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  ملخص:
نهدف من خالل هذإ إلبحث إلى إستعرإض أسلوب وأدإة من أدوإت إلتحليل إإلسترإتيجي 
للتكلفة أال وهي سلسلة إلقيمة حيث تعمل على تتبع إألنشطة إلتي تقوم بخلق قيمة للمنتج عبر 

جمع إلموإد إألولية إلى غاية إلتسليم إلنهائي للمنتج أو تقديم  جميع إلمرإحل إلممتدة من
إلخدمة. حيث إستعملنا هذإ إلنوع من إلتحليل لغرض تحسين كفاءة أنشطة إلمؤسسة إلوطنية 

بسكرة، وتحديد إلموإضع إلتي يمكن فيها زيادة إلقيمة أو تخفيض  -مركب إلملح لوطاية–
 عن طريق إختيار إألنشطة إلمفيدة إسترإتيجيا. إلتكلفة بهدف تحقيق إلميزة إلتنافسية

 إلميزة إلتنافسية. ؛تكاليف ؛أنشطة ؛سلسلة إلقيمة: يةالكلمات المفتاح
 JEL  :E42  ،.Q52تصنيف 

 

Abstract:   
 The aim of this research is to review the method and tool of the 

strategic analysis of cost, namely the value chain where it tracks the 

activities that create value for the product through all stages from the 

collection of raw materials until the final delivery of the product or 

service. We used this type of analysis to improve the efficiency of the 

activities of the national institution, and to identify where the value can 

be increased or the cost reduced in order to achieve competitive 

advantage by selecting activities that are strategically useful. 

keyword: Value Chain, Activities, Costs, Competitive advantage. 

JEL classification code : E42, Q52. 
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 :مقدمة .1
 تسعععى أغلععب إلمؤسسععات إإلسععتمرإر فععي إلسععوق وإلمنافسععة لتعتععيم إألربععاا غايتهععا إلنمععو وهععذإ
إألمععععر طبيعععععي ألت مؤسسععععة تنشععععط فععععي إلسععععوق ولكععععن حاليععععا وفععععي تععععل إلتحععععدت إلشععععديد بععععين 

 إلمؤسسات أصبحت هذه إألخيرة تبحث عن ميزة تميزها عن باقي إلمؤسسات إلمنافسة.
منهجيعععة مطعععورة تسعععمح بتقسعععيم ووصعععف وهعععي سلسعععلة إلقيمعععة  وفعععي تعععل هعععذإ إلتحعععديات تهعععرت

ي لعمليععععات وأنشععععطة إلمؤسسععععة وكععععذإ إلعالقععععات أنشععععطة إلمؤسسععععة، مععععن خععععالل إلتحليععععل إلنتععععام
إلتفاعليععة بينهععا. كمععا تعتبععر وسععيلة تمكععن إلمسععيرين مععن تحديععد نقععاط إلقععوة وإلضعععف لكععل نشععاط 
مقارنععععة بالمنافسععععين مععععن خععععالل تقسععععيم إلمؤسسععععة إلععععى مجموعععععة إلعمليععععات وإألنشععععطة وإلمتعلقععععة 

 خالل إلتحكم في إلتكاليف.ببعضها إلبعض إلتي تمكن من تحقيق وفرإت مالية للمؤسسة من 

إن دور سلسلة إلقيمة هو إلتحليعل إلعدإخلي ألنشعطة إلمؤسسعة، ومعن جهعة أخعرب تسعمح بتحقيعق 
ميزة تنافسية من خالل إدإرة إلمؤسسة سلسلة إلقيمة إلخاصة بها بشكل أفضل من منافسيها في 

ة إألربعاا وخفعض نفس إلمجال وإلتي تضمن زيادة جعودة إلمنتجعات أو إلخعدمات إلمقدمعة، وزيعاد
 إلتكاليف مما يؤدت إلى تعتيم إلميزة إلتنافسية.

  شكالية: اإل

 يمكن تلخيص إإلشكالية إلمطروحة في إلتساؤل إلرئيسي إلتالي:
مركـب  –سلسلة القيمة في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الوطنية  كيف يتم إستخدام

 بسكرة؟ -الملح لوطاية

  مكن طرا إألسئلة إلفرعية إلتالية:ومن إإلشكالية إلسابقة ي
 هل تساعد سلسلة إلقيمة في تحقيق إلميزة إلتنافسية؟ -

 -مركععب إلملععح لوطايععة -إلمؤسسععة إلوطنيععة ل مععالا  هععل يععؤدت تطبيععق سلسععلة إلقيمععة فععي -
 إلى تحقيق ميزة إلتكلفة إألقل؟ بسكرة 
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ن تحقععق لععز ميععزة بسععكرة مععن شعع نها أ –لوطايععة-هععل تطبيععق سلسععلة إلقيمععة فععي مركععب إلملععح  -

 تنافسية عن منافسيز؟
 الفرضيات 

 ولإلجابة على إلتساؤالت إلسابقة يتم صياغة إلفرضيات إلتالية:
 ؛تساعد سلسلة إلقيمة في تحقيق إلميزة إلتنافسية -
بسععكرة  -مركععب إلملععح لوطايععة-إلمؤسسععة إلوطنيععة ل مععالا  يععؤدت تطبيععق سلسععلة إلقيمععة فععي -

 ؛قلإلى تحقيق ميزة إلتكلفة إأل
بسكرة من ش نها أن تحقعق لعز ميعزة تنافسعية  –لوطاية-تطبيق سلسلة إلقيمة في مركب إلملح  -

 عن منافسيز.
 نسعى من خالل هذإ إلبحث إلى: : بحثأهداف ال

 ؛-مركب إلملح لوطاية-إلمؤسسة إلوطنية ل مالا  بيان دور سلسلة إلقيمة وأهميتها دإخل -
 معرفة آلية عمل سلسلة إلقيمة. -
 :نموذج البحث 

 وعليز تم تقسيم هذإ إلبحث إلى:
 ؛ماهية سلسلة إلقيمة  -
  ؛ماهية إلميزة إلتنافسية -

 .وعالقتز بالميزة إلتنافسية لمركب إلملحتحليل سلسلة إلقيمة  -

 منهجية الدراسة:

إتبعنعععا فعععي هعععذإ إلبحعععث معععن أجعععل إلوصعععول إلعععى نتعععائج لإلجابعععة علعععى إألسعععئلة إلفرعيعععة إلمعععنهج 
وهذإ فيما يتعلق بالجانب إلنترت بهدف وصعف وتحديعد عناصعر موضعوع دور سلسعلة إلوصفي 

بسكرة،  -مركب إلملح لوطاية-إلقيمة في تحقيق إلميزة إلتنافسية في إلمؤسسة إلوطنية ل مالا 
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أما بالنسبة للجانب إلتطبيقعي إعتمعدنا علعى أسعلوب درإسعة إلحالعة وإلعذت يمكننعا معن إلتعمعق فعي 
مركعب -إلوقوف على وإقع تطبيق سلسلة إلقيمة بالمؤسسعة إلوطنيعة ل معالا جوإنب إلموضوع و 

 بسكرة وكيفية توتيفها لتحقيق إلميزة إلتنافسية. -إلملح لوطاية
 : الدراسات السابقة

( بعنعوإن اإلميعزة إلتنافسعية للمؤسسعة إإلقتصعادية بتطبيعق سلسعلة 2003)باللعي أحمعد، درإسة  -

