
  





 



  
  

فيه  بغكما  احلمد  رب العاملني محدا مباركا  ن ه ي ى جلالل وجه وعظيم سلطان
وأصلى وأسلم على أشرف املرسلني وخامت النبيني ورمحة ا للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

  أمجعني.

ــل     ــتاذه الفاضـ ــدير ألسـ ــكر والتقـ ــالص الشـ ــث بخـ ــدم الباحـ   يتقـ
على  بالكليةالمتفرغ التكاليف محاسبة أستاذ  وهيبةاألستاذ الدكتور/ محمد عمرو  

ما قدمه للباحث من فكر وإرشاد وتوجيه وعلى ما أعطاه للباحث من وقت وجهد وعلم طيلـة  
  فترة اإلشراف على البحث جزاه اهللا عن الباحث خير الجزاء ونفع به العلم والعلماء.

ــل       ــتاذه الفاضـ ــدير ألسـ ــكر والتقـ ــث بالشـ ــدم الباحـ ــا يتقـ   كمـ
لال على ما قدمه  المدرس بقسم المحاسبة بالكلية دكتور/ صالح محمد محمود كام

وجهد وعلم طيلة فترة اإلشراف على البحث أطال اهللا فى عمـره وزاده اهللا  للباحث من وقت 
  من فضله ونعمته ونفع به العلم والعلماء.

ــدير     ــيم التقـ ــكر وعظـ ــل الشـ ــاً بجزيـ ــث أيضـ ــدم الباحـ                                                ويتقـ

 –محاسبة ورئيس قسم الأستاذ  رفاعىلألستاذ الدكتور/ سامي نجدي محمد 
كلية التجارة جامعة المنصورة، على تفضله بقبول االشتراك في لجنة المناقشة والحكم علـى  

  البحث.
ل طه فايدلألستاذ الدكتور  الشكركذلك يتقدم الباحث بجزيل  ستاذ أ / عاد

المساعد بقسم المحاسبة بالكلية على تفضله بالموافقة على المشاركة فـي  والمراجعة المحاسبة 
لجنة المناقشة والحكم وما أواله للباحث من توجيه وتشجيع ورعاية فجـزاه اهللا عنـي خيـر    

  الجزاء.

كما يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير إلى كل األساتذة بالكلية علـى مـا قـدموه    
  م طيلة فترة الدراسة بالكلية.للباحث من فكر وعل

وال يفوت الباحث أن يقدم الشكر إلى جميع العاملين بالمكتبات التى زارها خالل فترة 
كل من قدم له مساعدة حتى وصل البحث إلـى صـورته   و جهة التطبيقإعداد البحث وإلى 

  الحالية.
 ثـالباح



  محتويات البحث
  

 

  حمتويات البحث
  

أ  
هـ  




١  

 ٢  
 ٣  

  ٣  .مصطلح التكاليف الصناعية غير المباشرة -
  ٣  .مفهوم تخصيص التكاليف -
  ٤  .مدى صعوبة تخصيص التكاليف غير المباشرة -
  ٤  .منطق تبرير تخصيص التكاليف -
  ٤  .تخصيص التكلفة هدافأ -
  ٥  .تخصيص التكلفة خطوات -
  ٥  .تاجالمباشرة على وحدات اإلن خطوات تحميل التكاليف الصناعية غير -

 ٩  
  ٩  .بعاد النظرية الحديثة القتصاديات التصنيعأأوال :  -
  ١٠  .)JIT( اإلنتاج حال الطلب نظام ثانيا :  -

  ١٢  .JITآثار محاسبية لتطبيق  -
  ١٣  .نظم التصنيع عالية التقنيةثالثا :  -

على هيكل التكاليف الصناعية  ثير التحول إلى األتوماتيكيةتأ -
  .وفقا لطبيعتها

١٤  

تأثير التحول إلى األتوماتيكية على هيكل التكاليف الصناعية  -
  .وفقا لسلوكه

١٥  

  تقييم فعالية النموذج التقليدى لتخصيص التكاليف غير رابعا :  -
  .المباشرة فى ظل بيئة األعمال الحديثة           

١٥  
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  ٢٠  
 ٢١  


 
٢٢  

  ٢٣  .النشاط أساس أسباب نشأة مدخل المحاسبة عن التكاليف على -
  ٢٤  .مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطلالمفاهيم األساسية  -
  ٢٧  .مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطتصميم خطوات  -
  ٣١  .بيانات أكثر نفعا ABCمتى يوفر مدخل  -


 .    

٣٤  

  ٣٤  .اليف على أساس النشاطاآلراء المؤيدة لمدخل المحاسبة عن التك -
  ٣٦  .على أساس النشاط مدخل المحاسبة عن التكاليفتدعم تطبيق  دراسات -
االنتقادات الموجهة لمدخل المحاسـبة عـن التكـاليف علـى أسـاس                            -

  .والرد عليها ABCالنشاط 
٤٢  

ABC٤٤  
٤٥  

ABC٤٦  
  ٤٦  .بمدخل األحداث ABCعالقة أوال:  -
  ٤٧  .لمعايير المعلومات المحاسبية المالئمة  ABCمدى تحقيق مدخل ثانيا:  -

ABC ٥٢  
  ٥٢  .واإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ABCظام ن -
  ٥٣  وإدارة الجودة الشاملة. ABCنظام  -
  ٥٦  .ABCالتطورات الواردة على نظام  -
مدخل المحاسـبة عـن التكـاليف علـى أسـاس النشـاط الموجـه         -

  .      بالوقت
٥٧  

  ٦١ركز على األداء.      مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الم -
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ABC


٦٨  

 ٦٩  


 
٧٠  

  ٧٠  .مجتمع الدراسة التطبيقيةأوال :  -
  ٧٠  .اختيار نشاط التكاليف فى الشركةأسباب ثانيا :  -
  ٧١  .سيناريو المقترحلمحددات اثالثا :  -
  ٧١  .ركة قها لألغذية المحفوظةشبيانات رابعا :  -
 .لألغذية المحفوظة لشركة قها اإلنتاجيالنظام خامسا :  -
 .لألغذية المحفوظة قها قوائم التكاليف في شركةسادسا :  -

 ABC 
  

   التكاليف المطبق فى شركة لى نظام عمالحظات الباحث أوال :  -
  .ةظقها لألغذية المحفو   

٧٣  
   ٧٤ 

٨٠  
  
٨٠  

السيناريو المقترح لتطبيق مدخل المحاسبة عن التكـاليف علـى   ثانيا :  -
 .أساس النشاط بشركة قها لألغذية المحفوظة

كاليف على أساس النشاط بشركة قها تطبيق مدخل المحاسبة عن التثالثا :  -
  .لألغذية المحفوظة وفق السيناريو المقترح

٨١  
  
٨٣  

المتصور بشـركة قهـا لألغذيـة     ABCما بعد تطبيق مدخل :  رابعا -
  .المحفوظة

٩٧  

١٠٠  
١٠١  
١٠٢  

 ١٠٣  
١٠٤  

 ١٠٥  
 ١١٠  
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  واألشكالاجلداول قائمة 
  

  ٥  ): أنواع تخصيص التكلفة.١جدول رقم (
  ٣١   ABC مدخل ): المدخل التقليدى مقابل٢جدول رقم (

  ٧١  .البيانات األساسية لشركة قها لألغذية المحفوظة): ٣قم (جدول ر
  ٧٢  شركة قها لألغذية المحفوظة.هيكل رأس مال  :)٤جدول رقم (
لشركة قهـا لألغذيـة    واالقتصاديةأهم المؤشرات المالية  :)٥جدول رقم (

  المحفوظة.
٧٢  

 إلى ١/٧/٢٠٠٨كمية اإلنتاج بالكيلو جرام خالل المدة من ): ٦جدول رقم (
٣٠/٦/٢٠٠٩ .   

٧٣  

 إلـى  ١/٧/٢٠٠٨بالجنيه عن المدة من  اإلنتاجتكلفة بيان  ):٧جدول رقم (
  .بشركة قها لألغذية المحفوظة  ٣٠/٦/٢٠٠٩

٧٤  

التكاليف الصناعية غير المباشرة بشـركة قهـا لألغذيـة    ): ٨جدول رقم (
  .  ٣٠/٦/٢٠٠٩ إلى ١/٧/٢٠٠٨المحفوظة عن الفترة من 

٧٦  

شركة قها لألغذية متوسط التكلفة الصناعية للوحدة المنتجة ب): ٩(جدول رقم 
  . ٣٠/٦/٢٠٠٩إلى  ١/٧/٢٠٠٨المحفوظة عن الفترة من 

٧٧  

قها لألغذية المحفوظة تكاليف الخدمات التسويقية بشركة ): ١٠جدول رقم (
  .  ٣٠/٦/٢٠٠٩ إلى ١/٧/٢٠٠٨عن الفترة من 

٧٨  

بشركة قها لألغذية المحفوظة  اريةاإلدتكاليف الخدمات ): ١١جدول رقم (
 .  ٣٠/٦/٢٠٠٩إلى  ١/٧/٢٠٠٨عن الفترة من 

٧٨ 

 بشركة قها لألغذية المحفوظةاألنشطة التسويقية ): ١٢جدول رقم (
 .ومحركات تكلفتها

    ٨٣  

  ٨٥  .بشركة قها لألغذية المحفوظة وتكلفتهاالصناعية األنشطة  ):١٣جدول رقم (
يلو واط المفترض للمنتجات بشركة قها لألغذية عدد الك ):١٤جدول رقم (
  المحفوظة.

٨٦ 

بشركة قها  المفترض للمنتجات عدد مرات التجهيز ):١٥جدول رقم (
  .لألغذية المحفوظة

٨٧ 
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ساعات عمل اآلالت المفترض للمنتجات بشركة قها عدد  ):١٦جدول رقم (
  لألغذية المحفوظة.

٨٩  
  

بشركة المفترض للمنتجات  مهندسينساعات عمل العدد  ):١٧جدول رقم (
  .قها لألغذية المحفوظة

٩٠  
 

بشركة قها المفترض للمنتجات  مرات فحص الجودةعدد  ):١٨جدول رقم (
  .لألغذية المحفوظة

٩٢  
 

بشركة قها  المفترض للمنتجات عدد ساعات الصيانة ):١٩جدول رقم (
  .لألغذية المحفوظة

٩٣  

  ٩٥   . ن التكاليف الصناعية غير المباشرةأنصبة المنتجات م ):٢٠جدول رقم (
بيان تكلفة اإلنتاج بشركة قها لألغذية المحفوظة في ظل  ):٢١جدول رقم (

  .ABCنظام 
٩٥  

متوسط التكلفة الصناعية للوحدة المنتجة بشركة قها  ):٢٢جدول رقم (
  . ABCلألغذية المحفوظة في ظل نظام 

٩٦  

التكلفة طبقا للنظام التقليدي ومتوسط المقارنة بين متوسط  ):٢٣جدول رقم (
  . ABCالتكلفة طبقا لنظام 

٩٦  

  ٧٣  .لشركة قها لألغذية المحفوظة اإلنتاجيالنظام ): ١شكل رقم (
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  الرسالةملخص 
  اإلطار المنطقي لمحاسبة النشاط فى ظل بيئة األعمال الحديثة

   مقدمة البحث
يأتى هذا البحث لبيان تطور أساليب تخصيص التكاليف غير المباشرة حتى تتوافق مع   

ي واالدارى والتكنولوجي. ويتم بيئة األعمال الحديثة التى تشهد تطورا فى الفكر االقتصاد
التركيز على أهمية تطبيق منهج تخصيص التكاليف غير المباشرة على أساس النشاط والذى ال 

تقتصر أهدافه على مجرد تحديد ربحية المنتجات التى تقوم بإنتاجها المنشأة وتقييم المخزون 
المنتجات الجديدة،  السلعى ولكن تمتد لتشمل اتخاذ قرارات على نحو أفضل بخصوص تقديم

وإعادة تصميم المنتج، وتحديد مستويات اإلنتاج، وتحديث العمليات اإلنتاجية، واختيار المزيج 
  البيعى، وتحديد قنوات التسويق والتوزيع.

  طبيعة المشكلة والفكر العام للدراسة:
رغم أن الطريقة التقليدية لتخصيص التكاليف غير المباشرة سيطرت لفترة طويلة من 
الزمن إال أنه بظهور بيئة األعمال الحديثة بتعقيداتها، يرى الباحث أنها كانت دافعـة نحـو   
تخصيص التكاليف غير المباشرة على أساس النشاط ، وليس لوجاهة الفكر الذى تـم علـى   

فإذا ما تم التوجه نحو تطبيق النظرية االقتصادية الحديثة للتصنيع،  أساسه بناء هذا النظام فقط.
)، ونظم التصنيع عالية التقنية دون ترجمة حقيقية للواقع فى JITاإلنتاج حال الطلب ( ونظام

صورة بيانات ومعلومات مالية دقيقة ألدى ذلك إلى تقديم مؤشرات خادعة ينتج عنها قرارات 
غير كاملة الفعالية. وهنا يأتى دور المنهج المعاصر لتخصيص التكاليف غير المباشرة علـى  

فى تحقيق قرارات إيجابية منها ترشيد قرارات التسعير، وتحقيق مواقف إيجابية أساس النشاط 
تجاه تنفيذ إدارة التكلفة على أساس النشاط ، وتحقيق الدقة واالعتمادية واالستيعابية األكبـر  
والوقتية المالئمة عند تقديم المعلومات المنتجة بواسطة هذا المنهج عبر أحد مداخلـه وذلـك   

عالية مقارنة بالنظم التقليدية، وتحقيق التفوق على األنظمة التقليدية فى إنجـاز  بصورة أكثر ف
  المهام وتحسن فعالية األفراد تجاه وظائفهم.

  أهمية البحث: 
تتمثل أهمية هذه الدراسة فى إظهار المنظومة المتكاملة التى يمكن من خاللها أن تعلن   

ستمرار ، تلك المنظومة تتمثل فـى النظريـة   الوحدات االقتصادية قدرتها على المنافسة واال
) ، ونظم التصنيع عالية التقنية JITاالقتصادية الحديثة للتصنيع ، ونظام اإلنتاج حال الطلب (

 للتكلفة اإلستراتيجية ، ومنهج تخصيص التكاليف غير المباشرة على أساس النشاط ، واإلدارة
  ، وإدارة الجودة الشاملة . 
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  البحث: أهداف
مساعدة المنشآت الصناعية المعاصرة في قياس تكلفة مخرجاتها بصورة أكثر دقة  -١

وإمدادها بالمعلومات الالزمة للرقابة وتقويم األداء بما يتوافق مع معايير المعلومات المحاسبية 
  المفيدة .

مساعدة المنشآت الصناعية المعاصرة في تخفيض التكلفة وتركيز االنتباه على تكلفة  -٢
  ة غير المستغلة على المستويات التفصيلية وليس التجميعية .الطاق

مساعدة المنشآت الصناعية المعاصرة في تحقيق تطور مستمر في أدائها بما يواكب  -٣
 يعظم موقفها التنافسي. التغيرات المتالحقة ويحافظ أو

  فروض البحث :
ايير المعلومات يحقق مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط متطلبات مع  -١

  المحاسبية المالئمة.
نظام التكاليف المطبق في شركة قها لألغذية المحفوظة يؤثر سلبا على قرارات التسعير   -٢

  والمنافسة .
مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط يعد الخيار األمثل أمام ادارة شركة قها    -٣

  التكاليف الذى تطبقه . لألغذية المحفوظة في مواجهة قصور نظام محاسبة
  منهج وأسلوب البحث :

  -اعتمد الباحث في إعداد البحث على المنهجين التاليين:     
المنهج االستنباطي: وذلك من خالل الدراسة النظرية للموضوع معتمدة على المراجع باللغة   •

  العربية والمراجع باللغة األجنبية.
راسة الميدانية عن طريق دراسة تحليلية للواقع المنهج االستقرائي: باالعتماد على الد  •

  .المحاسبي في شركة قها لألغذية المحفوظة بالقليوبية 
  محددات البحث:

تتم المقابلة بين النظام التقليدى ونظام محاسبة النشاط لتخصـيص التكـاليف غيـر     -١
 المباشرة فى إطار ترشيد القرارات .

 الدراسة نظرية تطبيقية. -٢
 سيناريو مقترح لبيان أساسيات تطبيقن الدراسة اقتصر على تقديم الجانب التطبيقي م -٣

 .بإحدى الشركات الصناعية ABC نظام
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  خطة البحث:
   الفصل األول: النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة ودوافع التغيير فى ظل بيئة * 

  .األعمال الحديثة                 
  المبحث األول : النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة.      
  المبحث الثانى : بيئة األعمال الحديثة وحتمية التغيير.     

  .مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطالفصل الثانى: * 
     فع تطبيقه.أركان مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط ودواالمبحث األول :      
  اآلراء والدراسات المؤيدة لمدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس المبحث الثانى :      

  النشاط واالنتقادات الموجهة إليه.                     
  والمداخل الحديثة لتطويره. ABCمنطقية نظام الفصل الثالث : * 

    .ABCمنطقية نظام  المبحث األول :     
  . ABCالمداخل الحديثة لتطوير نظام  : لثانىمبحث اال     

        بإحدى الشركات الصناعية.        ABC: سيناريو مقترح لبيان أساسيات تطبيق رابعالفصل ال* 
  أسلــوب تخصيص التكاليف غير المباشرة في شركة قها المبحث األول :      

  .لألغذية المحفوظة                     
  فى شركة قها لألغذية المحفوظة. ABCحث الثانى : بيان أساسيات تطبيق المب     

  خالصة البحث :
عرض الفصل األول ثوابت النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشـرة وبيئـة    -١

معاصر يقوم على مواجهة تحديات العولمة ،  اقتصادياألعمال الحديثة القائمة على فكر 
  لب ، ونظم تصنيع عالية التقنية . وفلسفة اإلنتاج حال الط

دوافـع  و  لنشاطالتكاليف على أساس ا عن عرض الفصل الثانى أركان مدخل المحاسبة -٢
اآلراء . كـذلك ،  تخصيص التكاليف غير المباشـرة التقليدى لنظام مع مقابلته بال هتطبيق

ادات الموجهة والدراسات المؤيدة لمدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط واالنتق
  إليه.

بمعايير المعلومات المحاسبية المالئمة استنادا  ABCعالقة  مدخل عرض الفصل الثالث  -٣
 اإلدارةمـع   ABC تكامل مدخلكذلك،  لمدخل األحداث كأحد مداخل التنظير المحاسبي.

ى الجودة الشاملة . إذ أن تحليل أنشطة المنشأة بشكل تفصـيل  وإدارةللتكلفة  اإلستراتيجية
يعمل على التعرف على الخصائص الواجب توافرها فى األنشطة المختلفة التى تقوم بها 
المنشأة إلحداث التطور المستمر، وهو ما يساعد على تحقيق أفضل استغالل ممكن لموارد 

لم يعد قاصرا  ABCالمنشأة وخاصة فى ظل قيد ندرة الموارد. وبمعنى آخر ، فإن مدخل 
ة غير المباشرة وتوزيعها فقط بل أصبح نظاما يساهم فى تغطيـة  على مجرد تحديد التكلف
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مجاالت عدة مثل تحسين اإلنتاجية ، والجودة ، والتخطيط، وإرضـاء العميـل، وحتـى    
من خالل استعراض  ABC نظام القرارات اإلستراتيجية. كما عرض هذا الفصل تطوير

ت ومدخل المحاسبة عـن  مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوق
  التكاليف على أساس النشاط المركز على األداء .

عرض الفصل الرابع إخضاع النظام التكاليفي لشركة قها لألغذية المحفوظـة للتطـوير    -٤
باستخدام مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط لبيان إمكانية تطبيقه في هـذا  

  انة تقوية االقتصاد المصري. المجال بما يصب في نهاية األمر في خ
  نتائج البحث

 إعادةتطور بيئة األعمال الحديثة والعالقة التشابكية بين محاورها يؤكد على ضرورة  .١
التفكير في بديل للنظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة كي تتحقق المنظومة 

 ة .االستمرار في المنافس إلىالمتكاملة للعمل داخل أى منشأة تسعى 
على حساب النظام التقليدى الذى شابه  ABCظهور العديد من أوجه التميز لمدخل   .٢

الكثير من أوجه القصور . أيضا ، قبول صحة الفرض األول : يحقق مدخل المحاسبة 
 عن التكاليف على أساس النشاط معايير المعلومات المحاسبية المفيدة.

غير المباشرة فقط بل أصـبح   لم يعد مجرد مدخال لتخصيص التكاليف ABCمدخل  .٣
 يساهم فى تغطية مجاالت عدة منها الجودة وخفض التكلفة.  اًنظام

درجة عالية من التنوع تسهم في تلبية احتياجات المنشآت  إلى  ABCوصول مدخل   .٤
  كل حسب إمكاناتها وأهدافها.

ـ  .٥ ة قبول صحة الفرض الثانى: نظام التكاليف المطبق في شركة قها لألغذية المحفوظ
 يؤثر سلبا على قرارات التسعير والمنافسة .

مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشـاط يعـد   الفرض الثالث:  قبول صحة .٦
شركة قها لألغذية المحفوظة في مواجهـة قصـور نظـام     إدارةالخيار األمثل أمام 

  محاسبة التكاليف الذى تطبقه. 
  توصيات البحث : 

مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط في البيئة  يوصي الباحث بتعميم تطبيق -١ 
   .المحاسبية المصرية 

يوصي الباحث بتطبيق مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط لتحسين كفـاءة   -٢
  أداء األنشطة التى تضيف قيمة واستبعاد األنشطة التى ال تضيف قيمة. 

على مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس  يوصي الباحث عند تقويم األداء االعتماد -٣
  النشاط المركز على األداء. 
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هذا البحث لبيان تطور أساليب تخصيص التكاليف غير المباشرة حتى تتوافق مع  يأتى  

ويـتم   .بيئة األعمال الحديثة التى تشهد تطورا فى الفكر االقتصادي واالدارى والتكنولـوجي 
ط والذى ال انشعلى أساس التخصيص التكاليف غير المباشرة  منهجالتركيز على أهمية تطبيق 

وتقييم المخزون  ةأنشقوم بإنتاجها المتعلى مجرد تحديد ربحية المنتجات التى  هصر أهدافتقت
اتخاذ قرارات على نحو أفضل بخصوص تقديم المنتجات الجديدة، تمتد لتشمل السلعى ولكن 

وإعادة تصميم المنتج، وتحديد مستويات اإلنتاج، وتحديث العمليات اإلنتاجية، واختيار المزيج 
    وتحديد قنوات التسويق والتوزيع.البيعى، 

أوال : طبيعة المشكلة والفكر العام للدراسة:
مراكـز   على اعتبارعملية تخصيص التكاليف غير المباشرة بالطرق التقليدية تتم بناء      

تتلقى  راكزالتكاليف غير المباشرة ووحدات اإلنتاج النهائية. هذه المالتكلفة حلقة الوصل بين 
لتكاليف غير المباشرة المرتبطة بها، حيث تتحمل بها عند حدوثها وبنفس نسـب  أو تستقبل ا

المحطـات   علىل هذه العناصر على وحدات اإلنتاج التى مرت ياستفادتها منها، ثم يعاد تحم
والتى تعرف باسم مراكز التكلفة. ورغم أن الطريقة التقليدية لتخصيص التكاليف غير المباشرة 

ن الزمن إال أنه بظهور بيئة األعمال الحديثة بتعقيداتها، يرى الباحث سيطرت لفترة طويلة م
ليس لوجاهـة  و، على أساس النشاط أنها كانت دافعة نحو تخصيص التكاليف غير المباشرة 

الفكر الذى تم على أساسه بناء هذا النظام فقط. إذ ال أحد يستطيع أن ينكر ما لهذا النظام من 
ية بين كل بنـد مـن بنـود    بالعالقة السب وم علىيجاد وسيلة تقحجة وأساس قوى يتمثل فى إ

 Alexanderاألنشطة وبين المنتجات المختلفة، إال أن هذا األسلوب فى حقيقته ما اقترحـه  
Hamilton Church     فى نهايات القرن التاسع عشر من أفكار( فـى منشـآت الصـناعات

ين الربحية الكلية للمنشأة عن طريق تتبع للربط بين معلومات التكاليف وبمن محاولة المعدنية) 
الربحية المحققة من كل منتج من المنتجات وذلك بمحاولة إجراء الحسابات الدقيقة لما يلقيه كل 

  .)١( منتج من المنتجات من أعباء على موارد المنشأة بشكل عام (ليس فقط العناصر المباشرة)
للتطبيق العملى كان العامل الحاسم  مما سبق يتضح أن عامل توقيت تقديم تلك األفكار

 Churchوالدليل على ذلك عدم تطبيق تلك األفكار حينما قدمها  ؛ اللدفع نحو إتمام التنفيذ له

                                                 
النظرية احلديثة القتصاديات التصنيع والعودة إىل املاضى ىف نظـم قيـاس   مصطفى حممود مصطفى ، د/ عصام الدين  )١(

              ، ١٩٩٧، يوليـو  ٣، كلية التجارة ، جامعة عني مشس ، جملـد العـدد   الة العلمية لالقتصاد والتجارة التكاليف،
 .٢٦٣:  ٢٦٢ص ص 

  ھـ
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فى نهاية القرن التاسع عشر. فإذا ما تم التوجه نحو تطبيق النظريـة االقتصـادية الحديثـة    
ة يية دون ترجمة حقيقنعالية التق)، ونظم التصنيع JIT( اإلنتاج حال الطلبللتصنيع، ونظام 

مؤشرات خادعة ينتج عنها تقديم للواقع فى صورة بيانات ومعلومات مالية دقيقة ألدى ذلك إلى 
  قرارات غير كاملة الفعالية.

على أساس النشاط المنهج المعاصر لتخصيص التكاليف غير المباشرة وهنا يأتى دور 
أساس النشاط ، ومدخل المحاسبة عن التكـاليف  مدخل المحاسبة عن التكاليف على  ممثال فى

على أساس النشاط الموجه بالوقت ، ومدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز 
فى تحقيق قرارات إيجابية منها ترشيد قرارات التسعير، وتحقيق مواقف إيجابية على األداء 

الدقة واالعتمادية واالستيعابية األكبـر  ، وتحقيق على أساس النشاط تجاه تنفيذ إدارة التكلفة 
وذلـك  هذا المنهج عبر أحد مداخلـه  والوقتية المالئمة عند تقديم المعلومات المنتجة بواسطة 

النظم التقليدية، وتحقيق التفوق على األنظمة التقليدية فى إنجـاز  مقارنة ببصورة أكثر فعالية 
  المهام وتحسن فعالية األفراد تجاه وظائفهم.

أهمية البحث :ا ثاني
تتمثل أهمية هذه الدراسة فى إظهار المنظومة المتكاملة التى يمكن من خاللها أن تعلن   

الوحدات االقتصادية فى الداخل أو فى الخارج لنفسها قبل اآلخرين أنها قادرة على المنافسـة  
نظومة تتمثل واالستمرار والتواجد فى ظل عالم من المتغيرات والديناميكية السريعة، تلك الم

  فى :
  النظرية االقتصادية الحديثة للتصنيع. -١
 . )JIT( اإلنتاج حال الطلبنظام  -٢
 . نظم التصنيع عالية التقنية -٣
 .على أساس النشاط تخصيص التكاليف غير المباشرة  منهج -٤
  . االدارة االستراتيجية للتكلفة -٥
 إدارة الجودة الشاملة .   -٦

  البحث:من هدف : ال لثاثا
  -: البحث إلىهذا يهدف                

بصورة أكثر دقـة  في قياس تكلفة مخرجاتها الصناعية المعاصرة مساعدة المنشآت   -١
مع معايير المعلومـات  بما يتوافق بالمعلومات الالزمة للرقابة وتقويم األداء  وإمدادها

 .المحاسبية المفيدة 
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لى تكلفة عالنتباه فيض التكلفة وتركيز اخمساعدة المنشآت الصناعية المعاصرة في ت -٢
 .على المستويات التفصيلية وليس التجميعية الطاقة غير المستغلة 

مساعدة المنشآت الصناعية المعاصرة في تحقيق تطور مستمر في أدائها بما يواكـب   -٣
 .يعظم موقفها التنافسي التغيرات المتالحقة ويحافظ أو

  رابعا : الدراسات السابقة 
محاسبة التكاليف  منهجالمحاسبى ظهور عدد كبير من الدراسات الخاصة ب شهد األدب

 والتى يمكن تبويبها إلى اآلتي: النشاطعلى أساس 
دراسات تناولت مشاكل تطبيق نظم التكاليف التقليدية مع التركيز على مشاكل تطبيق  -

األساليب أساليب تخصيص وتوزيع التكاليف غير المباشرة وتحليل اآلثار السلبية لهذه 
  فى مجاالت قياس تكلفة وحدة المنتج.

دراسات تناولت األساس النظرى واإلطار الفكرى لنظام محاسبة التكاليف على أساس  -
 .لنشاطا

ط فى صناعات انشلدراسات تناولت مشاكل تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس ا -
 حقيق الربح.ووحدات اقتصادية مختلفة وكذلك فى المنشآت التى ال تهدف إلى ت

ذلك ومدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط تطوير ة دراسات تناولت إمكاني -
بظهور مدخلى المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط  الموجه بالوقت والمحاسبة 

  .عن التكاليف على أساس النشاط  المركز على األداء 
  : بحث: فروض ال خامسا

عايير المعلومـات  تطلبات ممكاليف على أساس النشاط مدخل المحاسبة عن الت حققي -١
 .الئمةالمحاسبية الم

ة يؤثر سـلبا علـى قـرارات    ظنظام التكاليف المطبق في شركة قها لألغذية المحفو -٢
 التسعير والمنافسة .

ادارة شركة أمام يعد الخيار األمثل مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط   -٣
 . هطبقذى تفي مواجهة قصور نظام محاسبة التكاليف الة ظقها لألغذية المحفو

  : بحثالوأسلوب  منهج: سادسا 
  -المنهجين التاليين:على اعتمد الباحث في إعداد البحث      
 سة النظرية للموضوع معتمدة على المراجع االمنهج االستنباطي: وذلك من خالل الدر

 .باللغة العربية والمراجع باللغة األجنبية
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 االستقرائي: باالعتماد على الدراسة الميدانية عن طريق دراسة تحليلية للواقع  المنهج
شركة قهـا   ىوهالعاملة في مجال الصناعات الغذائية المحاسبي في إحدى الشركات 

، ومن ثم تطبيق نظام التكلفة علـى أسـاس األنشـطة    ة بالقليوبية ظلألغذية المحفو
  . ترشيد القراراتومعرفة اثر ذلك على 

  :بحثال اتحددم:  بعااس
تتم المقابلة بين النظام التقليدى ونظام محاسبة النشاط لتخصـيص التكـاليف غيـر     -١

 المباشرة فى إطار ترشيد القرارات .
 الدراسة ستكون نظرية تطبيقية. -٢
 نظـام  سيناريو مقترح لبيان أساسيات تطبيق قديمعلى ت الدراسة التطبيقية ستقتصر -٣

ABC ةبإحدى الشركات الصناعي. 
 

  :بحثال خطة :ثامنا 
  فصول رئيسية كالتالي: أربعةلتحقيق أهداف الدراسة ، تم تقسيم البحث إلى 

   النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة ودوافع التغيير فى ظل بيئة الفصل األول: * 
  .األعمال الحديثة                 

   مـقدمة     
  تقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة. المبحث األول : النظام ال     
  .المبحث الثانى : بيئة األعمال الحديثة وحتمية التغيير     

  .مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطالفصل الثانى: * 
  مـقدمة     
  .  أركان مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط ودوافع تطبيقهالمبحث األول :      
  اآلراء والدراسات المؤيدة لمدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس:  المبحث الثانى     

  النشاط واالنتقادات الموجهة إليه.                     
  والمداخل الحديثة لتطويره. ABCمنطقية نظام الفصل الثالث : * 

  مـقدمة     
    .ABCمنطقية نظام  المبحث األول :     
  . ABCالمداخل الحديثة لتطوير نظام  : ثانىلالمبحث ا     
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     بإحدى الشركات الصناعية. ABCسيناريو مقترح لبيان أساسيات تطبيق : رابعالفصل ال* 
  مـقدمة

  أسلــوب تخصيص التكاليف غير المباشرة في شركة قها المبحث األول :      
  .لألغذية المحفوظة                     

  فى شركة قها لألغذية المحفوظة. ABCبيان أساسيات تطبيق ى : المبحث الثان     
  خاتمة البحث* 

  البحث خالصةأوال:      
  .البحث نتائج :ثانيا     
  .توصيات البحث :لثاثا     

 مراجـــــع البحث* 
 .أوال : المراجع باللغة العربية     
 .ثانيا : المراجع باللغة األجنبية     



  
  
  
  

  
  

 


  



   


  
  

  النظام التقليدى لتخصيص التكاليف
ودوافع التغيير فى ظل بيئة غير المباشرة  

 الحديثةاألعمال 



 التغيير دوافعالنظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة و                                              

  
 الفصل األول

   

٢ 
 

C

عديدة ارتباط ظهور محاسبة التكاليف بظهور الصناعة، كما تطورت  أظهرت بحوث  
تبعا للتطور الصناعى وازديـاد   تكاليفاألساليب المتبعة فى حساب التكلفة وتحليل عناصر ال

           حاجة اإلدارة إلى البيانات عن تكاليف األداء بهدف التسعير أو الرقابة أو التخطيط. 

لم يكن تحديد التكلفة الفعلية لإلنتاج فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن ، وبنظرة تاريخية     
 مباشرةالمواد ال ةبالنسبة لتكلف تكاليف غير المباشرةالعشرين يمثل مشكلة نظرا لضآلة حجم ال

 تى اإلنتـاج بـدأ  إال أنه بظهور الثورة الصناعية واستخدام اآلالت ف ،تكلفة العمل المباشرو
اإلنتاج اإلجمالية. وباستمرار التطور فـى   تكلفةشكل نسبة كبيرة من ت لتكاليف غير المباشرةا

 ،التصنيع أصبحت العالقة المباشرة بين العامل واآللة وليس بين العامل والوحـدة المنتجـة  
يف غيـر  بكيفية تحميـل التكـال   اوبالتالى كان التطور األساسى فى محاسبة التكاليف مرتبط

  )١(المباشرة.

وبيئة  النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرةوفي هذا الفصل، يتناول الباحث      
األعمال الحديثة التى تدفع نحو ضرورة اعادة النظر في مسألة االعتماد علـى هـذا النظـام    

مـن   ادتم تصميمه منذ عدة عقود عندما كانت معظم الشركات تنتج مدى محـدو خاصة وأنه 
العمل المباشر هى تكاليف المصنع الرئيسية أمـا  تكلفة المواد الخام وتكلفة المنتجات وكانت 

كاليف التالتشوه الناشئ من تخصيص )٢(ومن ثم فإن نسبياً. قليلةفكانت  التكاليف غير المباشرة
ل غير ذى داللة، إضافة إلى أن تكاليف تشـغي نذاك كان آبصورة غير مالئمة  غير المباشرة

المعلومات كانت عالية ولذلك كان من الصعوبة فى تلك الفتـرة تبريـر اسـتخدام أسـاليب     
  تخصيص معقدة.

       
  -: كالتالىمبحثين  إلىتقسيم الفصل  هذا وسيتم      

  المبحث األول : النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة .                   
  ة األعمال الحديثة وحتمية التغيير .المبحث الثانى : بيئ        

                                                 
،  دراسات انتقادية لنظرية حتليل عناصر التكاليف ىف ظروف الصناعة احلديثـة املعاصـرة  د/إبراهيم حممد السباعى،  )١(

 .٩: ٦، ص ص ١٩٧٧العدد الثاىن، ،  اجلمعية العربية للتكاليف،  جملة التكاليف
(2) Coline Drury, Management  and Cost Accounting , Third Edition ,Chapman & 

Hall , 1992 , P.274. 
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 اِّـبحث األول

  النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غ اِّـباشرة 

  مصطلح التكاليف الصناعية غير المباشرة:
هى كل التكاليف األخرى بخالف تكلفـة المـواد   )١(التكاليف الصناعية غير المباشرة  

تصنيع ككل ال بمنتج محدد بذاته، ويطلـق   المباشرة واألجور المباشرة، التى ترتبط بعملية ال
التكاليف اإلضافية للمصـنع، أو األعبـاء    ٠٠على مثل هذه التكاليف عدة تسميات لعل أهمها

                                                     اإلضافية للمصنع، أو تكاليف التصنيع اإلضافية، أو المصروفات الصناعية. وقد جاء التركيز 
ل المقومات األساسية لمحاسبة التكاليف الفعلية ااكتمعلى التكاليف الصناعية غير المباشرة مع 

بحلول نهاية القرن التاسع عشر، وبفحص ما تم التوصل إليه فى مجال قياس التكلفـة تبـين   
  :)٢(اآلتي
  عدم االتفاق حول مكونات التكاليف الصناعية غير المباشرة. -
 ر التكلفة على قواعد اتفاقية.اعتماد عملية تخصيص عناص -
 .ءةال يمكن االعتداد بالتفاوت أو االختالف فى التكاليف الفعلية كمؤشر للكفا -

  

  مفهوم تخصيص التكاليف:
صيصـها علـى   حالتكاليف المطلـوب ت  ئةتتمثل عملية تخصيص التكاليف فى تجز  
صفة أساسـية  وفقا ألساس معين، وعملية تخصيص التكاليف بذلك تتضمن ب ةالتكلف أغراض

  :)٣(اختيارات ةثالث
  (وهو المتغير المستقل) مثل المنتجات، العقود، العمالء. غرض التكلفةاختيار  -١
رتبط باختيـار موضـوع القيـاس    يجمع التكاليف ( وهو المتغير التابع حيث متكوين  -٢

 التكاليفى).

