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 (211) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 من  ف سلسلة اإلمدادـــــــــإدارة تكالي

 أسلوب إدارة التكلفة  خالل التكامل بين

 المستهدفة وأسلوب تحليل سلسلة القيمة
 ، SOITEXEية لصناعة النسيج احلريري دراسة ميدانية يف الشركة الوطنـ 

 ـ بتلمسان SOITINEوالشركة الوطنية لنسج وطباعة احلرير 

 

  ساوس الشيخ.أو  قاسم عمر.د

 أدرار جامعــــــــــــــــــــــة

 :متهيد

أدوات إدارة التكلفة احلديثة دورا مهما يف إدارة التكلفة عرب سلسلة  متثل

أكرب خلفض التكلفة، خاصة أن البحث اإلمداد وذلك من خالل خلق فرص 

عن حلول خلفض التكلفة قد أصبح الشغل الشاغل للشركات يف بيئة املنافسة 

احلالية، والبحث عن حلول خلفض التكلفة خارج احلدود التنظيمية للشركة 

على طول سلسلة اإلمداد يعترب جماال جديدا إلدارة التكلفة، ويفتح آفاقا وجماالت 

خاصة أن خفض التكلفة ليس هدفا يف حد ذاته، وإمنا  أوس  لتحقيقها،

وسيلة لتحقيق هدف، وهو حتسني الوض  التنافسي لسلسلة اإلمداد، وعليه 

فإن إشكالية هذه الورقة البحثية تدور حول كيفية إدارة تكاليف سلسلة 

للوصول بسعر  (Soitexe et Soitine)اإلمداد املكونة من الشركتني 

ويات التنافسية داخل السوق، وعليه فإننا سوف نعاجل املنتوج إىل املست

- :اإلشكالية من خالل التطرق إىل

 ماهية إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد؛ -0

 األساليب املقرتحة إلدارة تكاليف سلسلة اإلمداد؛ -5

 (.Soitexe et Soitine)الدراسة التطبيقية على مستوى الشركتني  -0

 : ماهية إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد  -0

تعترب إدارة التكاليف مفهوما حديثا نسبيا يساهم يف توفري 

املعلومات الالزمة لتوجيه التكلفة الوجهة الصحيحة واملرجوة منها، 

بهدف تقويض اهلدر واإلنفاق غري الصحيح للتكلفة، وبذلك فهي تعترب 

رقابة وقائية على التكاليف وأوجه إنفاقها؛ إذ تعمل على الرقابة على 
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ومن خالل استقراء الواق  العملي -ل إنفاقها، إال أنه التكاليف قب

ميكن التوصل إىل افتقار أدبيات حماسبة التكاليف لتقنيات -والعلمي معا

تساهم يف إدارة التكاليف الكلية للمنتج، الذي تساهم يف إنتاجه جمموعة 

من الشركات اليت تتمت  باستقاللية معنوية، خاصة وأن فعالية إدارة 

يف بيئة املنافسة جيب أن -"  Kajüter، P" كاجوتربرأي  –التكاليف 

تتصرف كاآلتي
0

 : 

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن تأخذ باالعتبار : التوجه السوقي

 احتياجات العمالء وسلوك املنافسة؛

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن متتد لتشمل سلسلة اإلمداد  :الشمولية

 وتكاليف دورة حياة املنتج؛

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن تبدأ من مرحلة تصميم املنتج  :ستباقاال

 وتهدف إىل التأثري يف املوقف التكاليفي املستقبلي؛

 حيث جيب االهتمام الدائم بإدارة التكلفة لعضمان التطوير  :االستمرار

 املستمر؛

 ن إدارة التكلفة تتطلب اشرتاك لكل العمال؛إحيث : االشرتاك 

 حيث جيب على إدارة التكلفة أن توجد نوعا من  :ضةالوظائف املتعار

 (.كاجلودة والتكلفة مثال)التوافق والدمج للوظائف املتعارضة 

وعليه، نستنتج أن التعاون بني املوردين والعمالء عنصر أساسي 

وحاسم يف تطوير املوقف التنافسي ألععضاء سلسلة اإلمداد، وتأخذ 

نظيم التعاون بني املوردين واملشرتين أساليب إدارة التكلفة دورا هاما يف ت

لتطوير املوقف التنافسي؛ وذلك من خالل إشراك أععضاء سلسلة اإلمداد 

يف ختفيض تكاليف املنتج ومكوناته دون التأثري يف جودة وأداء املنتج 

كتلو حسن.دالنهائي؛ إذ يرى 
0

أن حتسني املوقف التنافسي ألي شركة  

تكلفة، وخفض التكلفة مرهون مرهون مبدى قدرتها على خفض ال

مبدى قدرتها على حتقيق التعاون والتنسيق بني املوردين والعمالء، وحتقيق 

التعاون والتنسيق بني املوردين والعمالء مرهون بوجود نظام متكامل 

فاألمر يتطلب أن متتد برامج خفض التكلفة إىل ما وراء . إلدارة التكلفة

 ،Goldbach"  كولدباشا أكد عليه احلدود التنظيمية للشركة، وهذا م

M"(3
، حيث ذهب إىل القول بأن جمال إدارة التكلفة التقليدي يكون يف 
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من إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد هو  األساسيةشركة مستقلة، والفكرة 

امتداد منهج إدارة التكلفة ليشمل سلسلة اإلمداد اليت تتعضمن جتاوز 

إىل سلسلة اإلمداد على أنها وحدة  احلدود التنظيمية، مما يستدعي النظر

تتدفق -على الرغم من متت  كل وحدة باستقالليتها التامة  -متكاملة 

خالهلا التكلفة من أدنى السلسلة إىل أعالها، وصوال إىل املنتج األخري دون 

وجود أي حواجز تعيق هذا التدفق، وبالتالي يتطلب أن تتم إدارة 

يعضها؛ وهذا ما أشار إليه سيل تكاليف سلسلة اإلمداد لعضمان ختف

،Seal"وآخرون 
(4) W et al"إن تطبيق نظم إدارة تكاليف  :"بقوله

سلسلة اإلمداد حيث أععضاء سلسلة اإلمداد على تبادل معلومات التكلفة 

ضمن روابط حتكمها التعاون والثقة، تؤدي بالعضرورة إىل تطوير وحتديث 

ادل معلومات التكلفة تلعب ؛ على اعتبار أن تب..."طرق وأساليب اإلنتاج

 .دورا أساسيا يف عبور احلدود التنظيمية

 : األساليب املقرتحة إلدارة تكاليف سلسلة اإلمداد -0

 :اآلتينيقمنا باقرتاح األسلوبني  

هناك عدة تعاريف ملفهوم  :أسلوب التكلفة املستهدفة. 0-0

 :أسلوب التكلفة املستهدفة، وجند

ة لتخطيط التكلفة ترتكز على بأنها طريق" :حياني.ديعرف 

املنتجات ذات عمليات التشغيل املتميزة أو اخلاصة والدورة احلياتية 

القصرية نسبيًا، وأنها طريقة حتديد التكلفة اليت تستخدم يف املرحلة 

األوىل من دورة حياة املنتج، أي مرحلة األحباث والتطوير وهندسة 

"املنتج
2

. 