 مايكل بورتر درإسة حالة مؤسسة موإد إلبناء بتمنرإستا إلقيمة ونموذج قوب إلمنافسة ل 

إلدرإسععة إلععى إلتعععرف علععى إلميععزة إلتنافسععية للمؤسسععة إإلقتصععادية، وذلععك بععالتركيز علععى هععدفت 
تحليععل امايكععل بععورترا، وتوصععلت إلدإرسععة إلععى أنععز بععالرغم مععن أهميععة تحليععل إألنشععطة إلدإخليععة 

أنعععز ينبغعععي ععععدم إغفعععال دور إلمحعععيط إلخعععارجي فعععي  باعتبارهعععا إلمسعععؤولة ععععن إنشعععاء إلقيمعععة إال
إلتععع  ير علعععى إلميعععزة إلتنافسعععية للمؤسسعععة، وأنعععز معععن أجعععل تنميتهعععا يجعععب علعععى إلمؤسسعععة مرإقبعععة 

إلعوإمل إلتي كانت ورإء حصولها علعى تلعك إلميعزة، ولعم يشعر إلعى دور إإلبعدإع إلتكنولعوجي فعي 
 ؛تنميتها

إلتكامععععل بععععين إلتقنيععععات إلحدي ععععة ألنتمععععة  ( بعنععععوإنا إسععععتخدإم2014درإسععععة )غضععععاب رإنيععععة، -
إلتكلفععععة، إلتسععععيير إلتسعععععير وإلموإزنععععة علععععى أسععععاس إألنشععععطة لبنععععاء إلميععععزة إلتنافسععععية بالمؤسسععععة 

 .إإلقتصاديةا درإسة ميدإنية

هدفت هذه إلدرإسة إلى إستعرإض مقاربة تخفيض إلتكلفة ك برز مدإخل تحقيعق إلميعزة إلتنافسعية 
تمععععادإ بالدرجععععة إألولععععى علععععى إلتعاضععععد إلنععععاتج بععععين أنتمععععة إلتكلفععععة، بالمؤسسععععة إإلقتصععععادية إع

إلتسيير، إلتسعير وإلموإزنة على أساس إألنشطة وإلتكامل فيما بينها  كمصدر للضبط إلمسعتمر 
 للتكاليف بغرض توليد إلقيمة.

 ومن بين نتائج هذه إلدرإسة نذكر:
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 نشععطة بتوسععيع نطععاق إنتععاج يسععمح إسععتخدإم إلتكامععل بععين إألنتمععة إلقائمععة علععى أسععاس إأل

 إلمعلومات إلمحاسبية ليشمل معلومات غير مالية أيضا م ل: إلقيمة إلتحفزية للعمالء.
  هنععععاك معوقععععات تحععععول دون تطبيععععق نتععععام إلتكلفععععة علععععى أسععععاس إألنشععععطة فععععي إلمؤسسععععات

إلصناعية إلجزإئرية بصفة عامة وإلمؤسسة قيد إلدرإسة بصفة خاصة م ل: عدم معرفة متخعذت 
رإرإت بالنتععام  بتجنععبهم لتحمععل تكععاليف إلتحععول إلععى إلنتععام إلجديععد، إعتقععاد أن تكلفععة تطبيععق إلقعع

 إلنتام تفوق إلمنافع إلمتوقعة من تطبيقز.

 ماهية سلسلة القيمة .2
 تعريف سلسلة القيمة  1.2
سلسلة إلقيمة بع نهاا مجموعة من إألنشطة إلمولدة للقيمعة تبعدأ معن إألنشعطة  Porterعرف   

لى إلموإد إلخام من إلموردين، وتنتهي بتسليم إلمنتج إلنهائي إلى إلعمالء. فهي أدإة إلحصول ع
يحتاجها وإضعو إلسياسات لتشخيص وتعزيز إلميزة إلتنافسية كما هي إلمصدر إألساسي للميعزة 

 (84، صفحة 2010)إبرإهيم،  إلتنافسية.ا
، 2011)حسعععن،  نف إلعععى:وفقعععا لمفهعععوم سلسعععلة إلقيمعععة أشعععار كعععابالن وكعععوبر أن إألنشعععطة تصععع

 (60صفحة 
  :وهععو إلنشععاط إلععذت إذإ إسععتبعد فينععز سععوف يععؤدت فععي إألجععل إلطويععل أنشــطة تضــيف قيمــة

إلى عدم تلبية رغبعات إلعميعل وال توقعاتعز، إألمعر إلعذت سعيؤ ر سعلبا علعى مبيععات إلمؤسسعة 
نجازهععا ب كفععاءة، وحصععتها إلسععوقية، لععذلك تسعععى إلمؤسسععة إلععى عععدم إسععتبعاد تلععك إألنشععطة وإ 

فمعع ال شععرإء مععوإد أوليععة لصععنع إلمنععتج هععو نشععاط ذو قيمععة ألن إلمؤسسععة بععدونها لععن تسععتطيع 
 تصنيع إلمنتج.

  :معععن إألنشعععطة إلتعععي ال تضعععيف قيمعععة للمخرجعععات أو إلمنتجعععات أنشـــطة ض تضـــيف قيمـــة
إلمقدمة للمستفيد، وفي نفس إلوقت يمكن أن تععوق إلعمعل وتزيعد معن تكلفعة إنجعازه، وبالتعالي 

ويمكعععن لعععإلدإرة تخفعععيض إلتكلفعععة معععع إلحفعععات علعععى طاقعععة خدمعععة إلمنعععتج  ،أنشعععطة هعععدر فهعععي
باسععتبعاد هععذه إألنشععطة. فمعع ال تخععزين إلمععوإد إألوليععة أو إلمنتجععات تامععة إلصععنع يعععد نشععاطا 

 غير منتجا لذلك كان إلسعي إلى تطبيق سياسة إلمخزون إلصفرت.
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أت قيمة ولكنها ضعرورية إلتمعام إلعمعل، وال بد من إإلشارة إلى أن هناك أنشطة ال تضيف   
وهععي تلععك إألنشععطة إلتععي ال يمكععن إتمععام إلعمععل بععدونها، بينمععا ال تم ععل أت قيمععة للمسععتفيد تجعلععز 

أن تخفععض حجمهععا دون إلتعع  ير علععى كفاءتهععا كتكععاليف  ويمكععن لععإلدإرة مسععتعدإ ليععدفع مقابلهععا.
 إعدإد إآلالت وتكاليف إلفحص وتكاليف إلمناولة.