                                                 
              ، ترمجة وتعريف د/أمحـد حامـد حجـاج،    اجلزء األول -مدخل إدارى -حماسبة التكاليفن ، رتشارلز ت. هورجن )١(

 .٥٩، ص١٩٨٦ الرياض، د/ حممد هاشم البدوى، دار املريخ للنشر،
الـة  ، استخدام املنهج البنائي الوظيفى ىف تفسري التراكميـة حملاسـبة التكـاليف   د ، د/ على عبد احلليم عبد احلمي )٢(

 .٩٢، صفحة ١٩٨٥، السنة اخلامسة، ٨كلية التجارة بسوهاج، جامعة أسيوط ، العدد ، العلمية لكلية التجارة
   راض قياس تكلفة  قضية التعامل مع جتنب مشكلة ختصيص التكاليف ألغد/ سعيد حممود مصطفى اهللباوى ،  )٣(

  ، كلية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد الثاىن ، لتجارة والتمويلل الة العلمية، ملنتجات، مدخل حتليل األنشطة ا      
 .٧، صفحة  ١٩٩٥     



 التغيير دوافعالنظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة و                                              

  
 الفصل األول

   

٤ 
 

علـى  والتى تمثل النتيجة)  ٢جمع التكاليف( المحدد فى رقم مصيص حاختيار أساس لت -٣
والذى يمثل السبب) وعادة ما كان يتم اختيار أساس  ١(المحدد فى رقم  ةالتكلف أغراض

ساعات العمل المباشر أو ساعات التشغيل اآللى أو األجور المباشرة كأسس لتخصيص 
 التكاليف.

  

  مدى صعوبة تخصيص التكاليف غير المباشرة:
على المنتجات فلن تكون  اشرةالتكاليف غير المبأيا كان األسلوب المستخدم لتخصيص   

ـ  هذه التكاليفعملية سهلة، إذ أن  وفير شـبكة مـوارد   ليست من مصدر واحد بل تنشأ من ت
بأكملها بدونها ال يمكن للمصنع أن يعمل فضال عن أن المنافع من تلك الموارد يتم استهالكها 

   .)١(متوفرةتتطلب احتياجات مختلفة من التسهيالت المتعددة ومتنوعة بواسطة منتجات 
  

  منطق تبرير تخصيص التكاليف:
التكاليف أن يستند إلى عالقة السبب بالنتيجة بين "يجب عند اختيار أساس تخصيص   
التكاليف وبين موضوع معين للقياس التكاليفى. وال شك أن افتقاد وجود هذه العالقة أو حدوث 

لى اللجوء إلـى األسـس   ن إيعدم وضوحها فى الكثير من المواقف هو الذى يضطر المحاسب
   .)٢(الحكمية مثل أساس المبيعات الفعلية أو هامش الربح اإلجمالى أو أي أساس آخر"

  

  تخصيص التكلفة: هدافأ
  :)٣(يتم تخصيص التكاليف ألغراض رئيسية هى

  التنبؤ بالتأثيرات االقتصادية للقرارات التخطيطية والرقابية: -١
مية يجب أن ينتبهوا لجميع نتائج قرارتهم حتـى  إذ أن المديرين داخل الوحدة التنظي  

  النتائج الخارجية لوحداتهم. 

  تحقيق دافع أو حافز مرغوب: -٢
تخصيصات التكلفة تستخدم للتأثير على سلوك اإلدارة وبالتالى تشجيع هدفى االنسجام   

  .واإلنجاز اإلدارى 

                                                 
(1) Roy Dodge, Foundations of Cost and Management Accounting , First Edition , 

Chapman & Hall, 1994 , PP. 120- 121. 
  .٧، ص مرجع سبق ذكرهد/ سعيد حممود مصطفى اهللباوى ، )٢(

(3) Charles T. Horgren, et al., Introduction To Management Accounting , Tenth   
      Edition , Prentice Hall Upper Saddle River , 1996, PP.490 : 491. 
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  :الدخل وتكاليف المخزونحساب  -٣
والمشروعات لقياس تكـاليف المخـزون وتكلفـة     يتم تخصيص التكاليف للمنتجات  

هـذا  . ا ما تستخدم ألغراض المحاسبة المالية بصات غالي، تلك التخصالمعدة للبيعالبضاعة 
  بجانب استخدام التكاليف الناشئة فى مجال التخطيط وتقييم األداء بواسطة المديرين.

أو تحمله من خسائر أو ما  فتكاليتبرير التكاليف والحصول على ما كان قد تم دفعه من  -٤
من جهة ثانية يتم فى أحيان كثيرة بناء األسعار مباشرة على و، هذا من جهة  يسمى بالتعويض
  أساس التكاليف.

  

  تخصيص التكلفة: خطوات
  جدول التالى :الوهى مبينة فى        

  )١جدول رقم (
  "أنواع تخصيص التكلفة"



تخصيص التكاليف للوحـدات    األول
  التنظيمية 

  الوحدات التنظيمية 

تخصيص التكاليف من وحدات   الثانى
  تنظيمية ألخرى 

المسـتلمة  الوحدات التنظيميـة  
  للمنتجات أو الخدمات

تخصيص التكاليف للمنتجات،   الثالث
  والوظائف والمشروعات

المنتجـــات، الوظـــائف،   
  المشروعات

  

  على وحدات اإلنتاج: ير المباشرةغ ناعيةصاليف الكتالخطوات تحميل 
  :)١(تمر عملية تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على وحدات اإلنتاج بالخطوات التالية

  : حيث تعتبر وحدة التكلفة األساس الذى توجه إليه التكاليف فى النهاية.تحديد وحدة التكلفة -١
حيث يتم حصـر عناصـر التكـاليف     :شرةحصر وتقدير التكاليف الصناعية غير المبا -٢

الصناعية غير المباشرة التى تقع خالل العام، وقد يتم قياس بعض هذه العناصر بصـورة  
ه من التكاليف أوال بأول دون االنتظار حتى نهاية بتقديرية حتى يتسنى تحميل اإلنتاج بنصي

 الفترة على أن يتم تسوية فروق التحميل فى نهاية العام.

: حيث كاليف الخاصة وتوزيع التكاليف العامة على مراكز التكلفة المختصةتخصيص الت -٣
يتم الربط بين مراكز التكلفة وبين التكاليف غير المباشرة كخطوة وسيطة لتحميل التكاليف 

                                                 
، الطبعة األوىل، منشـورات كليـة   صرة ىف حماسبة التكاليف الفعليةدراسات منهجية معا، وآخروند/ جمدى عمارة  )١(

 .٦٠٢، ص ١٩٩٢غريان بليبيا ، سنة  -احملاسبة
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بعض بنود التكاليف غير المباشرة تتعلـق   نظرا ألن. وغير المباشرة على وحدات التكلفة
مباشرة وذلك ألن هذه المراكز هى المستفيدة  خصص لهان تأ فينبغىبمراكز تكلفة معينة 

منها . أما عناصر التكاليف غير المباشرة التى ال تخص مركز تكلفة معين فيتم توزيعهـا  
ونسب معينة تساعد على التوصل إلى النصيب العـادل  أعلى مراكز التكلفة حسب أسس 

 الذى يتعلق بكل مركز من مراكز التكلفة.

حيث يتم ذلك  لتكاليف الخاصة بمراكز خدمات اإلنتاج على مراكز اإلنتاج:إعادة توزيع ا -٤
     من خالل طرق التوزيع المختلفة والمتمثلة فى طـرق التوزيـع اإلجمـالى واالنفـرادى     
والتنازلى والتبادلى، وذلك اعتمادا على أسس مناسبة للتوزيع مثـل المسـاحة واإليجـار    

باشـر أو عـدد العمـال للتكـاليف المرتبطـة      وإهالك المبانى، وسـاعات العمـل الم  
 وهكذا...بالعمالة

حيث تختلف معدالت التحميل، فنجد  استخراج معدالت التحميل لمراكز التكلفة اإلنتاجية:  -٥
ل وحيد على مستوى المصنع ككل، أو معدل مستقل لكل قسم مـن األقسـام.   داستخدام مع

أهمية المنتج. ويستخدم فى هذا الصدد ويختلف هذا المعدل باختالف نوع العمالة والمواد و
وفيما  أسس مناسبة مثل ساعات العمل المباشر أو قيمة األجور المباشرة أو حجم اإلنتاج.
إذ أن  يتعلق باختيار المعدل الوحيد أم المعدل المستقل لكل قسم ، فلكل مزايـاه وعيوبـه.  

لمعدل الوحيد ذات تكلفة أقل االختيار هنا يتطلب اتخاذ قرارات التكلفة والمنفعة. فأسلوب ا
لكنه يوفر معلومات أقل دقة نتيجة لتحريف تكلفة المنتج بينما معدالت تخصيص التكلفـة  

وفيمـا يلـي    على أساس األقسام ذات تكلفة معلوماتية أكبر لكنه يوفر معلومات أكثر دقة.
  -:)١(عرضا لكال األسلوبين 

  قرن العشرين:العمل المباشر كأساس فى أول الالمعدل الوحيد و
المعدل الوحيد يمتاز ببساطة حسابه حيث كل ما يحتاج إليه هو تحديد                    

التكاليف غير المباشرة وقسمتها على وحدات مقياس حجم مالئم بصورة كلية لتكلفة المراكز. 
والتى ولعدم الحاجة إلى أرقام تفصيلية لألقسام فليست هناك ضرورة لتوزيعات أولية وثانوية 

                                                 
  يرجع ىف ذلك إىل :)١(

 بدون ناشـر أو مكـان نشـر   ، الطبعة األوىل، حماسبة تكاليف النشاط لالستخدامات اإلدارية،  ةد/ أمحد صالح عطي  -
  .٢٤، ص ١٩٩٨، معلوم

كليـة   ،جملة الدراسات والبحوث التجاريـة ، مدخل العمليات كأساس لقياس تكلفة املنتجاتد اهلادى ، د/خريى عب -
  .٦٩٧:  ٦٩٦، ص ص ١٩٩٣، العدد الثاىن، ١٣السنة جامعة الزقازيق، بنها، فرع  -التجارة 

- Alan Upchurch, Management Accounting (Principles & Practice), Pitman 
Publishing, 1998, PP. 107: 113.  
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بال شك تمثل فرقا كبيرا فى الوقت والمجهود. وعندما تم البدء فى وضع أنظمة التكلفة كـان  
العمل المباشر يشكل جزءا هاما من تكلفة المنتج، وكانت البيانات المتصلة بالعمل المباشـر  
ة متاحة بالفعل ومناسبة بصورة كبيرة لالستخدام. وكان المحاسبون يعتقدون بوجود عالقة كبير

بين العمل المباشر والتكاليف غير المباشرة . لذلك كان العمل المباشر يمثل فى ذلك الوقـت  
على أساسها العمل المباشـر مالئمـا    ناأساسا مفيدا لتخصيص التكلفة. أما الظروف التى ك
  -:كالتاليهي ف كأساس لتخصيص التكاليف غير المباشرة للمنتجات

  كبير من تكلفة المنتج الكلية.العمل المباشر عنصر هام وذو مكون 
       مقدار مدخل العمل المباشر ومقدار مدخل اآللة ال يختلفـان بصـورة كبيـرة بـين

 المنتجات.
   ال تختلف المنتجات بصورة كبيرة فى الحجم أو حجم الدفعة الفردية أو تعقد العملية

 الصناعية.
 

  :ير المباشرةالتكاليف غانتقادات موجهة الستخدام المعدل الوحيد فى تخصيص 
   ال يكون المعدل الوحيد مناسبا فى حالة عدم تطابق نموذج األجزاء المنتجة ونطـاق

استهالكها للموارد، يضاف إلى ذلك اختالف عمليات تشغيل المخرج من مركز تكلفة 
 لة فى مركز آخر. آلآلخر كأن يكون كثيف العمالة فى مركز وأن يكون كثيف ا

  تجات بأقل مما يجب. وهو مـا قـد يـدفع الوحـدة     قياس تكلفة تصنيع بعض المن
االقتصادية إلى تسعيرها بأقل مما يجب، أو إظهارها لنسبة مجمل ربح مرتفع، مما قد 
يدفع المستهلكين إلى المطالبة بتخفيض سعر بيعها أو إغراء بعض المنتجين بعرض 

 منتجات مماثلة، أو دخول منتجين جدد لسوق إنتاج هذه المنتجات.
   تكلفة تصنيع بعض المنتجات بأكثر مما يجب، وهو مـا قـد يـدفع الوحـدة     قياس

االقتصادية إلى تسعيرها بأكثر مما يجب، أو إظهارها لنسبة مجمل ربح منخفضة مما 
قد يدفع الوحدة االقتصادية إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن إنتاجها أو رفع سعر بيعهـا  

  أكثر وأكثر.
  التخصيص على أساس مركز التكلفة:

يساعد على تخفيض حدة مشكلة تخصيصات التكلفة على أساس المعدل الوحيد إلى حد   
ما ألن المنتجات يتم تقييمها وتحديد سعرها عند المعدالت المالئمة واألماكن التى يتم اإلنتاج 
فيها. ميزة أخرى لهذا المدخل هو أن المشرفين  فى مراكز التكلفة يمكن أن يكونوا مسئولين 

    التكاليف الحادثة فى أماكن عملهم . مباشرة عن
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تخصيص التكلفة يكون نسبيا فى االتجاه األكثر مالئمة وذلك لمراعاة  فإنخر آوبمعنى   
كاليف طبيعة كل قسم مما يعنى االقتراب ولو من بعيد من ركيزة أن يعكس معدل امتصاص الت

ما فى حالة المعدل الوحيد ، السبب األساسى الذى ألجله تم امتصاص التكلفة . أ غير المباشرة
فان معدل االمتصاص يكون أقل داللة وفي عكس استهالك الموارد. وعلى الـرغم مـن أن   
المعدل المستقل لكل قسم يتطلب عند تخصيص التكاليف وقتا ومهارة أكبر لجمـع ومعالجـة   

ف اإلضـافية  المعلومات المحاسبية ، فإن المنافع المتزايدة من القرارات المحسنة تبرر التكالي
الخاصة بالحصول على المعلومات األفضل واألكثر دقة من أنظمة تكاليف أكثر تفصيال ولو 

وبالتالى ، يفضل استخدام معدالت األقسام طالما أنها ستعكس بصورة أفضـل   بشكل محدود.
بـين عمليـات تشـغيل مراكـز التكلفـة       كاليف غير المباشرةاالختالفات فى امتصاص الت

  والمخرجات.
حيث يتم تحميل التكاليف غيـر المباشـرة    :امتصاص التكاليف الصناعية غير المباشرة  -٦

 على وحدات المنتج النهائى اعتمادا على ما تم استخراجه من معدالت للتحميل .
 

  
  
  



 التغيير دوافعالنظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة و                                              

  
 الفصل األول

   

٩ 
 

 الثانىاِّـبحث 

  وحتمية التغي بيئـة األعمــال الحديثـــة
ظهر نجاح فكـر جديـد   ي )١(ابانيةالصناعة اليواقع الحال التنافسى الذى يشير لتفوق 

لتحقيق التميز أال وهو التركيز االستراتيجي على األنشطة التى تجد الشركة فيها القدرة على 
تحقيق التفوق والتميز عن منافسيها مع ترك األنشطة األخرى غير الجوهرية إلى شـركات  

الفكر هو جـوهر مـا   أخرى تجدها أيضا قادرة على إنجاز تلك األنشطة بكفاءة وتميز، وهذا 
المنافسة ،  يدشد اقتصادياقع استجابت لوتنادى به النظرية الحديثة القتصاديات التصنيع التى 

طورات تكنولوجية فى دنيا اإلنتاج واالتصاالت وكذلك ارتقـاء فـى أدوات   واستفادت من ت
  اإلدارة .

كاز الدافعة نحو فى النظرية الحديثة القتصاديات التصنيع نقطة االرتالباحث  لهذا وجد
أسلوب معالجة التكاليف غير المباشرة من ناحية، وبما يسهم فـى االرتقـاء   ضرورة مراجعة 
ة والتى هى أحوج ما تكون إلى استثمار كل جديد فـى فـروع المعرفـة    بالصناعة المصري

  :المبحثالمختلفة من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق رأي الباحث تناول النقاط التالية فى هذا 
 أبعاد النظرية الحديثة القتصاديات التصنيع. -
الذى استحدثه علم اإلدارة تكيفا مع مقتضيات تلك النظريـة   اإلنتاج حال الطلبنظام  -

 من الناحية التطبيقية.
نظم التصنيع عالية التقنية والتى ما كان يمكن تطبيق النظرية عمليا دون وجودها فى  -

 الوقت الراهن.
في ظل بيئة األعمال  التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرةتقييم فعالية النموذج  -

 .الحديثة


من أساتذة االقتصاد  نانالنظرية الحديثة القتصاديات التصنيع التى قدمها إث"يالحظ أن         

     لتـوازن   اجديد اتس قدمت نموذجاألمريكية هما ب. مليجروم، ج. روبر فى جامعة استانفورد
قائما على االنتقال من مجرد تحليل التكلفة  "االقتصادية المعاصرة المنشأة التى تعمل فى البيئة

لذلك أصبح . )٢("إلى تحليل األعمال بناء على إستراتيجية ذات هدف وبناء على القيمة المضافة

                                                 
(1) John Mcmillan , Managing Suppliers: Incentive Systems In Japanese and Us. 

Industry,  California Management Review, Summer1990, P.38. 
 .٢٥٣ص  ،مرجع سبق ذكرهد/ عصام الدين مصطفى حممود مصطفى ،  )٢(
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ى الماضـى  فف. ة أى تولد قيمة أعلى للمنشالسؤال اآلن هو كيفية توفير الموارد بالطريقة الت
القريب كان يتصور أن وضع الشركة بين منافسيها يستمد من امتالك قاعدة موارد أضـخم،  

إال أن ذلك لم يمنع  ،ومصانع  إنتاجية، ومعامل بحثية، وقنوات توزيع لدعم خطوط اإلنتاج 
ة بنفس الدرجة المرغوبة من من الهندسة العكسية للمنتجات وإظهار ما يؤدى من منتجات مثيل

، وهو )١(اتجه الفكر اإلنسانى إلى ما يسمى بالتركيز االستراتيجي، لذلك  .يربالعميل إلى حد ك
ا أفضل من منافسيها بصورة يصـعب  همحاولة الشركة التركيز على أنشطة بعينها تصبح في

تراتيجيات التصـنيع  على المنافسين مطابقتها ومجاراتها فى تلك الميادين. ومعنى ذلك أن اس
الذكية قائمة على قدرات فذة فى أنشطة أعمال معينة وليس على مجرد استثمارات فى المبانى، 
والمعدات واألفراد بصور تركيز منفردة ، وعلى الشركة التى تجد أنها قادرة على التميز فى 

المحافظة الدائمة ية تلك األنشطة مع أنشطة بعينها أن تضع الخطط والبرامج التى تزيد من فعال
على المصداقية والثقة والتعاون بين مجموعات العمل وفريـق القيـادات، وعلـى إدراك أن    

وهو ما يعنى الشركة يجب أن تنظر لنفسها على أنها تجميع لقدرات  تطويرية تقدمية نامية، 
آت من األصلح للمنشآت الصناعية أن تعود للعمل كمنش لالنظام االقتصادى المعاصر يجعأن 

  . عشر وحيدة النشاط (متخصصة فى نشاط وحيد) كما كانت فى القرن التاسع
  

(JIT)  
  من خالل التصورات التالية: اإلنتاج حال الطلبنظام يمكن أن نتعرف على       

١- JIT هى تكون األنشطة الضرورية لفلسفة إدارية هادفة إلى تحسينات متصلة  وه
فلسفة يمكن أن تطبق لجميع أوجه العمل شاملة اإلنتـاج،   كما أنه  .)٢(فقط المدارة

والشراء، والتسليم. إذ أنه نظام مدار من خالل طلب المنتج النهائى كـى ينـتج   
المنتج فى الوقت المناسب وبالكميات المناسبة رغبة فى التخلص من جميع أوجه 

 خفيض حجمهخلص منه أو تينبغى التذى اإلسراف والتى من ضمنها المخزون ال
   .)٣(إلى الحد األدنى

                                                 
(1) James Brian Quinn, et al., Beyond products: Service Based Strategy, Harvard 

Business Review, March-April, 1990, P. 60. 
(2) Letricia Gayle Rayburn, Cost Accounting: Using A Cost Management Approach, 

Sixth Edition, Richard D.Irwin, Inc., 1993, P.153. 
(3) Arjan T. Sadhwani, et al., Just In Time: An Inventory System Whose Time Has 

Come, Management Accounting. December, 1985, P. 36. 
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٢-  JIT     هو مجموعة نظم إدارية شاملة لوظائف الشراء، اإلنتـاج، البيـع، رقابـة
المخزون. وتعتمد هذه النظم على التنفيذ فى وقت محدد تجنبا لالحتفاظ بمخزون 

 .)١(إنتاج تام) -تحت التشغيل –من أي نوع(خامات 

بأنه إنتاج وتسليم السلع تامة الصنع فى  )Schonberger,1982( يصفه شونبرجر -٣
مصنوعة فـى الوقـت المضـبوط    الالوقت المضبوط لبيعها، واألجزاء نصف 

جزاء المصنعة فى الوقت المضبوط لتركيبها فـى  لتجميعها فى سلع نهائية، واأل
األجزاء نصف المصنوعة وشراء المواد الخام فى الوقت المضـبوط لتصـنيع   

) أن Shingo , 1981) وشـينجو( Monden , 1983ندين (األجزاء. ويرى مو
مفهوم الفلسفة يدور حول الحد من اإلسراف أو من األنشطة التى ليست لها قيمة 

  .)٢(مضافة
  
للنقاط وذلك النظرية االقتصادية الحديثة للتصنيع  تطبيقل الحاجة إليه )JIT( فلسفة تظهر و

  التالية:
 تصادية الحديثة للتصنيع والتى تطالـب  اتجاه الشركات لتطبيق النظرية االق

من أجـل   ةمن شرك أكثرتكامل هناك ضرورة لبالتركيز على األنشطة جعل 
مـن   ذه الشركاته تحولأن تضرورة  إلى، وهو ما أدى إنتاج منتج نهائي 

نظـام   إلى المتكرر باإلنتاجأو مايسمى  اإلنتاجفي نظام الدفع االعتماد على 
إلى  اإلنتاجيالتوجه بالفائض  حتى يتم تجنبوذلك  )JIT(حال الطلب اإلنتاج 

وبالتالى ،  سوق وحدات اإلنتاج المتسم بالمحدودية مقارنة بسوق المستهلكين.
عدم الرضا من سوق وحدات اإلنتاج لذلك المكـون  من مواجهة حالة  تجنب

  . وألي توصيف مغاير بشكل أو بآخر ولو طفيف  الفائض اإلنتاجي

  وجد لتحقيق تطبيق النظرية االقتصادية الحديثة للتصنيع  نحوالشركات اتجاه
زيادات متتالية فى الجودة وابتكارات متسارعة وتكلفة تنافسية، وبتطبيق نظام 

  .هذا الهدف يتحقق ) JIT( اإلنتاج حال الطلب

                                                 
معايرة التكاليف بني اإلبقاء واإللغاء وتقييم لألساليب املقترحة كبديل هلـا  د/ عصام الدين مصطفى حممود مصطفى ،  )١(

، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ملحق العـدد الثـاىن،   جارةالة العلمية لالقتصاد والت، ىف البيئة الصناعية احلديثة
  .١٣٨١، ص ١٩٩٦

، جملة التجارة والتمويـل ، فرص تطبيق فلسفة اإلنتاج ىف الوقت املضبوط ىف الصناعة املصريةد/ رية حممود املوجى،  )٢(
 .١٨٣ -١٧٩، ص ص ١٩٩٤كلية التجارة، جامعة طنطا، 
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  :JITآثار محاسبية لتطبيق 

ألغـراض   تخرج المحاسبة عن التكلفة من إنشغالها بقضية تسـعير المـواد المنصـرفة    -١
ويؤدى ذلك إلى تـوفير   .)١(المحاسبة والتى تشمل فى إحدى الكتابات أربع عشرة طريقة

تطبق وعملية التطبيق ذاتها التى طريقة للالوقت والجهد والمال المتعلق بعمليات االختيار 
مما يتيح فرصة االنطالق إلى قضايا محاسبية أخرى. ذلك أن اإلنتاج للطلب يعنى ورود 

من المواد واألجزاء خصيصا لطلبية معينة دون غيرها، وذلك ال يـؤدى إلـى   المدخالت 
 د مخزون بأسعار توريد متباينة.وجو

 :JITينتج عن تطبيق  لربحيةفى مجال خفض التكلفة وتعظيم ا -٢
 .تخفيض حجم االستثمار فى المخزون إلى الحد األدنى  
 يل بجودة عالية زيادة مرونة المزيج اإلنتاجى وسرعة االستجابة لطلبات العم

 وقيمة الشركة فى البورصة المالية. الربحيةال شك أنه يحقق تعاظم المبيعات و
  التوجه نحو ضرورة تنقية بيئة األنشطة. 
 االرتقاء بالمواصفات ؤدى إلى التى تإدارة الجودة الشاملة  التوجه نحو تطبيق

تخفيض  ي، وبالتالتخفيض حجم الوحدات المنتجة المعيبة و الخاصة بالمنتج
غير  ةالمعيب تكلفة الوحداتوكذلك التكاليف الالزمة إلعادة التشغيل إلصالحها 

 لإلصالح. ةالقابل
     التوجه نحو تطبيق الصيانة الوقائية التى تحد كثيرا مـن االحتيـاج لطاقـة

 احتياطية كبيرة تعنى استثمارات مالية كبيرة.
  تؤدى إلى تخفيض العمالة التى استخدام نظم التصنيع عالية التقنية التوجه نحو

الالزمة للتشغيل وما يرتبط من حاجة لعمليات تدريبية كبيرة الحجـم سـواء   
ويعنى هذا التوجه البحث عن  للعاملين أو لتعلم أساليب التعامل مع العاملين.

أساليب جديدة لتحميل التكاليف غير المباشرة تتوافق مع تعاظم درجة االرتباط 
 .)٢( بين اآللة والمنتج

                                                 
 .٤٨١-٤٤٤، ص ص ق ذكرهمرجع سب، وآخرون د/ جمدى عمارة)١(
ىف جمـال ختفـيض    JITمدى  فعالية نظام التوقيـت املناسـب  د/ حممد أبو العال الطحان، د/زايد سامل أبو شناف ،  )٢(

، كلية التجارة، جامعة املنصورة، الد السابع عشـر، العـدد الرابـع،    الة املصرية للدراسات التجارية، التكلفة
 .٣٧، ص  ١٩٩٣
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بعض اآلثار المحاسبية لتطبيق  آخرونو F.B. GREENأوضحت دراسة قدمها كما 
JIT ١(تمثلت فى األتي(:  

بناء  كاليف غير المباشرةامتصاص التالتخلص من عملية تعقب المخزون الضخم، وتوزيع   )أ 
  على العمل المباشر، ومقاييس األداء غير المالئمة بصورة كاملة.

اد والتجهيز وصيانة التجهيزات التى كانت تقليديا تصنف كغيـر  عمليات المناولة واإلعد )ب 
 تلك المهام تؤدى بواسطة عاملى خط اإلنتاج. JITمباشرة، أصبحت فى مصانع 

  
   

رصيد المعرفة الذى يسمح بإدخال آالت ومعدات ومنتجات وعمليـات   )٢(تعنى التقنية        
هو  األولالمجال  التقنية مجالين.و محسنة، وطبقا لهذا المفهوم يضم مصطلح وخدمة جديدة أ

التقنيـة الخفيفـة    وهف الثانى . أما المجالدية وتشمل المصانع والمعدات واآلالتالتقنية الما
الذى يقلـل   JITعن مدى العالقة بين نظام و وتشمل الدراية واإلدارة والمعلومات والتسويق.

 ها وثيقة حيـث أن  فإن ونظم التصنيع عالية التقنية لطلبية ما ألقل ما يمكنزمن دورة اإلنتاج 
ال يمكن تطبيقها دون االستناد الى نظم تصنيعية عالية التقنية تحقق  اإلنتاج حال الطلبفلسفة 

 ؤتىلن ي JITأن نظام  إذالسرعة والجودة العالية والمرونة بما يواكب لغة العصر الذى نعيشه.
  :)٣(بعض أو كل األساليب التقنية التاليةكامال اال بتطبيق  المستهدف منه
  أداة البرمجة وهى الحاسب اآللى المساعد فى التصميم والتصنيع.  ) أ

التخطيط الداخلى لآلالت والمعدات: ويتم هذا التخطيط من خالل تقنيـة    ) ب
 :تي آلالمجموعة والقائم على ا

                                                 
(1) F.B. Green, et al., Performance measures And Jit, Management Accounting, 

February, 1991, PP. 50-51. 
دور املعلومات احملاسبية ىف ترشيد االختيار لنماذج التقنية ىف املشـروعات االسـتثمارية ىف   د/ الشحات حممد عطوة، )٢(

 .١٤٧، ص ١٩٩٥العدد الثاىن، جملد عة عني مشس، ، جام، كلية التجارةالة العلمية لالقتصاد والتجارةمصر، 
  يرجع ىف ذلك إىل:)٣(

   حنو تعميق تطبيق نظام اإلنتاج ىف الوقت احملدد بالشركات الصناعية ىف ج.م.ع،" دراسة   د/ أمحد منر على أمحد ،  -
   ب الوادى، الد العاشر، ، كلية التجارة بسوهاج ، جامعة جنوجملة البحوث التجارية املعاصرة ميدانية تطبيقية"،    
  .٦٩، صفحة١٩٩٦العدد الثاىن، ديسمرب     
  .٨،ص مرجع سبق ذكرهد/ حممد أبو العال الطحان، د/ زياد سامل أبو شناف،  -
    ، تعريب د/ حممد حممود الشوارىب،  إدارة اإلنتاج والعمليات (مدخل حديث)الوود أس .بفا، راكيش كى. سارن ،  -
 .٦٢١، ص١٩٩٩،، الرياضشردار املريخ للن    
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إلى التنظيم فى شكل خاليـا   التحول من تنظيم خطوط اإلنتاج لآلالت حسب وظائفها -
، ويعنى ياوليس تماثل ياتكامل اعمل، كل خلية تضم آالت ذات وظائف مختلفة تتيح أداء

المنتج النهائي وليس على أساس طبيعة العمل  ذلك تنظيم اآلالت على أساس مكونات
   .الذى يتم أداؤه

ائالت األجزاء وذلك للتوافق مع تدفقات مختلفة لع Uيأخذ ترتيب اآلالت شكل حرف   -
 فى ظل حجم طلبيات منخفضة، مما يعنى طاقات تشغيلية منخفضة، لخاليا اإلنتاج.

أي آالت ذات أغـراض   ؛فى نظم تصنيع مرنـة   تقنيات التطبيق متمثلة   ج) 
عامة، واإلنسان اآللى أو الربوت وآالت التحكم العددى أو ما يعرف بنظام 

أو مسارات اإلنتاج لتحكم الحاسب  الرقابة العددية والمعنية بخضوع مواقع
 اآللى الرقمى.

المصنع اآللى الذاتى: رغم أن الشائع هو تصنيع مكونات بصورة يدويـة      ) د
يتم تشغيلها بواسطة الحواسب  ء من المصانع أصبحاوميكانيكية إال أن أجز

أن حلم المصنع اآللى المشغل بواسطة الحواسب اآلليـة  عنى ، مما ياآللية 
 اقترب تحقيقه. بصورة كاملة

 
مرونة تتـيح   ويتبين مما سبق أن نظم التصنيع عالية التقنية بما تسمح به من       

تقدمه الشركة ، وكذلك تقليل زمن دورة اإلنتاج لطلبية ما  ذىتوسيع مزيج المنتجات ال
علـى   اإلنتاج حال الطلبفلسفة  تلبى أحد العوامل األساسية لنجاح تطبيقألقل ما يمكن 

) يسـتلزم  JIT( اإلنتاج حـال الطلـب  تطبيق نظام  "لواقع ، وهو ما يعنى  أن أرض ا
  ".استخدام نظم التصنيع عالية التقنية

  
  تأثير التحول إلى األتوماتيكية على هيكل التكاليف الصناعية وفقا لطبيعتها: 

إن استخدام األتوماتيكية فى التصنيع يؤدى إلى تغير المزيج القـائم بـين التكـاليف      
فالتحول إلى األتوماتيكية يعنى رصد استثمارات ضخمة فى  ،لمباشرة والتكاليف غير المباشرةا

اآلالت والمعدات األتوماتيكية مما يولد المزيد من التكاليف غير المباشرة مثل استهالك اآلالت 
يف والمعدات وتكاليف الصيانة والتأمين، وهو ما ينعكس فى النهاية فى زيادة نسبة تلك التكال

    داخل المزيج التكاليفى.
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 ضئيلة إلى حد كبيرلتصبح كما تؤثر األتوماتيكية على األجور المباشرة حيث تنخفض نسبتها 
ويرجع ذلك إلحالل العمل المباشر باألتوماتيكية واقتصار دور العنصر اإلنسانى على أداء  ،

  .)١(األعمال غير المباشرة
 يؤدى إلى  ةاألتوماتيكيلتحول إلى أن انتيجة ة يحدث وفر فى تكلفة المواد المباشرأيضا 

 اإلنتاج حال الطلبلوصول لصفرية اإلنتاج التالف والمعيب أو تدنيه وإمكانية تطبيق فلسفة ا
  مما يالشى أو يدنى تكلفة االستثمارات فى المواد وتكلفة التخزين.

  
  سلوكها:تأثير التحول إلى األتوماتيكية على هيكل التكاليف الصناعية وفقا ل

يتسبب التحول إلى األتوماتيكية إلى تولد نوع من التكاليف الصـناعية ال تسـتجيب     
للتغيرات فى مستوى النشاط فى األجل القصير. وينعكس تأثير ذلك فى زيادة النسبة الممثلـة  

التحول إلى األتوماتيكية فى حدوث  يتسببللشق الثابت داخل هيكل التكاليف الصناعية، كما 
خصائص بعض وظائف العمل اإلنسانى يترتب عليه تغيرها من تكلفة مباشرة متغيرة  تغير فى

ل األجور المباشرة إلى التناقص بشـكل كبيـر   وهذا يعنى مي .)٢(إلى تكلفة غير مباشرة ثابتة
الخاص بالتكاليف المتغيرة بشكل ملحوظ. وبشكل عام يمكن  ىوانخفاض نسبة المزيج التكاليف

التكـاليف   نسبةالتكاليف الثابتة عن  نسبةى األتوماتيكية يؤدى إلى زيادة القول أن التحول إل
المتغيرة.





  

  

ما تنادي به النظريـة الحديثـة   يري الباحث أنه فى ظل اتجاه الشركات نحو تطبيق   
) ونظم التصنيع عالية التقنية تـزداد  JIT( اإلنتاج حال الطلبنظام  يات التصنيع والقتصاد

فيما يلـي األسـباب   و. ير المباشرة ـالنموذج التقليدى لتخصيص التكاليف غأوجه قصور 

                                                 
تأثري التحول إىل االتوماتيكية ىف التصنيع على هيكل التكاليف الصناعية مـع التطبيـق   د/ عصافت سيد أمحد عاشور، )١(

، الة العلمية لالقتصـاد والتجـارة  على صناعة األمسنت والطباعة والصناعات املعدنية ىف اململكة العربية السعودية ،
 .٦٦٨-٦٦٧، ص ص ١٩٩١عة عني مشس، امللحق الثاىن، كلية التجارة، جام

 .٦٧٢، ص  املرجع السابق )٢(
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والمتغيرات التى تدفع بهذا النموذج الى مزيد من القصور وعدم القـدرة علـى الـوفــاء    
  :)١(ات المحاسبيةباحتياجات مستخدمى المعلوم

تزايد الوضع التنافسى فى السوق بالشكل الذى أصبحت معه الشركات تبحث عـن    -١
االستغالل األمثل للموارد المتاحة والتى فى األغلب تتصف بالندرة بغية توجيهها نحو 

فمعظم الشركات فى كافة الصناعات  الشركات. أرباحأفضل االستثمارات لالرتقاء ب
ة متزايدة إما من المنافسين المحليين أو الدوليين ، وهو ما يستتبع تقريبا تواجه منافس

لتخصيص التكاليف  الحاجة لبيانات تكاليفية دقيقة ومالئمة ال يحققها النموذج التقليدي
  .غـير المباشرة

تراجع هدف تقييم تخصيص االستثمارات، وذلك بسبب تخصص المنشآت المعاصرة   -٢
ار تخصيص رأس المال داخليـا بـين أنشـطة    فى نشاط وحيد. ومن ثم يصبح قر

الـخ) غيـر ذى   ٠٠٠متعددة(امتالك مصادر خامات، تصنيع، امتالك منافذ توزيع، 
أهمية لإلدارة ، ويصبح القرار االستثمارى قاصرا على تطوير العمليـات الالزمـة   

والتوسع فيها داخليا أو إسنادها للغير مـن خـالل    -التصنيع –لتنفيذ النشاط الوحيد 
 لسوق.ا

إلـى تلبيـة    التقليدية باتت تتجـه أظهر التطبيق والممارسة العملية أن نظم التكاليف  -٣
وتكلفة احتياجات المحاسبة المالية من إعداد تقارير خارجية وحساب تكاليف المخزون 

أكثر من إمداد اإلدارة بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات بالشكل البضاعة المباعة 
تقديم ول النظم لمالءمتها لإلدارةتلك بحاث التى ألمحت إلى فقدان الذى زادت معه األ

 معلومات مالية ذات قيمة عن تكلفة اإلنتاج.
                                                 

  :يرجع ىف ذلك إىل)١(
    مشكالت تطبيق مدخل حتديد التكاليف على اساس النشاط وأثره على اختاذ القرارات،حممد أمحد شاهني،   -

  .٤٢، صفحة١٩٩٧كلية التجارة، جامعة عني مشس ،  ،رسالة ماجستري     
  حماسبة النشاط كمدخل لتطوير نظم احملاسبة عن تكاليف املنتجات ىف ظل بيئة  د/ عبد املنعم فليح عبد اهللا،   -

  كلية جتارة بىن سويف، جامعة القاهرة، العدد  ، جملة الدراسات املالية والتجارية(العلوم اإلدارية) الصناعة املتقدمة،    
  .٢٢٢، ص ١٩٩٤التاسع، السنة الرابعة، سبتمرب    

- Magdy B. Ibrahim, Activity – Based Costing A Critical Look, Accounting  
Management & Insurance Review, Faculty Of Commerce, Cairo, University Press, 
Issue No. 3, 1997,   PP. 6:9. 
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) JITإن خصائص البيئة الحديثة للصناعة تقوم على أساس اإلنتاج عنـد الحاجـة (   -٤
وبالتالى تخفيض المخزون إلى أقل مستوى ممكن حيث يتم إعداد جدولـة منتظمـة   

تسليم كميات صغيرة ومتكررة من المواد الخام غالبا ما تكفـى أليـام   يترتب عليها 
اإلنتاج، وهو ما يؤدى إلى انخفاض مخزون الوحدات تحـت التشـغيل ومخـزون    
الوحدات التامة إلى أقل حد ممكن قد تصل فى بعض األحيان إلى الصفر. وينتج عن 

لتكاليف المرتبطة به هذا تخفيض حجم المخزون بأنواعه المختلفة، وبالتالى تخفيض ا
سواء كانت تكاليف صريحة وفعلية مثل تكاليف التخزين والمناولة وإدارة المخزون، 
أو تكاليف ضمنية مثل العوائد المفقودة من رأس المال المستثمر فى المخزون، هـذا  

 باإلضافة إلى تخفيض خسائر التلف والتقادم.