التكلفة " Lockamy، A & Smith، W، I"  لوكامي ومسيتويعرف كل من 

املستهدفة على أنها عملية لعضمان أن تكلفة دورة حياة املنتج الذي 

تسعى الشركة لطرحه مبستوى األداء الوظيفي واجلودة والسعر احملدد 

الذي ميكن أن تولد مستوى مرضيا من الرحبية
1

. 
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ارة عب"أن التكلفة املستهدفة "  Cooper، R" كوبريف حني يري 

عن طريقة حمددة لتحديد التكلفة اليت من خالهلا جيب إنتاج املنتج املقرتح 

"م  جودة وأداء وظيفي حمدد وذلك لتوليد الربح املطلوب
7

. 

، بأنها نشاط يهدف خلفض حممد سعيد أبو العز. دوعرفها 

التكلفة على مدى دورة حياة املنتجات اجلديدة م  التأكيد على اجلودة 

لعميل األخرى من خالل تفحص كل األفكار املمكنة خلفض ومتطلبات ا

التكلفة يف مراحل ختطيط املنتج والبحوث والتطوير
0

. 

ن أسلوب التكلفة املستهدفة يعتمد أساسا على إمما سبق ميكن القول 

السوق، كما أن الرتكيز فيه يتم على العميل وليس على القدرة اهلندسية 

دام هذا األسلوب أسهل يف حالة املنتوج الداخلية للشركة، ويعد استخ

من تكاليف املنتج يتم حتديدها يف مرحلة % 21اجلديد، ألن حوالي 

التصميم، إذ أن طريقة تصميم املنتج حتدد طريقة إنتاجه، كما يتم 

 .وض  األسس لتخفيض التكاليف مستقبال

مراحل تنفيذ التكلفة املستهدفة عرب سلسلة . 0-0-0

لتعاريف السابقة إىل أن جوهر أسلوب التكلفة أشارت ا: اإلمداد

املستهدفة هو التوجه السوقي يف حتديد التكلفة الواجب االلتزام به إذا ما 

رغبت الشركات يف االستمرار، وحتقيق املزايا التنافسية اليت حتقق هلم 

احلصة السوقية املنشودة، م  احلفاظ على مستوى مرتف  للجودة 

بد من تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة وفقا  الواألداء، ولتحقيق ذلك 

خلطوط حمددة تؤدي يف النهاية إىل التطبيق الناجح هلذا األسلوب، وقد 

إىل أن   "Cooper، R & Slagmulder، R" كوبر وسالمولدرأشار كل من 

التطبيق الناجح للتكلفة املستهدفة يتم من خالل اخلطوات التالية
2

 : 

 هدفة بناء على السوق؛حتديد التكلفة املست 

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج؛ 

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج. 

وكل خطوة من اخلطوات السابقة تعتمد على سابقها إذ يوضح 

 .هذا الرتابط( 15)و( 10)الشكالن رقم 
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وفيما يلي تفصيل للخطوات املتبعة يف تنفيذ مفهوم التكلفة 

 :املستهدفة

إن حتديد  :حتديد التكلفة املستهدفة بناء على السوق :أوال

التكلفة بناء على السوق يعترب األساس يف جناح الشركات يف دخول السوق 

وحتقيق احلصة السوقية املنشودة، فالتكلفة احملددة بناء على السوق تأخذ 

اء على بعني االعتبار رغبات العمالء وحالة السوق، ويتم حتديدها بن

اخلطوات التالية
01

: 

 .وض  أهداف املبيعات واألرباح طويلة األجل* 

 .هيكلة خطوط اإلنتاج بالشكل الذي حيقق متطلبات العمالء ما أمكن* 

حتديد سعر البي  املستهدف والذي يعترب جوهر التكلفة املستهدفة، * 

ات وذلك من خالل فهم القيم اليت يعطيها العمالء للمنتج، وأي تغيري

 .تطرأ عليه

 .حتديد هامش الربح املستهدف* 

 .حتديد التكلفة املسموح بها  -

والتكلفة املسموح بها هي عبارة عن الفرق بني سعر البي  

املستمد من السوق وهامش الربح املستهدف، إذ تتميز ( املستهدف)

، مبا يليكوبر وسالمولدرالتكلفة املستهدفة كما ذكرها  
00

: 

 نافسة من السوق إىل املصممني واملوردينتنقل ضغط امل. 

    تعكس املوقف التنافسي للشركة ألنها تعتمد علـى الواقعيـة، وال

تعترب من املقاييس املقارنة، واليت ميكن االعتماد عليهـا يف املقارنـة مـ     

 .املنافسني

     ال تأخذ بعني االعتبار قدرات املصممني واملـوردين علـى ختفـيض

 .التكلفة

يف هذه  :التكلفة املستهدفة على مستوى املنتجحتديد  :ثانيا

املرحلة تركز الشركة على إجياد الطرق املناسبة خلفض التكلفة إىل 

 :املستوى املسموح به، وذلك بتحديد فجوة التكلفة باملعادلة التالية
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إال أنه قد ال تستطي  الشركة يف كل الظروف القعضاء على فجوة 

بد من حتديد أهداف  املسموح بها، عندها الالتكلفة للوصول إىل التكلفة 

خفض التكلفة املمكنة وبالتالي حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى 

باقي فجوة )املنتج والعمل على تدارك أهداف خفض التكلفة املتبقية 

الحقا، فالتكلفة املستهدفة على مستوى املنتج تتحدد باملعادلة ( التكلفة

 :التالية

الشركة حتقيق أهداف خفض التكلفة الكلية، فإن فإذا استطاعت 

التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج تتساوى م  التكلفة املسموح بها، 

كوبر "وإال فإن هناك حتديا اسرتاتيجيا خلفض التكلفة، وقد ذكر كل من 

أن أهداف خفض التكلفة من املمكن أن ال تتحقق على " وسالمولدر

بناء على رؤية خارجية تتعلق باألسواق دون  اعتبار أنه قد مت حتديدها

األخذ بعني االعتبار إمكانيات وطاقة الشركة، واملوردون على خفض 

 :التكلفة، ويتحدد التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة باملعادلة التالية

إال أن التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة جيب التغلب عليه  

التحسني املستمر، وإال فإن األمر الحقا، من خالل عمليات التطوير و

سوف يؤثر يف قدرة الشركة على حتقيق هامش الربح املستهدف وبالتالي 

املركز املالي للشركة، ففي املدى القصري ميكن للشركة أن تتنازل عن 

جزء من أرباحها مبقدار التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة، إىل أن 