 يف األنشطة إلى أساسية/مساندة/منحرفة: كما تصن
 بهدف إلتحكم في تكاليف إألنشطة وإلعمل على إستمرإرية تخفيضها تم تقسيمها إلى:

  :تعععرتبط مباشعععرة بعععالخلق إلفعلعععي، إلتطعععوير، إلتصعععنيع، إلتوزيعععع، إلبيعععع، األنشـــطة األساســـية
لمهمة إألساسية إلتعي وخدمة إلمنتج أو إلخدمة إلمقدمة لعميل إلمؤسسة تم ل هذه إألنشطة إ

 (205، صفحة 2008)دفيد.لى،  تؤديها إلمؤسسة إلنتاج وتوصيل سلعة
 :وهععي تلععك إألنشععطة إلتععي ال تععرتبط بمنععتج معععين ولكععن يععتم أدإئهععا لكععي  األنشــطة المســاندة

 تستمر إلمؤسسة في مزإولة أعمالها وإلمحافتة على صورتها في إلسوق. 
 ة إلناتجة عن حدوث خط  عند إنجعاز عمليعة معا كمعا يقصد بها إألنشط :األنشطة المنحرفة

  (3)لطيفة، صفحة  تندرج ضمنها أنشطة تصحيح إألخطاء
 إستخدام سلسلة القيمة لتخفيض التكاليف: 2.2

يعتبعععر أسعععلوب تحليعععل إلقيمعععة إحعععدب إلوسعععائل إلتعععي تعتمعععد لتخفعععيض إلتكعععاليف، حيعععث 
خلعق إلقيمعة للزبعائن. ويعتم تحليعل يسمح هذإ إلتحليل بالتعرف على مساهمة جميع إألنشعطة فعي 

)إلصعععمد،  إألنشعععطة إلتعععي تضعععيف قيمعععة وإلتعععي ال تضعععيف قيمعععة معععن خعععالل إلخطعععوإت إلتاليعععة:
  (66، صفحة 2002

  تقلععيص إلوقععت وإلجهععد إلمطلععوبين للقيععام بالنشععاط )أو إلفعاليععة( فمعع ال يمكععن تقلععيص إلوقععت
 .وإلجهد إلخاص بنشاط إلتهيئة من خالل تحسين تدريب إلعمال

  إلغاء إألنشطة غير إلضرورية: قد تكون هذه إلنقطة إألك عر أهميعة فعي هعذإ إلمجعال. إذ أنعز
بوإسععععطة تحليععععل إألنشععععطة يمكععععن إلوصععععول إلععععى تلععععك إألنشععععطة إلتععععي ال تضععععيف قيمععععة إلععععى 
إلمنتجات أو إلتي ال تضيف إلى إلقيمة إلتي يطلبها إلمستهلك. فمع ال يمكعن إلغعاء نشعاطات 

ة إجععرإء إلتغيععرإت علععى إلعمليععات أو إلمنتجععات مععن خععالل إإلجعععرإءإت مناولععة إلمععوإد بوإسععط
 إآلتية:
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مباشععرة إلععى إلمخععزون وحسععب إلحاجععة أو إلطلععب مععن إلمجهععز )إلبععائع(  إألجععزإءتسععليم 
ن  إجرإء تغييرإت في طريقة إإلنتاج لتحسين إلنوعية أو إعادة تصميم تلعك إألجعزإء أو غيرهعا. وإ 

ر إلضعععرورت تعععدقيق إألجعععزإء عنعععد إسعععتالمها وعنعععد وضعععع م عععل هعععذه إإلجعععرإءإت تجععععل معععن غيععع
ن إلقضعععاء علعععى م عععل هعععذه إألنشعععطة يقلعععل معععن إلتكلفعععة  إألجعععزإء علعععى إلرفعععوف فعععي إلمخعععزن. وإ 

 إإلجمالية وتكلفة إلمنتجات إلتي لم تعد تستعمل هذه إألنشطة.
ي ذإت إلتكلفة إلمنخفضة وذلعك فعي حالعة وجعود إألنشعطة إلتنافسعية إلتع إألنشطةإنتقاء 

 تؤدت إلغرض نفسز وبتكلفة أقل.
 :ماهية الميزة التنافسية .3
 مفهوم الميزة التنافسية  1.3

إلميعزة إلتنافسعية ب نهعاا إلعمليعة إلتعي يكعافح فيهعا كيعان معا، علعى إلتفعوق علعى كيعان آخعر  تعرف 
يمكععن أن يكععون شخصععا أو مؤسسععة أو دولععة وإلهععدف هععو إلفععوز ولكععي تكععون إلمؤسسععة منافسععة 

)إلمصعاروه،  عدة عوإمل م ل: إلقدرة وإلرغبعة فعي إلفعوز وتعوفر إلمعوإرد إلمتاحعة.اعليها أن توفر 
 (228، صفحة 2016

كمععا تعععرف أيضععا ب نهععا اعبععارة عععن قععدرة إلمؤسسععة علععى تقععديم سععلعة أو خدمععة ذإت نفقععة أقععل 
، 2007)محبععوب،  ومنععتج متميععز عععن نتيععره فععي إألسععوإق مععع إمكانيععة إإلحتفععات بهععذه إلقععدرة.ا

 (41صفحة 
ختالفععات تتميععز بهععا إلمؤسسععة  يتضععح ممععا سععبق أن إلميععزة إلتنافسععية هععي خصععائص وإ 
عععن منافسععيها إلتععي تؤهلهععا لتحقيععق مزإيععا عععدة م ععل تطبيععق أسعععار جععد منخفضععة وإلنمععو وإلبقععاء 

 أطول ما يمكن. 
 أنواع ومصادر الميزة التنافسية  .2.3
 أنواع الميزة التنافسية:- أ

 سية هي:يوجد عدة أنوإع للميزة إلتناف
  :إلتععي تتحقععق كنتيجععة لقععدرة إلمؤسسععة علععى إنتععاج وتسععويق منتجهععا ب قععل ميــزة التكلفــة األقــل

تكلفعة ممكنععة، وذلععك مععن خععالل تملععك إلتكنولوجيعا إألفضععل، مصععادر أرخععص للمععوإد إألوليععة، 
 إإلستغالل إألفضل للطاقات إإلنتاجية، كفاءة إلعمليات 
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)عائشعة،  صيانة، كفاءة وفعاليعة عمليعات إلنقعل وإلتخعزين.إلتسويقية، فعالية نتم إإلنتاج ونتم إل
 (715، صفحة 2011

 : وتعنععي قععدرة إلمؤسسععة علععى عععرض منتجععات ذإت خصععائص متميععزة  ميــزة تمييــز المنــت
من إلمنتجات معن وجهعة نتعر إلمسعتهلك)  نتيرإتهاومتفردة، مما يجعلها ذإت قيمة أكبر من 

 إلبيع...(.إلجودة، خصائص إإلستعمال، خدمات ما بعد 
 :وتجمععع هععذه إلميععزة بععين إلميععزتين إلسععابقتين، حيععث يتعععين  ميــزة تمييــز المنــت  وبتكلفــة أقــل

علعى إلمؤسسععة فععي هععذه إلحالععة عععرض منتجاتهععا إلمختلفععة وإلمتفععردة عععن منتجععات إلمنافسععين 
إلشباع إلحاجات ذإتها للمجموععات إإلسعتهالكية، وفعي إلوقعت ذإتعز بيسععار منخفضعة ناتجعة 

 (200-199، إلصفحات 2010)دالل،  كاليف إلمنخفضة لتلك إلمنتجات.عن إلت
 مصادر الميزة التنافسية : - ب
  :تتجسععد إلكفععاءة فععي إالسععتغالل إألم ععل للمععوإرد إلمتاحععة، وتقععاس بكميععة إلمععدخالت الكفــا:ة

إلمسعععععتخدمة إلنتعععععاج مخرجعععععات محعععععددة، باعتبعععععار إلمؤسسعععععة أدإة لتحويعععععل إلمعععععدخالت إلعععععى 
إرتفععععع معععععدل كفععععاءة إلمؤسسععععة كلمععععا قلععععت إلمععععدخالت إلمطلوبععععة إلنتععععاج مخرجععععات، فكلمععععا 

مخرجععععات معينععععة، فالمؤسسععععة تتميععععز تكاليفهععععا باإلنخفععععاض إذإ كانععععت تسععععتحوذ علععععى كفععععاءة 
 إنتاجية عالية مقارنة بمنافسيها، مما يسمح لها ببناء مزإيا تنافسية. 

