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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

﴿  ُ ُ ِبَا يَ ْرَفِع اَّلله الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواَّلله
 ﴾ تَ ْعَمُلوَن َخِبير 

 "11: اجملادلة"                                                                  

ُ به : " - ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا قال  ِمَن اهلَُدى والِعْلِم، َكَمَثِل الَغْيِث َمَثُل ما بَ َعَثِِن اَّلله
الَكِثِي أصاَب أْرًضا، َفكاَن ِمْنها نَِقيهةر، قَِبَلِت املاَء، فأنْ بَ َتِت الَكََلَ والُعْشَب الَكِثَي، 

ُ هبا النهاَس، َفَشرِبُوا وَسَقْوا وَزَرُعوا،  وكاَنْت ِمْنها أجاِدُب، أْمَسَكِت املاَء، فَ نَ َفَع اَّلله
ا هي ِقيعانر ال ُُتِْسُك ماًء وال تُ ْنِبُت َكََلً، َفذلَك َمَثُل وأَ  صاَبْت ِمْنها طائَِفًة ُأْخَرى، إَّنه

ُ به فَ َعِلَم وَعلهَم، وَمَثُل َمن ََلْ يَ ْرَفْع بذلَك رَْأًسا،  ، ونَ َفَعُه ما بَ َعَثِِن اَّلله َمن فَ ُقَه يف ِديِن اَّللِه
 " ذي أُْرِسْلُت بهِ وََلْ يَ ْقَبْل ُهَدى اَّللِه ال

 )صحيح البخاري)
 

 

 

 

 



 

 

 :هذا  هدي عمليأاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 

 : ىل من أحبهم يف هللا ، يتوق القلب ليخاطب من شذى بذكرمها اللسان و قال فيهما الرمحن إ

 32االسراء االية  "ايه و ابلوالدين احساان إ إالو قضى ربك أن ال تعبدوا " 

 ىل قليب إحبهم أوىف خلق هللا و أىل إ

 .....ُتنيت لو اهنا حضرت و لكن 

 فإىل روحها و ذكراها اليت تسكن ذاكريت لَلبد 

 سكنك فسيح جنانهأرمحك هللا و 

 أمي احلبيبة                                                                   

 .كامل الشكر و العرفانسي ، فلك  أىل اتج فخر لطاملا محلته على ر إ

 يب العزيز أ                                                                     

 ىل من شجعِن على مواصلة مشواري الدراسي رفيق دريب و  مصدر قويت و سعاديت إ

 زوجي الغايل                                                                  

 من كانوا و ال زالوا  سندي  و وسام عزيت و كربايئي  ىلإ

 .خوايت و عائالهتم أخويت و إ                                                       

 حرتام حاطوين بكل احلب و الدعم فلكم يف قليب كل احلب و اإلأىل من إ

 عائلة زوجي الكرمية                                                            

 قسمية ميينة



 

 
 احلمد هلل  الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لو ال فضل هللا علينا أما بعد

 ..ىل من أبصرت هبا طريق حيايت إأهدي هذا العمل 

 إىل الكفاح الذي ال يتوقف..واستمديت منها قويت واعتزازي بذايت 

 ..إىل والديت الغالية .. إىل الشاخمة اليت علمتين معىن اإلصرار

 إىل أيب حفظه هللا..إىل ينبوع العطاء املتفاين مدى عمري 

 نوبلي جنالء: إىل األستاذة املشرفة 

 إىل أخوايت سندي يف الدنيا وال أحصي هلم  فضل

 ويف األخري أرجوا من هللا تعاىل أن جيعل عملي هذا نفعا يستفيد منه مجيع

 . التخرجالطلبة املرتبصني املقبلني على 

 

 

 صولة مسرية

 

 



 

 
   "إيل املصري و أن اشكر يل ولوالديك :"  انطالقا من قوله تعاىل

 من سورة لقمان  41اآلية 

  تقدم خبالص الشكر إىل هللا العلي القدير، وأمحده محدا يليق جبالله وعظيم سلطانهن

 :من قول حبيبنا املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص و 

 " من ال يشكر الناس ال  يشكر هللا"

املشرفة على هذا التقرير، "  نوبلي جنالء" الفاضلة  ةَلستاذلتقدم جبزيل الشكر و العرفان ن افإنن
 واليت َل تبخل  علي بتقدمي النصح و اإلرشاد وحسن معاملة 

 .األفاضل الذين قبلوا تقييم هذا العمل  ةساتذاألشكر موصول كذلك لكل 

وعن خدمة العلم خي اجلزاء وأطال هللا يف أعماركم ومتعكم  اقول جزاكم هللا عننإىل كل هؤالء 
 .ِبوفور الصحة و العافية 

 _آمني _ 

 

 
 



 

 : امللخص

كطريقة جديدة لتتبع التكاليف    ABCهتدف هذه الدراسة إىل عرض نظام التكاليف على أساس األنشطة             
ألغراض التكلفة، وإبراز دور النظام يف التحديد األمثل لتكاليف املؤسسة من خالل اإلجيابيات اليت أتى هبا هذا النظام،   
كما أصبحت حماسبة التكاليف  تؤكد على تطبيق نظام إدارة التكلفة يف أنشطة املؤسسة فيما يطلق عليها أحياان 

إلعطائه صورة واقعية  .األنشطة  وحماولة القيام بتحليل التكاليف من منظور كمي إىل منظور نشاطي  اصطالح حماسبة
لتكاليف املؤسسة  على عكس الطرق التقليدية اليت تعتمد على  معدل نظام  اثبت يف ختصيص املصاريف غي املباشرة، 

منتجات حمددة  "اوالت اإلدارة حلل املعادلة الصعبة و يعترب نظام التكاليف على أساس األنشطة أكثر فعالية يف دعم حم
 "من خالل التحميل األمثل للتكاليف

 ABCنظام ,حماسبة تكاليف,تكلفة : الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary: 

            This study aims to present the ABC cost system as a new way of 

tracking costs for cost purposes and highlighting the role of the system in 

optimizing the costs of the organization through the positives brought about 

by this system, and cost accounting has become a emphasize for the 

application of the cost management system in the activities of the 

organization in what is sometimes called the term accounting activities and 

trying to analyze costs from a quantitative to an activity perspective to give 

it a realistic picture of the costs of the organization, unlike traditional 

methods that rely on  A fixed system rate in the allocation of indirect 

expenses, and the activity-based cost system is more effective in supporting 

management's attempts to solve the difficult equation of "specific products 

through optimal cost loading"                                                                     

Keywords: Cost, Cost Accounting, ABC System 
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 مقدمة



 مقدمة

 
 أ 

 

ا على الضيق جانبها من التكاليف حماسبة إىل ينظر ما كثيا     التكلفة  وسعر التكاليف خمتلف لتحديد وسيلة أهنه
 غىن ال اليت أساسيا للمعلومات موردا تعترب إذ ذلك، من أوسع هي األمر حقيقة يف ولكن للمؤسسة، التحليلية والنتيجة

 ظل يف منها اإلنتاجية وخاصة للمؤسسات اجليد التسيي للمؤسسة، حيث إن املالية الوضعية تشخيص يف عنها لإلدارة
 ينعكس مما رشيدة، بكيفية اإلنتاج عناصر استعمال يف التحكم على ابلدرجة األوىل يتوقف اجلديدة االقتصادية التوجهات

 القرارات اختاذ يف املسي كفاءة حتسني على تساعد املرُتية البياانت أن كما ،)التكاليف)النفقات  يف االقتصاد على إجيااب
جديدة ضمن أدوات ظهور أنظمة ، ة  خالل العقود األخية من الزمنلقد شهدت املؤسسات االقتصادي؛ و الصائبة

ولقد لقى  ،والذي هو حمل دراستنا يف هذا العمل ABCنشطة بينها نظام التكاليف على أساس األحماسبة التكاليف، من 
املمارسني رغم صعوبة تطبيقه و ذلك  ملواجهة التحدايت ني و كادمينظام  التكلفة على أساس النشاط أتييدا كبيا من األ

املة تقييمية اهلدف براز نقاط القوة و الضعف وهذا من خالل دراسة شإوضوع و الراهنة، حيث سنقوم  بدراسة هذا امل
 لنظام يف املؤسسات ىل كيفية تطبيق هذا اإمنها الوصول 

كيف تتم عملية التكامل بني خمتلف مراحل   : التالية اإلشكالية معاَل لنا تتبلور سبق ما أساس على : اشكالية الدراسة1 
 طريقة التكلفة على أساس األنشطة للتحديد األمثل للتكاليف ؟

  : لتاليةإلثراء هذه اإلشكالية و اإلحاطة أكثر ابملوضوع مت طرح األسئلة الفرعية ا

 ما هي أدوات حماسبة التكاليف  ؟ -1

 مقارنة ابألنظمة التقليدية ؟ ABCما اجلديد الذي أتى به نظام التكاليف على أساس األنشطة  -3

  هل يتم تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة يف املؤسسات ؟ -2

  : الفرضيات 2
 أتيت واليت أو نفيها، صحتها من التأكد يتطلب حمتملة أجوبة ِبثابة تكون فرضيات تقدمي إىل التساؤالت هذه بنا تدفع

 :التايل النحو على
من أبرز األنظمة املستخدمة يف املؤسسات نظام التكلفة املستهدفة ، نظام التكاليف على أساس األنشطة ، نظام  -1

 اخل....اإلنتاج يف الوقت احملدد  
توزيع يعطي نظرة جديدة للتكاليف، من خالل االنتقال من  ABCشطة تبِن نظام التكاليف على أساس األنإن  -3

 .التكاليف غي املباشرة  من املنظور الكمي إىل منظور األنشطة 

نظام التكاليف على أساس األنشطة قابل للتطبيق يف كافة اجملاالت وكافة املؤسسات الكبية،الصغية واملتوسطة، أيضا  -2
داء طاعات سواء الصناعية، االقتصادية، اإلنتاجية وذلك هبدف حتقيق األرابح وحتسني األميكن تطبيقها يف خمتلف الق

 .وختفيض التكاليف

  : سباب اختيار املوضوعأ -6
 .االهتمام هبذا املوضوع من أجل إبراز أمهيته يف جناح املؤسسات -



 مقدمة

 
 ب 

 

 .ختصصنا الدراسي يف جمال احملاسبة كان السبب األول يف اختيار املوضوع -

 .الرغبة وامليول الشخصي للبحث يف مواضيع حماسبة التكاليف -

بقصد اإلملام ِبختلف جوانب املوضوع ودراسة اإلشكالية الرئيسية واستخالص النتائج حول الفرضيات  : املنهج املتبع 
التحليلي اعتمادا املطروحة حاولنا استخدام مزيج من املناهج ، ففي اجلانب النظري من البحث استخدمنا املنهج الوصفي 

على الكتب واجملالت العلمية والرساالت اجلامعية، أما يف أسلوب دراسة احلالة فقد استخدمنا منهج دراسة حالة من 
املقابلة ، املالحظة ، دراسة وحتليل : خالل إسقاط اجلانب النظري على املؤسسة حمل الدراسة اعتمادا على كل من 

 ِبؤسسة احلاجب للفخار خمتلف الواثئق والبياانت اخلاصة

أمهيته من املنافع اليت حيققها بسبب تقدميه معلومات عن تكلفة املنتج تساعد  ABCيستمد نظام  : أمهية املوضوع  6
وفق أسس سليمة، كما أن مزااي استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة تفوق العيوب . يف عملية اختاذ القرارات 

 ا يكسبه أمهية ، تستدعي مزيدا من االهتمام هبذا النظام اليت حتد من استعماله، مم
  : أهداف الدراسة 3

 ؛دقيق للنتائج تفسي إعطاء أجل من حديثة إىل تقليدية من يف املؤسسات تعمل  اليت األنظمة تطوير -أ
 ؛احلديث أو التقليدي املنظور من سواء التكاليف حملاسبة دراسة إعداد - ب

 ؛واحلديث التقليدي لَلسلوبني والضعف القوة نقاط حتديد -ج
 التكاليف يف حتكما الطرق أكثر ألهنا وذلك التقليدية لَلنظمة بديال احلديثة األنظمة أحد يكون أن يسمح -د

 .للتكلفة الدقيق ابلتحديد يسمح ِبا ذلك و مباشرة غي
 الدراسات السابقة   8

 :التالية املواضيع إىل الوصول مت املماثلة السابقة يف الدراسات البحث بعد
 حماولة تطبيق نظام التكاليف املبين على أساس األنشطة : بعنوان( 2146)دراسة دمحم اخلطيب منرABC 

، البحث عبارة عن مقال ضمن جملة أداء سرير 2111يف قطاع اخلدمات اجلامعية دراسة حالة اإلقامة اجلامعية 
مرابح، ورقلة، هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تطبيق إحدى املؤسسات اجلزائرية الصادرة عن جامعة قاصدي 

الوسائل احلديثة يف جمال قياس وحتليل ورقابة التكاليف، الستناد إىل أسس موضوعية دقيقة على قطاع اخلدمات 
العمومية اإلجتماعية اجلامعية ، ابإلضافة إىل حتسني وتطوير أنشطة املؤسسة من خالل املعلومات املالية وغي 

ملالية اليت تستمدها اإلدارة من نظام التكاليف على أساس األنشطة، وكذا تعزيز قدرة املؤسسة على مواكبة ا
وقد خلصت الدراسة إىل ما .متطلبات العصر احلايل لقياس تكلفة خدماهتا والعمل على خفضها إىل أقل ما ميكن 

 :يلي 
 ت العمومية وتسعي منتجاهتا؛واالستفادة منه يف تسيي املؤسساABC إمكانية تطبيق نظام -
إن املؤسسات العمومية اجلزائرية وخاصة اخلدمية منها،مطالبة لزاما ابنتهاج طرق رقابية حديثة من خالل اعتماد   -

 ؛ (خاصة القطاعات الكربى كالتعليم)ABCأنظمة حديثة للتكاليف كنظام 
إمكانية التعرف على األنشطة  ذات القيمة واألنشطة وابلتايل إمكانية ختفيض التكاليف دون املساس جبودة   -

 .اخلدمات املقدمة 
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 استخدام التكامل بني التقنيات احلديثة ألنظمة التكلفة،التسعري :بعنوان(2141)دراسة رانية غضاب
مؤسسة املطاحن الكربى :ملؤسسة االقتصادية،دراسة حالةواملوازنة على أساس األنشطة لبناء امليزة التنافسية اب

هتدف الدراسة إىل استعراض  بسكرة، ،وراه غي منشورة،جامعة دمحم خيضر،البحث عبارة عن أطروحة دكت للجنوب
مقاربة ختفيض التكلفة كأبرز مداخل حتقيق امليزة التنافسية ابملؤسسة االقتصادية اعتمادا على تعاضد النتائج ُبت 

ظمة التكلفة،التسيي،التسعي واملوازنة على أساس األنشطة والتكامل فيما بينها كمصدر للضبط املستمر للتكاليف أن
    بغرض توليد القيمة ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة           

ملعلومات احملاسبية يسمح استخدام التكامل بني األنظمة القائمة على أساس األنشطة بتوسيع نطاق إنتاج ا -
 العوامل املفتاحية للنجاح،القيمة الفعلية النسبية للمنتجات؛ :ليشمل معلومات غي مالية أيضا مثل

أي أن مجيع الدعائم  ABC تتوفر لدى مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب املقومات األساسية  لتطبيق نظام -
 .املقرتحة بنموذج الدراسة هي حقيقية وُتثل البنية التحتية لتطبيق األنظمة الدولية

  دراسة ماهر موسى مرغام مدى توفر املقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام األنشطة للشركات الصناعية
 . 2117لد اخلامع عشر،العدد الثاين، اجمل) سلسلة الدراسات اإلنسانية(جملة العلوم اإلسالمية،:يف قطاع غزة

 ومن خالل تفحصنا لدراسة املقدمة تبني لنا أهنا هدفت إىل التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق نظام التكاليف
 يف بيئة الشركات الصناعية العاملة يف قطاع غزة واملعوقات اليت حتول دون تطبيقه يف ABC على أساس األنشطة

 شركة صناعية من الشركات العاملة يف قطاع 41ف على سبل عالجها، وقد مشلت الدراسة هذه الشركات والتعر 
 : غزة، ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي

 بنية لدى الشركات الصناعية العاملة يف قطاع غزة و اليت تشكل ABC توفر املقومات األساسية لتطبيق نظام -
 .ن بني املقومات اليت مت البحث يف مدى توفرهاحتتية لتطبيقه هبا، وم

 ؛تنوع األنشطة املساندة، و تنوع وتعقد العملية اإلنتاجية• 
 توفر املوارد البشرية املؤهلة وأنظمة احملاسبة اخلبية يف بيئة الشركات الصناعية يف قطاع غزة يعطي مؤشرا إجيابيا •

 متقدمة لدى الشركات الصناعية يف قطاع غزة وهذا بدوره يساعدعلى وجود بنية حتتية لتطبيق أنظمة حماسبية 
 ؛ ABC على تطبيق نظام

 يف الشركات للنظام اجلديد عدم الرغبة يف حتمل مصاريف ABC هناك معوقات حتول دون تطبيق نظام•
 التكلفة التحول إىل هذا النظام، اعتقاد بعض إدارات الشركات بسالمة أنظمة التكاليف التقليدية لديها وأن

 تفوق املنافع املتوقعة منه ABC  تطبيق نظام
التكامل بني خمتلف مراحل تطبيق  أننا ألقينا الضوء على دراستنا عن ما جاء يف الدراسات السابقة تلفختو  

 .الذي سيسمح لنا ابلتحديد األمثل للتكاليف ABCنظام 
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 حتديد التكاليف: املبحث األول 

 (ABC)نشطة التكلفة على أساس األ: الثاين املبحث 

مراحل حتديد التكاليف من خالل نظام : الثالث  بحثامل
 ABC ـال
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  : متهيد
كان نتيجة للضرورة اليت فرضت على املؤسسات   ،ةإن ظهور ما يسمى  ِبحاسبة التكاليف أو احملاسبة التحليلي

حيث ، عماليف ظل تعدد وتنوع عناصر التكاليف والتطور الذي شهده عاَل األ ،والتجارية واخلدميةاالقتصادية والصناعية 
هبدف الرقابة عليها و مساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات ، عرض البياانت املتعلقة ابلتكلفةحتليل و  ،مهيتها يف مجعأتكمن 

التكاليف، من خالل ما عرف بنظام  العاَل تطورا ملحوظا يف نظامعرف ،ي هناية مثانينات القرن املاضيفف.املناسبة 
  :من عدة جوانب حيث مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث كما يلي (ABC)التكاليف املبِن على اساس االنشطة 

 حتديد التكاليف: املبحث األول 

 (ABC)نشطة التكلفة على أساس األ: الثاين املبحث 

  ABC  حتديد التكاليف من خالل نظام ال مراحل: الثالث  بحثامل
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 حتديد التكلفة : ولاملبحث األ

حتتاج املؤسسة االقتصادية إىل وجود املعلومات اليت تساعدها على تسيي خمتلف أنشطتها والقيام بوظائفها 
املنافسة،حيث أن األساسية،ويعترب نظام حماسبة التكاليف أمرا ضروراي وحيواي الستقرار املؤسسات االقتصادية وقدرهتا على 

هلذا النظام قدرة على حل املشكل األساسي الذي يواجه أي مؤسسة أال وهو تسيي التكاليف وذلك من خالل ما تشمل 
عليه من أدوات من جمموعة املبادئ واألسس احملاسبية الالزمة لتجميع بياانت التكاليف وحتليلها وتبويبها بغرض حتديد 

 .التكلفة 

  ىل حماسبة التكاليف خل إمد  : ب األولاملطل

 عموميات حول التكاليف إىل سنتناول يف هذا املطلب 

 تعريف حماسبة التكاليف  : ولالفرع األ

 تعريف التكلفة  : والأ

، عاما معنا يعطي معىن الكلفة وأصبح ،االقتصاديني و احملاسبني احتياجات تطور مع تطور التكلفة مفهوم إن
ن مفهوم الكلفة أو التكاليف يعتمد حيث أ فيه تستخدم الذي اجملال جله وأ من تستخدم الذي الغرض ابختالف خيتلف

العاين، )  :برزها أيف احلقيقة على الغاية واهلدف من استخدام البياانت احملاسبية من قبل اإلدارة حيث جند عدة تعاريف 
 (31، صفحة 3412
 مستنفذة غي تكلفة وهي املستقبلية، ابإليرادات وترتبط مقدما هبا التنبؤ ميكن اختيارية قتصاديةا تضحية : هيالتكلفة 

 . وغيها مقدما املدفوعة واملصاريف ،يالسلع املخزون مثل كأصل امليزانية يف تظهر
و أ ،و يف املستقبل أدية يف احلاضر تضحية مادية اختيارية هبدف احلصول على منفعة ما" هنا أعلى  أيضا تعرف التكلفةو  

و يف أخرى يف احلاضر أهبدف احلصول على موارد اقتصادية ِبعىن أخر هي استفادة املوارد االقتصادية املتاحة اختياراي 
  (34-13، الصفحات 3412ديبان و النور، ) "املستقبل 

هبدف عبارة عن قيمة املوارد القابلة للقياس النقدي اليت يتم التضحية  هبا "من التعاريف السابقة جند أن التكلفة هي و      
 ".و املستقبل أاحلصول على منفعة مادية يف احلاضر 

 حماسبة التكاليف  : اثنيا

من  ِبجموعة فتح على دورها اقتصر حيث السابق يف جذور هلا كانت بل اليوم وليدة ليست التكاليف حماسبة       
 األموال واتساع رؤوس وتفاقم االقتصادي للتطور ونتيجة املخزون، وتكلفة املباع اإلنتاج تكلفة بعناصر التكاليف حساابت

 لتلبية احتياجات وذلك التكاليف حماسبة إىل احلاجة زادت املتعدد واإلنتاج الكربى، الصناعات وظهور األعمال نطاق
 القرارات للمشروع واختاذ  املختلفة السياسات ورسم التكاليف، عناصر على والرقابة للتخطيط الالزمة للمعلومات اإلدارة

 .املناسبة
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 :التالية  العناصر ىل إالتطرق  سنحاول

  مفهوم حماسبة التكاليف 
 هداف حماسبة التكاليف أ 
  حماسبة التكاليف  مقومات ومزااي 

 الداخلني املستخدمني متطلبات ة دلزاي نتيجة وظهرت املالية احملاسبة فروع إحدى هي التكاليف حماسبة  
 يظهر أن لكن التكاليف، حماسبة تعاريف تعددت فقد تلبيتها، عن عاجزة املالية احملاسبة كانت بياانت إىل واخلارجيني 

 :فيما يلي أمهها إىل سنتطرق واحد مضموهنا

 وتقارير توضح قوائم يف وترتيبها التكاليف عناصر وحتديد وقياس بتحديد يهتم الذي العلم هي" :التكاليف حماسبة -
 ورسم التكلفة على عناصر الرقابة وفرض اإلدارية القرارات اختاذ يف اإلدارة ِبساعدة املقدمة اخلدمة أو املنتجة السلعة تكلفة

وحتديد  مسبقا التكاليف املخططة مع الفعلية التكاليف مقارنة خالل من ، وذلكاألداء مستوى وحتسني السياسات
 "  (2، صفحة ص 3412العاين، ) معاجلتهو  االحنرافات أسباب