 .اتيجيتستطي  التغلب على هذا التحدي االسرت

 :حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج: ثالثا

بد من االنتقال إىل  بعد أن يتم حتديد التكلفة على مستوى املنتج، ال

املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تنفيذ التكلفة املستهدفة، وهي 

مرحلة حتديد التكلفة املستهدفة ملكونات املنتج، واليت حتقق هدفا من 

أهداف التكلفة املستهدفة، وهو نقل ضغط املنافسة إىل املوردين، وذلك 
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من خالل حتديد التكلفة املستهدفة لكل مكون من مكونات املنتج، ويتم 

حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى املكونات من خالل اخلطوات 

 :التالية

 حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى الوظائف الرئيسية للمنتج:  

يتم يف هذه املرحلة حتديد الوظائف الرئيسية للمنتج واليت متكن 

املنتج من أداء املهام األساسية اليت ينتج من أجلها، ثم يتم حتديد 

التكلفة املستهدفة لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية للمنتج 

متهيدا لتوزي  هذه التكلفة على املكونات اليت تتألف منها كل 

 .وظيفة

 يف هـذه   :فة املستهدفة لكل مكـون مـن مكونـات املنـتج    حتديد التكل

املرحلة يتم حتديد التكلفة املستهدفة للمكونات اليت تـورد مـن قبـل    

املوردين واليت تساهم يف أداء الوظائف الرئيسـية، حيـث يقـوم مـن     

تق  عليه مسؤولية إنتاج املنتج بتصميم وحتديد مواصفات املكونات 

 .التقييد بها والتكلفة املستهلكة اليت جيب

لقد ظهرت فكرة حتليل : أسلوب حتليل سلسلة القيمة. 0-0

كطريقة لعرض بناء القيم  0202سلسلة القيمة ألول مرة سنة 

للمستهلك النهائي، وذلك اعتمادا على سلسلة األنشطة املسئولة عن 

إنتاج السل  واخلدمات، ومت وصف سلسلة القيمة حينذاك على أنها 

اليت تتعلق بتصميم وإنتاج وتسويق وتسليم وتدعيم األنشطة الداخلية 

املنتج، وم  اتساع مفهوم نطاق العمليات اليت تتناوهلا سلسلة القيمة، 

أصبحت تشتمل سلسلة القيمة على جمموعة األنشطة املرتابطة 

املسؤولة عن خلق القيمة بدءا من مصادر احلصول على املواد اخلام من 

نتجات للمستخدم النهائياملوردين وانتهاء بتسليم امل
05

. 

هناك : األسس اليت ترتكز عليها سلسلة القيمة. 0-0-0

جمموعة من املقومات اليت ترتكز عليها آلية تنفيذ سلسلة القيمة، 

وهي
00

: 

إن حتديد وتعريف األنشطة : األنشطة يف سلسلة القيمة: أوال

تلف الكتاب يف يعترب نقطة البدء يف حتليل تكاليف سلسلة القيمة، وقد اخ



 ساوس الشيخ.أو  قاسم عمر.د  ...إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد من خالل  
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حتديد املعايري اليت حتكم األنشطة العتبارها أنشطة معضيفة للقيمة أو 

 شانك وقوفينداراجنأنشطة غري معضيفة للقيمة، وقد أشار 

"V.Shank. K. J & Govindarajan" إىل ضرورة توافر أحد ملعايري التالية
02

  : 

 أن متثل نسبة ليست ضئيلة من تكاليف التشغيل؛ 

 يف األنشطة خمتلف؛سلوك تكال 

 أن تؤدى من قبل املنافسني بطرق خمتلفة؛ 

 أن يكون هناك احتمال كبري يف مساهمته يف التميز. 

أنشطة   "A G & Kaplan٬ Donelan٬ "" دونيلن وكابالن"وصنف

سلسلة القيمة إىل يلي
02

: 

   أنشطة هيكلية؛ 

  أنشطة إجرائية؛ 

  أنشطة تشغيلية. 

لتقليدية ال يتم الرتكيز على األنشطة وذكر أن يف نظم التكاليف ا

اهليكلية واألنشطة اإلجرائية، وإمنا يتم الرتكيز على األنشطة التشغيلية 

واملتعلقة بشكل مباشر بالعمليات اإلنتاجية، ظنا من القائمني على تلك 

 .النظم بأنها األساس يف ضبط التكاليف إن مت السيطرة عليها

تصنيف األنشطة يف سلسلة  من خالل استعراض بعض اآلراء يف

القيمة ميكن القول بأنه يعرتيها الكثري من الغموض، إذ هناك الكثري من 

عدم الوضوح يف نطاق هذه األنشطة، إذ من املمكن أن تتداخل 

األنشطة م  بععضها البعض وبالتالي تتداخل التكاليف فال ميكن متييز 

أسس واضحة  التكاليف اخلاصة بكل نشاط، مما يستتب  احلاجة إىل

وحمددة للتمييز بني األنشطة يف سلسلة القيمة تساهم يف حتديد األنشطة 

 . املعضيفة للقيمة وتلك األنشطة اليت ال تعضيف قيمة

 & G Donelan٬ " دولن وكابلنوميكننا تأييد التصنيف الذي أورده 

Kaplan٬ A  "حيث صنف أنشطة سلسلة القيمة إىل ما يلي
01

: 

 .أنشطة رئيسية  -1

 .أنشطة ثانوية  -5
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .Clarke. B" كالركأشار : مفهوم القيمة يف سلسلة القيمة: ثانيا

إىل مفهوم القيمة من وجهة نظر الشركة إىل أنها إمجالي اإليرادات اليت  "

حتصل عليها جراء بي  منتجاتها اليت تنتجها من خالل حتويل املدخالت إىل 

ألنشطة اليت تعضيف خمرجات، أما من وجهة نظر املستهلك فهي مقابل ا

قيمة له، أما األنشطة اليت ال تعضيف قيمة فلن يدف  املستهلك قيمة ألنه 

يعترب هذا النشاط عبئا يتحمله دون مربر
07

. 

