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 الملخص

مقاربة تخفيض التكلفة كأبرز مداخل  استعراض إلىتهدف هذه الدراسة 
اعتمادا بالدرجة األولى على التعاضد ، تحقيق الميزة التنافسية بالمؤسسة االقتصادية

فيما بينها كمصدر  والتكامل ،التسيير على أساس األنشطةو الناتج بين أنظمة التكلفة 
للضبط المستمر للتكاليف بغرض توليد القيمة، مما يسمح بتجسيد تحليل سلسلة 
 ،القيمة كتقنية مستخدمة لتحليل ووصف أنشطة المؤسسة التي تضيف قيمة

ومساهمتها في تحقيق القيمة النهائية للمنتج وذلك استجابة لحاجة المؤسسة لمواكبة 
أدبيات  إلىافسية الحديثة، ويتم ذلك من خالل االستناد تطورات ومستجدات البيئة التن

عمليا على الواقع  إسقاطهاوتقييم مدى إمكانية  ،البحث بمجال المحاسبة اإلدارية
 -الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بأوماش  إنتاجالميداني بوحدة 

 الدراسة.  بما يساهم في تحسين تنافسية وأداء المؤسسة محل  ،-بسكرة 
أنظمة التكلفة، التسيير على أساس األنشطة، الميزة التنافسية،  الكلمات المفتاحية:

 تحليل سلسلة القيمة، التعاضد.
ABSTRACT 

This study aims to review the Cost leadership approach as a way  

to establish a competitive advantage. Primarily based on the 

synergy between activity based costing - management systems 
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and their integration as a source of cost arbitrage in order to 

generate value. 

In fact, value chain analysis is a technique for visually analyze 

and describe a company's business activities to see how the 

company focus on value-creating activities to reveal value added 

product, according to the new global competitive environment 

requirements. All this is done by projecting management 

accounting literature acquired on an empirical way in the 

production unit of  GMS semolina and flour located in Oumache 

- Biskra - Which contributes to improving  company 

competitiveness and performance. 

Key words: cost systems, activity management, competitive 

advantage, value chain analysis, synergy. 

 مقدمة

ُيعتبر نظام التكلفة على أساس األنشطة من أفضل أدوات قياس وتخصيص 
التكاليف، خاصة غير المباشرة منها، وأدى ظهوره كمدخل ُمعتَمد إلى معالجة 
القصور الذي تشهده أنظمة التكاليف التقليدية بتوفير أساليب أكثر دقة وواقعية 

م أسس أكثر مالئمة لتحديد باإلضافة إلى محاولة استخدالتخصيص التكاليف، 
مسببات التكلفة وحساب أحجامها، ويتطلب تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة 
 ضرورة قياس تكلفة جميع عناصر الموارد، سواء كانت تكلفتها صريحة أو ضمنية.
من جهة أخرى ظهر هذا النظام تلبية لمتطلبات بيئة التصنيع الحديثة، وما تستدعيه 

جراء تعديالت جوهرية على األنظمة اإلدارية كأسلوب ومنهج يعتمد من ضرورة إل
على فلسفة تكاليفية جديدة تواكب التطورات الحاصلة ببيئة األعمال وما تفرضه من 
متطلبات، بما يساهم في االرتقاء بمحاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية إلى المستوى 

اجية الحديثة والمتفاوتة. في نفس الذي ينبغي أن تقوم به في ظل التقنيات اإلنت
اإلطار أجريت العديد من الدراسات التي تبين أهمية وفوائد التقنيات الحديثة ألنظمة 
التكلفة والتسيير على أساس األنشطة متضمنة خفض التكاليف وتحليل سلوك التكلفة 
ألغراض التخطيط وا عداد الموازنات، مما يؤدي إلى تحسين ربحية المؤسسة 

 صادية.االقت

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizxJ-Z3L_TAhUHvBoKHcgYBBQQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fbooks%2FNBK100306%2F&usg=AFQjCNFvkMZiZP3uxZRmLMX4l9Fk__m8Vg&sig2=79JAg81PjZea3Gqq2BAmjw


ISSN: 2325-0798 سات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدرا 
DOI:5424/IJO/21547 2018السنة  70عدد: ال 70مجلد: ال 

 

380 

 

التسيير  نظامجزءًا من  (ABC)ويعد نظام التكلفة على أساس األنشطة 
حيث ُيعتَمد على المعلومات التي يقدمها نظام  (،ABMعلى أساس األنشطة )

(ABC)  من أجل تحسين األداء، ودعم الميزة التنافسية. ويقوم على فلسفة مفادها
المناسب بعد تحديد فرص تغيير توجيه الجهود المتضافرة بالمؤسسة التخاذ القرار 

األنشطة والعمليات بتكوين المزيج أو التشكيلة المثلى من منتجات المؤسسة وأنشطتها 
 ونتطرق من خالل هذا البحث إلى:

 مفاهيم عامة حول نظام التكلفة على أساس األنشطة؛ -
 ؛ مفاهيم عامة حول نظام التسيير على أساس األنشطة -
لتحقيـــــــق الميـــــــزة التنافســـــــية تحليـــــــل سلســـــــلة القيمـــــــة كمـــــــدخل  -

 بالمؤسسة االقتصادية.
 Activity Based)نظام التكلفةة علةى أسةاس األنشةطة  أوال: مفاهيم عامة حول

Costing) 
يركز نظام التكلفة على أساس األنشطة على التكاليف غير المباشرة بتحسين، تعيين 

التكلفة  وتخصيص هذه األخيرة على األنشطة، العمليات والمنتجات أو أغراض
األخرى. وتكمن فلسفة النظام في إلقاء الضوء على األنشطة الفردية لتحديد مسببات 
التكلفة بتتبع النشاط  الذي يعتبر الحدث أو وحدة ذات غرض محدد وعليه فان المبدأ 

نما تستهلك  ( 1)األساسي لهذا المنهج هو أن المنتجات ال تستهلك مباشرة الموارد، وا 
ورها تستهلك الموارد وعلى هذا األساس فان األنشطة تعتبر بمثابة األنشطة والتي بد

حلقة الوصل بين المنتجات أو أغراض التكلفة وبين الموارد.  حيث يتم تعيين 
التكاليف ألغراض التكلفة مثل: المنتجات بما فيها السلع والخدمات على أساس 

                 األنشطة المطلوبة إلنتاج كل منتج.                      
( من نظام التكلفة على ABC) تطور نظام التكلفة على أساس األنشطة .1

 (TDABCأساس المبادلة إلى نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمني )
ظهرت بدايات مقاربة نظام التكلفة على أساس األنشطة منذ القرن الماضي، 

من الباحثين وممارسي حيث كان تخصيص التكاليف غير المباشرة رهان العديد 
المحاسبة اإلدارية. وبرزت طرق التخصيص الحالية والمتفق عليها في مطلع القرن 
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العشرين حيث تسمى تلك الفترة بإقتصاديات العرض ومما يقابلها من تكاليف ضئيلة 
للموارد والخدمات الداعمة للمنتجات، وكانت التكاليف غير المباشرة تمثل جزء صغير 

