلخص بطاق سعر التكلف للاامل كمايلي:

الجدول رقم  :11-3بطاقة سعر التكلفة لحاملة عناصر تثبيت الخالط في الحوض
المبلغ

البي ا ا ا ا ا ااان سن 0255
تكلف شراء الموا المستعمل
DR 458 131 Joint plat 
DR 458 163 Joint torique 
DR 458134 A Rondelle 
تكلف شراء الموا المستعمل
تكلف المنتجات النص

3135
1959
6735
55742

المصنع المستعمل ( تكلف الموا  +قيم مضاف )

)4315+ 5552 ( DR 458133 Tige Fileté 

11 161
9 404

)1514 +4135 ( DR 458448 Ecrou de serrage M8 
تكلف النص

مصن المستعمل

20 565

تكلف قسم التركي
تكلف

9 981

5 795 = Montage 490 A

تكلف هيكلي = 4186 = 205003 x1501
سعر تكلف اإلنتا ل  5222اامل

30451

المص ر :مصلا المااسب التاليلي

 -5أنبوب قابل للتوجيه مع منفذ للتدفق Bec orientable avec Brise jet DR 358081UCR
يتكون األنبو الالابل للتوجي من المشتريات التالي :
DR 458022N Brise jet noir 
D4072256 N Joint torique 
كما يتكون األنبو الالابل للتوجي من المنتجات النص
أ-

مصنع التالي :

األنباوب النصاف مصانع  : Bec DR 358070و لا باساتعمال الماا األوليا CuZndhpF/20

ف ااي قس اام التاا ا ي

 Brassage-Cintrageاي ااث تس ااتغر العمليا ا  2.0س ااا ك اازمن لض اابط اآللا ا و  95.02س ااا

إلنجاز  2000وا .
ب-

إلنتااج  1111وحادة مان النصاف مصانع  :Raccord à braser DR 458242ياتم اساتعمال

الما األولي  CuZn39pb3/F51فاي قسام  Décolletageاياث تساتغر العمليا  2ساا لضابط اآللا و  9ساا
إلنتا  2000وا .
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الفصل الثالث:

 -يااتم تلااايم األنبااو  DR 358070ما  Raccord à braser DR 458242للاصااول عل ا

النصاف مصاانع األنباوب القاباال للتوجياه  Bec orientable brasé DR358081 UCRويااتم لا فااي
األقسام التالي :

 قسم التا ي

والتلايم للمر الثانيا  Cintrage 480Aاياث تساتغر العمليا  2ساا لضابط اآللا و

 29.01سا لتصني  2000وا .
 قساام التملااي

 19.97سا لتملي

الي ا و

 2000وا .

 Polissage manuel 480 Eتسااتغر العملي ا  0.9سااا لضاابط اآلل ا و

 قساام يعطااي األنبااو الالاباال للتوجيا لااون كرومااي  Chromage 485 Rتسااتغر العمليا  2.95سااا
لتلوين  2000وا .

بعا ل ا يااتم تجمي ا الالطا المشاات ار ما األنبااو الالاباال للتوجي ا فااي قساام التركيا

العملي 0.2سا لضبط اآلل و  9.1سا إلنتا  2000وا .

 490Aوتسااتغر

ويمكن أن نلخص بطاق سعر التكلف ل  Bec orientable avec brise jetكمايلي:
الجدول رقم  :11-3بطاقة سعر التكلفة ألنبوب قابل للتوجيه مع منفذ للتدف
المبلغ
معلومات لسن 0255

تكلف شراء الموا المستعمل
DR 458022 N Brise jet noir
DR 4072256 AN Joint torique
تكلف النص مصن المستعمل ( تكلف الموا  +قيم مضاف )
DR 358080 UCR BEC orientable Brasé 
تكلف الموا  ½ +مصن
تكلف قسم التركي

5149
1425
213 123
219 697

:

تكلف مباشر لالسم التركي 1752 :
تكلف هيكلي لالسم التركي

11 833

= 4963 = 0.7224 x 1752

سعر التكلف ل  5222أنبو قابل للتوجي م منف الت ف

045142

المصدر مصلحة المحاسبة التحليلية

-6

برغي خاص : Vis spécial à six pans creux DR 458243 CR

إلنتا  2000وا يتم استعمال الما األولي  CuZn39pb3/F51و ل بالمرور عل األقسام التالي :

 قسم  Décolletage- mono 475 Bايث تستغر العمليا 2ساا لضابط اآللا و  1.09ساا لمارور

 2000وا .

قسم Chromage 485Rايث تستغر العملي  0.2سا لتلوين  2000برغي ،
ويمكن ان نلخص بطاق سعر التكلف للبرغي الخاص كمايلي:

145

دراسة حالة

الفصل الثالث:
الجدول رقم  :12-3بطاقة سعر التكلفة للبرغي الخاص

المبلغ
852

نشاط سن 0255
تكلف شراء الموا المستعمل CuZn39pb3/f51
تكلف األقسام

1 366
3 791

قسم Décolletage mono 475 B -قسم ِChromage 485 R

الاليم المضاف لألقسام ( تكلف الالسم  +تكالي

هيكلي )

7774

( 205003 x )4505 +5411
سعر التكلف ل  5222برغي

0543

المص ر  :مصلا المااسب التاليلي

تركي

وفاي األخياار وبعا االنتهاااء مان المكونااات السات النصا

المكونات األربع عشر ويتم ل في قسم التركي

إلنتاا  2000خالط أااا

الثالا

مصانع تاااتي المرالا األخياار والتاي تتمثاال فااي

ايث تستغر العملي  2سا لضبط اآلل و  59.91ساا

الموصاول بالالا سا ا الااو

R 2000004

ويمكان أن نلخاص بطاقا

سعر تكلف المنت التام كمايلي:

الجدول رقم  :13-3بطاقة سعر التكلفة لخالط أحادي الثقب الموصول بحلقة سدادة الحوض
بطاقة سعر التكلفة لخالط أحادي الثقب الموصول بحلقة سدادة الحوض2111

تكلف المكونات التي يتم شرائها
DR 358 141 PA Poignée croisillon 
DR 358 024 Insert 
DR 458457 Anneau noir 
DR 458 446 Pastille rouge 
DR 458 445 Pastille bleue 
DR 458 660Z Tuyau de connexion 
N305 0257 MB Vis clf 
DR 451 615 Joint torique 
تكلف المشتريات المستعمل
تكلف المنتجات النص

مصنع المساتعمل ( تكلفا الماوا  +قيما مضااف

)
DR 358 081 UCR Bec orientable avec brise jet 
DR 458 233 CR Borne d’attache Cr 
DR 358 064 RCR Corps mélangeur mono- chromé 
DR 458 002 AU Tête Sanitaire G ½ 
DR 458 444 U Pochette de fixation 
DR 4458 243 CR Vis spécial à six pans creux 

المبلغ
54 750
2 850
550
1 400
1 400
117 565
4 000
551
183 066
231 530
22 841
774 645
193 995
42 377
9 735
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الفصل الثالث:
تكلف المكونات النص

مصنع المستعمل

تكلف الاليم المضاف لالسم التركي

1 257 123

( تكلف الالسم  +تكلف هيكلي )

68 023

سعر التكلف ل  5222خلط تام الصن
المص ر :مصلا مااسب التكالي

HT 1 526 211

 ( . 9029أنظر الملا رقم )05

أماا سااعر تكلفا المناات مااال ال ارسا للساانوات الااثلث األخيار ما اعتبااار ساان  9002سان األسااا
كمايلي ( خار الرسم ):

فكاناات

الجدول رقم  :11-3سعر تكلفة الخالط للسنوات الثالثة األخيرة
سن 0220

سن 0252

 %الزيادة

سعر التكلف للوا HT

1 439.72

1 411.9

متوسط سعر البي للوا HT

1 437.04

1 574.87

- %5004
+ %0010

النتيج التاليلي للخلط

-2.68

162.97

أو اإلنخفاض

سن 0255

 %الزيادة

1 526.21

%1+

1 578.27

%0074+

52.06

المص ر  :مصلا المااسب التاليلي

استخ منا متوسط سعر البي ألن المؤسس تطب كما قلنا سابالا عل كل نو من العملء سعر بي خاصا ب .
متوسط سعر البي = رقم األعمال السنو للمنت  /الكمي المباع من المنت .