ترتبط األنشطة األساسية م  : العالقات يف سلسلة القيمة: ثالثا

بععضها البعض بعالقات، وكذلك ترتبط األنشطة الثانوية ببععضها 

طة األساسية بعالقات ارتباط حتددها طبيعة كل نشاط البعض وباألنش

وطبيعة عمل كل تنظيم وطبيعة الصناعة، وميكن تقسيم تلك العالقات 

 : إىل ما يلي

 . عالقات أنشطة الشركة م  أنشطة املوردين .1

 .عالقات أنشطة الشركة م  أنشطة العمالء .5

 .عالقات األنشطة م  بععضها البعض داخل التنظيم الواحد .3

كانت سلسلة القيمة عبارة عن جمموعة من األنشطة  فلما 

املتتالية واملرتابطة م  بععضها البعض، واليت تنتقل خالهلا القيمة من 

بد من تصنيف العالقات على النحو السابق  نشاط إىل آخر، كان وال

اإلشارة إليه وذلك للمساعدة يف تتب  القيمة املنتقلة عرب األنشطة 

وردين وانتهاء باملستهلك النهائي والتخلص من األساسية ابتداء من امل

 .املنتج بعد استخدامه

: تقارير أهدافا خفض التكلفة واإلضافة للقيمة: رابعا

عرضت تقارير اإلضافة إىل القيمة باعتبارها تقارير تبني مدى مساهمة 

كل نشاط من األنشطة األساسية إىل القيمة اإلمجالية للشركة، حيث 

ما  –( 0)كما هو موضح باجلدول رقم  –افة للقيمة يتعضمن تقرير اإلض

 :يلي

 .إمجالي القيمة السوقية .1

 .التكاليف اليت استهلكها النشاط .5

 .القيمة السوقية للمدخالت احملولة من أنشطة سابقة .3



 ساوس الشيخ.أو  قاسم عمر.د  ...إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد من خالل  
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 .عدد الوحدات املنتجة .6

إال أن ما جيب أن يعضاف على التقرير السابق أهداف خفض التكلفة 

يتعضمنها، كذلك القيمة السوقية للبنود اليت لكل بند من البنود اليت 

يتعضمنها التقرير أو نظائرها، وذلك للمساعدة يف حتديد أي األنشطة 

الثانوية حباجة إىل معاجلة لتحويل النشاط األساسي إىل نشاط معضيف 

للقيمة، وبهذا ميكن حتديد أين يكمن موق  اخللل هل يف األنشطة 

 .أم يف مدخالت األنشطة؟ الثانوية؟، أم األنشطة األساسية؟،

 Soitexe et) الدراسة امليدانية على مستوى الشركتني -3

Soitine.) 

مشلت هذه الدراسة تطبيق أدوات إدارة التكلفة على شركتني تعمالن 

يف قطاع النسيج لوالية تلمسان، تتكامالن فيما بينهما يف العمليات 

 .اإلنتاجية

تني تشرتكان يف إنتاج منتج قمنا باختيار شرك: جمال الدراسة .0-0

واحد، وقد مت اإلشارة إىل الشركة اليت تتوىل مهمة إنتاج املنتج النهائي 

، والشركة اليت تورد املواد (س)والتعامل م  املستهلك النهائي بالشركة 

 (.ص)األولية أو املنتجات النصف املصنعة بالشركة 

وهي الشركة الوطنية للصناعات (: ص)الشركة . 0-0-0

( SOITEX)تق  الشركة حمل الدراسة : Soitexe النسيجية احلريرية،

كلم من مدينة تلمسان، وهي 5يف املنطقة الصناعية بشتوان على بعد 

هكتار، اجلزء املغطى منها يشغل  07021ترتب  على مساحة قدرها 

 .هكتار 2072

مرت سنويا، أما رقم  5111111:تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة ب

دج، وبلغ رأمسال االجتماعي 22207211: ب 5117فقد بلغ سنة  األعمال

 .عامل 111دج، ويبلغ عدد العمال 112011101:ب

وخيتص هذا املركب بإنتاج وتسويق األقمشة النسيجية واحلريرية، 

 :وتتكون من األنواع التالية

 نسيج أو قماش ثوبي: (TH)    .Tissus d’habillement  

 نسيج تأثيثي :Tissus d’ameublement ( TA). 
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

  نسيج صناعيTissus Industriel (TI). 

تعمل هذه الشركة على شراء املواد األولية واملتمثلة يف اخليط 

النسيجي والقطن من خالل مناقصة دولية تعرضها الشركة القابعضة 

، وهذا العملية تتم بالنسبة (اجلزائر)املوجودة على مستوى العاصمة 

حتت وصاية الشركة القابعضة يف اجلزائر، وهو  جلمي  الشركات اليت تدخل

ما يعين تكافؤ الفرص بالنسبة ألسعار املواد األولية، والفيصل هنا يكون 

لكفاءة العمليات اإلنتاجية واالستغالل األمثل للموارد املتاحة، ومتثل 

نسبة املواد األولية املتمثلة يف األقطان واخليط النسيجي حسب 

ى جمموعة من الشركات العاملة يف قطاع النسيج استقصاء مت توزيعه عل

 .من التكلفة الكلية لإلنتاج% 11بوالية تلمسان، حوالي 

، وهي الشركة الوطنية لنسج وطباعة (س)الشركة . 3-0-0

كلم من مدينة تلمسان،  11تق  هذه الشركة على بعد : Soitine احلرير

طب  أو صبغ مبدينة ندرومة، حيث ختتص بصناعة النسيج احلريري وب

هذا األخري وفق متطلبات ورغبات الزبائن، وهي شركة برأمسال 

 .دج0010202510111011

تعمل هذه الشركة على شراء املواد األولية واملتمثلة يف اخليط 

النسيجي احلريري من خالل مناقصة دولية تتوالها الشركة القابعضة 

Holdingيف الصبغيات  ، إضافة إىل بعض اللوازم اإلنتاجية واملتمثلة

واملواد الكيماوية املستخدمة يف نشاط احلياكة، كما ميكن أن تكون 

مدخالتها عبارة عن منتوجات نصف مصنعة ختعض  إىل عملية التكميل، 

كما ميكن أن تكون موردا أو مشرتيا للمواد األولية من خالل عالقتها م  

 .الشركات اخلاصة عرب الوالية

ات زبائنها وذلك من خالل حتديد وتعمل الشركة على دراسة رغب

مواصفات املنتوجات املطلوبة يف وثيقة الطلبية اخلاصة بكل زبون، ومن 

 .خالل ذلك يتم حتديد األنشطة اليت مير بها كل منتوج

ومن خالل املقابالت الشخصية اليت أجريناها م  املسؤولني يف 

يجة املنافسة الشركة تبني لنا أن هناك عدم حتكم يف قوى السوق، وذلك نت
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الشديدة، كما أن اهليكل التنظيمي خيلو من الوظيفة التسويقية وهذا ما 