الكلية. بعد الحرب العالمية الثانية أجريت العديد من المحاوالت لتحسين من التكاليف 
أنظمة تخصيص التكاليف في: فرنسا، ألمانيا، الو.م.أ والدنمارك. وعند مطلع 
السبعينات، ظهر نظام التكلفة على أساس األنشطة كفكر يسمى آنذاك إدارة النشاط، 

 Valueعلى مفهوم سلسلة القيمة )وكان اختياري التطبيق، حيث ركزت هذه المرحلة 
Chain:(2) ( أكثر من التحليل المحاسبي والمالي، وهدفت إدارة النشاط إلى 
 اكتشاف واستبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة لهذه السلسلة؛ -1
تحسين وتعزيز األنشطة التي  تضيف قيمة من خالل تحسين جودة وسرعة  -2

 االستجابة لطلبيات العمالء. 
ثمانينيات، جاء مدخل نظام التكلفة على أساس النشاط كفكر في منتصف ال

 Kaplan et)  حيث يعود منشؤه أساسا لعمل الباحثين األمريكيين  (3)ممنهج 
Cooper اللذان أجريا مجموعة من الدراسات حول أنظمة التكاليف بمجموعة من )

ة التكاليف المؤسسات األمريكية. كما ألقيا الضوء على التناقض الصارخ بين أنظم
التقليدية واالحتياجات الحديثة للمؤسسة مثل: أنظمة المعلومات وكذا صنع القرار، 
وبالتالي أصبحت األساليب التقليدية متقادمة في ظل بيئة متزايدة التعقيد ودائمة 
التطور إلى جانب عدم تكيف هذه الطرق واألساليب الحديثة للتسيير والتطور 

دارة الجودة.الحاصل في أنظمة اإلنتاج    مثل: التسويق وا 
( ورقة بحث Kaplan & Cooper، قدم الباحثان األمريكيان )1891في جوان 

( تحت عنوان المالئمة Harvard Business Schoolبمؤتمر منظم بجامعة )
، وفيه أبرزا التغيرات الحاصلة مؤخرا على )The Lost Revelence" )4الضائعة "

ترة، والتي تميزت باشتداد المنافسة العالمية، وتعقيد االقتصاد األمريكي بتلك الف
العملية اإلنتاجية خاصة عندما يتعلق األمر بخطوط اإلنتاج المتشعبة، ما أدى إلى 
قصور أنظمة التكلفة التقليدية لعدم قدرتها على تتبع تكاليف المنتجات أو الرقابة 

ل تكاليف المنتجات غير على التكاليف التشغيلية. فأصبحت المعلومة المحاسبية حو 
. حيث بدأت األبحاث ُتظهر التغيير  على هيكل (5)متالئمة ومتطلبات الرقابة
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التكاليف وبيئة المؤسسات الصناعية خاصة بعد إذ تبين أن حجم المنتجات ال يتحكم 
في حجم التكاليف العامة وفقا للبيئة المؤسساتية الجديدة، لكن هذه التكاليف تتعلق 

الت داخل المؤسسة مثل: العمليات اللوجستية وعمليات الشراء، البحث بحجم المباد
عن الموارد البشرية. واستندوا إلى هذه المبادالت باعتبارها بمثابة )المصنع الخفي( 
األمر الذي أدى إلى تطور مفهوم محاسبة التكاليف على أساس المبادالت أو نظام 

(، وبهذا Based-costing systemTransaction التكلفة على أساس المبادلة )
(  Kaplan & Cooper) الشكل أصبحت األنظمة التقليدية متقادمة، ثم طور كل من

هذا النظام وأصبحت تسميته نظام التكلفة على أساس األنشطة يهتم بتحليل األنشطة 
. وقد تم تبنيه من )6(والتكاليف المرتبطة بها مع تتبع تفاعلها مع األنشطة األخرى 

، Kant Hall, Tek Tonix, Siemens ة شركات صناعية نذكر منها:طرف عد
  حيث كانت نتائج النظام تتعلق بكيفية تحسين قياس التكاليف الصناعية.

في بداية التسعينات ونتيجة لتطور األبحاث ظهرت العديد من المساهمات 
األخير والمنشورات حول نظام التكلفة على أساس األنشطة، باإلضافة إلى تبني هذا 

من طرف العديد من المؤسسات الخدمية، فضال لما تم نشره كمرجع في مجال 
الخدمات كتاب "التسيير على أساس األنشطة بالمؤسسات الخدمية والحكومية 

 Activity-based Management for service)والمنظمات الالربحية" 
industries, government entities, and nonprofit organisations) )

، تم تيني نظام التكلفة على 1881وفي سنة  (7((Brimson & Antosللباحثين )
( بصفة رسمية في مجال الصحة بالمستشفيات والمنظمات ABCأساس األنشطة )

الصحية بأمريكا، حيث يقوم على مبدأ وفكرة أساسية تعتمد على الربط بين الموارد 
ارد ثم الربط بين تكاليف األنشطة والمنتج المستخدمة واألنشطة التي تستخدم هذه المو 

 (8)النهائي )سلعة/خدمة(.

، ظهرت العديد من الصعوبات والمعوقات التي واجهت تطبيق 2112في عام 
( Cooper & Kaplan( حيث أرجع )ABCنظام التكلفة على أساس األنشطة )

وقد اقترحا  عدم نجاعة النظام إلى عدم نجاعة وفعالية اإلدارة التي تتضمن النظام.
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مقاربة حديثة تصف كيفية االنتقال من نظام التكلفة على أساس األنشطة المعتمد 
إلى نظام التكلفة على أساس األنشطة  (Rate based ABC) على المعدالت 

، حيث يعتمد األول على معدالت (TDABC= Time Driven ABC)الزمني 
نشطة على أغراض التكلفة، مسببات التكلفة والتي تحدد قصد تخصيص تكاليف األ

 (9)المعدالت التي تحسب وفقا للعامل الزمني. (TDABC)بينما يتناول نظام 

 تعريف نظام التكلفة على أساس األنشطة   .2

 يعرف هذا النظام:
 ( حسبHorngren أنه "طريقة أو مدخل لتحسين قيم التكلفة يركز على )

فة هذه األنشطة األنشطة كأغراض تكلفة رئيسية، كما أنه يستخدم تكل
الخدمات،  كأساس لتعيين التكاليف ألغراض أخرى مثل: السلع،

 (10)العمالء" 
 ( حسبAlcouffe)  ذلك النظام الذي يقوم على أساس تجميع التكاليف"

غير المباشرة بالمؤسسة في مواضع التكلفة ليتم توزيعها على المنتج 
كلفة الحقيقية النهائي بواسطة مسببات التكلفة وذلك للوصول إلى الت

 (11)للمنتج النهائي مما يؤدي إلى دعم اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة" 
كتعريف شامل نجد أنه ذلك النظام الذي يقوم على تجميع التكاليف غير المباشرة 
لكل نشاط من أنشطة المؤسسة في مجمعات التكلفة ثم توزيع هذه التكاليف على 

قدمة( بموجب معدالت تحميل تحدد بموجب المنتج النهائي )سلعة أو خدمة م
 مسببات التكلفة مبينة العالقة السببية.

