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I

ملخص 
محاسبة تكالیفهدفت الدراسة إلى التعرف على نظام التكلفة على أساس األنشطة باعتباره نظاملقد 

فتكالیالحدیث جاء لیحل مشكلة تخصیص التكالیف غیر المباشرة على المنتجات بأسلوب أكثر دقة من أنظمة 
، وقد ركزت هذه الدراسة على دراسة من حیث تحسین الكثیر من القراراتالتقلیدیة، والذي كان لظهوره بعدا كبیرا 

ومقوماته، باإلضافة إلى التعرف على مراحل وخطوات مفهومه وخصائصه،حیث نشأته من(ABC)نظام
.دوره في تحسین ربحیة المؤسسةوأیضًا استخداماته، وكذا وعیوبه، وكذلك من حیث أهمیته وممیزاته تصمیمه

وحدة –مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب المطبق في نظام محاسبة التكالیفكما هدفت الدراسة إلى عرض 
.في تحسین ربحیة المؤسسةهواثر ةنشطنظام التكلفة على أساس األدورومعرفة - بأوماش- الدقیق والفرینة

اشكالیةعرضت التيباإلضافة الى مقدمة، فصول،الى ثالثدراسة بتقسیمها وقد تم تحقیق أهداف ال
الصعوبات وأسباب باإلضافة الىوأهمیة وأهداف الدراسة والدراسات السابقة وفرضیات الدراسة ومنهجیتها،

لتوفیرأداةهيالتكالیفمحاسبةنظام،خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمهاولقداختیار الموضوع، 
نظام محاسبة التكالیفأن و ، بالمؤسساتالتكالیفوتحدیدتبویبعلىاإلدارةتساعدالتيوالمعلوماتالبیانات
ال یعطي دقة في قیاس تكلفة المنتجات بوحدة الدقیق والفرینة لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بأوماشالمطبق 

هناك إمكانیة ، كما خلصت الى أنالتطور الصناعي العالميمما یؤدي إلى عدم إدارة التكلفة بشكل یتالءم مع 
لتوافر بأوماشللجنوبالكبرىالمطاحنلمؤسسةوالفرینةالدقیقبوحدةلتطبیق نظام التكلفة على أساس النشاط 

تنوع في و عوامل التطبیق لهذا النظام ومنها كبر حجم التكالیف غیر المباشرة وتوفر تكنولوجیا إنتاج متطورة 
.نتاجاإل

بأوماش سیؤدي للجنوبالكبرىالمطاحنلمؤسسةوالفرینةالدقیقبوحدةABCتطبیق نظامان اضافة الى هذا ف
ربحیتها.تحسینو التكلفة،قیاسفيدقةإلى

الكلمات المفتاحیة:

محاسبة التكالیف- 
نظام التكالیف على أساس األنشطة- 
الربحیة- 
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أ

مقدمة
أدت الثورة الصناعیة التي قامت في القرن الثامن عشر إلى انتقال طریقة التصنیع للخامات والمواد من 

وأدى ذلك بدورة إلى تطور صناعي وحضاري كبیرین ،طریقة یدویة إلى طریقة نصف آلیة ومن ثم طریقة آلیة
المنتجة مجال مؤسساترافقهما تطور في الفكر المحاسبي، ونتیجة لتطور حاجات الفرد ورغباته دخلت ال

المنافسة والصراع على تقاسم األسواق، فكان تخفیض التكلفة هو القاعدة السلیمة  لتخفیض األسعار، وللخروج 
ح فقد تطلب ذلك تطویر وسائل اإلنتاج وتقسیم العمل ودخول مجال التخصص وتشدید من هذه المنافسة بنجا

الرقابة على عناصر التكالیف، وأصبحت اإلدارة بحاجة إلى معلومات وبیانات داخلیة عن سیر العمل تتناول 
لیة والتفصیلیة الالزمة التكالیف واألرباح، ولعجز المحاسبة المالیة في إمداد اإلدارة بالمعلومات وبالبیانات التحلی

ظهرت محاسبة التكالیف كأحد فروع علم المحاسبة وأصبح لها أهداف واضحة كما أصبح لها من األسس 
.العملیة ما یمیزها عن غیرها من بقیة الفروع

ة كانت هي الحصول مؤسستنبع أهمیة تقلیل التكلفة والتحكم فیها في أن الهدف األساسي واألولي ألي و 
فبدون تحقیق هامش ربحي ،ت الغیر ربحیةمؤسساحتى المؤسسةوهذا هو هدف أي وتعظیمهاحعلى األربا

.طویالفإنها لن تستطیع البقاء 

تحقیق هدفها األساسي أال وهو تعظیم األرباح عن طریق تحكمها في أنشطتها مؤسساتوتستطیع هذه ال
ها بحیث تستطیع المنافسة في السوق اتبحیث تعطي أفضل منتج وبأقل سعر أو عندما تقلل وتتحكم بتكلفة منتج

.مؤسساتمع مثیالتها من ال

وتحولها من السوق المحلیة إلى العمل ؤسساتحدة المنافسة بین الموزیادةبتزاید التطورات التكنولوجیة و 
حاول القائمون ذلك ولالتحدیات التي تواجهها محاسبة التكالیف ویزداد دورها أهمیة، ازدادتالسوق العالمیة في

واالرتقاء بها إلى المستوى الذي ینبغي أن تكون علیه في مواكبة تطویرالفيجهدهمبذلعلى محاسبة التكالیف 
.هذه التطورات

) نقلة نوعیة في مجال محاسبة التكالیف وربما ABC(وفق نظامنظام محاسبة التكالیفویعد ظهور 
كان أهم ما قدمه الفكر المحاسبي خالل العقدین األخیرین من القرن المنصرم، ولم یقتصر تأثیر هذا التطور 

ف واألنشطة یلاكتدقیقة والمفصلة عن الالهام على دقة قیاس التكالیف والرقابة علیها وٕامداد اإلدارة بالمعلومات ال
فحسب، بل كان له صداه وانعكاساته على تحدیث العدید من جوانب العملیة اإلداریة.

:، سنحاول االجابة عن االشكالیة التالیةوالخوض فیه  بصفة  أكثر تفصیالو بغرض  االلمام بهذا الموضوع

ربحیة المؤسسة ؟تحسینفي ) ABCوفق نظام األنشطة (ما هو دور محاسبة التكالیف*



ب

:األسئلة الفرعیة

من خالل هذه االشكالیة یمكن التطرق الى مجموعة من التساؤالت الفرعیة التي تشكل تلك االهتمامات و 
:االخرى المتعلقة بالموضوع من بینها

؟ها وظائف، وما هي ما المقصود بمحاسبة التكالیف؟-1
وماهي أهمیته؟،التكلفة على اساس األنشطةما هو نظام -2
"المطاحن الكبرى مؤسسة) یحسن من ربحیةABCاألنشطة (التكالیف على أساس نظام تطبیقهل-3

؟-وحدة الدقیق والفرینة- للجنوب

:الفرضیات

:لإلجابة عن التساؤالت السابقة  من أجل االلمام بإشكالیة الموضوع  ننطلق من الفرضیات التالیة

؛في المؤسسةالتكالیفوتحدیدأداة لتبویبالتكالیف محاسبة تعتبر -1
وفر معلومات أكثر دقة مما كانت علیه ی) هو نظامABCاألنشطة (محاسبة التكالیف على أساس نظام -2

؛األسالیب التقلیدیة
المطاحن الكبرى محاسبة التكالیف على أساس األنشطة أداة فعالة لتحسین ربحیة منتجات مؤسسة-3

.للجنوب

أهمیة البحث:

في تحسین ربحیة (ABC)تتمثل أهمیة الدراسة الى التوصل الى دور محاسبة التكالیف وفق نظام األنشطة
.المؤسسة

) لمحاسبة التكالیف في تخفیض التكالیف داخل المؤسسة      ABCابراز الدور الذي یلعبه نظام األنشطة (- 
؛وتحسین ربحیتها

؛كیفیة توزیع التكالیف غیر مباشرة عن طریق نظام التكالیف على أساس األنشطةابراز - 
ایضاح فوائد نظام التكالیف على أساس األنشطة.- 

:أهداف البحث

:تكمن األهداف من دراسة هذا الموضوع الى

؛محاولة ابراز أهمیة محاسبة التكالیف في المؤسسات-1
؛محاسبة التكالیف على أساس األنشطة في تخفیض التكلفةوفوائد نظاممحاولة ابراز دور-2



ت

.- وحدة الدقیق والفرینة-"المطاحن الكبرى للجنوبفي مؤسسة ABCنظام محاولة تصمیم -3

محددات البحث

تمثلت محددات الدراسة فیمایلي:

للجنوب بأوماش اقتصرت الدراسة على وحدة الدقیق والفرینة بمؤسسة المطاحن الكبرى المحددات المكانیة: - 
؛حیث تم االعتماد على مختلف البیانات المقدمة من مختلف مصالح الوحدة–بسكرة –

یوم، وذلك خالل الفترة الممتدة بین  27: اجریت هذه الدراسة خالل فترة تربص دامت المحددات الزمنیة- 
.  2013مايبدایةالى غایة 2013أفریل من بدایة

:أسباب اختیار الموضوع

:، بل یعود الى أسباب نذكر من بینهایمكن اختیارنا للموضوع هكذالم 

؛العلميبجمیع جوانبه ، لألهمیته خاصة في مجال التخصص واإللمامالرغبة في هذا الموضوع -1
؛المیول الشخصي-2
؛الدراساتمحاولة ٍاثراء المكتبة الجامعیة بمثل هذه -3
؛في نظم التكالیفةالضعف الذي تعانیه المؤسسات االقتصادیة الجزائری-4
.قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع-5

المتبعمنهج ال

:في دراستنا هذه سنعتمد على

؛الموضوعالتعمق في عناصر المكونة في للدراسة النظریة بهدف الفهم و المنهج الوص-1
بمؤسسة بوحدة الدقیق والفرینة النظري في الجانب ما جاء وذلك بمحاولة لتطبیقدراسة حالةمنهج -2

.بسكرة- المطاحن الكبرى للجنوب بأوماش

الدراسات السابقة

تضمنت العدید من المجالت المحاسبیة والتمویلیة واالقتصادیة واالداریة العربیة منها واألجنبیة منذ مطلع 
الثمانینیات من العقد الماضي الكثیر من الدراسات والبحوث التي تناولت نظام التكالیف على أساس األنشطة 

ABC، والتي اعتمدنا علیها في اعداد دراستنا:یلي بعض الدراسات المتعلقة بتطبیقات هذا النظام فیماو
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): تهدف هذه الدراسة الى اقتراح محاسبي لتطبیق نظام التكالیف على أساس 2007صالح مجدي عدس(- 1
األنشطة في الجامعات الفلسطینیة، وتحدید مدى تأثیره على دقة وموضوعیة قیاس التكالیف، واتخاذ القرارات 

تاحة، ولقد خلصت الدراسة الى دقة وموضوعیة هذا النظام و هذا من خالل االداریة، والرقابة على المواد الم
النتائج المتحصل علیها خالل هذه الدراسة.

): تهدف الدراسة الى التعرف على مدى توفر مقومات تطبیق نظام التكالیف 2007ماهر موسى درغام(- 2
بقطاع غزة، وقد بینت نتائج  الدراسة على أساس األنشطة في بیئة المستشفیات الحكومیة الفلسطینیة العاملة

یقدم توفر هذه المقومات، وقد خلصت الدراسة الى أن تبني تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة 
.بیانات تكلفة أكثر دقة، وتساعد في مجال التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات السلیمة

ق نظام التكالیف على اساس األنشطة في ): توضح هذه الدراسة تطبی2007فیصل زماط حسن السلیم(- 3
قطاع الخدمات، خصوصا في المنظمات الصحیة الصغیرة في العراق، حیث تصف هذه الدراسة اجراءات 
االنتقال من نظام التكالیف التقلیدي الى نظام التكالیف على اساس األنشطة باستخدام أقل ما یمكن من 

الوقت والتكالیف.
): هدفت الدراسة الى التعریف بأهمیة نظام التكالیف على 2011اي اسماعیل(میثم مالك راضي، مجبل دو - 4

أساس األنشطة ودوره في تحدید وقیاس تكالیف الوحدات والخدمات المنتجة بكل دقة، وذلك من خالل 
التوزیع العادل للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة مما یساعد في اتخاذ القرارات االداریة الناجحة.

): هدفت الدراسة الى استخدام مدخل محاسبة التكالیف على أساس األنشطة في 2007عبد اهللا حلس(سالم - 5
مجال قیاس وترشید تكلفة الخدمات التعلیمیة، وتوفیر المعلومات الالزمة في مجال ترشید القرارات االداریة

لدراسة الى امكانیة وتحدید أسعار تلك الخدمات في الجامعات على أسس موضوعیة ودقیقة. وقد خلصت ا
.التخلص من المشاكل المرتبطة  باستخدام الطرق التقلیدیة في تخصیص وتوزیع التكالیف غیر المباشرة

): هدفت الدراسة الى التعرف على نظام التكالیف المبنیة على أساس 2005أمیر ابراهیم المسحال(- 6
البحث قام الباحث بدراسة تصور مقترح األنشطة، من حیث التعریف الشامل لهذا النوع، ولتحقیق أهداف 

) في الشركات الصناعیة الفلسطینیة (دراسة تطبیقیة على ABCلتطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة(
شركات الشرق األوسط لصناعة األدویة بقطاع غزة)، وبینت الدراسة أن تكلفة المنتجات طبقا لمدخل التكلفة 

علیه بالطرق التقلیدیة المتبعة، وان استخدام مدخل التكلفة على أساس على أساس األنشطة تختلف عما هي
األنشطة یودي لتخفیض التكلفة.

): هدفت الدراسة الى اظهار دور مدخل التكلفة على أساس األنشطة في 2009محمد وفي عباس الشمري(- 7
التحدید الحقیقي للمزیج االنتاجي األمثل، وقارنته مع المدخل التقلیدي.

مدى تطبیق شركات الكهرباء في األردن لنظام هدفت الدراسة الى):2009ن محمد العناتي (رضوا- 8
التكالیف واالدارة المبني على األنشطة)
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- تحلیل الكلفة): هدفت الدراسة الى2008اسماعیل یحي التكریتي، فلایر كاظم عبد الغني الشیخلي (- 9
)الربح في ظل نظام الكلفة على أساس األنشطة-الحجم

اثر تطبیق نظام محاسبة توضیح ): هدفت الدراسة الى2009أشرف عزمي مسعود أبو مغلي (-10
) على تعظیم الربحیةABCالتکالیف المبني على االنشطه (

صعوبات البحث

وتمثلت في:الباحث مجموعة من الصعوبات اغلبها في فترة التربصلقد واجه

والمعلومات؛الحصول على البیانات صعوبة- 
وقت التربص، بالتالي عدم الحصول على قدر كبیر من المعلومات.ضیق - 

هیكل البحث

باإلضافة الى المقدمة فصل تطبیقي ذا الى ثالث فصول فصالن نظریان و لقد عملنا الى تقسیم موضوعنا ه
.الخاتمةو 

ثالث مباحث:ىقسم الالفصل األول:

التكالیف حیث تطرقنا الى مفهومها، من خالل المطلب تناولنا في المبحث األول مفاهیم عامة حول محاسبة 
األول في حین خصصنا أهداف ووظائف وكذلك االختالف بین محاسبة التكالیف والمحاسبة المالیة في 
المطلبین الثاني والثالث على التوالي. أما المبحث الثاني فتناول نظام التكالیف على أساس األنشطة حیث بینا 

خالل المطلب األول، أما المطلب الثاني فقد تناولنا فیه مفهوم وخصائص نظام التكالیف نشأة هذا النظام من
ثم على أساس األنشطة، في حین خصصنا المطلبین الثالث والرابع في التحدث عن مقومات وأهمیة هذا النظام.