ماان الال اراء األولي ا للج ا ول أعاال نلاااظ أن سااعر تكلف ا المناات مااال ال ارس ا ق ا انخفضاات بنسااب  %2.21ساان

 9020مالارنا بساان  9002ويعااو السااب

الرئيسااي إلا انخفااا

الماوا األولي ا فااي تلا الساان وبااالموا از م ا

نلاظ أن سعر بي المؤسس ق ارتف سن  9020بنسب  %2.52بالرغم من انخفا

أمااا سااعر التكلفا لساان  9022فالا ارتف ا بنسااب  %0مالارنا
نر بأن سعر البي ق ارتف

سن  9022بنسب  %2.9مالارن

كما نشاير إلا أن ساعر البيا الا

لسن  9022ب 2599

سعر التكلف .

لا

 9002و  %9.20مالارن ا بساان  9020فااي اااين
 .9002و ب  % 0.92مالارن ب . 9020

تطبالا المؤسسا ما وكلئهاا المعتما ين 1جا مانخف

أ بنسب هامم تال ر ب  % 0.22ما يعا ل 2.72

ومن خلل الج ول الساب يمكن أن نستنت مايلي:

 هنا خلل في سياس التسعير بالمؤسس ألن نسب الزيا أو االنخفا

.

 ،اياث قا ر ساعر البيا

في سعر التكلفا ال يالابلهاا نفا

التغيار

فااي هااامم الارب بالمؤسس ا ( سااعر البيا ) ماان جه ا  ،وماان جه ا ثانيا ناار بااأن سااعر البي ا لساان  9002ال

يغطي سعر التكلف .

 إن المؤسس لي

أمااا س ااعر تكلفا ا نفاا

ل يها هامم رب ثابت يتغير م تغير سعر التكلف للمنت .
المن اات لا ا

المنافسااين المالي ااين(  FRLو ) SLRلس اان  9022فسااو

نال ااوم بتا يا ا ها

بطريالا تالريبي ا لعا م تااوفر المعلومااات الرساامي ماان قباال المؤسسااات المنافس ا  ،و لا ماان خاالل ا نااي سااعر بي ا
1

 -معظم مبيعات المؤسسة تخص الوكالء المعتمدين .
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الفصل الثالث:
معتم من قبل تجار الجمل مطرواا من الهامم المعتم من قبل تجار الجمل ال

من ا الهااامم المعتماا ماان قباال المؤسس ا المنتجاا وال ا

مؤسس  ) SANIAKات تكون المالارن صايا .

ا ا نا

 ( %1.22نفاا

ا نا باليم  %5مطروااا
الهااامم المعتماا ماان قباال

سعر التكلف = سعر البي بالجمل 2.0122 /2.05 /
ل من خلل الج ول الموالي يخص سن :9022

ويمكن توضي

الجدول رقم  :15-3سعر تكلفة خالط  FLRو .SLR

سعر البي بالجمل HT

سن 0255

ناقص هامش تجار

سعر التكلفة

الجملة %9

خلط FLR

1018

ر

010010

937.54

خلط SLR

1008

ر

960

928.34

ملاظ  :سعر البي المتعلال بخلط  FLRو  SLRتم الاصول علي من خالل االساتمار رقام IIالمخصصا
ل راس السو في الجوا

الخام

.

 من خلل الج ول أعل نلاظ أن سعر تكلف خلط  BCRيفو سعر تكلفا خالط  FLRبنساب %09.79
أ ما يعا ل 599.07

.

كما نلاظ أن سعر تكلف خلط  BCRيفو سعر تكلف خلط  SLRبنساب  %02.20أ ماا يعاا ل 527.97
 .و فااي ظاال ثبااات العواماال األخاار ناار بااأن المنافسااين ياالالااون تفوقااا كبيا ار فااي مجااال التكااالي  ،ها ا التفااو

يز ا أثر كلما اتجهنا ناو العميال األخيار اياث يالا ر ساعر خالط  BCRلا

 TTCأماا ساعر خالط  FLRو2100 SLR

بنساب  % 57.02أ ماا يعاا ل 750

 TTCأ أن ساعر خالط  BCRيفاو أساعار المنافساين

 .ها ا الفار الكبيار هاو ماا يجعال المساتهلكين يختاارون شاراء خلطاات

 FLRو  SLRعل خلط  BCRبالرغم من الفر الموجو في الجو .

 إضاااف إل ا

تجاار التجزئا بااوالي 9050

ل ا وبع ا ال ارس ا التااي أجرينهااا فااي السااو وج ا نا أن العي ا

األول ال ا

ي ا ار العماالء فااي خاالط

 BCRيتمثاال فااي ارتفااا ساعر ها ا األخياار أ التكلفا  .ايااث كاار  % 02.51ماان المسااتجوبين بااأن العيا

األول يتمثل في ارتفا سعر الخلط ( التكلف ) بينما ير  % 19.27الباقين عك

 % 02.51 مان المساتجوبين كااروا باأن العيا
يعني أن المؤسس تتامل تكالي

الباقين فيرون عك

ل .

 % 51.92 كروا بان العي

ل .

الثااني يتمثاال فاي نا ر المناات ماال ال ارسا فااي الساو وها ا مااا

مرتفع من الفرص الضائع بسب

ه ا الانالص ( عا م تغطيا الطلا ) ،أماا

الثالث يتمثل في نالص الجمال  La finitionبينما ير الباقين عك

ل .
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األخيار لخالط  BCRيتمثال فاي نالاص جو تا وها ا ماا يعناي أن

 % 02.29 من المستجوبين كروا بان العيا

المؤسسا تمتل ا ميااز تنافسااي فااي السااو المالي ا تتمثاال فااي الثال ا التااي يوليهااا العماالء للمناات مااال ال ارس ا
بصف خاص  ،ومنتجات المؤسس بصف عام  ،بينما ير الباقين عك

ل .

ويمكن أن نلخص ه النتائ السابال ال كر ( الجوا

الثالث من االساتمار رقام  )IIفاي الجا ول الماوالي ما

اإلشار إل أن  9من المستجوبين لم ي كروا أ عي

:

الجدول رقم  :16 -3العيوب المتعلقة بخالط BCR

نقص جودة المنتج

ارتفاع سعر الخالط

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

ندرة المنتج في السوق
التكرار

نالص الجمال
التكرار

النسبة

النسب

العي

األول

2

%2

7

4 61.53%

0 %04025

%5103

العي

الثاني

5

%5010

3

7 30.76%

2 %15014

%2

العي

الثالث

4

5 %04025

%5055

0

15.3

5

العي

الراب

0

2 %10003

%2

2

%5103

3

14073
%
30.76%

54

%522

%522

13

%522

13

%522

المجمو

13

في اين ير  % 02.99من المستجوبين في المؤسس بأن سب

األوليا ( الجاوا

الثاامن ماان االسااتمار رقام  ،)Iبينمااا يار  % 92.29ماان المسااتجوبين ان ساب

يعاو إلا ارتفاا الماوا األوليا وارتفاا التكاالي
ارتفااا سااعر تكلف ا المناات إل ا ارتفااا التكااالي