 ( ABCمبادئ نظام التكلفة على أساس األنشطة )  .3
يقوم نظام التكلفة حسب األنشطة على ثالث مبادئ أساسية: النشاط، مسبب التكلفة 

 والعمليات نسردها فيما يلي:
ة أو مجموعة من المهام التي يتم ويعرف النشاط على أنه: "مهم النةشةةاط: -

القيام بها من أجل إنتاج المخرجات والتي يمكن ربطها معا لكي تشكل جزء من 
 (12)وجه التكلفة" 
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تعرف على أنها: "العامل الذي يترتب على وجوده حدوث مسببةات التكةلفةةة:  -
 (13)التكلفة وتكون على مرحلتين: 

ة بتخصيص الموارد على األنشطة وهي : في دورة تحميل التكاليف المتعلق1مرحلة
تمثل مسببات استخدام الموارد بواسطة مراكز النشاط ومن أمثلتها : عدد األوامر 

 التشغيل، عدد الفاحصين ،عدد الكيلوات المستهلكة.

: في دورة تحميل التكاليف وهي التي تستخدم في تحميل تكلفة األنشطة على 2مرحلة
من هذا النوع العامل األساسي في تكوين مجمع المخرجات ويمثل مسبب التكلفة 

 التكاليف"
يقصد به تجميع كل عناصر التكلفة لألنشطة  مجمعات أو مراكز التكلفة: -

المتجانسة التي لها مسبب واحد وتجميع التكاليف في أوعية متجانسة وهي 
( بمعنى أن تكاليف األنشطة في كل حوض ABCالفرضية األساسية لنظام )

نتيجة. وتجدر اإلشارة  –ة يجب أن تكون لها نفس العالقة سبب )وعاء( تكلف
إلى أن هذه العالقة السببية يمكن أن تتغير حسب الحاالت وعليه فانه البد من 
تحديث بيانات النشاط لضمان أن هذه المسببات مالئمة لالستعمال ويمكن 

ألنشطة القول أن فهم العالقة بين النشاط ومسببه يسمح لإلدارة من معرفة ا
التي تحسنها من اجل الحصول على أفضل معلومات حول عملية تحسين 

 األداء.
( على أنها "مجموعة من األنشطة P.Lorinoتعرف حسب )العمليةات:  -

المترابطة مع بعضها البعض بتدفقات من المعلومات المنتظمة لتعطي منتجا 
 ماديا أو غير مادي محدد وذو أهمية ".

( أن العملية هي "مجموعة Erechler et Grabotل من )في نفس السياق يرى ك
من األنشطة المتحدة والمتعاونة من اجل تقديم منتج يحمل قيمة للعميل الداخلي 

( فيعرفها على أنها "توليفة من األنشطة المتصلة Monereauوالخارجي " أما )
العملية وعليه يمكن القول أن  )14(والمترابطة مع بعضها بغية تحقيق هدف مشترك"
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هي توليفة األنشطة المتسلسلة والمرتبطة مع بعضها البعض بتدفقات من المعلومات 
 الهادفة إلى تقديم منتج )سلعة أو خدمة( يحمل قيمة مضافة للزبون.

 (ABC)مراح  عم  نظام التكلفة على أساس األنشطة  .4
قبـل التطـرق إلـى مختلـف خطـوات إعـداد نظـام التكلفـة علـى أسـاس األنشـطة 

بأس أن نذكر بمختلف أسـس تخصـيص التكلفـة حيـث نجـد أن مقيـاس النشـاط لكـل ال 
مركــز تكلفــة يســتخدم كأســاس لتخصــيص التكلفــة، ويتمثــل منطــق نظــام التكلفــة علــى 
أساس األنشطة في أنـه كلمـا زادت مراكـز التكلفـة المرتبطـة بأسـس تخصـيص محـددة، 

علـــى المنتجـــات مـــن  زادت دقـــة عمليـــة تحديـــد تكـــاليف األنشـــطة فتخصـــيص التكـــاليف
خالل  قياس ما تستخدمه المنتجات المتنوعة مـن أسـس تخصـيص األنشـطة المختلفـة 
ويؤدي هـذا إلـى تحديـد تكـاليف المنـتج بشـكل أكثـر دقـة. وتتمحـور معـالم تطبيـق نظـام 

 (15) التكلفة على أساس األنشطة في مجملها على سبع مراحل نذكرها كاآلتي:
 جات المختارة كأغراض تكلفة الخطوة األولةى: تحديد المنت -

تحدد المنتجات النهائية كأغراض للتكلفة وفقا ألهداف المؤسسة من خالل حساب 
 إجمالي التكاليف أوال ثم حساب تكلفة إنتاج وتوزيع الوحدة من كل المنتجات.

 الخطوة الثانية: تحديد التكاليف المباشرة للمنتجات   -

لمباشرة والتي تتضمن تكاليف المواد األولية في هذه المرحلة تحدد تكاليف المؤسسة ا
المباشرة وتكاليف المستخدمين المباشرة المتعلقة مباشرة بالوحدات المنتجة وتخصص 

 مباشرة على المنتجات باستخدام ساعات العمل المباشر والكميات وغيرها. 
الخطوة الثالثة: اختيار أسس التخصيص المستخدمة لتخصيص التكاليف  -

 رة على المنتجات )تحديد األنشطة(غير المباش
يتم في هذه المرحلة تحديد مختلف العمليات ثم األنشطة داخل المؤسسة وكذا 
التكاليف المرتبطة بها وتعتبر هذه المرحلة األهم واألصعب أثناء التحديد الدقيق 
للمهام التي تؤخذ بعين االعتبار من طرف النظام لذا يجب التقرب من مصلحة 

فكل ( 16)بشرية أو األفراد المعنيين للتعرف على مختلف األنشطة اليوميةالموارد ال
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منصب عمل يجب أن يكون مرتبط بعدد من األنشطة المحددة بوضوح المرتبة 
والمتسلسلة زمنيا حسب العدد أو مستوى التفصيل الذي يتوقف على درجة دقة ووفرة 

ية المعلومات كلمات المعلومات المطلوبة، وتبقى القدرة على التواصل ومصداق
بالتالي يجب أن يتوفر    (17(األنشطة. مفتاحية لتسهيل عملية التعرف على مختلف 