تؤدى إلى عدم دقة بيانات  لمباشرةالتقليدية للتكاليف غير ايالحظ أن طرق التخصيص  -٥
الموجودة بمجمع التكلفـة وبـين    التكلفة، نظرا لعدم وجود عالقة سبيبة بين التكاليف

األساس المستخدم فى تخصيص تلك التكاليف إلى الهدف النهائي للتكلفة. وبالتالى فإن 
لى اإلصرار على استمرار تطبيقها فى ظل التطورات الحديثة للصناعة سوف يؤدى إ

ما يتضح معه ضرورة دحض معدم دقة بيانات التكلفة وإلى اتخاذ قرارات غير سليمة، 
، وأنه ال جدوى مـن  Arbitraryمقولة أن كل تخصيصات التكاليف اإلضافية تحكمية 

البحث عن أفضل طريقة ألداء هذا التخصيص. كما يتضح لنا مدى الحاجة إلى نظرة 
رة، تأخذ فى االعتبار متغيرات البيئة الحديثة مستحدثة لتخصيص التكاليف غير المباش

للصناعة التى تعيشها المنشآت الصناعية اآلن، بما يجعل من نظام محاسبة التكـاليف  
ت اوقعلى الوفاء باحتياجات القائمين على إدارة المنشأة فى األ انظاماً للمعلومات قادر

 رارات سليمة.وبالدقة المناسبة األمر الذى يساعد على اتخاذ ق ةالمناسب

أصبحت البيئة الصناعية تتميز بتعقد خطوط اإلنتاج، وتعقد عملية التصـنيع بحيـث    -٦
أصبحت كثير من الشركات الصناعية تنتج أنواعا متعددة من المنتجات، بل ونمـاذج  
مختلفة وبمواصفات مختلفة من كل منتج. ونجد أن اإلنتاج يتم من خالل مـا يسـمى   

ل خلية عمل ورشة مستقلة داخل المصنع تكون متخصصة "بخاليا العمل" حيث تمثل ك
فى إنتاج أجزاء محددة من المنتج أو قد يتم إنتاج المنتج بأكمله داخل الورشة، فأصبح 
التنظيم الفنى لآلالت يتم حسب نوع المنتج أو الجزء المراد تشغيله وليس حسب طبيعة 
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ط التكنولوجي بواسطة حصـر  العمليات التكنولوجية، وهذا يتم من خالل عملية التنمي
األجزاء المتشابهة تكنولوجيا فى اإلنتاج المطلوب وتشغيلها فى خط إنتـاجى واحـد،   
       باإلضافة لذلك فإن تطور التكنولوجيا فى اآلالت المستخدمة ساعد على إيجاد عدادات 

حصر الت، بحيث يمكن تحديد استفادة كل وحدة منتجة من اآللة وكذلك آلمتقدمة لهذه ا
 ساعات العمل لكل آلة أو مجموعة آالت.

مـن   ضئيالً التغير الجوهرى في هيكل االنتاج جعلت تكلفة العمل المباشر تمثل جزءاً -٧
تكلفة اإلنتاج بينما ارتفعت التكاليف اإلضافية المرتبطة ببعض األنشطة مثل تصـميم  

كمـا تحولـت    ، المنتجات، والرقابة على الجودة، وخدمات العمالء، وتخطيط اإلنتاج
معظم مسئوليات اإلنتاج من العمل البشرى إلى اآلالت التى يتم تشغيلها ورقابتها بنظم 
متكاملة تستخدم الكمبيوتر، وهذا أدى إلى تحويل كثير من بنود تكاليف العمل المباشر 
إلى تكاليف غير مباشرة، مما أدى إلى انخفاض نسبة تكلفة العمل المباشر وزيادة نسبة 

يف الصناعية غير المباشرة فى إجمالى تكلفة المنتج. كما يالحظ أنه فـى ظـل   التكال
تضاءل دور العمل المباشر فى العمليـة اإلنتاجيـة،   يظروف البيئة الحديثة للصناعة 

وبالتالى يمكن القول أن التكاليف اإلضافية هى التى تقود تكلفة األجور وليس العكـس  
لية اإلنتاجية مقصورا فى وظـائف التجهيـز   حيث أصبح دور العمل المباشر فى العم

واإلعداد واإلشراف بدال من األداء الفعلى على المنتج، وهذا يجعل استخدام سـاعات  
العمل المباشرة أو قيمة األجور المباشرة كأساس لتخصيص التكاليف غير المباشـرة  

حميـل  على المنتجات غير مناسبة. ويالحظ أيضا أن استخدام حجم اإلنتاج كأساس لت
التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة يصبح غير مناسب فى ظل ظروف البيئة 
الحديثة للصناعة، فكثير من التكاليف تتغير ألسباب كثيرة خالف حجم اإلنتاج، فتكاليف 
تحضير اآلالت مثال ال يرتبط بحجم اإلنتاج وإنما بعدد مرات إصدار أوامر اإلنتـاج.  

كاليف باستخدام أسس ترتبط بحجم اإلنتاج مثل ساعات العمل ويؤدى تخصيص هذه الت
إلى تحميل المنتجات ذات األحجام الكبيرة بنسبة أكبر  اآلالت المباشر أو ساعات تشغيل

مما ينبغى من تكاليف تحضير اآلالت، بينما تتحمل المنتجات ذات األحجام الصـغيرة  
موارد المنشأة، مما يكون هذا سببا بنسبة صغيرة ال تمثل ما استغلته هذه المنتجات من 
عن تكاليف المنتجات  –نسبيا  -فى الحصول على معلومات غير دقيقة وغير حقيقية
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وأرباحها. وعلى ذلك فإن االستمرار فى توزيع التكاليف اإلضافية وتكـاليف مراكـز   
 الخدمات على أساس حجم االنتاج ال يشوه فقط تكاليف المنتجات بل يشوه أيضا العالقة
بين تنوع وتعقد المنتجات التى تنتج وحجم وتغير تكاليف مراكز الخدمات والمراكـز  

   االنتاجية.

تخصيص التكـاليف غيـر   آخر لتطبيق نظام  نحو ضرورةمجتمعة  تغيراتلما هذه دفعتو  
  :)١(بالسمات التاليةضمن ما يتصف يتصف .. نظام المباشرة 

مكونات بحيث يتم تتبع التكاليف عنـد  التركيز على عمليات تدفق المواد الخام وال -١
  المستوى التشغيلى وتجميعها إما على مستوى األمر أو المرحلة أو القسم اإلنتاجى.

إعادة تسليط الضوء على مسببات التغير فى العمليات والوظائف سواء تلك التى  -٢
 تضيف قيمة للمنتج أو ال تضيف.

ه في الفصل الثانى مـن هـذ  سيتم عرض مالمحه ونقاط قوته ذلك النظام هو ما و
 .  الدراسة

                                                 
 .٤٧: ٤٥ص ص  ،مرجع سبق ذكره،  ةد/ أمحد صالح عطي )١(
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 تطوير المحاسبة عن التكاليف بصورة تتوافق مع بيئة األعمال المعاصـرة باتت عملية 
التحاد المحاسبين القـومى بالواليـات    ضرورة تؤكدها العديد من الدراسات ومنها دراسة

.  )١(المتحدة األمريكية والمتعلقة بتطورات المحاسبة اإلدارية فى البيئة الحديثة للصـناعة 
وكانت هذه الدراسة قد خلصت الى ضرورة إعادة النظر فى طرق تخصيص التكـاليف  
غير المباشرة وتجنب تحميلها على أساس ساعات العمل المباشر أو األجور المباشرة لعدم 

محاسبة التكاليف خلف ، وهو ما جعل  مة هذه األسس لظروف البيئة الحديثة للصناعةءمال
أما اآلن فاالتجاه نحو مدخل يوفر إدارة محسنة لتكاليف المنـتج   . الزمن نحو مائتى عام

مـدخل   وبالتحديـد وتدفقات التكلفة، وهو المدخل الذى يتناوله الباحث في هذا الفصـل  
   .المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط 

 -: كالتالي مبحثين إلىتقسيم الفصل  وقد تم

التكـاليف علـى أسـاس النشـاط      أركان مدخل المحاسبة عن  :  المبحث األول
             ودوافع تطبيقه.

اآلراء والدراسات المؤيدة لمدخل المحاسبة عن التكاليف علـى  :  انيثالالمبحث 
  أساس النشاط واالنتقادات الموجهة إليه.

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
تقييم فعالية مداخل ختصيص التكاليف غري املباشرة ىف ظل ظروف البيئـة احلديثـة   د/عبد الرمحن عبد الفتاح حممد ،  )١(

، ١٩٩٦ول ، العـدد األ جامعة الزقازيق، بنها، فرع  -كلية التجارة  ،جملة الدراسات والبحوث التجارية، املعاصرة
   .٤٢٤ص 
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  اِّـبحث األول

  أركان مدخل اِّـحاسبة عن التكاليف على أساس 

  ودوافع تطبيقه النشاط
 

المحاسبة ) إلى أن نظام Hardy , J.W.& E.D. Hubbard, 1992رت دراسة (أشا       
يعد مدخال للتعامل مع تكاليف المنتج من خـالل محركـات    عن التكاليف على أساس النشاط

التكلفة وذلك لتخصيص التكاليف غير المباشرة . كما عرفه البعض بأنه الرد المناسـب مـن   
شباع االحتياجات الناتجـة عـن التطـورات الصـناعية     الدول األوروبية للنظام اليابانى إل

)Kaplan, R., 1992)و (Nicholls , B., 1992 ) كما أشارت دراسـة . (Cooper , R., 

R. Kaplan, et. al., 1992 وفر ي مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط) إلى أن
الستراتيجية. فيما عرفـت دراسـة   للمديرين المعلومات المناسبة التخاذ القرارات التنفيذية وا

)Petty, J., 1993   هذا المدخل بأنه منظور جديد لقياس التكلفة وتتبعها من خـالل تحديـد (
العوامل المحركة لتكلفة األنشطة، وتجميع ما يتصل بها من بيانات بهدف تحديد تكلفة وحـدة  

ام يرتكز على ) فقد أوضحت أنه نظConway, C.M.,1993المنتج بكل نشاط. أما دراسة (
  .)١(األنشطة كوحدات أساسية لتجميع وتحليل التكاليف، على الوحدات المستفيدة

يقـوم   مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطومن التعريفات السابقة يتبين أن      
الربط بين الموارد المستخدمة واألنشطة التى تستخدم أو تستهلك تلك  هعلى مبدأ رئيسى مؤدا

ارد ثم الربط بين تكاليف األنشطة والمنتج النهائي سواء كان وحدات منتجة أو خدمات أو المو
  .)٢(عمالء أو مشروعات

  
  

                                                 
جملـة  ، منوذج مقترح حملاكاة العالقة بني حمركات التكلفة ودقة بيانات حماسبة تكلفة النشاطد/ حممد حممود يوسف ،  )١(

، ص ١٩٩٥، مـارس  ٣٢العدد األول، الـد  ، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية ، كلية التجارة للبحوث العلمية
 .١٢٩، ١٢٨ص 

الـة العلميـة   دراسة حتليلية ملشاكل تطبيق نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشـطة،  عيسى، د/ حسني حممد  )٢(
 .١٢٧، ص  ١٩٩٧، يوليو  ٣،كلية التجارة،جامعة عني مشس،جملد العدد  لالقتصاد والتجارة
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  :)١(مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطأسباب نشأة 

ثر أمما  اإلنتاجكبيرة فى وسائل وسياسات ونظم  شهد العالم فى اآلونة األخيرة ثورة        
ما أدى ، وهو نظم مسايرة لتلك الثورة هذه اللم تعد التقليدية حيث  على نظم التكاليف بالتبعية

مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط . وفيما يلي بيان ألسباب نشأة هذا بزوغ  إلى
  المدخل :

عناصر التكلفة التى ال تتأثر بالتغير فى حجم اإلنتاج توزع أيضا تبعا ألسـس تتـأثر    -
  ير فى حجم اإلنتاج، مما يؤدى إلى اتسام عملية التخصيص بعدم الواقعية.بالتغ

التطورات التكنولوجية الحديثة وظهور الحاجة إلى تحقيق أهداف التطـور المسـتمر،    -
واالهتمام بتكلفة الحفاظ على مستوى جودة معين، والعمل على تنفيذ رغبات المستهلك، 

إلى منظور الكيف والنوعية. فـالتطور فـى    والتحول فى مفهوم القيمة من منظور الكم
تكنولوجيا الصناعة واألخذ بالتكنولوجيا المتقدمة، خاصة ما أطلق عليه بنظم التصـنيع  
المرنة ترتب عليها ظهور الحاجة الماسة إلى ضرورة التحول من نظم التكاليف التقليدية 

 أربـاح خزون وتحديد حسب وحدات اإلنتاج التى تتمثل أهم أهدافه فى تحديد وتقويم الم
المشروع وفقا لمبادئ المحاسبة المالية المتعارف عليها، إلى نظم تكاليف تهدف إلى تتبع 

 العوامل المحدثة للتكلفة.

ارتفاع نسبة التكاليف غير المباشرة وعلى األخص التكاليف الثابتـة فـى كثيـر مـن      -
جة اآللية واسـتخدام  الصناعات وانخفاض نسبة التكاليف المباشرة وذلك بسبب زيادة در

تقنيات اإلنتاج فى كثير من الصناعات مما جعل استخدام معدالت تحميل التكاليف غير 
المباشرة التقليدية وفى مقدمتها العمل المباشر كأساس لتوزيع التكاليف غيـر المباشـرة   

                                                 
  :يرجع ىف ذلك إىل )١(

والرقابة عليهـا ىف ضـوء نظـم تكـاليف     منوذج مقترح لقياس تكاليف استخدام املوارد  د/خريى عبد اهلادى ،  -    
، كلية التجارة، جامعة حلوان، السنة التاسـعة، العـدد األول،   والدراسات التجاريةالة العلمية للبحوث ، األنشطة
  .٥٤، ص١٩٩٥

ليف د/سعيد حيىي الضو، القياس الكمى آلثار دمج األوعية التكاليفية على دقة االخبارات املستمدة من نظم التكـا   -    
  ١٩٩٨، سنة ٥٣،  كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد  جملة احملاسبة واإلدارة والتأمنياملتطورة، 

- Belverd Needles, et al., Financial Managerial Accounting, Fourth Edition, 
Houghton Mifflin Company, 1996, PP. 1127- 1128. 
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عديـدة مـن عناصـر     اعلى المنتجات أكثر عمومية وإجمالية نظرا ألنها تغطى أنواع
 اصغير مختلفة  النوعية والسلوك. فاستخدام العمل المباشر الذى أصبح عامال التكاليف

فى اإلنتاج أدى إلى تشويه تكاليف المنتج بصورة كبيرة. فقد تطلب اسـتخدام أنظمـة   
فى مراحله المختلفة، مما أدى إلى قصور  ةاألوتوماتيكياإلنتاج المرنة تحويل اإلنتاج إلى 

ية التحول إلى نظام يراعى ما يسـتهلك مـن عناصـر    أنظمة التكاليف، واتضاح أهم
المدخالت فى العملية اإلنتاجية، كمعيار أكثر موضـوعية واسـتقرارا لتحديـد تكلفـة     

 المنتجات بدال من نظم التكاليف التقليدية.

أحد األسباب األساسية التى أدت إلى التحول فى تحميل التكاليف غير المباشـرة مـن    -
مدخل المحاسبة عن التكاليف على م المنشأة إلى مراكز للتكلفة إلى المدخل القائم على تقسي

مة ءهو شكوى مستخدمى المعلومات التكاليفية ومتخذى القرار من عدم مال أساس النشاط
المستمدة من نظم المحاسبة عن التكلفة، نتيجة عـدم عدالـة توزيـع      أو دقة المعلومات

 دات التكلفة المراد قياسها.التكاليف اإلضافية أو غير المباشرة على وح

  
             مدخل المحاسـبة عـن التكـاليف علـى أسـاس النشـاط       لالمفاهيم األساسية 

)ABC( )١(:  
  ة:ــالتكلف )١

اتفق المحاسبون على أن التكلفة ماهى إال تضحية معبر عنها بقيمة نقدية أو ما يعادلها   
فد فى اإلنتاج والخدمات، والتى تقـع  للحصول على الموارد أو المنافع االقتصادية التى تستن

  . بالضرورة في سبيل تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية وفى ضوء الظروف المحيطة
  

                                                 
  يرجع ىف ذلك إىل: )١(

يب زكى حممد، استخدام أسلوب حماسبة تكلفة النشاط ىف تطوير إعداد املوازنات التقديرية ىف شـركات  د/ حممد جن -   
جملـد العـدد األول، ينـاير     ، كلية التجارة ، جامعة عني مشس، الة العلمية لالقتصاد والتجارة، قطاع األعمال العام، 

 . ١٠٧٣، ص ١٩٩٣
       ملدخل حتليل األنشطة ىف إعداد املوازنة كـأداة  للرقابـة علـى التكـاليف     القياس احملاسىبد/ أمحد حممود يوسف،  -   

، ١٩٩٩، سـنة  ٣٩، السنة ٥٤العدد ،  القاهرةكلية التجارة، جامعة ، جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني (حماكاة جتريبية)،
 .١٦: ١٥ص ص 

  .١٤٣: ١٣٠ص ص مرجع سبق ذكره، د/ حسني حممد عيسى،  -    
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  ) محرك التكلفة:٢
يعرف بأنه العامل المؤثر فى تحقيق مستويات مختلفة من التشـغيل داخـل الوحـدة      

محاسبة عن التكـاليف  مدخل الاالقتصادية والمتسبب فى حدوث التكلفة. ويالحظ أن مصممى 
التكلفة والتى يمكن تقسـيمها   محركاتيقومون باستخدام أنواع مختلفة من على أساس النشاط 

  -:هما كالتالي إلى نوعين
  

   الخاصة بالعمليات: حركاتاألول: الم
على عدد مرات تأدية النشاط الواحد وهى تستخدم  حركاتترتكز هذه النوعية من الم

جموعة المنتجات تحتاج إلى نفس القدر من النشاط . وعلى سبيل المثال فى حالة ما إذا كانت م
فإن أنشطة جدولة تشغيل اآلالت لإلنتاج وصيانة جزء معين مـن اآللـة يمكـن أن تـؤدى     

  عن طبيعة ونوعية المنتج النهائي.ر وتستغرق نفس الوقت والجهد بصرف النظ
  

  الخاصة بالفترة الزمنية: حركاتالثانى: الم
بالفترة الزمنية التى يستغرقها النشاط الالزم إلنتاج منتج معـين   حركاتذه المتهتم ه  

وهى تستخدم فى حالة اختالف حجم النشاط المطلوب تأديته باختالف نوعية وكمية المنـتج  
التكلفة الخاصة بالفترة الزمنية ساعات تهيئة اآللـة للتشـغيل،    حركاتالنهائي . ومن أمثلة م
  يش، وساعات العمل المباشر.وساعات الفحص والتفت

  
  ) مجال النشاط:٣

يعرف النشاط بصفة عامة بانه عمل أو مجهود أو مهمة أو عملية يـتم القيـام بهـا      
وتستغرق وقتا معينا، وهو يتطلب تخصيص بعض الموارد. وبالتالى ، فإن النشـاط يمثـل   

ة التى يجب أن تؤدى الوحدة األساسية للعمل داخل المنشأة. وبصفة عامة يمكن تقسيم األنشط
  إلنتاج منتج معين على النحو التالى:

أنشطة على مستوى وحدة المنتج يتم تأديتها عند إنتاج كل وحدة منتج. وبالتـالى ، فهـى    -
 –معالجة األسـطح   -تختلف باختالف أنواع وعدد الوحدات المنتجة ، ومن أمثلتها الحفر

 الفحص والتفتيش لكل جزء من المنتج.
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طلـب شـراء    -مستوى الدفعة اإلنتاجية ، ومن أمثلتها تهيئة وتجهيز اآللـة أنشطة على  -
مجموعة من األجزاء ، وهى أنشطة يتم تأديتها لكل دفعة إنتاجية وذلك بصرف النظر عن 
عدد وحدات اإلنتاج الخاصة بكل دفعة. وبالتالى ، فإن تكلفة أداء تلك األنشطة ال تـرتبط  

التكلفة الخاصـة   حركاتل دفعة إنتاجية . ويالحظ أن مبعدد الوحدات المنتجة الخاصة بك
 بهذه النوعية من األنشطة قد تكون عدد مرات الفحص أو عدد أوامر اإلنتاج.

أنشطة على مستوى الخط اإلنتاجى ، وهى أنشطة الزمة لتدعيم المجموعات المختلفة من  -
 -واصفات المنـتج منتجات الشركة ، ومن أمثلة هذه النوعية من األنشطة الحفاظ على م

إعداد اختبارات خاصة. ويالحظ أن تكاليف تلك األنشطة يـتم   -تنفيذ التغيرات الهندسية
تكلفة تتوافق مع خصائص المنتج نفسه وذلك مثل  حركاتتحميلها على اإلنتاج باستخدام م

 عدد المكونات التى يحتويها المنتج أو عدد أوامر التغيرات الهندسية الالزمة للمنتج.

طة على مستوى المصنع ككل وتتعلق باإلمداد بالخدمات اإلنتاجية واإلدارية المختلفة ، أنش -
وهى أنشطة تتسبب فى حدوث تكلفة تساعد على إنتاج منتجات معينة أوأداء خدمات معينة 
وذلك بشكل منفصل تماما عن حجم اإلنتاج أو المزيج البيعى، ومن أمثلة هذه النوعية من 

 أنشطة الشئون المالية واإلدارية .األنشطة ما يتعلق ب

  
  ) الموارد:٤

ويقصد بها المدخالت من عناصر التكاليف المختلفة الالزمة النجاز األنشطة داخـل    
  . أى األصول المتاحة لالستخدام أو تلك التى تدعم أداء العمل، الوحدة االقتصادية 

  
  ) شبكة األعمال لألنشطة:٥

ليل األعمال المستخدمة فى بحوث العمليات .. وتعد هذه الشبكة على ضوء شبكة تح
حيث تمثل الشكل العام لترابط األحداث واألنشطة المحددة فى الوحدة االقتصادية والخاصـة  
بمشكلة ما ، ويلزم إعدادها تحديد قائمة بكل األنشطة الفرعية التـى تتكـون منهـا الوحـدة     

  االقتصادية وترتب بتسلسلها وتتابع هذه األنشطة.
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  :)ABC(مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط تصميم  اتخطو
  

التقليدية بالتركيز على الوفاء بهدفين اثنين فقط وهما التقسـيم  تتمسك أنظمة التكاليف         
النوعى الثالثى لعناصر التكاليف مما يمنع األخذ فى االعتبار التنوع الكبير فى عناصر التكلفة 

التعدد فى األنشطة، وكذلك التركيز على تجميع كافة عناصر التكاليف فى والناتج عن التنوع و
     قناة أو مجمع واحد، ومحاولة تخصيصها على وحـدات اإلنتـاج بطريقـة غيـر سـليمة .      

إلـى   مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطوعلى عكس األنظمة التقليدية ، يتجه 
لمخصصة السـتيعـاب بنـود التـكالــيف غــير   التوسـع فى األوعـية التكالـيفية ا

العدالة فى تحميل وحدات التكلفة بنصيبها الحقيقى من هذه التكاليف، األمر  تحقيقل المباشرة 
  .)١(مخرجات النظام نوعيةالذى يعنى تحسين 

  -:)٢(تيآلفى ا ABC مدخل خطواتهذا ويمكن تحديد            
  تحديد وتبويب األنشطة. -١
 ف الموارد على األنشطة.تخصيص تكالي -٢

 تحديد المخرجات.  -٣

 تكاليف األنشطة. محركاتالربط بين تكاليف األنشطة والمخرجات من خالل استخدام  -٤
  

  وفيما يلى توضيح للمقومات السابق ذكرها:      
  تحديد وتبويب األنشطة:

  

 الخطوة األولى لتصميم نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة هو حصر وتبويب  
األنشطة التى تؤدى فى المجاالت اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية والالزمـة النجـاز المهـام    
الخاصة بالمنشأة وتحديد الموارد الالزمة ألداء كل نشاط  مع تصنيف هذه األنشطة الى أنشطة 
مضيفة للقيمة وأخرى غير مضيفة للقيمة مع األخذ فى االعتبار أنه كلما زاد عدد األنشـطة  

ازدادت درجة تعقيد وصعوبة العالقة بين النشاط ووحدة المنتج مما يؤدى إلـى ارتفـاع    كلما
  تكلفة تنفيذ النظام.

  

                                                 
دراسة استخدام منهج ختصيص التكلفة حسب األنشطة ملواجهـة تطبيـق نظـم التطـور     حممد مصطفى اجلباىل،  د/ )١(

جامعـة  بنـها،  فرع  -كلية التجارة  ،جملة الدراسات والبحوث التجارية املستمر ىف املشروعات املتقدمة تكنولوجيا،
 .٦٥: ٦٣،  ص ص ١٩٩٣العدد الثاين، الزقازيق، 

 .١٤٣: ١٢٩، ص ص مرجع سبق ذكرهسى، د/ حسني حممد عي )٢(
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  تخصيص تكاليف الموارد على األنشطة:
  -يتناول الباحث تلك الخطوة عبر النقاط التالية :     

  

 ١(التكلفة خالل دورة حياة المنتج(: 
  

ثابة سلسلة من التطورات التى تحدث على المنتج. تعتبر دورة حياة المنتج بم           
مرحلة. وبناء على ذلك فإنه يتم تحديد أنشـطة المشـروع    ٢٠-٥تتراوح مراحلها فيما بين 

تكلفة كل مرحلة من الوصول ل، يمكن ة نشطاألتكلفة بتعيين و.  وتصنيفها تبعا للمراحل السابقة
من ثم فإن التكلفة الشاملة للمنتج تتحـدد  . ولمحددةالمراحل المتضمنة مجموعة من األنشطة ا

خالل مراحله المختلفة التى يسلكها لتحديد القيمة، منذ بداية التفكير فيه وإجراء مجموعة مـن  
الدراسات األولية والبحوث إلى مرحلة التصميم مرورا بمراحل اإلنتاج المختلفة وليس نهاية 

  :للمنتج تتمثل فى وبالتالى فإن التكلفة الشاملةفقط بعملية البيع. 
  تكلفة أنشطة البحوث والتطوير الخاصة بالمنتج. -
 تكلفة أنشطة تصميم وهيكلة المنتج. -

 تكلفة أنشطة إنتاج المنتج. -

 تكلفة أنشطة تسويق المنتج. -

 تكلفة أنشطة  توزيع المنتج. -

أية عناصر تكاليف يتطلبها المستهلك بعد إتمام البيع كعناصـر التكـاليف الالزمـة      -
  السلعة بعد إنتاجها وخالل عمرها اإلنتاجى المفترض.لصيانة 

 

                علـى   أهداف تطبيق منهج تحديـد التكلفـة خـالل دورة حيـاة المنـتج      إيجازويمكن 
  :)٢(النحو التالى

  أفضل مصادر واستراتيجيات الشراء.تحديد  -١
 حدوث التكلفة. حركاتتحديد م -٢

                                                 
اجلمعيـة  جملة ، ، دراسة تطوير منهج حتديد التكلفة حسب األنشطة خالل دورة حياة املنتجد/ حممد مصطفى اجلباىل )١(

 .٣٩: ٣٨، ص ص ١٩٩٨، مايو١٧السنة اخلامسة، العدد الرياض،  السعودية للمحاسبة،
ديد التكلفة حسب األنشطة خالل دورة حياة املنتج حتقيقا ألهـداف  /حممد مصطفى اجلباىل، دراسة تطوير منهج حتد )٢(

لة الدراسات املاليـة والتجاريـة(العلوم   ، جم التخطيط االستراتيجي والتطور املستمر للمشروعات املتقدمة تكنولوجيا
: ١٧٠ص ، ص ١٩٩٧، كلية جتارة بىن سويف، جامعة القاهرة، العدد الثاىن، السـنة السـابعة، يوليـو    اإلدارية)

١٧٢. 
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 المختلفة.المساعدة على االختيار فيما بين البدائل  -٣

 المساعدة فى المفاضلة بين القرارات االستراتيجية وقرارات تغيير التصميم للمنتجات. -٤

 تقييم قرارات اإلضافات والتوسعات التكنولوجية الجديدة. -٥

 تحديد األهداف المختلفة من رقابة البرامج واألداء. -٦

 تحديد حوافز التعاقدات المختلفة. -٧

ت المختلفة للوصول إلى أفضـل التصـميمات   تطوير عملية محاكاة نماذج التصميما -٨
 الممكنة.

 تعظيم وتنمية النتائج المختلفة المترتبة على البرامج التدريبية. -٩

التنبؤ باالحتياجات المختلفة والعناصر التى يمكـن تحقيقهـا مـن وراء الموازنـات      - ١٠
 والتخطيط فى المستقبل.

والعمل علـى تحويـل    تحقيق األهداف المختلفة لتخصيص التكلفة فى األجل الطويل - ١١
تبـاع  ادوافع وكالء األداء الداخلى للعمل فى اتجاه الصالح العام للمشروع بدال مـن  

 فى غير صالح المشروع.لكونها أساليب وتصرفات غير مرغوب فيها 

تدعيم برامج الرقابة على األداء خاصة تلك المعتمدة علـى آالت الرقابـة الرقميـة     - ١٢
 المدعمة بالكمبيوتر.

فى عمليات المفاضلة واختيار أفضل البدائل المتاحة أمام المشروع وتـدعيم  المساعدة  - ١٣
 .حال الطلبهدف توفير المعلومات وقت طلبها وفورا تمهيدا لتحقيق سياسات اإلنتاج 

المساعدة فى عمليات تخصيص التكلفة على األمد الطويل وتدعيم سياسـات إعـداد    - ١٤
 الموازنات والتخطيط.

 

  مدخلالعالقة بين ABC وتحديد التكلفة خالل دورة حياة المنتج: 

 

مدخل المحاسبة التكلفة خالل دورة حياة المنتج سيعمل على توسيع نطاق تطبيق  حديدت نإ     
أى منتج عناصـر التكـاليف   لكى يتضمن فى قياسه لتكلفة عن التكاليف على أساس النشاط 

م وذلك نظرا ألن تكلفة المنتج وهى المرحلة األخطر واألهالخاصة بمرحلة التصميم والتجربة 
التكلفة خالل دورة حياة المنتج سيعمل على توسيع نطاق تطبيـق   حديدتكما أن  تتقرر فيها .

لكى يتضمن فى قياسـه لتكلفـة أى منـتج    مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط 
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قة بتغطية مسـئولية  عناصر التكلفة المتوقع حدوثها فى المستقبل، متضمنا تلك التكاليف المتعل
المنتج المحتملة عن ضمان السلعة مستقبال، وأيضا تلك التكاليف غير الملموسة نتيجة أي تأثير 

      . )١( على سمعة السلعة أو المنتج نتيجة حدوث أي أعطال غير متوقعة للمنتج مستقبال
وتحديـد  نشـاط  مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس الفإن الدمج فيما بين  وبالتالي     

التكلفة خالل دورة حياة المنتج سوف يمكن فى النهاية من توفير معلومات دقيقـة أمـام إدارة   
، وأيضا تحديـد التكلفـة المصـاحبة    هالحقيقية للربحية المشروع عن تكلفة المنتج ومعرفة ا
  لألنشطة التى ال تضيف قيمة للسلعة.

  

  تحديد المخرجات:
  

التكلفة التى تستهلك خدمات األنشطة المختلفـة .   حيث تعبر المخرجات عن وحدات 
وهذه الوحدات تشمل المنتجات والخدمات والعمالء والمشروعات وكذلك األقسام اإلنتاجيـة .  

تحديد جميع المنتجات التى يتم إنتاجها باستخدام مـوارد   نويالحظ أن مصممى النظام يحاولو
  تم حساب تكلفتها وتخصيصها على اإلنتاج.

  

  تكاليف األنشطة: محركاتبين تكاليف األنشطة والمخرجات من خالل استخدام الربط 
  

حيث تتطلب هذه الخطوة اختيار محركات التكلفة التى سيتم على أساسها قياس          
مقدار استهالك كل منتج من كل نشاط من األنشطة التى تطلبها انتاجه . ويتم الـربط بـين    

ام ثالث طرق أساسية هى التخصيص المباشر، والتقـدير ،  تكاليف األنشطة والمنتج باستخد
والتخصيص العشوائي . وكقاعدة عامة ، فإن مصمم النظام يحاول قدر اإلمكان عدم استخدام 
    أسلوب التخصيص العشوائي ألنه اليؤدى إلى تحسين عملية فهم اقتصاديات األنشطة المختلفة.

   ل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطمدخهذا وقد وضع هورنجرن بناء على مقومات 
  
  

                                                 
  يرجع ىف ذلك إىل: )١(

  مرجع سبق   د/ حممد مصطفى اجلباىل، دراسة تطوير منهج حتديد التكلفة حسب األنشطة خالل دورة حياة املنتج،  -
  .٣٩، صفحة ذكره    
  جملة احملاسبة واإلدارة   حماسبة تكلفة النشاط وختصيص املوارد ىف ظل نظرية الوكالة،د/ حممد حممود يوسف ،  -
  .١٧٩صفحة ، ١٩٩٢، سنة ٣٢، السنة ٤٤كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد  والتأمني،    
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  :)١( ABCقابل فيه المدخل التقليدى بمدخل  الذي التاليالجدول 
  ) ٢جدول رقم (

  "ABCمقابل مدخل  ىالتقليدالمدخل "

ىالتقليدالمدخل   ABCمدخل  

 
     وعاء تكلفة غيـر مباشـرة للمصـنع

بأكمله أو أوعية تكلفة قليلة لكل قسـم  
انس لهذه األوعية من مع قليل من التج

 التكاليف.

    أسس توزيع التكاليف غير المباشـرة
من المحتمـل أن تكـون أو ال تكـون    

 محركات تكلفة.

   أسس توزيع التكاليف غير المباشرة
مالية مثل تكاليف العمل المباشرة أو 

، وغير مالية  تكاليف المواد المباشرة
كميـة   مثل ساعات العمل المباشر أو

  .رةالمواد المباش

 
     العديد من أوعيـة التكـاليف غيـر

المباشرة متجانسـة ألن عديـد مـن    
  مجاالت النشاط يتم استخدامها.

 
   أسس توزيع التكاليف غير المباشرة

 غالبا ما تكون محركات تكلفة.

  
   أسس  توزيع التكاليف غير المباشرة

غالبا ما تكون متغيرات غيـر ماليـة   
مثل عدد األجـزاء فـى المنـتج أو    

  زمن االختبارساعات 

 
  ؟أكثر نفعابيانات  ABC مدخل متى يوفر

    :)٢(بيانات أكثر نفعا البد من مراعاة اآلتي ABCلكى يوفر 

  ) تجانس األعمال فى مجمع التكلفة:١
يقصد بشرط التجانس أن يكون التغير فى أحد األعمال أو األنشطة مصاحبا له تغير   

نفس مجمع التكلفة. فإذا حدث تجميع ألكثر من في نفس االتجاه لألنشطة األخرى الموجودة ب
                                                 

(1) Charlas T. Horngren, et al., Cost Accounting - A Managerial emphaisis, Prentice 
Hall International, Inc., 12th Edition, 2006, P. 152. 

  يرجع ىف ذلك إىل: )٢(
الـة العلميـة   ، ، ختصيص التكاليف على أساس النشاط ىف ضوء املـدخل اإلجيـاىب  آت فؤاد حممد، د/ حممد نش -   

  .٤٦٣: ٤٦٢، ص ص ١٩٩٤، سنة ١العدد الثاىن، جملد رقم ، كلية التجارة ، جامعة عني مشس، لالقتصاد والتجارة
  .١١: ٨، ص ص مرجع سبق ذكرهد/ سعيد حيىي الضو،  -    
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نشاط من األنشطة فى مجمع التكلفة وكان أحد هذه األنشطة هو األكثر تأثرا من باقى األنشطة 
فإن شرط التجانس سينتفى ويصبح تخصيص التكاليف على أساس النشاط قرارا تعسفيا تحكميا 

تجانس لو أن التكاليف ناتجـة عـن   أنه ال يمكن تحقيق شرط ال، أى وال يخدم غرضا مفيدا 
كما أن تزايـد األعمـال    نشاطين أو أكثر ليسوا خاصين بأنشطة  ذات درجة ارتباط عالية.