يعين عدم االهتمام برغبات الزبائن داخل السوق، ونقصد بذلك 

خصائص املنتوج الوطين مقارنة باملنتوج األجنيب، إضافة إىل عدم وجود 

تكامل وظيفي بني الشركة وشركائها يف السوق فيما خيص حتديد 

مواصفات املنتوج، وهذا ما يعزى إليها ارتفاع تكاليف منتوجاتها داخل 

 .السوق

حتديد نظام  نسعى من خالل هذه الدراسة إىل :اإلطار املقرتح. 3-0

 :تكاليف يساهم يف حتقيق ما يلي

 .رضاء املستهلك النهائي -0

مصادر احلصول على املواد األولية من )ربط املوردين باملشرتين  -5

 (.جني وصوال إىل املستهلك النهائياملنت

 .خفض التكلفة م  احلفاظ على جودة وأداء املنتج النهائي -0

الوصول بالتكلفة إىل املستوى االسرتاتيجي الذي ميكن من قيادة  -2

 .الصناعة

 :يتحقق إال من خالل التكامل ما بني وهذا ال

 .أسلوب التكلفة املستهدفة -1

 .أسلوب حتليل سلسلة القيمة -5

 .كنموذج للدراسة التطبيقية(TH)اختيار منتوج النسيج الثوبي   -2

 :وذلك من خالل اخلطوات التالية

يف هذه  :حتديد السعر املستهدف بناء على السوق. 0-0-0

من ( TH)املرحلة يتم حتديد السعر املستهدف للمنتج النسيج الثوبي 

سوق لنفس ، وذلك بناء على األسعار السائدة  يف ال(ص)منتجات الشركة 

 .املنتج بذات اجلودة واألداء، واليت تناسب شرحية كبرية من املستهلكني

من ( Rouler)وبناء على افرتاض بأن متوسط أسعار السوق للدستة 

مرت، أي /دج0102مرت بهامش ربح قدره /دج 001، هو (TH)املنتج 

 .من سعر البي % 02بنسبة 
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يف هذه  :املنتجحتديد التكلفة املستهدفة على مستوى . 3-0-0

، وحتديد أهداف (TH)املرحلة يتم حتديد التكلفة املستهدفة للمنتج 

خفض التكلفة املستهدفة وكذلك التكلفة املسموح بها، وذلك بناء على 

املرحلة السابقة اليت مت فيها حتديد السعر املستهدف للمنتج، كل ذلك حتت 

 %.02ره مظلة سياسة الشركة واليت ختطط فيها لتحقيق ربح قد

 الربح املستهدف –السعر املستهدف = التكلفة املسموح بها 

 م/دج14.2 –م /دج118= م /دج 83.2

 التكلفة املسموح بها –التكلفة احلالية = فجوة التكلفة 

 م/دج2002 –م /دج00002= م /دج5202

 :وهنا فجوة التكلفة تقسم إىل ما يلي

مثل يف تكلفة وهنا تت :التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة -*

نشاط التكميل والذي ميكن أن يتم عرب الشركة أو عرب مقاولة من 

 (.Soitineشركة )الباطن لشركة أخرى 

 (.احلالية.)أهداف خفض التكلفة املمكنة -*

إال أننا سوف نتعامل م  فجوة التكاليف ككل متكامل على اعتبار 

لتكلفة املسموح بها أنه ال منلك قرار استبدال اآلالت، لذا سوف نعترب أن ا

 .هي التكلفة املستهدفة

 –التكلفة احلالية = التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج 

 أهداف خفض التكلفة املمكنة

 م/دج52.6 –م /دج110.8= م /دج 83.2

التكلفة املستهدفة = التحدي االسرتاتيجي خلفض التكلفة 

 التكلفة املسموح بها –على مستوى املنتج 

 م/دج 83.2 –م /دج83.2=  8

يف  :حتديد التكلفة املستهدفة على مستوى مكونات املنتج. 3-0-3

هذه املرحلة يتم حتديد التكلفة املستهدفة لكل مكون من مكونات املنتج 

، واملكون بالنسبة هلذا املنتج هو يف الواق  مكون (TH)النهائي وهو هنا 

ات اإلنتاجية، واحد وهو اخليط النسيجي لكنه خعض  للعديد من العملي
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لذلك سوف نعترب أن املراحل اليت خعض  هلا مبثابة مكون وهو على النحو 

 :التالي

 .عملية النسيج -*

 .عملية التكميل -*

 :وهنا سوف يتم تقسيم هذه املرحلة إىل مايلي

 :حتديد سعر السوق بالنسبة للمكونات.أ

بياض اخلاض  لل( TH)بافرتاض أن سعر املرت الوسطي من املنتوج  -*

 .دج 051يف السوق هو ( TH)والصباغة املماثلة للمنتج 

اخلاض  لعملية النسيج ، (TH)بافرتاض أن سعر املرت الوسطي من املنتوج  -*

 .دج015يف السوق هو ( TH)املماثل للمنتوج 

بالنسبة للخيط (  TH)بافرتاض أن سعر املرت الوسطي من املنتوج  -*

 .دج 21 السوق هو القطين اخلاض  ملرحلة التحعضري يف

 :حتديد التكلفة املستهدفة بالنسبة للمكونات .ب

التكلفة املستهدفة للمرت من األقمشة اخلاضعة لنشاط البياض  -*

 .م/دج2002: هي( TH)والصباغة املماثلة للمنتج 

التكلفة املستهدفة للمرت من األقمشة اخلاضعة لنشاط النسيج  -*

 .م/دج21002: هي( TH)املماثلة للمنتج

التكلفة املستهدفة للمرت من األقمشة فيما خيص اخليط القطين  -*

 .م/دج25000: اخلاض  ملرحلة التحعضري هي

وبالتالي يكون يف هذه املرحلة قد مت حتديد أسعار املكونات الواجب 

احلصول عليها من قبل املوردين، أي أنه قد مت نقل ضغط املنافسة من 

 .عضاء السلسلةقمة سلسلة اإلمداد إىل باقي أع

يف  :حتديد األعمال املشرتكة بني أعضاء سلسلة اإلمداد. 3-0-6

هذه املرحلة يتم دراسة وحتديد العمليات واألنشطة املشرتكة بني أععضاء 

سلسلة اإلمداد وذلك للتعرف على األعمال اليت تتكرر فيما بني أععضاء 

طة للشركة سلسلة اإلمداد، وذلك بإسناد مهمة أداء تلك األعمال واألنش

اليت تؤديها بكفاءة أكرب والتخلص منها من الشركة األخرى، وهذا 

يساهم يف خفض تكلفة املنتج باإلضافة إىل ختفيض زمن إنتاج املنتج، 
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وهذا يتطلب بناء الثقة بني أععضاء السلسلة، ومن أمثلة األنشطة، 