 وكذا املباعة، واملنتجات السلع تقييم هبدف واملنتجات األعباء حتليل تقنية هي :التكاليف حماسبةكما ميكن تعريف  -
 (A.Rappin. et J.Poly, 1996, p. 11) لالستغالل الداخلية الشروط مراقب

 ضوء يف وحركاهتا، واخلدمية اإلنتاجية ابألنشطة املتعلقة التكاليف تتبع ِبقتضاها يتم وأساليب طرق عن عبارةوهي أيضا 
 تقارير تقدمي إىل هتدف  )النظام تشغيل(.....لوالتحمي والتحليل والتبويب للتسجيل عليها متعارف ومبادئ قواعد جمموعة

مجعة،واخرون، ) (امالنظ خمرجات( القرارات واختاذ والرقابة القياس حتقيق يف اإلدارة تساعد وافية وملخصات دورية
 (43، صفحة 1333

وكذا مراقبة ,تقنية حتليل األعباء واملنتجات هبدف تقييم السلع واملنتجات املباعة  هي: أيضاحماسبة التكاليف وتعرف  - 
 وتوزيع، وتسجيل وبتجميع بتقدير يهتم الذي احملاسبة، فروع من الفرع ذلك هي"،وايضاالشروط الداخلية لالستغالل 

 مباشرة الغي التصنيع وتكاليف والعمل، دابملوا متعلقة البياانت هذه وتكون املتعلقة ابلتكلفة، البياانت وتفسي حتليل
نعيمة، ) اإلدارية القرارات وترشيد عليها الرقابة وفرض األنشطة هذه تكلفة قياس هبدف أو اخلدمة السلعة إبنتاج املتعلقة

 " .(42، صفحة 3413/3414
 : وهي متميزة استخدامات أربع التكاليف حملاسبة إن
 ؛املبيعات سعر حتديدا -1
  ؛القرار ابختاذ تسمح عناصر إعطاء -3
 ؛ابملعلومات التسيي مراقبة قسم جتهيز -2

 .للخدمات اجليد التسعي4-
 وفق املبادئ املعلومات معاينةو  وتفسي أداة حتليل أهنا على التكاليف حماسبة تعريف سبق ميكن ما خالل ومن

 ِبقارنة كشف االحنرافات على تعمل التسيي أدوات من وأداة النتائج، إىل الوصول أجل من عليها املتفق احملاسبية والقواعد
 اختاذ عملية منها تنبثق الالزمة اليت التصحيحية اإلجراءات اختاذ على اإلدارة ومساعدة املخططة النتائج مع الفعلية النتائج

 .السليم القرار
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  أهداف حماسبة التكاليف  : الفرع الثاين
  :يوجد العديد من  األهداف نذكر أمهها 

 (43، صفحة 3442تسيي، ) وتسعريها املنتجات تكلفة حتديد1 -
 هذا جتزئة وميكن التكاليف حماسبة ظهور إىل أدت اليت واملهمة األساسية األهداف من اهلدف هذا يعترب

  :التالية النقاط إىل اهلدف
 األخرى؛ واملصاريف واألجور وليةاأل كاملواد اإلنتاج عناصر من عنصر كل كلفة حتساباو  اإلنتاج كلفة حتديد -
 العمومية؛ وامليزانية اخلتامية احلساابت إعداد ألغراض املدة آخر التشغيل حتت واإلنتاج التام اإلنتاج كلفة حتديد -
 تقوم اليت املختلفة اخلدمات أو للمنتجات السليمة التسعيية السياسات رسم ويف األسعار حتديد يف اإلدارة مساعدة -

 .تقدميها أو إبنتاجها املؤسسة
 (43، صفحة 3442حسني، )  التخطيط على اإلدارة مساعدة 2 -

 هذه على املرتتبة املستقبلية للتكاليف تقديرات إىل القصي األجل يف املؤسسة أنشطة ختطيط عملية حتتاج
 ميكن حبيث، التقديرية املوازانت ابسم يعرف ما خالل من للتكاليف التقديرات هذه التكاليف حماسبة وتوفر األنشطة،

 كما حمددة، مقبلة لفرتة املؤسسة يف النشاط نواحي مجيع تغطي تفصيلية ومالية عينية خطة اهنأ على األخية هذه تعريف
 اإلدارية للوحدات أو ككل للمؤسسة سواء وضعها يف العليا اإلدارة سامهت اليت والسياسات األهداف عن تعرب أداة اهنأ

 (42، صفحة 3443هديب، ) .فيها
 (12، صفحة 3442املطارنة، )  التكلفة عناصر على الرقابة - 3

 واالستخدام الكفاية لتحقيق التكاليف حملاسبة األساسية األهداف أحد التكاليف عناصر على الرقابة تعترب
 بعناصر املتعلقة السليمة املستندية الدورات وضع تتطلب التكاليف عنصر على الرقابة اإلنتاج،وعملية لعناصر األمثل

 تساعد حيث املوازانت، وضع حالة يف املهمة الوظائف إحدى الرقابة تعتربو  عليها والسيطرة ،مراقبتها إىل هتدف التكاليف
 الختاذ اإلدارة إبالغ فيتم املوازنة عن كبي احنراف حدث ما فإذا ابملخططة، الفعلية النتائج ِبقارنة العمليات رقابة يف

  .املناسبة اإلجراءات
 (12، صفحة 3442املطارنة، ) القرارات اختاذ على املساعدة - 4

 تواجه اإلدارة وأن خاصة اجملدولة، وغي املتنوعة القرارات من العديد اختاذ يف التكاليف بياانت اإلدارة تستخدم
 :مايلي اختاذها يف تساعد أن التكاليف لبياانت ميكن اليت القرارات ومن القرارات، اختاذ عند املشاكل بعض

 ؛حالرب ،اجلحم ، التكلفة بني العالقة حتديد -
 به؛ االستمرار أو معني إنتاج خط توقيف قرار اختاذ -
 املنتج؛ حيتاجها اليت املصنعة األجزاء نتاجإ أو شراء -
 القدمية؛ من بدال جديدة آلة إحالل -
 جديد؛ خط إنشاء من بدال قائم نتاجإ خط يف التوسع -
 اخلارجية؛ أو احمللية لَلسواق البيع -

 إىل الرجوع دون خبصوصها القرار اختاذ هلا ميكن ال واليت اإلدارة، تواجه اليت املشاكل من بعضا الذكر السالفةنقاط ال تعترب
 .التكاليف حماسبة توفرها اليت البياانت
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 مقومات ومزااي حماسبة التكاليف  : الثالث فرعال
  :مقومات ومزااي حماسبة التكاليفسنقوم يف هذا املطلب بعرض 

 (24، صفحة 3441االخرس، ) مقومات حماسبة التكاليف :أوال 
مقومات رئيسية يتأسس عليها أي نظام حماسبة للتكاليف ميكن أن على أن هناك عدة  ،تتفق معظم األدبيات احملاسبية

 :اإلدارة، وهلذه املقومات شروط جيب مراعاهتا وهي كتايل يؤدي وظائفه بكفاءة أمام 
 ؛البساطة والوضوح ومنع حدوث األخطاء 
  ؛تقليل عدد الدفاتر واملستندات دون التأثي سلبا على سرية العمل وبشكل حيقق األهداف احملددة 
 حتقيق املستند أو التقرير أو السجل للهدف الذي صمم من أجله. 

 :فروضة أعاله ميكن تلخيص هذه املقومات ِبا يلي وبعد توفر الشروط امل
 (31، صفحة 3443هديب، )  سليم ودفرتية ستنديةامل جمموعة حتديد-4

، للتكاليف سليم نظام ألي األساسية املقومات من ودورهتا الدفرتية وجمموعتها املستندات تصميم أن حيث
 والرقابة وتبويبها تسجيلها لغرض التكاليف، بعناصر اخلاصة البياانت جتميع يف اإلدارة تعتمدها اليت الوسيلة ابعتبارها

 دورة )أخرى وتكاليف العاملة، اليد وتكلفة املواد، تكلفة( الثالثة التكلفة عناصر من عنصر لكل أن شك وال عليها،
 استفادت اليت التكلفة، وحدة على لتحميلها ُتهيدا منها، عنصر كل تكلفة حصر خالهلا من يتم به، خاصة مستنديه

 إعدادها مت اليت الواثئق كل املستندية ابجملموعة يقصد، و الوحدات هذه إنتاج عن املسئولة التكلفة مراكز إىل مث منها،
 نوعية حتدد واليت للبياانت األول املصدر تكون بذلك وهي متعامليها، طرف من عليها احلصول مت أو املؤسسة داخل

 املؤسسة هبا حتتفظ اليت التحليلية والدفاتر السجالت جمموعة الدفرتية ابجملموعة يقصد نهأ كما،  التكاليف نظام مدخالت
 احللقة الدفاتر وتعترب التكاليف، حماسب عاتق امللقاة على املختلفة ابلوظائف القيام استخدامها خالل وتستطيع من

 وقعت اليت األحداث مدلول يفسر ما املعلومات من تقدم اليت التقارير وبني البياانت تنقل اليت املستندات بني الوسيطة
 .سليمةة ومستندي فرتيةد جمموعة حتديد حمددة زمنية فرتة خالل

 (22، صفحة 3442شنب، )  التكلفة قياس أساس حتديد-2
 يتم للتكاليف،حيث نظام أي لتصميم الالزمة واألركان األسس من غيه عن يةوضرور  أمهية يقل ال األساس هذا

 الطرق هذه تكون فقد للمؤسسة، املناسبة للظروف وفقا الطرق هذه اعتماد ويكون التكلفة قياس يف الطرق أحد اعتماد
 حديثة أو تقليدية طرقا إما
 (23-22، الصفحات 3442 شنب،)  التكاليف دليلحتديد -6

 الشركات يف التكاليف دليل وميثل به، خاصا رقما بند كل أو حساب كل إعطاء التكاليف بدليل يقصد
 ويقصد ،)التكاليف وعناصر النشاط، ووحدات التكلفة، مراكز( احلساابت بتبويب اخلاصة الرقمية اخلطة املختلفة

  :األدلة هذه ومن واحدا، دليال وليس أدلة عدة التكاليف دليل ملصطلح استخدامهم من عادة احملاسبون
 التكلفة حتديد عليه يسهل مما رقميا وتبويبها هلا واملساعدة العامة واملراكز اإلمجالية املراكز الدليل حيدد :املراكز دليل .أ

 .املركز تكاليف على والرقابة املباشرة غي التكاليف وحتميل
 الذي األمر رقميا، تبويبا وأجزائها والفرعية الرئيسية املنتجات تبويب يتم الوحدات دليل ِبوجب :الوحدات دليل .ب

 .ابملنتجات املتعلقة التكلفة استخراج تسهيل وابلتايل حنوها التكاليف توجيه يسهل
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 رئيسية جمموعاتيف  ) األخرى واملصروفات واألجور املواد( الثالثة التكاليف عناصر الدليل هذا حيدد :العناصر دليل .ج
 اجملموعة داخل أخرى فرعية وأرقام رموز هذا من ويتفرع به، خاصا رقما أو رمزا منها بند أو جمموعة كل إعطاء وفرعية،مع

 .الواحدة
  التكلفة فرتة حتديد-1

 وعادة املؤسسة أعمال نتيجة لقياس اثبتة زمنية فرتة وجود أي الدورية، مبدأ عليها املتعارف احملاسبية املبادئ من
 من تعترب واليت زمنية فرتة حتديد جيب التكاليف حملاسبة ابلنسبة احلال وكذلك املالية، للمحاسبة ابلنسبة هكذا تكون ما

  .(21، صفحة 3441االخرس، )  التكاليف حماسبة يف األساسية املقومات
 ألن خاصة اإلنتاج تكلفة لقياس املختلفة التكلفة مراكز على وتوزيعها أساسها على التكاليف حصر فيها يتم الفرتة هذه

 وطرق اإلنتاج، مومسية :أمهها عدة، عوامل على التكاليف فرتة تتوقفحيث  خمتلفة التكاليف عناصر احتساب فرتات
 إلعداد وجتميعها احلساابت أقفال يتطلب الذي العمل تكلفة وأخيا األرابح، توزيع وموعد الضريبية، والسنة االستغالل،

 . (31، صفحة 3443هديب، ) دورية بصفة التكاليف قوائم
فرتة  تكون أن يفضل وال ا،اتم املنتج يصبح وحىت ابإلنتاج البداية منذ اإلنتاج دورة مع التكاليف فرتة تتطابق ما عادة     

 .(23، صفحة 3441االخرس، ) املنتج إلُتام الالزمة املدة من أقصر التكاليف
 (22، صفحة 3442شنب، )  التكاليف تقارير

 املعاجلة والتشغيل، املدخالت، وهي رئيسية أركان ثالثة من األنظمة من كغيه التكاليف حماسبة نظام يتكون          
 التقارير من جمموعة تصميم وجيب املؤسسة، إلدارة تقدم تقارير خالل من التكاليف نظام خمرجات جتهيز ويتم املخرجات،

 حماسبة أهداف مع تتناسب التقارير من أنواع ثالثة وهناك التكاليف، نظام من املرجوة األهداف حتقيق على تساعد اليت
  :وهي التكاليف

 نظرية ضوء يف التكاليف دفاتر أو املستندات واقع من التقارير هذه إعداد يتم :الفعلية التكاليف لقياس )قوائم( تقارير .أ
 مراكز تكلفة لقياس أو التشغيل حتت أو التامة املنتجات تكاليف لقياس القوائم هذه وتعد املتبعة، التكاليف حتميل

 .ككل النشاط تكاليف لقياس أو املسؤولية مراكز أو التكلفة
 حنرافاتاال  وأنواع الفعلي واألداء املخطط ابألداء تتعلق اليت البياانت تقدمي إيل التقارير هذه هتدف :رقابية تقارير .ب

 .املصححة اإلجراءات اختاذ اإلدارة تستطيع لكي أسباهبا إىل وحتليلها املختلفة
 البدائل بني املفاضلة يف اإلدارة تساعد اليت البياانت تقدمي إيل التقارير هذه هتدف :القرارات اختاذ ترشيد تقارير .ج

 .املناسبة القرارات واختاذ املختلفة
 التكاليف حماسبة مزااي:اثنيا

  (13-12، الصفحات 3442املطارنة، ) :التالية طالنقاأهم   يف التكاليف حماسبة مزااي تكمن
 يف منها كل مسامهة مدى على التعرف يف اإلدارة تفيد واليت املؤسسة، أنشطة خمتلف عن التفصيلية البياانت توفي -

 ؛للمبيعات املناسبة التشكيلة ابختيار اخلاصة القرارات اختاذ يف وتساعد خسارة، أو ربح من للمؤسسة النهائية النتائج
 للمؤسسة؛ النهائي املنتج تكلفة تشكل اليت التكاليف عناصر حتديد -
 واملناقصات؛ املزايدات قرارات اختاذ على اإلدارة تساعد -
 صناعية؛ ومصاريف وأجور خام مواد من املختلفة التكاليف عناصر وضبط مراقبة -
 املؤسسة؛ يف واخلسارة الربح أسباب حتديد -
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 املختلفة؛ والعمليات املراحل تكاليف عن البياانت تزويد -
 .الضائع الوقت ومعرفة املواد من التالف حصر طريق عن وذلك املؤسسة كفاءة يف الضعف نواحي عن الكشف -

 الطرق التقليدية لتحديد التكاليف : املطلب الثاين

 :يوجد الكثي من الطرق أمهها 

 الطريقة الكلية : الفرع األول

 (53-43م، الصفحات 3445ه  1335الرتيكيت، ) تعريفها  : أوال

على  األقسام املتجانسة وهي طريقة تعتمد على مبدأ التحميل الكلي للتكاليف سواء كان  وتسمى أيضا طريقة
اثبتة أو متغية وينظرون أصحاب هذا  ،ه التكاليف مباشرة أو غي مباشرةسواء كانت هذ ،الوحدات املنتجة أو املباعة

إن إعداد قائمة التكاليف على أساس  ، مثالرأي إىل العالقة السببية أي أنه لوال وجود اإلنتاج ملا نشأت هذه التكاليف
  : املربرات التالية ىطريقة التكاليف الكلية تستند عل

مباشرة أو غي مباشرة بسبب وجود ,و متغية هنالك عالقة سببية بني مجيع عناصر التكاليف اليت تنشأ اثبتة أ -
  ؛اإلنتاج وال ميكن تقدمي هذا اإلنتاج دون إنفاق مجيع هذه ه 

وأن  ،تساهم يف وضع خطط التسعي طويلة األجل على اعتبار أن املؤسسة حتمل كل الكلف يف األجل الطويل -
خر دون هذا املستوى سوف أي سعر وأن أ ،أدىن سعر ممكن حتديده للمنتج هو معدل الكلفة الكلية للمنتج

  .ث خسارة للمؤسسة دحي

 تقييم طريقة التكلفة الكلية  :اثنيا

 :للتكلفة الكلية مزااي وعيوب كغيها من األنظمة التقليدية األخرى سنتطرق اىل أهم املزااي 

 (24 ، صفحة3443/3444درمحون، ) مزااي طريقة التكلفة الكلية

 جمال حسب حتليلية نتائج تعطي أهنا ابعتبار اإلنتاجية، املؤسسات يف خاصة االستعمال واسعة طريقة تعترب 
 معلومات تكمل فهي ابلتايل و طلبية كل حسب أو منتج كل حسب إما ه،ب املعمول التكاليف تطبيق

 إمجالية؛ نتيجة إبعطاء تكتفي اليت العامة احملاسبة
 يف تساهم فهي وابلتايل ،هالنفس املؤسسة تنجزها اليت ستثماراتاال وحىت املخزوانت بتقييم الطريقة هذه تسمح 

 للمؤسسة؛ املالية القوائم إعداد على يساعد مما املؤسسة، ممتلكات ضمن عنصرين أهم تقييم
 التكلفة؛ أسعار و التكاليف حساب عند قسم بكل اخلاصة املباشرة غي التكاليف قياس من ُتكن 
 ؛ األقسام خمتلف يف التكاليف تطور ِبراقبة تسمح 
 عن املسئولني أداء تقييم من ُتكن و املسؤولية مراكز بتحديد تسمح حبيث التسيي مراقبة عملية يف تساهم 

 مركزي؛ ال تسيي نظام تطبيق حالة يف ضروراي عنصرا تشكل فهي، األقسام
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 وتوزيع؛ إنتاج شراء، : اإلنتاجية العملية مراحل حسب التكلفة سعر حتليل 
 الطويل؛ املدى يف التسعي سياسات حتديد على تساعد  
 الدورة مراحل خمتلف يف املنتجات هذه وتقييم املنتجات معاجلة أو صنع خيص فيما املؤسسة تكاليف حتديد 

 اإلنتاجية؛
 أو ستغناءواال ، تكلفة األقل و رحبية األكثر املنتجات كتمييز ابإلنتاج املتعلقة القرارات اختاذ على تساعد 

 . اخلسارة تسبب اليت املنتجات استبدال
 (42، صفحة 1333عدون، ) عيوب طريقة التكلفة الكلية  

 و ،الطريقة هذه نقائص جتاوز على العمل إىل احملاسبة وخرباء ِبفكري أدت انتقادات لعدة الطريقة هذه تعرضت
 :اهبعيو  أهم يلي وفيما أخرى طرق بتطوير االهتمام
 لنا  ظهرت وال املباشرة غي األعباء حتميل و توزيع يف احلساابت طويلة طريقة اهنأ الطريقة هلذه يوجه عيب أهم

 يف منتجاهتم تكلفة سعر معرفة املؤسسات مسيو حيتاج حني يف االستغالل دورة انتهاء بعد إال التكلفة سعر
  الدورة، خالل

  التكلفة؛ سعر عن املسؤولة اجلهة حتديد صعوبة التكاليف حساب قبل املبيعات وأسعار حبجم املتعلقة القرارات الختاذ وهذا
 تعدد و تنوع إسرتاتيجية تتبع اليت للمؤسسات ابلنسبة وخاصة عمل مراكز أو أقسام إىل املؤسسة تقسيم صعوبة 

 ؛ املنتجات
 لتحميل سليم أساس إجياد لصعوبة الشخصي التقدير إىل العمل وحدات اختيار خيضع األحيان من الكثي يف 

 املنتجة؛ الوحدات على للمنتجات املباشرة غي األعباء عناصر
 غي األعباء معظم ألن ، القصي األجل يف وخاصة البيع سعر لتحديد الطريقة هذه على االعتماد جدوى عدم 

 جيعل أن شانه من وهذا ، اإلنتاج حجم مع عكسيا تتغي للوحدة الثابتة األعباء و ، اثبتة أعباء هي املباشرة
 من أعلى البيع سعر يكون أن الضروري من ليس انه كما ، ألخرى فرتة من متذبذاب املنتجة الوحدة بيع سعر

 (33، صفحة 3443الشريف، ) هذا تبني املتغية التكلفة طريقة و ، للوحدة الكلية التكلفة
   عند وخاصة التقريب على تعتمد هي و ،(اخل... التوزيع مفاتيح ، اثنوي توزيع ، أويل توزيع ) احلساابت كثرة 

 والتحميل؛ التوزيع
 حجم مراعاة دون حتميلها يتم أي الثابتة، التكاليف لثبات النشاط مستوى يف للتغي االعتبار بعني األخذ عدم 

 النشاط، حجم نقص أو زايدة حسب ابلسلب أو ابإلجياب الدورات بعض على ينعكس ما وهذا النشاط،
 خاطئة؛ قرارات اختاذ ومنه املسيين مغالطة إىل تؤدي وابلتايل

 والتخطيط السياسات ورسم القرارات الختاذ الالزمة و الكافية ابملعلومات اإلدارة تزويد يف الطريقة هذه حمدودية 
 للمستقبل؛

 تعترب وال خسارة تعترب التكاليف هذه أن حني يف واملبيعات اإلنتاج على مستغلة غي طاقة حتميل إىل تؤدي 
 تكلفة؛

 ة فرت  تكاليف هي الثابتة التكاليف أن علما التالية الفرتة إىل املخزون مع الثابتة التكاليف من جزء نقل إىل تؤدي
 (23، صفحة 3442الساقي، )  .املالية الفرتات استقالل فرض خيالف وهذا زمنية،
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 طريقة التكلفة اجلزئية  :الفرع الثاين

  تعريفها  : والأ

 تلك لتغطية جمموعة من الطرق  جاءت واجهت طريقة التكاليف الكلية  اليت نتيجة لالنتقادات والصعوابت 
 ليها يف هذا املطلب حماولني اإلملام جبميع اجلوانب املهمة لكل طريقةإاليت سنتطرق و  اجلزئية التكاليفواملتمثلة يف  النقائص
 ،النشاط ِبستوى الرتباطها تبعا حتمل التكاليف فان بذلك و ،فللتكالي اجلزئي التحميل على الطرق هذه تعتمد،حيث 

 و النتيجة، الباقي إىل اجلزء حيمل حني يف التكاليف، من به يتعلق الذي اجلزء إال يتحمل ال النشاط فان آخر ِبعىن و
 : منها نذكر التكاليف لتحميل جزئية طرق عدة هناك

 الثابتة لألعباء العقالين التحميل طريقة  
 على القضاء هبدف عقالنية، بطريقة الثابتة األعباء لتحميل أسلواب وضعت اليت العقالين التحميل طريقة ظهرت