م الى أربع مطالب ننتقل الى المبحث الثالث الذي تناول تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة حیث قس
تتناول على التوالي: تصمیم نظام التكالیف على أساس األنشطة، استخداماته، وأسباب اللجوء لهذا النظام، ومزایا 

وعیوب نظام التكالیف المبني على أساس األنشطة.

في ABCودور نظام قسم الفصل الثاني الى ثالث مباحث تناولنا من خاللها الربح، والربحیة، الفصل الثاني:
وقسم هذا مفاهیم عامة حول الربح والربحیةالىتحسین ربحیة المؤسسة، حیث تطرقنا في المبحث األول

الفرق بین و مدخل الى الربحیة ،العوامل المؤثرة على الربح، المبحث الى اربع تتناول على الترتیب: مدخل للربح
في اربع مطالب العالقة بین التكلفة، حجم النشاطلدراسة المبحث الثاني، في حین خصص الربح والربحیة

أهمیة ،حساب نقطة التعادلو محددات تحلیل التعادل والعوامل المحددة لنقطة التعادل ،تحلیل التعادلتتناول
والربحیة تحت عنوان ABC، اما المبحث الثالث فخصص للربط بین نظام تحلیل التعادل واالنتقادات الموجهة
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أثر نظام وتطرقنا من خالله الى دراسةام التكالیف على أساس األنشطة في تحسین ربحیة المؤسسة دور نظ
في حین تكلمنا في المطلب األولالتكالیف على أساس األنشطة في تحلیل العالقة التكلفة، حجم النشاط، الربح

أما المطلب الثالث فبینا من الثالثالتكالیف على أساس األنشطة والربحیة المطلب عن نظامالمطلب الثانيفي 
.نظام التكالیف على أساس األنشطة وتحسین ربحیة المؤسسةخالله دور 

) ABCوفق نظام األنشطة (التعرف الى دور محاسبة التكالیفحالة بغیة الدراسة لخصصناه الفصل الثالث:
بالمؤسسة، مختلف أنشطتها وتعرفنا على وحدة ، حیث تطرقنا من خالله إلى التعریف ربحیة المؤسسةتحسینفي 

الدقیق والفرینة وكذا نظام التكالیف المطبق بها، ثم حاولنا تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة بهذه 
الوحدة.

المتوصل الیها من خالل الدراسة  وهذا بعد اختبار صحة لتي تشمل أهم النتائج والتوصیات أخیرا الخاتمة او 
.الفرضیات





نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطةالفصل األول:
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تمهید :

أسالیب التحلیل العلمي، دورا كبیرا في هومها الحدیث نتیجة انفتاحها علىتلعب محاسبة التكالیف بمف
یتمثل و عنها،خدمة إدارة المؤسسة االقتصادیة، وعلى هذا األساس فهي ضروریة بحیث ال یمكن االستغناء 

وتحدید تكلفة ما، وهذه قیاس والبیانات التي تساعد على ،الهدف الرئیسي ألي نظام تكالیف في توفیر المعلومات
ویتم الربط بین موضوع التكلفة قد تكون مرتبطة بمنتوج ما، أو بمجموعة من األنشطة التي تزاولها المؤسسة،

تحمیل التكالیف"وهذا ما یطلق علیه اصطالح "فة)، وبین التكالیف،األمر الذي أقیمت من أجله التكلالتكالیف(
النظم التي تستخدم في تحلیل التكالیف وهذا ودراسة التكلفة، وتختلف الطرق و وهو الهدف األساسي من تحلیل 

.حسب طبیعة التكالیف والعناصر المشكلة لها

)، وحتى تكون هناك خلفیة علمیة ABCأساس األنشطة(على التكالیف ومن بین هذه األنظمة نظام
مالئمة الستیعاب موضوع محاسبة التكالیف حاولنا من خالل هذا الفصل الى القاء نظرة شاملة حول مفهوم 

التكالیف عالقتها بالمحاسبة المالیة، ومن ثم نتعرض الى نظامأهدافها ووظائفها، وكذامحاسبة التكالیف، و 
.، وكذا أهمیته واستخداماتههذا النظامكیف یتم تصمیم)، و ABCأساس األنشطة(
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المبحث األول: ماهیة محاســـــــــــــبة التكـــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــیف

اجتماعیةبعدة ظروف تمیزت،ن محاسبة التكالیف بمفهومها الحدیث ناتج عن سلسلة تاریخیة كبیرةإ
وغیر مباشرة على تطویر مفهومها وتحسین أدائها لتصبح مواكبة ،بطریقة مباشرةافیة أثرت ثقوكذا واقتصادیة، 

لهذا التقدم الحاصل في شتى مجاالت الحیاة وخاصة االقتصادیة منها.

مفهوم محاسبة التكالیفالمطلب األول: 

وتجمیع تعرف محاسبة التكالیف على أنها: " ذلك الفرع من فروع علم المحاسبة الذي یهتم بتقدیر 
وتسجیل، وتوزیع، وتحلیل، وتفسیر البیانات المتعلقة بالتكلفة، وتكون هذه البیانات متعلقة بالمواد، والعمل 
وتكالیف التصنیع غیر المباشرة والمتعلقة بإنتاج السلعة أو الخدمة بهدف قیاس تكلفة هذه األنشطة وفرض 

1.الرقابة علیها وترشید القرارات االداریة "

في مجال تسجیل، وتحلیلتطبیق لمبادئ المحاسبة العامة ": على أنهابعض االخروعرفها ال
2."المصاریف لكل من الوظائفواألجور، و وتحدید، وتفسیر تكلفة الموارد

)3(التالیة:النقاط استخالصیمكن و 

 تختص بتكلفة مدخالت األنشطةالمعلومات التي ان محاسبة التكالیف هي نشاط یتعلق بتشغیل
.المختلفة لتحدید تكلفة المخرجات

أنها تنطبق على كافة األنشطة سواء انتاجیة أو خدمیة
 أن محاسبة التكالیف تختص بتحدید تكلفة السلعة أو الخدمة في مراحلها المختلفة سواء قبل اكتمالها

اكتمالها.في شكلها النهائي أو بعد 
المفاهیم المحددة، والتي غالبا ما تختلف القواعد و كالیف یخضع لمجموعة من ان تشغیل بیانات الت

عن تلك القواعد المتبعة في المحاسبة المالیة.
فة في اتخاذ كاؤسسةمعلومات تخدم ادارة المظام محاسبة التكالیف من تقاریر و ان مخرجات ن

تقییم األداء.....الخ. الرقابة و القرارات المتعلقة بالتخطیط و 

.15، ص2، ط2001، دار صفاء، عمان، محاسبة التكالیف مفاهیم، مبادئ، تطبیقاترضوان محمد العناتي: )1(
.7ص،1999دار زهران، عمان، ،محاسبة التكالیف محاسبة التكالیف الفعلیةح عبد الرزاق ،عطا اهللا وراد خلیل : لصا2
.20- 19، ص2003الدار الجامعیة، االسكندریة،، مبادئ محاسبة التكالیفمحمد سامي راضي: 3
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أهداف ووظائف محاسبة التكالیف: نيالثالمطلبا

الوظائف التي تتمثل فیما یلي:بة التكالیف مجموعة من األهداف و محاسل

أوال: أهداف محاسبة التكالیف

)1(:تعمل محاسبة التكالیف على تحقیق األهداف التالیة

عنصر من یعني قیاس تكلفة األداء تحدید تكالیف المنتجات عن طریق قیاس كل و قیاس تكلفة األداء:-1
.عناصر التكالیف المستخدمة في االنتاج، والمراحل، والعملیات، واألنشطة المختلفة في المشروع

تهتم محاسبة التكالیف بإعداد القوائم الخاصة بنتائج األعمال قیاس األداء الفعلي بصورة تفصیلیة: -2
.تفصیلیةقیاس األداء الفعلي على مستوى جمیع األنشطة داخل المؤسسة وبصورة و 

تقدم محاسبة التكالیف لإلدارة البیانات التي مساعدة االدارة في التخطیط واعداد الموازنات التخطیطیة:-3
تساعدها في أداء وظیفة التخطیط، وكذا اعداد الموازنات التخطیطیة، وهذا من أجل الوصول الى 

.األهداف التي ترغب المؤسسة في تحقیقها
وهذا من خالل استخدام ادارة المؤسسة لقوائم على عناصر التكالیف:مساعدة االدارة في الرقابة-4

ن تكون أمن خاللها مقارنة التكالیف الفعلیة لحجم النشاط بما یجب یتمو والتقاریر الدوریة، ،التكالیف
اقتراح كیفیة و سبقا، ومحاولة اكتشاف االنحرافاتعلیه تلك التكالیف وفقا للمعاییر التي تكون محددة م

.تجنبها في الفترات المقبلة
ان المؤسسة تكون عرضة لمجموعة من المشاكل التي مساعدة االدارة في اتخاذ القرارات االداریة: -5

محاسبة التكالیف تقوم بتزوید االدارة بتلك البیانات لیة التخاذ القرارات المناسبة، و تتطلب معلومات تفصی
وتقییمها ،لمشاكل، كما تقوم أیضا بالمفاضلة بین هذه األخیرةالتي توفر البدائل المتاحة لمواجهة هذه ا

.واتخاذ القرارات المناسبة
أو خدمة رسم السیاسة السعریة لمنتج معینتساعد محاسبة التكالیف فيالمساعدة على التسعیر:-6

الخدمة، حیث یراعى عند ي توفرها عن تكلفة ذلك المنتج أومعینة، وذلك من خالل المعلومات الت
تسعیر منتج معین تغطیة التكالیف، باإلضافة الى نسبة معینة من الربح تعتمد على الظروف المحیطة 

بالوحدة االقتصادیة.  

محاسبة وعبد الباسط أحمد وآخرون: ،16، ص2001، عمان، والتوزیعللنشر البركة ، دارمحاسبة التكالیف الصناعیةخرون: آراجع: عاطف األخرس و )1(
محاسبة التكالیف، : التدریب المهني المؤسسة العامة للتعلیم الفني و ،22، ص1981، وزارة التربیة، الكویت، المواد أداة قیاس، تخطیط، رقابةتكالیف 

، مكتبة عین العملیةالعلمیة و محاسبة التكالیف الفعلیة االسس : هامىالمحمد عادل و ،6-5لمملكة العربیة السعودیة، ص، ااالدارة العامة لتطویر المناهج
.17، ص1992شمس، القاهرة، 
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وظائف محاسبة التكالیف:ثانیا

)1(منها:نذكر بوظائف محاسبة التكالیف تقوم

جیل مختلف البیانات المتعلقة سالتي تخصص لتمن خاللها یتم انشاء السجالت الوظیفة التسجیلیة: -1
بمختلف التكالیف، والتسجیل یشمل مجموعة من األنشطة التي تقوم بها المؤسسة، كتسجیل عملیات 

.استخدام المواد أو استهالكها
تختص هذه الوظیفة بتحلیل عناصر التكالیف على حدى، وهذا بغرض ربط هذه الوظیفة التحلیلیة:-2

.التكلفة المستفید منها، بهدف تحدید نصیب كل عنصر من هذه العناصرالعناصر بمراكز 
تتمیز هذه الوظیفة بتحدید التكالیف الخاضعة للرقابة في وظیفة، ثم مقارنة الفعلیة الوظیفة الرقابیة:-3

منها بالمعیاریة، كذلك تتعرف هذه الوظیفة على الخسائر لحظة وقوعها، باإلضافة لهذا فان الوظیفة 
ة هذه الرقابیة تحلل االنحرافات التي قد تحدث، وتقوم بتحلیل أسبابها بغرض اتخاذ القرارات لمعالج

.الرقابة بمعرفة ادارة االنتاج، وادارة التكالیفاالنحرافات، وتتم كل من الدراسة و 
االنحرافات في ترتبط هذه الوظیفة بالوظیفة الرقابیة، حیث وبعد القیام بتحدید الوظیفة االخباریة:-4

خاذ القرارات المناسبة دراسة أسبابها، تقدم المعلومات لإلدارة العلیا كي تتم عملیة اتالوظیفة السابقة و 
یجب أن تتم هذه العملیة ن تخفض من نسبة هذه االنحرافات وعدم تكرارها مرة اخرى، و التي من شأنها أ

.خالل فترات محددة من السنة المالیة  ولیس االنتظار الى نهایة السنة المالیة
ث تمثل هذه الوظیفة عامل دفع تتحقق هذه الوظیفة بعد ٍانجاز الوظائف السابقة، حیالوظیفة التحفیزیة:-5

من هنا ییر المحددة في عملیة اٍالنفاق و عدم تجاوز المعامؤسسة من أجل تنفید ما هو مخطط و ألقسام ال
، هذا ما یساعد اٍالدارة على ة في ٍاستخدام مواردها بشكل كف وٍاقتصاديسوف تحفز أقسام المؤسس

تحقیق أهدفها.

،  محمود محمود 18-17، ص2011، مكتبة عین شمس، مصر، أساسیات محاسبة التكالیف بین الفكر والتطبیقراجع: عصافت سید أحمد عاشور: )1(
32-23، ص2008العصریة، المنصورة، مصر، بة ، المكتعملي-تطبیق-تأصیل علميالصحیة محاسبة التكالیف فى المنظمات الصناعیة و السجاعي: 

نظام محاسبة التكالیف المبني (، أمین بن سعید: 23، ص2006، دار حامد، األردن، التطبیقمحاسبة التكالیف بین النظریة و اسماعیل یحي التكریتي: 
العلوم التجاریة غیر منشورة، قسم الري)، رسالة ماجستیر(دراسة حالة المؤسسة الوطنیة لتهیئة)على أساس األنشطة كأداة مساعدة التسییر وتحسین األداء

.52- 51، ص2010-2009، 3كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر



نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطةالفصل األول:

6

):أهداف محاسبة التكالیف1شكل(

.24اسماعیل یحي التكریتي، مرجع سابق، صالمصدر: 

التكالیف تقوم بمجموعة من الوظائف التي من خاللها ترتقي ن محاسبة افسابقمن خالل الشكل ال
، بحیث ترتبط كل من الوظیفة التسجیلیةالبعضالمؤسسة لتحقق أهدافها، وترتبط هذه الوظائف ببعضها

ومن ،وهذا بعد تحقق الوظائف السابقةالتحلیلیة، الرقابیة، االخباریة، هذه األخیرة ترتبط مع الوظیفة التحفیزیة، 
قتصادي، هذا ما یساعد ادارة المؤسسة على اسوف تحفز أقسام المؤسسة في ٍاستخدام مواردها بشكل أمثل و هنا 

تحقیق أهدفها.