 .إخل...أنشطة فحص اجلودة، وأنشطة التخزين، وأنشطة التعاقد، 

نرى بأن نشاط الدعاية واإلعالن نشاط تقوم به الشركة اليت وهنا 

ترتب  على قمة سلسلة اإلمداد، وتتعامل مباشرة م  املستهلك النهائي، 

أما الشركات األخرى يف السلسلة فال يتطلب منها الدعاية واإلعالن 

لتسويق منتجاتها على اعتبار أنه مدخالت للشركة اليت ترتب  على قمة 

داد، وهنا ميكن ختفيض تكاليف مدخالت املنتج النهائي لدى سلسلة اإلم

باقي أععضاء سلسلة اإلمداد مبقدار تكاليف الدعاية واإلعالن، أو بعبارة 

أخرى يتم توزي  تكاليف الدعاية واإلعالن اليت تقوم بها الشركة اليت 

ترتب  على قمة سلسلة اإلمداد على أععضاء سلسلة اإلمداد الذين 

 .نتاج املنتج النهائي وفقا لنسب مساهمتهم يف املنتج النهائييشرتكون يف إ

يف هذه  :حتديد األنشطة األساسية واألنشطة الثانوية. 3-0-6-0

املرحلة يتم حتديد طريقة واجتاه تدفق املنتجات بني األنشطة، وهنا 

 :يتحتم التمييز بني األنشطة األساسية واألنشطة الثانوية

 ك األنشطة اليت هلـا قيمـة سـوقية مماثلـة     هي تل :األنشطة األساسية

 .بذات اجلودة واألداء

 هي تلك األنشطة اليت ال ختعض  للتداول يف السوق :األنشطة الثانوية. 

وهو : وبالتالي فإن أنشطة سلسلة اإلمداد ميكن تقسيمها إىل ما يلي

 (:13الشكل رقم )كما هو مبني يف الشكل املوالي

املضيفة للقيمة واألنشطة التعرف على األنشطة . 3-0-6-0

يف هذه املرحلة يتم التعرف على األنشطة اليت  :غري املضيفة للقيمة

تعضيف قيمة ومقدار اإلضافة للقيمة وذلك للعمل على تعزيز هذه 

األنشطة وتدعيمها، وكذلك التعرف على األنشطة غري املعضيفة للقيمة 

، وهنا يوجد للعمل على معاجلتها وحتويلها إىل أنشطة معضيفة للقيمة

 :خياران

التخلص من األنشطة الثانوية العضـرورية والـيت ال تسـاهم باإلضـافة      -1

 .للقيمة وتعترب عبئا على النشاط األساسي
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تغيري مكان أداء بعض األنشطة فيما بني األنشطة األساسية أو فيمـا   -5

 .بني أععضاء سلسلة اإلمداد حبيث تؤدى بكفاءة أكرب وتكلفة أقل

ألنشطة املعضيفة للقيمة واألنشطة الغري ويتم التعرف على ا

معضيفة للقيمة من خالل تقارير أهداف خفض التكلفة واإلضافة 

 :للقيمة على النحو التالي

هذا النشاط الرئيسي يشتمل على مخسة أنشطة : نشاط التكميل: أوال

 :وهي( ص)ثانوية بالنسبة للشركة 

 نشاط الغسل. 

 نشاط التجفيف. 

  نشاط الصبغ أو الطب. 

 شاط املراقبةن. 

 نشاط التغليف. 

أهداف خفض التكلفة لألنشطة ، (10)اجلدول رقم ويبني 

 :اإلمجالية وذلك طبقا لسجالت الشركة وأسعار السوق

من خالل هذا اجلدول يتبني أن نشاط التكميل مستهلك للقيمة 

دج، وتكلفته 00002على اعتبار أن الفرق بني تكلفة املنتوج يف الشركة 

م، وهذا /دج5202بقيمة  ام، ما يعين أن هناك فرق/دج20.2يف السوق 

املبلغ ميثل هدف خفض التكلفة، كما نرى أن الشركة ال تقوم حبساب 

هامش الربح على األنشطة اليت تسبق نشاط التكميل، وهذا يساهم يف 

، ويصبح من األفعضل أن تعتمد على (ص)ختفيض هامش ربح الشركة 

قة لنشاط التكميل، إن مل تستط  أن السوق يف تأدية األنشطة الساب

 .تنتج بتكلفة مساوية لتكلفة السوق

 :أهداف خفض التكلفة بالنسبة للمواد األولية -*

، THمن خالل دراسة وحتليل املستخدم يف إنتاج الوحدة من املنتوج 

كغ، وبالتالي التكلفة /دج015: مرت بتكلفة تقدر ب 25)من اخليط 

، كذلك يبلغ حجم القطن املستخدم (دج2050=015/0111*25: تساوي

دج، 50=  50*0كلغ، ومنه التكلفة هي /دج50كغ بتكلفة تقدر ب 0

كلغ، وتكون /دج51كلغ بتكلفة تقدر بـ102فيما يبلغ حجم امللون 



(285) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

كلغ، 0دج، أما بالنسبة للمواد الكيمياوية فتبلغ 01=  51*102التكلفة 

دج، أما التكاليف 01=  01*0كغ وتكون التكلفة /دج01بتكلفة تقدر ب 

دج لكل وحدة 5021فتقدر ب( املاء، الكهرباء والغاز)الغري املباشرة 

كغ، فإذا /دج0201:منتجة، ومن املتعارف عليه أن تكلفة القطن تقدر ب

، حبيث يتم THمت إعادة النظر من طرف الشركة يف تصميم املنتج 

يتم دج، فإنه سوف 0201ختفيض املستخدم من القطن إىل ما قيمته 

 .دج702الوحدوي مبقدار  للمنتوجختفيض التكلفة بالنسبة 

أهداف خفض التكلفة بالنسبة للمصاريف اخلدمية  -*

 : واخلياطة

وتتمثل يف الفرق بني التكلفة الفعلية لتصني  املنتوج يف الشركة 

وتكلفة التصني  يف السوق، إذ تبني أن تكلفة التصني  يف السوق أقل من 

ة، وذلك راج  إىل عدم استغالل الطاقة اإلنتاجية تكلفتها يف الشرك

االستغالل األمثل وذلك نتيجة ضعف الطلب على منتجات الشركة عدا 

رتفاع إىل الزبون الوحيد وهو املؤسسة العسكرية، ويرج  سبب هذا اال

أن معظم تكاليف هذا النشاط هي تكاليف ثابتة، فيجب أن يتم ختفيض 

يتم االستغالل األمثل لكافة الطاقة اإلنتاجية األجور وعدد العمال، أو أن 

للشركة، وإال فإن عليها االعتماد على إلغاء هذا النشاط واالعتماد على 

السوق يف إجناز هذا النشاط على اعتبار أن تكلفة السوق أقل من تكلفة 

 .دج00: تصني  هذا املنتوج يف الشركة، مبقدار

ادة من تقسيم أنشطة يتعضح أنه يف الواق  وإذا ما متت االستف

سلسلة اإلمداد إىل أنشطة أساسية متتالية طبقا ملفهوم سلسلة القيمة، 

فإنه يتعضح أن هناك جماالت أخرى خلفض التكلفة تتعلق باملواد األولية 

 .THاألساسية املستخدمة يف إنتاج املنتوج 

ينظر : )وفيما يلي أهداف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط التكميل