 يف املنتجات تكاليف تقدير يف املؤسسة يساعد مما اثبتة، وحدوية تكلفة إىل الوصول و املنتجة الوحدة تكلفة تذبذب
 .القصي األجل يف األسعار وختطيط املختلفة النشاط مستوايت

 (23عمر، بدون سنة نشر، صفحة )  :العقالين التحميل طريقة تعريف 1-
سابقا  عليه املتفق النشاط مستوى حسب الثابتة األعباء من جزء حساب يتم عندما العقالين التحميل يكون) 

 يف املدجمة .الثابتة األعباء قيمة تبلغ ، (أخرى مرحلة أي أو التوزيع، اإلنتاج،) مرحلة لكل ابلنسبة أما عادي، كمستوى
 (التحميل معامل يف مضروبة احلقيقية قيمتها التكاليف

 : الثابتة لألعباء العقالين التحميل طريقة تقييماثنيا  
 القرارات،خاصة اختاذ على املسيين تساعد اليت الطرق أحسن من الثابتة لَلعباء العقالين التحميل طريقة تعترب

 : الطريقة هذه نقائص و مزااي أهم يلي ما يف و البعيد، املدى على
 :الثابتة للتكاليف العقالين التحميل طريقة مزااي4

 (123، صفحة 1333عدون، )  :يلي فيما العقالين التحميل طريقة مزااي تتمثل
 ؛للمؤسسة اإلمجالية األعباء عن منفصل التكلفة سعر حبساب تسمح 

 ؛إمجايل بشكل الثابتة األعباء أو للوحدة املتغية التكلفة تغي حالة يف إال الطريقة هذه وفق التكلفة سعر استقرار 

 معامل وفق املدجمة الثابتة التكلفة ِبقدار املنتج حتميل خالل من وذلك ،عقالنية بطريقة التكلفة سعر حتدد 
 ومدى النشاط حجم تغي من الناتج اخنفاضه أو اإلنتاج تكلفة ارتفاع مشكل مواجهة ميكننا وابلتايل التحميل،

 ؛البيع أسعار على األخي هذا انعكاس

 كانت سواء أعبائها، كل تغطية على قادرة تكون أن املؤسسة على بد ال حبيث طويلة لفرتة بيع أسعار حتديد 
 أو متغية

 أسعار لتحديد جيد مرجع إعطاء على قادرة غي الكلية التكاليف طريقة كانت إذا و ، البيع أسعار خالل من اثبتة،
 قواعد توفر العقالين التحميل طريقة فإن النشاط، تقلبات مع التغي كثية التكاليف هذه ألن تعديلها توقع أو البيع

 ؛ةاملؤسس ملنتجات؛ طويلة لفرتة البيع أسعار لتحديد جيدة

 فعالية ِبراقبة يسمح كما املؤسسة، ونظام التقنية املردودية على ابإلطالع الطريقة هذه يف التكلفة سعر يسمح 
 تسمح أخرى؛ مؤسسات ومع املؤسسة، نفس يف الزمن يف املقارانت من وميكن الفرتة، خالل الداخلي التسيي
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 يف العادي النشاط  حجم حتديد يف مشاركته عند مسؤولياته حدود يف القرارات ابختاذ مسؤول كل ِبشاركة
 املؤسسة؛ يف فرعه أو قسمه

 أن حيث من وذلك ابلتكاليف، اإليرادات ملقارنة وسيلة أفضل الطريقة هلذه وفقا يظهر الذي الربح يعترب 
 مت ملا وفقا الثابتة التكاليف من نصيبها تقييمها عند حتملت املواد و التامة املنتجات من السلعية املخزوانت

 الثابتة؛ التكاليف إمجايل من استغالله

 الفعالية؛ ربح أو البطالة تكلفة ابستخدام النشاط تغيات مجيع بتقييم تسمح 

  نتيجة ابخلسارة األمر يتعلق عندما وخاصة الالزمة اإلجراءات اختاذ أجل من للمسؤولني هامة معلومات تقدم 
  املتاحة؛ الطاقة كامل استغالل عدم

 داخل النشاط مستوى حتديد يتطلب تطبيقها الن التقديري التسيي و املعيارية التكاليف حنو األوىل اخلطوة تعترب 
 (315، صفحة 3443/3444درمحون، )  .عليها املتحصل النتيجة لتقييم املرجع نيكو  الذي و املؤسسة

 (122، صفحة 1333عدون، )  :الثابتة للتكاليف العقالين التحميل طريقة عيوب 2
 :يليوعيوب تتمثل فيما  نقائص عدة هلذه الطريقة

 وابلتايل ف،التكالي حتميل على انعكاسات له نأل ،العادي النشاط حجم حتديد كيفية هو يطرح مشكل أول 
 ؛ السعر حتديد على
  اإلنتاج وحدات على التكاليف تلك توزيع الصعب فمن العادي، النشاط مستوى قياس أمكن إن حىت 

 التكاليف؛ لتوزيع تقديرية أسس استخدام إىل احملاسب يلجأ ولذلك علمية، أسس ابستخدام
 صعوبة إىل ابإلضافة التوزيع، يف عليها تعتمد اليت ابألسس املتعلقة املباشرة غي األعباء توزيع مشكلة حل عدم 

 ؛ متغية شبه أعباء وجود عند خاصة واملتغية الثابتة التكاليف بني التمييز
 ال املخزوانت نأل ،  ةالنتيج على وأثرها االستغالل دورة هناية يف املخزوانت تقييم و الدائم اجلرد مشكلة تطرح 

خليل )  : تكون و العقالين التحميل معامل أساس على الثابتة التكاليف حتميل مت ألنه احلقيقية بتكلفتها تقيم
 (132، صفحة 1332، .ص
 الثابتة؛ التكاليف من جزء إال تتضمن ال اهنأل العادي النشاط من أقل احلقيقي النشاط ألن ابلنقصان مقدرة  
 من أكثر اثبتة تكاليف على تتضمن اهنأل العادي نظيه من أكرب احلقيقي النشاط حجم كان إذا ابلزايدة مقدرة 

 ؛حقيقية تكون أن ينبغي الدائم اجلرد عن الناجتة املخزوانت فقيمة وعليه نصيبها،
 عملية يثقل مما لَلعباء، والتحميل التوزيع مستوى على معقدة اجد حساابت إىل اللجوء الطريقة هذه تتطلب 

 املؤسسات يشجع ال ما وهذا طويل، وقت تستغرق قد وضعها عملية أن إىل ابإلضافة النتائج، على احلصول
 التكاليف؛ لتحديد كنظام إليها للجوء

 3444كراجة، ) . األرابح وختطيط والبيع اإلنتاج سياسات بتحديد يتعلق فيما كثيا اإلدارة تساعد ال ،
 (341صفحة 

 املتغرية التكلفة طريقة  
 ابلتكاليف فقط التكلفة سعر وحساب واملتغية الثابتة التكاليف بني الفصل على أساسا تعتمد طريقة هي

 وابلضبط ابو أور   إىل اخلمسينيات يف انتقلت وقد، أمريكا يف مرة ألول الطريقة هذه ظهرت وقد ،التسيي ألغراض املتغية
 (125، صفحة 1333عدون، )ا فرنس إىل مث إجنلرتا إىل
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 :املتغرية التكلفة طريقة مفهوم 1-
 التكاليف بني التفرقة على تعتمد وهي واحدة، دفعة منتجات عدة تنتج اليت املؤسسات يف الطريقة هذه تطبق

 على فقط املتغية التكاليف فتحمل اإلنتاج، وحدات إىل التكاليف لعناصر اجلزئي التحميل مبدأ على والثابتة،وتقوم املتغية
 من الثابتة التكاليف تطرح الصافية، النتيجة استخراج عند الفرتة ايةهن يف فتحمل الثابتة التكاليف أما اإلنتاج، وحدات

 املتغية التكلفة عليها يطلق الطريقة وهذه منتج لكل املتغية التكلفة هامش حساب مع املتغية، التكاليف على اهلامش
 (123، صفحة 3444الكرمي، )  البسيطة

  : املتغرية فةلالتك طريقة تقييم -2
 وجود  ينفي ال ِبجموعة من املزااي ولكن هذا  تتميز الذكر سابقة مثلها مثل الطرق األخرى الطريقة ذهه تعترب

 :ميي فيما الطريقة ظهور طرق أخرى لتغطية ذلك ويتمثل تقييم هذه اىل أدى مما من العيوب العديد
 : (Louis dubrulle, 2000, p. 175) املتغرية التكاليف طريقة ايمزا - أ

 :هناك عدة مزااي وهي ملخصة كااليت 
 ُتكن اليت األساليب تطوير على والعمل التكاليف من والثابت املتغي بني الفصل على الطريقة هذه العتماد نظرا 

 من
 وخطط التكاليف سلوك وضبط الوضعية لفهم الضرورية املعطيات كل للمسيين يوفر ذلك فإن الدقة، حتقيق 

 األداء؛ تقييم يف بعد فيما الستخدامها املوازانت وإعداد اإلنتاج
 املنتجات على بتحميلها املتغية التكاليف على األوىل املرحلة يف العتمادها التكاليف حساب مراحل اختصار 

 ابعتبارها
 الوقت يف املعلومات على واحلصول الوضعية على اإلطالع يتم وابلتايل الطريقة، هذه حسب املباشرة احلقيقية التكاليف

 ؛اثنية مرحلة يف الثابتة التكاليف معاجلة تتم مث املناسب،       
 والفحص؛ للتدقيق وإخضاعها التكاليف سلوك على الرقابية األدوات توفر 
 معني منتوج إنتاج على كاإلبقاء ،القصي املدى يف القرارات بعض اختاذ وابلتايل املردودية، عتبة بتحديد تسمح 

 رغم
 ؛خلسارة حتقيقه       
 مساوية تكون املبيعات ألن الطلبيات، بنظام تعمل اليت للمؤسسات ابلنسبة أحسن مناسبة الطريقة هذه 

 ؛لإلنتاج
 ميكن للبيع املختلفة األحجام يف التغيات عن الناجتة الربح يف التغيات فإن معروفا الربح هامش كان إذا 

 ؛حتديدها
 بفضل اإلنتاجية عامة، بصفة املوارد أو والطاقة املواد استهالك ة، املسؤولي مراكز وأداء فعالية بقياس تسمح 

 األوىل؛ املرحلة يف التكاليف حساب يف الثابتة األعباء وجتنب     استبعاد
 أو واحدة فرتة يف سواء واإلنتاجية التكاليف حيث من الفروع أو األقسام أو املنتجات وتقييم مقارنة إمكانية 

 لعدة
 ؛الثابتة التكاليف أثر واستبعاد املتغية التكاليف على اهلامش ابستخدام وذلك فرتات،      
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 : املتغرية التكاليف طريقة عيوب - ب
 (333، صفحة 3443/3444درمحون، )  :يلي وعيوب تتمثل فيما نقائص عدة الطريقةهلذه             
 ؛ واملتغية الثابتة التكاليف بني الفصل السهل من ليس 
 إمجايل يغطي أن جيب السعر ألن األجل، الطويلة التسعي سياسة لوضع الطريقة هذه على عتماداإل ميكن ال 

 أن حني يف فرتة، تكاليف وتعتربها الثابتة التكاليف مجيع تستبعد أهنا ،وكذلك الطويل األجل خالل التكاليف
 ؛ الطاقة استغالل بنسبة الثابتة ابلتكاليف النشاط حتمل أن يفرتض البيعية و اإلنتاجية العمليات

 أثر  الستبعاد نظرا وذلك احلقيقية، تكلفتها عن تعرب ال املخزوانت قيمة جيعل مما الثابتة التكاليف استبعاد 
 املنتجات؛ هذه تكوين يف مسامهتها من ابلرغم الثابتة التكلفة

 بني التناسب يكون ال حني يف املبيعات حجم حسب وأحياان اإلنتاج حجم حسب أحياان حيدد التكاليف تغي 
 الطويل؛ املدى يف إال واملبيعات اإلنتاج

 على مقتصرة وأصبحت املتغية األعباء تقليص إىل جتماعيةواال االقتصادية التطورات بفعل الطريقة أمهية قلصتت
 تزايد و العاملة اليد أجور تزايد بسب الثابتة للتكاليف الكبي االرتفاع مقابل يف الطاقة، مصاريف و األولية املواد

 اخل..املمتلكات على منيأالت إىل ابإلضافة لآلالت املوسع لالستعمال نظرا هتالكاتاال أعباء
 املعيارية التكلفةطريقة  : الفرع الثالث

 ملقارنة وذلك التكلفة هلذه معايي وضع طريق عن التكاليف عناصر على ابلرقابة تقوم ؤسسةامل إن      
 مقارنتها دون قيمة أي هلا ليس معينة فرتة يف حتدث اليت الفعلية التكلفة أن حيث املعايي، هبذه الفعلية التكلفة
 معرفة أو بتحديد تقوم يضاً أ ولكن الفعلية، التكلفة ِبعرفة فقط هتتم ال العليا اإلدارة فإن ولذلك معياري، أبساس

 ال أم هلا املوضوعة للمعايي ابلنسبة مرضي مستوى إىل التكاليف هذه وصلت ما إذا
 (122، صفحة 3442زيد، )  :املعيارية التكاليف طريقة حول عامة مفاهيم 1-

 املتحدة الوالايت يف العشرين القرن من العشرينات سنوات يف املعيارية التكاليف طريقة ظهرت      
 ذلكو  الثالثينات، يف الصناعية الدول ساد الذي الكبي الكساد فرتة منذ هبا االهتمام تزايد ولقد  األمريكية،

 تسيي مثل أخرى أغراضا ختدم املعيارية التكاليف أن كما .اإلنتاجية الكفاءة ورفع التكاليف ختفيض لغرض
 .اخل..األداء، تقييم ، املنتجات تسيي التخطيطية، املوازانت إعداد املخزون،

 : املعيارية التكاليف طريقة تقييم -2          
، صفحة 3444أمحد، )  :يلي كما نوجزها عيوب و مزااي املعيارية للتكلفة التحليلية احملاسبة طرق من كغيها            

213) 
  :املزااي -أ          
 ؛الفعلي ابلنشاط املعياري النشاط مقارنة نتيجة وذلك لالحنراف، وفقا املؤسسة نشاط مراقبة يف تستعمل 

 وليدة كانت اليت سلبية أو إجيابية االحنرافات كانت سواء االحنرافات وتفسي حتليل بعد املناسبة القرارات اختاذ 
 تكاليفها؛ مراجعة املؤسسة تستطيع وابلتايل اإلنتاجية، العملية

 املسؤوليات؛ وحتديد االحنرافات حتليل خالل من وذلك االستغالل شروط حتسني على العمل 
 وضع على املساعدة وابلتايل به، اخلاصة االحنرافات وحتليل اإلنتاج من حجم ألي التكاليف تقدمي إمكانية 

 املستقبلية؛ التقديرية املوازانت
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 ومستوى املؤسسة  وضعية عن دورية بتقارير اإلدارة تزويد و إليها، احلاجة عند فورية معلومات على احلصول 
 على والعمل اإلنتاجية، وتطور اإلنتاجي النظام سي ومراقبة التكاليف قوائم إعداد من اإلدارة ميكن مما  أدائها،

 ؛املناسبة ابإلجراءات للقيام املعنية ؛للمصاحل وتقدميها املؤشرات كل ورصد احنراف، أي مالحظة
 ؛ األسعار لتحديد أساس و كقاعدة املعيارية التكاليف طريقة اعتماد ميكن 
 املعايي وضبط اإلنتاجية معدالت مستوى من الرفع و اإلنتاج ورشات مستوى على التسيب و التبذير حماربة 

 هبا؛ املتعلقة
 يف التصحيحية األوامر إصدار من القرار متخذو ليتمكن االحنرافات عن الضرورية املعلومات إيصال يف السرعة 

 (MELYON, 2001, p. 207)  .عكسية تغذية هي العملية وهذه  ،ناألوا فوات قبل املناسب الوقت
 : العيوب -ب      

 (342، صفحة 3444عطية، ) :كاآليت ملخصة وهي عيوب عدة الطريقة هلذه            
  التحقيق؛ صعبة النتائج من مستوايت تشكل فإهنا صحيح أساس على مت وإن معيار وضع إن 
 حدوث من ابلرغم فيها التأثي أو التدخل ميكن ال التطبيق يف وتبدأ املعيارية التكلفة بتحديد تقوم أن بعد 

 ذلك؛ تقتضي اليت التغيات
 أسباب تشكل ال استثنائية أحداث وقوع نتيجة ذلك إىل احلاجة تقتضي أن دون تتم أن ميكن املعايي مراجعة 

 املعتمدة؛ املعايي وتعديل لتغيي حقيقية
 اخلدمية؛ األنشطة وبعض النمطي اإلنتاج أسلوب تتبع اليت املؤسسات يف الطريقة هذه تطبيق صعوبة 
 . رشيدة غي قرارات اختاذ إىل يؤدي صحيحة غي احنرافات وتسجيل دقيقة غي معلومات وجود إن 
  

 طرق حتديد التكاليف احلديثة   : املطلب الثالث

 :ها فيما يليلعديد من األنظمة احلديثة نذكر أمههناك ا

 نظام التكلفة املستهدفة  : الفرع األول

 املستهدفة التكلفة مفهوم  TC    
 :يلي مايف إدراجها سنحاول أخر إىل ابحث من ستهدفةملا التكلفة تعاريف واختلفت تعددت لقد

 قيقحت على الشركة وتساعد طويلة، زمنية مدة خالل أنتجت لوحدة التقديرية التكلفة "أهنا على ستهدفةملا التكلفة تعرف-
 تقنية ليست ستهدفةامل التكاليف نالدارسني أ بعض ويرى، مستهدف بسعر تباع عندما للوحدة مستهدف تشغيلي دخل

 هنج وهو  للمنتج، وىلاأل الرسومات إعداد يتم نأ قبل تبدأ التكاليف لتخفيض كامل برانمج" يه َّناوإ التكاليف تقدير
 اجلودة حيث من املستهلك متطلبات تلبية حني يف حياهتا، اجلديدة خالل دورة املنتجات تكلفة من احلد ىلإ دفيه

 والتطوير التخطيط يف التكاليف من ابحلد يتعلق بدا تصورها،كما اليت ميكن األفكار مجيع ودراسة وغيها واالعتمادية
 االسرًتاتيجي الربح كامل دارةإنظام  ولكن بسيطة تكلفة تقنية  ختفيض ليست املستهدفة التكاليف النماذج، ومرحلة

(Christopher Anthony, 1996, p. 507) 
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 املنتجات أن تضمن اليت التكاليف وإدارة األرابح نظام ختطيط"  هي املستهدفة التكاليف: و ميكن تعريفها أيضا ب 
 Paolo) :التالية املعادلة يف َّنذجتها يتم" املالية والعوائد السوق يف احملدد السعر تالقي اليت واخلدمات اجلديدة

Collini ،3444 45، صفحة) 
 

 
 

 ويعرفها Hilton يف ابإلمكان يكون أن أجل من إنتاجية يف املستعملة والعمليات املنتج تصميم "أهنا على 
 من املوجه ابلسعر بيعه عند املطلوب الربح على احلصول من الشركة ُتكن اليت ابلتكاليف تصنيعه املطاف هناية

 (31، صفحة 3412، .دمحم ا) ."السوق قبل
 )تساعد اليت (اخلدمة أو املنتج من للوحدة الطويل املدى يف التقديرية التكلفة هي للوحدة املستهدفة التكلفة 

القباين، ) )املستهدف ابلسعر تباع عندما للوحدة املستهدف التشغيلي الدخل على احلصول على املؤسسة
 (345، صفحة 3445

 ومن .املستهدفة التكلفة ملدخل األساسية املقومات يتضمن ألنه األنسب التعريف هو األخي التعريف يعترب 
 التكاليف، يساعد و األرابح إلدارة اسرتاتيجي نظام "أهنا على املستهدفة التكلفة تعريف ميكن سبق ما خالل

منخفضة  بتكلفة منتج إنتاج خالل من الزابئن احتياجات وتلبية هلا، تصبوا اليت األرابح حتقيق على املؤسسة
 .تنافسية ميزة على احلصول من املؤسسة ميكن كما عالية، وجودة

 (15، صفحة 3443اليعقوب، )  نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد : الفرع الثاين
 :  يلي كما JIT نظام تعريف ميكن

 نظام توفر حيث من للمخزون دقيق حتكم أساس على مبنياً  ويكون املطلوبة ابلكميات إنتاجياً  نظاماً  JIT نظام يعد "
 ."واملوردين اإلنتاجية العمليات بني دقيق وترتيب فعال معلومايت

 الوقت يف اإلنتاج مت ما واذا احملدد، الوقت يف حمددة كمية إنتاج خالله من يتم الذي النظام ذلك " أنه على أيضاً  ويعرف
 هو الذي الصفري املخزون إىل بذلك نصل واجلودة السعر حيث من مطلوب هو كما النهائي املنتج إىل والوصول احملدد

 ". JIT احملدد الوقت نظام عناصر أهم أحد
 :خالل من يتم اإلنتاجية التكاليف ختفيض فإن  (JIT  )ختفيض النظام هلذا وفقاً 

 ؛من ميزات  يتبعه وما لإلنتاج الالزم الزمن لتخفيض حديثة إنتاجية طرق تبِن 
 ؛إضافية قيمة املنتج ُتنح ال اليت اإلنتاجية األنشطة إلغاء 
 ؛الصفر حد إىل والتالف ابلفاقد الوصول 
 أثناء مستمرة رقابة إىل حيتاج اإلنتاجية التكاليف ختفيض إن ذلك إىل ابإلضافة احملدد الوقت نظام عناصر معرفة 

 هلا؛ خمطط هو ِبا مستمرة بصورة الفعلية التكاليف مقارنة يتم حىت، التنفيذ
 ABCنشطة ساس األأطريقة التكلفة على  : الفرع الثالث

 : سنقوم بتعريف طريقة التكلفة على أساس األنشطة فيما يلي 
 
 

 املستهدف الربح املستهدف السعر = املستهدفة التكلفة 
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  ABCنشطة ساس األأ مفهوم طريقة التكلفة على  : والأ
  تكلفتها يستخدم حبيث رئيسية تكلفة كأغراض األنشطة على يركز على أنه تكلفةال مدخل ABC نظام يعرف

 يف حبيث مرحلتني على التكلفة لتخصيص نظام فهو واخلدمات، كاملنتجات أخرى تكلفة أغراض تكلفة لتحديد كأساس
 ختصيصها الثانية املرحلة يف مث األنشطة، ُتثل واليت التكلفة أحواض على املباشرة غي التكاليف عناصر ختصيص يتم األوىل

 املنتجات أو اخلدمات توفي فكرة على يقوم النظام هذا أن ِبعىن،إلهنائها الالزمة األنشطة عدد حبسب املنتجات على
 إىل حتتاج األنشطة تلك وأن غاايهتا، لتحقيق أنشطة عدة ممارسة على تقوم هذه املؤسسات وأن ،مؤسسات إىل تاجحت

 تستهلك األنشطة أن :يف النظام هلذا األساسي املبدأ يتجلى هذا ومن تكلفة، وهلا إقتصادية بطبيعتها هذه املوارد وأن موارد
 .األنشطة تستهلك اخلدمات أو واملنتجات التكاليف
 ابختصار  األنشطة أساس على املبِن التكاليف حماسبة نظام على يصطلحABC اآلراء تعددت ولقد 

 " نشطةساس األأنظام حماسبة التكاليف املبِن على   «CAM-I»  فقد عرف االحتاد  ، نظامال اخلاصة هبذا والتعريفات
 زابئن األنشطة، أو خدمات ،منتجات من التكلفة أبهداف املتعلقة األنشطة وتكلفة أداء يقيس الذي األسلوب هو

 الزابئن على أو املنتجات على األنشطة تكاليف وحتمل للموارد استخدامه مقدار أساس على تتحدد نشاط كل تكلفةف
 ,Lewis)  " واألنشطة التكاليف مسببات بني السببية ابلعالقة يعرتف أسلوب فهو لَلنشطة، استخدامها ِبقدار

1995, p. 115). 
 ُتييز على يعتمد نظام فهو التكاليف، حماسبة وسائل من وسيلة " :نهأ على « jan Emblemsvag » عرفهو 

 إىل النشاط تكلفة خيصص ذلك وبعد ،األنشطة هذه إىل التكاليف تلك وخيصص التكاليف تسبب اليت النشاطات
، Emblemsvâg ،3442) ) األنشطة تلك الستهالكها وفقا أخرى تكلفة ضاألغر  نالزابئ أو خدمات أو املنتجات

 (242صفحة 
  (245، صفحة 3442شحاته، ) : ABC األنشطة أساس على التكاليف حماسبة طريقة خطوات :اثنيا  

 :  يف تتمثل ABC األنشطة أساس على التكاليف لنظام خطوات مخس هناك
 ؤسسةامل هبا تقوم اليت املختلفة األعمال على التعرف ِبثابة ( ABC )طريق عند األوىل اخلطوة تعترب :األنشطة جتميع 1.