ةالمالیالمحاسبةو : العالقة بین محاسبة التكالیفالثالثالمطلب

محاسبة محاسبة التكالیف، فقد رأى البعض انو اختلفت اآلراء حول طبیعة العالقة بین المحاسبة المالیة 
التكالیف ما هي في الحقیقة اال جزء من المحاسبة المالیة، ومنهم من یرى ان محاسبة التكالیف بدورها قد تؤدي 

.دورا متكامال في المشروع یحقق فیه أهداف ووظائف المحاسبة المالیة

التكالیف وعلیه فان اآلراء السابقة قد تمیزت ببعض التطرف الغیر المقبول، فالعالقة بین محاسبة 
والمحاسبة المالیة هي عالقة تكامل، وكالهما من األنظمة الفرعیة للمعلومات التي تعتمد علیه االدارة للقیام 

.بمختلف وظائفها

وقد تمیز ظهور محاسبة التكالیف نتیجة القصور الذي تعاني منه المحاسبة المالیة في القیام بوظائفها في 
ویمكن أن نلخص أوجه ،الكفاءة التي كانت تقوم بها من قبل المشروعات التجاریةالمشروعات الصناعیة بنفس 

ةؤسستحقیق هدف الم

استخدام أمثل للموارد

الوظیفة التحفیزیة

الوظیفة االخباریةالوظیفة الرقابیةالوظیفة التحلیلیةالوظیفة التسجیلیة
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)1(قصور المحاسبة المالیة على النحو التالي:

للمنتجاتعدم قدرة المحاسبة المالیة على تحلیل التكالیف، وذلك من خالل ربطها بالنسبة -1
؛المراحل أو العملیات المختلفةأو

؛مساعدة االدارة في القیام بعملیات التخطیطعدم قدرتها في -2
؛ال تقدم لإلدارة المقاییس التي تسمح بقیاس مدى كفاءة التنفیذ داخل المؤسسة-3
المحاسبة المالیة ال تختص بالرقابة على مختلف عناصر التكالیف، فالتالي فهي ال تساعد -4

؛االدارة في هذا المجال
اتخاذ مختلف القرارات.عدم قدرتها على مساعدة االدارة في -5

ل التالي الذي یوضح أوجه المحاسبة المالیة من خالل الجدو و ، بین محاسبة التكالیفتوضیح مقارنةكما یمكن 
:محاسبة التكالیفو ، حاسبة المالیةاالختالف بین المالشبه و 

المحاسبة المالیة): مقارنة بین محاسبة التكالیف و 1جدول(

أوجه الشبه:

اوجه االختالف بین محاسبة التكالیف و المحاسبة المالیة

المحاسبة المالیةمحاسبة التكالیف

.18مرجع سابق، صصاح عبد الرزاق ،عطا اهللا وراد خلیل :)1(

المالیةالمحاسبة محاسبة التكالیف
تعتبر مكملة للمحاسبة محاسبة التكالیف-1

المالیة، من حیث تدعیمها بالمعلومات المفصلة،
محاسبة ند اعداد الحسابات الختامیة تقدمفع

تاج تكلفة االنالتكالیف تكلفة المخزون السلعي و 
الموجودات الثابتة.اهتالكوقسط ،التام

دات تعد البیانات االخرى المتعلقة بالموجو -1
المطلوبات تمهیدا لتصویر الحسابات الختامیة و 
أي أن كالهما یقوم بإعداد ،المركز الماليو 

الحسابات الختامیة 

والسیاسات، المبادئ،لكل منهما نفس-2
واالجراءات المحاسبیة.

في المیزانیة العمومیة تحت فقرة الموجودات -2
وهذا ،المتداولة هناك مخزون سلعي أخر المدة

.ع تقوم باحتسابه محاسبة التكالیفالفر 



نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطةالفصل األول:

8

من حیث الهدف:- 1
متخذي تستخدم لخدة لخدمة االدارة و تعتبر كأداة 

القرارات.

من حیث الهدف :- 1
صاحب رأس المال.تعتبر أداة لخدمة المستثمر أو 

من حیث المجال الذي تغطیه كال منهما:- 2
ض الرقابة القیام بفر الوحدة الواحدة، و االهتمام بكلفة 

هذا من أجا تحقیق أقصى على عناصر التكالیف، و 
كفایة انتاجیة.

من حیث المجال الذي تغطیه كال منهما:- 2
تختص بقیاس النتیجة المترتبة من كل أعمال 

كلها ؤسسةتهتم بقیاس نتیجة أعمال المالمؤسسة 
سواء كانت ربح أو خسارة، وهذا كوحدة واحدة، 

خالل فترة زمنیة معینة.
من حیث الزمن :- 3

تهتم محاسبة التكالیف بالحاضر والمستقبل، فهي 
للتنبؤ بما تستعمل المعلومات الفعلیة لالستفادة منها 

قد یحدث في المستقبل حتى یمكن اتخاذ القرارات، 
وعلیه فهي أكثر دقة ألنها خاضعة للتنبؤ والحكم 

الشخصي.

من حیث الزمن :- 3
لكونها ال تستم سوى ،تعتبر محاسبة تاریخیة

بالمعلومات الفعلیة عن عملیات حدثت فعال، كذلك 
لكونها تستخدم المستندات فهي أكثر دقة 

،2000، دار وائل للطباعة والنشر، طبعة األولى،عمان،محاسبة التكالیفمحمود علي الجبالي، قصي السامرائي: المصدر: 
12ص

(ABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة : مفاهیم أساسیة حولالثانيالمبحث 

وتوزیع ،األنشطة لمعالجة أوجه القصور في الطرق التقلیدیة لتخصیصعلى أساستكالیفالنظام ظهر
ومن ثم دعم اتخاذ القرارات ،التكالیف غیر المباشرة، وتطویر مجاالت توزیع وتخصیص الموارد المتاحة

اإلداریة.

)ABCنشأة نظام التكالیف على أساس األنشطة (المطلب األول:

أساسيالذي یستخدم بشكل الهامة،دوات األأحد ،(ABC)األنشطةنظام التكالیف على أساس  یعد 
)1(ما یلي: ك، ویمكن تلخیص نشأته للمؤسسةلتحسین الكفاءة التشغیلیة

* (ABC): Activity-Based Costing.
للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسة-: حالةدراسة()المؤسسةربحیةتحسینفياألنشطةأساسعلىالتكلفةنظاماستخدام(:راجع: غضاب رانیا1

GMSud–محمـدجامعةالتسییر،وعلومالتجاریةوالعلوماالقتصادیةالعلومكلیةالمـاستر،شهادةنیلمتطلباتمنكجزءمقدمةمذكرة،)بسكرة-أوماش
تطبیقها في المؤسسات الصحیة الصغیرةالتكالیف على أساس األنشطة و (فیصل زماط حسن السلیم:و ،6-5ص،2010-2009بسكرة،خیضر

.26، ص2007العراق،دارة واالقتصاد، العدد السابع والستون،(نموذج مقترح للعیادات الصحیة الشعبیة)، مجلة اال)
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ذا النظام عندما قام أحد المفكرین بالدفاع عن مبادئ ه1949حیث تعود بدایة ظهور مالمح هذا النظام عام 
قد یتغیر بتغیر مباشرة یجب أن یكون متجانسا، وأن كل مجمع منهامجمع تكالیف غیروأظهر في دراساته أن 

بین مجمع التكلفة واألنشطة.هذا ما یبین العالقة السببیة بعض العملیات، و 

في بدایة السبعینات، ظهر كفكر كان یسمى آنذاك بإدارة النشاط، وكان استخدامه للتطبیق في و 
تمدخل نظام التكلفة على أساس النشاط كفكر ممنهج حیث اجریفي الثمانینات جاء و ،المؤسسات اختیاریا

، ومن هنا بین االختالفمجموعة من الدراسات حول أنظمة التكالیف بمجموعة من المؤسسات األمریكیة
هذا حسب احتیاجات المؤسسات الحدیثة، حیث طور التقلیدیة وبین النظم الحدیثة، و التناقض بین نظم التكالیفو 

وتغیرت تسمیته الى نظام التكالیف المبني على أساس األنشطة، وأصبح یهتم بتحلیل األنشطة، هذا النظام 
.والتكالیف المرتبطة بها، مع تتبع تفاعلها مع األنشطة األخرى

والمنشورات حول نظام ،ونتیجة لتطور األبحاث ظهرت العدید من المساهمات،في بدایة التسعینات
بالمستشفیات بصفة رسمیة في مجال الصحةABCني نظام بتم تقد و ،ةالتكالیف على أساس األنشط

تعتمد على الربط بین الموارد المستخدمة حیث یقوم على مبدأ وفكرة أساسیة،والمنظمات الصحیة بأمریكا
.والمنتج النهائي،واألنشطة التي تستخدم هذه الموارد ثم الربط بین تكالیف األنشطة

)ABC(وخصائص نظام التكالیف على أساس األنشطةمفهوم المطلب الثاني: 

نظام التكالیف على أساس األنشطة: مفهومأوال

حیث:نظام التكالیف المبني على أساس األنشطةتعددت اآلراء والكتابات حول فلسفة

تجمیعها في نمكیحیث ،غیر المباشرةكلفةتاللتوزیع من مرحلتینأسلوب یتكون ":على أنهعرف
1."الکلفةموجهاتعلى النهائیة بناءاالمنتجات على مجمعات للتكلفة، ثم یتم تخصیصها 

، ومن ثم تجمیع التكالیف غیر ؤسسةنظام یقوم بتحلیل األنشطة التي تمارس في المكما عرف أنه: " 
أوال، ثم یتم تخصیص ؤسسة المباشرة لكل نشاط على حده، حیث یتم تخصیصها على األنشطة التي تقوم بها الم

2."ذلك بحسب االستفادة منها، و تكالیف األنشطة على المنتجات أو الخدمات أو العمالء

)1(علیه فان نظام التكالیف على أساس األنشطة یقوم على:و 

(دراسة تطبیقیة على )) على تعظیم الربحیةABCمحاسبة التکالیف المبني على االنشطه (اثر تطبیق نظام(مسعود أبو مغلي:أشرف عزمي1
شرق االوسط جامعة ال، قسم المحاسبة، داریة والمالیةالعلوم اإلكلیةمنشورة، غیرماجستیر ، رسالة المستشفیات الخاصة بمحافظة العاصمة عمان)

. 29-28، ص 2008،، عمانللدراسات العلیا
(دراسة )في المستشفیات الحكومیة في قطاع غزة(ABC)مدى توفر مقومات تطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة (ماهر موسى درغام: 2
.46، ص2007العشرون، العدد األول، انیة)، مجلة العلوم االقتصادیة واالداریة، المجلد الثالث و مید
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مباشرة، ومن ثم تجمیع وبالتالي تكالیف غیر،مشتركةتحلیل األنشطة التي ینجم عن تنفیذها خدمات- 
؛أو الخدمات على أساس حجم استهالكها لهذه األنشطةوتحمیلها للمنتجاتل نشاط على حدة كتكالیف 

ة حتى یسهل هو تحدید مسببات التكلفلنظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة الهدف األساسي - 
؛أو الخدمةربط التكالیف بالمنتج

المستخدمة واألنشطة بین المواردف على أساس النشاط على أساس الربطیلامحاسبة التكنظام یبنى - 
تستهلك تلك الموارد، ثم الربط بین تكالیف األنشطة والمنتج النهائي سواء أكان وحدات أوالتي تستخدم

.أو خدمات، وبالتالي یصبح استخدام األنشطة كأساس لتوزیع التكالیف أمرًا أكثر موضوعیـةمنتجات

نظام التكالیف على أساس األنشطةخصائصثانیا:

)2(بالخصائص التالیة:(ABC)نظام التكالیف على أساس األنشطةیتمتع 

) في تعیین الفرصة المتاحة أمام االدارة لتخفیض ABCیساعد نظام التكالیف على أساس األنشطة (.1
األنشطة التي تساهم و العملیات التي یمر بها المنتوجل دقة ووضوح، حیث یبین المراحل و التكالیف بك

الغاء تكلفتها سیؤدي نشاط أو ایقاف األنشطة الزائدة، و أن تخفیض تكلفة أي نفصل، و في تكوینه بشكل م
خصوصا في المؤسسات ذات و ،سبب ایجاد النظامیعتبر ذلك هدف و لمنتوج التام، و الى تخفیض تكلفة ا

؛المنافسة العالیة
وبمساعدة ،االنتاج جهودهم لتخفیض التكلفةحیث یبذل العاملون فيیعتبر أداة فعالة في تقییم األداء، .2

حدید المشرف على كل نشاط تفقد تم تحدید األنشطة و (ABC)نظام التكالیف على أساس األنشطة 
ن هو هدف تخفیض التكلفة أن من ضمن المقاییس المستخدمة في تقییم أداء المشرفین اآلمنها، و 

لمسبب، فمثال یستحق المشرف (على نشاط الفحص) الحوافز اذا وخصوصا تكلفة وحدة العامل ا
؛)صاستطاع تخفیض تكلفة ساعة الفحص (العامل المسبب لتكلفة الفح

للموارد –خر الى كیفیة استخدام هذه المنتجات آیعود سبب وجود اختالفات في تكلفة منتوج عن .3
ب تعجز عن ایضاحه الطرق التقلیدیة بسبذلك ما والتي تتمثل في األنشطة و - نوعااالقتصادیة كما و 

؛استخدام معدل تحمیل واحد
اتخاذ االدارة و ،على زیادة تكلفة أداء األنشطة(ABC)یساعد نظام التكالیف على أساس األنشطة.4

؛للقرارات الصحیحة لما یقدمه من معلومات دقیقة 
.تحسینهاح من خالل السیطرة على النوعیة و یساهم في تعظیم األربا.5

، مجلة الجامعة اإلسالمیة (سلسلة الدراسات )األنشطة  كأساس لقیاس تكلفة الخدمات التعلیمیة بالجامعاتنظام تكالیف (حلس:سالم عبد اهللا)1(
.218، ص2007اإلنسانیة) المجلد الخامس عشر، العدد األول، فلسطین، 

ماجستیر غیررسالة البلیدة)،GPL(دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع )الطرق الحدیثة لحساب التكالیف واتخاذ القرار في المؤسسة(سالمي یاسین: )2(
.97-96، ص2010-3،2009منشورة، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر
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)ABC: مقومات نظام التكالیف على أساس األنشطة (الثالثالمطلب 

تتمثل أهم العناصر التي یقوم علیها نظام تكالیف األنشطة فیما یلي:

أوال: الموارد

 وهي تمثل العناصر االقتصادیة التي یتم توجیهها ألداء النشاط، وهي تعتبر مصدر للتكلفة التي تحدث
مخرجات استخدامها بواسطة النشاط لتولید فهي تعتبر من عوامل االنتاج التي یتمعند استخدام هذه الموارد، 

ة من المشتراالخدماتأوالنشاط. وتتضمن : الموارد، المواد، العنصر البشري(العمل)، التكنولوجیا، التسهیالت
1القانونیة.خارج المنظمة مثل االعالن والخدمات المحاسبیة و 

 مصدر للتكلفة التي تحدث عند استخدام هذه الموارد وتعتبر من عوامل ":أنهاكما یمكن تعریفها على
2."اإلنتاج التي یتم استخدامها بواسطة النشاط لتولید مخرجات النشاط

ثانیا: األنشطة

 3أو االجراء الذي یسبب انجاز أو تنفیذ العمل داخل المنظمة.یمكن تعریف النشاط على أنه: " العملیة

وحدة من عمل أو مهمة لها هدف محدد، وتصف وتقیس كیف تساهم موارد على أنهالنشاطكما یعرف " :
4ذلك العمل".بإنجازالشركة وموظفها 

)5(یمكن تقسیم األنشطة الى أربعة أنشطة رئیسیة:و 

من و ،لتهیئة إلنتاج أو تقدیم الخدمةابها األنشطة المرتبطة باإلعداد و یقصد : و أنشطة المدخالت.1
ات، ونشاط توظیفأو الخدماتنشاط تصمیم المنتجاألمثلة على هذه األنشطة نشاط البحث والتطویر، و 

.....الخوتدریب الموظفین
من األمثلة یة تصنیع المنتجات أو الخدمات، و یقصد بها تلك المرتبطة بعمل: و أنشطة العملیات.2

.اتعلیها نشاط تشغیل األجهزة المستعملة في صناعة المنتج
من األمثلة علیها نشاط المرتبطة بالتعامل مع العمالء، و : وهي تلك األنشطة شطة المخرجاتأن.3

العمالء.ت نشاط متطلبایع المنتجات أو تقدیم الخدمات، و ب

.220سالم عبد اهللا حلس: مرجع سابق، ص1
.78، ص 2006، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، النشاط لالستخدامات اإلداریةمحاسبة تكالیف أحمد صالح عطیة:2
) في مستشفى غزة األوروبي ABCحساب تكلفة الخدمة العالجیة وفقا لنظام التكالیف المبني على األنشطة (ماهر موسى درغام، خلیل ابراهیم شقفة: (3

.120ص،2007غزة،،-A1، العدد10ة جامعة األزهر، سلسلة العلوم االنسانیة، المجلد ( دراسة تطبیقیة على قسم المیكروبیولوجي)، مجلالحكومي)
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ، )االدارة المبني على األنشطةرباء في األردن لنظام التكالیف و مدى تطبیق شركات الكه(رضوان محمد العناتي: 4

.89، ص2009األردن ،االنسانیة، المجلد التاسع، العدد األول، 
(دراسة تطبیقیة في قسمي الدم )نموذج مقترح لتطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة في مستشفى غزة األوروبي(خلیل ابراهیم عبد اهللا شقفة: )5(

.78، ص2007االسالمیة، غزة، التمویل، كلیة التجارة، الجامعة ، قسم المحاسبة و غیر منشورة، رسالة ماجستیروالتخثر و المیكروبیولوجي)
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: وهي تلك األنشطة التي تدعم األنشطة الثالثة األولى السابق ذكرها، ومن األمثلة أنشطة اداریة.4
القانونیة.نشاط الخدمات العامة االداریة و علیها نشاط خدمات المحاسبة،

و الشكل الموالي یبین العالقة بین أنشطة المؤسسة كمایلي:

وأنواعهاةؤسس) العالقة بین أنشطة الم2الشكل(

.79صمرجع سابق،: خلیل ابراهیم عبد اهللا شقفة: المصدر

ترتبط األنشطة مع بعضها البعض حیث: السابقمن خالل الشكل 

حیث بعد عملیات التهیئة للقیام بعملیات االنتاج التي تكون ،ترتبط أنشطة المدخالت بأنشطة العملیات
لترتبط هذه األخیرة ،مرتبطة بأنشطة المدخالت تأتي عملیات االنتاج والتصنیع التي تخص أنشطة العملیات

بأنشطة المخرجات التي تختص بالتعامل مع العمالء في بیع المنتجات التي تمت في المرحلة السابقة.