تكلف المنت

ارتفا التكالي

يعو إل ارتفاا تكاالي

للسنوات الثلث األخير اس

الماوا

ارتفااا التكااالي

الهيكليا الثابتا للمؤسسا  ،بينماا يرجا  % 22.1البااقين سااب

الهيكلي ا للمؤسس ا  .ويمكاان ان نوض ا

الج ول التالي ( وا

العناصاار المكون ا لسااعر

):

الجدول رقم  : 17 -3العناصر المكونة لسعر تكلفة خالط .BCR
0255
0252
0220
النسب
التكلف
النسب
التكلف
النسب
التكلف
%35014 725.436
%32010 572.19 %34047
624.59
تكلفة المواد من سعر التكلفة
%42052 468.686
%41004 497.49 %44041
480.16
التكاليف غ مباشرة من س ت
%05051 332.089
 %التكاليف الهيكلية من س ت 334.97
%03004 342.22 %04001
 %التكاليف الهيكلية من ت غ م

سعر تكلفة المنتج

%10051
5340050

%17057
535500

%50003
5101005

المص ر  :مصلا المااسب التاليلي

ماان خاالل الجا ول نلاااظ أن نسااب التكااالي

الهيكليا ماان التكااالي

الغياار مباشاار هااي نسااب مرتفعا ايااث قا رت

سن  9002ب  % 02.70بمعن أن كل ينار ينف عل المنات يتامال 0.0270

مان التكاالي

الهيكليا  ،أماا
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فااي ساان  9020انخفضاات نسااب التكااالي

الغياار مباشاار إل ا  ، % 09.79أمااا فااي ساان

الهيكلي ا ماان التكااالي

 9022فال ارتفعت ه النسب إل . % 79.92

 من خلل التااليل السابال ال كر نستنت :

 أن المؤسس تتمت بميز تنافسي تتمثل في الجو العالي عل األقل في المنت مال ال راس .
 أن المؤسس تواج خطر االيالي من المنافسين بسب

ارتفا سعر تكلف المنت مال ال راس .

ولإلجاباا ع اان السا اؤال الت ااالي :كياااف يمكااان لمحاسااابة التكااااليف أن تااادعم اإلساااتراتيجية التنافساااية لمؤسساااة

 SANIAK؟ و اسااتنا ا إلا نتااائ
السا

الجاوا

الثااامن الساااب الا كر ماان االسااتمار رقاام  Iوالا الجاوابين ال اربا و

من االستمار رقم  IIالتي كانت كمايلي:

نتائج الجواب السادس من االستمارة رقم :II

 % 20.00 ماان المسااتجوبين كااروا بااأن العاماال األول الا
التفو عل المنافسين) يتمثل في تخفي

السعر ( تخفي

 % 11.11 من المستجوبين كروا بان العامل األول ال

يمكاان أن يا عم اإلسااتراتيجي التنافسااي للمؤسسا (
تكلف المنت ).

يمكن أن ي عم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس يتمثال

فااي ت ااوفير المناات ما اال ال ارساا ف ااي السااو  ،و % 21.11ك ااروا أن العاماال األول الا ا

يمكاان أن يا ا عم

اإلسااتراتيجي التنافسااي للمؤسس ا يتمثاال فااي تاسااين شااكل المناات  ،و  % 0.09الباااقين كااروا تاسااين جااو

المنت .

 نتائج الجواب الرابع من االستمارة رقم :II
 % 51.11 ماان المسااتجوبين ياارون بااأن العاماال األول المااتاكم فااي ق ارار الش اراء يتمثاال فااي الجااو بينمااا ياار
 % 20.00من المستجوبين يرون بان العامل األول المتاكم في قرار الشراء هو السعر.

وعل ا ضااوء ل ا فإننااا نالتاار عل ا المؤسس ا اإلج اراءات التالي ا ( كلهااا تخااص سااعر التكلف ا لساان  )9022كمااا
تخص الوكلء المعتم ين باعتبارهم العميل األول للمؤسس و لا مان أجال عام اإلساتراتيجي التنافساي للمؤسسا
فيما يخص المنت مال ال راس :

 -2وض سعر تنافسي للمنت مال ال راس في ا و 2700
 -9تا يا هااامم الارب للااوكلء المعتما ين 1فااي العالا الا

 ( TTCسعر بي المنت ل

ياربطهم بالمؤسسا

الوكلء).

 % 5أو تااولي المؤسسا

بنفسها عملي البي لتجار الجمل في اال استاال ل .

 -1رف هامم الرب
 -2تخفااي

التكااالي

الاالي من التكالي

المطب عل الوكلء من  (% 0.22سن  )9022إل . % 1

الهيكلي ا ( الثابتا ) بنسااب  % 92.27للوا ا

أ

تخفااي

الغير مباشر  .من  % 79.92إل  % 57.50من خلل:

أ -إعا هيكل سلسل الاليم للمؤسس والتخلي عن الوظائ

التي ال تضي

نسااب التكااالي

الهيكلي ا

أ قيم للمنت وللمؤسس .

 - 1من خالل الدراسة التي أجريناها في السوق الحظنا بأن الوكالء المعتمدين قد أضيروا نوعيا ميا بالسيعر النهيائي للمنيتج حيي يقيدر هيام
الوكالء في حدود % 7

اليرب لهيؤالء
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الرف من الطاق اإلنتاجيا للمنات ماال ال ارسا لتغطيا الطلا

تاالي اقتصا يات الاجم) من جه أخر .

 -5تخفي

 -0تخفي

التكالي

مان جها وتخفاي

الغير مباشر ( تميل إل الثبات في  SANIAKبسب

التكلفا الثابتا الوا ويا (

األجور) بنسب % 21.22

التخفاي

التكلف الاالي للماوا األوليا  % 1.27باعتباار أنهاا مشاتريات أجنبيا يصاع

مان تكاليفهاا.

ويمكن شر الخطوات السابال كمايلي:
سعر التكلف الوا و الاالي للمنت = 2590.92

موزع

795.210

تكلف الموا

ت.غ مباشر

209.090

تكلف هيكلي

119.092
سعر التكلف الوا و المطلو =2.01 /2.05 /2.27/2700 :
مجمو التكالي

التكالي

التكالي

الواج

2121.50

تخفيضها = سعر التكلف الفعلي _ سعر التكلف المطلو
= 299.79 = 2121.22 – 2590.92

غ مباشر الوا وي المطلوب 200.90 = )0.2122- 2 ( x 209.090 :
.

الهيكلي المطلوب 912.99 = ) 0.9227- 2 ( x 119.092 :

تكلف الموا المطلوب 709.21 = ) 0.0127 – 2 ( x 795.210 :

سعر التكلف المطلو =709.52 + 912.99 + 200.90 :

.

2121.5.

م اان خ االل م ااا س ااب يمك اان الال ااول أنا ا إ ا اس ااتطاعت المؤسسا ا

ما اال ال ارسا ا أن ت ااتاكم ف ااي تك ااالي

العملء ،فإن المؤسس تستطي ان تتفو عل منافسيها بسهول

وتاال مع الت عائ تفو المستو المتوسط.

وتخفيضها إل مستو 2192.50

الخ االط

وفي ظل الجو والصور الاالي التاي يتمتا بهاا خالط  BCRفاي أعاين

متوسط الربحية السائد في القطاع:

إن متوسااط الرباي ا السااائ فااي الالطااا للساانوات  9022/9020/9002بالنسااب للمؤسس ا مااال ال ارس ا
والمنافسين سنا

من خلل:

النتيجة الصافية
متوسط الرباي = ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
رقم األعمال HT
ايث تالي ه النسب ما تاكام المؤسسا فاي إجماالي التكاالي

( كلماا إرتفعات ها النساب كلماا ل

ل عل ق ر المؤسس في التاكم في إجمالي تكاليفها) .كما تبين ه النساب ما

نتيج المؤسس

ويمكن أن نوض من خلل الج ول التالي.