 من عدد جتميع ميكن وابلتايل عمل، لكل تكلفة مسبب ستخداما املفيد غي من يكون عمالاأل ذهه تعدد وبسبب
 .املنتجات على النشاط تكلفة لتتبع واحد مسبب ستخداما ميكن حبيث ،واحد نشاط يف املتشاهبة األعمال

 التقرير عند النظام يستخدمه الذي التجميع مستوى حتديد يتم ابملؤسسة األنشطة جتميع بعد :النشاط تكلفة حتديد 2.
 .نشاطال تكلفة عن
 لتحقيق عمل معني أتدية أي ،اإلنتاجية العملية فيه تقوم الذي املكان النشاط ِبركز ويقصد :األنشطة مراكز حتديد 3.

 .املراكز مستوى على التكاليف تقارير إعداد كيفية حتديد إىل اخلطوة هذه وهتدفاملؤسسة،  وظائف
 على املوارد املتاحة ختصيص يف تستخدم اليت املسببات هبا ويقصد :التكلفة ملسببات األول املستوى ختيارا 4.

 .األنشطة
 وتتبع تكاليف األنشطة ختصيص يف تستخدم اليت املسببات هبا ويقصد :التكلفة ملسببات الثاين املستوى ختيارا 5.
 التكاليف على أساس األنشطة نظام خطوات لتوضيح اآليت الشكل ستخداما وميكن املنتجات، على
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 ABCخطوات نظام   : 14رقم الشكل
 ؤسسةحتديد األنشطة الرئيسية للم

 
 حتديد العوامل املسببة لتكلفة كل نشاط         

 
 إنشاء مراكز النشاط                   

 
ختصيص تكلفة األنشطة على املنتجات حسب درجة                 

 استفادهتا من كل نشاط 
 

 .254ص  3442التكاليف، مصر  سنة حماسبة مبادئ شحاته، السيد شحاته أنوار، دمحم أمحد :املصدر
 .ABCو الشكل السابق يبسط لنا اخلطوات الرئيسية املتبعة يف تطبيق نظام 
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 ABCالتكلفة على أساس األنشطة : املبحث الثاين 

، وعموم ا النظ ام الس ابقالرتكي ز عل ى نق اط ضعف اثه أو اجياده م ن أج ل تكمل ة و ِبا أن ك ل نظ ام يتم استحد
ف ي إط ار ذل ك و س يا م ع تق دم االقتص ادي و  ،األنظمةيعمل على االستجابة جلمل ة االنتق ادات املوجه ة لس الفه من 

ردا عل  ى االنتق  ادات املوجه  ة لَلنظم  ة و  ،ه  ا و تق  دمت ف  ي إنتاجه  ااس تجابة ألغ  راض املنش  آت الت  ي تغي  رت هيكلت
اليت من بينها نظام حتديد التكلفة على أساس و  ظهرت أنظمة حديثة حتمل يف طياهتا مجلة من األسس و الركائزالتقليدية 

األنشطة  و الذي يعترب أسلوب ميكن أن يستخدم إلحداث تغيات جوهرية يف سلوك اإلدارة، عن طريق تركيز االهتمام 
ت على مستو ى اإلدارة، ويعترب من أفضل أدوات قياس على النفقة، مراحل التشغيل األنشطة املساندة واملسؤوليا

 . من خالل هذا املبحث سنتعرف على هذا االسلوب بتفصيل، و وختصيص التكاليف خاصة غي مباشرة منها

 ABCطار النضري لنظام اإل:ول املطلب األ

ىل غاية يومنا هذا، وفق ما إنظام التكاليف على أساس األنشطة كغيه من األنظمة مر بعدة تطورات منذ نشأته            
ليه يف هذا إسيتم التطرق  ما اتعدد مفاهيمه، وهذ إىلدى أتقتضيه احلاجة واألهداف املرجو حتقيقها من خالل إتباعه ما 

 .املطلب 

 ABCمفهوم نظام : ول ألالفرع ا

نشطة التطورات اليت حصلت  يف جمال  حماسبة التكاليف أفرزت لنا نظام التكاليف املبِن على أساس األن  إ
 .يزة التنافسية املداء و دعم ىل حتسني األإالذي يسعى و 

مقاربة لتحميل التكاليف الغي املباشرة للمنتجات بناءا على "على أنه نظام التكاليف على أساس األنشطة يعرف و 
 (35، صفحة 3413عمار، ) "اليت سامهت يف إنتاج هذا املنتج واعتمادا على مسببات هذه لتكلفة األنشطة

نهجية والتدابي اليت تقيس التكلفة و اداء األنشطة ، املوارد و اهداف التكلفة حيث ان امل هي تلك:" كما ميكن تعريفه
 ,Judith J, 1998) . "نشطة خمصصة  ألهداف التكلفة بناءا على استخدامهاألمن مث ااملوارد خمصصة لَلنشطة و 

p. 2) 

ست املنتجات هي فقط من لياليت تسبب التكاليف ، و  نشطة تستهلك املوارد،األ": أن  ABC كما يعترب نظام
 "نشطة بل هي نتيجة لَلنشطة الضرورية إلنتاجها كما اهنا طريقة اللتقاء احتياجات املستهلكني مع توقعاهتم تستهلك األ

(Patricia & Rui, 2021, p. 1) 
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يتم ختصيص املوارد هداف التكلفة حيث أنشطة، املوارد  و داء األأطريقة لقياس تكلفة و ": نه أو هنالك من يعرفه على 
العالقات السببية بني حمركات  ABCنشطة لكائنات التكلفة بناءا على استهالكها ، حتدد لَلنشطة و من مث ختصص األ

  (Isabelle, 1997, p. 33) . " التكلفة و األنشطة

األمثل للموارد احلالية، وهي طريقة لقياس تكلفة  ستخداملالهي  طريقة مهمة جدا و مفيدة : " و هنالك أيضا من يعرفه 
عناصر التكلفة ، كما تستخدم للعثور على التكلفة االمجالية لَلنشطة الالزمة لصنع منتج ، من خالل نشطة و أداء األو 

 ,Messaoud & Mourad, 2021) "لسيئ للتكاليف الغي املباشرةاحلد من االحنرافات اليت يسببها التخصيص ا

p. 125). 

ذلك النظام الذي يقوم على أساس : نه أعلى  (ABC) التكاليف على أساس األنشطة ومما سبق ميكن تعريف نظام
كلفة تليتم توزيعها على املنتج النهائي بواسطة مسببات الكلفة تيف جممعات ال ؤسسةجتميع التكاليف غي املباشرة للم

ويقوم هذا , دارية السليمة ىل دعم اختاذ القرارات اإلإملنتج النهائي مما يؤدي اكلفة لتأكثر دق  ة قياس ىل إوذلك للوصول 
و اخلدمات حتدث أن املنتجات أ ن األنشطة اليت تستهلك املوارد املتاحة هي اليت تسبب التكاليف وأالنظام على افرتاض 

خرى تصميم وتصنيع وتسوي  ق وغي ذلك من العمليات األ :مثل  ىل عملياتإالتكاليف من خالل األنشطة اليت حتتاج 
 .و اخلدمات ابلشكل النهائي املطلوبأحىت تظهر املنتجات 

 و تطوره ABCنشأة نظام : الفرع الثاين 

وريب التطور والتقدم الصناعي يف اجملتمع األ حنوفرازات التسابق إساس النشاط هو من أسلوب التكلفة على أن إ           
، نتاج يف الوقت احملددما يسمى أبسلوب اإل انتجتالتقدم الصناعي الذي ساد البيئة الياابنية واليت  ملواكبةواألمريكي 

جلودة العالية ملنتجات الياابنية اليت تتميز ابمريكي حنو اافسة العاملية وحتول كل الطلب األفظهرت نتائج ذلك يف املن
التكنولوجيا  واجهةساس النشاط ملأسلوب التكلفة على أابألمريكيني لتطبيق ى دأ، الشيء الذي والتكلفة املنخفضة

 .الياابنية احلديثة واحلفاظ على منتجاهتم يف السوق العاملي واحمللي

يف  Cooper و Kaplan م على يد العاملني1322شاط يف عام ساس النأبدأ إستخدام مفهوم التكلفة على و قد 
الدراسات واليت قام العاملان ابلعديد من و قد . مريكية مث انتشر استخدامه يف كثي من دول العاَلالوالايت املتحدة األ

ارات التشغيلية سلوب وما يتمتع به من مزااي حسنة تساهم يف توفي البياانت املالئمة الختاذ القر ثبتت أن هذا األأ
 (32، صفحة 3412دمحم، ) .سلوب قبواًل حسناً من املهنيني واألكادمييني على حد سواءواإلسرتاتيجية وقد وجد هذا األ

 :ثالث مراحل أساسية و هي  نقسمها اىل ميكننا أن منذ نشأته عدة تطورات   ABCو قد شهد نظام 
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  ال   عتربت هذه املرحلة بداية تطبيق النظامت:  األوىلاملرحلةABC  م ن خ الل خط وات تص ميم النظ ام للوص ول
ع  ن حتدي  د  ن تطبيقه يف هذه املرحل ة عج زأإال  ،املنتج النهائي بدقةكلفة تنشطة من املوارد لتحديد ل ى قياس استهالك األإ

 .حن  و حتس  ني اإلنت  اج وتطويره ؤسسةمم  ا أث  ر ف  ي ق  رارات امل ،دقيق  ة  ببة للتكلف  ة بص  ورة نش  طة املساأل
 نتاجي ة واعتب ر نظ امف ي ه ذه املرحل ة ت م الرتكي ز عل ى حتلي ل العملي ة اإل:  املرحلـة الثانيـة ABC  ن ه نظ ام أعل ى

ل  ى س  د إخت دم اإلدارة ابجتاه ات خمتلف ة لرف ع كف اءة األداء ابإلضافة للمعلوم ات احملاس بية والكلفوي ة املالي ة وغي ر املالي ة الت ي 
ن ه أإال  ،نشطة اليت تس تهلك امل واردال  نقص ال ذي حص ل ف  ي املرحل  ة األول  ى وخصوص  ًا حن  و ت  وفي معلوم  ات ع  ن األ

 . نشطة الداخلية للعملية االنتاجية فقطكك ل ب ل ق دم املعلوم ات ع ن األ  ؤسسةجتاه ل ت وفي املعلوم ات ع ن امل
 فأص بح نظ ام  ،ف ي املرحل ة األول ى والثاني ة رك زت ه ذه املرحل ة عل ى العي وب الت ي ظه رت: املرحلة الثالثـة ABC 

وذل ك لتمكني اإلدارة من  ،والس وق كك ل ؤسسةنتاجية واملنشطة وربطها ابلعمليات اإليركز على توفي املعلومات عن األ
القيام إبجراءات التحسني والتط وير املس تمرين ملنتجاهت ا املختلف ة عل ى املس تويني القص ي األمد والطويل األمد الذي مُيكن 

 .(22،23، صفحة 3412لبىن، ) اإلدارة من مواجهة حتدايهتا التنافسية يف بيئة العصر احلايل

 هدافه أ:  لثالفرع الثا 

 :نذكر منها ما يليللمؤسسة و ذلك من عدة نواحي إىل حتقيق العديد من األهداف  ABC يسعى نظام

 حيث يسعى نظام :  من انحية توزيع التكاليفABC  (7، صفحة 0202زكريا و وليد، ) . :إىل 

 ؛حتقيق العدالة يف توزيع التكاليف غي املباشرة بني املنتجات املختلفة- 

 ؛املباشرة بني املنتجات املختلفةالتخلص من العشوائية يف توزيع التكاليف غي  -

بعدها معرفة نصيب املنتج من  ، و يساعد إدارة املؤسسة يف إعطاء صورة واضحة و دقيقة عن األنشطة املسببة للتكاليف -
 ؛كل نشاط على حدة

 ؛أسباب ارتفاع التكاليفتقدمي معلومات مفيدة لإلدارة يف اختاذ القرارات و حتديد  -

إدارة املؤسسة يف ختفيض التكاليف من خالل حتديد األنشطة اليت تضاف للمنتوج والعمل على  ABC يساعد نظام -
 .تقليل أو ختفيض تكاليف األنشطة

 (144، صفحة 3412دمحم، ) : إىل ابإلضافة

وجه القصور يف الطرق التقليدية لتخصيص وتوزيع التكاليف الغي مباشرة والعمل على تطوير جماالت توزيع أمعاجلة  -
 ؛وختصيص املوارد املتاحة
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للقيمة وذلك كمدخل لتعظيم قيمة املنظمة تنظيم أداء األنشطة املضيفة للقيمة واستبعاد األنشطة األخرى غي املضفية  -
 ؛وتعظيم رحبيتها والفائدة علي استثماراهتا

نشطة وجتميع التكاليف على أساس األنشطة املستهلكة للموارد التكاليف وذلك من خالل حتديد األ الرقابة على -
ي املضيفة للقيمة ، ومنع نشطة غوحتميلها على املنتجات على أساس مسببات التكلفة والعمل على التخلص من األ

 .اإلسراف والضياع والتأكد من استغالل املوارد املتاحة ابلصورة املثلى

 و يساعد نظام :  من الناحية اإلداريةABC إدارة املؤسسة يف: 

كاليف توفي قياس سليم للتو  ختاذ القرارات اإلداريةإدارة يف جمال التخطيط والرقابة و تقدمي املعلومات اليت تساعد اإل -
ل حتليل فاق واسعة لتطوير العملية اإلدارية وزايدة فعاليتها من خالأوذلك من خالل توفي املعلومات اليت تؤدي إىل فتح 

 (144، صفحة 3412دمحم، )؛ ساس السليم لقياسها وتقيمها، ومن مث توفي األنشطة وحتديد تكلفتهااأل

إدارية أفضل  يساعد يف اختاذ قرارات "يؤدي التحميل الدقيق للتكاليف إىل الدقة يف حتديد أسعار بيع املنتجات، كما  -
 (35، صفحة 3413عمار، ) ؛تتعلق ابلتوقف أو التوسع يف إنتاج منتج معني بعد معرفة تكلفته بدقة 

، اختيار مزيج اإلنتاج التسعي، ومن ضمنها الئمة الختاذ القرارات اإلداريةأكثر دقة وميوفر بياانت  ABC نظام -
دمحم ) .زايدة القدرة التنافسية للمؤسسة والزابئن األمثل، حتسني مقاييس األداء، ترشيد تكاليف اإلنتاج، ما سيؤدي إىل

 (51، صفحة 3415صادق، 

 ABCساسية اليت يقوم عليها نظام ال املقومات  و الفروض األ: الثاين  املطلب

 :مجلة من املقومات و الفروض و هي يقوم نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة على         

 املقومات: ول الفرع األ

 :يلیساس النشاط فيما أالتكلفة على  نظامهم املقومات اليت يقوم عليها أتتمثل          

ألداء النشاط وتعترب مصدر للتكلفة اليت حتدث عند  تستخدمهي عبارة عن العناصر االقتصادية اليت :  املوارد -1
 .استخدام هذه املوارد 

خمرجات  و اليت ُتكننا من احلصول على نتاج اليت يتم استخدامها بواسطة النشاط عوامل اإل عبارة عن املوارد هيف 
، التسهيالت أو اخلدمات التكنولوجيا ،"العمل" ، العنصر البشري املواد " :يف املوارد  تتمثل، و أي املنتجات النشاط 

 " ....اإلعالن واخلدمات احملاسبية والقانونية: خرى املشرتاة من خارج املنظمة مثلاأل
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األنشطة  ،فكمثال على هي عبارة عن األحداث أو املهام أو وحدات العمل املتعلقة هبدف معني :  نشطةاأل -3
،  التصميم، ونشاط  كاألقمشة و اخليوط  و اإلبرولية  شراء املواد األ :عندما يتعلق األمر بورشة خلياطة املالبس

 .املنتجة  لبسة، ونشاط البيع والشحن لَل تفصيل و اخلياطةونشاط 

نشطة ُتثل جمموعة من اإلجراءات أو العمليات اليت تشكل فيما بينها جوهر العمل الذي ن األمما سبق ميكن القول أب
، فهو هدف أو مهمة أو ملنشاة لصنع صناعة أو أتدية خدمة، فالنشاط هو أي طلب أتخذه اداؤه داخل املنظمةأمت 

 :وهيواع رئيسية أنبعة أر نشطة إىل بشكل عام ميكن تقسيم األ. رض حمددجزء من مهمة ذات غ

أو أتدية  لصناعة املنتج  ستعداداليت تقوم هبا املؤسسة لال األولية نشطةيقصد هبا تلك األ :تنشطة املدخالأ - أ
  "وغيها   وليةنشاط شراء املواد األنشاط البحث والتطوير و  "نشطة مثلة على هذه األأومن خدمة 

: نشطة لصناعة املنتج وأمثلة على هذه األنشطة املتعلقة ابالستعداد تلك األ يقصد هبا  :نشطة العملياتأ - ب
 ..."تخزين الونشاط ، نشاط الصيانة املستعملة يف صناعة املنتجات  التاآلنشاط تشغيل "

ئها لبيع منتجاهتا أو خدماهتا وهي مع العمال عامالت املؤسسة نشطة املتعلقة ِباأل كلهي   :نشطة املخرجاتأ - ت
 خدماتتجات ونشاط بيع املننشاط : من األنشطة واهلدف األساسي لنشاطها ومن أمثلة هذه األنشطة 

  .البضاعة للعمالء توصيللعمالء  ونشاط ل
نشاط ": نشطة اإلدارية مثلة األأوىل ومن نشطة الثالثة األنشطة اليت تدعم األهي تلك األ : نشطة اإلداريةاأل - ث

  ”.اخلدمات القانونية ونشاط اخلدمات احملاسبية
عمال اليت تتواجد داخل وحدة النشاط لتحقيق يقصد ِبجمعات التكلفة  جمموعة األ: مع تكلفة النشاطجم -2

نشطة هي اليت تستهلك ن هذه األأ، حيث وارد املنظمة واملنتجات النهائيةهدف حمدد، وهي حلقة وصل بني م
، ويتم جتميع عناصر التكاليف غي املباشرة از املنتج النهائي من سلع وخدماتجل اجنأموارد املنظمة من 

جممع تكلفة نتيجة  لَلنشطة بكل جممع تكلفة للنشاط حسب الدور الذي يؤديه حبيث تكون التكاليف بكل
جموعة يتطلب جتميع التكاليف املقرتنة بكل نشاط أو اليت ترتبط ِب النظام، فتطبيق هذا أعمال متجانسة
 .نشطةمتجانسة من األ

  ة بينه  ا ووح   دة أي إعادة تصنيف األنشطة و توزيعها إل ى جممع ات ص غية ليس هل التعام ل معه  ا وحتدي  د العالق 
  . ي   تم التوزي  ع عل   ى أس  اس وح   دات متجانس  ة داخ   ل اجملموعةاخلدم  ة و 

، الصفحات 3412دمحم، ) .ل التكاليف على أساسهاهي الوحدة اليت يتم حتمي:وحدة التكلفة -3
141,143,142,143) 

، 3412ججيقة و نورة، ) .السبب اجلوهري الذي أدى على حدوث التكلفة ابلفعل هيو : مسبب التكلفة -4
 (24صفحة 
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 ABC  ساسية اليت يقوم عليها نظام الالفروض األ: الفرع الثاين 

 االقرتابيف حتميل التكاليف الغي مباشرة على املنتجات مما ميكننا من   العدالة ABC  من أهم مميزات نظام
ىل ذلك جيب توفر جمموعة من إ، وما يتبع ذلك من قرارات إدارية رشيدة وللوصول  لتكلفة كل منتج  ىل التحديد دقيقإ

مثل و الدقيق للتكلفة، وقد أمكن تصنيف هذه الفروض و املتطلبات اليت عند توافرها حيقق لنا هذا النظام القياس األ
 : يف ثالث جمموعات هي ABCالفروض األساسية لنظام 

 (42، صفحة 3415دمحم صادق، ) :ؤسسةفروض تتعلق بطبيعة امل 
هذا األسلوب هو واجهة األسلوب التقليدي عن التكلفة  من مزااي: ةؤسسوالتباين يف تشكيلة منتجات املالتنوع  -

نتاج منتج واحد فليس من اجملدي إتباع نظام األنشطة، بل سيكون يف إأما يف حالة  ،عندما تتنوع تشكيلة املنتجات
 ؛االستعانة ابألسلوب التقليديؤسسة امل صاحل

الناتج عن التعقد  ارتفاع بنود التكلفة اإلضافية أو غي املباشرة و أي: عمليات واألنشطة اإلنتاجيةتعقد و تشابك ال -
حىت يقدم مربرا مقبوال ومنطقيا لتطبيق مدخل لنظام احملاسبة املبِن على  ،و تشابك العمليات أو األنشطة اإلنتاجية

 .ملنتجةأساس األنشطة ألغراض القياس السليم نسبيا لتكلفة الوحدة ا
دمحم صادق، ) : (ABC) نشطةساس األأحماسبة التكاليف املبين على  فروض تتعلق إبجراءات تطبيق نظام 

 (43، صفحة 3415
لنجاح يعترب حتديد العدد املناسب ألوعية التكاليف أحد املقومات األساسية : حتديد العدد املناسب ألوعية التكلفة -

 ؛نظام حماسبة التكاليف املبِن على أساس األنشطة
حتميل الوحدات  لهالوتظهر أمهيته يف األساس الذي يتم من خ: حتديد املسبب أو احملرك الرئيسي للتكلفة إمكانية -

 ؛املنتجة بنصيبها من التكلفة اخلاصة بكل نشاط
حيركها مسبب واحد فقط   د هبا مجيع بنود التكلفة اليتويقص: تضمن وعاء التكلفة لبنود تكلفة األنشطة املتجانسة- 

يف وعاء واحد، ومن مث يتم إجياد معدل حتميل واحد لتحميل عناصر تكلفة األنشطة املتجانسة يف طبيعتها و 
 ؛مسبباهتا