  ) 18  (النشاط الذي يؤخذ بعين االعتبار على الخصائص الموالية:
القيمة المضافة: يؤخذ بعين االعتبار النشاط الذي يجلب قيمة مضافة  -

ال ُتحصل قيمة مضافة للمؤسسة حيث يمكن التخلص من األنشطة التي 
 للمؤسسة؛

 نوعية النشاط: رئيسي، ثانوي أو منحرف؛ -
 إلزامية النشاط:  توفره ضروري ويمس بكيان المؤسسة أم ال؛ -
 لكل  فرد؛ 5عدد األنشطة ال تتجاوز  -
   )19(من الوقت الكلي للفرد أو الخدمة. % 11النشاط ال يمثل أقل من  -

 ) 20(يسمح تحديد األنشطة بـ:
 يل وظائف المؤسسة في وحدات أساسية حسب نوع التكاليف؛تقسيم وتحل -
توفير معلومات ذات مصداقية عند تحديد القيمة من خالل إستراتيجية  -

 النشاط. 
وكمبدأ يجب تحليل وظائف وعمليات المؤسسة ثم تحديد األنشطة التي ترتبط حقيقة 

لى عدة أنشطة بالمنتج وتحليلها ألنشطة تحتية فمثال نشاط الشراء يمكن تقسيمه إ
منها: نشاط شراء المعدات ،نشاط شراء المواد األولية وهذا األخير يتفرع بدوره إلى 
أنشطة تحتية أخرى مثل: نشاط إعداد الطلبيات، نشاط البحث عن الموردين وغيرها. 
والجدول الموالي يوضح أمثلة عن األنشطة الرئيسية واألنشطة الفرعية المندرجة 

   )21(تحتها:

 الرابعة: تحديد مسببةات التكلفةة  الخطوة -

مسبب التكلفة هو الحدث الذي أدى إلى نشوء التكلفة ومعرفة االرتباطات 
بين األنشطة وعواملها المفسرة فهي بمثابة أسس لسير النظام وحساب التكلفة 

 Unité ( الوحدوية. فمن الممكن ترجمة مسببات التكلفة إلى وحدات العمل
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d’eouvre العمل لليد العاملة المباشرة، ساعات عمل اآلالت وكذا، ( مثل: ساعات
ولإلشارة فإنه من الممكن وجود مسبب تكلفة مشترك بين مجموعة من األنشطة 
المتجانسة في هذه الحالة وعند تعدد مسببات التكلفة لنفس النشاط تتم المفاضلة عن 

  )22(طريق استخدام معامل االرتباط.

 ( Cost Poolsاليف بمراكز التكلفة )الخطوة الخامسة: تجميع التك -
يتم بهذه المرحلة تجميع األنشطة المختلفة بمراكز التكلفة )أحواض التكلفة( والتي 

 )23  (تضم مجموع تكاليف األنشطة المتجانسة حيث يتحقق هذا التجانس من خالل:
  وجود مسبب تكلفة مشترك: غالبا ما يتسبب عامل مشترك في حدوث

ألنشطة حيث تشكل هذه األنشطة المتجانسة عملية مجموعة معينة من ا
(Processus)  قد تتعارض والهيكل التنظيمي السلمي الوظيفي

المعروف تقليديا وذلك عند تجميع األنشطة المنتمية إلى وظائف مختلفة 
 بالمؤسسة. 

  وحدة عمل مشتركة: يجب تجميع األنشطة التي تستعمل نفس وحدة العمل
 تج النهائي في مجمع أنشطة مشترك.لحساب سعر تكلفة المن

 الخطوة السادسة: تحمي  تكاليف األنشطة ألغراض التكلفة -
( باالعتماد ABCيتم تحديد سعر التكلفة حسب نظام التكلفة على أساس األنشطة )

 (24)على الخطوتين التاليتين:
 ( المحددة مسبقا؛ Cost Poolتوزيع التكاليف على مراكز التكلفة ) -1
األنشطة على المنتجات وذلك على أساس استهالك  تحميل تكاليف -2

المنتج لألنشطة فعليا عن طريق حساب تكلفة مسببات التكاليف لكل 
مركز، ويحتسب سعر التكلفة بتحميل التكاليف المباشرة مباشرة على 
وحدات المنتج تضاف إليها التكلفة الوحدوية لمسببات التكلفة 

المباشرة المحملة على وحدات باعتبارها تمثل مجموع التكاليف غير 
 المنتج. وفقا للمعادلة الموالية:

  =ب التكلفة التكلفة الوحدوية لمسب 
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الخطوة السابعة: حساب سعر التكلفة الذي يتضمن حساب إجمالي  -
تكاليف المنتجات عن طريق إضافة ك  التكاليف )المباشرة/غير المباشرة( 

  للمنتجات )أغراض التكلفة(

تحديد وتحميل التكاليف المباشرة  كمرحلة أخيرة يتم تحديد سعر التكلفة النهائي بعد
المحسوبة في الخطوة الثانية والتكاليف غير المباشرة في الخطوة السادسة، وعليه 

 يتشكل سعر التكلفة الوحدوي وفقا للمعادلة أدناه:

 

 
 

 (TDABCنظام التكلفة على أساس األنشطة  الزمني )  .5
بالوقت هو  يطلق عليه أيضا منهج  التكلفة على أساس األنشطة الموجه

( التقليدي لكن مع ABCنظام يقوم على أسس نظام التكلفة على أساس األنشطة )
تخفيض تكاليف التطبيق وسرعة البناء والتنفيذ والسهولة في عملية التحديث ويعتمد 
على محركات التكلفة الزمنية فيساعد على تحديد معدالت دوران التكلفة على أساس 

يتم إعداد نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمني )25( ارد.القدرة الفعلية لتدفق المو 
 وفقا للمراحل الموالية:

 .تحديد المجموعات المختلفة من الموارد التي تستنفذ التكلفة -1
: يتم ذلك عن طريق تقدير تكلفة الطاقة تقدير تكلفة وحدة الطالقة المتوفرة -2

 تحديد الموارد اآلتية: اإلنتاجية، وتحديد الموارد ففي دائرة الزبائن مثال يتم
 موظفي االستقبال الذين يتلقون ويستجيبون لطلبات الزبائن؛ 
 مشرف موظفي االستقبال؛ 
  ،الموارد المساعدة التي يحتاجونها ألداء مهماتهم )الحواسيب

 االتصاالت، األثاث(؛
  الموارد من األقسام األخرى ) تكنولوجيا المعلومات، دائرة الموارد

 البشرية(.