  :إهتمعام إلمؤسسعات بتلبيعة رغبعات نتيجة للتغيرإت إلسريعة وإلتطعورإت إلمتعاقبعة، زإد الجودة
إلمستهلكين وإلحرص على رضاهم إذ لم يععد إلسععر إلعامعل إلمحعرك لسعلوك إلمسعتهلك، بعل 

للحصعول عليهعا، هعذإ معا أوجعب  أصبحت إلجودة هي إالهتمام إألول لز وإلقيمة إلتعي يسععى
 يعة.علعى إلمؤسسعات إلتعي ترغعب فعي إلبقعاء فعي إلمنافسعة أن تصعنع منتجعات ذإت جعودة عال

  (36، صفحة 2005)وصاف، 
  :مع دخول مرحلة إلتسعينات وتزإيد ديناميكية إألسوإق إلدوليعة، ععدت إلمرونعة أحعد المرونة

أهععععم إألبعععععاد إلتنافسععععية إلتععععي تسععععتطيع إلمؤسسععععة أن تتميععععز مععععن خاللهععععا، ذلععععك أن إلمرونععععة 
معع إلطلعب  وكموإجهة لتحديات هذه إلمرحلعة، تتعلعق بمعدب تكيعف إلعنتم إلتشعغيلية للمؤسسعة

 .وإلتغيرإت إلحاصلة في بيئة إألعمال
  :هتمامععز إلمتزإيععد بععز فقععد أدب الوقــت بععالنتر إلععى مععا يم لععز إلوقععت مععن أهميععة لععدب إلزبععون وإ 

ذلك إلى بروز ما يعرف بالمنافسة إلمرتكزة على عنصر إلعزمن، وذلعك بتقلعيص هعذإ إألخيعر 
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د تنافسعععي معععن خعععالل ععععدة نقعععاط معععا أمكعععن لفائعععدة إلعمعععالء، ويمكعععن إلتعبيعععر ععععن إلوقعععت كبعععع
 أهمها:

أت تقلعععيص إلفتعععرة إلمسعععتمرة معععا بعععين طلعععب إلعميعععل للمنعععتج تخفـــيض زمـــل التســـليم للعميـــل:  -
 وتسليمز إياه وهو ما يعرف بوقت إلتسليم إلسريع.

وذلك من خالل إختصار دورة حيعاة إلمنعتج علعى تخفيض زمل المنتجات الجديدة لألسواق:  -
 وتحقيق إألسبقية على هذإ إلمستوب. مستوب تقديمز ل سوإق

إذإ كانت عملية إلتصنيع ليسعت سعوب عمليعة تعدفق لعناصعر تخفيض زمل تحويل العمليات:  -
نطالقا من فلسفة إلوقت إلمحعدد فينعز يمكعن تحقيعق قيمعة مضعافة  إلمدخالت وإلمخرجات، فينز وإ 

ستغناء ععن إلمخعزون للمدخالت كلما أمكن تخفيض عنصر إلزمن، خاصة إذإ أفاد ذلك في إإل
وإإلقتصاد فيز، وبالتالي فعي تكعاليف إلتخعزين بفععل إإللتعزإم بجعدإول زمنيعة محعددة و ابتعة لتسعليم 

 إلمكونات إلدإخلة في عملية إإلنتاج.
 :ونعنععي بهععا إلفتعرة إلمرتبطععة بيبتكعار وتطععوير إلمنتجععات وتقليصعها مععا أمكععن  سـرعة التطــوير

لمسعتوب خدمعة لتنافسعية إلمؤسسعة وتحسعب هعذه إلفتعرة وإلعمل على تحقيق أسبقية على هعذإ إ
من بدإية والدة إألفكار إلخاصة بالمنتجات وحتى تحقيق إلتصميم إلنهائي أو إإلنتاج إلفعلي 

 للمنتج.
  :يعتبر إإلبدإع بعدإ رئيسيا للميزة إلتنافسية من خالل قدرتز على إستكشعاف إلفعرص اإلبداع

تهععا وسععرعة إإلسععتجابة لهععا بينجععاز تطععور معععين أو عمععل إلجديععدة فععي إلبيئععة إلخارجيععة ومرإقب
خععالق، سععوإء فععي مجععال إإلنتععاج وإلتكنولوجيععا إلمسععتعملة، أو إيجععاد طععرق جديععدة أك ععر خلقععا 
للقيمععة فععي مجععاالت إلنشععاط إإلقتصععادت للمؤسسععة تختلععف عععن تلععك إلطععرق إلقائمععة. إلشععيء 

-10  الصدحات  2010مجد،  )ل إلذت تكون محصلتز دعم قوب للموقعع إلتنافسعي للمؤسسعة.

11) 
 :تعد إألصعول إلفكريعة ركيعزة أساسعية إلسعتمرإر نشعاط إلمؤسسعة فعي إلبيئعة إلتنافسعية  المعرفة

إلمرتكزة على إلمعلومات وإلمعرفة، فلقعد زإد إهتمعام تلعك إلمؤسسعات إلمعتمعدة علعى إألصعول 
ها إالسعت مارية، كمعا إلفكرية إلقابلة للقياس كالمعرفعة، باعتبارهعا شعرطا أساسعيا ضعمن سياسعات

أصعععبح قيعععاس إلقيمعععة إلحقيقعععة للمعرفعععة أمعععرإ ضعععروريا للمؤسسعععات ذإت إلمععععامالت إلخاصعععة 
وبرإءإت إالخترإع، وإلعالمات إلتجارية إلمتميزة. فالمؤسسات إلناجحة هعي إلتعي تسعت مر فعي 
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إنتعاج  ما تعرفز، بحيث تنقل تلك إلمعرفة عبر قنوإتها إلتنتيميعة لإلسعتفادة منهعا فعي عمليعات
، صععفحة 2005)وصععاف،  إلسععلع وإلخععدمات أو فععي تطععوير إلهياكععل وإلوتععائف وإلعمليععات.