 ؛بني مفردات التكلفة املكونة لوعاء التكلفة تساقاال -
 .مستوى النشاط تغي بنود عناصر التكلفة بنفس مقدار التغي يف- 

 : ( ABC) نشطةألساس الأحماسبة التكاليف املبين على  تطبيق نظام قتصادايتابفروض عامة تتعلق  
 (43، صفحة 3415دمحم صادق، )

معينة والذي يقصد به أن يفوق العائد من تطبيق أسلوب أو طريقة : (ABC) ِبدخل نظام قتصاديةاالفرض  -
  .هذا األسلوب التكلفة املرتبة على تنفيذ
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 يقصد ابألمهية النسبية إمكانية تكوين وعاء عام للتكلفة يتضمن ( ABC) ففي إطار نظام: فرض األمهية النسبية  -
جمموعة من عناصر التكلفة اليت تتميز بصغر احلجم النسيب للتكلفة النشاط، وصعوبة إجياد مسبب أو حمرك تكلفة  

حتميل  هذا الوعاء العام على الوحدات املنتجة طبقا ألنسب أساس أو معدل النشاط، وحيث يتم ختصيص تكلفة هلذا
جمموعة مسببات أو حمركات التكلفة املرتبطة ابألنشطة املدرج  وذلك من بني( ساعات عمل ، ساعات دوران)

 .هذا الوعاء تكلفتها يف

 ABC) ( نظمة التقليدية ونظامالفرق بني األو  نشطةاس األسأتقييم نظام التكاليف على  :املطلب الثالث

 نشطة ىل الفرق بني األنظمة وتقييم نظام التكاليف على أساس األإسنتطرق يف هذا املطلب 

 نشطة ساس األأتقييم نظام التكاليف على : ولالفرع األ

 املؤسسة، يف اهلامة النشاطات وتدرس جتمع ألهنا قيمة إدارية أداة األنشطة أساس على التكاليف نظام يعترب
 التكلفة لسلوك  األساسية للمبادئ الشامل التفهم على األنشطة أساس على التكاليف لنظام الناجح التطبيق ويعتمد
 (342، صفحة 3442عصام، ) الكافية ابلدقة التكاليف ومعاجلة تسجيل على والقدرة

 األنشطة أساس على التكاليف نظام تطبيق مزااي
 : ومن أمههااملزااي العديد من حيقق األنشطة أساس على التكاليف نظام استخدام إن
 نظام عن الناجتة املنتجات تكاليف أن القول نستطيع عام وبشكل للمنتجات، دقيقة تكاليف إىل التوصل 

 التقليدي؛ التكاليف نظام عن الناجتة  املنتجات تكاليف عن دقة األكثر هي األنشطة أساس على التكاليف
 (343، صفحة 3443طاهر، احملاسبة االدارية، )
 غي الصناعية التكاليف وتوزيع بتخصيص التقليدي ابألسلوب املرتبطة املشاكل وجتاوز التحسني عملية استمرارية 

  اخلدمة؛ أو للسلعة قيمة أي تضيف ال واليت الضرورية  غي الفعاليات مجيع إلغاء خالل من وذلك املباشرة،
 املباشرة غي الصناعية التكاليف تكون اليت املؤسسات يف األنشطة أساس على التكاليف نظام من يستفاد 

 املنتجات؛ وتنوع عالية،
 يف هتمل أن وميكن قيمة، ذات ليست األنشطة أي لتحديد األنشطة تقييم على املؤسسات النظام هذا يشجع 

 القيمة؛ ذات األنشطة على والرتكيز االستغاللية العملية
 هي متغيات ثالث بني يرتبط حيث الرقابة، فاعلية زايدة إىل األنشطة أساس على التكاليف نظام تطبيق يؤدي: 

 للمسؤولية؛ دقيق أداء تقييم وابلتايل النشاط، هذا عن املسؤول و استهالكها مت اليت واملوارد النشاط
  حتسني عملية اختاذ القرارات اإلدارية من خالل التحديد الدقيق للمعلومات اخلاصة ابلتكاليف مما جيعلها  أكثر

 ؛شفافية ووضوح وبسيطة للفهم
 ؛تدعيم اليات الرقابة وتسيي التكاليف من خالل حتديد مسببات التكلفة مما يساهم يف سهولة تتبع التكاليف 
 (132، صفحة 3442عماد، ).والتحدايت  لتحسني الكفاءة وفعالية العملية اإلنتاجية حتديد الفرص 
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  : نشطةساس األأاالنتقادات املوجهة حملاسبة التكاليف على 
 تساعد واليت ابلدقة تتصف معلومات توفي يف واملتمثلة األنشطة أساس على التكاليف نظام مزااي من الرغم على

 : النظام هذا إىل املوجهة االنتقادات بعض هناك أن إال التكاليف ورقابة وختطيط قراراهتا اختاذ يف اإلدارة
 مكلفا يكون النظام فهذا تطبيقه، تكاليف ارتفاع هو األنشطة أساس على التكاليف لنظام الرئيسي العيب إن 

 قبل واملنفعة التكلفة حتليل إجراء يتطلب الذي األمر التقليدي التكاليف حتديد نظام من أكثر والصيانة للتطوير
 (122، صفحة 3442التكرييت، ) النظام؛ جدوى من التحقق لغرض التطبيق

 غي للتكاليف العشوائي التخصيص مشكلة على يقضي ال األنشطة أساس على التكاليف نظام استعمال إن 
 األنشطة على بدقة الصناعية املباشرة غي التكاليف بعض توزيع يف صعوبة هناك تكون قد فمثال املباشرة،
 املنتجات تكاليف دقة عدم إىل يؤدي األنشطة مما ببعض املتعلق التكلفة حمرك حتديد لصعوبة نظرا املختلفة

 أو املصنع، مباين على التأمني أو املصنع مباين هتالكإكاملباشرة   غي التكاليف لبعض العشوائي للتوزيع نتيجة
 (312، صفحة 3443طاهر، احملاسبة االدارية، ) ذلك شابه وما املباين هذه؛ على املدفوعة السنوية الضريبة

 نظام يقدمها اليت البياانت إن(ABC) أبنشطة متجانسة جتميعها ميكن التكاليف كانت إذا فقط مالئمة تعد 
 مرتابطني بصورة غي )أكثر أو( نشاطنية كلف توجيهه يتم عندما سيما ال دائما يصح ال قد فرتاضاال هذا نإو 

 جتميع هذه تسهيل رموز واستخدام عالية حاسوب تكنولوجيا كبية، تشغيلية بياانت أنه يتطلب عن فضال كبية
 (122، صفحة 3442التكرييت، ) املعلومات؛

 التقليدية واألنظمة األنشطة أساس على التكاليف نظام بني مقارنة :الفرع الثاين

 غي التكاليفع وتوزي معاجلة كيفية يف األنشطة أساس على التكاليف ونظام التقليدية األنظمة بني االختالف وجه يتمثل
 يكن اليت املباشرة واألجور املباشرة، املواد من املنتجات تكلفة تتكون األحوال مجيع ففي املختلفة املنتجات على املباشرة

 فيصعب مباشرة غي التكاليف أما املتبع التكاليف نظام عن النظر بغض واضح بشكل املنتج تكلفة على وحتميلها تتبعها
 حتميل يتم التقليدية التكاليف أنظمة ففي واحدة، سلعة من أبكثر الرتباطها نظرا املنتج تكلفة على وحتميلها توزيعها

 املباشرة املواد تكلفة أو اآلالت تشغيل ساعات أو املباشر العمل ساعات أساس على املنتجات على املباشرة غي التكاليف
 املنتج حتميل يتم أخرى وبعبارة املباشرة غي الصناعية التكاليف لتوزيع حتميل أساس من أكثر الشركات بعض تستخدم وقد

 امأ ،التكلفة حدوث يف تسبب الذي هو النهائي املنتج أن افرتاض على املباشرة غي الصناعية التكاليف من حبصته النهائي
 خالل من املختلفة األنشطة من جمموعة ممارسة من البد السلعة إنتاج لغرض نههإف األنشطة أساس على التكاليف نظام يف

هيكس، ) :يلي كما بينهما مقارنة بعملية نقوم أن ميكننا األنشطة أساس على التكاليف ونظام التقليدية للنظم دراستنا
 (33، صفحة 1335

 التقليدية واألنظمة األنشطة أساس على التكاليف نظام بني مقارنة:4رقم  اجلدول

 (ABC)نظام نظمة التقليديةاأل أوجه املقارنة
  االهتمام ومستوى النظام هدف

 
 .التكاليف مراقبة -
 .لَلقسام احمللي األداء -
 .املنتجات تكلفة أسعار -

 .حتليل العمليات -
 .للمؤسسة الشامل األداء -
 والعمليات األنشطة -



 عموميات حول محاسبة التكاليف: الفصل األول

 
02 

 

 .البحث عن مسببات التكاليف - مقدار التكاليف - : الرتكيز على
اسس ختصيص التكاليف غي 

 املباشرة
احتمال أن تكون أسس التخصيص مسببات  -

 .التكلفة قليل 
 مسببات تكون ما غالبا التخصيص أسس -

 .التكلفة
 طبيعة ذات التخصيص أسس تكون ما غالبا- طبيعة األسس

 تكاليف املباشرة، العمالة تكاليف مثل مالية
 .املباشرة املوارد

 ذات التخصيص أسس تكون ما غالبا-
 أجزاء عدد :مثل.)مالية غي( طبيعة

 .املنتج اختيار ساعات عدد املنتج،
 غي التكاليف جمموعات عدد

 املباشرة
استخدام جمموعة واحدة أو عدد من  -

 .اجملموعات للقسم أو املصنع  ككل
 .استخدام العديد من اجملموعات املتجانسة -

   : ضعيفة بسبب التجانس درجة
 .السبب بعالقات االهتمام عدم - 
 التكاليف حتميل أسس بني النتيجة -

 .التكاليف جمموعات و املباشرة غي

  : قوية بسبب
 .السبب عالقات على الرتكيز -

 غي التكاليف حتميل أسس بني النتيجة
 .التكاليف وجمموعات املباشرة

 خارجي أداء أفضل مع مقارنة - معيار مسبق - معايي املقارنة
 :ب يعرف ما أو )خارجية مؤسسة (
) BENCHMARKING) 

 .تصحيح االحنراف - هدف القياس 
 احرتام املعايي -

 التحسني املستمر للتكاليف 
(KAIZON CODTING) 

 .معلومات مالية اكثر دقة - معلومات مالية  - انواع املعلومات الىت يوفرها النظام 
 .معلومات غي مالية حول العمليات واألنشطة 

 بعد وحيد وحمدود  - بعد النظر 
 غي موجه إلرضاء العمالء  -

 .أبعاد متعددة  -
 .نظام اسرتاتيجي  -
 .موجه حنو ارضاء العمالء  -

 134-133صاألردن، -عمان عوالتوزي للنشر أسامة دار ،األنشطة خالل من التكاليف حماسبة معاليم، وسعاد حجازي إمساعيل : املصدر
 اجملال يف نشاط لكل باشرةامل ي غ التكاليف بتجميع أساسا يقوم ABC نظام أن يتنب أعاله دولجلا ومن          

 .حسب املنتجات او اخلدمات األنشطة هذه التكاليف حتسب تكاليفه مث ختصيص الذي
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 ABCـ مراحل حتديد التكاليف من خالل نظام ال: املبحث الثالث 

سلواًب متكاماًل أيخذ نفس أمن حيث كونه  ABCنظام ال  مهية تطبيق أأمجعت العديد من الدراسات على 
ومن خالل هذا املبحث سنقوم بتوضيح اخلطوات األساسية ، الشكل واإلجراءات اليت يقوم عليها تصميم أي نظام اخر

 :يت يف اآلو اليت تتمثل ساس النشاط أالتكلفة على  نظامتطبيق الالزمة ل

 ABCيف نظام التكلفة على أساس األنشطة حتديد األنشطة وتكلفتها ومراكزها : املطلب األول 

اخلاص بكل مؤسسة  ABCال  تتميز املؤسسات ابختالفها من حيث احلجم، طبيعة النشاط و غيها، و لتصميم نظام 
 .جيب أوال حتديد أنشطتها بدقة 

  ABCوفق نظام ال  حتديد األنشطة: الفرع األول 

هي التعرف على األعمال املختلفة اليت تقوم هبا املؤسسة، ومن مث  ABC اخلطوة األوىل  لتصميم نظام ال  تعترب        
 :جتميعها يف شكل أنشطة و للقيام بذلك جيب إعطاء مفهوم لَلنشطة وكيفية حتديدها وتصنيفاهتا كاآليت 

  املرتبطة ببعضها البعض من اجملمعة و قتصادية تلك العمليات يقصد ابلنشاط يف املؤسسة اال :تعريف األنشطة
 . أجل حتقيق هدف معني أال وهو جتميع املنتج النهائي

 عمال املتشاهبة من نشاط ، مث جتميع األشطةأنعمال يف شكل نشطة بتجميع األيتم حتديد األ :حتديد األنشطة
املفرتض على الوحدات املنتجة، واحد والتأكد من اهنا متجانسة وذلك لتوفي امكانية متابعة تكلفة هذا النشاط 

سلوب حيث يتم دراسة املنشاة والتعرف على طبيعة العمل يف كل وتعترب هذه املرحلة البداية الفعلية لتطبيق هذا األ
نشطة من ساس النشاط يقوم على حتديد وحتليل األأالتكلفة على  نظامف. قسم وكيفية سي العملية االنتاجية فيها

سواق وتبدأ عملية التحليل نتاجية وانتهاءًا أبنشطة وضع املنتج يف األخلدمة مرورا ابلعملية اإلبداية طلب املواد وا
، مث دراسة مية الالزمة لتحقيق هدف كل وظيفةقسام التنظيمن حتديد الوظائف الرئيسية للمنشاة مث حتديد األ

 (3412دمحم الصديق، ) نشطةوحتليل العمليات والفعاليات داخل كل قسم لتحديد األ
 :قسام وأنشطة وذلك على النحو التاىلأىل إ ؤسسةوظائف امللحتليل مثال عن يوضح  3والشكل رقم 
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 قسام وأنشطةأيل إ ؤسسةحتليل وظائف امل:  2الشكل رقم 
 

 

 3ط, داراحلامد للنشر والتوزيع)عمان، ،حماسبة التكاليف املتقدمة قضااي معاصرة ،امساعيل حيي التكرييتابالعتماد على   من اعداد الطالبة: املصدر 
 153ص ( م3442

التقسيم لنا ىل أنشطة و هذا ما يوضح إقسام قسام و األأىل إو الشكل السابق يوضح لنا تقسيم وظائف املؤسسة 
 .داري للمؤسسةاإل
 

  لقد صنف كل من :أصناف األنشطةP. lorino  وM. porter  و CoperوKaplan   األنشطة
، الصفحات 3415دمحم صادق، ) : عدة فئات مهمة نستعرضها كما يلي حسب عدة معايي إىل

33,44,41,43) 

  : و لقد صنف األنشطة حسب عدة أسس نذكر منها:  P. lorinoتصنيف : أوال 

  تصنيف حسب طبيعة األنشطة: 
 أنشطة التصور 
  أنشطة االجيار 
 أنشطة التصور 
 فة التصنيف حسب التخصيص أغراض التكل: 
  أنشطة أولية 
  أنشطة اثنوية 

 يتال ابطة ورت ملا نشطةألموعة من اإىل جمؤسسة ملاأساس هذا التصنيف هو تقسيم  : M.porter تصنيف :اثنيا 
 :، و الشكل التايل يوضح ذلك بسلسلة القيمةيسمى  ل ماالمن خ لكذتسعى  لتقدم قيمة للزبون، و 

 وظائف املؤسسة 

 توزيع 

نشاط 
 التوصيل 

نشاط االعالن 
 وشحن 

 اإلنتاج 

نشاط تغليف و 
 فحص 

نشاط تصنيع 
 و تركيب

 التموين 

نشاط  نشاط النقل
 الشراء
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 M.porter: تصنيف األنشطة حسب سلسلة القيمة لـ : 6رقمالشكل 

    

اهلامش          أنشطة داعمة

 

                 

 أنشطة رئيسية                                                   

،مذكرة ماسرت، اليف االنتاجكيف ختفيض ت(ABC) دور نظام حماسبة التكاليف املبِن على أساس األنشطة  دمحم صادق منصوري،:املصدر

 .44،ص3415جامعة دمحم خيضر بسكرة، اجلزائر، 

  هي تلك األنشطة اليت هلا عالقة مباشرة إبنشاء القيمة يف املنتج و هي مقسمة إىل : األنشطة الرئيسية: 

 .خدمات ما بعد البيع  –التسويق و البيع  –االمداد اخلارجي  –االنتاج  –اإلمداد الداخلي 

  و من تسميتها جند اهنا أنشطة مساعدة لَلنشطة الرئيسية ألداء أعماهلا و هي : األنشطة الداعمة : 

 .البنية القاعدية للمؤسسة  –تسيي املوارد البشرية  –التطور التكنلوجي  –التموين 

يف الوالايت املتحدة األمريكية و قد   ABCو مها من رواد نظام ال   : KaplanوCoper تصنيف: اثلثا 
 :جاءا بتصنيف خمتلف ، يعتمد على معيار املستوى الطبقي لَلنشطة و قد قسمها إىل 

 هي األنشطة ايل يتم أداؤها من أجل وحدة من منتج معني أو خدمة مقدمة: أنشطة على مستوى الوحدة 
  وهي األنشطة ايل يتم أداؤها لكل دفعة انتاجية وذلك بغض النظر عن عدد  :دقة اإلنتاج أنشطة على مستوى

 نتجملا( مكوانت) الوحدات يف الدفعة أو عدد األجزاء 
  وهي األنشطة ايل يتم أداؤها من أجل دعم إنتاج كل أنواع املنتجات أو اخلدمات و  :أنشطة داعمة للمنتج

 حتديث املنتجات  –الصيانة : و ن أمثلتها  سسة ليشمل أنشطة دعم الزبونخارج امؤ  فهوم إىلملهذا ا يتوسع
 يل يتم أداؤها لدعم عمليات املؤسسة بصفة عامة، ِبعىنإهي األنشطة  :أنشطة دعم التسهيالت و التجهيزات 

 ...ظافة األمن و ن –الشؤون اإلدارية : يل ال تتعلق بكل منتج أو خدمة أو زبون و من أمثلتها إأهنا األنشطة 

 (323، صفحة 3412دمحم الصديق، )  ABCحتديد تكلفة األنشطة و مراكزها وفق نظام ال : الفرع الثاين

النشاط وتكلفة  يتم حتديد التكاليف اجملمعة لكل نشاط على حدة بعد جتميع األنشطة، : قياس تكلفة كل نشاط  - أ
اليت أمكن تتبعها ، و تبني اهنا ختص و تشكل هذا النشاط ويتطلب ( املوارد)هي جمموع تكاليف عوامل اإلنتاج 

 البنية القاعدية للمؤسسة
 تسيي املوارد البشرية

 التطور التكنلوجي
 التموين

خدمات ما 
 البيعبعد 

التسويق و 
 البيع

اإلمداد 
 اخلارجي

االمداد  االنتاج
 الداخلي
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حتديد تكلفة النشاط حصر تكاليف املوارد اليت تستهلك ملعرفة كل تكاليف النشاط خالل فرتة معينة ، ويعترب ذلك 
الفرتة ، االمر الذي حيقق الرقابة على تكاليف الطاقات املتاحة  خاللتبويبا للتكلفة طبقا لعالقتها ابألنشطة املنفذة 

لَلنشطة ، و يتم تتبع التكاليف اخلاصة ابستخدام املوارد عللى االنشطة من خالل فحص العالقة السببية بني 
مسبب (شاط هذه العالقة السببية هو مقياس الن استخدام املوارد و املخرجات لكل نشاط ،واحملور الرئيسي لتحديد

خمرجة من  لكل وحدة( املوارد( والذي يكون مقياسا هاما لكل مقدار يتم استخدامه من عوامل اإلنتاج) التكلفة
 .النشاط

نشطة ىل جمموعة األإنتاجية يرتكز مفهوم مركز التحليل بفكرة جتزئة املؤسسة أو الوحدة اإل:  حتديد مراكز النشاط - ب
لبعض و اليت تسعى يف إطار التعامل يف حتقيق األهداف املرسومة ، و من وجهة نظر املتعددة املكملة لبعضها ا

 .جتميع فعلي للتكاليف احملققة ضمن نشاط معنيتكاليفية فإن مركز التحاليل هو عبارة عن مركز 
وظيفة من  كما يقصد ِبراكز النشاط ذلك القطاع من العملية اإلنتاجية الذي يقوم بتأدية عمل معني خيدم يف حتقيق

 .املؤسسة وهتدف هذه اخلطوة إىل حتديد كيفية إعداد تقارير التكاليف على مستوى املراكز وظائف
 إن مركز النشاط هو قسم من عملية اإلنتاج والذي ترغب اإلدارة من خالله بتسجيل كل  األنشطة بشكل منفصل

إن اختيار هذا التصميم للنظام ال يؤثر على (.  االستالم) ، فعل سبيل املثال قد يعامل قسم االستالم كمركز نشاط 
تكلفة املنتج النهائية ، و إن التأثي هو يف كيفية تسجيل هذه التكلفة ، فقد يسجل النظام تكلفة املنتج الكلية مثال 

إن القدرة على تسجيل  دج لنشاط االستالم ، 34دج نشاط التصنيع و  24ىل إو ميكن  جتزئتها أدج  44: 
 .نشطة بصورة أفضل األ يعطي املدراء القابلية على رقابة بواسطة مركز النشاط التكاليف

 (122,122، الصفحات 3412عادل، ) ABC وفق نظام الـمسببات التكلفة  حتديد : املطلب الثاين

ث البد أن يتم يالرئيسي لنجاح مدخل تكلفة النشاط ، حهو العامل يعد االختبار الصحيح ملسببات التكلفة       
  .اختيارها بدقة حبيث يتم التأكد من أن هذه املسببات تقيس ما تستهلكه األنشطة فعال من موارد الشركة 

  (rscost drive)مراحل حتدبد مسببات التكلفة : الفرع األول 

 : يتم حتديد مسببات التكلفة على مرحلتني مها      

يتم فيها حصر مسببات التكلفة اليت ميكن استخدامها بتتبع تكلفة عوامل االنتاج املستخدمة و املعرب :  املرحلة األوىل -
 .عنها ِبجموعات التكلفة املرتبطة ِبركز النشاط 

دارة و يتم فيها اختيار مسببات التكلفة ، حيث يتوقف اختيارها على اهلدف الذي تسعى إليه اإل:  املرحلة الثانية -
 .مستوى الدقة املطلوب يف تقارير التكاليف
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 عوامل حتديد العدد املناسب من مسببات التكلفة: الفرع الثاين 

من املفضل جتميع عدد من األنشطة و استخدام حمفز واحد هلا كأساس لعمليات التخصيص ، أما فيما يتعلق        
ن التوسع يف عدد و نوعية هذه املسببات قد أإال ( و أن كان يزيد من درجة دقة بياانت التكاليف ) بزايدة عدد املسببات 

 :ة العوامل التالية يف حتديد العدد املناسب من مسببات التكلفةجيعل النظام املقرتح معقدا و مكلفا ، لذلك جيب مراعا