المجمعة فى نشاط واحد يؤدى إلى تضاؤل قدرة محركات التكلفة على التخصـيص الـدقيق   
  للتكاليف على المنتجات.

  األهمية النسبية : )٢
لة تطبيق عملية الدمج لألوعية التكاليفية هو ضعف من الشروط الواجب توافرها لمحاو  

الوزن النسبى أو األهمية النسبية للوعاء المراد دمجه، أي أنه كلما زاد الـوزن النسـبى أو   
كلما كانت عملية  -وذلك ارتباطا بهيكل التكلفة الكلية للمنشأة  -األهمية النسبية لوعاء التكلفة

حظ أن معيار األهمية النسبية يحدده الوزن النسبى، وعلى ذلك يال الدمج عملية غير مفضلة.
  أي تكلفة الوعاء المراد دمجه بالنسبة لمجموع التكلفة الكلية ألوعية التكلفة. 

  معيار االقتصادية: )٣
إن عملية تحميل بنود التكلفة غير المباشرة بطريقة انفرادية على وحدات التكلفة قد يعد         

تعددة منها طول الوقت المستغرق فى تنفيذ هذه العملية، وتكاليف أمرا غير منطقي ألسباب م
 أداء هذه المهمة مقارنة بالعائد منها، وأخيرا ما تتطلبه هذه العملية من جهود بشرية. كل هذه 
األسباب تظهر بوضوح فى إطار النظم اليدوية وال تختفى كلية فى إطار النظم اآللية للمحاسبة 

م منطقية التحميل االنفرادى لبنود التكاليف غير المباشرة على وحدات عن التكلفة، ونتيجة عد
  التكلفة ظهرت الحاجة إلى عملية التجميع أو الدمج والتى تتطلب مراعاة اإلجراءات التالية:

تفصيالت التكاليف غير المباشرة دون اإلخالل بشرط اقتصادية تجميـع  بتحديد البدء  -
  بيانات التكلفة.

وعية التكاليفية التى تستوعب تفصـيالت بنـود التكـاليف غيـر     تحديد مجموعة األ -
 المباشرة.

تحقيق أكبر قدر من التجانس يتطلب التوسع فى عدد األوعية التكاليفية المخصصـة   -
 الستيعاب البنود غير المباشرة.

عند تكوين األوعية التكاليفية المخصصة الستيعاب بنود التكاليف غالبا ما يكون هناك  -
ط أو مركب يحكم عملية تحديد األوعية التكاليفية، قد يكون هـذا المعيـار   معيار بسي
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مـة بنـود   ءالتحليل النفعى لبنود التكلفة إلجراءات محاسبة المسئولية ، أو مدى مال
  التكلفة التى تضمنها الوعاء التخاذ قرار معين.

 األنشطة:حجم التناسب الطردى بين التكاليف وبين  )٤

األنشطة وجود عالقة طردية حجم ردى بين التكاليف وبين يقصد بشرط التناسب الط  
  تسبب فى هذه التكلفة. ذىالحجم النشاط بين كل التكاليف الداخلة فى مجمع التكلفة وبين 

ومن المعروف أن هناك عالقة طردية بين التكاليف المتغيرة وحجم النشاط وال توجد 
فإن تجميع التكاليف المتغيرة والثابتة معا فى عالقة بين التكاليف الثابتة وبين حجم النشاط، لذا 

مجمع التكلفة نفسه وحساب معدل واحد لهما سيخل بهذا الشرط . ومن ثم يجب الفصل بـين  
تكلفـة   حـرك العناصر المتغيرة والثابتة عند تخصيص التكلفة على أساس النشاط واختيار م

ة. وخالصة القول أن وجـود  مناسب لكل نوع منهما للوصول إلى تكلفة للمنتجات أقرب للدق
  شرط التناسب.تعارض مع تكاليف غير خطية مع التكاليف المتغيرة فى مجمع تكلفة واحد ي
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  لثانىاِّـبحث ا

اآلراء والدراسات اِّـؤيدة ِّـدخل اِّـحاسبة عن التكاليف 

  على أساس النشاط واالنتقادات اِّـوجهة إليه
  

  :عن التكاليف على أساس النشاط مدخل المحاسبةلاآلراء المؤيدة 
أقر كابالن ضرورة عدم تقبل البيئة الصناعية كأحد المسلمات وتصميم السياسـات      

وفق هذا الغرض. وهذا يعنى أن مشكلة تخصيص التكاليف شأنها فى ذلك شأن معظم أساليب 
خصائص  وإجراءات محاسبة التكاليف كان يتم تناولها من منظور استاتيكى يفترض عدم تغير

البيئة الصناعية المحيطة. وبناء على ذلك يتمثل التحدى المعاصر فى تصميم أنظمة محاسبة 
فى هذا  -كابالن  داخلية تتالءم واالستراتيجية اإلنتاجية للبيئة الصناعية المعاصرة. وقد أشار

رات إلى أنه إن كانت المحاسبة ال تستطيع أن تقوم بدور أساسى فى التحضير للتطو –الصدد 
التكنولوجية والتغيرات التنظيمية، فإن النظام المحاسبى يستطيع على األقل أن يمـد بأسـس   
لوضع الحوافز الالزمة لتطوير األداء الصناعى وإيجاد مقاييس لتقييم مدى التطور تجاه تحقيق 

  . )١(أهداف الجودة اإلنتاجية
  

 بجامعة القاهرةالراحل التكاليف  أستاذ ستاذ الدكتور محمد توفيق بلبعاألمن جهته أطلق      
مسمى " مبدأ االقتراب من المباشرة" قاصدا  ضرورة أن يحاول محاسب التكاليف " أن يضيق 

الخناق على كل بند بالدراسة والتحليل حتى يحدد (المجال) الذى يتأثر بحدوث البند بصفة 
  . )٢(خاصة ومباشرة

  

مجـرد فكـرة فقـط    ليف على أساس النشـاط  مدخل المحاسبة عن التكاهذا ولم يعد         
بتزايد فى كل من الشركات الكبرى هى وغيرها للنظريين وإنما أصبح أداة ضرورية تستخدم 

 والصغرى إما لتدعيم أنظمة التكاليف الموجودة حاليا، أو لتحل محلها بالكامل.  فقـد طبـق  
                                                 

اعتبارات ضرورية لتخصيص حماسىب أفضل للتكاليف الصناعية غـري املباشـرة ىف ضـوء     ،غطاسد/ برنس ميخائيل )١(
، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العـدد اخلـامس عشـر، ديسـمرب     الة العلمية لكلية التجارةبعض األبعاد البيئية، 

 .٥: ٤، ص ص ١٩٨٩
 .٢٩، صاملرجع السابق )٢(
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فى عديد من الشركات األمريكية الكبرى وأثبت نجاحه، فبعد تطبيقه بشـركة    ABCمدخل 
  .)١(هيولت باكارد ذكر بيرلنت أنه أخيرا أصبح لدى الشركة أرقام يمكن أن تثق فيها"

  

بشركة جين كروب أوضـح أن   ABCمدخل إلى أن تطبيق وآخرون كما أشار فرانك      
يقة الوحيدة لتغيير التكاليف هى تغيير األنشطة، وبالتالى فلسفة إدارة التكلفة تعتمد على أن الطر

على المحاسبين التركيز على األنشطة بالمنشأة وأن يصمموا األنظمة التى تسـمح بمقارنـة   
  . )٢(المجهودات بالمناطق الوظيفية المختلفة

  

فى الوحـدات الحكوميـة وعلـى وجـه      ABCمدخل وأظهر هار كيف أن تطبيق   
لتوريدات للبحرية األمريكية أدى إلى تخفيض تكـاليف التشـغيل دون   فى نظام ا الخصوص
  . )٣(على مستوى الجودة وال على توقيت توفير المعلومات ىالتأثير السلب

  

الرقابة على التكاليف نظرا الفائدة من  عظيميؤدى إلى ت  ABCوأوضح بيفاى أن مدخل      
ز النموذج التقليدى على الرقابة على ألنها تفرض على مستوى النشاط حيث يحدث بينما يرك

  . )٤(التكاليف على مستوى المنتج النهائي بعد إتمام إنتاج السلع وحدوث التكاليف
  

يشجع على تحليل األنشـطة وتحديـد قيمتهـا      ABCكذلك أفاد ستيمر بأن مدخل          
  .)٥(للعمالء

أن   ABCن تطبيقها لمدخل ومن ضمن المزايا التى تحققت لشركة هيولت باكار م          
نظام التكاليف أصبح موضحا لكيفية إدارة المصنع وبالتالى العمليات والمسئوليات به مما أسهم 
فى توضيح نواحى القوة والضعف ووضع أهداف محسنة للشركة. كما أصبح هناك تفهم 

                                                 
(1) Debbie Berlant, et al., How Hewlett packard Gets Numbers It Can Trust, Harvard 

Business Review, Jan-Feb., 1990, P. 183 
(2) GB Frank, et al., Linking Cost To Price And Profit , Management Accounting, 

June,1989, PP. 22:26. 
(3) Harr, David J., How Activity Accounting Works In Government, Management 

Accounting, Sept., 1990, pp. 36:40. 
(4) Dennis Peavey, Battle At The Gap? It's Time For A Change, Management 

Accounting, Feb., 1990, P. 32. 
(5) Thomas e. Steimer, Activity –Based Accounting For Total Quality , Management 

Accounting , October, 1990, P.42. 
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إلى وجود  أفضل لبيانات التكاليف مما يساعد فى إعداد العروض وتحديد األسعار وذلك إضافة
  .)١(أهداف واضحة للتكلفة واإلنتاجية لكل عملية

  
  دراسات تدعم تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة:

  
فـى شـركات    مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط) دراسة عن تطبيق ١

  :)٢(الصناعات المتطورة األمريكية
  أوال: تعريف بالشركة:

أدوات وقطع غيار يتم تسويقها إلى شركات إنتاج المعدات الزراعيـة  بإنتاج  ةتقوم الشرك  
للخدمات المختلفة، وتقوم  اقسم ١٥و ياإنتاج اقسم٢٠ومعدات المقاوالت. وتتكون الشركة من 

  الشركة بإنتاج مئات األنواع من المنتجات بأشكال وأحجام مختلفة.

  :ABCثانيا: السبب فى االتجاه نحو تطبيق 
مدخل المحاسبة النمط التسويقى للمنتجات فى الشركة من أهم الدوافع لتطبيق كان اختالف   

ن للشركة منتجات تباع بكميات قليلة نسبيا ومنتجات احيث عن التكاليف على أساس النشاط 
أخرى تباع بكميات ضخمة تصل إلى عشرات اآلالف من الوحدات مما أدى إلى وجود مشاكل 

يف غير المباشرة وفقا لمعدالت تحميل تعتمد على حجـوم  فى الماضى نتيجة تخصيص التكال
  اإلنتاج.

  
فـى شـركة    مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشـاط ) دراسة عن تطبيق ٢

  :)٣(األجهزة المتقدمة األمريكية
  أوال: تعريف بالشركة:

  إحدى الشركات األمريكية الرئيسية فى مجال  AMDتعتبر شركة األجهزة المتقدمة   
                                                 

تقييم منوذج ختصيص التكاليف غري املباشرة  على أساس النشاط مع استخدام منوذج ورقـة  د/ حممد الفيومى حممد، ) ١(
 ٢٨كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، ، العدد الثـاىن، الـد   ، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية عمل إلكترونية ،

 .٨٠: ٧٨، ص ص ١٩٩١،سبتمرب 
 .١٦٥: ١٥٠، ص ص مرجع سبق ذكرهسني حممد عيسى، د/ ح)٢(
 .١٩١: ١٦٦، ص ص   املرجع السابق)٣(
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مـدخل المحاسـبة عـن    ، وقد قامت بتطبيق  Semiconductors اعة أشباه الموصالتصن
بصفة مبدئية على أحد مصانع االختبارات والتجميع فى ماليزيا  التكاليف على أساس النشاط

حيث تم تنفيذ مشروع تطبيق النظام فى فترة زمنية حساسة من حياة الشركة التى انتقلت فى 
  .لربحيةاع استراتيجية إدارة النمو إلى مرحلة اتباع استراتيجية إدارة اهذه الفترة من مرحلة اتب

  

  :ABCثانيا: السبب فى االتجاه نحو تطبيق 
النظام التقليدى لمحاسبة التكاليف فى مصنع الشركة بماليزيا ال يتيح الربط بين أساليب   

مدخل المحاسبة عن بيق تحليل التكاليف والنظم اإلنتاجية المطبقة ، وهو ما تم تداركه عند تط
، والذى يعكس التغيرات التى حدثت فى النظم اإلنتاجية للشركة ، التكاليف على أساس النشاط 
بحيث أصبح من الممكن التمييز بين أساليب قياس وتحليـل   JITومن أمثلتها تطبيق أسلوب

لمالحظة السابقة . واJITالتكاليف لخطوط اإلنتاج التقليدية وخطوط اإلنتاج المعتمدة على نظام 
تشير ألحد االعتبارات الهامة المتعلقة بنظام محاسبة التــكاليف عـلى أساس األنشـطة ،  
وهى قدرته على التفاعل مع التغيرات المستمرة فى بيئة العمل الصناعية بحيث يعكس النظام 

  المطبق أهم خصائص ومقومات النظم اإلنتاجية ونظم التشغيل للشركة. 
ن اإلدارة شعرت بالحاجة إلى تعديل نظام التكاليف لكى يصبح قادرا على توليد كما أ        

تباع االستراتيجية الجديدة للشركة. وفى االمعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية فى ظل 
، أشار المـدير   مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطمعرض تعليقه على تطبيق 

التكلفة الخاصة  حركاتقدم معلومات مفيدة عن م  ABCأن تطبيق مدخل المالى للشركة إلى 
بأنشطة التجميع واالختبار فى مصنع ماليزيا لفهم أعمق وأفضل لتكاليف اإلنتاج ممـا أتـاح   

مدخل المحاسبة عن التكاليف علـى  إمكانية استخدام أساليب أفضل إلدارتها والرقابة عليها. ف
وفير معلومات أفـادت فـى تقيـيم األداء الـداخلى للوحـدة      أدى تطبيقه إلى ت أساس النشاط

االقتصادية وتحديد أسعار تحويل المنتجات بين المصنع ومراكز البيع وذلك فى ظـل اتبـاع   
  طريقة تحديد أسعار التحويل على أساس التكلفة. 

مدخل المحاسبة عن التكـاليف علـى   وبتحليل الدوافع واألسباب التى أدت إلى تطبيق       
كانت ترغب فى إحداث تحسينات ملموسة فى المجاالت  AMDيتبين أن شركة  ساس النشاطأ

  التالية:
  إدارة المزيج اإلنتاجى والبيعى. -
 أسلوب اتخاذ القرارت الخاصة بتصميم المنتج. -
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 كفاءة العمليات الصناعية. -

ـ               وفر وعلى هذا يمكن استنتاج أن تطبيق نظم التكاليف التقليدية أصـبح ال ي
للشركة المعلومات الالزمة إلحداث التطوير المطلوب فى المجـاالت السـابقة ، وأن األمـر    
استدعى توليد نوعية جديدة من معلومات التكاليف تصـلح التــخاذ القـرارات المرتبطـة     
باستراتيـجيات إدارة الربـحية فى إطـار التغـيرات السـريعة والمـفاجئة فى الظـروف  

فى   ABCالمحيطة بالشركة . ونـتـج عن ذلك االتجاه الى تطبيق مدخل  والمتغيرات البيئية
مصنع ماليزيا والذى أدى الى اكتشاف أنشطة ذات تكلفة مرتفعة غير متوقعة وكذلك اكتشاف 
أهمية األنشطة غير المتعلقة بوحدة المنتج وذلك بعد أن كانت اإلدارة تركز معظم اهتمامهـا  

رتبطة بوحدة المنتج، وهذا يشير إلى أن النتائج غير المباشرة على تخفيض تكلفة األنشطة الم
  ال تقل أهمية عن النتائج المباشرة األساسية له. ABCأو الفرعية لتطبيق مدخل 

  
  :)١() دراسة حول الفوائد المدركة من وراء تنفيذ إدارة التكلفة على أساس النشاط٣

 ABCMفة على أساس النشـاط  إدارة التكل طبيقاهتمت الدراسة باستعراض فوائد ت  
ممثلين لوظائف متنوعة عبـر أربعـة مواقـع     ابالقيام باستقصاء شمل تسعة وستين مستجيب

  مختلفة.
هو شركة خدمة محترفة تقع في الجنوب الغربي للواليات المتحدة. تقدم الشـركة   :١الموقع 

  خدمة إدارة المخاطر شاملة الدعاوى، ومنع الخسارة وخدمات إدارية أخرى.
هو قسم من مصنع رئيسي ألشباه الموصالت تابع لشركة أم رائدة في المنافسـة   :٢الموقع 

  عديدة كبيرة الحجم. االعالمية. تنتج الشركة آالف المنتجات وتخدم أسواق
هو فرع تمتلكه شركة متخصصة في إنتاج منتجات الرعاية الشخصية والطبية..  :٣الموقع 

ي الجراحة والفحوصات الطبية ، والعمـالء  حيث يصنع ويسوق منتجات تستخدم ف
  ساسيون للفرع هم المستشفيات وموفري الخدمة الصحية.ألا

كروت التحية، واهـداءات   إلنتاج "DIREAT AIL CATALOG"هو شركة  :٤الموقع 
الغالف، واهداءات صغيرة للعمالء، وأغلبية منتجاتها ورقية، وتستورد العديد مـن  

  إنتاجها. مواد هداياها التي تختص ب
                                                 

(1) A.S. McGowan, "Perceived Benefits of ABCM Implementation". Accounting 
Horizons, Sarasota, Mar. 1998, PP. 1: 56. 
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هذا وقد ميزت الدراسة بين مجموعتين وظيفيتـين . األولـى مجموعـة                      
المستخدمين وهم هؤالء األفراد الذين لهم يتم التطوير، كما يعتمدون على مخرجات 
النظام لدعم عملهم. أما الثانية فهي مجموعة المعـدين وتشـمل محللـي النظـام،     

والمديرين، وآخرين يحددون مهمة التطوير، والتبسـيط  والمحاسبين، والمبرمجين، 
  والمحافظة على النظام. 

ومن وجهة نظر المعدين/ المطورين، يتم انجاز أهداف النظام التكاليفي عنـد                  
عمله. وبالعكس، يحكم المستخدمون أكثر على النظام طبقاً لمعيار األداء الـوظيفي  

  الفردي. 
هذا وقد ركزت الدراسة على أربعة أبعاد هي: المواقف العامة حيـال تنفيـذ                   
، والنفعيـة المدركـة للنظـام،    ABCM، والخصائص الفنية لنظام ABCMنظام 

  .ABCMوالتغيرات التنظيمية المدركة والناشئة من تنفيذ 
  

  نتائـج الدراســـة:
استحسان معتدلة تجاه تنفيـذ  جملها إلى أن األفراد اتخذوا مواقف مأشارت النتائج فى   

ABCM   أكبـر لتنفيـذ    اإال أن المعدين بصورة عامة أظهـروا استحسـانABCM   عـن
المستخدمين. هذا وعلى الرغم من أن كال من المجموعتين بصفة عامة أكدا على أن تنفيذ نظام 

ABCM لة نشأ عنه دقة، واعتمادية، ووقتية مناسبة ، واستيعابية للمعلومات بصورة ذات دال
أكبر من المنتجة بواسطة األنظمة السابقة، إال أنهما لم يجـدا أن المعلومـات المتولـدة مـن      

ABCM     أكثر سهولة فى إمكانية الوصول إليها. أيضا أبلغ المسـتجيبون أنهـم وجـدوا أن
ABCM  مفيد فى وظائفهم، وأن تنفيذABCM  له تأثير إيجابى ذو داللة على المنظمة، مع

جعل إنجاز العمل المتصل بالمهام أسهل بصورة  ABCMلم يدركوا أن تنفيذ  ذلك فإن األفراد
  داللة. اتذ
  

دراسة بعنوان المزيج اإلنتاجى ودقة بيانات التكلفـة الصـناعية غيـر المباشـرة      ) ٤
    : دراسة تطبيقية"للوحدة 

  من الخطة البيانات التى أمكن الحصول عليها على استخدام)١(اعتمد معد هذه الدراسة التطبيقية
                                                 

جملـة  ناعية غري املباشرة للوحدة " دراسة تطبيقيـة"،  املزيج اإلنتاجى ودقة بيانات التكلفة الص د/ أمحد حممود يوسف،)١(
 .١٤٤: ٩٥، ص ص ١٩٩٧، سنة ٥١، كلية التجارة ، جامعة القاهرة، العدد  احملاسبة واإلدارة والتأمني
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الرئيسية التى تم إعدادها بواسطة الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية والجانب اليابـانى  
  م.١٩٩٦فى معهد دايوا لألبحاث فى مايو  ممثال

  

  هذا وقد قام معد الدراسة باختبار صحة الفرض التالى:   
وبـين المـزيج   "العالقة بين مستوى دقة بيانات التكاليف الصناعية غير المباشـرة    

هى عالقة مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط اإلنتاجى غير المتجانس فى ظل 
  طردية".
فى قيـاس  مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط ويقيس هذا الفرض أثر   

ة العالقة بين المزيج اإلنتاجى غير المتجانس والتكاليف الصناعية غير المباشرة فى زيادة القو
  التفسيرية لبيانات التكاليف.

وقد اعتمدت الدراسة عند اختبارها لمدى صحة هذا الفرض على اسـتخدام بيانـات     
  محاور أو مراحل للعمل هى: ةالتكاليف المتاحة من خالل ثالث

دراسة العالقة بين التكاليف غير المباشرة والمزيج اإلنتاجى فى ظل المدخل المتعارف   ) أ
  ف والذى يعتمد على حجم النشاط.عليه لمحاسبة التكالي

مدخل المحاسبة دراسة العالقة بين التكاليف غير المباشرة والمزيج اإلنتاجى فى ظل  ) ب
 .عن التكاليف على أساس النشاط

ج) تحليل مقارن لنتائج المدخلين وبيان أثر ذلك على زيادة القـوة التفسـيرية لبيانـات    
  التكاليف.

  نتيجة الدراســـة:
علـى تحميـل كـل خـط     خل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط مدساعد       

فـى االعتبـار   مدخل هذا ال . كما أن أخذ تهباستخدام محركات التكلفة التى تناسب طبيع
العديد من المتغيرات والتى تؤثر على العالقة بين المزيج اإلنتـاجى غيـر المتجـانس    

) وسرعة القطار أدى إلى الحصـول  والتكاليف غير المباشرة مثل طول الرحلة (المسافة
  حققها مدخل التكاليف المتعارف عليه.يعلى بيانات أكثر دقة وموضوعية عن تلك التى 

أثبت معد هذه الدارسة صحة فرضه سابق الذكر والخاص بأن العالقة بـين  ، وبذلك   
تجانس فى مستوى دقة بيانات التكاليف الصناعية غير المباشرة وبين المزيج اإلنتاجى غير الم

  عالقة طردية.مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط ظل 
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 هايمكنلهيئة القومية للسكك الحديدية أشار معد تلك الدراسة إلى أن اوبناء على ذلك        
  هذا المدخل منها: تحقيق عدة مزايا حال تطبيق

  لمؤداة بشكل أدق.تحسين عملية اتخاذ القرار والتى ترجع إلى تحديد تكلفة الخدمة ا  )أ 
 تحسين عملية إدارة األنشطة التى تؤثر على التكاليف غير المباشرة. )ب 

إمكانية تحديد التكاليف الالزمة لمدى أوسع من القرارات التى تفيد فى عمليات التنبؤ فى  
   المستقبل.

مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس أن  تلك الدراسات جميعاتؤكد وهذا 
   -: منهاالعديد من المزايا  له  ABCالنشاط 

 تغلب على التشوهات المرتبطة بالمدخل التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة. ال  -

بمثابة نظرة حديثة فـى  وهو من األنشطة  ةتحليل أداء المنشأة إلى مجموعالمساعدة على   -
يمه إلى مجموعة إعادة تنظيم هيكل المنشأة . فبعد أن كان هيكل المنشأة يعتمد على تقسمجال 

من األقسام المتكاملة ، فإن التحليل حسب األنشطة ســوف يمكن مـن التعـرف علـى    
الخصائص الواجب توافرها فى األنشطة المختلفة التى تقوم بها المنشأة إلحـداث التطـور   

العالقة السبيبة بين محركات التكلفة واألنشطة  ABCمدخل  هذا فضال عن إدراك المستمر.
يرون من أن يفهموا ويتصرفوا على أساس معرفتهم ألسباب التكـاليف ولـيس   يتمكن المد

يولد معلومـات كثيـرة حـول األنشـطة      ABCظواهر تلك األسباب ، خاصة وأن مدخل 
 والموارد المستخدمة لتنفيذ هذه األنشطة تساعد على كشف حقيقة تكلفة المنتجات والخدمات.

طوط اإلنتاج ومن ثم تحقيق درجـة أدق فـى   ح خاربأفي إحداث تغير فى هياكل  ةساعدالم -
التكاليف غير المباشرة على   ABCمجال تخصيص الموارد بين األنشطة. فبتخصيص مدخل

ح المنتج بدقة وعدالة أكبر من ذى قبل. ويؤدى اربأيتم قياس تكلفة و محركات التكلفةأساس 
 ذلك إلى اتخاذ قرارات إدارية أدق وأصوب.

نشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج وأخرى ال تضيف قيمة ممـا  على تحليل األ ةساعدالم  -
يساعد على استبعاد أو تخفيض حجم األنشطة األخيرة والتى تمثل عبئاً على المنشأة أكبـر  

 منها إضافة حقيقية لها ، وهو ما يوفر ميزة  لها وقدرة أكبر على المنافسة.
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                     علـى أسـاس    مـدخل المحاسـبة عـن التكـاليف    االنتقادات الموجهة ل
  :)١( الرد عليهاو ABCالنشاط 

   

 أكثر تكلفة: ABC مدخل  -١
 

يتطلب قدرا كبيرا من التفاصيل وحسابات مفصلة عديدة  ABCفمن المؤكد أن مدخل   
لتحديد تكلفة وحدة المنتج، ومن ثم فإن هناك صعوبات فنيـة تكمـن وراء تعـدد وتشـعب     

خاصة للشركات المنتجة للمئات بل لـآلالف مـن    ABCمدخل اإلجراءات الخاصة بتطبيق 
عن التكلفة األعلـى  التغاضي المنتجات. رغم هذا هناك بعض الخصائص تجعل من الممكن 

هذه الخصائص و مقارنة بنظم توزيع التكاليف غير المباشرة التقليدية . ABCلتطبيق مدخل 
  هى: 

الدفعات اإلنتاجية أو تعقـد العمليـة   اختالف المنتجات بصورة جوهرية فى الحجم، وحجم   )أ 
  التصنيعية.

اختالف المنتجات بصورة جوهرية فى قدر حاجتها إلى األنشطة المتنوعة مثل عمليـات    )ب 
 التجهيز، والفحص ، وغير ذلك ، المتضمنة فى عمليات التصنيع.

 لالتجاه نحو عولمة االقتصاد. تنوع المنتجات المصنعة أصبح فى اضطراد نظرا  )ج 
 أصبحت عالية وفى تصاعد. غير المباشرةكاليف الت  )د 
المختصون باإلدارة والتسويق يتجاهلون بصورة كبيرة تكلفة البيانات المقدمة بواسطة نظام   )ه 

 التكاليف القائم عند تحديد األسعار أو اتخاذ قرارات خاصة بالمنتج.
كيا تكنولوجيا التصنيع تغيرت ووصلت إلى آفاق أرحب وأوسع، فالمصنع أصبح أوتوماتي   )و 

مما جعل تطبيق نظام تكـاليفى أكثـر تطـورا     ٠٠وخطوط تدفق اإلنتاج تم إعادة تصميمها
  متناسبا مع منظومة التحديث الشاملة التى لحقت بمجال الصناعة. 

تطـورات   مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشـاط طرأ علي هذا وقد             
 من الفصل الثالث .  نىحث الثالمواجهة هذا االنتقاد سيتم عرضها فى المب

                                                 
  يرجع ىف ذلك إىل:)١(

  .٩٩: ٩٨، ص ص مرجع سبق ذكرهد/ حممد الفيومى حممد ،  -    
 .٤٤٦، ص سبق ذكره مرجع، د/ عبد الرمحن عبد الفتاح حممد -    

 - Ray H. Garrison & Eric W. Noreen, Managerial Accounting, Eighth Edition, Iruin Mcgraw 
– Hill,1997, P.196: 197. 

 - James A. Brimson, Activity Accounting "An Activity- Based Costing Approach",  
    John Wiley & Sons. Inc., 1991, P.73. 
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توجد تكاليف قد يصعب ربطها مباشرة بمنتج معين، مما قد يصعب من دراستها وتحليلها  -٢
مثل تكاليف أنشطة التسويق واإلعالن واألبحاث، ولكن يمكن القول أنه فى ظـل تـوافر   

لهـا  بيانات عن هذه التكاليف وعن األنشطة التى تسببت فى حدوثها يمكن دراستها وتحلي
 ة .من الدقومحاولة ربطها بالمنتجات بدرجة معقولة نسبيا 

رد على ذلك لكن يمكن ال. و ليس عصاة سحرية التخاذ القرارات أوتوماتيكيا ABCمدخل  -٣
صمم لتوفير معلومات أكثر دقة عن اإلنتاج واألنشطة وتكاليف المنتجات هذا المدخل أن ب

فى مجال تصميم المنتجات، والتسعير بصورة تساعد المديرين على صنع قرارات أفضل 
وتحديد تشكيلة اإلنتاج.



  
  
  
  

  
  

 


  



   


  حديثة خل الامدوال  ABCنظام 
 لتطويره
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C


أكد باتون وليتلتون أن تخصيص التكاليف بصورته التقليدية فى أحسن حاالته مبنـى  
على فروض، ويستخدم طرقا اجتهادية للغاية . لذا فمن الحكمة عدم أخـذ نتـائج الحسـابات    

 Kaplan andفيمـا أشـار    .)١(الداخلية للتكاليف بصورتها التقليدية بجدية أكثر من الـالزم 
Thompson  إلى أن مشكلة تخصيص التكاليف تعد من أكثر المشكالت التى استحوزت على

قدر وفير من االهتمام، ومازالت تشغل الفكر المحاسبى دون أن يتم التوصل فيها إلـى حـل   
أن مشكلة تخصيص التكاليف مشكلة ال  Horngren، ورغم هــذا أكـد )٢(حاسم ومرضى 

ولعل ذلك هو ما يدفع بقوة نحو تطبيق  .)٣(أنواع وأشكال المنظماتمفر من مواجهتها فى كافة 
بمسـتخدمى  محاسبة التكاليف على أساس النشاط العتقاد الباحث أنه يمكن أن يصـل   نظام

تقسيم الفصـل إلـى   ووصوال لهذا الهدف ، سيتم  .المعلومات التكاليفية الى ما يطمحون إليه 
  -:كالتالي مبحثين

  ABC طقية نظام من :  المبحث األول

 .ABCالمداخل الحديثة لتطوير نظام   : لثانىالمبحث ا

  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 
 .٣: ٢، ص ص  مرجع سبق ذكرهيخائيل غطاس، د/ برنس م)١(
 .٣١: ١٥، ص ص مرجع سبق ذكره ، د/ سعيد حممود مصطفى اهللباوى)٢(
د/ حنفى زكى عيد حممد، الدوافع السلوكية لتخصيص التكاليف ألغراض تقـومي األداء القطاعى(دراسـة نظريـة    )٣(

السـنة الثانيـة عشـرة،    جامعة الزقازيق، بنها، ع فر -كلية التجارة  ،جملة الدراسات والبحوث التجاريةوعملية)، 
 .٢٣٣ص  ،١٩٩٣العدد األول، 
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  ولاِّـبحث األ

  ABCمنطقية نظام 
  

مدخل المحاسبة عن  مدخل األحداث ويحاول الباحث في هذا المبحث بيان التوافق بين 
ير عايتطلبات ممل من جهة وبيان مدى تحقيق هذا المدخل ABCالتكاليف على أساس النشاط 

  من جهة أخرى. الئمةالمالمعلومات المحاسبية 

    بمدخل األحداث  ABCعالقة أوال : 
  

بداية، جاء مدخل األحداث بناء على فكرة أساسية مفادها ربط المعلومات المحاسـبية  
ليس بالمستخدم وحاجاته غير المعرفة بوضوح وال بنماذج القرارات النظرية غير المحـددة  

الحال فى المدخل التقليدى، ولكن جاء ليقوم علـى ربـط المعلومـات    بالكامل وذلك كما هو 
المحاسبية بالحدث االقتصادى ذاته بما يمكن من الحصول على معيار إسناد واضح للمعلومات 

  .)١(المحاسبية
ونظرا ألن المحاسبة تتعامل فى األساس مع األحداث االقتصادية، فإن مقترحى مدخل 

ث هى التى تشكل الموضوع الحقيقى للمحاسـبة، وأن اتخـاذ   األحداث يرون أن هذه األحدا
األحداث االقتصادية مادة للمحاسبة تبنى حوله النظرية سوف يجعل من المحاسبة علما يقـوم  

  على البحث فى ظواهر الواقع. 
مدخل المحاسبة عـن  ولعل ذلك المدخل وجد التطبيق الكامل لما ينادى به من خالل         

في مدخل األحدث مرتكزا يستند  ABC . كما وجد مدخل ABCساس النشاط التكاليف على أ
يستند في جوهره الى مدخل األحداث  ABC مدخلأن اليه فى تأكيد منطقيته . اذ يرى الباحث 

ويقوم برصدها ، وهو مـا    ABCفاألنشطة في واقع األمر ماهى اال  أحداث يتتبعها مدخل. 
يقوم به العاملون. اذ يتصور الباحث أن نظـام اإلدارة   يمهد لعمل تغييرات نحو األفضل لما

القائم على األنشطة يضمن أن الخطط ستحول إلى مستوى يمكن عنده اتخاذ تصرف ما وذلك 
يلقى الضوء على المجال الذى تحدث فيه التكلفة ويشير إلـى نقـاط    ABCنظرا ألن مدخل 

                                                 
 
كليـة التجـارة ،    رسالة دكتوراه، ،مدخل األحداث ودوره ىف تطوير نظرية احملاسبةعبد السميع الدسوقى السيد ، )١( 

 .٨٧:  ٥، ص ص ١٩٧٨جامعة القاهرة، 
 



  رهــويــتطو ABC لــدخــم                                                                               
  

 الفصل الثالث
   

 

٤٧ 
 
 

النظم التقليدية لتخصيص التكاليف التى  األداء التى يجب عندها اتخاذ القرار وهو ماال تحققه 
ال توفر المعلومات المفصلة والضرورية لتحديد التغييرات الواجبة نظرا لعدم محافظتها على 

  الطبيعة المستقلة لكل نشاط. 
  

  الئمةالم عايير المعلومات المحاسبيةلم  ABCمدخل : مدى تحقيق  ثانيا
  -:)١( التاليةومات المحاسبية المالئمة يتعرض الباحث هنا الى معايير المعل       

  . معيار إمكانية االعتماد على المعلومات -١  
  معيار المالءمة . -٢  
  معيار االتساق والقابلية للمقارنة .  -٣        
  معيار االقتصادية .  -٤        

  
    -:إمكانية االعتماد على المعلومات معيار  -أوال

ذا وجد متخذ القرار أن المعلومات المحاسبية  تعكـس الظـروف   يتحقق هذا المعيار إ      
االقتصادية واألحداث التى تعبر عنها. وتوفر هذه الخاصية ضمان خلـو المعلومـات مـن    
األخطاء . وحتى تتوافر هذه الخاصية فى المعلومات المحاسبية يجب أن تكون هذه المعلومات 

  ون غير متحيزة .قابلة للتحقق، وأن يتم عرضها بأمانة، وأن تك
وحتى تكون المعلومات المحاسبية قابلة للتحقق يجب أن تكون لها داللـة محـددة، وأن         

يكون لها استقاللها بصرف النظر عن من يقوم بإعدادها أو باستخدامها . وبمعنى آخر، تتحقق 
واألدلة عند  هذه الخاصية فى المعلومات التى تنتجها نظم التكاليف كلما استندت على القرائن 

                                                 
 
  يراجع ىف ذلك:)١(

الـة   بدائل القياس احملاسىب ىف ضوء خصائص جودة املعلومـات( دراسـة تطبيقيـة)،   تقومي د/ مسري رياض هالل،  -   
ص ص  ، ١٩٨٧، العـدد الثالـث، عـام    ١١، كلية التجارة، جامعة املنصورة، الد املصرية للدراسات التجارية

٢٣٨: ٢٣٤.  
 .١٨٧ص  ، مرجع سبق ذكرهعبد السميع الدسوقى السيد،  -    
، الدار اجلامعيـة  دراسات ىف النظرية احملاسبية(املعايري احملاسبية املصرية ومشكالت التطبيق)د ربه، د/ حممد حممود عب -   

 .٢٥: ٢٠، ص ص ٢٠٠٠عام ، اإلسكندريةللطباعة والنشر والتوزيع، 
جملـة  ، ممدى حتقيق نظم التكاليف للكفاءة والفاعلية ملتخذى القرارات اإلدارية داخل التنظيد/ حممد عمرو وهيبة،  -   

: ٢٣٢، ص ص ١٩٩٢العدد الثـاىن،  جامعة الزقازيق، بنها، فرع  -كلية التجارة  ،الدراسات والبحوث التجارية
٢٣٣. 
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إعدادها األمر الذي يمكن التحقق منه فى حالة ضياع الثقة فى مضمون المعلومـات أو عنـد   
    االختالف على هذا المضمون.