36) 

 التنافسية للميزةاإلستراتيجيات العامة . 3.3

للحصول على إلميزة إلتنافسية يجعب علعى إلمسعيرين إإلسعترإتيجيين إنتهعاج خطعة عمعل معن   
إلكفاءة إلمتميزة حتى تكتسب ميزة إلتنافسعية فعي  أجل إإلستغالل إألم ل لموإرد إلمؤسسة لتحقيق

  الث إسترإتجيات. porterإلسوق وفي إطار ذلك وضع 
  :إلهعععدف معععن إتبعععاع هعععذة إإلسعععترإتيجية هعععو تحقيعععق إلتفعععوق علعععى إســـتراتيجية إدارة التكلفـــة

إلمنافسععععين بينتععععاج سععععلع وخععععدمات بتكلفععععة أقععععل مععععن تكلفععععة إلمنافسععععين، حيععععث تهععععدف هععععذه 
إلععى تقويععة إلمركععز إلتنافسععي للمؤسسععة وإلسععيطرة علععى إلسععوق مععن خععالل تععوفير إإلسععترإتيجية 

إلمنععتج ب قععل تكلفععة مقارنععة بالمنافسععين، و تتمتععع إلمؤسسععة إلمطبقععة لهععذه إإلسععترإتيجية بميععزة 
إلتكلفعة إلمنخفضععة، كمعا تكععون إلمؤسسعة إلمطبقععة لهععذه إإلسعترإتيجية قععادرة علعى فععرض سعععر 

ع حفاتهعععا علعععى نفعععس مسعععتوب ربعععح إلمنافسعععين و يععععود هعععذإ أقعععل معععن أسععععار إلمنافسعععين، مععع
، صععفحة 2013)إلطيطععي،  إلنخفععاض تكععاليف هععذه إلمؤسسععة نسععبة إلععى تكععاليف منافسععيها.

211) 
  :تسعععتند علعععى أسعععاس إختبعععار مجعععال تنافسعععي محعععدود فعععي دإخعععل قطعععاع إســـتراتيجية التركيـــز

إلصناعة بحيث يتم إلتركيز على جزء معين من إلسوق، وتك يعف نشعاط إلمؤسسعة إلتسعويقي 
 في هذإ إلجزء وإلعمل على إستبعاد إآلخرين ومنعهم من إلت  ير في حصة إلمؤسسة.

لسعوق وتسعتخدم محعورين علعى إلتركيعز علعى قطعاع مععين معن إ Wheelenفي حين يشير   
إألول تحقيق ميزة تنافسية في إلتكلفة، وإل اني فعي تميعز إلمركعز، حيعث تعتمعد هعذه إإلسعترإتيجية 

 على إلتخصص في منتج معين أو سوق معين.
 كما إن هناك إلمبررإت إلدإعية إلتباع هذه إإلسترإتيجية هي:   

 إإلستفادة من مزإيا إلتخصص -
 كار.إلقدرة على إلتجديد وإإلبت -
 إكتساب مزإيا تنافسية عالية من جانب إشباع حاجات إلمستهلكين. -
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 ب ن هناك مخاطر في إتباع هذه إإلسترإتيجية هي: Wheelenويرب   
 إلتعرض للتوقف بسبب إنخفاض أو ندرة إلموإد إألساسية إلتي تعتمد علية في إإلنتاج. -
 تقدمها بسبب:تتعرض إلمؤسسة للخطر بسبب تقلص إلطلب على إلمنتجات إلتي  -
 إلتغير في إلتروف إلمحيطة. -
 تهور منافسين جدد. -
 تقديم منتج بديل لمنتج إلمؤسسة. -
 عدم إإلستفادة إلقصوت من إلطاقات إلمتاحة لدب إلمؤسسة في حال إنخفاض إلطلب. -
 عدم إشباع حاجات ورغبات إلعمالء. -
 عدم توزيع إلمخاطرة على مجاالت ومنتجات متعددة. -
 تعامععل مععع مجععاالت إألعمععال إألخععرب غيععر إلمجععال إلععذت ترتكععز عليععز.عععدم إلقععدرة علععى إل -

 (77، صفحة 2014)إلخفاجي، 
  :تهدف هذه إإلسترإتيجية إلى تقوية إلمركز إلتنافسي للمؤسسة من خالل إستراتيجية التميز

تميز منتجاتها وخدماتها عما يقدمز إلمنافسون ،بحيعث تطبعق هعذه إإلسعترإتيجية بهعدف تقعديم 
 يد من وجهة نتر إلمستهلك بالنسبة لما يقدمز إلمنافسون.منتج فر 

حيععث تكععون إلمؤسسععة إلقععادرة علععى تحقيععق إلتميععز لمنتجاتهععا، قععادرة علععى فععرض سعععر عععال      
لمنتجها إلمتميز، إال أن إلمشكلة إألساسية إلتي ترإفق تطبيق إسترإتيجية إلتميز تتجسد في قدرة 

تفععات بتميزهعععا فععي أععععين إلعمععالء و يععععود ذلععك لعمعععل إلمؤسسععة علععى إلمعععدب إلطويععل علعععى إإلح
  (211، صفحة 2013)إلطيطي،  إلمنافسين على تقليد إنتاج إلمنتجين إلمتميزين.

 وعالقته بالميزة التنافسية لمركب الملحتحليل سلسلة القيمة  .4
 التعريف بمركب الملح ونشأته .1.4

وطنيعة ل معالا ويقعع ببلديعة يعتبر مركب إلملعح أحعد أهعم إلوحعدإت إلتابععة للمؤسسعة إل
هكتععار، يتععوزع علععى  13كلععم عععن واليععة بسععكرة، تقععدر مسععاحة إلمركععب ب 25لوطايععة إلتععي تبعععد 

 كلم عن إلمركب)لم تعد تستخدم(. 3بنايات إدإرية، ورشات إنتاج، مخازن، محجرة تبعد حوإلي 
مععععن  DRAVOCONSTRUCTORIتحععععت إشععععرإف شععععركة  1976إنطلقععععت إألشععععغال بععععز سععععنة 

 ، إلتي قامت ببناء إلمنشآت إلقاعديةDRAVO CORPORATIONكة إألم إألمريكية إلشر 
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نتهععت إألشععغال بالمشععروع سععنة  ، وكانععت إإلنطالقععة إألولععى فععي إإلسععتغالل فععي شععهر 1983، وإ 
 جويلية من نفس إلسنة حيث تم إنتاج بلورإت إلملح إلمكرر.

نيعة ل معالا إلتعي أنشعئت مركب إلملح إلوطاية هو وحدة إنتاجيعة تابععة للمؤسسعة إلوط
وتعععععم إلتحويعععععل إلقعععععانوني  1983جويليعععععة  16إلمعععععؤر  فعععععي  444-83بمقتضعععععى إلمرسعععععوم رقعععععم 

وهي مؤسسعة  1990جوإن  4للمؤسسة إلى شركة ذإت أسهم تبعا للقانون إألساسي إلمؤر  في 
دج وأصعععبحت إآلن  339000000عموميععة إقتصعععادية ذإت أسعععهم بعععرأس مععال إقتصعععادت قعععدره 

 دج. 12000000دج، ويحقق متوسط ربح سنوت يقدر ب  1600000000دره برأس مال ق
إإلجتمععاعي  وتعتبعر إلمؤسسعة إلوطنيععة ل معالا أكبعر منععتج ومعوزع جزإئعرت للملععح ويتوإجعد إلمقعر

 )إلمديرية إلعامة( بقسنطينة.
وتضم هذه إلمؤسسة ست وحعدإت إنتاجيعة و أربععة وحعدإت توزيعع موزععة عبعر إلقطعر إلجزإئعرت 

 وهي: 
وحعععدة قرقعععور إلعمعععرت واليعععة  ،وحعععدة إلمغيعععر واليعععة إلعععوإدت ،مركعععب إلملعععح لوطايعععة واليعععة بسعععكرة 

وحعدة إنتعاج وتوزيعع أوالد ، وحعدة بطيعوة واليعة وهعرإن ،وحدة سعيدت بوزيعان واليعة غليعزإن، سطيف
 وحدة توزيع وهرإن.،وحدة توزيع بجاية ، وحدة توزيع إلجزإئر إلعاصمة، زوإئي