وقع دقة مرتفعة نه كلما زاد عدد مسببات التكلفة يتأمن البديهي : درجة الدقة املطلوبة يف بياانت التكاليف  - أ
يف زايدة الدقة ، و هذا يعِن أنه كلما رغبت الشركة يضا ارتفاع تكلفة النظام نفسهأنه يتوقع أ، إال لبياانت التكاليف

 .يف تقارير التكاليف تطلب االمر زايدة عدد مسببات التكلفة لتحقيق الدقة املطلوبة 
كلما زاد تنوع املنتجات اليت تنتجها الشركة من حيث عدم جتانس استخدامها لَلنشطة ، :  تنوع االنتاج - ب

 . املختلفة مر زايدة عدد مسببات التكلفة لكي تعكس استهالك كل منتج لَلنشطةتطلب األ
هنالك عالقة طرديه بني عدد مسببات التكاليف و  (:تكلفة القياس) تكلفة جتميع بياانت مسببات التكلفة - ت

تكلفة القياس ، فكلما زاد عدد املسببات ارتفعت تكلفة القياس لنظام التكاليف ، لذلك جيب أن يؤخذ هذا يف 
 .االعتبار كعامل هام يف حتديد مسببات التكلفة 

دت درجة تعدد و تنوع جة ملا سبق ميكن القول انه كلما زادت درجة الدقة املرغوبة يف بياانت التكاليف و زاو كنتي
نشطة الكلية ، و اخنفضت تكلفة جتميع و زادت نسبة تكاليف النشاط املعني ابملقارنة إبمجايل تكاليف األاملنتجات 

ن عكس هذه أ، و من البديهي دد مسببات التكلفةيه التوسع يف عبياانت مسببات التكلفة كان من املرغوب ف
 .ىل اختاذ قرار بتخفيض عدد مسببات التكلفة و االكتفاء أبقل عدد ممكن إالظروف يؤدي 

 أمثلة عن مراكز األنشطة ومسببات التكلفة والتكاليف املمكن حتويلها:2اجلدول رقم 

 حتويلهاالتكاليف املمكن  مسببات التكلفة مركز النشاط مستوى النشاط
 األنشطة املرتبطة ابآلالت وحدة املنتج

التقطيع ، الصيانة و : مثل
املرتبطة ابلعمل األنشطة 

 املتضمنة املزااي
 

 ساعات اآلالت
 ساعات العمل

 عدد وحدات املخرجات

  .تكاليف القوة احملركة
  .تكاليف الصيانة

  .تكاليف العمل
 .جهات صناعية

االستهالك نتيجة االستخدام العادي 
 لآلالت و املعدات 

 .استهالك معدات الصيانة
 دفعات االنتاج

 (األوامر)  
 إعداد أوامر الشراء 
 إعداد أوامر االنتاج

 هتيئة معدات العمل
 مناولة املواد

 عدد األوامر املصدرة
 عدد مرات استالم املواد

 أوامر اإلنتاج عدد
 كمية املواد املناولة

 تكاليف إمساك السجالت
  .املهمات املستخدمة

  .تكاليف توقف العمل
 تكلفة العمل يف مناولة املواد
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 عدد مرات التوقف
 ساعات التوقف

 .استهالك املواد املكتبية
 . معدات مناولة املواد

 فحص اجلودة املنتج
 اختبار املنتج

 األجزاء إدارة خمزون
 تصميم املنتج

عمل و ) التشغيل اخلاص
 ( آالت

 عدد مرات الفحص
 ساعات زمن الفحص

 عدد االختبارات
 ساعات زمن االختبارات

 عدد أنواع األجزاء
ساعات زمن التشغيل 

 ساعات زمن التصميم
 عدد أوامر التغيي اهلندسي

  .تكاليف رقابة اجلودة
 تكاليف معدات االختبار

 تكاليف إدارة اجلزاء
 تكاليف االحتفاظ ابألجزاء 

 .تكاليف هندسة املنتج
 .تكاليف التصميم

استهالك اآلالت و املعدات 
 .املتخصصة

 املصنع بصفة عامة التسهيالت
  .أشغال املباين

 إدارة األفراد و التدريب

 اآلالت ساعات عمل
  .ساعات العمل

  .عدد العمال
  .عدد ساعات التدريب

 .مرتبات إدارة املصنع
 استهالك املباين

 العوائد و التأمني 
 تكاليف إدارة االفراد 

 تسهيالت اخلدمات الطبية
حماسبة التكاليف ألغراض التخطيط و الرقابة،  (1333)كمال خليفة ابو زيد ، كمال الدين الدهراوي،:  املصدر

  251-254ص  . (الدار اجلاميعية للطبع و النشر و التوزيع ، االسكندرية)مصر 
و كما هو موضح يف اجلدول فإن حتديد أنشطة املؤسسة ،ميكننا من اإلختيار الدقيق ملسبب التكلفة املناسب لكل 

 . نشاط 

 .  ABC الـ لألنشطة وفق نظامحتديد معدل التكلفة :  الثالثاملطلب 

بعد أن يتم حتديد األنشطة و حتديد تكلفة كل نشاط و حتديد جممعات التكلفة و اختيار مسببات التكلفة         
 .لكل نشاط ، أييت دور كيفية ختصيص تكاليف األنشطة اجملمعة على املنتجات النهائية 

 (322، صفحة 3412الصديق، دمحم ) . حتديد معدل التكلفة لَلنشطة: الفرع األول 
تعترب اخلطوة األخية يف جمال تطبيق مدخل تكلفة النشاط ، حيث يتم يف هذه املرحلة إعداد معدالت        

 : التحميل لكل نشاط و يستخدم هذا املعدل يف حتميل املنتجات بتكاليف األنشطة وفقا للخطوات التالية 
 : يتم إجياد معدالت التحميل لكل نشاط عن طريق املعادلة التالية  -

   

              

 عدد األحداث الكلية للنشاط/ إمجايل تكلفة النشاط  =معدل حتميل النشاط 
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نشاط و يراعى يف هذه اخلطوة فرض ليقصد بعدد األحداث الكلية للنشاط عدد مرات حدوث مسبب التكلفة داخل ا
 متجانسة فيتم اعداد معدل حتميل لكل مسبب تكلفة يالتجانس، حيث أنه إذا كانت مسببات التكلفة بداخل النشاط غ

 .على حدى إبعتباره نشاط فرعي من النشاط الرئيسي و ذلك للوصول إىل درجة من دقة يف التكلفة 

مرات استفادة وحدة املنتج من النشاط  يتم حتديد نصيب الوحدة من املنتج من تكلفة كل نشاط عن طريق ضرب عدد -
جلميع األنشطة إلجياد نصيب وحدة املنتج من كل   املعني يف معدل التحميل احملسوب و يتم تكرار هذه اخلطوة ابلنسبة

 . نشاط 

 تكاليف األنشطة على املنتجاتحتديد  : الفرع الثاين

تكاليف كل نشاط فتحصل على تكلفة باملنتج من جتميع نصيب كل وحدة فيها يتم هي املرحلة األخية و اليت و         
و ابلتايل فإن ، تكلفة وحدة املنتج  علىالتكلفة املباشرة للوحدة فتحصل  إىل ةضافابإلغي املباشرة  احململة لوحدة املنتج ، 

 :التكلفة املنتج  تكون كالتايل 

 

على أساس األنشطة و نظم التكاليف التقليدية ، كون أن نظام التكاليف  وهذا هو جوهر االختالف بني نظام التكاليف
أنظمة التكاليف التقليدية ليت كانت سببا يف وجوده ، أما يف اتكاليف األنشطة  املنتجحيمل  ABCعلى أساس األنشطة 

ا يتم حتميل املنتجات بتكاليف َل تتسبب يف وجودها و من مث احلصول ذجند أن معيار احلجم هو السائد يف التحميل ، ل
 .على تكاليف مشوهة و غي دقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة األعباء الغري املباشرة + األعباء املباشرة = تكلفة املنتج 
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 ( ABC (على أساس األنشطة  فنظام التكالي صميمخطوات ت :1الشكل رقم

 

نشطة على جودة املعلومات احملاسبية و ساس األأثر نظام التكاليف على ابالعتماد على لبىن هاشم نعمان،  تنيمن اعداد الطالب :املصدر
 43،ص3412حتسني االداء،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،جامعة النيلني اخلرطوم،السودان،

ىل ثالث إحيث قسمت  ،(ABC (و الشكل السابق يوضح لنا خطوات توزيع التكاليف غي املباشرة ابستخدام نظام 
 . مراحل أساسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكاليف الغير مباشرة 

 مسببات الموارد 

 2النشاط  9النشاط  0النشاط 

مركز 

 9النشاط 

 مسببات األنشطة

 Bالمنتج  

 

 Cالمنتج   Aالمنتج  

 

 مسببات الموارد 

 

مركز 

 0النشاط 

 التكاليف المباشرة

 المرحلة األولى

 المرحلة الثانية

 المرحلة الثالثة
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  :خالصة 

 مراقبة التسيي، مصلحة طرف من عليها االعتماد يتم املؤسسة، يف أساسي عنصر التكاليف حماسبة أن نرى            
 بني طريق الفصل عن التكاليف خمتلف معرفة يتم خالهلا من واليت املصلحة هذه يف التقنيات أهم من تعترب حبيث

  على منتجة وحدة نصيب كل حتديد أجل من متغية والشبه والثابتة املتغية املباشرة،والتكاليف وغي املباشرة التكاليف
 :خالصة 

 جيب اهلدف هذا ولتحقيق هامش الربح، تعظيم بغية للتكاليف التحديد األمثل املستعملة،وحماولة الطرق من طريقة أساس
 .األنشطة أساس على نظام التكاليف مثل حديث تكاليف حماسبة نظام تطبيق حنو تسي أن املؤسسة على

 واجهةمل ظهر وقد التكاليف، حملاسبة احلديثة التطورات أحد (ABC) األنشطة أساس على  التكاليف نظام يعترب 
 خالل من التكاليف حساب يف الدقة من مستوى حتقيق إىل يسعى نظام وهو األعمال، لبيئة واملتغية املتزايدة االحتياجات

 املوارد بني وصل حلقة إجياد طريق عن النهائي واملنتج تكاليف بني الربط على يقوم حبيث املؤسسة يف األنشطة حتليل
 توزيع عند والنتيجة السبب معيار الستخدام واضح جتسيد سوا يعد ال النظام وهذا املوارد، تلك تستخدم اليت واألنشطة
 فإن مث ومن حدوثها، مسببات وفق التكلفة ختفيض يف األمهية قاطع التكلفة،ودليال أغراض على املباشرة غي التكاليف

 املسببات اختيار يتم حىت للمسبب السلوكية اجلوانب دراسة الضروري الطريقة،ومن جوهر يعد التكلفة مسببات اختيار
 .للمؤسسة املسطرة األهداف حتقيق يف تساهم اليت

 القرارات اختاذ على املساعدة األدوات من أداة يعترب ألنه التكاليف حماسبة نظام على االعتماد للمؤسسة ميكن إذن  
 القرارات اختاذ تتيح بطريقةتطويرها  وحماولة إليها املتوصل النتائج أهم على التسيي مراقب يقف أن جيب كما املثلى،

 .املناسب الوقت يف املناسبة



 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمثل للتكاليف من خالل مقارنة بني تطبيق التحديد : الفصل الثاين 
و النظام املطبق يف (ABC)األنشطة  نظام التكلفة على أساس
 SARL ELHADJEB POTERIEمؤسسة احلاجب للفخار

BRIQUITRIE  

 SARL ELHADJEBتقدمي مؤسسة احلاجب للفخار: املبحث األول 

POTERIE BRIQUITRIE 
وحساب تكلفة املنتج حسب الطريقة املتبعة مراحل إنتاج األجر : املبحث الثاين

 يف املؤسسة

 شطةساس األأحساب تكلفة املنتج حسب نظام التكلفة على  :املبحث الثالث
abc  ومقارنته ابلطريقة املتبعة يف املؤسسة  
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 : متهيد

على املفاهيم األساسية املتعلقة ِبحاسبة التكاليف و أساليبها  سواء التقليدية منها ام  د تعرفنا يف الفصل األولق
احلديثة، و من خالل دراستنا املفصلة لنظام التكاليف على أساس األنشطة وتعرف على مصطلحاته ومراحل تطبيقه و 

اط هده املعارف يف اجلانب العملي للوقوف سنقوم يف هدا الفصل إبسق. مقارنته ابألنظمة التقليدية من الناحية النظرية
على تطبيق الفعلي لنظام التكاليف على أساس األنشطة و توضيح مدى مسامهته يف التحديد األمثل للتكاليف من خالل 

دودة مقارنته مع نظام التكاليف املطبق فعليا يف املؤسسة حمل الدراسة امليدانية ، وقد قمنا ابختيار الشركة ذات املسؤولية احمل
احلاجب للفخار لَلمهية الكبية اليت حيتلها القطاع الصناعي يف االقتصاد الوطِن و تزايد املنافسة فيه مما يفرض على 

 :لدلك سنقوم ب . املؤسسة البحث دائما عن اساليب ُتكنها من التحكم يف تكاليفها مما يدعم ميزهتا التنافسية 

 .ودة احلاجب للفخارالتعريف ابلشركة ذات املسؤولية احملد* 

 .واقع حماسبة التكاليف يف املؤسسة * 

 .املسامهة يف حساب تكلفة اآلجر من خالل تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة * 

 .حتديد مدى التكامل بني نظام التكلفة على أساس األنشطة و التحديد األمثل للتكاليف* 
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 SARL ELHADJEB POTERIEاحلاجب للفخارمؤسسة تقدمي : املبحث األول 

BRIQUITRIE 

 .سنقوم يف هذا  املبحث ابلتعريف ِبؤسسة احلاجب للفخار، نشأهتا  وتطورها وكذا جانبها التنظيمي

 املؤسسة و تعريفها نشأة: املطلب األول 

من خالل  امليدانية و ذلكو هي مقر الدراسة من خالل هذا املطلب سنتعرف على مؤسسة احلاجب للفخار،          
 .التعريف هبا و بنشأهتا وأهم تطوراهتا

  : الشركة ونشأة تعريف

 SARL ELHADJEB POTERIE "شركة ذات مسؤولية حمدودة احلاجب للفخار           

BRIQUITRIE" :  صنع )و هي شركة إنتاجية يتمثل موضوعها يف اإلنتاج الصناعي ملنتجات الطني غي املقاوم
: بتاريخ قد مت أتسيسها،و والكائن مقرها ب قرية بِن إبراهيم بلدية احلاجب والية بسكرة ،(األجر والقرميد الصناعي 

، تتكون من شريكني و يقدر 14/41/2148: أما اتريخ دخوهلا الفعلي يف االستغالل فكان بتاريخ 42/12/2117
م 3 74 431: يتوىل تسي الشركة أحد الشركني، وتقدر املساحتها اإلمجالية ب  . دج 61 111 111.11:رأس ماهلا ب  

، و هي مقسمة إىل مساحة مغطاة  3م وحدة االنتاج رقم 3 62 631و   1م  وحدة اإلنتاج رقم 3 68 311منها 
: كما أن الطاقة اإلنتاجية للمصنع تقدر ب . اقي خمصصة للتخزين و كمواقف ملعدات النقلخاصة ابإلنتاج ، و الب

 .                            عامل  344طن يف السنة  وعدد عمال الشركة   111 111.11

: ب   حيث بدأت نشاطها بطاقة إنتاجية تقدر 12/14/2148: لقد قامت الشركة بتوسيع ملحق وحدة إنتاج اآلجر يف
 .سنواي/طن   111 111.11سنواي وبعدما قامت ابلتوسع أصبحت طاقتها اإلنتاجية /طن 421 111.11

 رقم األعمال والكمية املنتجة خالل عدة سنواتتطور ميثل : 6اجلدول رقم 

 السنة/الكمية رقم االعمال  السنوات 
2147 524  654  000.00 324 441 32 
2148 615  822  000.00  254 233 45   
2149 545  668  000.00  223 332 33 
2121 575  171  000.00  132 532 43 
  من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق املؤسسة:املصدر

 .الظاهرة و طاقتها اإلنتاجية خالل األربعة سنوات رقم أعمال املؤسسة تطور من خالل اجلدول السابق مت توضيح 
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 عدد العمال حسب الفئات يوضح  : 1اجلدول رقم 

 عدد العمال فئة العمل
 3 قسم احملاسبة

 2 قسم البيع و الفوترة
 2 فسم تسيري العمال 

 3 قسم االجرة
 42 ميكانيك

 31 صيانة وكهرابء
 21 احلظرية

 2 االدارة 

 2 جتارة
 12 حراسة وامن

 33 نظافة 
 142 نتاجإ
 من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق املؤسسة : املصدر 

 يوضح اجلدول السابق انقسام العمال حسب فئة العمل حيث كل قسم حيتوي على عدد معني من العمال 

 بني عدد العمال عرب سنوات خمتلفة ي :6اجلدول رقم 

 عدد العمال السنوات 
2148 223 
2149 252 
2121 224 
2124 242 
  إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املؤسسةمن : املصدر

 اجلدول السابق يوضح عدد العمال لسنوات خمتلفة
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 اجلانب التنظيمي للمؤسسة: املطلب الثاين 

تقسم مؤسسة احلاجب للفخار إىل عدة مديرايت وأقسام و وحدات من أجل التسيي احلسن وحتسني عمليات الرقابة، 
 :واملوضح كما يلي

 اهليكل التنظيمي للمؤسسة: اوال

 اهليكل التنظيمي ملؤسسة الفخار : 6الشكل رقم

 

  من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املؤسسة:املصدر

 يوضح اهليكل التنظيمي خمتلف الوظائف واملستوايت اإلدارية والوحدات اإلنتاجية 
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 الكميات املستهلكة إلنتاج اآلجر : اثنيا 

املواد األولية سنستخدم املعطيات اليت زودان هبا مسي املؤسسة و اليت تتعلق ابلكمية املستهلكة يوميا تكلفة حلساب 
 .الكمية املستهلكة إلنتاج وحدة واحدة من األجر

 يوضح الكميات املستخدمة إلنتاج وحدة آجر: 3الشكل رقم

 

  من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق املؤسسة: املصدر

 ساعة وما يقابلها من إستهالك للمواد األولية 33ثقب خالل  2ا الشكل السابق  صنع وحدة آجر ذو يبني لن

 :املواد األولية و املستلزمات املستهلكة خالل عملية اإلنتاج

 منتجات التغليف-املاء -الرمل-الطني : املواد االولية-

 السياراتقطع غيار ومستلزمات -قطعة غيار وأجزاء آالت اإلنتاج  -

 مستلزمات ولوازم الكهرابئية آلالت-

 منتجات اخلردوات العامة-منتجات مواد التلحيم-منتجات احلديد -

 األدوات املكتبية -

 

 ARGILEالطني 
 كلغ3 

 الرمل

 كلغ   1

 املاء

 ر لت 1.4

 وحدة آجر
 كلغ   6ثقب   8
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 .مراحل إنتاج  اآلجر وحساب تكلفة املنتج حسب الطريقة املتبعة يف املؤسسة  : املبحث الثاين

 مراحل إنتاج اآلجر  : املطلب األول

 ىل  مراحل إنتاج اآلجر املطلب إ سنتطرق يف هذا

 عملية سري اإلنتاج

 :وهي كاأليت أقسام سي إنتاج اآلجر ِبراحل خمتلفة  سنوضح 

 :و هي و نقصد هبا حتضي املواد األولية: قسم التحضري-

 تطحن وختلط مع الرمل بنسبة متفاوتة  % 24: الطني بنسبة

  : املرحلة األوىل-1

 (يف احلجم تنقيص)مرحلة ما قبل اهلرس 

العجن ويتم فيها خلط كل املكوانت اليت تصل من املطحنة اخلشنة عم طريق الدوران مث ختضع لعملية  : املرحلة الثانية-3
 وهي يف الواقع عملية ترطيب للمكوانت داخل اخلالط , ترطيب أولية إبضافة املاء 

 التخمي  : املرحلة الثالثة-2

ة و املكسرة مسبقا لعملية التخمر يف هذه املرحلة، إهنا يف الواقع فرتة استقرار للمكوانت ختضع املكوانت املبلل           
 .املختلفة قبل معايرهتا

 تكملة الطحن  : املرحلة الرابعة-3

ومعجوان انعما جاهزا للتشكيل، وهي املرحلة األخية يف عملية الرتطيب، مث يتم نقل اخلليط الناتج عن طريق           
إىل آلة سحب حيث أن املراحل السابقة من الطحن واخللط ال تسمح إبعطاء خليط متجانس أيضا وبعد الرتطيب انقل 

الذي يعطي مزجيا متجانسا ُتاما أين يتم  والتخمر يصبح اخلليط أقل مقاومة، يتكون هذا اإلجراء من طحن وخلط املكون
 .تشكيل املنتوج 

 (   الصناعة)التشكيل،  : املرحلة اخلامسة-4
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يتم تشكيل الطوب من اخلليط النهائي الذي مت الوصول من الكسارة،آلة تصنيع الطوب ,يف هذه املرحلة             
، هي نوع من املكابس األفقية اجملهزة ابلقوالب، مث خترج املادة املضغوطة من خالل فتحات القالب  moulderاملسماة 

لطوب حسب نوع القالب املختار، عند خروج القاطع املزود بسلك فوالذي املثبتة عند خمرج املكبس واليت تعطي شكل ا
خاص يقطع الطوب يقطعه إىل األبعاد احملددة مسبقا، بعد هذه املرحلة ،يتم نقل املنتج عن طريق النقل اآليل إىل حمطة 

 .التحميل 

 (   الشحن)التحميل   : املرحلة السادسة -5

احلصول عليه تلقائيا يف صناديق فوالذية مصممة خصيصا، يتم وضع هذه الصناديق يتم حتميل الطوب الذي مت         
 .على سكك من قسم التشكيل اىل اجملفف الصناعي 

 (التجفيف) : املرحلة السابعة-2

تتم عملية التجفيف بشكل مصطنع ابستخدام احلرارة ونظام التهوية يف الواقع، هناك جتميع الحرتاق الغاز ينتج        
ه، يتم توجيه الطوب اىل اجملفف بواسطة عرابت مثبتة على سكك حديدية، خيتلف وقت التجفيف وفقا لنوع الطوب، عن

 .جمرد جتفيف املنتجات يتم إرساهلا إىل ورشة الطهو

 ورشة الطهو  : املرحلة الثامنة-2

 التفريغ ( أ

املنتجات القادمة من قسم التجفيف على العرابت غي مكدسة،  أي يتم تفريغها تلقائيا، وال تتحمل العرابت األخية     
 .حرارة الفرن العالية ( العرابت)

 التكديس (ب

على عرابت خاصة ميكنها حتمل احلرارة العالية للفرن ( تلقائيا)يتم حتميل الطوب الذي يتم  تفريغه بطريقة           
درجة مئوية، يتم الطهي حتت درجة حرارة موحدة ومنتشرة عن طريق 344ودرجات احلرارة املرتفعة يستخدم للطهي 

نظام آيل ومتكامل يسمح ببدء أو إيقاف تشغيلها، الكتشاف أي خلل التهوية املستمرة ، تتم إدارة أفران الطهي بواسطة 
بعد مرحلة الطهي، يتم تكديس الطوب على منصات نقالة ونقله بعربة إىل هناية خط . أو فشل أثناء الطهي واإلشارة إليه