مسااهم كال 2

فاي
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الجدول رقم  18 -3متوسط الربحية السائد في القطاع
متوسط الربحية
متوسط الربحية للمنافسي
متوسط الربحية للمؤسسة محل الدراسة
المص ر :من إع ا الطال

2009
%2,07
-%22,23

2011
%2,31
-%6,05

2010
%4,03
-%1,87

أنظر الملا رقم VII

ماان خاالل الج ا ول الساااب نلاااظ ان مع ا ل الرباي ا للمؤسس ا مااال ال ارس ا سااال

اي ااث أن متوس ااط الربايا ا يالا ا ر

المؤسس

المتوسط
%2,8
-% 9,65

 -%2.05أ أن ك اال 2

م اان رق اام أعم ااال المؤسسا ا يس اااهم ف ااي خس ااار

 %2.05في اين أن مع ل الرباي المتعل بالمنافسين موج

من رقم أعمال المؤسس يساهم في رب المؤسس

عل ا م ا ار الساانوات الااثلث

للسنوات الاثلث باياث أن كال 2

 ، %9.9وهنا نكون ق أثبتنا عادم صاحية الفرضاية الثانياة

بإعتبار أن المؤسس تمتل ميز تنافسي تتمثل في الجو المتميز مالارن بمنافسيها اال أن المؤسس تاالا سلسال
من الخسائر المتتالي  ،ويمكن تفسير ل بأن المؤسس لم تستطي الوصول ال ماا يسام باالفوائ

اإلساتهلكي

التي يتأثر بها المستهل  ،اياث ان الفرضاي ترتكاز علا ان المياز التنافساي تالاو الا تااليا معا الت ربا اعلا
ماان المتوسااط السااائ بشاارط ان قيم ا المنتااو فااي نظاار المسااتهل يج ا

وه ا ما لم يتاال بع بالنسب للمؤسس مال ال راس .

ان تفااو السااعر المفاارو

عل ا المناات ،

أما فيما يخص نتائ األجوب المتعلال باالستمار رقم  Iفكانت كاآلتي ( اجم العين هو :)22

ج – 1هل الحصة السوقية للمؤسسة في تزايد ،تناقص ،ثبات؟

 % 29.95مان المسااتجوبين يارون باان الاصا الساوقي ل  BCRفااي تنااقص ،اماا  % 99.57مان المسااتجوبين
فياارون ان الاصا السااوقي للمؤسسا فااي ثبااات ،بينمااا ياار  % 99.57الباااقين أن الاصا السااوقي للمؤسسا فااي

تزاي .



ماان خاالل نتااائ ه ا ا الج اوا

. SANIAK

يمكاان الالااول ان التال ا م ال ا

ياالال ا المنافسااون هااو عل ا اسااا

مؤسس ا

ج -2ماهي التوجهات اإلستراتيجية للمؤسسة؟
 % 99.. كااروا بااان اإلسااتراتيجي التنافسااي للمؤسسا تتمثاال فااي تخفااي
بالمنافسين.

التكلفا م ا تميااز المنتجااات مالارن ا

 % 92.29 من المستجوبين كروا بان اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس تتمثل في تاالي أكبار اصا ساوقي فاي
السو المالي م تميز منتجات المؤسس .

 % 22.99 كروا بأن اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس تتمثل في تاالي أكبر اص سوقي من خلل التمياز فاي
التكلف .
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 % 22.99 كروا بان اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس تتمثل في السيطر عل السو المالي .

 %22.99 كروا بأن إستراتيجي المؤسس تتمثل فاي السايطر علا الساو الماليا مان خالل إساتراتيجي التمياز
في التكلف  .بينما كر  % 7.22الباقين بأن إستراتيجي المؤسس تتمثل في إستراتيجي التكلف المنخفض .

 ماان خاالل ه ا ا الج اوا

نسااتنت أن اله ا

اإلسااتراتيجي للمؤسس ا يتمثاال فااي تميااز منتجااات المؤسس ا مالارن ا

بالمنافسااين ( الجااو ) ما السااعي ناااو التخفااي

التكااالي  .لكاان اسا

الت ازيا المساتمر لساعر تكلفا المنات فاأن الها

المعطيااات المتااوفر لا ينا وماان خاالل

اإلساتراتيجي الوايا للمؤسسا يتمثال فاي الافااظ علا الجاو

المتميز .

ج  -3كيف تفسر الخسائر المتتالية للمؤسسة؟
 % 29.99من المستجوبين يرون بأن السب

يالا

الرئيسي ال

وراء الخساائر المتتاليا ( أنظار الملاا رقام

 ) 00للمؤسسا يتمثاال فااي عا م قا ر المساايرين علا وضا سياسااات و إسااتراتيجيات ماان شااأنها تخفااي
مصا ر التكلف  ،بينما ير  % 92.29بان السب

يالا

الرئيسي ال

وراء الخساائر المتتاليا للمؤسسا يتمثال

في - :الضغوط التنافسي المفروضا علا ساعر البيا  +ارتفاا التكاالي
أهم مصا ر التكلف .

تبني سياسات لتخفي

فيمااا ياار  % 92.29الباااقين بااان السااب

يال ا

الرئيسااي ال ا

الضغوط التنافسي المفروض عل سعر البي .
 من خلل ه ا الجاوا

غيا

نساتنت أن الساب

الرئيساي الا

إستراتيجي تنافسي واضا تعمل عل تخفي

يالا

أهاام

الثابتا  +عا م قا ر المؤسسا علا

وراء الخسااائر المتتالي ا للمؤسس ا يتمث ال فااي
وراء الخساائر المتتاليا للمؤسسا يتمثال فاي

أهم مصا ر التكلف بال رج األول .

ج – 1كيف يمكن في نظرك أن تحسن المؤسسة من وضعيتها ؟

 % 99.0يا اارون أن العاما اال الرئيسا ااي لتاسا ااين وضا ااعي المؤسس ا ا يتمثا اال فا ااي تخفا ااي

 % 92.29كااروا بااان العاماال الرئيسااي لتاسااين وضااعي المؤسساا يتمثاال فااي التخفااي

تكا ااالي

المؤسس ا ا  ،أما ااا

ماان تكااالي

الفاارص

الضائع ( تغطي الطل ) % 22.99 ،كروا بان العامل الرئيسي لتاسين وضعي المؤسس يتمثال فاي رفا ساعر
البي م الرف من الطاق اإلنتاجي  % 22.99.كروا باان العامال الرئيساي لتاساين وضاعي المؤسسا يتمثال فاي
في تخفاي

التكاالي

ما الرفا مان الطاقا اإلنتاجيا للمؤسسا  % 22.99 ،البااقين كاروا باان العامال الرئيساي

لتاسين وضعي المؤسس يتمثل في رف سعر البي م تخفي
 -ماان خاالل ها ا ا الجااوا

تخفي

نس ااتنت أن العاماال األول الا ا

التكالي .

ينبغااي أن تركااز عليا ا المؤسساا يتمث اال فااي مااولا ا

تكاليفها بال رج األول ثم تأتي بالي العوامل األخر .

ج  -5هل ترى بان نظام محاسبة التكاليف يدعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة مقارنة بالمنافسين؟
 % 95.72يرون بان نظام مااسب التكالي

ي عم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس من خلل تا يا ساعر التكلفا

للمنتجات (وه ا ما يعني أن نظام مااسب التكالي

ال يستخ م ل عم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسسا باعتباار أن
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عملي تا ي سعر تكلف المنتجات ال يع عامل إستراتيجي بال ر ما تعا عمليا تخفاي

ساعر تكلفا المنتجاات ).