فضال عن ذلك ، يجب عرض المعلومات المحاسبية بأمانة بحيث تعبر األرقـام عـن         
  الموارد واألحداث بصدق ، دون تزييف ، أو تمويه. 

أن تكون المعلومات المحاسبية محايدة حتى يمكن االعتماد عليها، ويعنى ذلك  كما يجب      
أال تكون المعلومات متحيزة لصالح مجموعة من األفراد على حساب مجموعة أخرى .. حيث 
يتحقق عدم التمييز كلما كانت المعلومات غير متأثرة سواء عند إعدادها أو توصيلها بظروف 

اإلفصاح الكامل وعدم تحديد مستخدم معـين أو نمـوذج   بمعنى آخر و وأفكار القائمين الذاتية.
سبية لئال يؤثر هذا التحديد على شكل قاعدة البيانـات  اقرار معين يستفيد من المعلومات المح

  .المحاسبية المنتجة
إمكانية االعتمـاد علـى   يحقق متطلبات تطبيق معيار  ABCويمكن القول أن مدخل       

يتميز هذا المدخل بصدق تعبيره عن الظاهرة أو النشاط محل التقيـيم ،  حيث ..  المعلومات
فضال عن ارتكانه إلى تعيين مستلزمات تنفيذ النشاط والممثلة لألحداث االقتصـادية داخـل   

وبمعنى  المنشأة تعيينا دقيقا يحقق تغطية لمدى واسع من االستخدامات وكذا من المستخدمين .
، وهو لتجميع األقل للبيانات النابع من تطبيق مدخل األحداث مبدأ ا ABCمدخل تبع آخر ، ي

كل المعلومات التى تصف أو تصور ما حدث داخل المنشأة ما يؤدى الى انتاج هذا األسلوب 
اإلنتاجية من أحداث اقتصادية وكذا ما يتوقع أن يحدث بصدق وواقعية بحيث يصلح كأساس 

ى متخذ قرار معين أو إدراك معين أو دالة تفضـيل  قتصر االستفادة منها علت لقاعدة بيانات ال
 الثقةوهو ما يعطى المستخدمين على مختلف توجهاتهم ، بياناتمستخدمى هذه اللفئة من معينة 

وذلـك مـاال يتحقـق    إلدراكهم أنه ال يحابى فئة بعينها على حساب أخرى  ABCفى مدخل 
ـ  اة النتهاجه توجهبالنسبة لألسلوب التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشر لمبـدأ   امخالف

تحيز األسلوب التقليدى وأخذه ، وهو مايؤدى الى  التجميع األقل باعتماده على البيانات المركبة
  وجهة نظر مجموعة من المستخدمين أو االستخدامات على حساب مجموعة أخرى.

إمكانية ن معيار مبدأ التجميع األقل للبيانات المحاسبية ، يكو ABCمدخل وبمراعاة          
قابال للتطبيق نظرا لقيام هذا المدخل بالمطابقة الواقعية بـين الحـدث االقتصـادى     التحقق

والمعلومات المحاسبية ذات الصلة ، وهو األمر الذى ال يمكن تحقيقه فـى ظـل األسـلوب    
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أو التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة الذى تنتج عنه قيم إجمالية ال يمكن أن تشـاهد  
  تقاس على حدة ألنها فى واقع األمر تجميعات ألرصدة حسابات األنشطة المدمجة. 

 

  : المالءمةمعيار ثانياً: 
يتوقف تحقق مالءمة المعلومات التى ينتجها نظام التكاليف لألغراض على مـدى          

قائمين كفاءة مستخدميها ومهارتهم وكذا خبرتهم فى تحديد األهداف أو األغراض بحيث يمكن لل
على إنتاج هذه المعلومات تفهم طبيعة األهداف ومن ثم تحديد شكل ومضـمون المعلومـات   
المطلوبة ومستوى التحليل أو التجميع فيها وكذا توقيت الحاجة إليها. فالمالءمة تعنى أن ترتبط 
المعلومات بالعمل أو االستخدام الذى أعدت من أجله أو ترتبط بالنتيجة المرغوب تحقيقهـا.  
ولضمان ذلك ، ينبغى أن تكون المعلومات متاحة بالشكل المالئم وفى الوقت المناسب لمساعدة 
متخذى القرارات على التنبؤ باألحداث المتوقعة فى المستقبل أو المسـاعدة علـى تأكيـد أو    

  تصحيح التنبؤات السابقة.
نشـطة  على طبيعة وخصوصية كل نشاط من األ ABCمدخل ويرى الباحث أن بمحافظة    

يعمل على توفير بيانات  بحصره كافة المتغيرات دون دمج أي منهاأى  ؛المؤداة داخل المنشأة 
مالئمة ومناسبة دقيقة غير مضللة وشاملة تتسم بالتكامل والترابط والتناسق بين مكوناتها مما 
 يساعد فى تحقيق أغراض الرقابة وتقويم األداء وإمكانية التنبؤ الذى يسـتلزم دراسـة عـن   
الماضى مع أخذ التغيرات الحاضرة والمستقبلة فى الحسبان ومن ثم القدرة على اتخاذ القرار 

  أى االختيار بين بدائل متاحة على أساس العوائد المتوقعة مستقبال من كل بديل.
  

  :والقابلية للمقارنةاالتساق معيار  -ثالثا
والقواعد المحاسبية من فترة إلـى  يقصد باالتساق الثبات واالنتظام فى تطبيق األساليب       

أخرى داخل الوحدة االقتصادية، وهذا بدوره يحقق إمكانية المقارنة بين الوحدة على مر الزمن 
عنـد  وبين الوحدات المتماثلة فى نفس الفترة. وبمعنى اخر ، التكون هناك قابلية للمقارنـة  

عن نفس الحقائق االقتصـادية ،   استخدام أساليب محاسبية مختلفة لما تعطيه من نتائج متباينة
  وهو ما يؤدى إلى نتائج مضللة وسوء فهم حول تخصيص الموارد االقتصادية. 

يرى الباحث أنه خالل تطبيق المدخل التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة يتم و      
  ةالتحرك من أساس آلخر من األسس المستخدمة لتحديد معدل تحميل التكاليف غير المباشر
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حتى لو متماثلة فـى المجـال   داخل المنشأة الواحدة عبر فترات مختلفة ومن منشأة ألخرى  
فى نفس الفترة الزمنية . ويكون هذا التحرك دون تفسير سوى تغير القـائم علـى   اإلنتاجى 

تطبيق هذا األسلوب أو تغير وجهة نظره بالنسبة لألساس األفضل من بين مقـاييس الحجـم   
من فرضية ثبت خطؤها وهو أن هناك عالقة مباشرة بين الموارد والمنتجات . والنابع تطبيقها 

ويجعل هذا األمر غير المبرر التشابه واالختالف بين هذه المصانع فى مجال تحديـد تكلفـة   
بينما االعتمـاد علـى    ٠٠منتجاتها غير ذى معنى لالعتماد على أساليب وأسس قياس متباينة

يع التكاليف غير المباشرة داخل المنشأة فـي الفتـرات   يعنى توحيد أسس توز ABCمدخل 
المختلفة وتوحيدها فى المصانع المتماثلة فى المجال اإلنتاجى ، وهو ما يهيئ الفرصة للتعرف 

  على أوجه الشبه واالختالف فى الظروف االقتصادية المحيطة بكل وحدة اقتصادية.
   

  -:االقتصادية معيار  -رابعا
يعتبر من األمور التى يـتم التركيـز    ABCللبيانات المستند إليه مدخل  إن التجميع األقل   

اعتماد أن  عليها حاليا فى مختلف العلوم وحتى فى أنظمة المعلومات اإلدارية. ويرى الباحث
المنشأة على المدخل التقليدى أو المتعارف عليه عند تخصيص التكـاليف غيـر المباشـرة    

فى ظاهره مقتصدا للتكلفة لقلة الجهد والوقت المبذول عند  والمعتمد على مقاييس الحجم يبدو
، إال أن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو  ABCإعداده وتطبيقه عنه لو اتبعت المنشأة مدخل 

الذى يحقق لها  ABCهل األجدى أن تعتمد المنشأة على نظام محاسبى يضم فى ثناياه مدخل 
ل بإمكانية الحصول على المعلومـات وفقـا لزمنيـة    البصيرة الممكنة من اتخاذ القرار األمث

االحتياج إليها وال سيما بالنسبة للقرارات التى تستلزم السرعة فى اتخاذهـا أم تنظـر إدارة   
المنشأة تحت قدميها نظرة قصيرة باتباعها نظاما محاسبيا يضم فى ثناياه األسلوب التقليـدى  

بيانات مدمجة ال تحقق سوى قـرارات   لتخصيص التكاليف غير المباشرة بما اليعطى سوى
مضللة قد تكلف الكثير فى عالم اقتصادى معاصر ال يعطى فرصة أخرى لتصويب القـرار  
الخاطئ، وهو ما يضيع على المنشأة العوائد التى كان من الممكن جنيها حالة استخدامها زخم 

نشاط فـى الوقـت   المعلومات الناجمة عن تطبيق مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس ال
  المناسب.

خاصة فى ظل التقدم التكنولوجى فى مجال الحاسب  ABCبالطبع اإلجابة لصالح مدخل   
اآللى ، وهو ما يسهم بفعالية فى خفض الوقت الذى يستغرقه حصر وتجميع وتشغيل البيانات 
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المعلومات  وإنتاج المعلومات . اذ  يعمل هذا المدخل على الوفاء بالمتطلبات اإلدارية من خالل
  التى يوفرها فى الوقت المناسب ودون تأخير يترتب عليه آثار عكسية عند اتخاذ القرارات.

 

مدخل المحاسبة عـن   " ة أنفرضيصحة للشك  الويتبين مما سبق وبما اليدع مجا         
  المالئمة " .عايير المعلومات المحاسبية تطلبات محقق مي التكاليف على أساس النشاط
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  اِّـبحث الثانى 

  ABCاِّـداخل الحديثة لتطوير نظام 
المحاسبة عن التكاليف على أساس  نظاميحاول الباحث فى هذا المبحث بيان تكامل      

بيـان   إلى إضافةالجودة الشاملة ،  وإدارةللتكلفة  اإلستراتيجية اإلدارةمع   ABCالنشاط 
  هذا النظام .التطورات الواردة على 

 واإلدارة اإلساتيجية للتكلفة ABCنظام 
 التكـاليف  لهيكـل  دراسة من اإلدارة به تقوم ما اإلستراتيجية التكلفة بإدارة يقصد        
 واستغالل - بالجودة المساس دون – تخفيضها بهدف التكاليف هذه رقابةو وتخطيط بالمنشأة،
 من أكبر قسط علي بمقتضاها صلتح تنافسية مزايا للمنشأة يحقق بما بكفاءة المتاحة الموارد
 االستراتيجيات وتطوير إلعداد التكاليف لمعلومات اإلدارة استخدام هي أو ، العمالء رضاء

  . )١(قوية تنافسية ميزة للمنشأة يحقق وبما التكاليف وخفض

 اإلستراتيجية التكلفة إدارة منظومة
 :– )٢(يلي فيما والمتمثلة تالخطوا من مجموعة على االرتكاز المدخل هذا تطبيق يتطلب    

 المجـال  ضمن دورة حياة المنتج شاملة لها المكونة األنشطة وتحديد العمليات تحليل  -١
  .العمالء خدمة ومجال التسويقي

  . المختلفة لألنشطة وفقًا التكلفة عناصر تحليل -٢ 
 حـدوث ل والمسببة المؤثرة العوامل على نصبت ودقيقة واضحة ألداءل مقاييس تصميم -٣

 . التكلفة
 . العمالء مستوىعلى مستوى األنشطة وعلى  بحالر تحليل -٤
 تكاليف بجانب المختلفة لألنشطة تبعا التكلفة عناصر تتضمن بيانات قاعدة على اإلرتكاز -٥

 . الجودة ضمان وتكلفة المنتج حياة دورة عن
                                                 

 
لـدعم القـدرة    مدخل إدارة التكلفـة اإلسـتراتيجية  صاحل عبد الرمحن احملمود ، حممود عبد الفتاح ابراهيم رزق ، )١(

،  الة العلمية جلامعـة امللـك فيصـل   ، متغريات النظام العاملي اجلديديف ظل  ات املسامهة السعوديةكالتنافسية للشر
 .٣١٢ ص،  ٢٠٠٥الد السادس ، العدد الثاىن ،

املصـرية يف ظـل    إدارة التكلفة من منظور إستراتيجي لدعم القدرة التنافسة للصـادرات مسري أبو الفتوح صاحل ،  /د)٢(
كليـة   ، التصدير اسـتراتيجية قوميـة   الثاين عشر ،ملؤمتر العلمي السنوي ا، التكتالت االقتصادية ( منظومة مقترحة )

 .  ٢٥٦ -٢٤٩، ص ص  ١٩٩٦ابريل  ١١-٩ التجارة، جامعة املنصورة،
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 كانت سواء األداء محصلة صرعنا قياس تمي وهنا .. األداء لتقييم المتطورة األساليب صميمت -٦
 التطـور  نواحي أو المستهلك نظر بوجهة متعلقة أو مالية نواحي في متمثلة العناصر هذه

  . بالمنشأة التكنولوجي
عن محاسبة ال مدخل إالقاعدة بيانات ال يمكن أن يوفرها لحاجة ال منظومةهذه التؤكد و       
محركات و المنتج حياة رةبدو المختلفة نشطةألا تتضمن.. قاعدة على أساس النشاط  التكاليف
قـدم  .. قاعـدة شـاملة ت   كلفة والوقت والنوعية والكميةتالشمل قاعدة ت".. الخاصة بها التكلفة

خاصـة بتلـك   والمنتجات) وغير مالية ( األنشطة كلفةتالمعلومات مالية (خاصة ب وعين منن
داخـل   للتكلفـة  اإلسـتراتيجية  دارةاإلمنظومة  يقوم القائمون على تطبيق.. قاعدة  )األنشطة
أو التركيز على األنشطة التي تتصف باالنتاجية واستبعاد تقييم مشتمالتها بهدف على المنشأة 

تخفيض التكلفة ا يصب فى نهاية المطاف فى خانة مم تلك التي ال تحقق قيمة مضافةتخفيض 
  .)١("التطوير المستمرو
  

  وإدارة الجودة الشاملة ABCنظام 
  

  -: مفهوم الجودة: أوال
 E-deming أما . "االستعمال مة للغرض أوءالمال"تحقيق  بأنهاالجودة   Juranعرف    

" دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة منخفضـة بمعنـى مطابقـة    فقد عرفها على أنها 
مسؤولية  أنهاأن الجودة هي "المطابقة للمواصفات و   Ph-crosbyويري االحتياجات".

 Christian، في حـين عـرف   بات المستهلك هي أساس التصميم"رغ أنالجميع و

Meria بينما ."قدرة المنتج على تلبية حاجات المستعملين و بأقل تكلفة بأنها " الجودة 
الخسارة التي يسببها المنتج للمجتمع بعد تسـليمه  بأنها " تفادي   G.Taguchiيعرفها

  )٢(."عميللل
  

يعود الفضل في استخدام  الجـودة الشـاملة إلـى    : ارة الجودة الشاملةدثانيا: مفهوم إ
جوزيـف  ون من أمثال إدوارد ديمـنج،  ين واليابانييمساهمات العديد من العلماء األمريكي

                                                 
 
 .٢٥٦ -٢٤٩، ص ص مرجع سبق ذكرهسمیر أبو الفتوح صالح ،  /د)١(

 . ٢٨ص  ،زائر، بدون تاريخبدون ناشر، اجل، إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز،  يوسف بومديند/ )٢(
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وفيما يلي عرض لرؤى بعض هـؤالء   وايشيروايشي كاوا.، فيليب كروسبي وجوران، 
  -:)١(اد في هذا المجالوالعلماء الر

تمثل المنهجيـة المنظمـة     بأنهاجودة الشاملة ادارة ال) Crosby( كروسبي  عرف -
األسلوب األمثل الـذي   نهاإلضمان سير النشاطات التي تم التخطيط لها مسبقاً حيث 

يساعد على منع وتجنب المشكالت من خالل العمل على تحفيز وتشـجيع السـلوك   
 ءة عالية.اإلداري التنظيمي األمثل في األداء باستخدام الموارد المادية والبشرية بكفا

أن الموظفين هم الذين يتحكمون بالفعل في عملية اإلنتاج وابتكر  إدوارد ديمنج أدرك -
 : خطط، نفذ، افحص، تصرف. جما يسمي بدائرة ديمن

المنـتج التـي تشـبع حاجـات      تعني مواصفات أن الجودة  جوزيف جورانيرى   -
 . المستهلكين وتحوز رضاهم مع عدم احتوائها على العيوب 

أسلوب قيـادي ينشـئ فلسـفة     هيإدارة الجودة الشاملة  أن  يتشارد وليامزريرى   -
تنظيمية تساعد على تحقيق أعلى درجة ممكنة لجودة السلع والخدمات وتسعى إلـى  
إدماج فلسفتها ببنية المنظمة، وأن نجاحها يتوقف على قناعة أفراد المنظمة بمبادئها. 

سـعى  ال عبرنجاحاً مستمراً  هاتاثبالمة وإن مبادئها تضيف بالفعل قيمة وجودة للمنظ
وبصورة مستمرة إلى تحقيق رضا العميل الداخلي والخارجي من خالل دمج األدوات 

   والتقنيات والتدريب الذي يؤدي إلى خدمات ومنتجات عالية الجودة.

اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظيمـي  بإدارة الجودة الشاملة  جابلونسكي عرف  -
اد أولية ومعدات وناصره في تحقيق الكفاءة االستثمارية للموارد المتاحة من مبكافة ع

وقوى بشرية ومعلوماتية وإدارة وإستراتيجية ومعايير ومواصفات .. ألخ، بحيث تسهم 
جميعاً في السعي لتحقيق هدف المنظمة الذي يتركز في تحقيـق اإلشـباع األمثـل    

لخدمات بالمواصفات القياسية ذات النوعية للمستهلك األخير من خالل تقديم السلع وا
   م مع قدراته الشرائية.ءالجيدة والسعر الذي يتال

                                                 
 
 للتعلـيم اإلعـدادي   نيإىل املؤمتر السنوي الواحد والعشرورقة مقدمة ،  اجلودة الشاملة إدارة ، رياض رشاد البنا /د)١(

ـ ،  ٥: ٢وزارة التربية والتعليم البحرينية، ص ص  ،٢٠٠٧يناير  ٢٥ـ ٢٤للفترة من  ينـاير   ٢٥ة : تاريخ االتاح
   : يف، متاح ٢٠١١،

www.education.gov.bh/conferences/con21/w4.doc 
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مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس العالقة بين منظومة ادارة الجودة الشاملة وثالثا : 
   النشاط

  

  -:)١(كالتالى  TQMفي تطبيق منظومة    ABC مدخل يساهم       
يساعد المنشـأة فـى تطـوير      ABC مدخلف التحسين المستمر:يساعد على تحقيق  -١

استخدام الموارد المتاحة ، أى تعظيم استغالل المتاح من هذه الموارد عبر الرؤية التـى  
االستمرار فـى   يعد نقطة االنطالق نحو ما إذا كان سيتم  يقدمها ألنشطة المنشأة وهو ما
م باألعمال على الوجه الصحيح مـن المـرة   القيابما يحقق  أداء نشاط ما أو إعادة هيكلته

  .ة أاألولى ومن ثم تدعيم الموقف التنافسى للمنش
فتحديد تكلفة وأداء النشـاط يسـمح بمقارنتهمـا     بين البدائل: مفاضلةعملية ال ييسر - ٢

بمثيلهما فى األقسام والشركات داخل الصناعة حينئذ يمكن دراسة عمليات التشغيل ذات 
ى األكثر فعالية لتحديد سلسلة من الممارسات األفضل التى يمكن أن تساعد التأثير التكاليف

   فى تحسين أدائها. لمختلفةاألقسام ا
نظرا ألن األنشطة ذات عالقات متبادلة اذ ال  يساعد في فهم العالقات المتبادلة : - ٣

 يمكن مثال تصنيع المنتج قبل تصميمه ، فانه من الضرورى فهم هذه العالقـات التـى  
يجعلنـا    ABCمـدخل لتطبيق ادارة الجودة الشاملة. ف ABCدخل وضحها ميرسمها وي

مدركين لمستوى األداء الخاص بالنشاط بإلقاء الضوء على عالقته باألنشطة التـى أدت  
  التصرفات التصحيحية يمكن اتباعها تجاه السبب األصلى للتكلفة.، وبالتالى  .إلى تنفيذه 

                                                 
 
 يرجع ىف ذلك إىل:)١(

استخدام العوامل املسببة حلدوث التكلفة والعناصر احملركـة لـألداء ىف صـياغة منـوذج     د/ حممد مصطفى اجلباىل،  -   
كليـة  )،اإلداريةعلوم جملة الدراسات املالية والتجارية(ال، موضوعى لتقييم األداء وحتقيقا العتبارات التطور املستمر

  .١٤، ص١٩٩٦جتارة بىن سويف ، جامعة القاهرة ، العدد األول، السنة السادسة، يناير 
منوذج مقترح لقياس تكاليف استخدام املوارد والرقابـة عليهـا ىف ضـوء نظـم تكـاليف      د/ خريى عبداهلادى ،  -   

  .٧٦: ٧٢، ص ص مرجع سبق ذكره األنشطة،
- James A. Brimson, Activity Accounting. "An Activity – Based Costing Approach", 
John Wiley & Sons, Inc., 1991, PP. 67: 75. 
- Dr. Magdy B. Ibrahim, Op. Cit., PP. 23:44. 
-  James A. Brimson, Op. Cit., PP. 67: 75. 
- Richard k. Youde, "Cost of Quality Reporting: How We see it?", Management 
Accounting, Jan.,1992,  P. 35. 
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فاألنشطة بطبيعتها يمكن فهمهـا  تكاملية داخل المنظمة: يساعد في ايجاد عالقات  -٤
جماعـات  لالتصال بين المحاسـبة و  فعاال ابسهولة . وبالتالى فإن األنشطة توفر وسيط

ألنها تتوافق مع بنود التصنيع واألحداث المألوفـة  المستخدمين المختلفة داخل المنظمة 
ن يالمستخدمكل  هافهميالتقليدية ال العديد من معلومات المحاسبة ، فان على العكس و. اله

  . باألنشطة والمهام المؤادة  هاال يستطيعون ربط حيث
مع االدارة  تكامل مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطويؤكد هذا العرض       

    االستراتيجية للتكلفة وادارة الجودة الشاملة. 

  

  ABCالتطورات الواردة على نظام 


       مدخل المحاسبة عن التكالیف على أساس   ستيفن أندرسونو روبرت كابالندم كل من ق

ت   النشاط  دخل  بعد أن تعـرض    Time-Driven Activity-Based Costing  الموجھ بالوق م

العديد مـن المنظمـات   ممثلة فى أن  اتنتقادال ABC  المحاسبة عن التكالیف على أساس النشاط 
عمليات االستقصـاء   إجراءتكاليف ارتفاع سبب ب  ABCدخلمتنفيذ كان من الصعب عليها 

الشخصية مع المسئولين من أجل الوصول الى محركات التكلفة المناسبة لألنشطة  تمقابالوال
المختلفة ، وتدخل العنصر الشخصي في عملية تخصيص الوقت ، وصعوبة تكيفه مع حدوث 

أعقب األمر لم ينته عند ذلك الحد حيث لكن  .  )١(تغيرات على العمليات واستخدامات الموارد
المركز على األداء  دخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطذلك تطور آخر ممثال في م

Performance Focused Activity Based Costing   ـ دخل وذلك لتعظيم االستفادة من م
بة عن التكـاليف  دخل المحاسفي ثوبه األصلي ومالمحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط 

   .على أساس النشاط الموجه بالوقت 

                                                 
 
الـة  د/ على جمدى سعد الغرورى ،التكلفة على أساس النشاط املوجه بالوقت "منهج جديد لزيادة تكلفة املنـتج" ،  )١(

    ، ٢٠٠٨الد الثالـث والثالثـون، العـدد الثـاىن،      ، كلية التجارة، جامعة املنصورة، املصرية للدراسات التجارية
  .٢: ١ص ص
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  -يلي عرض لهذين المدخلين: وفيما


Time-Driven Activity-Based Costing             

  
     :الموجھ بالوقت مدخل المحاسبة عن التكالیف على أساس النشاطمقومات  -:أوال 

    

مـوارد  تكلفـة الوحـدة مـن ال   ين اثنتين هما تقدير معلمتتطبيق هذا المدخل يتطلب     
 نشـاط  ىإلجـراء أ  الوقت الـالزم والموجودة بالمنظمة والالزمة ألداء األنشطة المختلفة ، 

في تصميم نظم تكاليف لألنشطة المعقدة ، كما هو  مدخلويفيد هذا ال. باستخدام هذه الموارد 
منشآت االمدادات ، والتوزيع ، والمستشفيات والمنشآت الخدمية بصفة عامة وذلك الحال في 

  خاصة الخدمية. تعلى اعتبار أن الزمن هو العامل الحاكم لمختلف أنشطة المنشآ
  

   الموجھ بالوقت مدخل المحاسبة عن التكالیف على أساس النشاطخطوات تطبیق  -ثانیا :
  

  -:   )١(ذه الخطوات على النحو التالىيمكن استعراض ه                 
تحديد مجموعات الموارد المختلفة أى الموارد الالزمة ألداء نشاط كل ادارة أو قسـم   -١

 داخل المنشأة . 

 تقدير التكلفة االجمالية لكل مجموعة من الموارد السابقة .  -٢

ل المتاحة كساعات العم، تقدير الطاقة الفعلية لكل مجموعة من الموارد الدارة أو قسم  -٣
 عطال واالجتماعات والتدريب .ألأو غيرها مع استبعاد أوقات ا

حساب متوسط تكلفة وحدة الوقت من كل مجموعة مـوارد وذلـك بقسـمة التكلفـة      -٤
 .  بالساعات االجمالية الفعلية لتلك المجموعة على وحدات الطاقة المتاحة لها 

أو قسم داخل المنشأة وذلـك  تحديد الوقت المقدر لكل حدث داخل نشاط معين الدارة  -٥
 بتطبيق معادلة الوقت المالئمة لهذا النشاط وخصائص الحدث . 

                                                 
 
بـدون   ، الطبعة الرابعـة،  أصول احملاسبة عن التكاليف غري املباشرة الصناعية والتسويقيةد/ سامى جندى حممد على ، )١(

  . ١٧٥:  ١٧٣، ص ص  ٢٠١١ ناشر أو مكان نشر معلوم،
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حساب تكلفة الحدث من خالل ضرب متوسط تكلفة وحدة الوقت من مجموعة المـوارد فـي   
  الوقت المقدر لهذا الحدث .  

 
  )١(الموجھ بالوقت مدخل المحاسبة عن التكالیف على أساس النشاطثالثا:  ممیزات   

  

 المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجـه بالوقـت  تقدير مدخالت نموذج يمكن * 
   ا.عيسر

عكس يبسهولة لالمحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت نموذج  يتم تحديث* 
  . تكاليف الموارداالختالف في ، و وامرالتغيرات في العمليات ، وتنوع األ

المحاسبة عن التكاليف على أساس النشـاط الموجـه بالوقـت    وذج غذية نمتيمكن  *
 المختلفـة  لـإلدارات نظمـة  تخطيط موارد المواقع أنظمة من بالبيانات المطلوبة له 

Enterprise Resource planning " وتعرف اختصارا بERP "يتفرع مـن هـذه   و
   Customer Relationship Managementعالقات العمـالء   دارة نظمة أنظمة ااال

تجميع البيانات على  هى أنظمة تعتمد   ERPمة ـــوأنظ . "CRM" وتعرف اختصارا ب
توظيفها في المنشـأة التـى    يتم  ضخمة  قاعدة بيانات واحدة  فيلمنظمة امن جميع ادارات 

تعتبـر  ف   CRMمة ـأما أنظ  .كنـمم الكبيرة احسن استخدام  استخدام مواردهاتسعي الى 
ـ  ومن. الكبرى ماتـمنظلعمل ال  الرئيس  العصب ـ وليات هـذا األ ئمس ـ  ةنظم وير ـتط

دة البيانات التي تحفظ معلومات عمالء الشركة بحيث تكون جميع العمليات التـي  ـــقاع
التي يتعامل  منظماتيستفيد الكثير من العمالء عند تطبيق الوتخصهم موثقة في هذا النظام. 

ولفترة زمنية طويلة تنشأ  منظمة ماا يتعامل شخص مع معها لنظام إدارة عالقة العمالء؛ فعندم
 منظمـة يتوقع العميل من الشركة خدمات أكثر من العميل الجديد، كمـا أن ال وعالقة بينهما 

توثيق هذه العالقة بشكل أكبر والمحافظة على اسـتمرارية   تها فيرغبتستفيد من هذا النظام ل
دمات أكثر لهذا العميل، وتكون له أفضلية في سوف تقدم خ منظمةجد أن النوالء العميل، هنا 

واحدا مـن   يعد نظام إدارة خدمة العمالءن أيمكن القول ، وبالتالى  جميع منتجاتها وخدماتها.
                                                 

 
  . ٢٨: ص  ٢٥، ص  مرجع سبق ذكرهد/ على جمدى سعد الغرورى ، )١(
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أهم الحلول التي تتيح متابعة نشاطات البيع والتسويق بحيث يعمل في الدرجة األولى علـى  
ين قاعدة بيانات متكاملة تستطيع عـن  جعل العميل محور االهتمام األساسي فيساعد على تكو

عمال المتابعة وفتح الحسابات للعمالء وحفظ كافة أطريقه المنشأة إنجاز كافة األعمال البيعية و
األحداث التي تتم بشكل يومي وإصدار التقارير وترتيب األعمال ومعاينة كفاءة الموظفين في 

ة الطيبة مع العميل. يضاف الى ذلك أن نظام أداء أعمال البيع وأداء القسم بأكمله وإبقاء العالق
ن يستغل بشكل كامل بحيث يكون التواصل مع العمالء عبره عن أخدمة العمالء يمكن  إدارة

طريق البريد االلكتروني والفاكس والرسائل النصية عبر الجوال مما يجعل الخدمة مجسـدة  
  ألساليب التواصل الحديثة.

من  اسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقتالمحصحة نموذج  إثبات* يمكن    
  خالل الرصد المباشر لتقديراته للوقت المستنفد لكل حدث.

مـع  المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت * يمكن أن يتعامل مدخل    
  العمليات.الماليين من 

 طاقة صراحة  ط الموجه بالوقتالمحاسبة عن التكاليف على أساس النشانموذج يتضمن  *   
 الطاقة غير المستغلة ، وهو مـا يسلط الضوء على المتاحة والمستغل منها مما الموارد 

  يوفر رؤية واضحة عن درجة كفاءة التشغيل .
اسـتخدام   المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجـه بالوقـت  يمكن لنموذج  *   

خصائص األحداث المختلفة دون زيادة في التعقيد معادالت الوقت الحتواء االختالف في 
  وبالتالى الحفاظ على سهولة تطبيق النموذج.

ربط  المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت* يمكن من خالل نموذج    
التكاليف بالصفقات واألوامر على أساس خصائصها المختلفة ، ومن ثم يمكن تطبيقه فى 

  تعقيدات تتعلق بالعمالء أو المنتجات أو األفراد .أى منشأة لديها 
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ة ل   ادات الموجھ ا:  االنتق اط    رابع اس النش ى أس الیف عل ن التك بة ع دخل المحاس ھ  م الموج
   )١(بالوقت

     االنتقاد األساسي لهذا المدخل هو اعتباره عامل الزمن أو الوقـت محـرك التكلفـة
قد يؤدى الى عجز متبنى هذا المدخل  األساسي والوحيد ، فيما يعنى التقييد ، وهو ما

فى منظمة ما عن تبرير استخدام الوقت كمحرك للتكلفة الستحالة اقامته عالقة السبب 
واألثر بين الموارد واألنشطة من ناحية واألنشطة وأغراض التكلفة من ناحية أخرى 

 استنادا لهذا المحرك. 

 كل حدث معين في نشاط الدارة أو  انتقاد اخر يتمثل في أن تقدير الوقت الالزم النجاز
قسم داخل المنشأة يدخل فيه عنصر التقدير الشخصي لفريق االدارة األمـر الـذى ال   

نظرا للشخصية تنتهى معه بصفة كاملة التشوهات في أرقام تكاليف األحداث المختلفة 
 .والتميز وعدم الموضوعية

   المرحلـة   وجـه بالوقـت  الم مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطألغى
الخاصة بتحديد األنشطة وهي الخطوة األولى من تصميم نظام مدخل المحاسبة عـن  

. وتعنى هذه الخطوة كما ذكرنا في الفصل الثانى  ABCالتكاليف على أساس النشاط  
من هذا  البحث حصر وتبويب األنشطة التى تؤدى فى المجاالت اإلنتاجية والتسويقية 

لالزمة النجاز المهام الخاصة بالمنشأة وتحديد الموارد الالزمـة ألداء  واإلدارية .. وا
 –كل نشاط مع تصنيف هذه األنشطة الى أنشطة تضيف قيمة وأخرى ال تضيف قيمة 

على ما سبقه مـن منـاهج    ABCوالتى تعد الميزة األساسية التى يتفوق بها مدخل 
ى لمعالجة المشاكل المتعلقـة  غير المباشرة. وكان األول تقليدية لتخصيص الـتكاليف

بتلك الخطوة السعى الى ايجاد نظام للمعلومات أكثر تكـامال ودقـة مـع االسـتعانة     
 هذه الخطوة . إلغاءبالوسائل التكنولوجية الحديثة بدال من 

  وفير ت في الموجه بالوقت المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطساهم مدخل ال ي
المحاسبة بشكل كامل ، ومثله فى ذلك مدخل وتقويم األداء  المعلومات الالزمة للرقابة

 . ABC عن التكاليف على أساس النشاط
                                                 

 
  . ١٨٨:  ١٨٤، ص ص   ع سبق ذكرهمرجد/ سامى جندى حممد على ، )١(
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PERFORMANCE FOCUSED ACTIVITY BASED COSTING

  

على األداء لتعظـيم  المركز  مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطجاء            
ـ   دخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط االستفادة من م دخل في ثوبـه األصـلي وم

 ىشمل تطبيق هذا المدخل ثمانوي .المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت 
   -: )١(خطوات هي كالتالى

  
  تحديد األنشطة األساسية :  -* الخطوة األولي :

فـي  دخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط مشابهة للخطوة األولي من موهي       
دخل المحاسبة عن التكاليف على أسـاس  ثوبه األصلي والغير موجودة في خطوات تطبيق م

طبيعة وسلوك أن . وتعد هذه الخطوة ضرورية لسببين رئيسيين هما النشاط الموجه بالوقت 
أن هـذ الخطـوة   و ن تلك الخاصة باألنشطة األخرى ، التكلفة الخاصة بكل نشاط تختلف ع

   الزمة عند تخصيص التكاليف لألنشطة المختلفة .
  

 تحديد الموارد الالزمة النجاز كل نشاط  -* الخطوة الثانية :

دخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الى أنه فى ظل م اإلشارةوهنا تجدر 
رد الالزمة النجاز األنشطة حال الفشل فى التخصيص في ثوبه األصلي ، يتم تخصيص الموا

والتــى تحـددها   على أساس نسبة الوقت المستنفد لكـل نشــاط    -يتم  -الفعلى للموارد 
الشخصية مع منفذى هـذه األنشطة من عمال وموظفين وقوائم االستقصاء التى  المقـابالت

 لهم. إرسالهايتم 

الموجه بالوقـت يـتم    ليف على أساس النشاطدخل المحاسبة عن التكاموفي ظل         
استخدام مفهوم الطاقة العملية وتحدد بوحدات الزمن وذلك لنشاط قسم معين على أن يـتم  
تحديد مقدار الوقت المستنفد لحدث ما داخل هذا النشاط بواسطة فريق االداراة المسـئول  

                                                 
 
  . ٢١٢:  ١٨٨، ص ص   املرجع السابق)١(
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من األحداث داخل نشـاط      وذلك تمهيدا لحساب مقدار الوقت المستنفد االجمالى لهذا النوع 
  ذلك القسم .

المركـز علـى األداء    دخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطمأما في ظل         
تحديد نوعية الموارد الالزمة النجازه من متغيرة منفذى كل نشاط من عمال وموظفين فيتولى 

التبعية النجاز نوعيات األحداث مرنة وثابتة ملزمة وكمية المورد المحدد النجاز هذا النشاط وب
. وهنا ليس شرطا أن يكون هذا المورد هو الزمن حيث قد يكـون كميـة   .المختلفة داخله  

الخامات المباشرة ، أو أى مقياس آخر مالئم شريطة أن يحقق عالقة السبب واألثـر بـين   
بالمرونة . المورد المستهلك وغرض التكلفة المعنى، وهو ما يؤدى الى اتصاف هذا المدخل 

كما أن تحديد كمية هذا المورد يكون مستندا لمعلومات مستقاة من نظام المعلومات بالمنشـأة  
وخاصة نظام المعلومات المحاسبية أو معلومات متوافرة عن قوة العمل بالمنشأة ما يوفر لهذا 

عـن  خفف ) اآلثار الناتجة يل ( أو على األقل يزالمدخل صفتى الموضوعية والتوثيق ، وي
، ويخفض الوقت والتكلفة تعارض المصالح فى تقدير األوقات الالزمة إلنجاز المهام المختلفة 

المستنفدة في تجميع المعلومات المناسبة عن نوعية وتكلفة الموارد المسـتنفدة فـى انجـاز    
  األنشطة المختلفة . 