يف هذا املستوى،  .اإلنتاج حيث توجد حجرة نظام التغليف ليتم ربطها أخيا ابستخدام أسالك بالستيكية تسمى الربط
يتم توجيه الطوب حنو املخرج على شكل منصات نقالة يف هذه املرحلة، تتوىل الرافعات الشوكية مسؤولية الطوب من 

 .األرصفة ليتم توجيهها إما إىل مناطق التخزين، أو مباشرة على شاحنات نقل العمالء 
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 ملؤسسةيف ا حساب تكلفة املنتج حسب الطريقة املتبعة: املطلب الثاين

من خالل حتليل (3434)سنتناول يف هذا املطلب الطريقة اليت تستخدمها املؤسسة يف حساب خمتلف تكاليفها لسنة 
 بياانت الوحدة املتحصل عليها، سنحاول تطبيق ما تناولناه نظراي حول أنظمة التكاليف

 إدراج الطريقة املتبعة لتحديد سعر التكلفة بوحدة اآلجر :أوال  

يتم على أساسها توفي املعلومات اليت تسمح حبساب التكاليف ابلوحدة وتوضيح خمتلف   املصادر اليتىلسنتطرق إ
 .عناصرها

لتحديد مكوانت سعر التكلفة ملنتج اآلجر وجب التقرب من العديد من املصاحل  : مصادر حساب التكاليف-4 
  : ابملؤسسة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف

، حماسبة املواد، حركة املواد األولية واملنتجات ابلكمية (5اجملموعة)من خالل حساابت  : احملاسبة واملاليةمصلحة -
 والنوعية 

ددة من منتجات اآلجر البيع حيث تظهر تشكيلة متع تقدم معلومات حول املعلومات املباعة وأسعار : مصلحة التجارة-
 : ابجلدول التايل

 ؤسسة  لنموذج من املنتج استظهار امل :3اجلدول رقم 

 السعة النوع  املنتج
 كغ تقريبا   6.6 أقطاب 8ذو  اآلجر

  من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املؤسسة:املصدر

 يوضح الشكل السابق معلومات حول ما تنتجه املؤسسة 

 وصف عناصر التكاليف بوحدة اآلجر -2

 :وهي كاآليت        

  يتمثل يف خمتلف التكاليف اليت تؤدي إىل إنتاج منتج  هنائي : 7اجلدول رقم 

 النوع التكلفة
املواد األولية وخمتلف املواد الوسيطية وخمتلف املواد االستهالكية 

 األخرى 
 الطني
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 الرتاب 
 املاء 
 متجات التغليف  
 اخليط 

 األجر القاعدي  أجور املستخدمني                    
 العالوات والتعويضات املمنوحة  
 (% 23)اقتطاعات رب العمل  

 صيانة وإصالحات اخلدمات     
 اخلدمات األخرى  
 الضرائب والرسوم وغري املسرتجعة 
 املصاريف املالية  

 التأمينات  املصاريف املختلفة 
 اقتطاعات اخرى ومنح  
 املصاريف املختلفة االخرى  
 اإلهتالكات واملؤوانتخمصصات  

  من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق املؤسسة: املصدر

 اجلدول السابق ميثل املواد األولية وخمتلف التكاليف للوصول إىل منتج هنائي 

 : وتتمثل فيما يلي : املواد األولية املختلفة-4

طن بينما /دج344بثمن  %24املتمثلة يف الطني بنسبة ولية يتم استخدام املادة األ : والرمل واملاء شراء الطني -
يتم استخدام املاء بكمية ضئيلة حيث يزن اآلجر الطن مث ي/دج244من الرمل بثمن  %34الرمل يستخدم 

  ايم العيدأ 3نتاجها بشكل يومي ماعدا دج يتم إ 144ا للمستهلك ابلتقريب كغ ويقدر سعره4.4الواحدة 
أي بتكلفة يومية تقدر دج 244ل املؤسسة على اخليوط من قبل موردين بثمن حتص: منتجات التغليف الربط -

  دج 42 444.44 :ب 
صول عليها مثل مواد التنظيف، خلردوات، تتمثل يف خمتلف املواد اليت تستهلك جملرد احل : استهالكات أخرى -

 اخل...الكهرابء والغاز ين واملازوت لتشغيل معدات النقل، البنز 
لتعويضات املمنوحة للعمال مقابل أدائهم جر القاعدي وخمتلف العالوات واتتمثل يف األ: أجور مستخدمني -

 (%35)ىل اقتطاعات رب العمل املنسوبة هلم، ابإلضافة إ
عاب حمافظ احلساابت الكهرابء، املاء والصيانة، ابإلضافة إىل أت: تتمثل يف املصاريف العامة مثل : اخلدمات -

 واحملامني
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ض وحقوق الطابع اليت تفر ,  la tapتتمثل يف الرسم على النشاط املهِن  : غري املسرتجعة الضرائب والرسوم -
 .خرى املختلفة يف حالة الشراء نقدا، ابإلضافة إىل خمتلف الضرائب والرسوم األ

وعموالت حتصيل الصكوك وفوائد دورية القروض املمنوحة من طرف البنوك، تتمثل يف فوائد  : املصاريف املالية -
 اخل....ت لشيكات وحتويل األموال بني احلساابخمتلف مصاريف املتعلقة بكشف احلساب وحتويل او 

مثل برانمج احملاسبة العامة  وق االستغالل الربامج وبراءات االخرتاع، وهي تتمثل يف حق : حقوق االستغالل -
pc compta  ، وبرانمج األجورpc paie  ....اخل  

  تتجسد يف : املصاريف املختلفة -
وخمتلف التجهيزات األخرى مثل يف ت أمني خمتلف موجودات الوحدة ، من إنتاج اآلجور، مصار  : التأمينات -

 . الشاحنات التابعة للوحدة لسيارات ا:
دة والناجتة عن التسيي وتتمثل يف خمتلف املصاريف األخرى اليت تتحملها الوح : املصاريف املختلفة األخرى -

 .اخل .....الغرامات والعقوابت وكذلك خمتلف اجلاري،
تلف املؤوانت كذلك خمرة جملموع استثمارات الوحدة ،وتتمثل يف مبالغ الدو  : خمصصات إهتالكات و املؤوانت -

 اخل....الزابئناملشكلة ملواجهة تدين قيم املخزون، 
 : مراحل حساب التكلفة بوحدة اآلجر : اثنيا -
  ما يقابلها من استهالك للمواد االولية  ساعة مع 33الطاقة االنتاجية للمصنع خالل: 

 ساعة  21الوحدة املنتجة من اآلجر خالل : 8اجلدول رقم 

 سا21/مواد تغليف دج سا21/  6املاء م سا21/الرمل طن سا21/الطني طن سا21/الوحدات املنتجة 
311 443 244   112 124 44 .444 42 

  املؤسسة من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق :املصدر
 ساعة و ما يقابلها من استهالك للمواد األولية  33يوضح اجلدول اعاله الكمية املنتجة من اآلجر خالل 

 التكاليف املباشرة : 9اجلدول رقم 

 
 األعباء املتغية                                                    

 املبلغ الكمية تكلفة الوحدة املادة
 دج 2 332 444.44 طن 22 324 دج ARGILE  344الطني 

 دج  2 232 444.44 طن  13 313 دج 244 الرمل 
 دج  541 244.44 6م 12 534 دج  24 املاء 

 دج  5 121 344.44 / / مواد التغليف 
 دج  47 996 111.11 امجايل التكاليف املباشرة
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 من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق املؤسسة : املصدر

 و هي عبارة عن املواد األولية اليت تستعمل يف إنتاج اآلجر: التكاليف املباشرة * 

 التكاليف غري املباشرة: 41جدول  رقم

 املبلغ تكلفة الوحدة البيان 
 416 647 834.11    مشتريات مستهلكة 60
61 
 

 6 349 784.44  اخلدمات اخلارجية األخرى املستهلكة 

 9 239 473.66   ضرائب والرسوم 63

 468 666 633.68  أعباء املستخدمني 53
 106.68  خدمات خارجية  62
 499 997 913.43  خمصصات اهتالكات مؤانت خسارة قيمة  52
 44 616 999.64  أعباء مالية 65

 661 211 697.11  اجملموع  
  من إعداد الطالبة ابالعتماد على واثئق املؤسسة: املصدر 

 يوضح اجلدول السابق خمتلف األعباء غي املباشرة 

 (الثابتة)التكاليف غري املباشرة : 44اجلدول رقم 

 األعباء الثابتة                                                   
 املبلغ البيان رقم احلساب

384     
 

خمصصات اهتالكات مؤ 
 وخسائر قيمة

913.43 997 499 

 6 349 784.44 خدمات خارجية  32
  216 627 387. 11                                                        اجملموع              

  . من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املؤسسة: املصدر

  3434يوضح اجلدول السابق التكاليف غي املباشرة لسنة          

 (املتغرية )التكاليف غري املباشرة : 42اجلدول رقم

 املبلغ البيان 
 847 785 168. 00 مشتريات مستهلكة 60
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 9 239 473.66 ضرائب والرسوم 63

 468 666 633.68 أعباء املستخدمني 53
 44 616 999.64 أعباء مالية 65

 621 323 741.11 اجملموع  
  من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املؤسسة :  املصدر

 3434لسنة ( املتغية)يوضح اجلدول السابق جمموعة التكاليف غي املباشرة 

 حساب التكلفة على طريقة املؤسسة :46اجلدول رقم 

تكاليف غ مباشرة   مباشرةتكاليف غري تكاليف مباشرة  
 (اثبتة)

تكاليف غ مباشرة 
 (متغرية)

 233 535 214.44 344 432 522.44 424 333 232.44 47 996 111.11 التكاليفجمموع 
إمجايل التكر 
 مباشرةاليف

324.44 411 423 1    

عدد الوحدات 
املنتجة خالل سنة 

2121 

132.44 321 435    

تكلفة الوحدة 
 املنتجة

21.31    

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املؤسسة : املصدر

 يوضح اجلدول السابق حساب التكلفة على طريقة املؤسسة غي العلمية 
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ومقارنته ابلطريقة املتبعة ( ABC)حساب تكلفة املنتج حسب نظام التكلفة على أساس األنشطة : لثاملبحث الثا
 .يف املؤسسة

سنقوم يف ها املبحث ِبحاولة  بعد اإلشارة إىل نظام التكاليف املطبق يف املؤسسة  و ما يتسم به من عدم دقة،  
تطبيق ما مت اكتسابه يف اجلانب النظري و حماولة حساب تكلفة الآلجر من خالل تطبيق خمتلف خطوات  نظام التكاليف 

 .على أساس األنشطة، والوقوف على املميزات اليت سيقدمها للمؤسسة مقارنة بنظامها احلايل 

 (.ABC)ظام التكلفة على أساس األنشطة حساب تكلفة املنتج حسب ن: املطلب الألول 

 :  ن تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطة يتم عرب عدة خطوات ، سنحاول تطبيقها كاآليتإ       

 حتديد التكاليف املباشرة للوحدة: الفرع األول 

 . التكاليف املتعلقة مباشرة ابلوحدات املنتجةأي حتديد   

 2121املباشرة بوحدة اآلجر لسنة التكاليف : 41اجلدول رقم 

 املبلغ البيان رقم احلساب
 دج 000.00 447 7 الطني  542144

 دج499.80 723 3 الرمل  
 دج 541 244.44 املاء 
 دج 5 121 344.44 مواد التغليف 

 دج 47 996 111.11 جمموع التكاليف املباشرة
 معلومات املؤسسةمن اعداد الطالتني ابالعتماد على بياانت و : املصدر

 (عباء الغي مباشرة أسس ختصيص األ) حتديد األنشطة :الفرع الثاين 

 هده املرحلة قمنا بتصنيف خمتلف أقسام املؤسسة إىل رئيسية و اثنوية، مث قمنا بتقسيمها و تفصيل كل قسم يف         
 .من إمجايل التكاليف  إىل جمموعة من األنشطة، ما مكننا من حساب تكلفة كل نشاط و مدى استهالكه

 حتديد األنشطة و التكاليف املتعلقة هبا :46اجلدول رقم 

 مالحظة التكلفة النسبة األنشطة العمليات
تكاليف االنشطة  البيان الرمز البيان

 التحتية
 الرمز

 A1 مستخدمنب  التحضي A10 4.312% 241.44 433 5  
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 نتاجاإل

 العجن 
 التخمي

  A11 %8.531 421.23 422 45 اهتالك معدات و آالت 
  A12 %4.765 131.31 234 21 استهالك الطاقة

A2 التشكيل 
 الشحن

 

  A20 %4.631 232.52 322 24 مستخدمنب 
  A21 %5.119 433.44 535 22 اهتالك معدات و آالت 

  A23 %8.294 334.21 434 43 استهالك الطاقة
A3 التجفيف 

 الطهو
  A30 %0.917 241.44 433 5 مستخدمنب 
   A31 %10.238 423.44 332 52 اهتالك معدات و آالت 

  A32 %4.235 134.43 234 32 استهالك الطاقة
  A33 %4.631 232.52 322 24 مستخدمني 

A4 التغليف 
 التخزين

  A40 %2.750 443.45 422 12 مستخدمني 
   A41 %0.723 123.44 243 3 اهتالك مباين

 A5  
 النقل

 

  A50 %0.955 532.54 322 5 حمروقات
  A51 %0.482 211.23 124 2 مستخدمني 

  A52 %26.059 343.32 322 121 اهتالك معدات نقل

 

A6 اهتالك معدات مكتب االدارة A60 %0.002 214.44 13  

  A61 %4.607 332.12 324 24 مستخدمني
  A63 %0.353 414.35 234 3 استهالك طاقة

  A64 %1.413 124.44 323 3 ضرائب و رسوم 
  A65 %1.720 333.41 242 11 مصاريف بنكية

مصاريف هاتف و 
 اتصاالت

A67 %0.183 444.44 344 1  

  A68 %0.387 444.44 432 3 اتمينات
 A7  صياذنة 

 كهرابئية و
 ميكانيكية

  A70 %2.412 445.52 242 14 مستخدمني 

  A71 %2.309 342.33 124 14 قطع غيار

 A8  أمن و 
 وقاية

  A80 %2.774 433.22 321 12 مستخدمني
  A81 %0.518 123.45 344 2 اهتالك مباين
  A82 %0.076 444.44 444 مصاريف خمتلفة

  367 641 227.34 %144 اجملموع

 .الطالبتني ابالعتماد على املعلومات املقدمة من املؤسسة من اعداد : املصدر
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 .حتديد مسببات التكلفة : الثالث  رعالف

ملرحلة قمنا بتحديد العوامل اليت أدت اىل نشوء التكلفة املتعلقة بكل نشاط ، مع احرتام عوامل حتديد  ه اذيف ه        
وقبول  ةحلدوث التكلف ةسباب املقنعقسام من خالل اعطاءان األالعدد املناسب من املسببات، و ِبساعدة  رؤساء األ

 .النشاط

 وقد مت اختيار مسببات التكلفة اليت نتمكن من قياس أحجامها تبعا للبياانت واملعلومات املتاحة ابملؤسسة

 نشاط مسببات التكلفة اخلاصة بكل حتديد :43اجلدول رقم 

 مسببات األنشطة العمليات
 التكلفة

 التكلفة النسبة
 الرمز تكاليف االنشطة التحتية البيان الرمز البيان

 
 
 
 

 نتاجاإل

A1 

 
 التحضي
 العجن
 التخمي

 5 433 241.44 %4.312 عمل/س A10 مستخدمنب 
 45 422 421.23 8.531% آالت/ع  A11 اهتالك معدات و آالت 

 21 234 131.31 4.765% كيلو واط ساعي A12 استهالك الطاقة
A2 التشكيل 

 الشحن
 

 24 322 232.52 4.631% عمل/س A20 مستخدمنب 
 22 535 433.44 5.119% آالت/ع  A21 اهتالك معدات و آالت 

 43 434 334.21 8.294% كيلو واط ساعي A23 استهالك الطاقة
A3 التجفيف 

 الطهو
 5 433 241.44 0.917% عمل/س A30 مستخدمنب 
  52 332 423.44 10.238% آالت/ع  A31 اهتالك معدات و آالت 

 32 234 134.43 4.235% كيلو واط ساعي A32 استهالك الطاقة
 24 322 232.52 4.631% عمل/س A33 مستخدمني 

A4 التغليف 
 التخزين

 12 422 443.45 2.750% عدد مباين A40 مستخدمني 
  3 243 123.44 0.723% مستهلكلرت   A41 اهتالك مباين

 A5  
 النقل

 

 5 322 532.54 0.955% عمل/س A50 حمروقات
 2 124 211.23 0.482% عدد املركبات A51 مستخدمني 

 121 322 343.32 26.059% برامج A52 اهتالك معدات نقل

 

A6 اهتالك معدات مكتب االدارة A60 13 214.44 0.002% عمل/س 

 24 324 332.12 4.607% كيلو واط ساعي A61 مستخدمني
 3 234 414.35 0.353% مبيعات و مشرتايت A63 استهالك طاقة

دج من A64 1444 ضرائب و رسوم 
 مصاريف القرض

%1.413 124.44 323 3 

 11 242 333.41 1.720% عدد  اخلطوط  A65 مصاريف بنكية
مصاريف هاتف و 

 اتصاالت
A67  1 344 444.44 0.183% العقودعدد 
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 3 432 444.44 0.387% عمل/س A68 اتمينات
 A7  صياذنة 

 كهرابئية و
 ميكانيكية

 14 242 445.52 2.412% عدد تدخالت A70 مستخدمني 

 14 124 342.33 2.309% عمل/س A71 قطع غيار

 A8  أمن و 
 وقاية

 12 321 433.22 2.774% عدد مباين A80 مستخدمني
 2 344 123.45 0.518% عدد تدخالت  A81 اهتالك مباين
 A82  %0.076 444.44 444 مصاريف خمتلفة

 367 641 227.34 %144  اجملموع
 .  من اعداد الطالبتني ابالعتماد على املعلومات املقدمة من املؤسسة: املصدر

 ( Cost Pools) جتميع التكاليف ِبراكز التكلفة: الفرع الرابع 

بعد حتديد يف اخلطوة السابقة مجيع أنشطة املؤسسة وحتديد مسببات التكلفة اخلاصة بكل نشاط الحظنا وجود           
بتجميعها يف ما يسمى ِبراكز  (ABC)أنشطة اليت هلا مسببات تكلفة مشرتكة، لذلك سنقوم يف هذه املرحلة مبادئ نظام 

 :التكلفة كما هو موضح يف اجلدول التايل

 ( Cost Pools) جتميع التكاليف مبراكز التكلفة: 47ل رقم اجلدو 

 تكاليف مراكز التكلفة األنشطة اجملمعة مسببات التكلفة مر اكز التكلفة 
 A50 532.54 322 5 لرت من الوقود مركز حمروقات مستهلكة

-A10-A20-A30- A40 ساعات العمل مركز مستخدمني

A51-A61-A70-A80 
455.22 424 142 

 A12 –A23-A32-A63 432.44 444 115 كيلو واط ساعي طاقة مستهلكةمركز 
 A60 214.44 13 برامجعدد  مركز اهتالك معدات مكتبية

 A41-A81 241.45 143 2 عدد املباين مركز اهتالك املباين 
 A52 343.32 322 121 عدد املركبات مركز اهتالك معدات النقل

 A82-A71 342.4 524 14 عدد التدخالت مركز التدخالت
 A66 444.44 344 1 عدد اخلطوط مركز االتصاالت

 A67 444.44 432 3 عدد العقود مركز التأمينات
 A64 124.44 323 3 مشرتايت و ميبعات  مركز الضرائب و الرسوم

 A65 333.41 242 11 دج مصاريف عقد 1444 مركز مصاريف بنكية
 367 641 227.34 التكاليف  وعــــمجم

 من اعداد الطالبتني ابالعتماد على املعطيات يف اجلدول السابق: املصدر  
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بعد قيامنا  بتجميع  األنشطة يف مراكز للتكلفة ، على أساس جتانس مسبباهتا يف اجلدول التايل سنقوم بتحديد أحجام    
 .مسببات التكلفة و من مث حجم املراكز

 مسببات التكلفة و مراكز التكلفة حتديد حجم :48جدول رقم 

نوعية مسبب  األنشطة اجملمعة الرمز مراكز التكلفة
 التكلفة

حجم مسبب 
 التكلفة لكل نشاط

تكلفة مسبب التكلفة لكل 
 نشاط

مركز حمروقات 
 مستهلكة

A50 5 322 532.54 314253.55 لرت من الوقود النقل 

 3 278 396.36 246732.33 جمموع مركز احملروقات املستهلكة
 
 
 
 
 

 مركز املستخدمني

A10 التحضي العجن التخمي  
 
 
 

 ساعات العمل

24131.24 241.44 433 5 
A20 24 322 232.52 143133.13 التشكيل الشحن 
A30 25 352 123.2 182315.89 التجفيف و الطهو 
A40 12 422 443.45 34254.32 التغليف و التخزين 
A51 2 124 211.23 12514.45 النقل 
A61 24 324 332.12 144323.21 االدارة 
A70  14 242 445.52 53124.2 صيانة كهرابئية و مكانيكية 
A80 12 321 433.22 23352.23 أمن و وقاية 

 468 666 633.68 741986.14 جمموع مركز املستخدمني
 
 

 مركز الطاقة الستهلكة

A12 التحضي العجن التخمي  
كيلو واط 

 ساعي

2142444.44 131.31 234 21 
A23 43 434 334.21 4433344.44 التشكيل الشحن 
A32 32 234 134.43 332144.444 التجفيف و الطهو 
A63 3 234 414.35 124244.44 االدارة 

 443 111 626.11 9667861.11 جمموع مركز الطاقة املستهلكة
مركز اهتالك معدات 

 مكتبية 
A60 13 214.44 3 عدد برامج االدارة 

 41 641.11 2 جمموع  مركز اهتالك معدات مكتب
 1 344 444.44 144 عدد اخلطوط   االدارة A66 مركز االتصاالت

 4 211 111.11 411 جمموع مركز االتصاالت
 3 243 123.44 1 عدد املباين التغليف و التخزين A41 مركز اهتالك املباين

A81  2 344 123.45 1 وقايةأمن و 
 8 469 664.13 2 جمموع مركز اهتالك املباين

مركز اهتالك معدات 
 نقل

A52 121 322 343.32 33 عدد مركبات النقل 

 474 287 962.28 29 جمموع مركز اهتالك معدات نقل
 14 124 342.33 3344 عدد التدخالت صيانة كهرابئية و مكانيكية A71 مركز التدخالت
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A82 444 444.44 341 أمن و وقاية 
 46 381 167.6 2713 جمموع مركز التدخالت

 3 432 444.44 3 عدد العقود االدارة A67 مركز التأمينات
 2 616 111.11 2 جمموع مركز التأمينات

 3 323 124.44  43532132 مبيعات االدارة A64 مركز الضرائب و الرسوم 
 9 289 476.66  62326417 جمموع مركز الضرائب و الرسوم 

دج  1444 االدارة A65 مركز مصاريف بنكية
مصاريف 

 القرض

11242.3 333.41 242 11 

 44 616 999.64 44616.9 جمموع مركز مصاريف بنكية
 من اعداد الطالبتني ابالعتماد على املعطيات يف اجلدول السابق: املصدر  