بينما ير  %22.92الباقين عك

ل .

ج -6ما هو الهدف األساسي من وراء وجود محاسبة التكاليف؟
 % 79.97كاروا مان المساتجوبين كاروا باان مااساب تساتخ م إلغا ار
 % 92.21الباقين عك

مااسابي ولاي

إساتراتيجي  .بينماا يار

ل .

ج – 7هل ترى بأن الطريقة المحاسبية التي يطبقها نظاام محاسابة التكااليف يناتج عنهاا ساعر تكلفاة دقياق أو
غير دقيق ؟
 % 29.95من المستجوبين يارون باأن الطريالا المطبالا لاساا
عنها سعر تكلف

قي ( قري

ساعر التكلفا ( طريالا األقساام المتجانسا ) ينات

من التكلف الااليالي ) بينما ير الباقين عك

ل .

لكن نشير هنا ومن خلل الزيارات المي اني التاي قمناا بهاا خصوصاا فاي مصالا مااساب التكاالي
نظام مااسب التكالي

و مان خالل

الموجو بالمؤسس أن مفااتي توزيا األعبااء علا المنتجاات ثابتا نظرياا ولام يجار عليهاا

أ تغيير آو تع يل كما الاظنا ع م وجو أ اتصال بين مصلا مااساب التكاالي
يالو نا للالول ان مخرجات نظام مااسب التكالي

غير قيال بالشكل المطلو .

وباين ورشاات اإلنتاا وها ا

ج -9كيف ترى درجة رضا العمال تجاه مؤسستهم؟

 %50م اان المس ااتجوبين ق ااالوا ب ااأن رجا ا رض ااا العم ااال ع اان مؤسس ااتهم ضاااعيف  ،بينم ااا ق ااال 29.95

 %م اان

المساتجوبين باان رجا رضاا العماال عان مؤسساتهم متوساط  ،فيماا يار  % 7.25البااقين أن رجا رضاا العماال
عن مؤسستهم عالي .

من خلل نتا ه ا الجوا

ومن خلل الزيارات المي اني التاي قمناا بهاا نساتطي الالاول أن الجاو العاام الساائ فاي

المؤسس ا اليساااع عل ا نجااا اإلسااتراتيجي التنافسااي واليساااع عل ا تاالي ا األه ا ا
الم

قصااير الم ا

بإعتبار أن العامل البشر يع من بين أهم المعطيات لنجا أو فشل التوج اإلستراتيجي.

وال البعي ا

ج -11هل لدى العمال ثقافة تحسين نتائج المؤسسة؟

 % 79.57ماان المسااتجوبين كااروا بااأن العمااال لا يهم ثالافا تاسااين وضااعي المؤسسا وتاالي ا أها افها فيمااا

ير  % 92.21الباقين عك

ل .
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الفصل الثالث:
خالصة الفصل التطبيقي:

تعاني مؤسس  SANIAKااليا من مشكلتين االياليتين عل األقل تتمثال األولا فاي ارتفاا تكلفا منتجاتهاا

بصااف عاما وتكلفا المناات مااال ال ارسا بصااف خاصا مالارنا بباااقي المنافسااين  ،ايااث وجا نا بااأن تكلفا خاالط

 BCRتفاو تكلفا خالط المنافساين  FLRو SLRبنساب  % 09.79و  % 02.2علا التاوالي وفاي ظال ثباات
العوامال األخاار فاإن ها ا الفاار يعتبار جا كبياار .كماا أن ال ارسا التااي أجريناهاا علا السااو بينات أن الفاار فااي

جو خلط  BCRو خلط المنافسين ال يبارر ها ا الفار فاي التكلفا وفاي الساعر ،وهاو ماا يفسار ت ارجا الاصا

السوقي للمنت مال ال راس لصال المنافسين .وهنا نكون قد أثبتنا عدم صحة الفرضية األولى.
أما المشكل الثاني فتتمثل في غيا

إستراتيجي تنافسي واضا مان قبال المؤسسا  ،تعمال مان خللهاا علا

مواجها ت ازيا اا المنافسا  ،وعلا الارغم مان لا وجا نا باان المؤسسا تمتلا مياز تنافساي قويا تتمثال فاي الثالا

التاي يوليهاا العمالء لمنتجاتهاا ( الجاو ) .اياث كار  % 02.29مان المساتجوبين أن آخار عيا

يمكان الاا يث

عنا فااي خاالط  BCRيتمثاال فااي جااو ها ا األخياار .ها الميااز فااي نظرنااا غياار مسااتغل كمااا ينبغااي ماان طاار
المؤسس ا بسااب

ثاني .

ارتفااا أسااعار منتجااات المؤسس ا ماان جه ا  ،وع ا م الال ا ر عل ا تغطي ا الطل ا

وخلصاانا إل ا أن ور نظااام مااسااب التكااالي

اللزم  ،وتا ي سعر التكلف لمختل

المالااي ماان جه ا

فااي المؤسس ا ال يتجاااوز خ م ا المااسااب المالي ا بالمعلومااات

المنتجات ( أغ ار

مااسبي ).
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النتائج :
في المؤسس أم ار ضروريا ،خاص في المؤسسات اإلنتاجي نظ ار

 يع وجو نظام مااسب التكالي

لتزاي ا المنافس المالي واألجنبي .

 ال تزال المؤسس الجزائري تعاني إل يومنا ه ا نالصا كبي ار في مجال اسا

بسب

غيا

أنظم مااسبي مختص في ل أو ضعفها .

 ال ت ازال أنظم ا مااسااب التكااالي

تعاااني أوج ا قصااور ع ا س اواء فااي أه ا افها أو فااي طرقهااا نظ ا ار لع ا م

تاسينها وتطويرها ،ايث يالتصر ورها علا أغا ار
مال ال راس :

 اسا

اإلستهلكات من الموا والمنتجات .

 اسا

المؤونات و اإلهتلكات بصور غير قيال .

 تا ي االنارافات عن الموا والمنتجات .
 ال يوج نظام أو طريال مثل لاسا
 رغ اام قا ا م نظ ااام مااس ااب التكااالي
وت ري

التكالي

إطارات المؤسس عل استعمال إل

مااسابي باتا ( أ وار ثانويا ) علا األقال فاي المؤسسا

التكالي  ،فكل نظام مرتبط بظرو

المناسب وفي الوقت المناس

وأه ا

المؤسس .

المطبا ا فااي المؤسسا ا مااال ال ارسا ا إال أن هنااا نال ااص فااي تك ااوين
رج أن يعي إقفال الميزاني في الكثير من األايان.

 يمكاان للمؤسس ا فااي ظاال وجااو نظااام فعااال لمااسااب التكااالي
أن ت عم إستراتيجيتها التنافسي بغ

يعماال عل ا تزوي ا المساايرين بالمعلومااات

النظر عن مجالها االقتصا .

 فااي ظاال المتغي ارات البيئي ا الاالي ا ال يمكاان أل مؤسس ا أن تبنااي إسااتراتيجيتها التنافسااي

بجان

واستخ اماتها،

التكلف إ ا ما أ ار ت اكتسا

 أن األها ا ا

مزايا تنافسي و تاالي التفو عل منافسيها في مجالها االقتصا .

والالا ا اررات اإلس ااتراتيجي المتخا ا يجا ا

العك .

 ال يمكن للمؤسس في ظل غيا

مجالها االقتصا .

ون االهتمااام

أن تبنا ا علا ا مخرج ااات مااس ااب التك ااالي

ول ااي

إستراتيجي تنافسي واضاا أن تاالا التفاو علا بااقي المنافساين فاي

 إن عا ا م اس ااتجاب المؤسسا ا للمتغيا ارات االقتص ااا ي والبيئيا ا المايطا ا به ااا سا اواء تلا ا المتعلالا ا بأنظما ا

المعلوماات ،طار اإلنتاا  ،متطلبااات الساو  ...أو تلا المتعلالا باإلسااتراتيجي التنافساي المتبعا ساو

إل تفو باقي المنافسين عليها.