.سطة األنشطة االداریةوأخیرا تدعم األنشطة السابقة الذكر بوا

)1(كما یمكن تصنیف األنشطة من وجهة نظر العمیل الى:

األنشطة التي تزید من قیمة المنتج من خالل ما أضافته من قیمة هي تلك و األنشطة المضیفة للقیمة:.1
حیث أنه اذا استبعد هذا النشاط سیؤدي في النهایة الى تخفیض خدمة المنتج الى العمیل ،على النشاط

مما یؤثر سلبا على المبیعات، فمثال شراء مواد خام من األنشطة التي تضیف قیمة ألنه من دون المواد 
ن انتاج منتج.الخام ال یمك

وبالتالي ال تضیف قیمة ،ة التي ال تزید من قیمة النشاطهي كل األنشطو األنشطة التي ال تضیف قیمة:.2
نتیجة أداء هذه األنشطةؤسسةغالبا ما تعد تكلفة هذه األنشطة من الضیاع الذي تتحمله المللمنتج و 

ض طاقة خدمة المنتج الى خفیتخفیض هذه األنشطة حتى یمكن خفض الكلفة بدون تلذلك البد من 

(دراسة تطبیقیة على ) في الشركات الصناعیة الفلسطینیةABCتصور مقترح لتطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة(امیر ابراهیم المسحال: ) 1(
، 2005یة التجارة، الجامعة االسالمیة، غزة، التمویل، كلیر غیر منشورة، قسم المحاسبة و شركات الشرق األوسط لصناعة األدویة بقطاع غزة)، رسالة ماجست

.51ص

المخرجاتأنشطةالعملیاتأنشطةالمدخالتأنشطة

اداریةأنشطة
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تضیف قیمة من وجهة نظر من أمثلتها أنشطة تخزین المواد الخام أو البضاعة التامة فهي ال العمیل، و 
كذلك أنشطة قسم المحاسبة .العمیل، و 

)1(:على النحو التاليأربع مجموعات رئیسیةإلىؤسسةالمتصنف األنشطة التي یتم تحدیدها في كما 

وهي األنشطة التي یتم،بوحدة المنتجتسمى كذلك باألنشطة التي ترتبط مستوى الوحدة:أنشطة على- 1
المؤداة متناسب مع اإلنتاج وعدد أنشطة مستوى الوحدة، أو خدمة مقدمة،جل وحدة من منتج معینأأداؤها من 

.وحجم المبیعات

تسمى كذلك باألنشطة على مستوى المنتج، وهي األنشطة التي یتم أداؤها من األنشطة الداعمة للمنتج:- 2
جل دعم إنتاج كل أنواع المنتجات أو الخدمات، ویتوسع هذا المفهوم إلى خارج المؤسسة لیشمل أنشطة دعم أ

الزبونالزبون، التي تسمح للمؤسسة بالبیع إلى كل أصناف الزبائن وهذا النوع من األنشطة (سواء المتعلق ب
وأنشطة دعم الزبون ال تأخذ بعین االعتبار الحجم ،أو المنتج) مستقل أو ال یعتمد على اإلنتاج وحجم المبیعات

.ومزیج اإلنتاج أو الخدمات المباعة والمقدمة للزبون

عن ذلك بصرف النظرو ،وهي أنشطة یتم تأدیتها لكل دفعة انتاجیة:یةدفعة اإلنتاجالأنشطة على مستوى - 3
برمجة االنتاج.و اآلالتمن األمثلة عن هذه األنشطة تهیئة وتجهیز و ،عدد وحدات االنتاج الخاصة بكل دفعة

كلیة، وهي ورةبصؤسسةهي األنشطة التي یتم أداؤها لدعم عملیات المو :ككلؤسسة مرتبطة بالمأنشطة - 4
.عملیة تقدیم المنتجات أو الخدمات ممكنةأنشطة عامة ومشتركة توفر البنیة التحتیة االداریة التي تجعل من

....الخ.من األمثلة علیها رواتب ادارة التخطیط، اهتالك المعداتو 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،(ABC)مالمحنظام تكالیف األنشطة أساسیات و ، محمود منصور شبل موسى: 9: مرجع سابق، صرانیاغضابراجع: )1(
.80،  خلیل ابراهیم عبد اهللا شقفة: مرجع سابق، ص7، ص2008كلیة التجارة، جامعة األزهر، مصر، 
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بالمؤسسةأنشطة مرتبطة 
ككل

األنشطة الداعمة للمنتج

أنشطة على مستوى الدفعة 
اإلنتاجیة

أنشطة على مستوى الوحدة

تكالیف اداریة

تكالیف االضاءة والتدفئة

تكالیف صیانة المباني

تكالیف هندسة العملیات

تكالیف تصمیم المنتجات

تكالیف تحسین وتطویر المنتج

تكالیف اعداد و تجهیز اآلالت

تكالیف اوامر الشراء

تكالیف الفحص

تكالیف المواد المباشرة

تكالیف العمل المباشر

تكالیف الطاقة

بالمؤسسة): تصنیف األنشطة التي یتم تحدیدها 3الشكل(

.82،صخلیل ابراهیم عبد اهللا شقفة: مرجع سابق:المصدر

:سمت الىقفانه یظهر لنا أهم األنشطة التي یتم تحدیدها داخل المؤسسة حیثسابقالمن خالل الشكل

علىأنشطة، اإلنتاجیةالدفعةمستوىعلىأنشطة، للمنتجالداعمةاألنشطة، ككلبالمؤسسةمرتبطةأنشطة
، حیث ترتبط األنشطة السابقة بالتكالیف الخاصة بها، فمثال للمنتجالداعمةاألنشطة، اإلنتاجیةالدفعةمستوى

والتكالیف األخرى ،االداریةالخاصة بها مثل التكالیفاألنشطة المرتبطة بالمؤسسة ككل ترتبط بالتكالیف
ءة ...كتكالیف االضا
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ثالثا: المخرجات

یتم على أساسها بینهماأو مزیجالوقتأو الخدمةأومي للمنتجوحدة قیاس كتعرف المخرجات على أنها: "
تتخذ وحدة و ج متشابه،تمنمجموعة أوویمكن أن تأخذ شكل أمر انتاجي أو دفعة انتاجیة تحدید التكالیف، 

1."الخدمة قیاسا نقدیاالتكلفة أساسا لقیاس تكلفة المنتج أو 

2."أي منتج محدد، أو خدمة معینة تتولد من استنفاد الموارد":كما یمكن تعریف المخرجات بأنها

رابعا: مسببات التكلفة

. أو " أي عامل سببي "أي حدث یتسبب في تغییر على مجموع تكلفة النشاطیعرف مسبب التكلفة على أنه: "
3.للنشاط"یزید في التكالیف الكلیة 

ومن أمثلة مسببات التكلفة ما یبینه الجدول التالي:

): مسببات التكلفة2جدول(

مسبب التكلفةالنشــــاط
عدد دورات اإلنتاججدولة اإلنتاج
عدد أوامر الشراءطلـب المواد
عدد مرات تورید المواداستـالم المواد
عدد مرات المناولةمناولـة المواد
عدد مرات اإلعدادإعداد اآلالت
ساعات تشغیل اآلالتتشغیل اآلالت
عدد مرات الصیانةصیانة اآلالت
عدد مرات التفتیشرقابة الجودة

عدد األوامر المسلمة للعمالءتعبئة المنتجات
الوقت المستنفذ من رجال البیعترویج المبیعات

المؤسسات االقتصادیة ودوره في تحسین األداء، مجلة العلوم اإلنسانیة، : قورین حاج قویدر، نظام مراقبة التسییر في المصدر
.2008، 37جامعة الشلف،  السنة الخامسة، العدد 

(دراسة تطبیقیة بالجامعة االسالمیة ) في الجامعات الفلسطینیةABCایطار مقترح لتطبیق نظام التكالیف المبني على األنشطة(صالح مجدي عدس: 1
.28، ص2007غیر منشورة، قسم المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة االسالمیة، غزة، )، رسالة ماجستیربقطاع غزة

، ترجمة الهیئة السعودیة للمحاسبین االرشادات الدولیة للممارسة الجیدة تقویم نظم التكالیف في المنشآت وتحسینهااالتحاد الدولي للمحاسبین: 2
.51، ص2011السعودیة، القانونیین،

.120ص ، ماهر موسى درغام، خلیل ابراهیم شقفة: مرجع سابق3
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یتبین لنا أن هناك عالقة ترابط بین مسببات التكلفة وبین عملیة القیام بالنشاط، فمثال السابقمن خالل الجدول 
اعدادها.فان اعداد اآلالت مثال یترابط مع عدد مرات 

)1(:یمكن تقسیم مسببات التكلفة إلى نوعین أساسینأنواع مسببات التكلفة: 

:ثالث اصنافإلىقسمت :التكلفة حسب مراحل طبیعتهاسبباتم-1
كعدد اعداد ،النشاطبالقیامعدد مرات سبباتوتحسب هذه الم:االجراء(موجهات)النوع األول: مسببات

اآلالت.

من كما یمكن أن تكون أقل دقة أیضا، كونه یفترض نفس المقدار، ،أقل كلفةالمسبباتویكون هذا النوع من 
سیؤدي الى سببات وبالتالي فان استخدام هذه الم، في كل وقت ینجز فیه النشاطةكون مطلوبالتي تالموارد

المنتجات التي تحمیلو ر من النشاط بكلفة أقل من الالزمتحمیل المنتجات أو الخدمات التي تتطلب وقتا أكب
یمكن استخدامها عندما تكون المخرجات سبباتمثل هذه المالنشاط بكلفة أكثر من الالزم، و تتطلب وقتا أقل من

تستخدم نفس المقدار من األنشطة.

یجب و ام بالنشاط، كساعات اعداد اآلالتوتمثل مقدار الوقت الالزم للقی: فتریةسبباتالنوع الثاني: م
عندما یكون هناك اختالفات كبیرة في المقادیر المطلوبة من األنشطة للمنتجات سبباتالنوع من الماستخدام هذا 

أو الخدمات المختلفة.
:وتمثل الحصة المستخدمة من الموارد لكل وقت ینجز فیه وة):لق(االكثافةسبباتمالنوع الثالث

كلفة ولكنها تمتساویة الأو ساعات النشاط تكوناد المكائنات الفتریة تفترض أن كل ساعات اعدسببمالفالنشاط،
كالعمال الماهرین أو المعدات غالیة الثمن التي قد تتطلبها بعض اإلعدادات وال ،ال تعكس المتطلبات األخرى

یتطلبها البعض األخر.
التكلفة حسب مراحل تخصیصها: مسببات- 2
ف األنشطة یلتكاالمدخالت الى مجمعات تكالیف یتم تتبع هذه المرحلةفي المرحلة األولى: سبباتم

تسمى مسببات هذه و ، وهذا بغرض تحقیق الدقة في تسجیل الكلفلتحدید المقدار المرتبط بكل مجمع كلفة نشاط
المرحلة بمسببات الموارد.

كلفة المواد المستهلكة عن طریق كل نشاط، وتتبعها لمجمع تعد عملیة تحدید بالمرحلة الثانیة: سبباتم
بحسب النهائیة،ةكلفتاألنشطة ألهداف التكالیفالنشاط باستخدام مسببات األولى، یتم تخصیص كلفةت

كلفة التي لها عالقة سببیة قویة بكلفة النشاط.تالسبباتاستهالكها أو طلبها من تلك األنشطة وذلك باستخدام م

(دراسة تطبیقیة في معمل مثلجات تحدید التكالیف على أساس األنشطة ودوره في اتخاذ القرارات االداریةمیثم مالك راضي، مجبل دواي اسماعیل: )1(
.2011العراق،،24العدد الخفاجي في محافظة النجف األشرف) مجلة التقني،
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مجمعات تكلفة النشاط::خامسا

مجموعة األعمال المتجانسة التي تؤدي داخل وحدة النشاط لتحقیق هدف محدد : "ویقصد بمجمع التكلفة
حیث إن هذه األنشطة هي التي تستهلك موارد والمنتجات النهائیة،وهي حلقة الوصل بین موارد المنظمة 

1."إنجاز المنتج النهائي من سلع وخدماتأجلالمنظمة من

أنشطة متجانسة بتجمیعتتعلق مجمعات التكلفة ":أنالقانونیین)ویرى ( المجمع العربي للمحاسبین 
یمكن تجمیع أنشطة مسبباتها فمثالحد، وذلك اختصارا لعدد األنشطة و تخضع في مجموعها لمسبب تكلفة وا

برمجة االنتاج في وعاء تكالیفي واحد باعتبار أن تكالیف هذه األنشطة ترتبط ارتباطا وثیقا بمسببالصیانة و 
2."تكلفة واحد وهو ساعات عمل اآلالت

(ABC)المطلب الرابع: أهمیة نظام التكالیف على أساس األنشطة

ان لنظام التكالیف على أساس األنشطة أهمیة كبیرة على تكلفة المنتجات، وتحدیدها بأكثر دقة، لذلك  سوف 
)3(نقوم بإبراز هذه األهمیة فیمایلي:

مقدار و سببات التكلفة التي تؤثر في حجمتحدید مالالزمة لتحقیق األنشطة، و لمواد اتحدید األنشطة و -1
؛استغالل كل  مورد  داخل  كل نشاط لتحقیق خطة أو موازنة معینة

لكتالمؤسسة وتحمیل تقوم بهااألنشطة التيتكالیف طریق قیاسعن المنتج بأكثر دقةقیاس تكلفة-2
؛التكالیف على المنتجات باستخدام مقاییس تعبر عن احتیاجات تلك المنتجات من األنشطة المختلفة

تتصف بالموضوعیةعلومات حول التكالیف أكثر دقة، و یوفر نظام التكالیف على أساس األنشطة م-3
لتسعیر، وقرارات تقدیم ااألنشطة المختلفة، مثل قراراتو ،باإلنتاجقرارات أفضل متعلقة تمكن االدارة من اتخاذ

خدمة جدیدة، تحدید مستویات االنتاج واختیار قنوات التسویق والتوزیع، و قرارات تتعلق بكیفیة أداء منتج أو
ذلك من خالل الغاء أو دمج أو اعادة تنظیم ة، اعادة تصمیم عملیات المؤسسة و األنشطة بطرق أكثر كفاء

؛أنشطة معینة، واعادة تصمیم المنتج النهائي
ین، نتیجة التخاذ قرارات یتیح هذا النظام  لإلدارة  معرفة حجم التغیرات التي تطرأ على خدمات نشاط مع-4

ج واتباع أسالیب تكنولوجیة اجراء تعدیل في تصمیم المنتسینات على العملیات االنتاجیة، و مثل ادخال تحمعینة،
. حدیثة