 سعر التكلفة الوحدوي= التكاليف المباشرة للوحدة + مجموع التكاليف الوحدوية لمسببات
 التكلفة
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من  %95 - 91ر المحلل الطاقة العملية للموارد المتاحة )عادة تقدر بين ثم يقد
( ساعة في 21الطاقة النظرية( فإذا كان العامل أو اآللة تستطيع العمل نظريا لمدة )

( ساعة في األسبوع، مما يسمح 22األسبوع، فان الطاقة العملية الحقيقية تكون )
ور شخصية مثل: االستراحات الوصول ( من الوقت للعامل إلنجاز أم% 21بمعدل )

 ( من وقت اإلصالح والصيانة.%21والمغادرة، بالنسبة إلى اآلالت يسمح بنسبة )
ويوجد بديل بسيط لتقدير الطاقة العملية، وهو مراجعة األنشطة المؤداة في فترة زمنية 
م سابقة مثل تحديد عدد طلبيات الزبائن المستلمة خالل عام أو عامين سابقين، ث

تحديد العدد الشهري مع مراعاة عدم وجود تأخير مفرط، جودة ضعيفة وقت إضافي 
 -5أو إجهاد زائد للموظفين ويمكن أن يترك مجاال للخطأ في تقدير الطاقة بنسبة )

11 %.) 
 وتحسب كاآلتي:

 

هو تقدير للزمن الالزم إلنجاز النشاط،  تحديد مسببات الولقت وتقدير وحدة الزمن: 
ة بديلة إلجراء المقابالت مع العمال ويمكن الحصول على تقدير الزمن وهذه الخطو 

عن طريق المالحظة المباشرة أو إجراء المقابالت مع المديرين. بعد الحصول على 
التقديرات الزمنية من الخطوة الثانية ويمكن كتابة معادلة الوقت  لمنتج معين، وهي 

هذا المنتج أو هذه الخدمة، ويمكن   تساوي مجموع  أزمنة األنشطة الالزمة إلنتاج
إضافة أزمنة األنشطة الخاصة التي تتطلبها الطلبات المعقدة أو الطلبات ذات الطابع 
الخاص، ويمكن تعديلها بسهولة من خالل إضافة األزمنة الخاصة باألنشطة الجديدة 

زالة األزمنة الخاصة باألنشطة الملغاة.  وا 

 مسببات الوقت:
( متغيرات أو خصائص تحدد Time Driversوقت )تعتبر مسببات ال 

الوقت المطلوب للقيام بنشاط ما، وتأخذ  المتغيرات المسببة للوقت ثالثة أشكال كما 
 يلي:

  التكلفة الوحدوية =
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 متغير مسبب الوقت المستمر مثل: الوزن والمسافة. -
متغير مسبب للوقت المنفصل مثل: عدد األوامر، عدد خطوط اإلنتاج، عدد  -

 فواتير البيع.
سبب للوقت: ويكون في شكل مؤشرات أو متغيرات وهمية تأخذ متغير م -

صورة صفر أو واحد مثل نوع العميل)قديم/جديد(، نوع األمر )عاجل/عادي( 
وخصائص استالم األمر. وتمتاز مسببات الوقت كأحد العناصر األساسية 
في نظام التكلفة على أساس األنشطة الزمني بكثرة المتغيرات المسببة للوقت 

 لنموذج الواحد لمعادلة الوقت.في ا
 معادالت الولقت

( أحد الخطوات المهمة Time Equationsيعتبر تحديد معادالت الوقت ) 
بنظام التكلفة على أساس األنشطة الزمني حيث تستخدم للتعبير عن وقت انجاز 
النشاط أو الحدث باستخدام مسببات الوقت. وتوضح معادلة الوقت العامة الوقت 

 (26)( وتكون الصيغة العامة للمعادلة كما يلي: i pTعنه بالرمز ) الذي يعبر
).........(.Pr 3322110 piip XXXXTtimeocess   

 نفترض تتابع األنشطة تدريجيا وفقا للتسلسل الزمني الفعلي داخل المؤسسة حيث: 
i pT        .مجموع أوقات األنشطة منفردة    = 
oβ       عدي. =    المقدار الوقتي الثابت ألداء النشاط القا 

1…..i β     1=    الوقت المستهلك أو المقدر لتنفيذ النشاط التدريجي.....i مثال (.
 د( 2

1….pX     مسبب الوقت للنشاط    =i ويمثل مسبب التكلفة العادي )مثال عدد .
 أوامر اإلنتاج(

1X      مسبب الوقت للنشاط المصنف تدريجيا باألول    = 
 2X     شاط  المصنف تدريجيا بالثاني=    مسبب الوقت للن 
يتم بحساب إجمالي تكاليف حساب التكلفة الكلية ألغراض التكلفة:   -3

 األنشطة ثم بضرب تكلفة الوحدة في الوقت المطلوب وفقا للمعادلة التالية:
i pT iC   تكلفة النشاط =i :حيث أن 
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i pT .مجموع أوقات األنشطة منفردة = 
iC بالدقا( ئق مثال( الخاصة بمجموعة النشاط )= تكلفة وحدة الوقتi.) 

 Activity Basedثانيا: مفاهيم عامة حول نظام التسيير على أساس األنشطة )
Management) 

وفقا لمقاربة التسيير على أساس األنشطة يتم استخدام مخرجات نظام 
التكلفة على أساس األنشطة لتحديد فرص تغيير األنشطة والعمليات لتحسين 

 اإلنتاجية حيث يعرف على أنه: 
"نظام يرتكز على إدارة األنشطة  كطريقة لتحسين القيمة المقدمة للزبون  -

مة، وينظر نظام التسيير حسب األنشطة والربح المحقق من تزويد هذه القي
إلى نظام التكلفة على أساس األنشطة على أنه المصدر األساسي 

يرتكز نظام التسيير على أساس األنشطة على خطوتين  للمعلومات". 
 (27 )أساسيتين هما:

 تحديد األنشطة داخل المؤسسة؛ -
تحديد التكاليف المستندة إلى األنشطة المحددة وقياس  -

 واء من حيث الوقت والجودة.األداء س
  ABMنظام و  ABCالعاللقة بين نظام  .1

على أساس األنشطة التسيير  تتضح جليا العالقة الوثيقة بين نظامي التكلفة/
( ABCبالرجوع إلى تعريف كل منهما حيث تعد المعلومات التي يقدمها نظام )

ين نظامي العالقة ب( I-CAMوبينت مجموعة )( 28)(ABMمدخاًل أساسيًا لنظام )
(ABC(و )ABM بالشكل أدناه والمعروف بصليب )CAM-I  ويتضح ذلك من

  :محورين للنموذج خالل

نظام يفّسر يتعامل المحور العمودي مع وجهة نظر توزيع التكلفة ) -1
ABC)، في المرحلة األولى تكلفة الموارد على األنشطة  حيث ُتوّزع

نشطة على أغراض ع تكلفة األوزّ في المرحلة الثانية تُ و المنجزة، 
 التكلفة. 