  
  : قياس معدل تكلفة استهالك كل مورد بمعرفة كل نشاط -الخطوة الثالثة : *

المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط فى ثوبه األصـلى يتحـدد    مدخلظل فى         
  المعدل الفعلى لكل نشاط بنسبة الوقت المستنفد بمعرفة القائمين على أدائه .

المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت فإنه يـتم   مدخلفى ظل و         
وحدة الزمن من طاقة موارد قسم معين ، بقسمة تكلفة الموارد الممثلة تحديد معدل وحيد لتكلفة 

  للطاقة العملية لهذا القسم على وحدات هذه الطاقة العملية معبراً عنها بوحدات الزمن (الوقت).
المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز على األداء يتم  مدخلفى ظل أما          
علية لكل نشاط على حدة وذلك من خالل المعلومات المستقاه من نظـام  ت تكلفة فالتحديد معد

   المعلومات المحاسبية عن تكلفة الموارد الفعلية وسلوكها .
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  قياس تكلفة كل نشاط  -* الخطوة الرابعة :
المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز على األداء يتم قياس  مدخلفى ظل         

  م ـم تتـعلى أساس سلوك تكلفة الموارد المستنفدة فى أداء هذا النشاط ومن ث تكلفة كل نشاط
  على النحو التالى : سايعملية الق

  :غير المباشرةمتغيرة التكاليف المرنة المجموعة األولى : تكاليف النشاط من الموارد 
من  يف غير المباشرةمن الموارد المرنة متغيرة التكالتحديد التكلفة الفعلية للنشاط يتم         

   -معادلة :خالل هذه ال
الوحدة سعر × المستنفدة فى إنجاز النشاط بالفعل المرن التكلفة الفعلية = عدد وحدات المورد 

  لمورد . من هذا االفعلى 
يمكن تطبيق إحدى الطرق الخمس وهنا المجموعة الثانية : تكلفة الموارد الثابتة الملزمة : 

  التالية : 
  صيص على أساس التكاليف المرنة :خألولى : منهج التالطريقة ا

مـات  تكلفة تكنولوجيا المعلو، و ليةآلالطاقة الثابتة مثل تكلفة اوفى هذه الحالة تعامل التكلفة 
نشطة المستفيدة منها على أساس إجمالى التكلفة ألوغيرها كتكاليف مشتركة يتم توزيعها على ا

ة هنا تشمل تكلفة المواد المباشرة ، وتكلفة العمل المباشر ، .. والتكلفة المرنالمرنة لكل نشاط 
  . كاليف غير المباشرةالت و

  صيص على أساس محرك التكلفة :خالطريقة الثانية : منهج الت
وفى هذه الحالة يتعين على مدير التكاليف أن يختار أفضل محرك تكلفة لكل نشاط ، وذلك   

لمعلومات المحاسبية ، أو المعـارف المكتسـبة ، أو   بناء على المعلومات المتاحة من نظام ا
  الخبرة السابقة ، أو الطرق اإلحصائية المناسبة .

  الطريقة الثالثة : طريقة المتوسط المرجح 
محرك التكلفة المحدد لمورد معين أن يعكـس  ويتم تبنى هذه الطريقة عندما يتعذر على   

ين وزنـاً  يعوفقا لطريقة المتوسط المرجح ت يتم، .. وهنا االستهالك الحقيقى له فى األنشطة 
 معيناً لكل نشاط تبنى تقديراته على أهمية وكمية الموارد المستهلكة فى إنجاز هذا النشـاط . 

األوزان مدى تعقد عملية إنجاز النشـاط ،   تلكبناء على أساسها من االعتبارات التى يمكن و
  تهلكة بمعرفته .ومقدار الوقت الالزم ألدائه ، وكمية الموارد المس
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  الطريقة الرابعة : صافى القيمة الممكن تحققها :
صيصها للتكاليف الثابتـة الملزمـة لألقسـام    خوهذه الطريقة ال تعتمد فى ت          

، وإنما تستند أيضا إلى مقدرة النشاط على  وأهميتهاعلى تكلفة الموارد المستنفدة  واإلدارات
الوصول إلى هذه التقديرات قد يبدو مهمة صعبة مـن  أن رغم و واألرباح . اإليراداتتوليد 

للموظفين والمديرين الذين هـم   اميسورأمرا وجهة نظر المحاسبين ، إال أنها فى الحقيقة تعد 
  فى الحقيقة على دراية كاملة بكل وظيفة أو مهمة.

  الطريقة الخامسة : نموذج القرار متعدد األسس ( المعايير ) :
فى الحاالت التى يكون لدى القسم محركات عديدة لتكاليفـه كميـة   ذج هذا النموويستخدم   

   ووصفية .
اختيار أى من هذه الطرق الخمـس يعتمـد علـى كميـة     شارة الى أن اال تعيني أخيرا ،   

المعلومات المتاحة ، وتفضيل اإلدارة المسئولة لطريقة معينة ، ودرجة الدقة المرغوبة فـى  
   مدى تناسب تكاليفها مع منافعها . أى ادية تطبيق كل طريقة صيص التكاليف ، ومدى إقتصخت
  
  الخطوة الخامسة : حساب المعدل المعيارى لتكلفة النشاط :*

الخطوة ليست موجودة فى نظام المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط فـى ثوبـه    هوهذ
الوقت ، إال إنها المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجه ب مدخلاألصلى ، وال فى 

 .المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز على األداء  مدخلتعد خطوة أساسية فى 
ويمكن الوصول إلى تقديرات المعدالت المعيارية لألنشطة بأساليب عديدة منها أساليب قياس 

حصـائية  األسـاليب اال و ،ليات السوق ، والمقارنة المرجعية الداخلية والخارجية آوالعمل ، 
تقديرات هذه المعـدالت المعياريـة   عند تحديد وينبغى  كتحليل االنحدار والسالسل الزمنية .

استبعاد أثار التغيرات الموسمية ، والتلف غير العادى ، واختالف المواقع الجغرافيـة ، وأى  
دقيقة .وهذه الخطـوة تسـتهلك   حتى تكون آثار أخرى ألى عوامل أو متغيرات غير عادية 

   تقويم العمليات المختلفة.ة اال أنها ضرورية لوقتاً وتتسبب فى تحمل تكلفعة الحال بطبي
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  ة : حساب التكاليف المحملة لألنشطة :دسالخطوة السا*
المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط  مدخلوهذه الخطوة شبيهة بما يتم عمله فى ظل   

عن التكاليف على أساس النشاط المركز على المحاسبة  مدخلالموجه بالوقت ، بيد أنه فى ظل 
األداء تتم التفرقة بين الموارد المرنة والموارد الملزمة ( الثابتة ) عند إجـراء مثـل هـذه    

كما أن محرك التكلفة المستخدم في حساب التكاليف المحملة وتخصيص التكاليف  الحسابات .
  . غير المباشرة الفعلية قد اليكون قائما على عنصر الوقت

والخطوة األولى فى هذا الخصوص هى تحديد الكمية المعيارية للموارد التى ينبغى استنفادها 
صصة لنشـاط معـين   خلموارد المرنة المالمحملة لتكلفة الويتم حساب  .إلنجاز نشاط معين 

  بالمعادلة التالية :
لمعيارية للمـورد  صصة لنشاط معين = ( الكمية اخلموارد المرنة المالمحملة لتكلفة ال        

  السعر المعيارى لوحدة المورد ) .× كمية العمل المنجزة × والمطلوبة للنشاط 
المستوى الذى سيتم على وحدات أما بالنسبة للموارد الثابتة الملزمة ، فانه ينبغى أوال تقرير 

مسـتوى الطاقـة   تحدد عنـد  فى الغالب  ى، وه الخاصة بهاموازنة الأساسه وضع تقديرات 
مة التكـاليف  بقسيتم حساب معدل السعر المعيارى ثم  .الحاكم لهذه التكاليف عنصرلللية العم

بتلـك  للعنصر الحاكم لهذه التكـاليف  بالموازنة على وحدات المستوى المقرر  لنشاطالمقدرة ل
  الموازنة .

قـررة  وبناء على ذلك تكون تكلفة الموارد الثابتة المحملة لنشاط معين = الكمية المعيارية الم
  السعر المعيارى لوحدة المورد ( من الموازنة ) .× كمية العمل المنجز × لوحدة العمل 

  قياس وتحليل انحرافات التكاليف غير المباشرة :ة : بعالخطوة السا*
المحاسبة عن التكـاليف علـى أسـاس     مدخلوهذه الخطوة أيضا ليست موجودة فى كل من 

المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجـه   مدخلالنشاط فى ثوبه األصلى ، وال فى 
المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز على  مدخلبالوقت إال أنها تعد أساسية فى 

    كن من تقويم مدى كفاءة أداء اإلدارة لوظائفها المختلفة .التم األداء وذلك حتى يتم
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  : قياس إنتاجية كل نشاط : ثامنةالخطوة ال*
مـدى كفـاءة   عنى تفالكفاءة معا . أما  الفعاليةوالكفاءة تساوى االنتاجية المعروف أن 

بينمـا   الت .خالمـد المخرجات إلى االدراة فى استغالل الموارد المتاحة لها ، وتقاس بنسبة 
يمكن وفي هذا المجال ،  الفعالية تقيس مدى النجاح فى الوصول إلى األهداف المقررة مقدما .

مدى الكفاءة فى يبين انحراف الكفاءة . وبالتالى فان  فاءة المورد مقابلة لكفاءة النشاطاعتبار ك
ساوى مجموع انحرافى السـعر والكميـة   ومن ثم فانه ياستغالل الموارد فى إنجاز األنشطة 

ـ  .معين لنشاط  ذا أما فعالية النشاط فيمكن قياسها من خالل حساب انحراف الطاقة الخاص به
انحراف الفعالية مدى نجاح مدير التخطيط فى تحقيق األهداف المقررة .ين ويب النشاط .


  المركز على األداء مدخل المحاسبة عن التكالیف على أساس النشاطممیزات 
  مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط تنوع محركات التكلفة التى يستخدمها

سبة عن التكاليف على أساس النشاط مدخل المحامثله في ذلك مثل  المركز على األداء
مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط وذلك على عكس في ثوبه األصلي 

 وجه بالوقت. الم

 المرحلـة   ركز على األداءالم مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط أبقي
لى أساس مدخل المحاسبة عن التكاليف عمثله في ذلك مثل الخاصة بتحديد األنشطة 

مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس في ثوبه األصلي وذلك على عكس النشاط 
 وجه بالوقت. النشاط الم

   في توفير  ركز على األداءالم المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاطيساهم مدخل
مدخل المحاسبة متفردا بذلك عن  المعلومات الالزمة للرقابة وتقويم األداء بشكل كامل

مدخل المحاسبة عن التكاليف على في ثوبه األصلي وعن التكاليف على أساس النشاط 
  وجه بالوقت. أساس النشاط الم

   
  ركز على األداءالم مدخل المحاسبة عن التكالیف على أساس النشاطاالنتقادات الموجھة ل

  المحاسبة عن التكاليف على أسـاس النشـاط   تقدير مدخالت نموذج يمكن ال
   ا.عيسرعلى األداء ركز الم
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  ركز على المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المنموذج  يتم تحديثال
االخـتالف  ، و وامرعكس التغيرات في العمليات ، وتنوع األيبسهولة ل األداء
 . تكاليف المواردفي 

  أكثـر   مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز على األداء
في ثوبه األصلي لمحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط مدخل اتكلفة من 

وجه بالوقت وذلك لتنوع مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المو
وجـه  مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الممقارنة بمحركاته 
  واستخدامه فى قياس تكلفة كل نشاط فعليا ومعياريا .   بالوقت 

  



  
  
  
  

  
  

 


  



   


  
ساسيات تطبيق أ سيناريو مقترح لبيان 

ABC بإحدى الشركات الصناعية 
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C


غير المباشرة فى  كاليفقام الباحث فى هذا الفصل برصد تطبيق أسلوب تخصيص الت  
ة بالقليوبية العاملـة فـي مجـال    ظظل االتجاه المتعارف عليه في شركة قها لألغذية المحفو

ى لهذه الصناعات الغذائية . كما قدم الباحث بعض التعديالت التى يقترحها لتحسين النظام الت
  غير المباشرة على أساس النشاط .  كاليفالشركة فى ضوء أسلوب تخصيص الت

استقر الباحث على اختيار هذه الشركة لتكون محل الدراسة التطبيقية نظرا ألهميـة   وقد    
) في مجال صناعة األغذية المحفوظة .. حيث  ABCالمبنية على األنشطة (  كاليفالتمحاسبة 

مدخالت قطاع الصناعات الغذائية والتى ظهرت بوضوح أسعار ستمرة في إن االرتفاعات الم
في اآلونة األخيرة بسبب أزمة الغذاء العالمية هي سبب طبيعي لما تواجهه هذه الصناعات من 

منتجاتها لرغبتهم في الحصول عليها بكفاءة وجودة عالية  ىمستهلكعاتق  تقع علىضغوطات 
تتمتع بخصوصية عن سواها من  ركات التصنيع الغذائيش معقول . أضف الى ذلك أن سعروب

ال تقوم بإنتاج سلع يمكن االحتفاظ بمخزونها لفتـرة   فإنهاكثر أالمنشآت الصناعية، وبوضوح 
. ولهذا ، فإنه البد للشركة العاملة  سريعاطويلة ، كما أن المستهلك يكتشف جودتها أو عيوبها 

رضـي  يدرجة ممكنة بهدف مراعاة تقديم منـتج   ترشيد قراراتها ألقصىمن في هذا المجال 
المستهلك في كل ما يتعلق به من جودة وسعر واال توجه الى انتاج شركة اخـرى وبالتـالي   

مستقبال. وحتى يحقق هذا القطـاع   ةموجودة بالفعل أو منتظر اتإيرادضياع فرصة تحقيق 
ة مع ضمان جودته مع األخذ تكلفمنخفض الالغاية من وجوده والمتمثلة في تقديم منتج غذائي  

بعين االعتبار تحقيق هامش ربح معقول فال بد من وجود نظام رقابة جيد علـى العمليـات   
 كاليفنظام محاسبة التأن  إدراكمع و . كاليفالتشغيلية والذي يمكن تحقيقه من خالل ضبط الت

كلفة بشكل فعال ، هداف ممثلة في إدارة التأن يحقق ثالثة أالصناعات الغذائية يجب  في قطاع
، وأن وتمكين المنشأة من تعظيم مواردها، وبيان فرص التطوير المستمر للعمليات التشغيلية 

هداف يتعـين  ألالتقليدية.. فانه لتحقيق هذه ا كاليفهذه األهداف ال تتحقق باستخدام أنظمة الت
ائية نظرا لما على أساس النشاط بشركات الصناعات الغذ كاليفتطبيق مدخل المحاسبة عن الت

  التكلفة. حركاتيتمتع به من قدرة على تحليل وفهم االنشطة وم

  -ومن هذا المنطلق ، رأى الباحث تقسيم هذا الفصل الى مبحثين هما :
  شركة قها  في غير المباشرة كاليفتخصيص الت أسلــوبالمبحث األول : 
  .لألغذية المحفوظة                 
  .شركة قها لألغذية المحفوظة يف ABCساسيات تطبيق بيان أالمبحث الثانى : 
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  اِّـبحث األول

  أسلــوب تخصيص التكاليف غ اِّـباشرة َّـ شركة قها

  لألغذية اِّـحفوظة
  أوال : مجتمع الدراسة التطبیقیة:

  
 لشركة قها لألغذيـة   كاليفاعتمدت الدراسة التطبيقية للبحث على استخدام بيانات الت

 .٢٠٠٨/٢٠٠٩اإلنتاج للسنة المالية  كاليفالمحفوظة من تقارير ت
   بداية يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة قها التى تحمل اسمها ، وهى مدينة زراعية

 . محافظة القليوبيةوصناعية تتبع مركز طوخ 
   خصخصتها عام  تقد تم ١٩٦٨كانت شركة قها لألغذية المحفوظة التى انشئت عام

.. حيث قام   ٢٠٠٧في عام  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون اال أنها عادت لمظلة ال ١٩٩٨
مليون جنيه وتبلغ طاقته االنتاجية  ٢٣المستثمر الخاص أنذاك بشراء خط انتاج  تكلفته 

طنا يوميا لتصنيع الطماطم رغم ان الشركة لم تكن تحتاج الي مثل هذه الطاقة  ٧٥٠
ن عمل اسـتثمار فـي   مما تسبب في عدم تشغيل الخط بالطاقة الكاملة ، فيما كان يمك

وتوجيه باقي االستثمارات الي مخازن تجميد وعربات تبريد  يوميا ،طن  ١٠٠حدود 
 نشطة غير المخططة.ألوعمل منافذ توزيع بدال من ا

   تتبع شركة قها لألغذية المحفوظة حاليا الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وهي
 ابعة لوزارة اإلستثمار .شركة مساهمة مصرية وإحدى الشركات القابضة الت

  
  

  فى الشركة: كالیفثانیا : أسباب اختیار نشاط الت
  
مناسب من البيانات التـى   قدرمن حيث توافر  بحثانطباق معايير االختيار لمجال ال -١

 تساعد على تحقيق درجة مناسبة من التعمق  لدراسة معظم الجوانب وتغطيتها.
 كاليفلالزمة حيث تم االستعانة بقسم التتعدد وتنوع مصادر الحصول على البيانات ا  -٢

والفنيـة وهمـا مـا     كاليفيةوأيضا بالقسم الهندسى فى الشركة لتفهم كال الدورتين الت
ى المطبق حاليا بشركة قهـا  كاليفيلزمان فى بيان أوجه التميز والقصور فى النظام الت

 لألغذية المحفوظة .
 غير متجانس .  االشركة مزيج إنتاج -٣
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  : سیناريو المقترحمحددات الثالثا : 
  

ن للشركة أاقتصرت الدراسة على شركة قها لألغذية المحفوظة بشكل عام .. حيث      
  .٣٠/٦/٢٠٠٩الى  ١/٧/٢٠٠٨د عن الفترة المالية يمصانع عدة وبالتحد

  
  : بیانات شركة قھا لألغذية المحفوظة رابعا :

  
  ) ٣(جدول رقم 

   "غذية المحفوظةالبيانات األساسية لشركة قها لأل"

 القليوبيةمحافظة  -مدينة قها   المقر الرئيسى: 

 ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون لشركة مساهمة مصرية خاضعة ل  الشكل القانونى: 

 نوع النشاط: 

تصنيع وتعليب وتجميد وحفظ المـواد الغذائيـة (نباتيـة     
وحيوانية) وتصنيع وتعبئـة وتغليـف وتـداول وتوزيـع     

وخدمات صناعة وحفظ المواد الغذائيـة  مستلزمات اإلنتاج 
وكذلك القيام بكافـة األنشـطة التـى تخـدم      اواإلتجار فيه

وتصـدير   اسـتيراد مـن  بها المجاالت السابقة وما يرتبط 
وشحن وتخليص جمركى وغيرها من العمليـات األخـرى   

 المكملة لتلك األنشطة

  رأس المال المصرح  
 : به 

 مليون جنية مصرى 80 

 مليون جنية مصرى 50  ال المدفوع:رأس الم 

  رئيس مجلس اإلدارة  
 والعضو المنتدب: 

 للواء/ فيصل محمد عبد اهللا عبودا 
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  ) ٤جدول رقم (
  " شركة قها لألغذية المحفوظةهيكل رأس مال "



  نسبة المساهمة %  قيمة األسهم  عدد األسهم  البيـــان
       حصص المال العام  :أوالً 

ــركة اا ــةلشـ  لقابضـ
 للصناعات الغذائية

  
  مليون سهم  ٥

  
 مليون جنيه ٥٠

  
100% 

  -  -  - ثانياً : مساهمون أخرون 
 %100 مليون جنيه ٥٠ مليون سهم ٥ اإلجمالي

  
  ) ٥(جدول رقم 

  " شركة قها لألغذية المحفوظةلأهم المؤشرات المالية واإلقتصادية "
 

  
  
  
  

   
  
  
  

 

 2008/2009 2007/2008 2006/2007 الوحدة البیان
الفترة من 

١/٧/2009 
حتى 

30/9/2009 

 ملیون صافى األرباح  
 ق ض 0.2 )5.6( )18.5( )6.8( جنیه

ملیون  المحلیةالمبیعات   
 16.4 52.2 23.4 44 جنیه

ملیون   الصادرات  
 9 31.9 13.3 24.98 جنیه

 ملیون األجور  
 4 19.2 10.6 18.76 جنیه

 932 802 1588 1628 عامل عدد العاملین  

 الوحدات اإلنتاجیة
األسبتك {مركـزات   -محافظة القلیوبیة: مصنع قھا (معلبات المربى والعصائر والمجمدات وعلب الصفیح

 مخلالت). - {طماطم
 محافظة األسكندرية : مصنع الطابیة (معلبات المربى والعصائر والبقولیات). 
ر والبقولیات) ، مصنع رشید (عصائر زجاجات وبرطمانات محافظة البحیرة : مصنع التحرير (معلبات العصائ 

 مربى).
عصـائر) ، مصـنع القـرين     -وبرطمانـات مربـى   -معلبـات   -محافظة الشرقیة: مصنع أبو كبیر (المجمـدات   

 شربات). – (عجوة

 اھم المنتجات
 جمیع أنواع العصائر الطبیعیة . 
 جمیع أنواع المربات من الفواكة الطبیعیة. 
 زات الطبیعیة لجمیع أنواع العصائر.المرك 

 جمیع أنواع الخضروات المعلبة والبقولیات ( الفول المدمس و العدس األصفر ).  
 جمیع أنواع الخضروات المجمدة .  

 الشربات. – العجوة  
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  لألغذية المحفوظة خامسا : النظام االنتاجي لشركة قھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لشركة قها لألغذية المحفوظة إلنتاجيا)  النظام ١شكل رقم (
  هذا وتنتج الشركة عشر مجموعات من المنتجات المتجانسة بيانها في الجدول التالى :

    )٦جدول رقم (    
  "٣٠/٦/٢٠٠٩ إلى ١/٧/٢٠٠٨كمية اإلنتاج بالكيلو جرام خالل المدة من "

 الكمية الصنف      
   ٥٣٥٥٥٣٣.٧٤٠ العصائر
 ٢١٦٨٤٨١.٠٨٠ المربات
 ٢٠٢٥٣٢.٤ الخضار
 ١٠٣٤٥٠٩.٧٢٠ الطماطم
 ١٦٣٨٧٢ المجمدات
 ٣١٥٩٤٥.٥٧٠ البقول

 ١٥٩٧١٣.٢ العجوة
 ٥٧٤٨٣٠ االسبتيك
 ٢٠٦٨٩٠.٥٦ المخلالت
 ٦٢٩٠٠٢.٥٠٠   الشربات

 ١٠٨١١٣١٠.٧٧ اجمالى االنتاج

اطم أو ما تعرف بالصلصة  المعلبة في علب صفيح أو برطمانات ذات مستوى م: الطمالحظة 
% ، بينما االسبتيك هي أيضا صلصة لكن تعبأ في براميل وذات مستوى ٢٥% أو  ٢١تركيز 
  % .  ٣٨% الى ٣٦تركيز 
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  :قھا لألغذية المحفوظةفي شركة  كالیفسادسا : قوائم الت

  )٧جدول رقم (
لألغذية  بشركة قها  ٣٠/٦/٢٠٠٩ إلى ١/٧/٢٠٠٨بالجنيه عن المدة من  اإلنتاجبيان تكلفة "

 "ةالمحفوظ

 الصنف
الخامات 
  الزراعية

المستخدم من 
 االنتاج غير التام

 المواد األولية صنع عادةإ

 ١٨٤٧٣٩٣.٩٨٠ ٢٩١٨٤.٨٣٩ ٥٩٣٧١٨٣.٣٧٧ ٩١٨٠٥١.٨٨٢ العصائر

 ٣٩٩٤٩٦٨.٤٣٤ ١٤٣٢٤٥.٦٤٠ ٩٥٥٣١٩.٩٣٤ ٣١٣٥٨٠.٦٥٦ المربات

 ١١٢٨٠.٩٤٧ ٥٣٠١٠.٠٤٢ ٤٧٣٣.٧٩٦ ٢٥٠٨٩.٠٤٨ الخضار

 ٦١٨١.٧٥٩ ٢٥٠٤٧.١٤٧ ٣٣٨٨٢٤٠.٢٩٩ ٩٧٨٥٤.٠٦٩ الطماطم

 ١٧٣.٠٩٦ ١٥٠٤.٣٠٠ ٧٦٨٤.٢٠٨ ٥٦٩٧٥.٧٠٠ المجمدات

 ١٢١٢٧.٥٣٧ ١٦٠٦.١٦٩ ٢٤٤١٨.٨٣٨ ٢٢٠٨٠٠.٧٨٤ البقول

 ٢٩٢.٤١٦ ٣٦٧٨٩.٠٦٨ - ٢٨١٩١٧.٠٤٠ العجوة

 - - - ٢٠٤٠٤٢٧.٥٠٨ االسبتيك

 ٦٠٥٥.٥١٢ ١٦٥١.٣٠٠ ١٣٧٣٨١.١٠٥ - المخلالت

 ١٠٥٢١٤٠.٦١٤ ١٨٣٤.٥٧٣ - -  الشربات

 ٦٩٣٠٦١٤.٢٩٥ ٢٩٣٨٧٣.٠٧٨ ١٠٤٥٤٩٦١.٥٥٧ ٣٩٥٤٦٩٦.٦٨٧ اجمالى
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 ):٧تابع جدول رقم (

 علب وأغطية الصنف
اجمالى تكلفة   التعبئة والتغليف 

 المواد
 األجور المباشرة

 ١٩٥٠٨٠٧.٩٨٧ ٢٤١٠٦٦٠٩.٥٦٩  ٣٠١٢٢٩٧.٨٧٣ ١٢٣٦٢٤٩٧.٦١٨ العصائر

 ٣٢٢٣١٨.٦٥٧ ٨٩٠٤٦١٣.٢٨٤  ٢١٢٤٣٣٦.٢٨٤ ١٣٧٢٦٦٢.٩٤٤ المربات

 ٢٠١٧٨.٥٧٠ ٢٤٣٧١٦.٢٢١  ١١٢٨٣.٩٤٨ ١٣٨٣١٧.٨٣٢ الخضار

 ١٩٠١٠١.٩٠٤ ٥٧٧٧٠٨٤.٠٠٤  ٧٤٨٨٧٤.٠٧٠ ١٥١٠٨٨٦.٦٦٠ الطماطم

 ١٣٧٧٤.٤٦٥ ٧٩٥٠٥.٢٣٧  ١٣١٦٧.٩٣٣ - المجمدات

 ٨٤٣٠٥.٥٥٢ ١١٩٣٠٤٨.٩٠٢  ٦٨١٠١.٢٥٤ ٨٦٥٩٩٤.٣٢٠ البقول

 ١٢٣٤٨.٧٢١ ٣٥٢٧٨١.٢٥٤  ٣٣٧٨٢.٧٣٠ - العجوة

 ٣٤٤١٩.٢٨٣ ٢٠٨٩٦٧١.٢٩٤  ٤٩٢٤٣.٧٨٦ - االسبتيك

 ٥٠٤٠٦.٣٤٢ ٣١١٨٧١.٢٣٩  ١٦٦٧٨٣.٣٢٢ - المخلالت

 ٩٧٢٥٨.٣٣١ ١٥٧٥٨٤٠.٣٦٢  ٥٢١٨٦٥.١٧٥ -   الشربات

 ٢٧٧٥٩١٩.٨١٢ ٤٤٦٣٤٧٤١.٣٦٦  ٦٧٤٩٧٣٦.٣٧٥ ١٦٢٥٠٣٥٩.٣٧٤ اجمالى

  

 مباشر كاهال مصروفات صناعية الصنف
                          

  التكلفة الصناعية
 

 ٣٥٧٥٧٤٧٣.٥٣٤ ٣٣٧٠٤.٤٢٠ ٩٦٦٦٣٥١.٥٥٨ العصائر

 ١٢٧٩٨٤٢٣.٩٥١ ١٠٨٩.٩١٥ ٣٥٧٠٤٠٢.٠٩٥ المربات

 ٣٦٢٦٣٥.٤٩٣ ١٠١٤.٥٣٠ ٩٧٧٢٦.١٧٢ الخضار

 ٨٢٨٤٣٧٠.١١٨ ٦٦٩.١١٥ ٢٣١٦٥١٥.٠٩٥ الطماطم

 ١٢٥٦٤٠.٨٤١ ٤٨٠.٨٥٤ ٣١٨٨٠.٢٨٥ المجمدات

 ١٧٥٧٢٤٠.٤٥٩ ١٤٩٣.١٣٦ ٤٧٨٣٩٢.٨٦٩ البقول

 ٥٠٦٥٨٩.٤٢١ - ١٤١٤٥٩.٤٤٦ العجوة

 ٢٣٧٤٤٢٥.٢١٨ ١٠٤٩٨.١٤٢ ٢٣٩٨٣٦.٤٩٩ االسبتيك

 ٤٨٧٣٣٢.٧٨٧  ١٢٥٠٥٥.٢٠٦ المخلالت

 ٢٣٠٤٩٨٤.٦٠٤  ٦٣١٨٨٥.٩١١  الشربات

 ٦٤٧٥٩١١٦.٤٢٦ ٤٨٩٥٠.١١٢ ١٧٢٩٩٥٠٥.١٣٦ اجمالى



  الدراسة التطبيقية                                                                                                                                     
  

 الفصل الرابع
   

 

٧٦ 
 
 

  :بالشركة كاليفة التوفق بيان قسم محاسب ٧وفيما يلي توضيح لبعض البنود في جدول رقم 
  
اجمالى تكلفة المواد = تكلفة الخامات الزراعية + تكلفة المستخدم من االنتاج غير التام +  -١

تكلفة اعادة الصنع + تكلفة المواد األولية + تكلفة علب وأغطية + تكلفة التعبئة والتغليف 
  (المباشرة+ غير المباشرة) .

المواد + األجور المباشرة + مصـروفات صـناعية +   التكلفة الصناعية = اجمالى تكلفة  -٢
  اهالك مباشر  .

  

  )٨جدول رقم (
  عن الفترة بشركة قها لألغذية المحفوظة غير المباشرة الصناعية التكاليف "
  كيلو جرام ١٠٨١١٣١٠.٧٧كمية االنتاج  - "٣٠/٦/٢٠٠٩ إلى ١/٧/٢٠٠٨من 

  
  

 حسابات االستخدامات
 

 المصروفات الصناعية

 ٩٣٨٦٥٦٥.٧٨٦ ٣١ح/

  * وقود
  * قطع غيار

  * مواد ومهمات
 * أخرى 

١٦١٤٤٢٠.٣٧٧ 
٢٢٧٩٩٧٣.٥٣٨ 
٣١٢١٩٨.٢٦٢ 

١٢٣٨٨١٩.٢٤٥ 
  ٥٤٤٥٤١١.٤١٢  ٣٢ح/ ىاجمال

  ٣٣* ح/ 
 * االهالك

٢١٠٢٥٣٨.٤٤٩ 
٣٦٤٩٨٩.٤٨٩ 

 ١٧٢٩٩٥٠٥.١٣٦ جمالىال*ا
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  :بالشركة اليفكوفق بيان قسم محاسبة الت ٨وفيما يلي توضيح لبعض البنود في جدول رقم 
  بالشركة ومنها المباشرة وغير المباشرة . أما األجور غير  األجورحساب هو  ٣١ح/ -١

  المباشرة فتخص المشرفين من مهندسين وغيرهم وفنيي الصيانة وعمال الورش      
  حدات البخار والغاليات .. الخ .والميكانيكية والكهرباء والعمال القائمين على      

  حساب المواد .هو  ٣٢ح/ -٢
  خاص بالمستلزمات الخدمية من الغير أى الخدمات المؤداة من قبل الغير للشركة. ٣٣ح/ -٣
  -أسس توزيع المصروفات الصناعية على منتجات الشركة :  –٤

  ) .٦+٥) يتم حصر جميع المصروفات الصناعية على مستوى الشركة (١-٤(
روفات الصناعية السابق تحديدها على ) تحديد معامل التحميل وهو نتاج قسمة المص٢-٤(

  اجمالى قيمة المواد المباشرة على مستوى خطوط انتاج الشركة .
) يتم ضرب معامل التحميل في اجمالى قيمة المواد المباشـرة لكـل خـط انتـاج     ٣-٤(

الصناعية غير المباشرة الخاصـة بكـل منـتج مـن      كاليفتللحصول على ال
  المنتجات.    

  
   )٩جدول رقم (

إلى  ١/٧/٢٠٠٨شركة قها لألغذية المحفوظة عن الفترة من متوسط التكلفة الصناعية للوحدة المنتجة ب "
٣٠/٦/٢٠٠٩ "  

  

 الصنف
                            

  التكلفة الصناعية
 

 للوحدة متوسط التكلفة الصناعية الكمية المنتجة بالكيلو جرام

 ٦.٦٧٦٧٣٣٨ ٥٣٥٥٥٣٣.٧٤٠ ٣٥٧٥٧٤٧٣.٥٣٤  العصائر

 ٥.٩٠٢٠٢٢٤ ٢١٦٨٤٨١.٠٨٠ ١٢٧٩٨٤٢٣.٩٥١ المربات

 ١.٧٩٠٥٠٦ ٢٠٢٥٣٢.٤ ٣٦٢٦٣٥.٤٩٣ الخضار

 ٨.٠٠٨٠١٥٧ ١٠٣٤٥٠٩.٧٢٠ ٨٢٨٤٣٧٠.١١٨ الطماطم

 .٧٦٦٧٠١ ١٦٣٨٧٢ ١٢٥٦٤٠.٨٤١ المجمدات

 ٥.٥٦١٨٤٥٥ ٣١٥٩٤٥.٥٧٠ ١٧٥٧٢٤٠.٤٥٩ البقول

 ٣.١٧١٨٦٩٤ ١٥٩٧١٣.٢ ٥٠٦٥٨٩.٤٢١ العجوة

 ٤.١٣٠٦٥٦٣ ٥٧٤٨٣٠ ٢٣٧٤٤٢٥.٢١٨ االسبتيك

 ٢.٣٥٥٥١٠٠١ ٢٠٦٨٩٠.٥٦ ٤٨٧٣٣٢.٧٨٧ المخلالت

 ٣.٦٦٤٥٠٧٨ ٦٢٩٠٠٢.٥٠٠ ٢٣٠٤٩٨٤.٦٠٤  الشربات

  ١٠٨١١٣١٠.٧٧ ٦٤٧٥٩١١٦.٤٢٦ اجمالى
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  :الخدمات التسويقية بالشركة  كاليفت
   )١٠جدول رقم (

إلى  ١/٧/٢٠٠٨قها لألغذية المحفوظة عن الفترة من تكاليف الخدمات التسويقية بشركة  "
٣٠/٦/٢٠٠٩ "  

 ١٦١٦٠٥٧ األجور
 ٤٥٣٩١ مستلزمات سلعیة
 ٦٥٥٢٥٣ مستلزمات خدمیة

 - مصروفات تحویلیة وجاریة 
 - ضرائب ورسوم سلعیة 

 ١٠٩٢١ االھالك ومصروفات الصیانة والعمرات   
 - االیجارات الفعلیة  

  بالشركة  ةاإلداريالخدمات  كاليفت
   )١١جدول رقم (

إلى  ١/٧/٢٠٠٨بشركة قها لألغذية المحفوظة عن الفترة من  اإلداريةالخدمات  كاليفت"
٣٠/٦/٢٠٠٩ "  

 ١٢٣٧١١٢ األجور
 ١٠٤٩٣٢ مستلزمات سلعیة
 ٢٨٦٤٧٦ مستلزمات خدمیة

 - مصروفات تحویلیة وجاریة 
 - ضرائب ورسوم سلعیة 

 ٧٨١٧٥ مرات   االھالك ومصروفات الصیانة والع
 - االیجارات الفعلیة  

 - فوائد محلیة
 - فوائد خارجیة

 - تبرعات و للغیر
 - تقلبات أسعار العمالت األجنبیة (مدین)

 ٦٤٩٢ تعویضات وغرامات
 ٦٣٩ دیون معدومة

 ٢٠٠٠٠ مخصصات بخالف االھالك والصیانة والعمرات
 - ضرائب عقاریة
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  في حالـة تحميـل مصـروف    بالشركة  كاليفالتوقد الحظ الباحث أن قسم محاسبة
تسويقي أواداري على المنتجات يستخدم معدل تحميل هو خارج قسـمة المصـروف   

)  ثم ضرب معامل التحميل فـي  ٦+٥المراد تحميله على التكلفة الصناعية للشركة (
التكلفة الصناعية لكل خط انتاج للحصول على المصروف غير المباشر التسويقي أو 

  ى الخاص بكل منتج من المنتجات.  االدار
 

المطبق بالشركة حقيقة مفادها أنـه نظـام    كاليفويبين العرض السابق لنظام الت       
الستخدامه أساس تحكمى هو اجمالى قيمة المواد  كاليفتقليدي قاصر في تخصيص الت

رة أو ف الصناعية غير المباشيلاالمباشرة على مستوى خطوط انتاج الشركة لتحميل التك
التكلفة الصناعية للشركة لتحميل المصروف التسويقى أو االدارى على وحدة المنتج . اذ  

المحملة كأسلوب مناسب يوفر  كاليفال يمكن بأي حال اعتماد هذا النظام الذى يشوه الت
الدقة في قياس التكلفة وبالتبعية عدم امكانية االعتماد عليه في مساعدة االدارة علـى  

ات مهمة مثل قرار التسعير الذى يتعين للوصول اليه األخـذ فـى االعتبـار    اتخاذ قرار
التكلفة الدقيقة للمنتج من ناحية وقواعد المنافسة في السوق من ناحية أخرى . ويؤكد 

المطبق في شركة قهـا   كاليفذلك صحة الفرض الثانى من الدراسة وهو " أن نظام الت
 التسعير والمنافسة." ة يؤثر سلبا على قراراتظلألغذية المحفو
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  الثانياِّـبحث 

فى شركة قها لألغذية  ABCبيان أساسيات تطبيق 

  اِّـحفوظة
  

  



  

 كاليفالمتعارف عليه المطبق فى الشركة على دراسة العالقة بين الت كاليفيعتمد مدخل الت -١
غير المباشرة والمزيج اإلنتاجى غير المتجانس فى ظل مقاييس حكمية منها اجمـالى قيمـة   

  . غير المباشرةالصناعية  كاليفتالمواد المباشرة التى تمثل محرك التكلفة بالنسبة لتوزيع ال
     يالحظ من المؤشرات المالية للشركة أنها تحقق خسائر متواصلة منـذ سـنوات عـدة .     -٢

يجة لذلك ، اجتمع وزير االستثمار مع رئيس وأعضاء مجلـس إدارة شـركة قهـا    ونت
. هذا  ٢٠٠٩المحفوظة لوضع برنامج زمنى لتطوير الشركة في مايو من عام   لألغذية

ويجرى حاليا تنفيذ خطة إعادة هيكلة للشركة على ثالث مراحل . تشمل المرحلة األولى 
الشركة والتشغيل االقتصادي، يتبعها مرحلة ثانية استثمارية عاجلة لتأهيل   للتطوير خطة

في األجل المتوسط تستهدف إضافة معدات وآالت جديدة للمصانع وخطـوط اإلنتـاج   
تسويقية لمنتجات الشركة  وتنفيذ مشروعات التوافق البيئى، هذا باإلضافة إلى وضع خطة

الباحث ضرورة   ورفع قدراتها التنافسية. ومن أجل أن يكتب لهذه الخطة النجاح يرى
تركيز الشركة على ادارة األنشطة  ومعرفة أيها يؤدي إلى قيمة مضافة وأيها ال يـؤدي  

ذلك أن ممارسة هذه األنشطة هي  ، لذلك فيتم تجنبها لتقليل حجم الخسائر على أقل تقدير
التي تؤدي لحدوث التكلفة .. األمر الذى يزيد من أهمية تطبيق محاسبة الت المبنية على 

الجهـود  بـذل   ادارة الشركةيتعين على حيث .  ) في تلك الشركة . ABCألنشطة ( ا
بشكل دقيق للتأكد من  ةنشطاألالموارد المتاحة بشكل فعال ومعرفة تكلفة  إلدارة الالزمة

. فمنذ االطاللة األولي على استمراريتهال امالئم ضمانالشركة حققه تأن المردود الذي س
كد ضرورة أن تقوم الشركة بتصنيف أعمالها حسـب أنشـطتها   تأتالمؤشرات المالية ، 

لتوفير معلومات ذات دقه عالية لمساعدتها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط 
  والرقابة وتقييم االداء. 
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فنية مدربـة فضـال عـن     أن شركة قها لألغذية المحفوظة لديها عمالةيرى الباحث        
شركة أحدث خـط انتـاج   الوالدليل على ذلك امتالك حديثة ال يستهان بها  اتكنولوجيامتالكها 

. لكن لالسبتيك على مستوى الشرق األوسط والذى تم ادخاله بالشركة بواسطة معونة أوروبية 
ينقصه تكامل شبيه في النظام المالي حيث يعتقـد الباحـث أن   المادى والبشري لتكامل هذا ا

بشكل أفضل في إدارة أنشطة الشـركة وبالتـالى   من شأنه المساهمة  )ABC(  تطبيق مدخل
 من عثرتها ومشكالتها المالية الحالية. هااخراج

لألغذيـة   قهـا  داخل شـركة   ABCتطبيق مدخلكيفية يمكن بيان  وعلى ذلك ،        
  -الخطوات التالیة : خالل من المحفوظة

 -:نشطة األ هرم عيينت -١
 . والطاقةالقوى المحركة  نشاط: وهى في هذه الحالة أنشطة على مستوى الوحدة  -أ

   .اآلالتنشاط تجهيز : وهي في هذه الحالة أنشطة على مستوى الدفعة -ب

نشاط هندسة اإلنتاج، نشاط تشغيل اآلالت، وة وهي في هذه الحال: المنتج أنشطة على مستوى -ج
  . ونشاط البحوث والجودة

 اإلدارية الخدمات نشاطونشاط الصيانة، : وهي في هذه الحالة أنشطة على مستوى الشركة -د
   بالشركة.