 (13اجلدول

، على اعتبار أنه THيعترب هذا النشاط نشاطا هاما إلنتاج املنتج 

املستلم من مرحلة  THيساهم يف تكميل إعداد ما تبقى من املنتوج 

النسيج، وهذا النشاط يف السوق على األغلب يتم القيام به لصاحل الغري، 
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أي أن الشركات اليت تقوم به تقوم بعمليات تشغيل النسيج الثوبي اخلام 

احل الغري، فهي ال تقوم بشراء األقمشة أو النسيج الثوبي اخلام وإمنا لص

تقوم بعمليات التصني  لصاحل شركات أخرى، وتبلغ تكلفة بياض 

م، يف حني أن تكلفة /دج2وطباعة النسيج الثوبي اخلام يف السوق 

دج، ما يعين أن هناك فارقا 70022البياض والصباغة يف الشركة تبلغ 

م، ويعرب هذا الفارق عن أهداف خفض التكلفة على /دج50022بقيمة 

: مستوى هذا النشاط، كما أن تكلفة نشاط التغليف يف السوق تقدر ب

م، /دج20212دج، يف حني أن الشركة تتحمل هذا العبئ مبقدار50012

م، وبذلك فإن هذا الفارق /دج50110وهو ما يعين أن هناك فارقا بقيمة 

، وبذلك فإن التغليفى مستوى نشاط ف خفض التكلفة علديعرب عن ه

 50022+ 50110: أهداف خفض التكلفة بالنسبة ملرحلة التكميل هي

 .م/دج2=

ومن اجلدول السابق يتعضح أن تكلفة املستلزمات السلعية اليت تعرب 

يتم احلصول عليها من نشاط ( مرحلة النسيج+ التحعضري )عن مرحلة 

ني أن سعر السوق م، يف ح/دج0110020:النسيج بتكلفة تقدر ب

بد من حتليل نشاط  م، وهنا ال/دج010220الوسطي لنفس املنتج يبلغ 

كان هذا النشاط معضيفا للقيمة أم  إذاالنسيج، للوقوف على ما 

 .مستهلكا هلا

ينظر : )أهداف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط النسيج: ثانيا

 (:16اجلدول 

لى هذا النشاط يف يعترب هذا النشاط من األنشطة املهمة إذ يعول ع

مهمة حتويل اخليوط القطنية املستلمة من خالل املناقصة الدولية اليت 

جتريها الشركة القابعضة، ويف هذا النشاط يتم إنتاج العديد من األصناف، 

، ويوضح اجلدول السابق THإال أننا سوف نركز على النسيج الثوبي 

 .ج الثوبي اخلامالتكاليف اليت استنفذها  هذا النشاط إلنتاج النسي

يتعضح من خالل هذا اجلدول أن نشاط النسيج أو حياكة الغزل 

مستهلك للقيمة، حيث جند أن نشاط احلياكة والرتكيب وضبط الطول 
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يشغل احلصة األكرب من حيث االهتالكات، كذلك جند من خالل املقارنة 

وتكلفة احلياكة داخل ( م/دج05027)بني تكلفة احلياكة داخل الشركة 

م يعرب عن أهداف /دج5أن هناك فرق بقيمة ( م/دج01027)سوق ال

خفض التكلفة، كذلك بالنسبة لنشاط الرتكيب داخل الشركة 

م، وهو ما يعين أن /دج01: ـأم خارج الشركة فيقدر ب( م/دج05027)

دج يعرب عن أهداف خفض التكلفة بالنسبة هلذا 5027هناك فارقا بقيمة 

يف حني ( م/دج55022)داخل الشركة النشاط، أما نشاط ضبط الطول 

م يف السوق، وهو ما يعين أن هناك فارقا بقيمة /دج00020أنه يستنفذ 

م يعرب عن أهداف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط ضبط /دج0020

الطول، ولعل السبب يف ارتفاع تكاليف هذا النشاط هو نوعية اآلالت 

ى إدارتها، ما يعين املستخدمة وعدد العمال داخل الورشات والقائمني عل

 .ضعف إنتاجية هذه الورشات

كذلك من اجلدول جند أن تكلفة احلصول على املواد األولية 

م يف حني أن /دج22070: ـاملستخدمة يف إنتاج النسيج الثوبي تقدر ب

م، لذا فإن على /دج25000:ـتكلفة احلصول عليها داخل السوق تقدر ب

احلصول على املواد األولية، الشركة البحث عن أسباب ارتفاع تكلفة 

 :وذلك من خالل ما يلي

فحص أنشطة شراء املواد األولية والتكاليف املتعلقة بها، وذلك  -*

 .لتخفيض تلك التكاليف أو التخلص منها

فحص األنشطة املشرتكة بني الشركة ومورديها وذلك للعمل  -*

على أداء  على التخلص من األنشطة املشرتكة بينهما، باإلضافة لالتفاق

األنشطة بالطريقة اليت تؤدي إىل ختفيض التكاليف دون التأثري يف جودة 

 .املنتج النهائي

مما سبق يتعضح أن ارتفاع تكلفة احلصول على املواد األولية تؤثر يف 

، وإذا ما مت النظر (س)، وبالتالي الشركة (ص)كفاءة أنشطة الشركة 

يمة، وهو ما يعين وجود إليه بشكل كلي يتبني أنه نشاط مستهلك للق

جيب التخلص منها، ومن ضمن األساليب ( TH)فجوة يف التكلفة للمنتوج 
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معاجلة هذا الفائض يف التكلفة هو اللجوء إىل طرف ثالث يف أداء بعض 