ISSN: 2325-0798 سات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدرا 
DOI:5424/IJO/21547 2018السنة  70عدد: ال 70مجلد: ال 

 

392 

 

يتم و  (،ABM)يفّسر نظام  يتعامل المحور األفقي مع وجهة نظر العملية -2
، مسببات التكلفة التي تسبب استخدام النشاط للمواردالتركيز على 

المعلومات المتعلقة بمسببات التكلفة واألنشطة  (ABC)نظام  ويقدم
من المدخالت تعد هذه المعلومات والموارد ومقاييس األداء، و 

تقويم كفاءة،  :من أجل (ABMاألساسية التي يعتمد عليها نظام )
خدمات من وجهة التحسين قيمة المنتجات و و فعالية وأداء األنشطة، 

 نظر الزبون.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
نموذج ال يتضمن مقاييس األداء مثل: الحصة البالمقابل نالحظ أن  

بينت طع المحوران عند األنشطة.  و حيث يتقا السوقية والعائد على حقوق الملكية
أن المخرجات )غرض التكلفة( ألي نشاط  (CAM-I) لـــــ وجهة نظر العملية الموسعة

قد تكون مدخالت )مسبب تكلفة( للنشاط التالي، مثاًل إن تغيير العملية هو غرض 
ن هذه  تكلفة بالنسبة إلى القسم الهندسي ومسبب تكلفة بالنسبة إلى قسم اإلنتاج. وا 

 تقومي األداء

فعرض ختصيص التكالي  

 عرض العمليات

ستمرعملية التحسني امل  

فةمسببات التكل  

 حتليل النشاط

كلفةمسبب الت حتليل  

 املوارد

 االنشطة

ةاغراض التكلف  

 مقاييس األداء

 ABMونظام  ABC(: العالقة بني نظام 10الشكل رقم )

Source : Norm Raffish, Peter B. B. Turney,  The CAM-I Glossary of Activity-based 

Management, Journal of Cost Management, Version 1.2, USA, 1991, p55 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norm+Raffish%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+B.+B.+Turney%22
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العالقة تعطي فرصة الختيار مقاييس أداء أكثر مالءمة لتقويم فعالية العملية 
 .تهاوكفاء
 (ABMعلى أساس األنشطة )التسيير التحلي  وفقا لمراح  عم  نظام  .2
( بدوره يستند إلى فلسفلة تقوم مراحل عملها ABM( فإن نظام )Gervaisحسب )
 كاآلتي:
 Le découpage en) ; تقسيم وفصل العمليات أو السيرورة -

processus)  
 (Le repérage des activités critiques); تتبع األنشطة الحرجة -
 L’étude de la performance des); دراسة أداء األنشطة الحرجة -

activités critiques)  
نجاز مخطط العمل -  La formulation et le pilotage des); صياغة وا 

plans d’action) 
 L’écueil) لرئيسية المرتبطة بالتحليل في األجل القصير.تجنب العقبات ا -

principal à éviter : le raisonnement à trop  court terme) 
توجب الضرورة استخدام نظام التسيير على أساس األنشطة بهدف تحديد البناء 
الخاص بقاعدة بيانات النشاط ويكون ذلك من خالل إعداد نموذج بسيط يربط بين 

ط والعملية بالمؤسسة باستخدام خرائط سلسلة القيمة )تدفق القيمة( وهي متجهة النشا
من اإلدارة العليا إلى اإلدارة التنفيذية وذلك بتحديد ارتباط األنشطة التي تنتمي إلى 

 العملية من خالل إعداد خرائط النشاط. 
تحليل تكمن ضرورة إدراج التكامل بين األنظمة القائمة على أساس األنشطة في 

 (29) سلسلة القيمة من خالل:
 : يعتبر نظام التكلفة على أساس األنشطةإدارة التكلفة وتحقيق ميزة التكلفة ألق  -
(ABC أداة ناجعة تهدف إلى إدارة التكلفة في بيئة األعمال سواء من حيث تخطيط )

الهدف  التكلفة وتقديرها، رقابتها، تجنبها واستيعابها إلى غير ذلك، وبغية تحقيق هذا
بكفاءة وفعالية وجب  تقديم هذه األداة التحليلية التي تحدد األنشطة المضيفة للقيمة 
من غيرها، وذلك الستبعاد األنشطة التي ال تضيف القيمة قصد التقليل منها بغرض 
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ترشيد التكاليف وتدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة باالستناد إلى نظام التسيير على 
(، وتجب اإلشارة أيضا إلى وجود أنشطة غير مضيفة للقيمة ABMأساس األنشطة )

لكنها ضرورية إلتمام العمل، وهي تلك األنشطة التي ال يمكن العمل بدونها، بينما ال 
تمثل أي قيمة للمستفيد تجعله مستعد ليدفع مقابلها، ويمكن لإلدارة أن تخفض حجمها 

 كاليف الفحص والمناولة.دون التأثير على كفاءتها كتكاليف إعداد اآلالت وت
: يؤدي التكامل بين نظام التكلفة على أساس تحقيق الدلقة في لقياس التكاليف -

األنشطة وتحليل سلسلة القيمة إلى تحقيق أعلى درجة من الدقة في قياس التكاليف. 
ويرجع ذلك إلى التصميم األولي لألنظمة التقليدية لقياس التكاليف الذي يعجز بدوره 

متطلبات تحليل سلسلة القيمة وتوزيع التكاليف حسب أنشطة القيمة، في في تحقيق 
المقابل يتحقق ذلك باستخدام أسلوب قياس التكلفة على أساس األنشطة حيث أنه 
يوفر المعلومات الصحيحة حول التكاليف الحقيقية ألنشطة القيمة مما يساعد على 

ة القيمة بكفاءة أعلى. ويؤيد اتخاذ القرارات السليمة، كما يساعد على تحليل سلسل
البعض هذا الرأي حيث يرى أنه من األهمية معرفة التكاليف الحقيقية لألنشطة 
والعمليات التي تشكل سلسلة القيمة للمؤسسة للتوصل إلى اتخاذ قرارات سليمة بشأن 

 إدارة سلسلة القيمة وتحسين كفاءتها. 
أي بالضـرورة إعـادة  ضةيف لقيمةة:التركيز على نوعية العمليةات واألنشةطة التةي ت  -

النظـر فــي كـل األنشــطة التـي تــؤدى داخـل المؤسســة وتقيـيم أهميتهــا مـن خــالل تطبيــق 
كمـــا أن تحليـــل سلســـلة القيمـــة  (،ABMمعـــالم  نظـــام التســـيير علـــى أســـاس األنشـــطة )

 – Upيلقي الضوء على طرفي السلسة، حيث نجد الطرف األول قبل بداية السلسة )
Stream)  وهـو مـا( يعـرف بمرحلـة مـا قبـل الحقيقـةBefore The Fact)  والطـرف

 After( أي مرحلـة مـا بعـد الحقيقـة )Down – Streamاآلخـر هـو نهايـة السلسـة )
The Fact ويعبــر الطــرف األول عــن تحديــد نوعيــة المــوردين ممــا يمــس بأنشــطة ،)

لطـرف الثـاني التموين )تصنيف الموردين، نوعية الموارد الالزمة، طرق التسليم(، أمـا ا
فهـو يعكــس مرحلــة مــا بعـد البيــع )تصــنيف العمــالء، إرضـاؤهم طــرق التوزيــع، خــدمات 

 (30)ما بعد البيع( 
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يرتكــز تحليــل سلســلة القيمــة علــى النــواحي الخارجيــة المرتبطــة بأنشــطة خلــق 
ـــتج  القيمـــة فـــي المجـــال الصـــناعي بـــدءا مـــن المـــواد الخـــام األساســـية وصـــوال إلـــى المن

م للعميــل، أمــا تحليــل مجــال الموقــف التنافســي فيركــز علــى الطــرق النهــائي الــذي يســل
 ( 31)التي تختارها كل منظمة لالستمرار في المنافسة. 