 

 القيمة للتعرف على األنشطة المضيفة للقيمة والتي ض تضيف قيمةتحليل سلسلة  .2.4
 تصميم سلسلة إلقيمة لمركب إلملح:
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  2018سلسلة إلقيمة لمركب إلملح سنة: 01الشكل

 
 باإلعتماد على بيانات تقسيم إألنشطة بالمركب لباح ينمن إعدإد إالمصدر: 

 ما يلي:  01من خالل إلشكل يتضح لنا 
 هي مجموعة إألنشطة إلتي تؤدت إلى إلتشكيل إلمادية للمنتج، وتشمل:  األنشطة الرئيسية:

  :تععرتبط عمليععة إلتمععوين بكافععة إألنشععطة إلمتعلقععة بالحصععول علععى إلمععادة عمليــة التمــويل
 إألولية، وتتضمن إألنشطة إلتالية: 

مركععب، باإلضععافة إلععى كععل إلمععوإد إلمتعلقععة بعمليععة نقععل إلمشععتريات: يععتم إيصععال إلملععح إلععى إل -
 إنتاج إلملح كاليود، إألكياس،...إلخ.

 إدإرة إلتموين: يتعلق هذإ إلنشاط بيرسال إلطلبيات إلى إلموردين. -
تسديد إلضرإئب وإلرسوم: يتهر هذإ إلنشاط في إلمركب بسعبب عمليعات إلشعرإء م عل: إلرسعم  -

 .TVAعلى إلقيمة إلمضافة 
تعلععععق بتصععععليح وسععععائل نقععععل عنععععد تعطلهععععا وفععععي حالععععة عععععدم قععععدرة إلمركععععب علععععى إلصععععيانة: ت -

 تصليحها يتم أخرجة إلنشاط.
 :عند دخول إلموإد إألولية لإلنتاج وتنتهعي عنعد إتمعام  تنطلق هذه إلعملية عملية اإلنتاج

 عملية إنتاجها ) أت أصبح إلملح منتج تام(.وتتضمن إألنشطة إلتالية:

 إلبنية إلتحتية للمؤسسة)إإلدإرة( -
 إلوقاية وإألمن -
 نقل إلعمال -

 أنشطة الدعم

إدإرة  -
 يعاتإلمب
نقل  -

 إلمبيعات
 إلصيانة -

 الهامش
 إدإرة إلجودة وإلبحث وإلتطوير -
 إلتنتيف وإلطحن وإلغربلة -
 إلتغليف -
 صيانة معدإت إإلنتاج -

 إدإرة إإلنتاج -
 

 نقل إلمشتريات -
 إدإرة إلتموين -
 تسديد إلضرإئب وإلرسوم -
 إلصيانة -

 األنشطة األساسية
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لتطوير: يتم إجرإء إختبار لت كد من نوعية إلملعح إلمشعترب إن كعان ذإ إدإرة إلجودة وإلبحث وإ -
 جودة أم ال.

إلتنتيععف و إلطحععن وإلغربلععة: يععتم غسععل إلملععح بالمععاء إلمعععالج  ععم يععتم طحععن كميععات إلملععح  -
 إلنتيف وغربلتز.

 إلتغليف: في هذه إلمرحلة يتم تغليف إلملح بوإسطة آالت خاصة. -
 كافة عمليات إلصيانة إلتي قام بها إلمركب.صيانة معدإت إإلنتاج: تتعلق ب -

  :تتضمن إألنشطة إلتالية:عملية التوزيع 
 إدإرة إلمبيعات: مهمتها بيع منتجات إلمركب. -
 نقل إلمبيعات: تتعلق بتوصيل إلمنتج إلى إلزبائن. -
 إلصيانة: تتعلق بكافة إلتدخالت من أجل صيانة إآلالت وإلمعدإت. -

 :إلغيعر ضعرورية وإلتعي يمكعن أخرجتهعا إال أن وجودهعا  طةإألنشعوهعي  العمليات الثانوية
 يساعد إلمركب على إإلستمرإرية، وتتضمن إألنشطة إلتالية:

 إلوقاية وإألمن: يهدف إلى حماية إلمركب ككل) إآلالت، إلعمال...إلخ( -
إألنشطة إلمتعلقة بتدريب وتنميعة إألفعرإد،  باإلضافة إلىإلمحاسبة وإلمالية إإلدإرة: يضم قسم  -

 بالموإرد إلبشرية. وتشمل كل نشاط يتعلق
نقععل إلعمععال: يععوفر إلمركععب إلنقععل لعمالععز نتععرإ لموقعععز إإلسععترإتيجي إلموجععود بمكععان معععزول  -

 ببلدية لوطاية.
 ويكون تتابع أنشطة سلسلة إلقيمة كما هو موضح بالشكل إلموإلي:

 -لوطاية-تتابع أنشطة سلسلة إلقيمة لمركب إلملح: 02الشكل

 
 -لوطاية-باإلعتماد على و ائق ومعلومات مركب ملح باح ينمن إعدإد إل المصدر:

ضر 
تسديد إل

إئب
 

صيانة
إل

 

إدإرة إلجودة وإلبحث وإلتطوير
 

إلتنتيف وإلطحن وإلغربلة
 

إلتغليف
صيانة 

إل
إدإرة إإلنتاج 

إدإرة إلمبيعات 
نقل إلمبيعات 
 

صيانة
إل

إلوقاية وإألمن 
 

إإلدإرة
نقل إلعمال 

 

نقل املشرتيات
 

إدارة التموين
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بععععد تحليعععل أنشعععطة سلسعععلة إلقيمعععة إتضعععح لنعععا أن هنعععاك أنشعععطة تضعععيف قيمعععة وأخعععرب ال 
 من إلضرورت إلعمل على تقليص تكاليف هذه إألخيرة.تضيف قيمة ف

إلمضععععيفة للقيمععععة، باإلعتمععععاد علععععى إجمععععالي  رنقععععوم بحسععععاب نسععععبة تكععععاليف إألنشععععطة غيعععع
 إلتكاليف إلكلية بالمركب. 

 ويحسب إجمالي إلتكاليف إلكلية لمركب إلملح كاآلتي:
 
 
 

وإلجدول إلموإلي يوضح تكاليف إألنشطة غير إلمضيفة للقيمة ونسعبتها بمركعب إلملعح معن أجعل 
 معرفة كفاءة وقدرة إلمركب في إلسيطرة على أنشطتز.