األنشطة، السيما نشاط النسيج  والتكميل باعتبارهما مستهلكان 

 .للقيمة

( س)ميل للشركة تقارير التكلفة املتعلقة بنشاط التك: ثالثا

 (.ص)مقارنة بالشركة 

متخصصة يف جمال الصناعات احلريرية مثلما ( س)تعترب الشركة 

سبق اإلشارة إليه يف الفقرات السابقة، وباعتبار أن نشاط التكميل 

، فإننا (ص)يتشابه يف جمموع أنشطته م  نشاط التكميل للشركة 

يف التكاليف بني  سنقوم مبقارنة حناول من خالهلا حتديد أوجه الفرق

 .الشركتني

اجلدول املوالي يبني تقارير التكلفة املتعلقة بنشاط التكميل 

 (11اجلدول ينظر(. )س)للشركة 

تشكل جماال خلفض ( س)من خالل اجلدول ميكن القول بأن الشركة 

، حيث جند أن نشاط الغسيل (ص)التكلفة بالنسبة ألنشطة الشركة 

تستنفذ ( ص)م، يف حني أن الشركة /دج1000: ـيستنفذ تكلفة تقدر ب

: ـم، وهو ما يعين أن هناك فجوة يف التكلفة تقدر ب/دج50001ما قيمته 

م، نفس احلالة بالنسبة لكل من نشاط الطب  واملراقبة، وهو /دج50111

 .يف هذا اجملال( ص)أكثر كفاءة من الشركة ( س)ما يعين أن الشركة 

ف خفض التكلفة بالنسبة ن جممل أهداإومن ما سبق ميكن القول 

لنشاط التكميل إذا ما مت حتقيق التكامل بني الشركتني يف تنفيذ أنشطة 

م، أي حتقيق /دج00012=  00272+ 20502+  50111: التكميل هو

: فائض من حتقيق هدف خفض التكلفة بالنسبة لنشاط النسيج بقيمة

 .م/دج00012=  2- 00012

توقفنا عند هذه النقطة من  بد من اإلشارة إىل أننا قد وهنا ال

سلسلة اإلمداد وذلك لعدم إمكانية احلصول على البيانات الكافية من 

، هذا باإلضافة إىل أنه يتوجب متابعة تكاليف زراعة (س)الشركة 

القطن والغزل على مستوى الشركة املوردة، وهذا حيتاج إىل فريق عمل 
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، إال أننا نرى (خارج البلد)كبري إلجناز هذا العمل، نهيك عن موقعه اجلغرايف

أن كافة الشركات اليت تعمل يف جمال الغزل والنسيج تتساوى يف الفرص 

على اعتبار أنها حتصل على القطن من خالل عملية مناقصة دولية، ما 

 .يعين احلصول عليها بالتكلفة املناسبة واجلودة املناسبة

 : الصةــخ

والتوجه االسرتاتيجي يعترب موضوع إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد 

القائم يف ظل األدوات املستخدمة لتحقيق أهداف سلسلة اإلمداد حديث 

الساعة؛ إذا ظهر بظهور األسواق املفتوحة واملنافسة الشديدة، وبذلك 

صن  هذا التحول طفرة يف أساليب التعامل م  إدارة التكاليف سواء من 

لواق  فيما خيص ناحية املسميات، أو من ناحية التجسيد على أرض ا

أساليب إدارة التكلفة عرب سلسلة من الشركات اليت تشرتك يف إنتاج 

من األساليب املقرتحة،  اكبري ااملنتوج، خاصة إذا علمنا أن هناك عدد

ويعد كل من أسلوب إدارة التكلفة املستهدفة وأسلوب حتليل سلسلة 

 .القيمة من ضمن هذه األساليب

ام أسلوبني إلدارة تكاليف سلسلة يف هذه الدراسة قمنا باستخد

اإلمداد يف حماولة لعضبط تكاليف املنتوج، تقوم على إثرها الشركتني 

ملواجهة حتديات السوق والوصول إىل احلصة السوقية املنشودة، من خالل 

استغالل فرص خفض التكلفة النامجة عن نتائج التكامل بني األسلوبني 

 .باقي أععضاء السلسلة املنافسة على ءاملقرتحني، وتوزي  عب

لقد مت التوصل إىل اهلدف املقرتح من خالل التكامل بني األسلوبني، 

حيث حتصلنا على نتائج تتيح للشركتني التكامل فيما بينهما ملواجهة 

املنافسة داخل السوق، من خالل حتديد التكلفة املستهدفة بالنسبة جلمي  

عضيفة للقيمة واستبدال مكونات املنتوج املقرتح، وحتديد األنشطة امل

األنشطة الغري معضيفة للقيمة بأنشطة معضيفة للقيمة متاحة عرب 

 .الشركتني، وبذلك يتحسن املوقف التنافسي للسلسلة داخل السوق

لقد قدمت الدراسة مثاال علميا على مدى فعالية األساليب إدارة 

 التكلفة عرب سلسلة اإلمداد يف الشركات الصناعية، ولكن بالرغم من
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النتائج اجليدة اليت مت التوصل إليها يبقى ضرورة حتقيق شروط ومقومات 

التكامل بني الشركات أمر ضروري لتفعيل هذه األساليب، حيث أن 

سرتاتيجية القائمة داخل مسألة الثقة وتبادل املعلومات حيددان اال

السلسلة، وبالتالي يتحدد مصري أععضاء السلسلة بناء على هذه 

سرتاتيجية اسرتاتيجية التعاونية وومنيز يف ذلك بني اال سرتاتيجية،اال

 .املواجهة، وهو ما سنحاول الوقوف عليه يف حبوثنا املستقبلية

 ملحق اجلداول واألشكال البيانية

مراحل تنفيذ التكلفة املستهدفة (: 10)الشكل رقم 

 وترابطها

 
 

La source: Cooper٬ R & Slagmulder٬ R٬ « Develop Profitable New Product With 
Target Cost »٬ Slogan Management Review٬ Summer٬ 1999٬ p.24 

خطوات تنفيذ التكلفة املستهدفة وكيفية (: 10)الشكل رقم 

 االنتقال من خطوة ألخرى

 

  التكلفة املستهدفة على مستوى املنتج

La source :Ibid٬ p.32 

 

  

تخفيض ضغط 

 التكلفة

 متطلبات العمالء
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 لقيمةاافة تقرير إلض(: 0)اجلدول رقم 
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 .50عصافت سيد أمحد عاشور، مرج  سبق ذكره، ص: املصدر

 خفض التكلفة واإلضافة للقيمة لألنشطة اإلمجاليةأهداف : 10اجلدول رقم

133311661142413

133612132111213

13061324313231

 .باالعتماد على معطيات مصلحة اإلنتاج نيمن إعداد الباحث: املصدر

تقرير أهداف خفض التكلفة واإلضافة للقيمة بالنسبة : 13اجلدول رقم

 .لنشاط التكميل
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   33116 13  6114 2413 

  311121 3111161 13  111361 2113 

  

 311110 13  311110 14 

   21130     

   31212     

   21166   14 21166 

   31026     

   41304   21103 21013 

 .باالعتماد على معطيات مصلحة اإلنتاج نيمن إعداد الباحث: املصدر

 .النسيج لتكلفة واإلضافة للقيمة لنشاطاتقرير أهداف خفض : 16اجلدول رقم

  

    

 

 

   33116 13  6114 2413 

  36121 36121 13  32111 213 

  

 431331 13  111331 31 

   11211 13    

   32132 13  31132 12 

   32132 13  31111 2132 

   22133 13  31163 1141 

 .باالعتماد على معطيات مصلحة اإلنتاج نيمن إعداد الباحث: املصدر

( س)للشركة تقارير التكلفة املتعلقة بنشاط التكميل : 11اجلدول رقم 

 (.ص)مقارنة بالشركة 

 

     

   1112 13   

   1113 13 21130 21110 

   1132 13   

   2131 13 21166 4 236 

   1132 13   

   1114 13 31026 31426 
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