 ويفيد عمل هذا التصنيف في الوصول الـى أوعيـة تكلفـة    -: كاليفتحديد أوعية الت -٢
   :متجانسة وهى كالتالى

  -على مستوى الوحدة :  ١-٢
) الخاص ٨بجدول رقم ( بند الوقودتحت اسم ظهر يوالذى  القوى المحركة والطاقةوعاء  -    

 .    ٣٠/٦/٢٠٠٩الى  ١/٧/٢٠٠٨عن الفترة من غير المباشرة الصناعية  كاليفتبتسوية ال
  على مستوى الدفعة   ٢-٢

غيـر   باألجورالخاص  ٣١ح /ط من ن نصيب هذا النشاضمتوي -وعاء تجهيز اآلالت : -    
     .  مواد ومهمات وأخرى ىدبنونصيبه من تكلفة  ،المباشرة

  على مستوى المنتج:   ٣-٢
  بند اإلهالك غير المباشر.يضم  و -اآلالت : تشغيلوعاء  -    
غيـر   بـاألجور الخاص  ٣١ح /ضم نصيب هذا النشاط من وي -هندسة اإلنتاج:وعاء  -    

  .المباشرة 
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 بـاألجور الخاص  ٣١ح /نصيب هذا النشاط من ويتضمن  -والجـودة: البحوث وعاء  -     
  .وأخرى ومهماتمواد بندى  نصيبه من تكلفةو ،غير المباشرة

  على مستوى الشركة: ٤-٢
من تكلفـة   نصيب هذا النشاط، وبند قطع غيارتكلفة  منضتوي -: وعاء صيانة اآلالت -     

 ٣٣ح/ ، وغير المباشرةالخاص باألجور  ٣١ح /يبه من نصو ، مواد ومهمات وأخرى ىبند
  من الغير .   هوالخاص بتكلفة الخدمات المؤدا

  . وعاء الخدمات االدارية بالشركة -      
   :كاليفالتالتكلفة الخاصة بأوعية  حركاتتحديد م -٣
  -على مستوى الوحدة :  ١-٣ 
  .الكيلو واط هو القوى المحركة والطاقةالتكلفة الخاص بوعاء  حركم -
  على مستوى الدفعة   ٢-٣

  . عدد مرات التجهيزتجهيز اآلالت هو  بوعاءالتكلفة الخاص  حركم -    
  على مستوى المنتج:   ٣-٣

  .اآلالت تشغيلعدد ساعات  اآلالت هو تشغيل ءالتكلفة الخاص بوعا حركم  -    
 .مهندسينعمل العدد ساعات  هوبوعاء هندسة اإلنتاج التكلفة الخاص  حركم -
  الجودة.عدد مرات فحص  البحوث والجودة هووعاء بالتكلفة الخاص  حركم -

  :على مستوى الشركة ٤-٣
 . الصيانةعدد ساعات  هو وعاء صيانة اآلالتبالتكلفة الخاص  حركم -

هو اجمالى قيمة المواد المباشرة علـى مسـتوى    بالشركة اإلداريةالخدمات  كاليفتمحرك  -    
بالشـركة   كـاليف المستخدم مـن ادارة الت  التقليديالتكلفة  حركة وهو مالشرك إنتاجخطوط 

فى له وجاهته  حركهذا المويرى الباحث أن . الصناعية غير المباشرة  كاليفالتلتخصيص 
أنه يراعي تحميل المنتج ذى التكلفة العالية لمدخالته من المواد المباشرة بالجزء  الشركة حيث

 حركين ثم يتدرج الى األقل فاألقل . وبالتالى ، يراعي هذا المءاألكبر من تكلفة هذين الوعا
يتم تحميل منتج ذى تكلفة مدخالت زراعية زهيدة بقيمة كبيرة مـن   البعد التسويقي حيث ال

تكلفته االجمالية بصورة مبالغ فيها قد تـؤدى  ن ذلك سيؤدى الى رفع إف الإو ءالوعا اتكلفة هذ
  تفضيلهم شراء المنتج كمادة خام .   ف العمالء عن شرائه واصرإن لىإ

        

، يرى الباحث أن على الشـركة الـى    الخدمات التسويقية بالشركة كاليفبت أما فيما يتعلق    
  جانب التصنيف الذى تقوم به تطبيقا لدليل النظام المحاسبي الموحد القيام بتصنيف اخر لتلك 
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  :على أساس البنود أو األنشطة التالية  كاليفالت
  نشاط البيع 
  المنتج التام نشاط تخزين
  عند البيع نشاط المناولة

  نشاط النقل والشحن
  التسويق إدارة نشاط 

  نشاط الدعاية واالعالن  
بكل نشاط مـن تلـك األنشـطة    التكلفة الخاصة  حركاتوفي هذه الحالة يمكن تحديد م    

  -:كالتالى
  ) ١٢جدول رقم (

  "ومحركات تكلفتها ألغذية المحفوظةبشركة قها ل" األنشطة التسويقية 
 التكلفة حركم النشاط

  المبيعات ، أو عدد أوامر البيع المستلمة. * إجمالي  البيع * 
  . نقولةموزن أو قيمة أو عدد الوحدات ال*   عند البيع المناولة* 

عدد ساعات تشغيل الشاحنات ، أو عدد أو قيمـة الوحـدات   *   النقل والشحن* 
  عدد طلبيات العمالء.المنقولة ، أو 

مقدار الوقت المنقضي في العمل ، أو عدد طلبيات العمالء ، *   التسويق* إدارة 
  أو عدد العمالء ، أو عدد الفواتير الصادرة . 

  . اإلعالناتكمية أو قيمة الوحدات المباعة ، أو قيمة *     واإلعالنالدعاية * 
 
ابق ذكرها على منتجـات الشـركة العشـر    األنشطة غير المباشرة الس كاليفتوزيع ت - ٤

التكلفة السابق ذكرها ، وهي الخطوة األخيرة في تطبيـق مـدخل     حركاتباستخدام م
ABC . 

  


 
الستحالة الحصول على محركات التكلفة من قسم التكاليف بشـركة قهـا    نظرا             

ن الشركة تطبق النظـام التقليـدى   ألعدم توفرها القسم وذلك نتيجة تأكيد لألغذية المحفوظة 
لتخصيص التكاليف غير المباشرة فسوف يفترض الباحث تلك المحركات . كمـا سيقتصـر   

كمؤشر علـى التغيـر    نشطة الصناعيةفقط باأل الباحث على تناول محركات التكلفة الخاصة
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النشاط في الشـركة .   اسالمتوقع عند التطبيق الكامل لمدخل المحاسبة عن التكاليف على ٍأس
    -وتلك هى خطوات التطبيق :

  -: بيان بتكاليف األنشطة  -١
  -وقد اتبع الباحث الخطوات التالية لتحديد تكاليف األنشطة :     
التكاليف الصناعية غير الخاص ب )٨جدول رقم (ع األجور غير المباشرة في توزي *          

علـى   ٣٠/٦/٢٠٠٩إلى  ١/٧/٢٠٠٨المباشرة بشركة قها لألغذية المحفوظة عن الفترة من 
  أنشطة تجهيز اآلالت، وهندسة اإلنتاج، والبحوث والجودة، وصيانة اآلالت وذلك بنسب

وعلى ذلك ، يكون أنصبة هذه األنشـطة   ب.% على الترتي ٢٠% ،  ٨% ،  ٦٠% ،  ١٢ 
  -من األجور غير المباشرة كالتالى :

  نصيب نشاط تجهيز اآلالت من األجور غير المباشرة  -
 =١١٢٦٣٨٧.٨٩٤٣٢% = ١٢ × ٩٣٨٦٥٦٥.٧٨٦       
   نصيب نشاط هندسة اإلنتاج من األجور غير المباشرة -
= ٥٦٣١٩٣٩.٤٧١٦ % = ٦٠ × ٩٣٨٦٥٦٥.٧٨٦  
  اط البحوث والجودة من األجور غير المباشرة نصيب نش -
 =٧٥٠٩٢٥.٢٦٢٨٨ % = ٨× ٩٣٨٦٥٦٥.٧٨٦    
  نصيب نشاط صيانة اآلالت من األجور غير المباشرة  -
 =١٨٧٧٣١٣.١٥٧٢ % = ٢٠ × ٩٣٨٦٥٦٥.٧٨٦  

التكـاليف  الخاص ب )٨جدول رقم (في بندى مواد ومهمات وأخرى تكلفة * توزيع           
إلـى   ١/٧/٢٠٠٨لمباشرة بشركة قها لألغذية المحفوظة عن الفتـرة مـن   الصناعية غير ا

  على أنشطة تجهيز اآلالت، والبحوث والجودة، وصيانة اآلالت وذلك بنسب ٣٠/٦/٢٠٠٩
تكلفة % على الترتيب. وعلى ذلك ، يكون أنصبة هذه األنشطة من  ٥٠% ،  ٢٠% ،  ٣٠ 

  -: كالتاليبندى مواد ومهمات وأخرى 
   بندى مواد ومهمات وأخرىتكلفة من ط تجهيز اآلالت نصيب نشا -
 =٤٦٥٣٠٥.٢٥٢١% =  ٣٠ ×١٥٥١٠١٧.٥٠٧      
   بندى مواد ومهمات وأخرىتكلفة من نصيب نشاط البحوث والجودة  -
 =٣١٠٢٠٣.٥٠١٤% =  ٢٠× ١٥٥١٠١٧.٥٠٧   
   بندى مواد ومهمات وأخرىتكلفة من  نصيب نشاط صيانة اآلالت -
 =٧٧٥٥٠٨.٧٤٣١ % = ٥٠ × ١٥٥١٠١٧.٥٠٧   
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* تحديد التكاليف الخاصة بأنشطة تجهيز اآلالت، وهندسـة اإلنتـاج، والبحـوث              
     -: كالتاليوذلك وفق التصور سابق الذكر ألوعية التكاليف وتكون والجودة، وصيانة اآلالت 

  التكلفة الخاصة بنشاط تجهيز اآلالت -
بندى مواد تكلفة نصيب النشاط من ير المباشرة + نصيب نشاط تجهيز اآلالت من األجور غ =

      ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢= ٤٦٥٣٠٥.٢٥٢١ + ١١٢٦٣٨٧.٨٩٤٣٢ ومهمات وأخرى =
  التكلفة الخاصة بنشاط هندسة اإلنتاج -
  ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢=األجور غير المباشرة نصيب النشاط من = 
+ يـر المباشـرة   األجور غنصيب النشاط من =  التكلفة الخاصة بنشاط البحوث والجودة-

+  ٧٥٠٩٢٥.٢٦٢٨٨ = وأخـرى  ومهمـات مـواد  بنـدى  تكلفـة  نصيب النشـاط مـن   
١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨ = ٣١٠٢٠٣.٥٠١٤  

 ىبندنصيب النشاط من تكلفة  + قطع غيارتكلفة بند =  التكلفة الخاصة بنشاط صيانة اآلالت-
 هت المـؤدا تكلفة الخدما+ األجور غير المباشرة + نصيب النشاط من  مواد ومهمات وأخرى

  ١٨٧٧٣١٣.١٥٧٢+  ٧٧٥٥٠٨.٧٤٣١+  ٢٢٧٩٩٧٣.٥٣٨ = ٣٣ح/والممثل في  من الغير
 +٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣ = ٢١٠٢٥٣٨.٤٤٩  

  

   -وفيما يلي جدوال شامال بتكاليف األنشطة :      
  

  )١٣جدول رقم (
                  "وتكلفتهاالصناعية بشركة قها لألغذية المحفوظة ألنشطة ا"

 التكلفة النشاط

   ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧       القوى المحركة والطاقة
      ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  تجهيز اآلالت
    ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩     تشغيل اآلالت
  ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢     هندسة اإلنتاج

  ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  البحوث والجودة
  ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣   صيانة اآلالت

  ١٧٢٩٩٥٠٥.١٣٦     جمالىاال
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نصيب كل منتج من تكلفة و التكلفةأنصبة المنتجات من محركات تحديد  -٢
  -: نشاطال

   القوى المحركة والطاقة -          
  )١٤جدول رقم (

  " بشركة قها لألغذية المحفوظة المفترض للمنتجات عدد الكيلو واط"
 عدد الكيلو واط المفترض الصنف

 ٢٢٩٠٠ العصائر

 ٢٤٠٠٠ المربات

 ٢٣٠٠٠ الخضار

 ٢٤٣٠٠ الطماطم

 ٢٥٠٠٠ المجمدات

 ٢٢٨٥٠ البقول

 ٢٢٠٠٠ العجوة

 ٢٤٥٠٠ االسبتيك

 ١٥٠٠٠ المخلالت

 ٢٢٧٠٠  الشربات

 ٢٢٦٢٥٠ اجمالى

  
  
  -حساب نصيب كل منتج من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة: -

  -ويتحدد هذا النصيب من خالل المعادلة التالية :       
كلفة نشاط القوى المحركة والطاقة تنصيب المنتج من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة = 

   القوى المحركة والطاقةالمنتج لنشاط استهالك  ةسبن ×اإلجمالية 
  -وفيما يلي األنصبة :      

   نصيب العصائر من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
= ١٦٣٤٠٤.٣١٧= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٢٩٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   ة والطاقةنصيب المربات من تكلفة نشاط القوى المحرك -
 =١٧١٢٥٣.٤٣٢= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٤٠٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   نصيب الخضار من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
 =١٦٤١١٧.٨٧٢= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٣٠٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
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   نصيب الطماطم من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
 =١٧٣٣٩٤.١٠١= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٤٣٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   ات من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقةنصيب المجمد -
 =١٧٨٣٨٨.٩٩١= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٥٠٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   نصيب البقول من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
 =١٦٣٠٤٧.٥٣٩= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٢٨٥٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   نصيب العجوة من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
 =١٥٦٩٨٢.٣١٣= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٢٠٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   نصيب االسبتيك من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
 =١٧٤٨٢١.٢١٢= ١٠٧٠٥٠ / ٢٤٥٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   نصيب المخلالت من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاقة -
 =١٠٧٠٣٣.٣٩٥= ٢٢٦٢٥٠/  ١٥٠٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
   ةنصيب الشربات من تكلفة نشاط القوى المحركة والطاق -
 =١٦١٩٧٧.٢٠٥= ٢٢٦٢٥٠ / ٢٢٧٠٠ × ١٦١٤٤٢٠.٣٧٧  
  

  تجهيز اآلالت  -          
  )١٥جدول رقم (

  " بشركة قها لألغذية المحفوظة المفترض للمنتجات عدد مرات التجهيز "
 المفترض عدد مرات التجهيز الصنف

 ٢٥ العصائر

 ١٠ المربات

 ٢٠ الخضار

 ٣٠ الطماطم

 ١٣ المجمدات

 ٢٢ البقول

 ١١ لعجوةا

 ٢٨ االسبتيك

 ١٢ المخلالت

 ٩  الشربات

 ١٨٠ اجمالى
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  -:تجهيز اآلالتحساب نصيب كل منتج من تكلفة نشاط  -
  -ويتحدد هذا النصيب من خالل المعادلة التالية :       

نسـبة   ×اإلجمالية  تجهيز اآلالت= تكلفة نشاط  تجهيز اآلالتنصيب المنتج من تكلفة نشاط 
  تجهيز اآلالتتج لنشاط استهالك المن

  -وفيما يلي األنصبة :      
   تجهيز اآلالتنصيب العصائر من تكلفة نشاط  -
 =٢٢١٠٦٨.٤٩٣٤= ١٨٠/  ٢٥ × ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب المربات من تكلفة نشاط  -
 =٨٨٤٢٧.٣٩٧٠٢= ١٨٠/  ١٠ × ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب الخضار من تكلفة نشاط  -
 =١٧٦٨٥٤.٧٩٤= ١٨٠/  ٢٠ ×١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب الطماطم من تكلفة نشاط  -
 =٢٦٥٢٨٢.١٩١= ١٨٠/  ٣٠ ×١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب المجمدات من تكلفة نشاط  -
 =١١٤٩٥٥.٦١٦= ١٨٠/  ١٣ × ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب البقول من تكلفة نشاط  -
 =١٩٤٥٤٠.٢٧٣= ١٨٠/  ٢٢ ×١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب العجوة من تكلفة نشاط  -
 =٩٧٢٧٠.١٣٧= ١٨٠/  ١١ ×١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب االسبتيك من تكلفة نشاط  -
 =٢٤٧٥٩٦.٧١٢= ١٨٠/  ٢٨ ×١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب المخلالت من تكلفة نشاط  -
 =١٠٦١١٢.٨٧٦= ١٨٠/  ١٢ × ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
   تجهيز اآلالتنصيب الشربات من تكلفة نشاط  -
 =٧٩٥٨٤.٦٥٧= ١٨٠/  ٩ × ١٥٩١٦٩٣.١٤٦٤٢  
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  تشغيل اآلالت  -          
  )١٦جدول رقم (

  "بشركة قها لألغذية المحفوظة المفترض للمنتجات ساعات عمل اآلالتعدد  "

 الصنف
 عدد ساعات عمل اآلالت

 المفترض

 ٤٨٠٠ العصائر

 ٤٥٠٠ المربات

 ٣٨٠٠ الخضار

 ٤٠٠٠ الطماطم

 ٣١٠٠ المجمدات

 ٣٦٠٠ البقول

 ٢٥٠٠ العجوة

 ٢٠٠٠ االسبتيك

 ١٨٠٠ المخلالت

 ٢٢٠٠  الشربات

 ٣٢٣٠٠ اجمالى

  
  -:تشغيل اآلالتحساب نصيب كل منتج من تكلفة نشاط  -

  -ويتحدد هذا النصيب من خالل المعادلة التالية :       
نسـبة   ×اإلجمالية تشغيل اآلالت = تكلفة نشاط  تشغيل اآلالتمن تكلفة نشاط  نصيب المنتج

  تشغيل اآلالتاستهالك المنتج لنشاط 
  -وفيما يلي األنصبة :      

   تشغيل اآلالتنصيب العصائر من تكلفة نشاط  -
 =٥٤٢٣٩.٩٢٤= ٣٢٣٠٠/  ٤٨٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب المربات من تكلفة نشاط  -
 =٥٠٨٤٩.٩٢٩= ٣٢٣٠٠/  ٤٥٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب الخضار من تكلفة نشاط  -
 =٤٢٩٣٩.٩٣٩= ٣٢٣٠٠/  ٣٨٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب الطماطم من تكلفة نشاط  -
 =٤٥١٩٩.٩٣٧= ٣٢٣٠٠/  ٤٠٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
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  تشغيل اآلالتنصيب المجمدات من تكلفة نشاط  -
 =٣٥٠٢٩.٩٥١= ٣٢٣٠٠/  ٣١٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب البقول من تكلفة نشاط  -
 =٤٠٦٧٩.٩٤٣= ٣٢٣٠٠/  ٣٦٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب العجوة من تكلفة نشاط  -
 =٢٨٢٤٩.٩٦٠= ٣٢٣٠٠/  ٢٥٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
  تشغيل اآلالتنصيب االسبتيك من تكلفة نشاط  -
 =٢٢٥٩٩.٩٦٨= ٣٢٣٠٠/  ٢٠٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب المخلالت من تكلفة نشاط  -
 =٢٠٣٣٩.٩٧٢= ٣٢٣٠٠/  ١٨٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
   تشغيل اآلالتنصيب الشربات من تكلفة نشاط  -
 =٢٤٨٥٩.٩٦٤= ٣٢٣٠٠/  ٢٢٠٠ × ٣٦٤٩٨٩.٤٨٩  
  

  هندسة اإلنتاج -          
  )١٧جدول رقم (

  " بشركة قها لألغذية المحفوظة للمنتجات المفترض ساعات عمل المهندسينعدد  "

 الصنف
 المهندسينعدد ساعات عمل 
 المفترض

 ٤٠٠٠ العصائر

 ٣٩٠٠ المربات

 ٣٢٠٠ الخضار

 ٣٧٠٠ الطماطم

 ٢٧٠٠ المجمدات

 ٣٠٠٠ البقول

 ٢٢٠٠ العجوة

 ١٥٠٠ االسبتيك

 ١٦٠٠ المخلالت

 ١٩٥٠  الشربات

 ٢٧٧٥٠ اجمالى
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  -:هندسة اإلنتاجتكلفة نشاط  حساب نصيب كل منتج من -
  -ويتحدد هذا النصيب من خالل المعادلة التالية :       

نسبة  ×اإلجمالية  هندسة اإلنتاج= تكلفة نشاط  هندسة اإلنتاجنصيب المنتج من تكلفة نشاط 
  هندسة اإلنتاجاستهالك المنتج لنشاط 

  -وفيما يلي األنصبة :      
   هندسة اإلنتاجنصيب العصائر من تكلفة نشاط  -
 =٨١١٨١١.٠٩٥= ٢٧٧٥٠/  ٤٠٠٠ ×٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   هندسة اإلنتاجنصيب المربات من تكلفة نشاط  -
 =٧٩١٥١٥.٨١٨= ٢٧٧٥٠/  ٣٩٠٠ × ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   هندسة اإلنتاجنصيب الخضار من تكلفة نشاط  -
 =٦٤٩٤٤٨.٨٧٦= ٢٧٧٥٠/  ٣٢٠٠ × ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   سة اإلنتاجهندنصيب الطماطم من تكلفة نشاط  -
 =٧٥٠٩٢٥.٢٦٣= ٢٧٧٥٠/  ٣٧٠٠ × ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   هندسة اإلنتاجنصيب المجمدات من تكلفة نشاط  -
 =٥٤٧٩٧٢.٤٨٩= ٢٧٧٥٠/ ٢٧٠٠ × ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
  هندسة اإلنتاجنصيب البقول من تكلفة نشاط  -
 =٦٠٨٨٥٨.٣٢١= ٢٧٧٥٠/  ٣٠٠٠ × ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   إلنتاجهندسة انصيب العجوة من تكلفة نشاط  -
 =٤٤٦٤٩٦.١٠٢= ٢٧٧٥٠/  ٢٢٠٠ ×٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   هندسة اإلنتاجنصيب االسبتيك من تكلفة نشاط  -
 =٣٠٤٤٢٩.١٦١= ٢٧٧٥٠/  ١٥٠٠ ×٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   هندسة اإلنتاجنصيب المخلالت من تكلفة نشاط  -
 =٣٢٤٧٢٤.٤٣٨= ٢٧٧٥٠/  ١٦٠٠ × ٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
   نتاجهندسة اإلنصيب الشربات من تكلفة نشاط  -
 =٣٩٥٧٥٧.٩٠٩= ٢٧٧٥٠/  ١٩٥٠ ×٥٦٣١٩٣٩.٤٧٢  
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  البحوث والجودة -
  )١٨جدول رقم (

  "بشركة قها لألغذية المحفوظة  المفترض للمنتجات مرات فحص الجودةعدد  "

 الصنف
 عدد مرات فحص الجودة

 المفترض

 ٨ العصائر

 ١١ المربات

 ٩ الخضار

 ١٢ الطماطم

 ١٠ المجمدات

 ٣ البقول

 ٧ جوةالع

 ٦ االسبتيك

 ٤ المخلالت

 ٥  الشربات

 ٧٥ اجمالى

  
  -:بحوث والجودةحساب نصيب كل منتج من تكلفة نشاط ال -

  -ويتحدد هذا النصيب من خالل المعادلة التالية :       
 ×اإلجماليـة  البحوث والجودة = تكلفة نشاط  البحوث والجودةنصيب المنتج من تكلفة نشاط 

  البحوث والجودةنتج لنشاط نسبة استهالك الم
  -وفيما يلي األنصبة :      

   البحوث والجودةنصيب العصائر من تكلفة نشاط  -
 =١١٣١٨٧.٠٦٨= ٧٥/  ٨ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
  البحوث والجودةنصيب المربات من تكلفة نشاط  -
 =١٥٥٦٣٢.٢١٩= ٧٥/  ١١ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
   دةالبحوث والجونصيب الخضار من تكلفة نشاط  -
 =١٢٧٣٣٥.٤٥٢= ٧٥/  ٩ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
   البحوث والجودةنصيب الطماطم من تكلفة نشاط  -
 =١٦٩٧٨٠.٦٠٢= ٧٥/  ١٢ ×١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
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   البحوث والجودةنصيب المجمدات من تكلفة نشاط  -
 =١٤١٤٨٣.٨٣٥= ٧٥/  ١٠ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
  البحوث والجودةنصيب البقول من تكلفة نشاط  -
 =٤٢٤٤٥.١٥١= ٧٥/  ٣ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
   البحوث والجودةنصيب العجوة من تكلفة نشاط  -
 =٩٩٠٣٨.٦٨٥= ٧٥/  ٧ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
   البحوث والجودةنصيب االسبتيك من تكلفة نشاط  -
 =٨٤٨٩٠.٣٠١٢٨= ٧٥/  ٦ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
  البحوث والجودةنصيب المخلالت من تكلفة نشاط  -
 =٥٦٥٩٣.٥٣٤= ٧٥/  ٤ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
   البحوث والجودةنصيب الشربات من تكلفة نشاط  -
 =٧٠٧٤١.٩١٧= ٧٥/  ٥ × ١٠٦١١٢٨.٧٦٤٢٨  
  
  صيانة اآلالت -

  )١٩جدول رقم (
  "بشركة قها لألغذية المحفوظة  المفترض للمنتجات عدد ساعات الصيانة "

 المفترض ساعات الصيانةعدد  الصنف

 ١٠٠٠ العصائر

 ٩٥٠ المربات

 ٨٩٠ الخضار

 ٩٠٠ الطماطم

 ٧٥٠ المجمدات

 ٨٠٠ البقول

 ٧٣٠ العجوة

 ٣٠٠ االسبتيك

 ٦٥٠ المخلالت

 ٧٠٠  الشربات

 ٧٦٧٠ اجمالى
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  -:صيانة اآلالتحساب نصيب كل منتج من تكلفة نشاط  -
  -ويتحدد هذا النصيب من خالل المعادلة التالية :       

نسـبة   ×اإلجمالية صيانة اآلالت = تكلفة نشاط  التصيانة اآلنصيب المنتج من تكلفة نشاط 
  صيانة اآلالتاستهالك المنتج لنشاط 

  -وفيما يلي األنصبة :      
   صيانة اآلالتنصيب العصائر من تكلفة نشاط  -
 =٩١٧٢٥٣.٤٤١٣= ٧٦٧٠/  ١٠٠٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
   صيانة اآلالتنصيب المربات من تكلفة نشاط  -
 =٨٧١٣٩٠.٧٦٨= ٧٦٧٠/  ٩٥٠ ×٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
   صيانة اآلالتنصيب الخضار من تكلفة نشاط  -
 =٨١٦٣٥٥.٥٦٢= ٧٦٧٠/  ٨٩٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
   صيانة اآلالتنصيب الطماطم من تكلفة نشاط  -
 =٨٢٥٥٢٨.٠٩٦= ٧٦٧٠/  ٩٠٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
  صيانة اآلالتنصيب المجمدات من تكلفة نشاط  -
 =٦٨٧٩٤٠.٠٨١= ٧٦٧٠/  ٧٥٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
  صيانة اآلالتنصيب البقول من تكلفة نشاط  -
 =٧٣٣٨٠٢.٧٥٢= ٧٦٧٠/  ٨٠٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
   صيانة اآلالتنصيب العجوة من تكلفة نشاط  -
 =٦٦٩٥٩٥.٠١١= ٧٦٧٠/  ٧٣٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
  صيانة اآلالتنصيب االسبتيك من تكلفة نشاط  -
 =٢٧٥١٧٦.٠٣٢= ٧٦٧٠/  ٣٠٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
   صيانة اآلالتنصيب المخلالت من تكلفة نشاط  -
 =٥٩٦٢١٤.٧٣٦= ٧٦٧٠/  ٦٥٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
   صيانة اآلالتنصيب الشربات من تكلفة نشاط  -
 =٦٤٢٠٧٧.٤٠٧= ٧٦٧٠/  ٧٠٠ × ٧٠٣٥٣٣٣.٨٨٧٣  
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  -تحديد أنصبة المنتجات من التكاليف الصناعية غير المباشرة : -٣
  )٢٠جدول رقم (

  "لمنتجات من التكاليف الصناعية غير المباشرةأنصبة ا"

 الصنف
التكاليف الصناعية غير 

 المباشرة

   ٢٢٨٠٩٦٤.٣٣٨٧     العصائر

 ٢١٢٩٠٦٩.٥٦٣٠٢   المربات

 ١٩٧٧٠٥٢.٤٩٥      الخضار

 ٢٢٣٠١١٠.١٩       الطماطم

 ١٧٠٥٧٧٠.٩٦٣     المجمدات

 ١٧٨٣٣٧٣.٩٧٩     البقول

 ١٤٩٧٦٣٢.٢٠٨     العجوة

 ١١٠٩٥١٣.٣٨٦٢٨ االسبتيك

 ١٢١١٠١٨.٩٥٤    المخلالت

 ١٣٧٤٩٩٩.٠٥٩     الشربات

 ١٧٢٩٩٥٠٥.١٣٦     اجمالى

  -: التكلفة الصناعية للمنتجاتتحديد  - ٤
  )٢١جدول رقم (

  "ABCنظام  في ظل لألغذية المحفوظة بشركة قها اإلنتاجبيان تكلفة "

 مباشر كاهال مصروفات صناعية رةاألجور المباش اجمالى تكلفة المواد الصنف
                            

  التكلفة الصناعية
 

 ٢٨٣٧٢٠٨٦.٣١٤٧ ٣٣٧٠٤.٤٢٠ ٢٢٨٠٩٦٤.٣٣٨٧ ١٩٥٠٨٠٧.٩٨٧ ٢٤١٠٦٦٠٩.٥٦٩ العصائر

 ١١٣٥٧٠٩١.٤١٩٠٢ ١٠٨٩.٩١٥ ٢١٢٩٠٦٩.٥٦٣٠٢ ٣٢٢٣١٨.٦٥٧ ٨٩٠٤٦١٣.٢٨٤ المربات

 ٢٢٤١٩٦١.٨١٦ ١٠١٤.٥٣٠ ١٩٧٧٠٥٢.٤٩٥ ٢٠١٧٨.٥٧٠ ٢٤٣٧١٦.٢٢١ الخضار

 ٨١٩٧٩٦٥.٢١٣ ٦٦٩.١١٥ ٢٢٣٠١١٠.١٩ ١٩٠١٠١.٩٠٤ ٥٧٧٧٠٨٤.٠٠٤ الطماطم

 ١٧٩٩٥٣١.٥١٩ ٤٨٠.٨٥٤ ١٧٠٥٧٧٠.٩٦٣ ١٣٧٧٤.٤٦٥ ٧٩٥٠٥.٢٣٧ المجمدات

 ٣٠٦٢٢٢١.٥٦٩ ١٤٩٣.١٣٦ ١٧٨٣٣٧٣.٩٧٩ ٨٤٣٠٥.٥٥٢ ١١٩٣٠٤٨.٩٠٢ البقول

 ١٨٦٢٧٦٢.١٨٣ - ١٤٩٧٦٣٢.٢٠٨ ١٢٣٤٨.٧٢١ ٣٥٢٧٨١.٢٥٤ العجوة

 ٣٢٤٤١٠٢.١٠٥٢٨ ١٠٤٩٨.١٤٢ ١١٠٩٥١٣.٣٨٦٢٨ ٣٤٤١٩.٢٨٣ ٢٠٨٩٦٧١.٢٩٤ االسبتيك

 ١٥٧٣٢٩٦.٥٣٥  ١٢١١٠١٨.٩٥٤ ٥٠٤٠٦.٣٤٢ ٣١١٨٧١.٢٣٩ المخلالت

 ٣٠٤٨٠٩٧.٧٥٢  ١٣٧٤٩٩٩.٠٥٩ ٩٧٢٥٨.٣٣١ ١٥٧٥٨٤٠.٣٦٢  الشربات

 ٦٤٧٥٩١١٦.٤٢٦ ٤٨٩٥٠.١١٢ ١٧٢٩٩٥٠٥.١٣٦ ٢٧٧٥٩١٩.٨١٢ ٤٤٦٣٤٧٤١.٣٦٦ اجمالى
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  -:ABCفي ظل نظام  التكلفة الصناعية للوحدة المنتجةبيان متوسط  - ٥
   )٢٢جدول رقم (

  " ABCفي ظل نظام  شركة قها لألغذية المحفوظةمتوسط التكلفة الصناعية للوحدة المنتجة ب "

 الصنف
                            

  التكلفة الصناعية
 

 للوحدة متوسط التكلفة الصناعية الكمية المنتجة بالكيلو جرام

  ٥.٢٩٧٧١٤٠ ٥٣٥٥٥٣٣.٧٤٠ ٨٣٧٢٠٨٦.٣١٤٧   العصائر
 ٥.٢٣٧٣٤٨٦ ٢١٦٨٤٨١.٠٨٠ ١١٣٥٧٠٩١.٤١٩٠٢ المربات

 ١١.٠٦٩٦٤٥٢ ٢٠٢٥٣٢.٤     ٢٢٤١٩٦١.٨١٦    الخضار

 ٧.٩٢٤٤٩٣٢ ١٠٣٤٥٠٩.٧٢٠ ٨١٩٧٩٦٥.٢١٣    الطماطم

 ١٠.٩٨١٣٢٣٩ ١٦٣٨٧٢       ١٧٩٩٥٣١.٥١٩    المجمدات

 ٩.٦٩٢٢٤٤  ٣١٥٩٤٥.٥٧٠ ٣٠٦٢٢٢١.٥٦٩    البقول

 ١١.٦٦٣١٦٩٨ ١٥٩٧١٣.٢    ١٨٦٢٧٦٢.١٨٣    العجوة

 ٥.٦٤٣٥٨٥٢ ٥٧٤٨٣٠      ٣٢٤٤١٠٢.١٠٥٢٨ االسبتيك

 ٧.٦٠٤٤٨٦٨   ٢٠٦٨٩٠.٥٦   ١٥٧٣٢٩٦.٥٣٥    المخلالت

 ٤.٨٤٥٩٢٣١ ٦٢٩٠٠٢.٥٠٠ ٣٠٤٨٠٩٧.٧٥٢     الشربات

  ١٠٨١١٣١٠.٧٧  ٦٤٧٥٩١١٦.٤٢٦    اجمالى

  
 التقليـدي فـي ظـل النظـام     التكلفة الصناعية للوحدة المنتجةالمقارنة بين متوسط  - ٦

 التكلفة الصناعية للوحدة المنتجةلتخصيص التكاليف بشركة قها لألغذية المحفوظة ومتوسط 
  -:ABCبالشركة في ظل نظام 

   )٢٣جدول رقم (
ABC"بين متوسط التكلفة طبقا للنظام التقليدي ومتوسط التكلفة طبقا لنظام المقارنة  "

 الصنف

                            
متوسط التكلفة الصناعية 

للوحدة طبقا للنظام 
  التقليدى  

 

                            
متوسط التكلفة الصناعية للوحدة 

    ABCفي ظل نظام 
 

  ٥.٢٩٧٧١٤٠ ٦.٦٧٦٧٣٣٨  العصائر
 ٥.٢٣٧٣٤٨٦ ٥.٩٠٢٠٢٢٤  المربات

 ١١.٠٦٩٦٤٥٢ ١.٧٩٠٥٠٦    الخضار

 ٧.٩٢٤٤٩٣٢ ٨.٠٠٨٠١٥٧  الطماطم

 ١٠.٩٨١٣٢٣٩ .٧٦٦٧٠١   المجمدات
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 الصنف

                            
متوسط التكلفة الصناعية 

للوحدة طبقا للنظام 
  التقليدى  

 

                            
متوسط التكلفة الصناعية للوحدة 

    ABCفي ظل نظام 
 

 ٩.٦٩٢٢٤٤   ٥.٥٦١٨٤٥٥  البقول

 ١١.٦٦٣١٦٩٨ ٣.١٧١٨٦٩٤   العجوة

 ٥.٦٤٣٥٨٥٢ ٤.١٣٠٦٥٦٣   االسبتيك

 ٧.٦٠٤٤٨٦٨ ٢.٣٥٥٥١٠٠١ المخلالت

 ٤.٨٤٥٩٢٣١ ٣.٦٦٤٥٠٧٨   شرباتال


ABC


  

علـى مسـئولي هـذه    من فكر  )١(كوبر وكابلين إليهذهب  لمايرى الباحث أنه وفقا 
نوعين من التصرفات للخروج بالشركة من حالة التعثر التى هى  إتباعبحث إمكانية الشركة 

. ثانيا واألهم ينبغى على مسئولي شركة قها أن يبحثوا  . األول  تغيير تسعير المنتجاتفيها  
  استهالك الموارد. رشيدعن طرق لت
  -:نوعي التصرفات استعراض وفيما يلي 

  * النوع األول : إعادة التسعير :
يتبين ارتفاع تكلفـة منتجـات   ،  لألغذية المحفوظةبشركة قها   ABCبتطبيق مدخل  
ر والمجمدات والبقول والعجوة واالسبتيك والمخلالت والشربات . وهنا يبدو للوهلـة  الخضا

هذه المنتجات للحفاظ على نفس مستوى الربحية المتحقق في أسعار األولى أن الحل هو رفع 
تعمل  التيشركات الأن هذا الخيار غير واقعي نظرا لشدة المنافسة من  إال التقليديظل النظام 

بالبحث عن طرق لترشيد استهالك  الثانييتعين إتباع التصرف ،  وبالتاليل . في نفس المجا
انخفضت تكلفتها وهي هنا العصائر والمربات والطماطم ،  التيالموارد . أما بالنسبة للمنتجات 

سعر هذه المنتجات كما  بإبقاءفذلك يمثل ميزة تنافسية يتعين على الشركة استغاللها وذلك إما 
ظيم ربحيتها ، وإما ببحث إمكانية تخفيض سعرها بهدف رفع حجم المبيعـات  هى ومن ثم تع

                                                 
 

(1) Cooper, Robin and Robert S Kaplan, Profit Priorities From Activity – Based 
Costing, Harvard Business Review, May/June 1991, P. 134 
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والى جانب ذلك ، يتعين دائما العمل على ترشيد استهالك الموارد مـن جانـب هـذه     منها .
  المنتجات .
  : زيادة كفاءة استخدام الموارد: الثاني* النوع 

الموارد  هالكاستخفض في بشركة قها لألغذية المحفوظة  ABC مدخليمكن توظيف 
ويمكن تخفيض الطلب على المـوارد  هذا  .ارتفعت تكلفتها التيللمنتجات من جانب خاصة 

  بأسلوبين:
  

  األول: تخفيض عدد مرات أداء األنشطة:
حيث يمكن اتخاذ إجراءات لتخفيض عدد مرات أداء العمل. مثل وضع حدود دنيـا    

األنشطة الواجب القيام بها لتنفيذ األوامر لحجم الطلبيات وذلك بهدف تخفيض العدد الكبير من 
الصغيرة. وتساعد هذه اإلجراءات على تخفيض عدد الطلبيات على األنشطة التى يتم أداؤها 

  باستخدام الموارد مع االحتفاظ بمستوى وحجم اإلنتاج الحاليين.
  