 2018لسنة  يوضح  تكاليف إألنشطة غير إلمضيفة  للقيمة ونسبتها بمركب إلملح :02الجدول

 العملية/النشاط
 

 غير المضيفة للقيمةالتكاليف األنشطة 
 

مل التكاليف  التكاليف مصدر التكلفة الرمز
 الكلية%

نشاط -عملية التمويل
 الصيانة

A35 
صالا معدإت  صيانة وإ 

 إلنقل)خارجيا(.
322068.28 0.019126155 

نشاط -عملية اإلنتاج
 إدارة الجودة

A43 )0.004162917 70100 تحليل إألمالا)خارجيا 

A48 
مصاريف إلصيانة 

 إلخارجية معدإت إلمخبر.
405951.35 0.024107585 

صيانة -عملية اإلنتاج
 معدات اإلنتاج

A77 
صالا إلمعدإت  صيانة وإ 

 إلصناعية)خارجيا(.
909936.33 0.054036937 

A78 
صالا معدإت  صيانة وإ 

 إلنقل)خارجيا(
313798.11 0.018635028 

نشاط  -عملية التوزيع
 الصيانة

A115 
مصاريف إلصيانة معدإت 

 إلنقل )خارجيا(
736980.85 0.043765906 

العمليات الثانوية: 
 نشاط اإلدارة)الصيانة(

A132 
مصاريف إلصيانة 
 إلخارجية معدإت إلنقل

187561.08 0.011138391 

 0.004553566 76,678.20إلتكاليف وإآل ار إلمترتبة  A152لعمليات الثانوية: ا

 ي إلتكاليف غير إلمباشرةإجمالي إلتكاليف إلمباشرة + إجمال إجمالي التكاليف الكلية للوحدة=
 

 دج1683915435.08= 1528834341+155081093.68=  إجمالي التكاليف الكلية للوحدة
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ضرإئب
تسديد إل

 A3
إلتنتيف وإلطحن وإلغربلة 

 A6
 

صيانة
إل

 A4
 

إدإرة إلجودة وإلبحث وإلتطوير
 A5

 

إلتغليف
 A7
 

صيانة
إل

 A8
 

إدإرة إإلنتاج
 A9

 

نقل إلمبيعات
 A11

 

إدإ
رة إلمبيعات

 A10
 

صيانة
إل

 A12
 

إلوقاية وإألمن
 A13

 

إإلدإرة
 A14

 

 
نقل إلعمال

 A15
 

تسديد الضرائب
 A3

 

إدارة التموين
 A2

 
 عن إلشيكات نشاط اإلدارة

 األنشطة المنحرفة
 0.006455194 108,700.00 غرإمات إلت خير /

/ 
إلمصاريف إإلست نائية 

 إألخرب
2,716,816.30 0.161339236 

 0.347320915 5848590.5 المجموع
 باإلعتماد على إلمعلومات إلمقدمة من قبل مهندس إإلنتاج بالمركب باح ينإد إلمن إعد المصدر:

مععن خععالل إلجععدول إلسععابق نالحععت أن تكلفععة إألنشععطة غيععر إلمضععيفة للقيمععة تم ععل نسععبة   
معن إجمعالي إلتكعاليف إلكليععة. و بعذلك يمكعن للمركعب تحقيععق ميعزة تنافسعية ععن طريععق  0.35%

 قيمة وبالتالي يصبح أفضل من منافسيز بنفس إلمجال.إلغاء إألنشطة غير إلمضيفة لل
 

 

 2018 سنة : تتابع أنشطة سلسلة إلقيمة إلمحسنة لمركب إلملح ومقدإر إلتكاليف إلمخفضة03إلشكل 

 

 باإلعتماد على إلمعلومات إلمقدمة من قبل مهندس إإلنتاج بالمركب باح ينمن إعدإد إل لمصدر:ا
 

 

 

 

 

نقل املشرتيات
 A1
  

إدارة
 

التموين
 A2

 

إلتكاليف إلجديدة  
 

ل نشطة بعد 
ض

إلتخفي
 

  5667954.81
  12065635.69
 

  
   25305784.91
 

  
    6883409.41
 

 
  

254211500
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 خاتمة: .6
سلسععععلة إلقيمععععة يشععععير إلععععى إلطريقععععة إلتععععي يمكععععن مععععن خاللهععععا تحديععععد ودرإسععععة إن أسععععلوب      

خصائص إلمنتج وإألنشطة إلتعي سعاعدت فعي إلحصعول عليعز، بعدءإ معن إلمعوإد إلخعام إألساسعية 
وصوال إلى إلمنتج إلنهائي إلذت يسلم للعميل، كمعا يهعدف هعذإ إألسعلوب إلعى إلبحعث ععن بعدإئل 

 عاة إلعوإمل إألخرب إلمتعلقة بتحقيق إلميزة إلتنافسية.إلنتاج منتجات ب قل تكلفة مع مرإ
 نتائ  البحث:

إسععتناد إلمؤسسععة إلععى نمععوذج سلسععلة إلقيمععة لتحديععد مععوإطن تخفععيض تكععاليف إألنشععطة غيععر   -
 إلمضيفة للقيمة يمكنها من تحقيق ميزة تنافسية.

سععيمكنها مععن بسعكرة  -مركعب إلملععح لوطايععة–إن تطبيعق سلسععلة إلقيمععة فعي إلمؤسسععة إلوطنيععة   -
تجععععاوز إلك يععععر مععععن إلصعععععوبات فععععي تععععل إلتغيععععرإت إلرإهنععععة وتزإيععععد حععععدة إلمنافسععععة، ممععععا يؤكععععد 
مساهمتها في تخفيض تكاليف إلمؤسسة من خالل إدإرج تكاليف إألنشطة غير إلمضيفة للقيمة 

 وإألنشطة إلوإجب تخفيض تكاليفها.
فض، وهذإ ما يزيد معن أهميعة إشتدإد إلمنافسة تفرض على إلمركب تقديم منتجات بسعر منخ  -

 نترإ لتحكمها إلجيد في إلتكاليف.سلسلة إلقيمة تبني 
بسعععكرة إلمقومععات إألساسعععية إلالزمعععة  -مركععب إلملعععح لوطايععة–إلمؤسسععة إلوطنيعععة  ىتتععوفر لعععد  -

 .لتطبيق أسلوب سلسلة إلقيمة
 عدم وجود قسم خاص بمحاسبة إلتكاليف.  -
 ومدب أهمية تطبيقها في إلمركب.مة عدم إدرإك عمال مركب إلملح بسلسلة إلقي  -

 التوصيات:
سلسعععلة إلقيمعععة يسعععاعد علعععى إلتمييعععز بعععين تكعععاليف إألنشعععطة إلمرتفععععة وتكعععاليف إلعمعععل بتقنيعععة   -

 إلمنخفضة مما يساعد في إتخاذ إلقرإرإت إلسليمة.
 ضرورة إإلهتمام باألساليب إلحدي ة لمحاسبة إلتكاليف.  -
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 2018لسنة المالية  -لوطاية-ول تكاليف مركب الملحجد (1الملحق رقم ) :المالحق. 7
 المبلغ)دج( البيال رقم الحساب

 5808369.54 إلوقود 602112
 486,825.00 أكسجين إألستيلين 602114
 42,710.00 موإد كيماوية 602131