 حتديد تكلفة مسببات التكلفة: الفرع اخلامس 

بعد حتديدان حلجم مسببات التكلفة يف املرحلة السابقة ، قمنا يف هاته اخلطوة حبساب تكلفة مسبب التكلفة لكل         
 :مركز ، و للقيام بدلك سنعتم على العالقة التالية 

 

 

 حتديد تكلفة مسببات التكلفة لكل مركز  :49اجلدول رقم 

حجم مسبب  مسببات التكلفة التكلفة الكلية للمركز مر اكز التكلفة
 التكلفة

 تكلفة مسبب التكلفة

 33.1 314253.55 لرت من الوقود 5 322 532.54 مركز حمروقات مستهلكة

 331.2 213324.41 ساعات العمل 142 424 455.22 مركز مستخدمني
 13.15 3422244.44 كيلو واط ساعي 115 444 432.44 مركز طاقة مستهلكة

مركز اهتالك معدات 
 مكتبية

 2 144.44 3 عدد برامج 13 214.44

 3 423 524.42 2 عدد املباين 2 143 241.45 مركز اهتالك املباين 
مركز اهتالك معدات 

 النقل
 4 345 321.44 22 عدد املركبات 121 322 343.32

 4 233.53 3245 عدد التدخالت 14 524 342.4 مركز التدخالت
 13444 011 عدد اخلطوط 1 344 444.44 مركز االتصاالت

 مسببات كل مركز تكلفة/ تكاليف مراكز التكلفة حجم  جمموع = التكلفة التكلفة الوحدوية ملسبب
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 1 321 444.44 2 عدد العقود 3 432 444.44 مركز التأمينات
 4.12 43532132 مشرتايت و ميبعات  3 323 124.44 مركز الضرائب و الرسوم

 1444.422 11242.3 دج مصاريف القرض 1444 11 242 333.41 مركز مصاريف بنكية
 من اعداد الطالبتني ابالعتماد على اجلداول السابقة :  املصدر

 (ABC)حسب نظام حساب سعر التكلفة الوحدوي للمنتج :الفرع السادس 

قمنا حبساب سعر التكلفة  للوحدة الواحدة من اآلجر و دلك بتطبيق  (ABC) يف اخلطوة الَلخية لتطبيق نظام          
 :العالقة التالية 

 

 

 (ABC) األنشطةحساب سعر التكلفة وفقا لنظام التكلفة على أساس : 21جدول رقم

 تكلفة املركز  تكلفة مسببات لكل مركز مسببات لكل مركز حجم البيان 
 دج 47 996 111.11 امجايل التكاليف املباشرة

 5 322 532.54 33.1 314253.55 مركز حمروقات مستهلكة
 142 424 455.22 331.2 213324.41 مركز مستخدمني

 115 444 432.44 13.15 3422244.44 مركز طاقة مستهلكة
 13 214.44 2 144.44 3 معدات مكتبيةمركز اهتالك 

 2 143 241.45 3 423 524.42 2 مركز اهتالك املباين 
 121 322 343.32 4 345 321.44 22 مركز اهتالك معدات النقل

 14 524 342.4 4 233.53 3245 مركز التدخالت
 1 344 444.44 13444 011 مركز االتصاالت

 3 432 444.44 1 321 444.44 2 مركز التأمينات
 3 323 124.44 4.12 43532132 مركز الضرائب و الرسوم

 11 242 333.41 1444.422 11242.3 مركز مصاريف بنكية
 367 641 227.34 امجايل التكاليف الغري مباشرة

 376 616 328.34 امجايل التكاليف
 62 326 417 عدد الوحدات املنتجة

 دج42.862 للوحدة/سعر التكلفة دج 
 اعداد الطالبتني ابالعتماد على اجلداول السابقة و املعطيات من املؤسسة : املصدر

 

 ةجمموع التكاليف الوحدوية ملسببات التكلف+ التكاليف املباشرة للوحدة = سعر التكلفة الوحدوي
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 بني حساب التكلفة حسب النظام املطبق يف املؤسسة و نظام التكاليف على أساس االنشطة  املقارنة: املطلب الثاين 

 نتائج تطبيق النظامني  حتليل: ولالفرع األ

نتاج  ابستخدام نظام التكاليف على حسابنا  لتكلفة اإلالتكاليف املطبق يف املؤسسة، و نظام من خالل دراستنا ل        
يف ُتكني  (ABC) نشطة  ُتكنا من الوقوف على عدة نقاط، اليت من خالهلا يتضح لنا مدى مسامهة نظامأساس األ

 :املؤسسة حمل الدراسة من التحديد األمثل لتكاليفها ومن أهم هاته النقاط ما يلي

 :ن انحية النظام املطبق يف املؤسسة م 

عملي ال يعتمد على أي أسس علمية، مما جيعله صعب الفهم و االستعمال كمصدر للمعلومات ابلنسبة  هو نظام -
 لإلدارة؛ 

 يقدم بياانت كلية ال تسمح ملستخدمها بتحليلها؛ -

ألنه ال يعطي صورة واضحة عن تكاليف املؤسسة ال يسمح نظام التكاليف املطبق يف املؤسسة بتحسني أداء املؤسسة،  -
 .و ها ما مينعها من حتديد تكاليفها بصورة دقيقة و معرفة األنشطة اليت تستهلك موارد املؤسسة أكثر من غي

 (ABC) من انحية نظام التكاليف على أساس األنشطة 

ئف املؤسسة إىل جمموعة من األنشطة، ما كمراحلة أوىل لتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة قمنا بتقسيم وظا  -
 مسح لنا ابلفهم اجليد للمؤسسة و كيفية عملها؛

حتديد مسببات التكلفة، حجمها وتكلفتها مسح لنا بتحديد األنشطة االكثر استهالكا ملوارد املؤسسة فمثال جند أن  -
من امجايل التكاليف و هي نسبة   %34دج أي بنسبة  121 322 343.32: تكلفة مركز اهتالك معدات النقل

) مرتفعة، و هبذا تتمكن املؤسسة من اختاذ قراراهتا فمثال اذا كانت تسعى إىل زايدة أرابحها ميكنها تغي طريقة االهتالك 
 أو مثال اإلستعانة بشركة نقل  عوض  ذلك ؛( مع العلم أن املؤسسة تتبع طريقة االهتالك اخلطي 

 :ستخدام النظامنيمقارنة  تكلفة الوحدة اب -

 دج  34.54:تكلفة الوحدة ابستخدام  النظام املطبق يف املؤسسة 

 دج   13.223:  (ABC)تكلفة الوحدة ابستخدام نظام 
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نالحظ أن  تطبيق نظام التكلفة على أساس يلغي بعض األنشطة الغي مضيفة للقيمة مما مسح لنا بتحديد سعر التكلفة 
 الوحدوي بصورة أدق ؛

بعض األنشطة اليت استحال حتديد مسبباهتا مثل التموين بسبب أن املواد األولية يتم استخراجها و املؤسسة ال هناك  -
 .ُتتلك نظام تكاليف يسمح ِبعرفة تكلفة االستخراج 

و مما سبق جند أن تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة هو اخليار املناسب الذي على املؤسسة اختاذه، يف        
سبيل سعيها الدائم حنو حتقيق أقصى النتائج و أبقل التكاليف ، و ذلك من خالل التحكم اجليد يف تكاليفها ، و التحليل 

 . اجليد ألنشطتها ، ما مينح مسييها نظرة دقيقة عنها و بتايل اختاذ قرارات فعالة
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 :خالصة

اإلجابة على االشكالية املطروحة سابقا ، و أتكيد خمتلف فروض الدراسة، بتطبيق ُتكنا من بعد الدراسة امليدانية           
لك من خالل دراسة تطبيقية يف الشركة ذات املسؤولية ذما مت التعرف عليه يف اجلانب النضري على الواقع العملي، و 

، و 3434على بياانت املؤسسة حمل الدراسة لسنة  ( ( ABCاحملدودة احلاجب للفخار واقرتاح َّنوذج  لتطبيق نظام 
 :مقارنته بنظام التكاليف املطبق فعليا ابملؤسسة لنفس الفرتة، توصلنا إىل جمموعة من النتائج و اليت من أمهها

 .أن نظام التكاليف املطبق يف املؤسسة ال يعتمد على أي أسس علمية  -

 .ؤسسة صعوبة استخالص املعلومات التكاليفية من امل -

 .نظام التكاليف على أساس األنشطة يسمح بتوزيع التكاليف بصورة عادلة  -

 يف املؤسسة توفي نظام معلومات جيد ، ابإلضافة إىل ال تأطي املناسب للعنصر البشري   ( ( ABCيتطلب تطبيق نظام  -

 .نظام معقد يستلزم  تطبيقه الوقت و اإلمكانيات  ( ( ABCيعترب نظام  -

على إعطاء صورة واضحة و دقيقة على وضعية املؤسسة و ابلتايل ُتكني املسي من اختاذ ( ( ABCاعد نظام يس -
 .القرارات املناسبة
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ىل النهوض به ملا له من قدرة إيعترب القطاع  الصناعي من الركائز األساسية لإلقتصاد الوطِن، و قد سعت الدولة 
ىل حتقيق أقصى إستوجب توفي مجيع العوامل اليت تؤدي اهداف لبلوغ هاته األمهة يف النمو االقتصادي للبلد، و على املسا

ا ذحتتل حماسبة التكاليف مكانة هامة جدا يف ه، حيث ؤسسات اإلنتاجيةاليت تسمح بتعزيز قدرة املو قدر من الفعالية، 
لك فإن تطبيق نظام تكاليفي جيد يعترب من الضرورايت ذل، ضخامة يف حجم التكاليفيتسم به من تعقيد و القطاع ملا 
حيث ُتكنا  ديثةاحلو  منها التقليدية فالتكاليأنظمة حماسبة  ا البحث بعضذتناولنا يف اجلانب النضري هلوقد القصوى، 

الذي يعترب  (  (ABCنظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطةتطرقنا ل كما أننا من التعرف على أهم مميزاهتا وعيوهبا،
لك من خالل مقارنته مع األنظمة التقليدية من الناحية ذه الدراسة، بشكل مفصل مسح لنا ِبعرفة أهم مميزاته و ذحمور ه

إىل حماولة تطبيقه عمليا من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة احلاجب للفخار ومن خالل الدراسة النظرية النضرية، ابإلضافة 
 .و العمل امليداين توصلنا جملموعة من النتائج و التوصيات و أفاق جديدة للدراسة 

 نتائج الدراسة 

 .االشكاليةسنجيب من خالل هده النتائج على اشكالية الرئيسية و اليت ستؤكد صحة 

 من أبرز األنظمة املستخدمة يف املؤسسات نظام التكلفة املستهدفة ، نظام التكاليف  :الفرضية األوىل
 .على أساس األنشطة ، نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد

املستهدفة ، نظام نظام التكلفة من خالل دراستنا النظرية لنظم التكاليف والوقوف على أهم مميزاهتا و عيوهبا وجدان أن  
  ظمة التكاليف املستخدمة يف املؤسساتأنهي من أبرز ، التكاليف على أساس األنشطة ، نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد

 تبين نظام التكاليف على أساس األنشطة إن  :الفرضية الثانيةABC  يعطي نظرة جديدة للتكاليف، من
 املباشرة  من املنظور الكمي إىل منظور األنشطةتوزيع التكاليف غري خالل االنتقال من 

لك فإن توزيع ذمن أهم مقومات نظام التكاليف على أساس األنشطة ، أن األنشطة هي اليت تستهلك موارد املؤسسة ل
 .التكاليف يتم من على أساسها و ليس على أساس الكميات كما هو معمول فيه يف األنظمة األخرى

 التكاليف على أساس األنشطة قابل للتطبيق يف كافة اجملاالت وكافة املؤسسات نظام  :الفرضية الثالثة
الكبرية،الصغرية واملتوسطة، أيضا ميكن تطبيقها يف خمتلف القطاعات سواء الصناعية، االقتصادية، 

 .داء وختفيض التكاليفاإلنتاجية وذلك هبدف حتقيق األرابح وحتسني األ

يف خمتلف كافة  قللتطبي التكاليف على أساس األنشطةنا التأكيد على قابلية نظام من خالل الدراسة امليدانية ميكن
 . املؤسسات، لكن جيب ان تتوفر على جمموعة من الشروط و املعطيات حىت حتصل على النتائج املرجوة من تطبيقه
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 : النتائج  
  احلاصلة يف القطاع سواء من انحية  ةنظام التكاليف املطبق يف املؤسسة ، ال يستطيع جماراة التطورات الكبي

 .و تشعبها أو من انحية حدة املنافسة يف االسواق  التقنيات احلديثة لإلنتاج، ضخامة تكاليف املؤسسة 
 صعوبة احلصول على املعلومات التكاليفية  بسبب االعتماد على أسس عملية ال علمية. 
  عن وضعيتهاصورة واضحة  نظام التكاليف املطبق يف املؤسسةال يعطي. 
  بتحديد دقيق للتكاليف  نظام التكاليف املطبق يف املؤسسةال يسمح 
  سسة احلاجب للفخار وتقدير تكلفة كل التفصيل يف األقسام الرئيسية ملؤ مكنت الدراسة من إظهار األنشطة و

 .نشاط ومنه معرفة قيمة كل نشاط وتقييمه
  يسمح تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطةABC )  )  يف املؤسسة إبعطاء صورة دقيقة على تكاليف

 .املؤسسة،من خالل اعطاء منظور جديد لتوزيع التكاليف الغي مباشرة ،يعتمد على األنشطة ال على الكميات
  تطبيق نظام التكاليف على أساس االنشطة يف املؤسسة يؤدي اىل التحديد األمثل لتكاليفها. 
  يسمح نظامABC )  )  للمسي ابختاد قرارات تسيية صحيحة، من خالل إعطاءه صورة واضحة و دقيقة عن

 األنشطة األكثر استهالكا للموارد
  ميكن نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة املؤسسة من حتديد التكلفة الوحدوية بشكل دقيق وصحيح

 .ومراقبة أنشطتها والتسيي األمثل ملواردها
  يف املؤسسة أدى إىل ختفيض تكاليفها سبة التكاليف على أساس األنشطةنظام حمااستخدام. 
 رغم صعوبة تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة، و تعقيده إال أنه حيقق فوائد كثية للمؤسسة. 

 : إلقرتاحاتا 
 ضرورة استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة يف املؤسسات الصناعية. 
  حاجة املؤسسات اىل أنظمة معلومات اي برامج(ERP)  فعالة ُتكنها من تطبيق نظام التكاليف على أساس

 .األنشطة
  التأطي اجليد للعنصر البشري يف املؤسسة، و تكوينهم لتمكينهم من تطبيق النظام. 
 ؤهلة ملءات البشرية اإنشاء مكاتب مستقلة خاصة ِبحاسبة التكاليف يف املؤسسات اجلزائرية وتدعيمها ابلكفا

 .علميا و عمليا
  ة طنشأل على أساس اِنبملاسبة التكاليف احمؤسسة عند تطبيق نظام امل يفدارية إلستوايت امليع امجضرورة إشراك

زايدة فعالية نظام  ىلان ذلك يؤدي إ ىلضافة إإلذا ابهنشطة فيها ، ألليل احت ن ذلك سيسهل من مهمةال
 .نشطةألا على أساس ِنبملالتكاليف ا
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 : موضوع البحثآفاق 

 تطبي ق نظ ام حماس بة التك اليف عل ى أس اس األنش طة ABC )   )ذات الطابع االستغاليل عل ى املؤسس ات. 
 التكامل بني أنظمة التكاليف و نظام املعلومات يف املؤسسات االقتصادية. 
 ثر استخدام التكلفة امستهدفة ي الرقابة على التكاليفأ. 
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 الكتب

 (دار وائل للنشر والتوزيع )األردن ، –، عمان  حماسبة التكاليف،(3412) العاين لبىن هاشم نعمان1-

 (دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع )األردن ، -، عمان التكاليف املتقدمةحماسبة ،  (1333م)أمحد حلمي ،دمحم مجعة، وآخرون،2-

 ( 3ط, داراحلامد للنشر والتوزيع)عمان، ،حماسبة التكاليف املتقدمة قضااي معاصرة .(م3442)،امساعيل حيي التكرييت3-

 (األردن -للنشر والتوزيع عمان،دار وائل ) ،  مقدمة يف حماسبة التكاليف ،(م3442)املطارنة غسان ، فالح سالمة ، 4-

 اجلزائر  -ديوان املطبوعات اجلامعية)، مبادئ احملاسبة التحليلية( بدون سنة نشر) بوخزار عمر ،5-

 (اجلزائر–ديوان املطبوعات اجلامعية )،  حماسبة حتليلية(م3444)بويعقوب عبد الكرمي ، 6-

 (، 2الطبعة  ،دار وائل للنشر والتوزيع)األردن -،  عمان مبادئ حماسبة التكاليف(م 3442)تيسي امحد، 7-

 (مصر –الدار اجلامعية ، االسكندرية ) ، إدارة التكلفة وحتليل الرحبية(م3445)ثناء علي القباين،  8-

 (، مصر الدار اجلامعية للطبع و النشر والتوزيع)،  مقدمة يف حماسبة التكاليف الصناعية،(3442)حسني علي ، امحد حسني ، 9-

 (لبنان -دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيوت)،   حماسبة التكاليف يف اجملال اإلداري( م3444)خليل أمحد ،10-

 (اجلامعية للنشر االسكندرية  )، مصر ،  مبادئ حماسبة التكاليف، (3412م)ديبان السيد عبد املقصود ، دمحم انصر عبد النور، 11-

 (مصر -الدار اجلامعية) ، مبادئ حماسبة التكاليف(م3445)، أمحد دمحم أنوار ، شحاته السيد شحاته12-

 (األردن–دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان )،   حماسبة التكاليف الفعلية، ( م1332)صاحل عبد هللا الرزق، عطا هللا وراد خليل 13-

 (األردن –دار الربكة للنشر والتوزيع ،عمان ) ،  حماسبة التكاليف الصناعية،( م3441)عاطف األخرس ، وآخرون ، 14-

 (االردن -دار االمل للنشر والتوزيع، عمان)،   حماسبة التكاليف( م3444)كراجة عبد احلليم حممود،15-

للطبع و النشر و الدار اجلاميعية )، مصر حماسبة التكاليف ألغراض التخطيط و الرقابة (1333)كمال خليفة ابو زيد ، كمال الدين الدهراوي،16-
  (التوزيع ، االسكندرية

 (جامعة االسكندرية  -مصر الدار اجلامعية) دراسات متقدمة يف حماسبة التكاليف( م3442)كمال خليفة ابو زيد،17-

 (األردن -دار إثراء للنشر والتوزيع عمان)،   حماسبة التكاليف الصناعية( م3442)كمال حسن، مجعة الربيعي ، سعدون مهدي السياقي ،18-

 (مصر -الدار اجلامعية ) ، دراسات يف احملاسبة املالية وحماسبة التكاليف واحملاسبة( م3444)دمحم عبد ربه ، هاشم أمحد عطية ،19-

 (اجلزائر -دار احملمدية العامة) ،   احملاسبة التحليلية،( م1333)انصر دادي عدون ،20-

 (اجلزائر-دار احملمدية العامة )، احملاسبة التحليلية نظام معلومات للتسيري ومساعد على إختاذ القرار يف املؤسسة( م3443/3444)هالل رمحون،21-
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 :مقاالت

لة اإلدارة و جم.  نظام التكاليف على أساس األنشطة كأداة حديثة و فعالة يف احملاسبة اإلدارية(. 3412, جوان  41. )الفضيل دمحم الصديق22-
 .12، العدد  التنمية للبحوث و الدراسات

جملة البحوث .  أثر تطبيق نظام تكاليف األنشطة كأساس لضبط التكاليف الصناعية و ترشيدها(. 3412, جوان  24. )خالدي عادل23-
 (.1) 4،اإلقتصادية و املالية 

الألنشطة يف إدارة التكلفة و دعم تنافسية املؤسسات االقتصادية دراسة دور نظام التكاليف على أساس (. 3413أفريل  42. )شاليب عمار24-
 .(41)3 جملة البحوث يف العلوم املالية و احملاسبية. حالة مؤسسة االمسنت حجار السود

،العدد الثامن، كلية االدارة 21، جملة تنمية الرافدين ، اجمللد  اعتماد تدخل التكلفة املستهدفة يف املؤسسات التجارية، (3412)قاسم احليطي دمحم 25-
 واالقتصاد، جامعة املوصل

. احلاجة إىل تطبيق نظام التكاليف املبين على أساس األنشطة يف املؤسسات العمومية للصحة يف اجلزائر(. 3434. )دمدوم زكراي، و مرغِن وليد-35
املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف االنسانيات بتوزر . -الواقع و التطلعات-األنشطة الصحية يف الدول النامية يف امللتقى الدويل حول الصحة و مداخلة  

 .-تونس-جامعة قفصة 

 .الرسائل العلمية

مذكرة ماسرت  .يف املؤسسات اخلدمية ABCاستخدام مظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة (. 3412. )بوجناح ججيقة، و برابرة نورة32-
 .جامعة أدرار -كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيي قسم علوم التجارة . يف علوم التجارة

 ،  ابتنة مذكرة ماجستي غي منشورة ،جامعة بسكرة التكاليف املعيارية يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية،دور (م3443)جبلة شريف ، 32-

ضمن احلصول على درجة املاجستي ، كلية األعمال قسم ،،  نظام االنتاج يف الوقت احملدد ،مذكرة غي منشورة  (م3443)ب ، سناء انيف اليعقو 33-
 (جامعة الشرق األوسط  )احملاسبة الدراسات العليا ، 

، مذكرة مقدمة  ناعية يف قطاع غزةدراسة وتقييم أنظمة حماسبة التكاليف يف الشركات الص، ( م3442)شادي صبحي، عبد الرمحان أبو شنب، 24-
 ضمن متطليات نيل شهادة املاجستي قسم احملاسبة والتمويل اجلامعة اإلسالمية ،  غزة فلسطني 

اطروحة  دكتوراه . أنظمة التكاليف احلديثة و دورها يف حتديد أساليب قياس تكلفة إنتاج الطاقة الكهرومائية(. 3412. )دمحم علي خبيت دمحم21-
 جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا -كلية دراسات التجارية الفلسفة يف التكاليف واحملاسبة اإلدارية  

كلية . مذكرة  ماسرت. يف ختفيض تكاليف اإلنتاج abcدور نظام حماسبة التكاليف املبين على أساس األنشطة (. 3415. )منصوري دمحم صادق23-
 .جامعة دمحم خيضر بسكرة -و التجاري و علوم التسيي العلوم اإلقتصادية 

أطروحة  الدكتوراه يف . أثر نظام التكاليف على أساس األنشطة عى جودة املعلومات احملاسبية و حتسني األداء(. 3412. )نعمان هاشم لبىن22-
 .السودان -جامعة النيلني اخلرطوم -احملاسبة

 بسكرة-، أطروحة دكتوراء يف التسيي جامعة دمحم خيضر ،  مثلى لرتشيد تكاليف اخلدمات العامةأساليب ( 3413/3414م)نعيمة زعرور ،23-
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مقدمة ضمن – نظام حماسبة التكاليف املبين على األنشطة يف الشركات الصناعية يف االردن وعالقته ابألداء املايل، (3443)هديب عمر دمحم،24-
 االردن–،  االكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية غي منشورة، عمان متطلبات نيل شهادة الدكتوراء يف احملاسبة 
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