  الثانى: زيادة كفاءة األنشطة التى يتم أداؤها:
المستمر مثل اإلدارة الشاملة للجودة وتخفـيض دورة  من خالل تنفيذ برامج التحسين   

الوقت والتى تؤدى إلى تخفيض الموارد الالزمة لفحص المنتجات وتغييـر اآلالت وإعـادة   
تشغيلها وتحريك وتخزين المواد. كما يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمـة علـى   

صميمات بالكمبيوتر يخفـض تكلفـة   إلى حد كبير، فاستخدام برامج الت كاليفتخفيض هذه الت
تصميم المنتجات وإجراء تعديالت فى المنتجات الموجودة. كما أن نظـم التصـنيع المرنـة    
وبرامج التصنيع المتكاملة بالكمبيوتر تؤدى إلى حذف معظم عمليات التجميع اليدوى من خالل 

ؤها وزيادة كفاءة أداء الجدولة اإللكترونية.وهكذا من خالل تخفيض كمية األنشطة التى يتم أدا
الحصول على نفس مستوى اإلنتاج واإليرادات لألغذية المحفوظة األعمال تستطيع شركة قها 

مع تخفيض الطلب على الموارد . وحينئذ ، تستطيع الشركة الحصول على صفقات جديـدة  
ـ      ةداتستخدم فيها الموارد المتاحة الفائضة مما يساعد على الوصول الـى تحقيـق هـدف زي

  إليرادات مع زيادة  متواضعة فى اإلنفاق. ا
 كـاليف ويالحظ من واقع تلك الحالة التطبيقية أن التصور المقترح لنظام محاسبة الت

التكلفة ، اضافة الى التصـرفات   حركاتبما يشمله من تعدد فى أوعية التكلفة وتنوع في م
ياس الدقيق للتكلفـة عبـر   ثالث نتائج .. األولى الق إلىالتى يستلزم اتباعها بعد ذلك يصل 

المنتجات ، والثانية مساعدة االدارة على تحديد أسعار كل منتج بشكل  كاليفعادة هيكلة تإ
حال تطبيق هـذا   اإلدارةم مع محددات التكلفة وقواعد المنافسة ، والثالثة دفع ءعلمى يتال

دية بشكل دائـم  التصور الى بداية الطريق نحو النظر لسير العمل داخل الشركة نظرة انتقا
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وتطبيق المداخل الجودة الشاملة  إدارةوادراك الحاجة لمواكبة إدارة التكلفة وتطبيق منظومة 
، وهو ما يؤكد المركز على األداء  ABCالموجه بالوقت ومدخل  ABCاألحدث مثل مدخل 

على أساس النشاط  كاليفأن مدخل المحاسبة عن الت صحة الفرض الثالث من الدراسة وهو "
عد الخيار األمثل أمام ادارة شركة قها لألغذية المحفوظة في مواجهة قصور نظام محاسبة ي

المطبق حاليا بالشركة" .  كاليفالت



  
  
  
  

  
  

 


  


  

  خاتمة البحث
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عرض الفصل األول ثوابت النظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشـرة وبيئـة    -١

األعمال الحديثة القائمة على فكر اقتصادى معاصر يقوم على مواجهة تحديات العولمة ، 
ذلك  العرض وجود ، ونظم تصنيع عالية التقنية . وتبين من  اإلنتاج حال الطلبوفلسفة 

عالقة تشابكية بين محاور بيئة األعمال الحديثة الثالثة ودفع هذه المحاور نحو ضـرورة  
إعادة التفكير في بديل للنظام التقليدى لتخصيص التكاليف غير المباشرة تفاديا للتشوهات 
الناشئة عن التطبيق كي تتحقق المنظومة المتكاملة للعمل داخل أى منشأة تسـعى الـى   

  . الستمرار في المنافسةا
دوافـع  و  لنشاطالتكاليف على أساس ا عن مدخل المحاسبةركان أعرض الفصل الثانى  -٢

حيث ظهر العديد من تخصيص التكاليف غير المباشرة التقليدى لنظام مع مقابلته بال هتطبيق
الذى شابه الكثيـر مـن أوجـه     تقليدىعلى حساب النظام ال ABCلمدخل أوجه التميز 

      صور ، والتى كشفتها بجالء التغيرات في بيئـة األعمـال الحديثـة التـى احتواهـا      الق
  .  ABCمدخل 

في تحقيق متطلبـات معـايير المعلومـات     ABCمساهمة مدخل عرض الفصل الثالث  -٣
تكامل المحاسبية المالئمة استنادا لمدخل األحداث كأحد مداخل التنظير المحاسبي. كذلك ، 

دارة االستراتيجية للتكلفة وادارة الجودة الشاملة . إذ أن تحليل أنشطة مع اال ABC مدخل
المنشأة بشكل تفصيلى يعمل على التعرف على الخصائص الواجب توافرها فى األنشطة 
المختلفة التى تقوم بها المنشأة إلحداث التطور المستمر، وهو ما يساعد على تحقيق أفضل 

صة فى ظل قيد ندرة الموارد. وبمعنى آخـر ، فـإن   استغالل ممكن لموارد المنشأة وخا
لم يعد قاصرا على مجرد تحديد التكلفة غير المباشرة وتوزيعها فقـط بـل    ABCمدخل 

أصبح نظاما يساهم فى تغطية مجاالت عدة مثل تحسين اإلنتاجية ، والجودة ، والتخطيط، 
  ABCل تطوير  كما عرض هذا الفص وإرضاء العميل، وحتى القرارات اإلستراتيجية.

من خالل استعراض مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط الموجـه بالوقـت   
  ومدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط المركز على األداء .

للتطـوير   قها لألغذية المحفوظـة إخضاع النظام التكاليفي لشركة  عرض الفصل الرابع -٤
في هـذا   هلبيان إمكانية تطبيق على أساس النشاطكاليف التمدخل المحاسبة عن باستخدام 

  داء االقتصادى المصري. أالمجال بما يصب في نهاية األمر في خانة تقوية 
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تطور بيئة األعمال الحديثة والعالقة التشابكية بين محاورها يؤكد على ضرورة اعادة  -١
صيص التكاليف غير المباشرة كي تتحقق المنظومة التفكير في بديل للنظام التقليدى لتخ

 المتكاملة للعمل داخل أى منشأة تسعى الى االستمرار في المنافسة .
على حساب النظام التقليدى الذى شـابه   ABCظهور العديد من أوجه التميز لمدخل  -٢

الكثير من أوجه القصور ، والتى كشفتها بجالء التغيرات في بيئة األعمال الحديثة .. 
بل وعضد من فوائدها . أيضا ، قبول صحة  ABCتلك التغيرات التى احتواها مدخل 

الفرض األول : يحقق مدخل المحاسبة عن التكاليف على أسـاس النشـاط معـايير    
 لمعلومات المحاسبية المفيدة.ا

لم يعد مجرد مدخال لتخصيص التكاليف غير المباشرة فقط بل أصـبح   ABCمدخل  -٣
 يساهم فى تغطية مجاالت عدة منها الجودة وخفض التكلفة.  اًنظام

الى درجة عالية من التنوع تسهم في تلبية احتياجات المنشآت   ABCوصول مدخل   -٤
  كل حسب إمكاناتها وأهدافها.

بول صحة الفرض الثانى: نظام التكاليف المطبق في شركة قها لألغذية المحفوظـة  ق -٥
 يؤثر سلبا على قرارات التسعير والمنافسة .

مدخل المحاسبة عن التكاليف على أساس النشاط يعـد  قبول صحة الفرض الثالث:   -٦
الخيار األمثل أمام ادارة شركة قها لألغذية المحفوظة في مواجهـة قصـور نظـام    

 اسبة التكاليف الذى تطبقه.مح
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في البيئة  على أساس النشاطالتكاليف مدخل المحاسبة عن يوصي الباحث بتعميم تطبيق  -١ 

المدخل تطبيق عالج التشوهات الناجمة عن يالمحاسبية المصرية ليس لمجرد كونه أسلوبا 
ـ    مباالالتقليدى لتخصيص التكاليف غير  آت شرة بل أيضا ألنـه أسـلوب يأخـذ بالمنش

وعلى وجه الخصوص التي تجد نفسها متعثرة في سوق المنافسة الـذي بـدأ   الصناعية 
المستقبل عبر التعرف على الخصائص الواجب توافرها  إلىيتسع وينمو بشكل متسارع 

ديـد  هيكلة تكاليف منتجاتها بشكل دقيق يساعدها علـى تح عادة إلفى األنشطة المختلفة 
   كلفتها وحجم الطلب عليها .تم وءأسعار هذه المنتجات بما يتال

تحسين كفـاءة  ل على أساس النشاطالتكاليف مدخل المحاسبة عن  بيقيوصي الباحث بتط -٢
أداء األنشطة التى تضيف قيمة واستبعاد األنشطة التى ال تضيف قيمة وما تتعلق بها من 

تحديـد  يساعد فى مجال ، وهو أمر معينة  موارد يتطلب الحصول عليها تحمل تكاليف
  من تحقيق مكاسب ومميزات تنافسية في السوق. ا يمكنها ممنسب للمنشأة األ اإلستراتيجية

على أساس التكاليف مدخل المحاسبة عن ألداء االعتماد على ايم والباحث عند تقيوصي  -٣
ن التطوير غاية كل . ويرى الباحث أن من شأن ذلك أن يكوالمركز على األداء النشاط

   األفضل . إلىوالمحرك لها نحو التغيير  آت الصناعيةعمل داخل المنش
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بـدون   ، الطبعـة األولـى،  محاسبة تكاليف النشاط لالستخدامات اإلدارية: ةد/ أحمد صالح عطي -١

 .١٩٩٨ ،ناشر أو مكان نشر معلوم

/ محمـد  ، تعريـب د إدارة اإلنتاج والعمليات (مدخل حـديث)  :الوود أس .بفا، راكيش كى. سارن -٢
 . ١٩٩٩الرياض،  محمود الشواربى، دار المريخ للنشر،

بـدون  ،  الجزائريـة  بومرداس ، جامعة إدارة الجودة الشاملة واألداء المتميز :د/ بومدين يوسف -٣
   .، بدون تاريخناشر، الجزائر

، ترجمـة وتعريـب د/   الجـزء األول  -مـدخل إدارى  -محاسبة التكاليف: نرتشارلز ت. هورنج -٤
الريـاض،   حجاج، د/ محمد هاشم البدوى، دار المـريخ للنشـر،   أحمد حامد

١٩٨٦. 

 أصول المحاسبة عن التكاليف غير المباشرة الصناعية والتسـويقية  :د/ سامى نجدى محمد على -٥
 . ٢٠١١ ،بدون ناشر أو مكان نشر معلوم ، الطبعة الرابعة،

، الطبعـة  ف الفعليـة دراسات منهجية معاصرة فى محاسـبة التكـالي  : وآخرون د/ مجدى عمارة -٦
 .١٩٩٢غريان (ليبيا)، -األولى، منشورات كلية المحاسبة

دراسات فـى النظريـة المحاسـبية(المعايير المحاسـبية المصـرية       :د/ محمد محمود عبد ربه  -٧
، اإلسـكندرية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيـع،  ومشكالت التطبيق)

 .٢٠٠٠عام 
 

 
دراسات انتقادية لنظرية تحليل عناصر التكاليف فى ظروف الصـناعة  ": يم محمد السباعى/إبراهد -١

 .١٩٧٧العدد الثانى، ،  مجلة التكاليف، "الحديثة المعاصرة

القياس المحاسبى لمدخل تحليل األنشطة فى إعداد الموازنة كأداة للرقابـة  ": د/ أحمد محمود يوسف -٢
، كليـة  ة المحاسـبة واإلدارة والتـأمين  مجل، "على التكاليف(محاكاة تجريبية)
 .١٩٩٩، سنة ٥٤التجارة، جامعة القاهرة، العدد 

، المزيج اإلنتاجى ودقة بيانات التكلفة الصناعية غيـر المباشـرة للوحـدة   ": د/ أحمد محمود يوسف -٣
، كليـة التجـارة، جامعـة    والتأمينواإلدارة مجلة المحاسبة ، "دراسة تطبيقية
 .١٩٩٧ة ، سن٥١القاهرة، العدد 
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نحو تعميق تطبيق نظام اإلنتاج فى الوقت المحدد بالشركات الصـناعية  "د نمر على أحمد: مد/ أح -٤
، كليـة  مجلة البحوث التجارية المعاصـرة ، "فى ج.م.ع، دراسة ميدانية تطبيقية

التجارة بسوهاج ، جامعة جنوب الوادى، المجلد العاشر، العدد الثانى، ديسمبر 
١٩٩٦. 

دور المعلومات المحاسبية فى ترشيد االختيـار لنمـاذج التقنيـة فـى     ": عطوة د/ الشحات محمد -٥
، كليـة  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، ر"المشروعات االستثمارية فى مص

 .١٩٩٥التجارة ، جامعة عين شمس، مجلد العدد الثانى، 

لصـناعية  اعتبارات ضرورية لتخصيص محاسبى أفضـل للتكـاليف ا  "طاس: غد/ برنس ميخائيل  -٦
، المجلة العلمية لكليـة التجـارة  ، "غير المباشرة فى ضوء بعض األبعاد البيئية

 .١٩٨٩كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد الخامس عشر، ديسمبر 

فرص تطبيق فلسفة اإلنتاج فـى الوقـت المضـبوط فـى الصـناعة      "د/ بهيرة محمود الموجى:  -٧
 .١٩٩٤ارة، جامعة طنطا، ، كلية التجمجلة التجارة والتمويل، "المصرية

دراسة تحليلية لمشاكل تطبيق نظـام محاسـبة التكـاليف علـى أسـاس      "د/ حسين محمد عيسى:  -٨
، كلية التجـارة ، جامعـة عـين    المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، "األنشطة

 .١٩٩٧، يوليو ٣شمس، مجلد العدد 

ألغـراض تقـويم األداء   الـدوافع السـلوكية لتخصـيص التكـاليف     "د/ حنفى زكى عيد محمد:  -٩
، كليـة  مجلة الدراسات والبحوث التجاريـة ، "القطاعى(دراسة نظرية وعملية)

 .١٩٩٣العدد األول، جامعة الزقازيق، بنها، فرع  -التجارة 

مجلـة الدراسـات   ، "مدخل العمليات كأساس لقيـاس تكلفـة المنتجـات   ": د/خيرى عبد الهادى -١٠
العدد الثانى،  جامعة الزقازيق،بنها،  فرع -، كلية التجارة والبحوث التجارية 

١٩٩٣. 

نموذج مقترح لقياس تكاليف استخدام الموارد والرقابة عليها فى ضـوء  ":  د/خيرى عبد الهادى -١١
، كليـة  المجلة العلمية للبحوث والدراسـات التجاريـة  ، "نظم تكاليف األنشطة

 .١٩٩٥التجارة، جامعة حلوان، العدد األول، 

قضية التعامل مع تجنـب مشـكلة تخصـيص التكـاليف     "الهلباوى: د/ سعيد محمود مصطفى  -١٢
  ، المجلـة العلميـة  "ألغراض قياس تكلفة المنتجات: مدخل تحليـل األنشـطة  

 .١٩٩٥، كلية التجارة، جامعة طنطا، العدد الثانى، لتجارة والتمويلل

ارات المسـتمدة  القياس الكمى آلثار دمج األوعية التكاليفية على دقة اإلخب"د/سعيد يحيى الضو:  -١٣
، كليـة  مجلـة المحاسـبة واإلدارة والتـأمين   ، "من نظم التكاليف المتطـورة 

 .١٩٩٨، سنة ٥٣التجارة، جامعة القاهرة، العدد 
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تقـويم بـدائل القيـاس المحاسـبى فـى ضـوء خصـائص جـودة         ": د/ سمير رياض هالل -١٤
، كليـة  المجلة المصـرية للدراسـات التجاريـة   ، ")المعلومات(دراسة تطبيقية

 .١٩٨٧، العدد الثالث، عام ١١جامعة المنصورة، المجلد  لتجارة،ا
 

تقييم النظرية اإليجابية فى صياغة معـايير المحاسـبة الماليـة مـن     "د/ صادق حامد مصطفى:  -١٥
، كليـة التجـارة،   مجلة المحاسـبة واإلدارة والتـأمين  ، "زاوية نظرية الوكالة

 .١٩٩١جامعة القاهرة، العدد الثالث واألربعون، سنة 

مـدخل إدارة التكلفـة   " :صالح عبد الرحمن المحمود ، محمـود عبـد الفتـاح ابـراهيم رزق     -١٦
اإلستراتيجية لدعم القدرة التنافسية للشركات المساهمة السـعودية فـي ظـل    

، المجلد  المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، "متغيرات النظام العالمي الجديد
 . ٢٠٠٥السادس ، العدد الثانى ،

تقييم فعالية مداخل تخصيص التكاليف غير المباشرة فى ظـل  ": الرحمن عبد الفتاح محمدد/عبد  -١٧
، كليـة  مجلة الدراسات والبحـوث التجاريـة  ، "ظروف البيئة الحديثة للصناعة

 .١٩٩٦مجلد العدد األول،  جامعة الزقازيق،بنها، فرع  -التجارة 

تطـوير نظـم المحاسـبة عـن تكـاليف      محاسبة النشاط كمدخل ل"د/ عبد المنعم فليح عبد اهللا:  -١٨
مجلـة الدراسـات الماليـة    ، "المنتجات فى ظل البيئـة الصـناعية المتقدمـة   

كلية تجارة بنى سويف، جامعة القـاهرة، العـدد    ،والتجارية، (العلوم اإلدارية)
 .١٩٩٤التاسع ، سبتمبر 

ى هيكل التكـاليف  تأثير التحول إلى األتوماتيكية فى التصنيع عل"د/ عصافت سيد أحمد عاشور:  -١٩
الصناعية مع التطبيق على صناعة األسمنت والطباعة والصـناعات المعدنيـة   

، كليـة  المجلة العلميـة لالقتصـاد والتجـارة   ، "فى المملكة العربية السعودية
 .١٩٩١التجارة، جامعة عين شمس، المحلق الثانى، 

التصنيع والعودة إلـى   النظرية الحديثة القتصاديات"د/ عصام الدين مصطفى محمود مصطفى:  -٢٠
، كليـة  المجلة العلمية لالقتصاد والتجـارة ، "الماضى فى نظم قياس التكاليف

 .١٩٩٧التجارة، جامعة عين شمس، مجلد العدد الثالث، يوليو 

معايرة التكاليف بين اإلبقاء واإللغاء وتقييم لألساليب المقترحة كبديل لهـا فـى   ":  ـــــــ -٢١
، كليـة التجـارة،   المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،"البيئة الصناعية الحديثة

 .١٩٩٦جامعة عين شمس، ملحق العدد الثانى، 

استخدام المنهج البنائي الوظيفى فى تفسير التراكميـة لمحاسـبة   "د/ على عبد الحليم عبدالحميد:  -٢٢
، كلية التجارة بسـوهاج، جامعـة   مجلة البحوث التجارية المعاصرة، "التكاليف

 .١٩٨٥، السنة الخامسة، ٨دد أسيوط، الع
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منهج جديـد لزيـادة   (التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ": د/ على مجدى سعد الغرورى -٢٣
، كلية التجـارة ، جامعـة    المجلة المصرية للدراسات التجارية، ")تكلفة المنتج

 . ٢٠٠٨المنصورة ، المجلد الثالث والثالثون ، العدد الثانى ، 

فـى   JITمدى فعالية نظام التوقيت المناسب ":  الطحان، د/زايد سالم أبو شنافد/ محمد أبو العال -٢٤
، كليـة التجـارة،   المجلة المصرية للدراسات التجارية، "مجال تخفيض التكلفة

 .١٩٩٣جامعة المنصورة، المجلد السابع عشر، العدد الرابع، 

تقييم نموذج تخصيص التكاليف غير المباشرة على أساس النشاط مـع  ": د/ محمد الفيومى محمد -٢٥
، مجلة كلية التجارة للبحـوث العلميـة  ، "استخدام نموذج ورقة عمل إلكترونية

 .١٩٩١، سبتمبر ٢٨كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد الثانى، المجلد 

لية لمتخذى القرارات اإلداريـة  مدى تحقيق نظم التكاليف للكفاءة والفاع": د/ محمد عمرو وهيبة -٢٦
بنهـا،  فرع  -، كلية التجارة مجلة الدراسات والبحوث التجارية، "داخل التنظيم

 .١٩٩٢العدد الثانى،  جامعة الزقازيق،

، "محاسبة تكلفة النشاط وتخصيص الموارد فى ظـل نظريـة الوكالـة   ": د/ محمد محمود يوسف -٢٧
جــارة، جامعــة القــاهرة،                     ، كليــة التمجلـة المحاســبة واإلدارة والتــأمين 

 .١٩٩٢، ٤٤العدد 

نموذج مقترح لمحاكاة العالقة بين محركات التكلفة ودقـة بيانـات محاسـبة    ":   ـــــــ -٢٨
، كليـة التجـارة، جامعـة    مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، "تكلفة النشاط

 .١٩٩٥، مارس ٣٢اإلسكندرية، العدد األول، المجلد 

دراسة استخدام منهج تخصيص التكلفة حسب األنشـطة لمواجهـة   ": مد مصطفى الجبالىد/ مح -٢٩
مجلـة  ، "تطبيق نظم التطور المستمر فى المشـروعات المتقدمـة تكنولوجيـا   

جامعـة الزقـازيق،   بنها، فرع  -، كلية التجارة الدراسات والبحوث التجارية
 .١٩٩٣، الثانيالعدد 

، "يد التكلفة حسب األنشطة خالل دورة حيـاة المنـتج  دراسة تطوير منهج تحد":   ـــــــ -٣٠
 .١٩٩٨، مايو ١٧العدد الرياض، ،الجمعية السعودية للمحاسبة مجلة

دراسة تطوير منهج تحديد التكلفة حسب األنشطة خـالل دورة حيـاة المنـتج    " : ـــــــ -٣١
تحقيقا ألهداف التخطيط االستراتيجى والتطور المستمر للمشروعات المتقدمـة  

، كلية تجـارة  مجلة الدراسات المالية والتجارية (العلوم اإلداريـة) ، "لوجياتكنو
 .١٩٩٧بنى سويف، جامعة القاهرة، العدد الثانى، يوليو 

استخدام العوامل المسببة لحدوث التكلفة والعناصـر المحركـة لـألداء فـى     " : ـــــــ -٣٢
، "لمسـتمر صياغة نموذج موضوعى لتقييم األداء وتحقيقا العتبارات التطـور ا 
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، كلية تجارة بنـى سـويف،   مجلة الدراسات المالية والتجارية(العلوم اإلدارية)
 .١٩٩٦جامعة القاهرة، العدد األول، يناير 

استخدام أسلوب محاسبة تكلفة النشاط فى تطوير إعداد الموازنـات  "د/ محمد نجيب زكى محمد:  -٣٣
ـ  ، "التقديرية فى شركات قطـاع األعمـال العـام    ة لالقتصـاد  المجلـة العلمي

 .١٩٩٣، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مجلد العدد األول، يناير والتجارة

تخصيص التكاليف علـى أسـاس النشـاط فـى ضـوء المـدخل       ": / محمد نشآت فؤاد محمدد -٣٤
، كلية التجـارة، جامعـة عـين    المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، "اإليجابى

 .١٩٩٤، سنة ١شمس ، العدد الثانى، مجلد رقم 


، رسالة دكتـوراه ، "مدخل األحداث ودوره فى تطوير نظرية المحاسبة": عبد السميع الدسوقى السيد -١

 .١٩٧٨كلية التجارة ، جامعة القاهرة، 

مشكالت تطبيق مدخل تحديد التكاليف على أساس النشاط وأثره على اتخـاذ  ": محمد أحمد شاهين -٢
 .١٩٩٧كلية التجارة ، جامعة عين شمس،  ،ستيررسالة ماج، "القرارات


ـ    إدارة التكلفة من منظـور إسـتراتيجي   :سمير أبو الفتوح صالح /د -١  ةيدعـم القـدرة التنافس

المـؤتمر العلمـي   التكتالت االقتصادية ( منظومة مقترحـة )،   المصرية في ظل للصادرات
 ،    كليـة التجـارة، جامعـة المنصـورة     قومية، التصدير استراتيجية السنوي الثاني عشر ،

 . ١٩٩٦ابريل  ١١-٩

  
 


السـنوي الواحـد    المؤتمر  إلىورقة مقدمة ،  "الجودة الشاملة إدارة": رياض رشاد البنا /د -١

وزارة التربيـة والتعلـيم   ، ٢٠٠٧ينـاير  ٢٥ - ٢٤للفترة من  اإلعدادي للتعليم نيوالعشر
  : في، متاح ٢٠١١يناير ، ٢٥:اإلتاحةتاريخ ،  ةيالبحرين

www.education.gov.bh/conferences/con21/w4.doc 
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Logical framework of the accounting activity in the modern business 
environment 
 
Introduction : 

This research Comes to demonstrate the development of methods 
of allocating indirect costs to conform with modern business environment 
which is evolving in economic thought and administrative and 
technological. The focus is on the importance of applying the approach to 
the allocation of indirect costs on the basis of activity, which not only 
aims at simply identifying profitable products that are produced 
established and evaluation of commodity stocks and but extend to the 
decisions to better relation to the provision of new products, redesigning 
the product, and determine levels of production, and modernization of 
production processes, the sale and choose the mix, and identify marketing 
and distribution channels. 
 
Nature of the problem and thought of the study: 

Although the traditional method of allocating indirect costs 
dominated for a long period of time but the emergence of modern 
business environment with its complicates , researcher finds that she was 
driving towards the allocation of indirect costs on the basis of activity, 
and not for the relevance of thought, which was on the basis of the 
construction of this system only. If what has been oriented towards the 
application of economic theory of modern manufacturing, and production 
system if demand (JIT), and manufacturing systems high-tech without a 
true translation of reality in the form of data and accurate financial 
information for the result, to provide indicators of deceptive result in 
decisions not fully effective. Here comes the role of the curriculum 
contemporary allocation of indirect costs on the basis of activity in the 
achievement of positive decisions, including the rationalization of pricing 
decisions, and achieve positive attitudes towards the implementation of 
cost management on the basis of activity, and to achieve accuracy, 
reliability and capacity the largest and temporary appropriate when 
providing the information produced by this approach over the one 
intervention that more effectively compared to conventional systems, and 
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achieve superiority over traditional systems in the completion of tasks 
and improve the effectiveness of individuals to their jobs. 
 
The importance of research: 

The significance of this study demonstrate the integrated system in 
which to declare that the units of economic competitiveness and continue, 
that system is in the economic theory of modern manufacturing, and 
production system if demand (JIT), and manufacturing systems high-tech, 
and the methodology of allocation of indirect costs on the basis of 
activity, and strategic management of cost, and total quality management. 
 
Research objectives: 
1 - assist industrial facilities in the contemporary measurement of the cost 

of its outputs in a more accurate and provide them with the necessary 
information for control and performance evaluation in accordance 
with the standards of accounting information useful. 

2 - To assist in contemporary industrial facilities to reduce cost and focus 
attention on the cost of spare capacity at the aggregate and not 
detailed. 

3 - To assist in contemporary industrial facilities to achieve its 
performance in the constantly evolving to keep pace with the rapid 
changes and maintain or maximize its competitive position. 

Hypotheses: 
1 - Entrance to achieve accountability for activity-based costing 

information requirements of the appropriate accounting standards. 
2 - costing system applied in the Kaha Company for Preserved Foods 

adversely affect the pricing decisions and competition. 
3 - Accounting for the entrance of activity-based costing is the perfect 

choice to manage Kaha Company for Preserved Foods in the face of 
inadequate cost-accounting system, which applied 
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Approach and style of Search: 
 
      The researcher in the preparation of research approaches of the 
following: - 
• deductive approach: through theoretical study of the subject based on 

the references in Arabic and foreign language references. 
• Inductive approach: Depending on the field study by an analytical 

study of the reality in accounting Kaha Company for Preserved Foods 
in Qualibya . 

 
Determinants of Search: 
1- The interview is between the traditional system and the system of 

accounting activity for the allocation of indirect costs within the 
framework of the rationalization of decisions. 

2 - The study applied the theory. 
3 - The practical side of the study was limited to a proposal to provide a 

scenario to demonstrate the basics of the application of ABC in one of 
the industrial companies. 

Research plan: 
* Chapter One: the traditional system for the allocation of indirect costs 

and drivers of change in the environment Modern business 
The first topic: the traditional system for the allocation of indirect costs. 
Section II: modern business environment and the inevitability of change. 
* Chapter Two: An Introduction Accounting for activity-based costing. 
Section I: Introduction of Staff Accounting for activity-based costing and 
motives of its application. 
Section II: The opinions and studies in support of the entrance to the 
accounting for costs on the basis of Activity and the criticism against him. 
* Chapter Three: ABC and logical system of modern approaches to 
development. 
Section I: a logical system ABC. 
Section II: modern approaches to develop a system ABC. 
* Chapter IV: Proposed scenario to demonstrate the basics of the 
application of ABC in one of the industrial companies. 
Section I: method of allocation of indirect costs in the company Kaha 
Food saved. 



-5- 
 

Section II: Statement of the basics of the application of ABC in the Kaha 
Company for Preserved Foods 
Search Summary: 
1 - Presentation of the first chapter fundamentals of the traditional system 

for the allocation of indirect costs and the modern business 
environment based on modern economic thought is based on meeting 
the challenges of globalization, and the philosophy of production if 
demand, and high-tech manufacturing systems. 

2 - View Chapter Two pillars of the entrance to the accounting for costs 
on the basis of activity and motivation to apply his interview with the 
traditional system for the allocation of indirect costs. Also, opinions 
and studies in support of the entrance to the accounting for activity-
based costing and the criticism against him. 

3 - Showing the entrance to the third quarter related to ABC standards 
based on appropriate accounting information to the entrance of the 
events as one of the entrances of accounting theory. Also, the entrance 
to the integration of ABC with the strategic management of cost and 
total quality management. As the analysis in detail the activities of the 
facility is working to identify the characteristics that must be met in 
the various activities carried out by the facility to make a continuous 
development, which helps to achieve the best possible exploitation of 
the resources of the facility, especially in the light under the scarcity 
of resources. In other words, the entrance to the ABC is no longer 
limited to simply identifying the indirect cost and distribution, but 
also became a system contributes to the cover several areas such as 
improving productivity, quality, planning, and customer satisfaction, 
and even strategic decisions. This chapter also presented the ABC to 
develop a system through a review of the entrance to the accounting 
for costs on the basis of activity-oriented time and the entrance to the 
accounting for costs on the basis of the activity center on 
performance. 

4 - Showing the fourth quarter to subordinate the costing system in Kaha 
Company for Preserved Foods for development by using the entrance  
of accounting for activity-based costing to demonstrate its 
applicability in this area, including eventually flows into the box in 
the strengthening of the Egyptian economy 
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Search Results: 
1. The evolution of modern business environment and the relationship 

interrelation between axes emphasizes the need to re-think of an 
alternative to the traditional system for the allocation of indirect 
costs in order to attain an integrated system to work within any 
facility seeking to continue in the competition. 

2. The emergence of many aspects of the entrance of Excellence for 
ABC at the expense of the traditional system like a lot of 
shortcomings. Also, accept the first hypothesis: the entrance to 
achieve accountability for activity-based costing standards of 
accounting information useful. 

3. The entrance of ABC is no longer just an approach to the allocation 
of indirect costs, but also became a system contributes to the cover 
several areas, including quality and cost reduction. 

4. Access entrance to ABC to a high degree of diversity contributes to 
meeting the needs of enterprises, each according to their potential 
and goals. 

5. Accept the validity of the second hypothesis: costing system 
applied in the Kaha Company for Preserved Foods adversely affect 
the pricing decisions and competition. 

6. Accept the validity of the third hypothesis: An Introduction 
Accounting for activity-based costing is the perfect choice for 
managing Kaha Company for Preserved Foods in the face of 
inadequate cost-accounting system, which applied. 

 
Research Recommendations: 
1 - The Researcher circulate the entrance to the application of accounting 

for costs on the basis of activity in the accounting environment in 
Egypt. 

2 - The entrance to the researcher recommends the application of 
accounting for activity-based costing to improve the performance of 
activities that add value and the exclusion of activities that do not add 
value. 

3 - The Researcher when assessing the performance dependence on the 
entrance to the accounting for costs on the basis of the activity center 
on performance 