.224سالم عبد اهللا حلس: مرجع سابق، ص1
(دراسة تطبیقیة في بلدیات قطاع غزة)، رسالة )ABBمدى توفر مقومات تطبیق نظام الموازنات على أساس األنشطة(محمد عبد اهللا محمود أبو رحمة: 2

.54، ص2008الجامعة االسالمیة، غزة، ، كلیة التجارة، التمویلماجستیر غیر منشورة، قسم المحاسبة و 
.99-98سالمي یاسین: مرجع سابق، ص)3(
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)ABCاألنشطة (تطبیق نظام التكالیف على أساس المبحث الثالث:

ان تصمیم أي نظام للتكالیف یعتمد بدرجة أساسیة على طبیعة الوظائف والعملیات االنتاجیة، بحیث 
تغییر في نظام أن یصاحبهالمصمم مع طبیعة تلك العملیات، وبذلك فان أي تغییر فیها البد و الءم النظام یت

.التكالیف المعتمد

)ABCعلى أساس األنشطة (نظام التكالیف تصمیم المطلب األول: 

)1() یتم من خالل المراحل التالیة:ABCان تصمیم نظام (

المرحلة األولى: التخطیط

االعداد لهذا النظام، حیث تعد مرحلة ، و ان أي نظام جدید یراد تطبیقه البد أن تسبقه مرحلة التخطیط
نظام واألمر ینطبق على،لهذا النظامتنفیذالو تصمیمالالتخطیط من المراحل المهمة في تحدید مدى نجاح 

حیث أن أهمیة هذه المرحلة تتركز في اعداد فریق ، ؤسسةمحاسبة التكالیف المبني على األنشطة في أي م
مناسب من أجل اعداد نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة، كذلك في هذه المرحلة یتم تحدید المشاكل 

مستوى المعلومات المطلوبة ، باإلضافة لهذا یجب تحدید نوع و هذا النظامالتي قد تواجه المؤسسة عند تطبیق
النظام الجدید، ویجب أن كذلك تطویر أسلوب عملها بما یتالءم و ألجل القرارات المتعلقة بمعالجة تلك المشاكل،

لب على أي وهندسة وانتاج، من أجل التغمن اداریین، مالیین،ؤسسةفي المیتكون الفریق من كافة االقسام 
دراسة شاملة لكافة المراحل الالحقة، ووضع صعوبات تواجه الفریق وفي هذه المرحلة یقوم الفریق المشكل بأعداد

...الخ من االجراءات التي تطبیق النظام عداد جدول زمني للتطبیق، ودراسة الجدوى من عملیة نطاق للنظام، وا
.تسبق عملیة التخطیط

األنشطةصنیف تو تحدیدالمرحلة الثانیة:

بحیث ،والقیام بتحلیلها تحلیال وظیفیافي هذه المرحلة یتم التعرف على مختلف األنشطة في المؤسسة،و 
بالتالي ادارتها.یسهل فهمها ومعرفتها و 

.منتج معینإلنتاجیمكن تحدید عدد كبیر من األنشطة الالزمة و 

التطبیق ونموذج -نظام محاسبة التكالیف المبني على األنشطة في الشركات الصناعیة في األردن وعالقته باألداء الماليراجع: عمر محمد هدیب: )1(
2009والمصرفیة، عمان،اسبة، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، االكادیمیة العربیة للعلوم المالیة أطروحة دكتوراه غیر منشورة، قسم المح-مقترح للقیاس

، المحاسبة المالیة، محاسبة التكالیفعطیة، محمد محمود عبد ربه محمد: ، وهاشم أحمد58اهیم المسحال: مرجع سابق، صمیر ابر أو ،56-55ص
، المحاسبة عن تكالیف األنشطة، ومحمد صالح: 17: مرجع سابق، صرانیاغضاب، و 322ص،2000الجامعیة، اإلسكندریة، المحاسبة اإلداریة، الدار

www.infotechaccountant.com/phpBB2/index.php ،15-02-2003 ،15:20.
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): بعض األنشطة الرئیسیة لشركة صناعیة3جدول(

التوصیفالنشاط
ادارة المواد

تشغیل أوامر الشراء.1
التعاقداتمام عملیات المفاوضات و .2
استالم المواد.3
فحص المواد المستلمة .4
تشغیل ومعالجة حسابات الموردین.5

تحدید الكمیات المطلوب شراؤها- 
تحدید توقیت الحصول على المواد

توقیع العقودالتفاوض مع المورد و - 
المستلمة ومراجعة الكمیاتتسجیل المواد - 
تحدید مستوى جودة المواد المستلمة- 
استكمال المستندات الالزمة واتخاذ اجراءات - 

السداد

العملیاتادارة
صیانة و اصالح اآلالت و المعدات.1
الرقابة على الورش.2
صیانة الخدمات والمهمات االنتاجیة.3

صیانة واصالح اآلالت ومعدات االنتاج القائمة- 
على العمالة االنتاجیة وكمیات االنتاجاالشراف- 

تخطیط المصنع وصیانة التسهیالت االنتاجیة- 
ادارة االنتاج

التنبؤ بالمبیعات.1

جدولة االنتاج.2

ادارة ومتابعة االنتاج.3
ادارة المخازن.4
المواد تحت التشغیل.5

األجل فيالقیام بأعمال التنبؤ بالمبیعات- 
القصیر

لطلبات العمالءاعداد جداول االنتاج وفقا - 
تجمیع  بیانات االنتاج على مستوى القسم - 

االنتاجي
التأكد من كفایتهمتابعة المخزون المتاح و - 
ادارة ومتابعة المواد تحت التشغیل- 

.59- 58صامیر ابراهیم المسحال: مرجع سابق، :المصدر

: تحدید مسبب التكلفة لكل نشاطالثالثةالمرحلة

عالقة السبب ذلك انطالقا من، و األنشطةیتم تحدید مسبب واحد أو أكثر لكل نشاط من 
ات التكلفة مقاییس سببغالبا ما تكون مو ،بین احداث التكلفة نتیجة ذلك التغیربین تغیر مسبب التكلفة و النتیجة و 

ت طلب مرات شحن المواد، عدد مرامثل ساعات عمل اآلالت، عدد مرات اعداد اآلالت، عدد ،كمیة عددیة
اختبار الصالحیة أو تطابق المواصفات.المواد، عدد ساعات الفحص و 
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المرحلة الرابعة: تحدید تكلفة األنشطة

ویتم یتطلب تحدید تكلفة النشاط حصر تكالیف الموارد، التي تستهلك بمعرفة كل النشاط خالل فترة معینة،
الموارد على األنشطة من خالل فحص العالقة السببیة بین استخدام الموارد تتبع التكالیف الخاصة باستخدام

ومخرجات كل نشاط، والمحور الرئیسي  لتحدید هذه العالقة السببیة، هو مقیاس النشاط (مسبب التكلفة)، والذي 
لنشاط.یكون مقیاسا هاما لكل مقدار یتم استخدامه من عوامل اإلنتاج (الموارد) لكل وحدة مخرجات من ا

تجمیع التكالیف بمراكز األنشطةالمرحلة الخامسة:

والتي تضم مجموع األنشطة ،المرحلة تجمیع األنشطة المختلفة بمراكز األنشطة الكلیةیتم بهذه
:المتجانسة حیث یتحقق هذا التجانس من خالل

حدوثها عامل : ویقصد بها انه مجموعة معینة من األنشطة تسبب في وجود مسبب تكلفة مشترك- 
قد تتعارض والهیكل التنظیمي السلمي الوظیفي المعروف مشترك حیث تشكل هذه األنشطة المتجانسة عملیة

.وذلك عند تجمیع األنشطة المنتمیة إلى وظائف مختلفة بالمؤسسة،تقلیدیا
نتج نفس وحدة العمل لحساب سعر تكلفة الماألنشطة التي تستعمل: یجب تجمیع وحدة عمل مشتركة- 

.النهائي في مجمع أنشطة مشترك

في الجدول مصفوفة (األنشطة، مسببات التكلفة) كما هو موضحمنهجیة یفضل استعمالوكطریقة أكثر
التالي:

): مصفوفة (األنشطة، مسببات التكلفة)4جدول(

األنشطـة

مسببـات التكلفة

5نشاط 4نشاط 3نشاط 2نشاط 1نشاط

××طلبیات العمالءعدد 
عدد طلبیات الشراء

×عدد العمال
×××عدد ساعات العمل
×عدد سالسل المنتج

.17: مرجع سابق، صرانیاغضاب: المصدر
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یتم تجمیع یظهر لدینا مجموعة من األنشطة ومسببات التكلفة، حیث انهمن خالل الجدول السابق
، وهذا ما یطلق علیه اسم مجمع األنشطة.واحداألنشطة التي تشترك في مسبب تكلفة

المنتجاتالىكلفةالالمرحلة السادسة: تحدید 

حصر و ،تحدید التكالیف المباشرة لهاو ،التكلفةكغرضتم اختیارهابعد أن یتم تحدید المنتجات التي
فانه یتم اختیار أساس تخصیص مالئم لها، الرئیسیة التي تسببها، و وبیان األنشطة ، التكالیف غیر المباشرة

من خالل تحدید مسببات ؤسسةاستنادا الى ما تستهلكه من موارد المعلى كل نشاط هذه التكالیفتخصص
حدات التكلفة على مستوى النشاط، حیث یتم تقسیم التكالیف غیر المباشرة في كل مجمع تكلفة نشاط على و 

مسبب التكلفة العائد للنشاط. 

:یليبعد ذلك یتم تحدید كلفة المنتج وفقا لما

 حساب المعدل بالوحدة لكل أساس تخصیص تكلفة، العتماده كأساس لتخصیص التكالیف غیر المباشرة
: ل خاص بمجمع النشاط وتحسب كمایليللمنتجات، وهنا نحصل على معدل تحمی

:تحدید نصیب كل منتج أو أمر تشغیل من مختلف مجمعات التكلفة لألنشطة كما یلي
.حساب التكالیف غیر المباشرة التي تم تخصیصها على المنتجات

 التي تم تخصیصهاالتكالیف المباشرة وغیر المباشرة حساب مجمل التكالیف المنتجات بإضافة كافة.

التكلفةلمسبباتالوحدویةالتكالیفمجموع+ للوحدةالمباشرةالوحدوي= التكالیفالتكلفةسعر

)= اجمالي تكالیف النشاط/اجمالي عدد وحدات التكلفةموجه(التكلفةمسببتكلفة الوحدة الواحدة من 
الكلفة للنشاطمسبب

مجموع ما استهلكه المنتجxنصیب المنتج من تكالیف كل نشاط= معدل مجمع النشاط 
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ABCمراحل عمل نظام :)4شكل(

19صسابق،مرجع:رانیاغضاب: المصدر

فانه یظهر لنا نوعین من التكالیف، التكالیف المباشرة، والتكالیف غیر المباشرة، حیث من خالل الشكل
أن تخصیص التكالیف المباشرة یكون مرتبطا مباشرة بالمنتج.

A6  A7  A8

مجموع التكالیف

التكالیف المباشرةالتكالیف غیر المباشرة

1القسم 2القسم 3القسم 

A3  A4   A5A1    A2

1مركز تجمیع 2مركز تجمیع 3مركز تجمیع 

1المنتج2المنتج 3المنتج 

تكالیف األقسام  تقسم الى 
تكالیف على أساس النشاط 

تجمیع التكالیف

ربط التكالیف بالمنتجات 
بواسطة مسببات التكلفة

المنتجاتتستهلكاألنشطةتستهلكالموارد
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بالتكالیف غیر المباشرة، حیث یظهر لنا الشكل نظام التكالیف على أساس النشاطیختصفي حین 
في البدایة یتم تحدید التكالیف غیر المباشرة التي حیث الخطوات التي یمر بها هذا النظام من أجل تطبیقه، 

تخص األنشطة ومراكز األنشطة، وكذا تحدید التكلفة الخاصة نشاط، بعد ذلك یتم تجمیع هذه األنشطة في 
هذا خیرا یتم تحمیلها على المنتجات و نشاط، والتي بدورها تضم نشاط أو عدة أنشطة، وأمراكز التجمیع حسب ال

التحمیل یكون وفق مسببات التكلفة لكل نشاط. 

حیث أن من خالل العالقة (تستهلك)األنشطة ترتبط فیما بینها،كل من المنتجات و الى ذلك فان باإلضافة
المنتجات تستهلك األنشطة، واألنشطة بدورها تستهلك الموارد.

)ABCاستخدامات نظام التكالیف على أساس األنشطة (المطلب الثاني: 

،المجاالترئیسیا في العدید من هاما و یلعب نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة دورا
الصحة لذلك تخطى استخدامه كنظام لمعالجة والتي تتسم بالدقة و ،من خالل المعلومات التي یوفرهاوذلك 

)1(التكالیف لیشمل العدید من المجاالت األخرى نذكر منها:

ان نظام محاسبة التكالیف على المبني على أساس األنشطة یساعد على تحقیق : تخصیص التكالیف-1
الى تحقیق هذه المیزة هو دقة تخصیص التكالیفحد العوامل التي تؤدي أالمیزات التنافسیة للمؤسسة، حیث أن 

الدقة في حساب تكلفة المنتجات والخدمات.، وهذا ما یؤدي لتحقیق العدالة و 
ا هاما في یلعب دور على أساس األنشطةان نظام محاسبة التكالیف : خدماتتسعیر المنتجات أو ال-2

یساعد على توفیر معلومات دقیقة تساعد االدارة في كما الخدمات بشكل دقیق ومضبوط، قیاس تكلفة المنتجات و 
وضع سیاساتها التسعیریة. 

یلعب نظام التكالیف المبني على أساس األنشطة دورا فعاال، من خالل توفیر المعلوماتاتخاذ القرارات:- 3
تنفیذیة، ام عملیة اتخاذ القرارات المناسبة، سواء كانت قرارات المناسبة التي تساعد المدیرین فيالدقیقة و 

استراتیجیة.
قد یكون مكلفا نوعا ما، اال انه تطبیق نظام التكالیف المبني على أساس األنشطة ان تخفیض التكلفة:- 4

یسعى الى استبعاد تلك األنشطة التي ال تضیف اي قیمة للمؤسسة، كما یعمل على اختیار األنشطة األقل تكلفة 
، باإلضافة الي ، مما یؤدي الي تخفیض التكالیفالنشاطتؤدي نفسوهذا خاصة في وجود عدة أنشطة تنافسیة  

وذلك من خالل اعادة هیكلة تنفیذ هذا النشاط أو تدریب العمال ،تقلیص الوقت والجهد المطلوبین للقیام بالنشاط
أو بأي طریقة كانت.

الرقابة لتحقیق األهداف لتقییم األداء ووسیلة للتخطیط و : تستخدم الموازنات كأساستطویر الموازنة- 5
مصداقیة وهذا ما یوفره نظام محاسبة التكالیف ا یتطلب توفر معلومات أكثر دقة و المستقبلیة، لهذا فان اعداده

.100-99أمین بن سعید: مرجع سابق، ص1
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باإلضافة الى تعدد األنشطة التي تعد الموازنة لها من جهة، واستنادها الى مسببات التكلفة على أساس األنشطة، 
هة أخرى.كأساس تبنى علیه الموازنة من ج

ان نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة یزود االدارة  تصمیم المنتجات أو الخدمات الجدیدة: - 6
تقدیم و هذا ما یساعدها على اتخاذ قرارات أفضل فیما یخص تصمیم،بمعلومات حول مسببات التكالیف

أو ازالة عدیدة كالربحیة والتسعیر واضافةالمنتجات والخدمات الجدیدة ورسم سیاسات تسویقیة في مجاالت
خطوط انتاج أو نقاط تسویق بعیدة .