يااؤ

 هنااا ثاالث إسااتراتيجيات تنافسااي عاماا  ،إسااتراتجي ريااا التكلفاا  ،التميااز ،والتركيااز ،يمك اان أل مؤسساا أن
تطبالها بغ

النظر عن مجالها االقتصا .

 إن امتل المؤسسا لمياز تنافساي معينا ال يعناي أنهاا تاالا مساتو عائا يفاو المعا ل المتوساط اخال

مجالها االقتصا  .وه ا ما ينفي صاحة الفرضاية الثانياة ،فباالرغم مان أن المؤسسا ماال ال ارسا تمتلا مياز
تنافسي إال أنها تاال سلسل من الخسائر المتتالي .
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 إن الس ااب

الرئيس ااي لتفعي اال اإلس ااتراتيجي التنافس ااي أل مؤسسا ا كان اات يتمث اال ف ااي س االو األفا ا ار اخ اال

المؤسسا ( ساالبي أم إيجااابي ) ايااث كاار  % 50ماان المسااتجوبين فااي ها ا الشااأن أن رجا رضااا األفا ار عاان
مؤسستهم ضعيف  ،فيما كر  % 29.95أن رج رضا األف ار عن مؤسستهم متوسط  .وه ا ما يفسر الوضاعي

الاالي للمؤسس ( تراج ).
االقتراحات  :من خلل النتائ السابال يمكن أن نالتر عل المؤسس مال ال راس مايلي:
 إعا النظر في األه ا

 تغيير نظام مااسب التكالي
 إضاف لألغ ار

و األ وار التي تالوم بها مااسب التكالي

نظ ار لال م وتعالي .

المااسبي يج

أن تستخ م مخرجا ت النظام ألغ ار

من خلل :

إستراتيجي .

 إعا ا سااعر التكلفا لمنتجااات المؤسسا ماار علا األقاال فااي كاال س اسااي ولااي
السن

كمااا هااو عليا الاااال ماار فااي

ليسهل تتب اركات الموا والمنتجات ومن ثم تا ي االنارافات.

 استخ ام معطيات مااسب التكالي
التكالي

 تخفي

عن بعضها البع

لتاسين نتائ المؤسس من خلل:

الثابت عن طري إعا هيكل مجم  BCRككل أ تاويال الفارو إلا مؤسساات مساتالل
( التخلص من تكالي

المالر والتي تال ر ب  9مليار سانتيم بالنساب لمؤسسا SANIAK

وا ها) إضاف إل إعا نم ج سلسل الاليم للمؤسس .
تكالي

 تخفي

الفرص الضائع من خلل الرف من الطاق اإلنتاجي وتغطي الطل .

 إعا النظر في العالو المبرم م الوكلء المعتم ين من خلل تع يل الهوامم بال رج األول
 وض إستراتيجيات واضا من أجل مواجه المنافسين من خلل:



راس متطلبات السو ( المنت  ،الجو  ،السعر ،التصميم)...

 ع ا م التغنااي بعلم ا وجااو منتجااات  BCRواسااتغلل الثال ا التااي يوليهااا العماالء لمنتجااات المؤسس ا أاساان
استغلل


راس االيالي للمنافسين ( أسعارهم ،تكاليفهم .)...

 مااول تصاي األخطاء واالنارافات قبل ا وثها ب ل من االستجاب لها.

 تاسين الجو العام السائ في المؤسس من خلل تاسين المافز األول ( األجر).

وفي األخير نرجو أن نكون ق وفالنا في عملناا ها ا ،و أن يكاون بوابا ألعماال أخار تسالط الضاوء علا مااساب

التكالي

من زوايا إستراتيجي .
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 12-1انعكا

اإلستراتيجي

اإلستراتيجي عل أسالي

 11-1علق نظام مااسب التكالي
 13-1مااسب التكالي

وأ وات نظام معلومات التكالي

بمراال اإل ار اإلستراتيجي

ومراال اإل ار اإلستراتيجي

 14-1مالومات نجا نظام مااسب التكالي
للمؤسس

2-3

و ور في عام اإلساتراتيجي التنافساي

الاص السوقي للمنت مال ال راس

224
221
212
211
213
215
135

قائمة الجداول
العنوان

الرقم

الصفحة

1-1

رج أهمي المعلومات التي توفرها مااسب التكالي

23

2-1

رج رضا مستعملي المعلوم المااسبي عن المواضي التي تتناولها

23

 3-1أمثل ألغ ار

21

التكلف

 4-1أمثل لماركات التكلف والمرتبط بوظائ

سلسل الاليم

12

 5-1األثر المز و للتسيير اإلستراتيجي للتكلف

32

 1-2مرال النض لتا ي مفهوم اإلستراتيجي

.1

تاليلها

18

 2-2العوامل البيئي ال اخلي الواج
 3-2تالييم عناصر البيئ ال اخلي

84

 4-2ج و التخطيط اإلستراتيجي

81

 1-3التع ا البشر لمؤسس SANIAK

211

 2-3أهم المشتريات المستور من الموا األولي

232

 3-3عملء المؤسس

231

 4-3منتجات المؤسس

233

161

 5-3الاص السوقي للمنت مال ال راس

235

 6-3نسب رقم أعمال  Mélangeurإل رقم األعمال اإلجمالي

231

 7-3بطاق سعر التكلف لجسم الخلط

24.

الخلط

242

 8-3بطاق سعر التكلف ل أر

 9-3بطاق سعر التكلف لالال توصيل س ا الاو

بجسم الخلط

243

 11-3بطاق سعر التكلف لاامل عناصر تثبيت الخلط في الاو

244

 11-3بطاق سعر التكلف لألنبو الالابل للتوجي

245

 12-3بطاق سعر التكلف للبرغي الخاص

24.

 13-3بطاق سعر التكلف لخلط أاا

الثال

الموصول بس ا الاو

24.

 14-3تكلف الخلط للسنوات الثلث الخير

241

 15-3سعر تكلف خلط  FLRو SLR

248

 16-3العيو المتعلال بخلط BCR

241

 17-3العناصر المكون لسعر تكلف الخلط

241

 18-3متوسط الرباي السائ في الالطا

251

162

قائمة المراجع والمصادر
المراجع باللغة العربية:

 -2د .رضوان حلوة حنان ،تطور الفكر المااسبي ،ار الثالاف للنشر والتوزي  ،عمان.1..1 ،
 -1ريتشارد شرويدر ،مارتل كالرك ،جااك كااثي ،ترجما
ار المري للنشر ،الريا

 .خالا أاما كااجيجي أ .إباراهيم ولا ماما فاال،

 ،السعو ي 1....

 -3محمد بوتين،المااسب العام للمؤسس  ،يوان المطبوعات الجامعي  ،الجزائر .1..5
 -4أ.د .سليمان مصطفى الدالهمة ،مباا ئ وأساسايات علام المااساب  ،الاو ار للنشار والتوزيا  ،عماان األر ن
.1..1

 -5بوري شوقي ،م خل إل المااسب العام  ،2 ،ار الغر للنشر والتوزي  ،وهران الجزائر.