( Porterويعتبر تحليل سلسلة القيمة  بمثابة تقنية متطورة من طرف )
وذلك الختبار مساهمة مختلف عمليات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية، ويستند 

عميل، فكل  -إلى فكرة أن المؤسسة مكونة من سلسلة العالقات مورد هذا المفهوم
نقطة ربط من هذه السلسلة تهدف إلى إضافة القيمة للمنتج، هذه القيمة يمكن أن 
تعرف بالنسبة المثلى بين تلبية رغبات الزبون من جهة، والتكاليف المرتبطة بالمنتج 

 العملية(. -المنتج -)العميل من جهة أخرى. حيث تتموقع القيمة في نقطة تقاطع
( ABMثالثا: تحلي  سلسلة القيمة وفقا لنظام التسيير على أساس األنشطة )

  -المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة –بوحدة الدلقيق والفرينة 

( بوحدة الدقيق والفرينة بمؤسسة المطاحن ABCبعد القيام بتطبيق نظام)
ة ذات أسهم نشاطها األساسي إنتاج وهي مؤسس 2115الكبرى للجنوب للسنة المالية 

 (ABM)الدقيق والفرينة، ننتقل الى تطبيق معالم نظام التسيير على أساس األنشطة 
بالتحليل الهيكلي للقيمة الخاصة بكل أنشطة المؤسسة من مرحلة جلب الموارد إلى 
التسليم النهائي للمنتج، باعتبار المؤسسة مجموعة مترابطة من األنشطة المضيفة 

غير المضيفة للقيمة ويتم خلق القيمة بتتبع سلسلة األنشطة المضيفة للقيمة، حيث و 
 يتضمن تحليل سلسلة القيمة الخطوات التالية: 

 تحديد أنشطة سلسلة القيمة للوحدة  .1
لقد تم تحديد مكونات سلسلة القيمة بوحدة الدقيق والفرينة بالمطلب السابق، 

ثانوية، ثم تقسيم تلك العمليات بدورها إلى حيث تم تقسيم العمليات إلى رئيسية و 
 أنشطة أساسية وداعمة.
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 تحديد األنشطة اإلستراتيجية  .2
نبدأ بتحديد مواصفات المنتجات التي تعتبر ذات قيمة بالنسبة للعميل 
الحالي والمستقبلي، وتشتمل هذه المواصفات على الجودة والسعر المنخفض، وهنا 

األنشطة اإلستراتيجية هي األنشطة األساسية التابعة حسب وحدة الدقيق والفرينة فان 
 للعمليات الرئيسية.

 تحديد تكلفة ك  نشاط لقيمة  .3
( كنظام حاولنا ABCباللجوء إلى نظام التكلفة على أساس األنشطة )

تطبيقه بوحدة الدقيق والفرينة متكامل مع نظام التسيير على أساس األنشطة 
(ABMيسمح بتوفير معلومات دقيقة ،)  حول )مسببات التكلفة، أغراض التكلفة، حجم

مسببات التكلفة(، وبالفعل فقد تمكنا من تحديد تكلفة كل نشاط بالوحدة سواء كان 
استراتيجيا ومضيفا للقيمة أم غير مضيف. ويؤخذ بالحسبان أن نشاط القيمة هو ذلك 

من الكفاءة النشاط الذي يرغب العميل في دفع قيمة مقابله، حيث يؤدى بدرجة عالية 
ويكون ضروريا لتحقيق أهداف المؤسسة. وعليه فان تبويب األنشطة حسب القيمة 
المضافة يتيح فرصة كبيرة لدراسة تكاليف األنشطة بالعمق والتحليل المناسب، 
ومحاولة إلغاء األنشطة ذات التكاليف المرتفعة والتي ال تحقق قيمة مضافة، مع 

األنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة، وعليه  دراسة إمكانية تحسين أساليب أداء
نقوم بتحديد األنشطة غير المضيفة للقيمة، وبالتالي األنشطة المتبقية هي أنشطة 

 قيمة وتصنف األنشطة غير المضيفة للقيمة بوحدة الدقيق والفرينة كاآلتي:
تسعى المؤسسة الناجحة إلى تطبيق  نشاط تخزين المواد األولية والمنتجات: -

سياسة المخزون الصفري باعتبار نشاط التخزين غير منتج ويجب تخفيض تكلفته 
إلى أقصى حد ممكن، لذلك تحتفظ المؤسسة فقط بمخزون األمان لديها عند توفر 
ظروف مناسبة لإلنتاج في ظل منافسة غير احتكارية وموارد إنتاجية متاحة، وعليه 

 بمثابة هدر للموارد.  نعتبر قيمة ثلثي تكلفة أنشطة التخزين بالوحدة
: تضطر المؤسسة إلى اللجوء إلى أخرجة نشاط صيانة الصيانة الخارجية -

المعدات واآلالت، والتي تكون عادة باهضة الثمن و يرجع ذلك إلى نقص الكفاءة أو 
 التكوين لدى عمال الصيانة بالمؤسسة.
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المؤسسة اثر  : المصاريف البنكية )خسائر الصرف( حيث تتحملهانشاط اإلدارة  -
 تغيرات سعر الصرف، وذلك راجع لعدم حسن استغالل الفرص.