، فان نظام محاسبة ل هدف التكلفة األول بالنسبة لهاكون أن المؤسسة تعتبر العمیتحلیل ربحیة العمیل: -7
على دقة تخصیص تكالیف التسویق، والبیع على العمالء، وخطوطالتكالیف على أساس األنشطة یساعد

بالتالي یمكن االدارة من تحلیل ربحیته مما یخلق تفهم أكثر لها، هذا ما یساعد على تسطیر سیاسات التوزیع، و 
.تعظیم األرباح

غیر نشطة معلومات متنوعة مالیة و یوفر نظام محاسبة التكالیف على اساس األقیاس األداء وتحسینه:-8
احكام الرقابة األنشطة، و و یساعد على تحسین توجیه األفراد مقاییس لألداء بماكوهذه المعلومات تعد، مالیة
األساسومن ثم تسییرها بكفاءة بما یحقق أهداف المؤسسة، حیث تعتبر عملیة تحسین األداء بمثابة ، علیها

حتیاجات الباإلضافة الى أنه یساعد المؤسسة في تفهم أكثر تكالیف على أساس األنشطة لنظام محاسبة ال
لتدعیم موقف الرقابة نفس السیاق یستخدم نظام محاسبة التكالیف المبني على أساس األنشطة العمالء، في 

الذي یعتبر مقیاسا لحجم النشاط و أداة لقیاس أداء النشاط من خالل استخدام مسبب التكلفة، و و بیاناتها 
و الرقابة علیه.

أساس النشاط: أسباب اللجوء إلى نظام التكالیف علىلثالمطلب الثا

)1(أسباب اللجوء إلى نظام التكالیف على أساس النشاط أربعة هي:

صممت لخدمة المحاسبة المالیة : حیث أن محاسبة التكالیف قصور في الممارسة المحاسبیة.1
، حیث ال تتطلبللفترة التالیة (المخزون)المرحل واإلنتاج،التاملتحدید تكلفة اإلنتاجفي توفیر معلومات 

(GAAP) التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وبین المنتجات الفردیة طالما أن عملیة بین سببیة وجود عالقة
لكن أن ، وبما یفي بمتطلبات إعداد التقاریر والقوائم المالیةالتخصیص تتم بعدالة وبدقة على المستوى التجمیعي

.هذا ال یعنى عدم دقة تلك النظم التقلیدیة 
الطرق و الى ضرورة اعادة تسعیر منتجاته زیادة المنافسة تدفع المؤسساتالمنافسة:زیادة حدة.2

التقلیدیة لم توفر هذا الغرض، بل أنها شوهت تكلفة وحدة المنتج مما دفع المؤسسات الى اتخاذ نوعین من 
االجراءات من خالل تبني نظام التكالیف على أساس األنشطة لزیادة ربحیتها وهما:

، رسالة دكتوراه غیر اإلدارة على أساس النشاط وتداعیاتها على إدارة العملیات التشغیلیة/ترجمة الفصل الرابع التكلفةمحمد محسن عوض مقلد: ) 1(
.6-5، ص2010-2009منشورة، قسم المحاسبة والمراجعة، كلیة التجارة ، جامعة قناة السویس، اإلسماعیلیة، 

 (GAAP): Generally Accepted Accounting Principles. المتعارف علیهاالمعاییر المحاسبیة 
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تسعیر المنتجات بحیث ترفع أسعار المنتجات التي تستهلك أنشطة أكثر وتخفض من أسعار إعادة - 
على أساس النشاط من خالل تحلیل وهو ما یحققه نظام التكالیف، المنتجات التي ال تستهلك نفس القدر

.األنشطة ومقدار استهالكها للموارد المتاحة ثم معرفة احتیاجات المنتجات من هذه األنشطة
من خالل تغییر تشكیلة المنتجاتحث االدارة عن الطرق التي تقلل بها استهالك الموارد وهذاب- 

بمعنى زیادة كفاءة أداء أو تشكیلة العمالء، أو تقلیل الموارد المستهلكة لتصنیع التشكیالت الحالیة من المنتجات، 
أو تنمیط المنتجات حتى مكونات مشتركةاألنشطة وقد یعنى ذلك إعادة تصمیم المنتجات بحیث تشتمل على 

أخر مرحلة إنتاجیة بمعنى تقلیل عملیات التغییر الهندسي في مواصفات المنتجات ، تقلیل عملیات إعداد اآلالت 
.، تحسین ترتیب معدات المصنع  وقد یعنى تنفیذ برامج التحسین المستمر لتعزیز وزیادة الجودة

دى یؤ في المواصفات االختالفاتوزیادة إن تنوع المنتجات: التنوع واالختالف بین المنتجات.3
هالك كل والجهد ومستوى استیؤدى إلى اختالف األنشطة من حیث الحجم هذا ما ،إلى تعقد عملیات التصنیع
یوجد عالقة الذي، لذا كان ال بد من اللجوء إلى نظام التكالیف على أساس األنشطةمنتج من األنشطة المتاحة
.نشطة المستهلكة للموارد المتاحةسببیة بین المنتجات واأل

)ABC(نشطة: مزایا وعیوب نظام التكالیف المبني على أساس األ رابعالالمطلب

أوال: المزایا

)1() فیما یلي:ABCیمكن تلخیص مزایا نظام التكالیف على أساس األنشطة (

نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة یحسن مقاییس األداء، ویزید من فعالیة في مجال التخطیط -1
واعداد الموازنات التخطیطیة، باإلضافة لهذا فانه یطور نظام المعلومات الخاصة بالتكالیف وكذا 

تسعیراالت المع المساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل خصوصا في مجالمعلومات االداریة 
؛و المزیج السلعي

أساس األنشطة على تحلیل األنشطة الى أنشطة تضیف قیمة للمنتج على نظام التكالیفیساعد تطبیق -2
؛و أخرى ال تضیف قیمة مما یساعد على استبعاد أو تخفیض حجم األنشطة

مقارنة بنظام التكالیف التقلیدي لتخصیص التكالیف غیر المباشرة ) ABC(فعالیة الدور الرقابي لنظام-3
طالما انه یأخذ بعین االعتبار التوقیت المبكر للتحكم في األنشطة وقبل االنتهاء من عملیة اإلنتاج 

؛االنحرافاتاكتشافمر الذي یزید من إمكانیةأو تقدیم الخدمات النهائیة األ

محمد وفي عباس الشمري: و ، 693-692،  صمرجع سابقماهر موسى درغام، ، و 41-40أبو رحمة: مرجع سابق، صراجع: محمد عبد اهللا محمود)1(
على اساس األنشطة) مدخل الكلفة سة مقارنة بین المدخل التقلیدي و (درامدخل الكلفة على أساس األنشطة و دوره في تحدید المزیج االنتاجي األمثل)(

.9-25ص، 2009العدد الثالث والعشرون، العراق،المجلة العراقیة للعلوم االداریة،
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أن المنتجات الذي یقول منطق ال)، والذي یعتمد أساسا على ABC(نظامحسب باالنحرافات تحلیلان -4
عالقة حقیقیة یتم على أن األنشطة هي التي تستهلك الموارد، انما یعتمد في ذلك تستهلك أنشطة، و 
؛مسببات التكلفةها علىالتعرف من خالل

أن یستعمل تقویم المخزون علیه یمكنو امتصاصها من قبل المنتجات،التكالیف تمأن جمیع أنه یضمن-5
ألغراض القوائم المالیة.

ثانیا: العیوب 

بالرغم من أن نظام التكالیف على أساس األنشطة  یمتلك المزایا التي ذكرناها سابقا اال أنه یوجد بعض 
)1(هذا النظام و نذكر منها:العیوب التي یواجهها 

) ال یقضي على مشكلة التخصیص ABCنظام التكالیف على أساس األنشطة (ان استعمال -1
العشوائي للتكالیف غیر المباشرة، فمثال یكون هناك صعوبة في توزیع بعض التكالیف غیر المباشرة 

لبعض األنشطة مما یؤدي الى عدم تحدید مسببات التكلفة لصعوبة نظرا على األنشطة المختلفة 
؛تكالیف المنتجاتدقة 

القرارات في األجل الطویل بینما اتخاذ ) على ABC(اساس األنشطةیرتكز نظام التكالیف على -2
؛التخطیط في االجل القصیر، و تحتاج المؤسسة الى اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة

،منافع النظامو الحاجة الى اقناع االدارة بأهمیة و ،تعقد االجراءات وصعوبة الوصول الى المعلومات-3
كما أن تحدید أنشطة المؤسسة بدقة ووضوح یعتبر من ،ن العاملینمع بطئ االستجابة من المدیری

؛أهم التحدیات التي تواجه ذلك النظام
ونجاحه مرتبط بقبول المستخدمین ،عوامل لنجاحه وٕابراز فعالیتهعدة تطبیقه مكلف ومعقد یتطلب -4

؛یقاومون النظام على انه تهدید الستقاللهمداخل المؤسسةللنظام، فبعض األفراد
بین رضا و ) في توضیح العالقة بین األنشطةABC(ال یساهم نظام التكالیف على أساس األنشطة-5

ؤسساتالعامل المشترك لجمیع المف الرئیس و حیث أن هذا األخیر یعد بمثابة الهد،المستهلك
؛الهادفة للربح

وهذا ال ، أن العالقة بین األنشطة واستهالك الموارد على أنها خطیة مطلقة وأكیدةABCیرى نظام -6
یعني أن األنشطة اإلضافیة تفضي إلى تكالیف إضافیة ومستویات النشاط المنخفضة تتضمن 
تخفیضات في التكلفة لكن هذا من غیر الممكن عملیا ولیس من واقع التكالیف وبالتالي فالعالقة غیر 

یة).خطیة (طرد

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم مدى تطبیق أسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة في البنوك الوطنیة العامة في قطاع غزة،أحمد أبو حسن: راجع:)1(
.24: مرجع سابق، صغضاب رانیا، 53، ص2009/2008المحاسبة والتمویل ، كلیة التجارة، الجامعة االسالمیة، غزة، 



نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطةالفصل األول:

27

خالصة الفصل األول

المنتجةمؤسساتالدخلتورغباتهالفردحاجاتلتطورنتیجةأنه یمكن القول من خالل هذا الفصل
األسعارلتخفیضالسلیمةالقاعدةهوالتكلفةتخفیضفكاناألسواق،تقاسمعلىوالصراعالمنافسةمجال

التخصصمجالودخولالعملوتقسیماإلنتاجوسائلتطویرتطلبوهذا،بنجاحالمنافسةهذهمنوللخروج
سیرعنداخلیةوبیاناتمعلوماتإلىبحاجةاإلدارةأصبحتحیث التكالیف،عناصرعلىالرقابةوتشدید
.التكالیفتتناولبحیثالعمل

نظام التكالیفومن هنا جاء ،هذا ما أدى للبحث عن نظم لمحاسبة التكالیف لمواجهة ما یحیط بها
یعد من أحد نظم التكالیف الحدیثة الهامة ذلك لما یوفره من معلومات، وبیانات دقیقة اذ ،على أساس األنشطة

ذا أهمیة كبیرة في األنشطةأساسعلىالتكالیفنظامالیه االدارة، اذ یعتبر استخدام وهو ما تحتاج وواضحة، 
المختلفة.عدة مجاالت، كاتخاذ القرارات
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تمهید:

توزیعكیفیةعلىللحكمأساساالسوقاقتصادیاتاعتمدتهاالتياألداءمقاییسأفضلمنالربحیعتبر
المختلفةالماليالتحلیلبأدواتاالقتصادیاتهذهاستعانتوقدالمختلفة،االستثمارأوجهعلىالمتاحةالموارد
لمواطنالدقیقالتحدیدعنعجزهااألدواتهذهعلىأخذلكنأوضاعها،وسالمةمؤسساتالربحیةعلىللحكم

الذيالتعادلتحلیلاستعمالفكانالتحدید،هذافيدقةأكثرألدواتالحاجةأوجدمماالمؤسسات،ضعف
وحجمالتكالیفقیمةبینالقائمةالعالقةأساسعلىلقیامهالتعبیر،ودقةبالبساطةاألدواتمنغیرهعنیتمیز

.والربحاإلنتاج

نظام التكالیف اتوكذا استخدام، تحلیل التعادلكل من الربحیة و من خالل هذا الفصل حاولنا أن نتناول و 
المؤسسة.تحسین ربحیةفي(ABC)المبني على أساس األنشطة 
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مفاهیم عامة حول الربح والربحیةاألول:المبحث 

إلیهایتطلعوغایةواستمرارها،لبقائهاضروريوأمرالمؤسسات،لجمیعأساسيهدفالربحیة
فياإلدارةكفاءةلقیاسهامةأداةأیضاوهيالمؤسسة،معتعاملهمعندالدائنونبهیهتمومؤشرالمستثمرون،

.بحوزتهاالموجودةالموارداستخدام

لربح لدخل المطلب األول: م

)1(كاآلتي:ونظریاتهیمكن توضیح مفهوم الربح و أنواعه

التيالتوزیعونفقات،اإلنتاجتكالیفإجماليوبینؤسسةالمإیراداتمجملبینالفرقهو''مفهوم الربح:أوال: 
.''الزبائنإلىوٕایصالهاوالخدماتالسلعمنامنتجاتهإنتاجفيؤسسةالمتكبدهات

الربح الى:ویمكن تصنیف . والتكالیفاإلیراداتبهاتقاسالتيالطریقةبحسبالربحیختلفأنواع الربح:ثانیا:

السلعمنالمباعةالمنتجاتوتكالیفالسنویةؤسسةالمأعمالرقمبینالفرقیمثلو : اإلجماليالربح
.إنتاجهاوتكالیفالمبیعاتسعربینالفرقإنهآخروبمعنىوالخدمات
مثل،ؤسسةالمتحملهاتالتيالنفقاتبعضمنهمخّفضاً اإلجماليالربحیعادل:الصافيالربح

. الموجوداتقیمتدنيلمواجهةالمخصصةواالحتیاطات،االهتالكاتمخصصات
الربحألن،السوقآلیةعملفيعیببسببؤسسةالمعلیهحصلتالذيالربحهو:اإلضافيالربح

للتكالیفتماماً مساویةالمبیعاتأثمانتكونبحیثالسوقفيالتامةالمنافسةتسودعندمااالنتفاءنحویتجه
.األراضيوریوعالمالرأسفائدةالعمل،أجر: اإلنتاجعواملعوائدتشملالتي

ثالثا: نظریات الربح

وكلطبیعتهم،كانتمهماالمؤسساتأصحابیتقاضاهالذيالربحتفسیرحاولتمتعددةنظریاتهناك
النظریاتهذهتتبناهالذيالمنطلقعنالنظربغض،االقتصاديللنشاطالمحركالدافعالربحتعدالنظریاتهذه
.الربحتفسیرفي

:اتجاهینإلىتنقسمالربحتفسیرومدارس

یتولدالربحأنأيتكلفتها،أسعارمنبأعلىوالمنتجاتالسلعلبیعنتیجةالربحنأیرى: األولاالتجاه
.التداولمجالفي

،)الربح(مطانیوس حبیب، )1(
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159601&m=1#-http://www.arab،07 -

03 -2013 ،12:34.
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اإلنتاجمجالفيأصالً یتشكلالربحبأنیرى:الثانياالتجاه.