 11676963.86 قطع إلغيار إلمستهلكة 602211
 1063716.69 خردوإت مستهلكة 602231
 790859.19 وإت إلصغيرةإألد 602232
 2477340.93 إلصيدليات 602233
 303102.75 أدوإت مكتبية 602271
 1,058,571.60 ألبسة إلعمال 602282
 3639920.05 موإد ولوإزم مختلفة 602290
 7533744.99 طاقة كهربائية مستهلكة 607100
 557604.78 إلماء إلمستهلك 607200
 8637183.14 عمل إلحرإسة وإألمن 611300
 434495.68 كرإء آلة إلمحجر 613230
صالا إلمعدإت 615230  1315887.68 صيانة وإ 
صالا معدإت إلنقل 615250  1560408.33 صيانة وإ 
صالا أ اث مكتب 615260  24,180.00 صيانة وإ 
صالا إلمعدإت وإلمرإفق إإلجتماعية 615280  2,800.00 صيانة وإ 
صالا أعمال مخ 615290  38,800.00 تلفةصيانة وإ 
 949,952.55 ت مينات أخرب 616900
 951,300.20 إلت مين على إلنقل 616400
 1,009,406.10 إلت مين على إلسيارإت 616500
 3,200.00 ندوإت، مؤتمرإت 618200
 1,004,791.07 إلقضايا وإلمحاكم 622210
 12,000.00 مهندسون إستشاريون 622240
 186,780.81 مرإقبة تقنية 622250
 70,100.00 تحليل أمالا)خارجيا( 622260
 55,000.00 إلدعاية وإلنشر 623100
 130,280,180.14 نقل إلملح 624000
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 4,482,150.00 نقل إلعمال 624400

 109,190.00 مصاريف إلنقل إلمسددة على إلعامل 625300
 1,107,093.37 مصاريف إلتنقل 625400
 504,782.99 تصالمصاريف إلبريد وإإل 626100
 76,678.20 إلخدمات إلبنكية وما يتعلق بها 627300

 90,006,482.10 أعباء إلمستخدمين 631
 739,373,791.00 ضرإئب ورسوم )رسم مسترجع على إلمشتريات( 642000
 1,775,839.00 ضرإئب على إلنشاط إلمهني 642100
 12,957.00 حقوق إلطابع 645110
 75,910.50 قاريةإلضرإئب إلع 645125
 26,276.06 إلضرإئب على إلمنطقة 645140
 25,500.00 ضرإئب على إلمركبات 645150
 108,700.00 غرإمات إلت خير 656110

 2,716,816.30 إلمصاريف إإلست نائية إألخرب 657300

 506,455,979.40 مخصصات إإلهتالك 681000

 1,528,834,341.00 المجموع

 قائمة المراجع: .8

 لمؤلفات:ا

دإر  :عمعان .إلميزة إلتنافسية وفق منتور إسترإتيجيات إلتغييعر إلتنتيمعي .(2014) .إ .ع ,إلخفاجي .1
 .إأليام للنشر وإلتوزيع

(. إإلدإرة إإلسعععععترإتيجية. عمعععععان: دإر حامعععععد للنشعععععر 2013خضعععععر مصعععععباا إسعععععماعيل إلطيطعععععي. ) .2
 وإلتوزيع.

تيجية بنعععاء إلميعععزة إلتنافسعععية )إإلصععععدإر دإر (. إإلدإرة إإلسععععترإ2008دفيعععد.لى. ) -روبعععرت. أ. بعععتس .3
 إلفجر للنشر وإلتوزيع(. )ترجمة عبد إلحكيم إلخزإمى، إلمترجمون( مصر.

 المقاضت:
(. تعزيعععععز تنافسععععية إلمؤسسعععععة مععععن خعععععالل تحقيععععق إلنجعععععاا 2007إلطيععععب دإودت، معععععرإد محبععععوب. ) .1

 (.12إإلسترإتيجي. مجلة إلعلوم إإلنسانية )إلعدد 
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(. إلتكامل بين نتام إلتكاليف على أسعاس إلنشعاط وتحليعل سلسعلة إلقيمعة 2011حنان جابر حسن. ) .2
كعع دإة لخفععض تكععاليف إلقطععاع إلمصععرفي دعمععا لقدرتععز إلتنافسععية فععي تععل إألزمععة إلماليععة إلعالميععة 

 درإسة نترية ميدإنية. مجلة إلبحوث إلمحاسبية )إلعدد إألول(.
افسية لمنتمات إألعمال فعي تعل محعيط حركعي. (. مدإخل تحقيق إلمزإيا إلتن2010عتيمي دالل. ) .3

مجلععة إلعلععوم إإلقتصععادية وعلععوم إلتسععيير، كليععة إلعلععوم إإلقتصععادية وعلععوم إلتسععيير، جامعععة فرحععات 
 (.10عباس سطيف )إلعدد

(. إسععترإتيجية إلتصععنيع حسععب إلطلععب وأ رهععا فععي تحقيععق 2016محمععد سععالمة يوسععف إلمصععاروه. ) .4
 (.49غدإد للعلوم إإلقتصادية إلجامعة ) إلعددإلميزة إلتنافسية. مجلة كلية ب

(. إلتحليععل إإلسعترإتيجي للتكلفععة فععي تعل بيئععة إلتصعنيع إلحدي ععة ودعععم 2010محمعود أحمععد إبعرإهيم. ) .5
 32إلميعععزة إلتنافسعععية. مجلعععة تنميعععة إلرإفعععدين، كليعععة إإلدإرة و إإلقتصعععاد، جامععععة إلموصعععل، إلمجلعععد 

 (.101)إلعدد
 المداخالت:

بكععول لطيفععة. )بععال تععاريخ(. تحقيععق ميععزة إلتكلفععة مععن خععالل نتععام إلتكععاليف علععى  بععن سععاهل وسععيلة، .1
 جرإحية خاصة.-أساس إألنشطة، درإسة حالة : قسم إألشعة بمصلحة طبية

(. دور إألدإء إلبيئعي فععي رفععع 2011نععوفمبر   23-22سعليمة غععدير أحمعد، سععلمى كيحلععي عائشعة. ) .2
لعععععدولي إل عععععاني حعععععول إألدإء إلمتميعععععز للمنتمعععععات مععععن تنافسعععععة إلمؤسسعععععات إإلقتصعععععادية. إلملتقعععععى إ

وإلحكومعععات ، كليعععة إلعلعععوم إإلقتصعععادية وإلعلعععوم إلتجاريعععة وعلعععوم إلتسعععيير، جامععععة قاصعععدت مربعععاا 
 ورقلة، إلجزإئر.

(. نحعععو تسعععيير إسعععترإتيجي للمعرفعععة وإلميععععزة 2005سعععماللي يحضعععيز، سععععيدت وصعععاف. )نععععوفمبر   .3
ى إلععدولي حععول: إلمعرفععة إلركيععزة إلجديععدة وإلتحععدت إلتنافسععي إلتنافسععية للمؤسسععة إإلقتصععادية. إلملتقعع

 للمؤسسات وإإلقتصاديات ، بسكرة، كلية إلعلوم إإلقتصادية وإلتسيير، جامعة محمد خيضر.
(. طرق بناء إلمزإيا إلتنافسعية إلمسعتدإمة. ، 2010نوفمبر   10-9عبد إهلل بلوناس، بوزيدت لمجد. ) .4

منافسعة وإإلسعترإتيجيات إلتنافسعية للمؤسسعات إلصعناعية خعارج قطعاع إلملتقى إلدولي إلرإبعع حعول: إل
 إلمحروقات في إلدول إلعربية ، جامعة شلف.

(. دور نتام محاسبة إلكلفة علعى أسعاس إألنشعطة فعي 2002أكتوبر   30-29نجوب عبد إلصمد. ) .5
وتحععوالت  تحسععين تنافسععية منشعع ة إألعمععال. إلملتقععى إلععدولي حععول تنافسععية إلمؤسسععات إإلقتصععادية
 إلمحيط ، بسكرة، كلية إلحقوق وإلعلوم إإلقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، إلجزإئر.

 