 -.رحال علي ،سعر التكلف والمااسب التاليلي  ،يوان المطبوعات الجامعي  ،الجزائر،2111 ،
 -1السيد عبد المقصود دبيان ،أساسيات مااسب التكالي  ،ار المعرف الجامعي .2111 ،
 -8شالزهل وجاريث جاونز ،اإل ار اإلساتراتيجي ما خل متكامال ،ترجما ومراجعا

 .ماما رفااعي. ،ماما

سي أام عب المتعال ، ،ار المري للنشر . 1..2

 -1كاظم نزار الركابي ،اإل ار اإلستراتيجي العولم والمنافس  ،ار وائل للنشر ،الطبع األول .1..4
 -2.محمد أحمد عوض ،اإل ار اإلستراتيجي

األصول واألس

العلمي  ،اإلسكن ري  ،مصر.1..3 ،

 -11روبرت.أ .بتس .ديفيد .لي .اإل ار اإلستراتجي بناء الميز التنافساي  ،ترجما عبا الاكام الخ ازماي ،ار

الفجر للنشر والتوزي  .الالاهر  ،مصر.1..8 ،

 -12د .جما الدين محمد مرسي ،د .مصطفى محمود أبو بكر ،طارق رشدي جبة ،التفكير اإلساتراتيجي و

اإل ار اإلستراتيجي منه تطبيالي .ال ار الجامعي . 1..1 .

 -13د .مؤيد سعيد السالم ،أساسيات اإل ار اإلستراتيجي  ،ار وائل للنشر و التوزي قطر .1..5
 -14د .أحمد رجب عبد المتعال و د .محمد رشيد عباد الجماال ،مااساب التكاالي

ال ار الجامعي للطباع والنشر ،مصر.2211 ،

 -15إسماعيل يحي التكريتي ،مااسب التكالي

المتال م قضايا معاصر  ،ار اام للنشر والتوزي  ،عماان،

األر ن.1..1 ،

 -16تشارلزهل هونجرن -جورج فوستر -سريكانت داتار ،مااساب التكاالي

اام اام اجا  ،ار المري للنشر ،الريا

.1..3

 -17تشاارلزهل هاورنجرن -جاورج فوساتر -ساريكانت داتاار ،مااساب التكاالي

اجا  ،ار المري للنشر ،الريا

.1..1

 -18ناصر دادي عدون ،المااسب التاليلي

و اساتخ اماتها اإل اريا ،

رو

ما خل إ ار
 ،1ترجما

 ،2ترجما

.

.أاما ااما

وتمارين ،ار المام ي  ،الجزائر.2111
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األطروحات والمجالت:

 -21بومعراف إليااس ،ور مااساب التكاالي

اإلستشافائي فاي الرقابا علا المستشافيات العموميا الجزائريا ،

م ا كر لنياال شااها الماجسااتير فااي العلااوم االقتصااا ي  ،فاار تالنيااات التساايير ،تخصااص مااسااب  ،جامع ا
سطي .1..1 ،

 -1.درحمون هالل ،المااسب التاليلي نظام معلوماات للتسايير ومسااع علا اتخاا الالا اررات فاي المؤسسا
االقتصاا ي  ،أطرواا لنيال شااها

بن خ الجزائر.1..5-1..4 ،

 -12ذوادي مهيدي ،تاأثير التكاالي

كتاو ار ولا فااي العلاوم االقتصااا  ،فار نالااو وماليا  ،جامعا يوسا

المساتتر علا نظاام المعلوماات المااسابي ،أطرواا مال ما لنيال شاها

كتو ار ول في العلوم االقتصا ي  ،جامع فراات عبا  ،سطي .1.2.-1..1.

 -11إبراهيم فرزيزي ،ور نظام المااسب عل أساا

األنشاط فاي تسايير تكاالي

المؤسسا  ،ما كر مال ما

ضاامن متطلبااات نياال شااها الماجسااتير فااي علااوم التساايير ،تخصااص مااسااب  ،الم رس ا العليااا للتجااار ،

الجزائر .1...-1..5

 -13راضية عطوي ،ور التكلفا المساته ف وتاليال الاليما فاي تخفاي

التكاالي  ،ما كر مال ما لنيال شاها

الماجستير في العلوم التجاري  ،تخصص إ ار األعمال ،جامع باتن .1..8-1..1 ،

 -14محماااد كنفاااوش ،إنشاااء الاليم ا فااي المؤسس ا باسااتخ ام نظااام التكااالي

عل ا أسااا

األنشااط  ،م ا كر

ماجستير ،تخصص إ ار األعمال ،جامع البلي .1..1 ،

 -15عبد المنعم فلايح عباد اهلل ،انعكاساات إساتراتيجي المنشاأ علا نظاام التكاالي  ،مجلا ال ارساات الماليا
والتجاري  ،جامع الالاهر  ،الع  ، .1جويلي .1..2

 -1.شاايقارة هجياارة ،اإلسااتراتيجي التنافسااي و ورهااا فااي ا اء المؤسسا  ،ما كر ماجسااتير ،فااي علااوم التساايير،
علوم إ ار األعمال ،جامع الجزائر .1..5-1..4

 -11رزان حسااين كمااا شااهيد ،تالياال سلساال الاليم ا ألغ ا ار

خف ا

التكلف ا  ،رسااال مال م ا للاصااول عل ا

رج الماجستير في المااسب والمراجع  ،كلي التجار  ،جامع عين الشم  ،سوريا .1..3

المراجع باللغة األجنبية:
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31- Abdellah Bougaba, comptabilité analytique, Berti éditions, Alger, 1291.
32- Henri Culman, la comptabilité analytique, presses universitaire de France,
1973.
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القواميس :
-

جروان السابق ،كنز الطال  ،قامو

عربي فرنسي ،الطبع الثالث

ار ساب  ،باري

2185م

م.ط .يعقاوبي ،معجام المصاطلاات الالانونيا  ،فرنساي عربااي ،الطبعا األولا  ،مطبعا صاار  ،الج ازئاار

.1..2

-

عمل الترجم اإللكتروني ،بابيلون

-

اإلنترنت
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الملحق رقم I
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الملح رقم II

الطالب  :عطوط عبد الحق

استمارة استبيان في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير علوم تسيير
تخصص محاسبة

عنوان المذكرة:
دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية.

االسم واللقب (اختياري):
المنصب:

المصلحة :