:یليكماالربحتناولتالتيالنظریاتبعضتوضیحویمكن

منمتمیزاً نوعاً الرأسمالیةالمشروعاتأصحابالنظریةهذهأنصاردیع:الرأسماليعمللقاءالربح-1
العالياألجرمننوعاً علیهیحصلونالذيالربحیكونوبذلكوٕادارتهاإلنتاجتنظیمفيوظیفتهمتكمنالعاملین

.المتمیزعملهملقاء
إنتاجأليالمالزمةالمخاطرةعنتعویضاً الربحیعدالنظریةهذهبحسب:المخاطرةعنتعویضالربح-2
الخسارةوٕاماوالربحالنجاحفإمااختیار،أيخطأأوصحةوحدهالسوقیقررإذ،السوقاقتصادفيیجري

.للخسارةتعرضهمإمكانمقابلتعویضاً المؤسساتأصحابیجنیهالذيالربحیكونوهكذا. واإلفالس
تنظیمتنفیذنتیجةإالالواقعفيلیسالربحأنالنظریة،هذهأصحابیرى:واالبتكارالتجدیدثمنالربح-3
هذهبحسبالربحیكونوهكذا. التجدیدهذالقاءمكافأةعلىیحصلأنیجبممنظالفإنوبالتالي. جدید

العملإنتاجیةمعهفتزداداإلنتاجمجالفيیدخلهوالذياالبتكار،وهوعلیهیسیطرالحتكارثمناً النظریة
.المادیةالخبراتإنتاجویزداد
،العملوهوواحدمنشأإلىاإلنتاجعواملكلالماركسیةالنظریةتعید:الماركسیةالنظریةفيالربح-4
أيتعطيالوالطبیعةواألرضقاسابعمالاإلنتاجلیسالعملوموادواألدواتاآلالتفيالمتجسدالمالفرأس
- العمل- القیمةفيالكالسیكیةالنظریةمعالماركسیةالنظریةتتوافقوهكذااإلنسانبعملاقترنتإذاإالإنتاج

المجتمعفيالمتأتیةالدخولفكلوبالتالي،العملعنتنشأاالقتصاديالنشاطفيالمتولدةالقیمكلأنأي
عنمنفصلالرأسمالأنامعتبر التجرید،مبدأعلىاعتمدالماركسيالتحلیلأنوباعتبار،العملمنناتجة
وقد. الرأسمالیینقبلمنللعمالالاستغالویمثلالعمالأجورمناقتطاعاتعنعبارةالربحفیكونالعمل
.الزائدةالقیمةفينظریتهعلىبناءالنتیجةهذهإلىماركسكارلتوصل
أسعارتمیلالتامةالمنافسةحالفيأنهالنظریةأصحابیرى:االحتكاريوالربحالعاديالربح-5

ألنالماللرأسالحدیةلإلنتاجیةمساویاً الربحیكونوبالتاليإنتاجها،تكالیفمعالتطابقإلىالمنتجات
فإناالحتكار،حالةفيأما. اإلنتاجلتكالیفمساویاً السعرفیكونوالطلبالعرضتوازنإلىتقودالمنافسة
أسعارارتفاعإلىیؤديمماالطلبمنأقلبمستوىالسوقفيالمعروضاإلنتاجبكمیةیتحكمونالمنتجین

.االحتكاريبالربحیسمىإضافیاً ربحاً للمنتجینیحققوهذااإلنتاج،تكالیفمنأعلىإلىالبیع
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الربحعلىالمؤثرةالعوامل:انيثالمطلب ال

)1(منها:نذكرالعواملمنبعددالربحیتأثر

النشاطاتأوالمبیعاتعنالناجمةواإلیراداتالنتائجبمقدارأساسيبشكلیرتبطالربحمقدارأن
إنیمكنانهكماربحلایزدادانالمبیعات، یمكنزیادةالمؤسسة، فمعتمارسهاالتياألخرىالتجاریة
؛المبیعاتتدنيمعلالنخفاضیتعرض

والمصاریفالنفقاتقلةأنحیث،الربحعلىمماثالأثراً المختلفةوالمصاریفالتكالیفتمارسكما
تخفیضاتفيتساهموالنفقاتالمصروفاتارتفاعبینما،الربحزیادةعلىتساعدأنواعهااختالفعلى

؛األرباحمقدار
منتجاتأسعارتكوناألسعار فعندمابمستوىترتبطالمبیعاتقیمةنا:وتغیراتهاالسائدةاألسعار

والشك،منخفضةمنتجاتهاأسعارتكونالتيالحالةمنأكبرأرباحعلىتحصلفإنهامرتفعةالمؤسسة 
منتجاتها وتقدیمنوعیةتحسینإلىتسعىأنةؤسسالممنیتطلبالسوقفيمرتفعسعرتحقیقأن

؛للزبائنمناسبةشروط
باقتطاعغالباً تترافقالسریعاالستهالكسیاسةإن: المؤسسةتتبعهاالتياالستهالكسیاسة

سیاسةإتباعتملوممااقلبشكلاألرباحظهورإلىیؤديوهذالالستهالكعالیةمخصصات
؛الثابتةاالستهالك

یؤديوهذااكبرإقساطاقتطاعإلىتؤديالضریبةارتفاعإن: األرباحعلىالمفروضالضریبةمعدل
؛المتبقيالربحصافيتخفیضإلى
ذلكمنالعكسعلىبینما، األرباحزیادةعلىتساعدالمؤسسة تتلقاهاالتيوالتحویالتاإلعانات

؛للغیراإلعاناتبعضبتقدیمتلتزمعندماةؤسسالمأرباحتنخفض
؛للتوزیعالقابلمقدارعلىتؤثرالمؤسسة فيالمحجوزةاالحتیاطات
تساهمالحالیةالفترةفيتتوفرالتيالحدیثةاآلالتأنحیثالمؤسسة إلیهتوصلتالذيالتقنيالتطور

؛مجدیةوأرباحمناسبةعوائدتحقیقعلىبالتاليوتساعد، التكلفةوتخفیضاإلنتاجزیادةفيكثیرا
مافبقدراألرباحمنمرتفعةمعدالتتحقیقفيكبیراأثراً اإلدارةتمارسهاالتيوالطریقةلألسلوبإن

تخفیضتستطیعماوبقدرونفقاتهاإلیراداتهاسلیمةعلمیةتقدیراتعلىومعتمدةجدیةاإلدارةتكون
الوالذيلإلدارةالتقلیديالنمطذلكمنوالعكسجیدة،أرباحتحقیقمنتتمكنمابقدراإلداریةالتكلفة
.تحقیقهاالممكناألرباحتدنيفياألعمال، یساهمدنیادخلتالتيالكبیرةالتطوراتمعیتوافق

.11-10ص، 2009،إدارة أعمال، جامعة دمشق، سوریا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد، قسم)الربحیةادارة السیولة و (ماهر الخزاعي: )1(
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لربحیةلمدخل الث:المطلب الث

علىوالمقدرةالمنتجاتخطحیویةمدىیعكسوالذياألعماللنشاطالنهائياالختبار'' مفهوم الربحیة:أوال: 
1.والمبیعاتاإلنتاجفيالتنافسياألداءمنأعلىمستویاتتحقیق

الربحیةنسب:ثانیا

منالمتوقعونأوالحالیونسواءالمستثمرونیستخدمهاالنسبوهذهةؤسسالمربحیةالنسبهذهتتناول
.مئویةكنسبةللمبیعاتبالنسبةالدخلعناصرمقارنةویتم،استثماراتهممسارتحدیدجلأ

)2(وفي ضوء طبیعة وأهمیة عنصر الربح في المؤسسة نستطیع تحدید نسب الربحیة كاآلتي:

.ؤسسةالممبیعاتعلىتحققتالتيالربحیةمدىتقیسالنسبةهذه:المبیعاتعلىالعائد.1

%المبیعاتصافي) / x100الضریبةبعدالربحصافي= (المبیعاتعلىالعائد =

فانمنخفضةالنسبةكانتإذاوٕاال،ؤسسةللمجیدأداءعنمعبراكانكلما، مرتفعةالنسبةهذهكانتكلماحیث
ینبغيثمومنتكالیفهاإلىبالنسبةمرتفعةغیركانتالبیعأسعارأنأوزائدةتكالیفوجودعنیعبرذلك

.ذلكوراءالكامنةاألسبابعنتحلیلإجراءأودراسة

المؤسسة الى اجمالي االستثمارات في ربحیةالنسبةهذاقیست:األصولالى مجموععلىالعائد.2
المؤسسة التي توضع على شكل أصول، كما تقیس قدرة االدارة على تحقیق العائد على األموال 

، ویمكن حساب هذه النسبة كالتالي:المتاحة للمؤسسة مهما كان مصدرها
)األصولإجمالي/ +الفوائدالربحصافي= (األصولعلىالعائد

توضح لنا هذه النسبة معدل العائد الذي تحققه المؤسسة الى :الملكیةنسبة صافي الربح الى حق .3
رأس المال المملوك أي حقوق الملكیة، وتستخدم هذه النسبة للتعرف على العائد من األموال 

تالي:المستثمرة من مالكي المؤسسة، ویمكن حسابها كال

حق الملكیة÷صافي الربح= صافي الربح القابل للتوزیع 

.128، ص 2006، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،نماذج تطبیقیةاإلدارة االستراتیجیة  مفاهیم و ثابت عبد الرحمن إدریس و جمال الدین محمد المرسي: 1
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، األكادیمیة العربیة استخداماته للرقابة على األداء والكشف عن االنحرافاتالتحلیل المالي و علي خلف عبد اهللا: راجع: ) 2(

، دار مقدمة في االدارة المالیة المعاصرةدرید كامل آل شیب: و ،27، ص 2008، الدنمارك، اإلدارة واالقتصاد، قسم اإلدارة،المفتوحة في الدنمارك، كلیة 
العربیة المفتوحة في منشورات األكادیمیة،في التحلیل الماليالحدیثةاالتجاهاتولید ناجي الحیالي: و ، 110- 109، ص2007المسیرة، عمان، األردن،

، 2007الدنمارك، ،الدنماركفي، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة التحلیل الماليولید ناجي الحیالي: و ،79-78ص2005الدنمارك،،الدنمارك
.149ص
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معتعاملهامجالفياإلدارةكفاءةلمعرفةتستخدمالنسبةوهذه:العملیاتربحمجملنسبة.4
هذهوتكونذلك من خالل توضیح العالقة بین سعر المنتج وتكالیفه،، و المبیعاتتكلفةعناصر
:التاليبالشكلالنسبة

100) × المبیعاتصافي÷ العملیاتربحمجمل= ( العملیاتربحمجملنسبة

100] × المبیعاتصافي) ÷ المبیعاتتكلفة-المبیعاتصافي= [(العملیاتربحمجملنسبةأو:  

):والضرائبالفوائدقبل(التشغیلربحهامش.5

100) ×المبیعاتصافي÷ والضرائبالفوائدقبلالعملیاتربحصافي= (التشغیلربحهامش

تستخدم هذه النسبة كمقیاس للتعرف على كفاءة التشغیل، كون االدارة لیس لها القدرة على السیطرة على 
،المصروفاتعناصرلجمیعفحصعملیةإجراءینبغيوبالتاليالفوائد، أو االیرادات، أو المصروفات  األخرى، 

.األداءوتقویمالرقابةإجراءاتكأحدضرورياإلجراءهذاویعد

واحددیناركلمنالمحققةاألرباحمقدارتوضحالنسبةوهذه:الضرائبوبعدقبلالربحهامش.6
، ویتم حسابها كما یلي:الصافیةالمبیعاتمن

.100) × المبیعاتصافي÷ الضرائبقبلاألرباح= (الضرائبقبلالربحهامش

.100) × المبیعاتصافي÷ الضرائببعداألرباح= (الضرائببعدالربحهامش

الربحیةمعاییرثالثا:

:أهمهامختلفةمعاییرالربحیةلقیاس

التيوالموجوداتالعملیاتربحبینالعالقةإلىالربحیةقیاسفيالمعیارهذایستند:اإلیرادیةالقوة- 1
.تحقیقهفيساهمت

1."المؤسسة في توظیف مواردهامدى كفاءة وقدرة ":بأنهااإلیرادیةالقوةتعرف

)2(:یليكماتحددیهایمكنو

:التالیةبالمعادلةتحددفإنهاالموجوداتعلىالعائدعنمعبرةاإلیرادیةالقوةكانتإذاماحالفي- 
(دراسة اختباریة في عینة من الشركات الصناعیة )أثرها في تحدید الموقف االستراتیجي لمنظمات األعمالاالستراتیجیة و المواءمة(عبد الستار الصیاح: 1

.110، ص2009الجامعة، العدد الثاني والعشرون، األردن، األردنیة، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة
تاریخ وضع المقال: ،http://ahmedkordy.blogspot.com/2012_05_03_archive.html، اإلدارة المـالیةالسید كردى: أحمد)2(

.23:30، على الساعة 2013- 03-15تاریخ زیارة الموقع ، 2012ماي03الخمیس
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العاملةاألصولدورانمعدلxالتشغیلربحهامش= اإلیرادیةالقوة

:التالیةبالمعادلةتحددفإنهااالستثمارعلىالعائدعنمعبرةكانتإذاأما- 

العاملةاألصولدورانمعدلxالضریبةبعدالربحهامش= اإلیرادیةالقوة

فيموجوداتهااستخدامعلىالمؤسسةإدارةقدرةمدىعنالعاملة،األصولدورانمعدلاصطالحویعبر-
.لألرباحالرئیسيالمصدراألساسفيهيوالتيالمبیعاتتولید

:اإلیرادیةالقوةعناصر-

)1(:التالیةالعناصرإلىنحتاجاإلیرادیة،القوةالحتساب

بهمسموحخصموأيللمبیعاتمردوداتأیةطرحبعدالمبیعاتصافيبذلكویقصد:المبیعات.
ؤسسة المعملیاتفيتستخدمالتيالموجوداتأياألصول،جمیعوتعني:العاملةاألصولصافي

وأیةواالستهالكاتفیهاالمشكوكالدیونمخصصاتطرحبعدوذلكللعملیاتالعادياإلیرادلتحقیق
وكذلكالمؤجرةكاألصولالربحتحقیقفيتساهملمأصولأیةاستبعادویجبهذا.أخرىمخصصات
.االستثمارات

أصولهاباستعمالالرئیسيمؤسسةالنشاطمنیتحققالذيالربحذلكبهویقصد:العملیاتربحصافي
.للمؤسسةالعادیةبالعملیاتتتعلقالمصروفاتأوإیراداتأیةذلكیشملأندونالعاملة،

.العاملةاألصولصافيوالضریبة/الفائدةقبلالعملیاتربحصافي=  اإلیرادیةالقوة

:االستثمارعلىالعائد- 2

)2(:هماالستثماراللعائد علىشائعانمفهومانهناك

فانالمفهوملهذاوطبقاموجوداته،إجماليأيالمشروع،فيالمستثمرةاألموالجمیعبهویقصد:األولالمفهوم
الموجودات.علىالعائدهواالستثمارعلىالعائد

لهذاوطبقا، أصحابحقوقأيالمشروع،أصحابقبلمنالمستثمرةاألموالبهویقصدالثاني:المفهوم
المشروع.أصحابحقوقعلىالعائدیعنياالستثمارعلىالعائدفانالمفهوم

(3)هي:رئیسیةمتغیراتبثالثةاالستثمارعلىالعائدیتأثر

.13، صمرجع سابقماهر الخزاعي: )1(
.15ماهر الخزاعي: مرجع سابق، ص)2(
.17ص، 2010، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد، قسم إدارة أعمال، جامعة دمشق، سوریا،)الربحیةادارة السیولة و (خضر خلة: )3(
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تستخدملمالتيالجدیدةواألصولالخارجیةاالستثماراتباستبعادوذلك:المستخدمالمالرأسصافي
.الحسابمدةخالل

للمشروعالعاديبالنشاطتتصلالالتياإلیراداتاستبعادمع:الحسابمدةخاللالمبیعاتصافي.
الدیونضمنهاومن، المستخدمةالكاملةاألموالریعیةلقیاسوذلك:الفوائدطرحقبلاالستثمارأرباح

.االستثمارعلىالعائدزیادةعلىساعدتالتي

یلي:لماوفقاً االستثمارعلىالعائدویحسبهذا

)صافيمجموعالموجودات)/(صافيالربح(=االستثمارعلىالعائد

والربحیةالربحبینالفرق: الرابعالمطلب

)1(:خاللمنوالربحیةالربحبینالفرقایضاحیمكن

القیمةفيالتغییرنسبةللربحاالقتصاديالمفهومویعنىاقتصادي،واآلخرمحاسبيأحدهمامفهومانلهالربح
الدخلبینالفرقیعنىفهوللربحالمحاسبيالمفهومأمامعینة،زمنیةفترةخاللاالقتصادیةللوحدةالصافیة

:إلىالدخلهذاوینقسممعینةزمنیةفترةخاللتكبدتهاالتيوالمصروفاتاالقتصادیةالوحدةحققتهالذى