: وهي ناتجة عن األحداث واألخطاء )المقصودة وغير األنشطة المنحرفة -
، والتي ترتبت عليها تكاليف 2115المقصودة( التي حدثت طيلة السنة المالية 

اريف االستثنائية المعالجة والتصحيح وتحتسب على جميع األصعدة، فهي تمثل المص
مثل: الخطأ في التصريحات الشهرية أو السنوية حول رقم األعمال، النتيجة أو الكتلة 
األجرية وما ينجر عنها من تصريحات تكميلية تصاحبها غرامات للتأخير. هنا بوحدة 
الدقيق والفرينة نجد العديد من أنواع األنشطة المنحرفة وتضم األنشطة التي تتولد 

 اليف االستثنائية.عنها التك
وفي الخطوة الموالية نعرض تكاليف األنشطة غير المضيفة للقيمة بوحدة الدقيق 

. فنقوم بحساب نسبة تكاليف األنشطة غير المضيفة 2115والفرينة للسنة المالية 
 للقيمة، باالستناد إلى إجمالي التكاليف بالمؤسسة وفقا للعالقة الموالية:

= إجمالي التكاليف المباشرة + إجمالي التكاليف غير إجمالي التكاليف الكلية 
 المباشرة + إجمالي التكاليف االستثنائية + التكاليف خارج دورة االستغالل
 قبل ذلك نقوم بحساب التكاليف االستثنائية وخارج االستغالل بالجدول الموالي:

 2115حدة للسنة المالية (: إجمالي التكاليف االستثنائية وخارج االستغالل بالو 11الجدول رلقم)
 التكاليف االستثنائية وخارج االستغالل

 التكاليف البيان
 غرامات جزائية، إعانات ممنوحة وهبات

527 395,33 Amendes et pénalités, subventions accordés, dons et libéralités 
 443,68 145 (2112غرامات التأخير )تصريحات جبائية مكملة لدورة 

 223,14 205 قات جرد القمحفرو 
 022,04 180 3 فروقات جرد المنتجات نصف مصنعة

 647,89 822 5 فروقات جرد المنتجات المصنعة
 732,08 880 9 المجموع

 المصدر: وثائق المؤسسة
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 ويحسب إجمالي التكاليف الكلية لوحدة الدقيق والفرينة كاآلتي: 
 605,58 281 193+  150,32 949 620 1إجمالي التكاليف الكلية للوحدة = 

 دج 487,98 111 824 1= 732,08 880 9+ 
 نسبة تكلفة األنشطة غير المضيفة نتطرق من خالل الجدول الموالي إلى حساب

  للقيمة من إجمالي التكاليف الكلية لقياس كفاءة المؤسسة في التحكم بأنشطتها.
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 العملية / النشاط
 لقيمةالتكاليف األنشطة غير المضيفة ل

 التكاليف مصدر التكلفة الرمز
من التكاليف  %

 الكلية
 -عملية التموين 
 نشاط التخزين

A4 (  2/2تخزين القمح على حاله )0,0017395 266,60 16 من التكلفة الكلية% 

 -عملية التموين 
 نشاط التخزين

A9 (  2/2تخزين القمح النظيف )0,5803814 299,98 427 5 من التكلفة الكلية% 

 -عملية التموين 
 نشاط التخزين

A11 (  2/2التخزين في الصوامع )1,9649100 393,06 374 18 من التكلفة الكلية% 

 -عملية التموين 
 نشاط الصيانة

A62 )0,0012746 919,25 11 صيانة اآلالت )خارجيا% 

 -عملية التموين 
 نشاط الصيانة

A63 )0,0090713 828,38 84 صيانة الشاحنات )خارجيا% 

-عملية التموين
نشاط إدارة 
 الجودة

A75 0,0009441 828,82 8 مصاريف الصيانة الخارجية معدات المخبر% 

 -عملية اإلنتاج
صيانة معدات 

 اإلنتاج

A130 0,0204149 905,38 190 مصاريف الصيانة الخارجية لآلالت% 

A131 0,0095625 421,00 89 مصاريف الصيانة الخارجية للرافعة% 

A136 0,0312528 253,50 292 مصاريف الصيانة الخارجية مباني صناعية% 

 -عملية التوزيع
 نشاط الصيانة

A191 0,0024208 638,00 22 مصاريف الصيانة خارجية معدات% 

A192 )0,1710787 801,95 599 1 صيانة الشاحنات )خارجيا% 

العمليات 
الثانوية: نشاط 
 اإلدارة )الصيانة(

A214 
الصيانة الخارجية لتجهيزات اإلدارة + مصاريف 

 %0,0338299 352,67 316 معدات انقل

العمليات 
الثانوية: نشاط 

 اإلدارة
A221 )0,7832305 195,07 324 7 المصاريف البنكية )خسائر الصرف% 

العمليات 
الثانوية: نشاط 
 نقل العمال

A2213 0,0010689 995,71 9 مصاريف الصيانة خارجية% 

 

/ Amendes et pénalités ،subventions 
accordés, dons et libéralités 

527 395,33 0,0563983% 

غرامات التأخير )تصريحات جبائية مكملة لدورة  /
2014) 

145 443,68 0,0155534% 
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من خالل الجدول السابق نالحظ أن تكلفة األنشطة غير المضيفة للقيمة تمثل نسبة 
ما يثبت قدرة من إجمالي التكاليف الكلية وتعتبر هذه النسبة هامشية م%  4,66780

 المؤسسة على التحكم في أنشطتها.

 تحسين إدارة تحلي  سلسلة القيمة  .4

يمكن للمؤسسة تحقيق ميزة تنافسية عن طريق إدارة سلسلة القيمة الخاصة 
بها بشكل أفضل من منافسيها بنفس المجال، وعليه يمكن تكوين سلسلة القيمة 

ة من خالل فحص األنشطة لألنشطة ذات القيمة المضافة بالوحدة محل الدراس
 المضيفة للقيمة ومراعاة جوانب التميز بها.

 الخةةةةةاتمةةةةة 

إن أسلوب تحليل سلسلة القيمة يمثل القيمة الرئيسية لتحقيق فعالية إدارة 
التكلفة إذ يشير إلى الطريقة التي يمكن من خاللها تحديد ودراسة خصائص المنتج 

يه، ابتداء من تجميع المواد الخام حتى واألنشطة التي ساهمت في الحصول عل
وصوله نهائيا للزبون، ويهدف هذا التحليل إلى دراسة الطرق والوسائل البديلة إلنتاج 
المنتجات بأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة العوامل األخرى المرتبطة بالحفاظ على المزايا 

ية ودقة النتائج كنظامالتنافسية. وباالستناد الفعلي إلى أنظمة تتميز بدرجة من الفعال

 %0,0219460 223,14 205 فروقات الجرد القمح /

 %0,3400633 022,04 180 3 فروقات الجرد المنتجات نصف مصنعة /

 %0,6226589 647,89 822 5 فروقات الجرد المنتجات المصنعة /

 %4,66780 831,45 649 43 المجموع

   المصدر: وثائق المؤسسة
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( المستخدم لريادة التكلفة وتتبع سلوك ABCالتكلفة على أساس األنشطة )
( المزمع بتحليل ABMالتكاليف باإلضافة إلى نظام التسيير على أساس األنشطة )

األنشطة، تغيير تصميم المواد المستخدمة أو إعادة هيكلة مراحل أسلوب اإلنتاج وموقعه 
ر األساس في تحليل سلسلة القيمة. وعليه تتحقق توفيقة متكاملة من يمثل بالضرورة حج

األنظمة التي تتعاضد فيما بينها لتسهيل تحليل سلسلة القيمة وخلقها مما يدعم بناء ميزة 
 تنافسية مستدامة بالمؤسسة االقتصادية.
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