168

السؤال األول :هل ترى بأن الحصة السوقية للمؤسسة ( وليست المبيعات) في :
 /1تزايد
 /2تناقص
 /3ثبات
السؤال الثاني :ما هي األهداف والتوجهات اإلستراتيجية للمؤسسة ؟
 / 1اكتساب الحصة السوقية األكبر في السوق المحلية.
 / 2تخفيض التكاليف إلى أدنى مستوى مقارنة بالمنافسينAvantage par les coûts.
 / 3العمةةل علةةى تميةةز منتجةةات المؤسسةةة مقارنةةة بمنتجةةات المنافسةةين
Avantage par la différenciation
 /2جواب آخر.............................................................................:
السؤال الثالث :كيف تفسر الحصةة السةوقية الحاليةة للمؤسسةة والمكانةة التةي تتمتةع بهةا عالمةة  BCRفةي
نظر العمالء من جهة والخسائر المتتالية التي تحققها من جهة ثانية ؟
 /1وجود ضغوط تنافسية مفروضة على سعر البيع ( سعر البيع ال يغطي سعر التكلفة)
le prix de vente ne couvre pas le prix de revient
 2ارتفاع في التكاليف الثابتة للمؤسسة (وجود وظائف ال تضيف أي قيمة للمنتج والعميل ) .
/3عدم قدرة المؤسسة على وضع سياسات واستراتيجيات جديدة من شأنها تخفيض أهم مصادر التكلفة (تكلفةة
المواد األولية مثال)...
 /1جواب آخر..................................................................................................
السؤال الرابع  :كيف يمكن في نظرك أن تحسن المؤسسة من وضعيتها ؟
 /1رفع سعر البيع الذي تطبقه المؤسسة على منتجاتها.
 /2اإلبقاء على األسعار الحالية مع العمل على تخفيض التكاليف .
 /3تخفيض تكاليف الفرص الضائعة من خالل الرفع من الطاقة اإلنتاجية ( تغطية الطلب).
 /1جواب آخر ......................................................................:
السؤال الخامس :هل ترى بأن نظام محاسبة التكاليف Le système de la comptabilité
 analytiqueيدعم المركز التنافسي للمؤسسة(يعطيها  )un avantageمقارنة بباقي المنافسين؟
 /1نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم كيف؟
 /2ال
 /3جواب آخر........................................................................................:
السؤال السادس :ما هو الهدف األساسي من وراء وجود نظام محاسبة التكاليف في المؤسسة ؟
/1تحديد سياسة األسعار من خالل أسعار التكلفة التي تفرزها محاسبة التكاليف.
 /2مساعدة المؤسسة على صياغة أهدافها اإلستراتيجية ( التوسع ،التميز من خالل التكلفة)....
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 /1خدمة المحاسبة العامة بالمعلومات الالزمة.
 /2جواب آخر............................................................................................:
السؤال السابع :هل ترى بأن الطريقة المحاسبية التي يطبقها نظام محاسبة التكاليف ينتج عنها:
 /2تكلفة دقيقة للمنتج (قريبة إلى حد كبير من التكلفة الحقيقة للمنتج).
 /2تكلفة غير دقيقة للمنتج (بعيدة نوعا ما عن التكلفة الحقيقية ).
 /3جواب آخر......................................................................:
السةةؤال الثةةامن  :مةةا هةةو السةةبب الرئيسةةي فةةةي رأيةةا الةةذي يقةةف وراء االرتفةةاع النسةةبي لتكلفةةة المنتةةةو
) Mélangeur monotrou d’evier à chaînette (Primaمقارنة بالسوق ( المنافسين) ؟
 /2ارتفاع تكلفة المواد األولية .
 /2إرتفاع في التكاليف الثابتة للمؤسسة .
 /3رأي آخر.......................................................................................:
السؤال التاسع :كيف ترى درجة رضا العمال تجاه مؤسستهم؟
 /1عالية
 /2متوسطة
 /3منخفضة
السؤال العاشر :هل لدى العمال ثقافة تحفزهم على تحسين نتائج المؤسسة و تحقيق أهدافها؟
 /1نعم
 /2ال
إذا كانت اإلجابة ب ال؟ لماذا؟
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الملح رقم III

من إعداد الطالب :عطوط عبد الح

استمارة استبيان
في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير علوم تسيير تخصص محاسبة
تحت العنوان  :دور محاسبة التكاليف في دعم اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية
اإلسم واللقب ( إختياري)...................................:
تاجر تجزئة

المهنة :تاجر جملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال األول :لمن تعود الحصة السوقية األكبر فيمةا يخةص المنتةوج Mélangeur monotrou d’evier
à chaînette
حصةةةةةة
SLR

حصة FLR

حصة BCR

حصةالخالطات
المستوردة importer

المرتبة 1
المرتبة 2
المرتبة 3
المرتبة 1
السةةةؤال الثةةةاني :مةةةاهي الجوانةةةب التةةةي يتفةةةو فيهةةةا المنتةةةوج الخةةةاص بكةةةل مؤسسةةةة علةةةى حسةةةاب ا خةةةر
))Mélangeur monotrou d’evier à chaînette
السعر
جانب

الجودة

توفر قطع
الجمال
(التصميم) الغيار

المؤسسة
خالط BCR
خالط FLR
خالط SLR
خالط مستورد
السةةؤال الثالةةث :مةةاهي العيةةوب التةةي يراهةةا العمةةالء (  )Les clientsفةةي خةةالط  BCRو المتلعقةةة ب:
).)Mélangeur monotrou d’evier à chaînette
نقةةص فةةي جةةودة إرتفةةةةةةةاع سةةةةةةةعر نةةدرة المنتةةةو
في السوق
الخالط
الخالط

نقص فةي التصةميم
( الجمال)

العيب 1
العيب 2
العيب 3
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العيب 1
السةؤال الرابةع:مةاهو العامةل الرئيسةي المةةتحكم فةي قةرار شةراء Mélangeur monotrou d’evier à
)chaînette
السعر
الجودة
توفر قطع الغيار
العامل 1
العامل 2
العامل 3
السؤال الخامس :ما هو السعر الحالي للخالط ).)Mélangeur monotrou d’evier à chaînette
Prix
Détail

Prix Gros

خالط BCR
خالط FLR
خالط SLR
خالط مستورد
السةؤال السةادس :كيةف يمكةن فةي رأيةا لمؤسسةة  BCRأن تةتمكن مةن السةيطرة علةى السةوق المحليةة فيمةا
يخص منتجاتها بصفة عامة والخالط  .Mélangeur monotrou d’evier à chaînetteبصفة خاصة
تحسين جودة
الخالط

تخفيض سعر
الخالط

توفيرالخالط في تحسين شكل
الخالط
السوق

العامل 1
العامل 2
العامل 3
العامل 1
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الملحق رقم  IVمكونات الخالط
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الملحق رقم
 IVمكونات
الخالط
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الملحةةق
رقم
V
بطاقة
سعر
التكلفة
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الملحق
رقم
VI
جدول
حسابات
النتائج
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الملحق رقم VI
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الملحق رقم VII
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الملحق رقم VII
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الملحق رقم VII
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:الملخص
في عم اإلستراتيجي التنافسي للمؤسس االقتصا ي و ل من

عل وج الخصوص

ه ا الباث إل إبراز ور مااسب التكالي

يه

خلل استعمال مخرجات نظام المعلومات المااسبي بصف عام ونظام مااسب التكالي

 وه ا ما يساع المؤسس عل.

إستراتيجي ( التسيير اإلستراتيجي للتكالي ) وليست مااسبي فاس

مع الت عائ تفو المستو المتوسط

تاالي

ومن ثم الال ر عل

ميز تنافسي في مجالها االقتصا

ألغ ار
كس

. السائ في ل المجال مت كانت المؤسس قا ر عل االاتفاظ بميزتها التنافسي

وق توصلنا إل أن المؤسس مال ال راس ( تع من بين أهم المؤسسات الوطني ) ال تستعمل معطيات مااسب

.مااسبي ال غير
مستويات عائ

 بل يالتصر ورها عل خ م أغ ار، صياغ وت عيم إستراتيجيتها التنافسي

بغر

التكالي

كما توصلنا إل أن المؤسس ورغم امتلكها لميز تنافسي ( الجو العالي ) إال أنها ال تاال

.تفو المستو المتوسط في مجالها الصناعي

Résumé
Ce modeste travail de recherche vise à mettre en évidence le rôle de la comptabilité
analytique à l’appui de la stratégie concurrentiel de l’entreprise, et ce à travers
l’utilisation des sorties du système d’information comptable en générale et du
système de comptabilité analytique en particulier pour des fins purement stratégiques
(la gestion stratégique des coûts ) et pas seulement comptable.
Cela permet à l’entreprise de réaliser un avantage concurrentiel dans son domaine
économique et d’atteindre les taux de rendement supérieur à la moyenne en vigueur
dans ce domaine lorsque l’entreprise préservera son avantage concurrentiel.
D’après l’étude que nous avons menée sur une importante entreprise à l’échelle
nationale, nous avons constaté que cette entreprise n’utilise pas ses données de
comptabilité analytique pour formuler et renforcer sa stratégie concurrentielle. Mais
son rôle est limité pour servir seulement les fins comptables, Nous avons conclu que,
malgré la possession d’un avantage concurrentiel ( haute qualité) l’entreprise ne
réalise pas les niveaux de rendements supérieur à la moyenne de son domaine
industriel.
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