المبیعات،هذهوتكالیفزمنیة،فترةخاللالمحققةالمبیعاتبینالفرقبهویقصد: العملیاتربحصافي
المدفوعةالفائدةذلكیشملأندونوالتوزیع،البیعومصروفاتوالعمومیةاإلداریةالمصروفاتإلىباإلضافة

.والضرائباألخرىوالمصروفاتاإلیراداتأو

المصادرجمیعمنالمؤسسةدخلبینالفرقعنالناتجالربحأيالشاملالربحوهو: الضریبةبعدالربحصافي
مرتبطةغیرأخرىتكالیفوأیةالمبیعاتتكالیف(كانتمهماوالتكالیف) األخرىواإلیراداتالمبیعات( 

.الضرائبتسدیدبعدوذلك) بالعملیات

تعنىوهىالكلیةالوحدةمستوىعلىكفاءتهاعلىللحكمومقیاساألساسيالمؤسسةهدففهيالربحیةماأ
أصحابحقوققیمةأوالموجوداتقیمة(وهىواالستثمارات،المؤسسةتحققهاالتياألرباحبینالعالقة

والمبیعات،األرباحبینالعالقةخاللمنإماالربحیةوتقاساألرباح،هذهتحقیقفيساهمتالتي) المؤسسة
.تحقیقهافيساهمتالتيواالستثماراتاألرباحبینالعالقةخاللمنوٕاما

، الفرق بین الربح والربحیةللعلوم االداریة، ومهارات التسویق وفنون البیع: فوریوأكادیمیة )1(
http://4youacademy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96:the-difference-between-

profit-and-profitability&catid=39:fundamentals-of-management&Itemid=96# ,سبتمبر 29، تاریخ وضع المقال: األربعاء
.16:30على الساعة  2013-04-12، تاریخ زیارة الموقع: 13:08، الساعة: 2010
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، الربححجم النشاطالمبحث الثاني: العالقة بین التكلفة،

تعدبذلكوهيوالتكالیفاالیراداتوالربحبینالقائمةالعالقةتحلیلعلىتقومالتعادلتحلیلطریقةإن
.الربحیةلتخطیطالمستخدمةاألسالیبمنأسلوببمثابة

المطلب األول: تحلیل التعادل

عندها تتعادل االیرادات الكلیة مع التكالیف الكلیة أي ال تكون التيالنقطةوهي ": التعادلنقطةتعریفأوال: 
1."هناك أرباح أو خسائر

مكـسبيأتحققنأدونالمبیعاتمنالعائدمعتماماً لإلنتاجالكلیةالتكالیففیهاتتســاويالتيالنقطة"هي
2."خسارةأو

الأنهاأيصفراتساوياألخیرةهذهعملیاتنتیجةعندهتكونالذيالمؤسسةنشاطمنالمستوىذلكوهي"
لتكالیفهامساویةالكلیةإیراداتهاتكونعندماالنقطةتلكإلىالمؤسسةوتصلخسائرتتحملوالأرباحاتحقق
3".الكلیة

ثانیا: استعماالت تحلیل التعادل

)4(تعددت استعماالت هذه األداة نذكر منها:

تكالیفتتضمنتكنولوجیاالىاالنتقالاألمریتطلبعندماخاصةاإلنتاجأسالیبتغییربرامجتقییم
؛العكسأوأقل،متغیرةوتكالیفأعلىثابتة
كماوالضرائب،الفوائدقبلالربحفيمحددهدفلتحقیقالمنتجسعرتحدیدیمكنإذالمنتجات،تسعیر

؛السوقلدخولاألسعارأفضلتحدیدبواسطتهیمكن
الزیادةهذهعنالناتجةالتكلفةفيالتغیرأثردراسةخاللمنوزیاداتهمالعمالأجورتحدید.
؛ات التي تطرأ علیهاتغیر الوأثرومتغیرةثابتةبینالكلفةهیكلتحدید
؛الشراءأوبالتصنیعالخاصةالقراراتاتخاذ
؛المتعلقة بعقود البیعالقراراتاتخاذ
؛بعضهاإنتاجعنالتوقفأوجدیدةأصنافبإنتاجالخاصالقراراتاتخاذ

.69ص،2010،مصر،مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنهاك،المحاسبة االداریة في دعم قرارات البنو أحمد علي ابراهیم: 1
.28، ص1984، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، الوسیط في هندسة االنتاج:حسن رجب السید2
.202، ص2005األردن، ، دار وائل للنشر،2طت،التحلیل المالي مدخل صناعة القرارامنیر شاكر محمد وآخرون: 3
.http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152532،09-03-2013 ،21:56، تحلیل التعادلأحمد كردي: )4(
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الثابتة،الموجوداتفياالستثمارزیادةالتوسعهذایتطلبعندماخاصةالعملیات،حجمفيالتوسع
؛االستثماراتهذهمناسبةعلىالحكمهوهناالتعادلتحلیلدورویكون

؛التقدیریةالدخلقوائمإعداد
النقدالتدفقكشوفاتإعداد

العوامل المحددة لنقطة التعادلو التعادلتحلیلمحدداتالمطلب الثاني: 

التعادلتحلیلمحدداتأوال:

والربح والحجمالتكالیفبینالعالقةعنمفیدةمعلوماتیقدمذلكومعبالبساطة،التعادلتحلیلیتصف
1:یليماالمحدداتهذهأهمومن

التغلبیمكنولكنقصیرة،زمنیةلفترةتصلحالعالقاتهذهومثلخطیة،عالقاتأساسعلىقیامه
؛خطیةغیرعالقاتباستعمالالصعوباتهذهعلى
األمربأنعلمااإلنتاج،حجمعنالنظربغضالسعربنفسستباعالمنتجةالوحداتأنافتراضه

االضطرارحالةفيخاصةاألسعارتغیراحتماالتاالعتباربعیناألخذاألفضلومنكذلك،لیس
أهمیةمنتقللحدثتإنالتغیراتهذهومثلالمنافسة،أوالمبیعاتزیادةبسببالسعرلتخفیض

؛التعادلتحلیل
المدىعلىیصحقداالفتراضهذابأنعلماوالحجم،التكالیفبینخطیةعالقةقیامافتراضه

الذياألمركبیرا،إنفاقایتطلبقدالمتاحةاإلنتاجیةالطاقةحجمفوقجدیداتوسعاالنالقصیر،
؛والحجمالكلفةعالقاتفيتغیرالىیؤدي

وتبیعتنتجالتيالشركاتحالةفيخاصةدقیقغیرافتراضوهذاثابتا،وبیعیاإنتاجیامزیجاافتراضه
هذا یؤدي الى فانآخر،إنتاجوتخفیضاألصنافأحدإنتاجزیادةقررتإذاألنهامنتجات،عدة

؛جدیدةتعادلنقطةنشوء 
لدیهاالبیعسعرأوالمؤسسةكلفةفيتغیرأيفانلذاالسكون،نقطةمناالحتسابفيانطالقة

الصناعاتحالةفيمناسبةتعتبراألداةهذهفانولذلك،جدیدمنالتعادلنقطةاحتسابیتطلبان
؛بالدینامیكیةتتصفالتيالصناعاتفيمنهاأكثرباالستقرارتتصفالتي
الحینفياألخرى،العناصردونفقطالمعادلةعناصرأحدعلىالتغیراقتصارافتراضعلىقیامة

.الواقعفياالفتراضهذالمثلوجود

أحمد كردي: مرجع سابق.1
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التعادللنقطةالمحددةالعواملثانیا:

ألي مشروع تحدد على أساس العالقة بین عناصر التكالیف وعناصر االیرادات.ان نقطة التعادل 

یمكن عرض العوامل المحددة كالیف الى عناصر تكالیف ثابتة، وعناصر تكالیف متغیرة ، و و تقسم عناصر الت
1لنقطة التعادل كالتالي:

الناتج عن مبیعات المؤسسة.ویتمثل بالدخل االیرادات الكلیة:.1
عناصر تكالیف متغیرة.تقسم الى عناصر تكالیف ثابتة، و والتكالیف: .2

.هي تكالیف ال تتغیر بتغیر حجم االنتاج، سواء زیادة او نقصانالتكالیف الثابتة: 

یكون بعالقة طریة، فهي تزداد هي التكالیف التي ترتبط بالتغیر بحجم االنتاج، و هذا التغیرالتكالیف المتغیرة: 
بزیادته و العكس.

التعادلنقطةالمطلب الثالث: حساب

:هيالتعادلنقطةالحتسابطرقثالثهناك

أوال: طریقة المعادلة

التكالیف كنقطة انطالق لمعرفة اجماليحیث یتم استخدام أساس نقطة التعادل وهو تساوي اجمالي االیرادات مع 
نقطة التعادل.

)2(ویتم ذلك عن طریق المعادالت التالیة:

)التعادلعند(=  االیراداتاجمالي

:حیثكت= كأ

االیراداتاجماليتمثل: كأ

الكلیةالتكالیفاجماليتمثل: كت

)الوحدةبیعسعرxالمنتجةالوحداتعدد(= االیراداتاجمالي

:وعلیه،المتغیرةالتكالیفاجمالي+ الثابتةالتكالیفاجمالي= الكلیةالتكالیفاجمالي

.99، ص2008البحوث، القاهرة،مركز تطویر الدراسات العلیا و دراسات الجدوى االقتصادیة،خلیل محمد خلیل عطیة: 1
. 73التدریب المهني: مرجع سابق، صالمؤسسة العامة للتعلیم الفني و )2(
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المتغیرةالتكالیفاجمالي+ الثابتةالتكالیفاجمالي)= الوحدةبیعسعرxالمنتجةالوحداتعدد(

المنتجةالوحداتعددxللوحدةالمتغیرةالتكالیف= المتغیرةالتكالیفاجمالي

الوحداتعددxللوحدةالمتغیرةالتكالیف+( الثابتةالتكالیفاجمالي)= الوحدةبیعسعرxالمنتجةالوحداتعدد(
).المنتجة

:حیث) سxللوحدةغت+(ثت) = عxس(

المنتجةالوحداتعدد: س

الوحدةبیعسعر: ع

الثابتةالتكالیفاجمالي: ثت

المتغیرةالتكالیف:  غت

:یليكماالتعادلقیمةحسابیمكنكما

الوحدةبیعسعرxالتعادلحجم= التعادلقیمة

بیانیةطریقة الالثانیا: 

یعتبر الرسم البیاني من الوسائل التي قد تساعد االدارة بالبیانات الالزمة عن مقدار التغیر في حجم النشاط 
مبالغ االیرادات التي على أساسها یتم تحدید نقطة التعادل و األرباح أو تجنب الخسائر المتوقعة و 

)1(و من أجل االلمام بهذه الطریقة نتبع الخطوات التالیة :

یتم رسم المحور العمودي الذي یعبر عن مبالغ التكالیف أو االیرادات(نرمز له بـ ص)، وكذلك المحور -1
؛، بحیث یكون متعامدا مع المحور العمودي)سبـلهنرمز(مستوى النشاط بالوحداتاألفقي الذي یمثل

رسم خط التكالیف الثابتة بحیث یكون موازیا للمحور األفقي الذي یمثل مستوى النشاط عند نقطة -2
؛المبالغ التي تمثل التكالیف الثابتة.

) ص(العموديبالمحورالثابتةالتكالیفخطالتقاءنقطةمنیبدأوالذيالمتغیرةالتكالیفخطیرسم-3
؛)(صالعموديالمحورعلىالتكالیفتلكمبلغیقابلأن غایةإلىاألعلىإلىصعودا

والمؤسسة ،145، ص 2001التوزیع، األردن، ، دار الشروق للنشر و المحاسبة اإلداریة ( اتخاذ قرارات ورقابة)ن، مجید الشرع، یاراجع: سلیمان سف)1(
.75التدریب المهني: مرجع سابق، صالعامة للتعلیم الفني و 
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) ص(العمودي و األفقيالمحورینالتقاءنقطةمنیبدأوالذيالكلیةاإلیراداتخطرسممن ثم یتم -4
نقطةهيالتالقينقطةتكونالكلیةالتكالیفخطمعالخطهذاالتقاءوعنداألعلىإلىصعودا) س(و

حجمیتحددوعندها) س(المحورعلىنقطةفيینتهيعمودیاخطاعندهامنیرسمحیثالتعادل
.التعادلوحداتقیمةیمثل) ص(المحورعلىالتعادللنقطةالمقابلالمبلغأنكماالتعادلوحدات

التعادلنقطةلتحدیدالبیانیةالطریقة): 5(شكل

التكالیف أو االیرادات(ص)االیرادات الكلیةالتكالیف الكلیة

نقطة التعادلرباحأالتكالیف المتغیرة

قیمة التعادلخسارة

التكالیف الثابتة

التعادلحجم النشاط بالوحدات(س)

.76صسابق،مرجع: المهنيوالتدریبالفنيللتعلیمالعامةالمؤسسة: المصدر

المقابل:من خالل الشكل 

؛تقاطع دالة االیرادات الكلیة مع دالة التكالیف الكلیة ینتج عنه نقطة التعادل- 
المقابل فان اسقاطها على ، في یعبر عن حجم التعادل) س(على المحوران اسقاط نقطة التعادل-

؛یعبر عن قیمة التعادل)ص(المحور
؛، فان هذا یمثل مخاطرة مما یؤدي الى حدوث خسارةحجم التعادلاذ قل حجم النشاط عن -
.یؤدي الى زیادة األرباحان الزیادة على حجم التعادل-

طریقة هامش المساهمةثالثا:

)1(یمكن التعبیر عن هذه الطریقة كما یلي:

المتمثلة في:المعادلة األصلیة و ل انطالقا من یمكن ایجاد نقطة التعاد

اجمالي االیرادات = اجمالي التكالیف الكلیة  لكن قبل الشروع في عملیة االحتساب یجب التعرف على هامش 
المساهمة أو عائد المساهمة أي الفرق بین سعر بیع الوحدة و بین تكلفتها المتغیرة، و هذا الهامش یبدأ بتغطیة 

في هذه الحالة تكون المؤسسة عند نقطة التعادل.تى یتم تغطیتها بالكامل، و یجیا حالتكالیف الثابتة تدر 

التكلفة المتغیرة للوحدة–= سعر بیع الوحدة لمساهمة  للوحدةهامش ا
.74التدریب المهني: مرجع سابق، صالمؤسسة العامة للتعلیم الفني و )1(
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و یمكن استخراج نقطة التعادل كما یلي:

اجمالي االیرادات = اجمالي التكالیف الكلیة

س)xع) = ت ث+( ت غ للوحدة x(س

ت ث=)سxللوحدةغت( -)عxس(

ت غ للوحدة)=ت ث- (عxس

)للوحدةغت-ع(-ثتس=

للوحدةالمساهمةهامشس= ت ث /

الذي یتمثل في و ،بعد معرفة نسبة هامش المساهمةكما أنه في بعض الحاالت یمكننا استخراج قیمة التعادل
حاصل قسمة هامش المساهمة للوحدة على سعر بیع الوحدة.

الوحدة نسبة هامش المساهمة = هامش المساهمة للوحدة / سعر بیع 

ومنه فان قیمة التعادل = ت ث/هامش المساهمة

إلیهاالموجهةواالنتقاداتأهمیة تحلیل التعادل المطلب الرابع:

أهمیة تحلیل التعادل أوال:

)1(نذكر منها:یفید االدارة في عدة مجاالت یل التعادل من االسالیب المهمة و یعد تحل

مجال عملیة التخطیط: - 1

یعتبر تحلیل التعادل أداة مهمة في مجال التخطیط واتخاذ القرارات االداریة وهذا من خالل:

؛وتخطیط المخزون،األرباحسة العالقة بینهما مع التكالیف و تحدید كمیة المبیعات و االنتاج و درا- 
؛االنتاج والبیع، وتحدید المبیعات التي تحقق أعلى ربحیةتخطیط األرباح عند مختلف المستویات من - 
هذا عن طریق تحلیل التكالیف الى سوق، و وضع أحسن سیاسة تسعیریة تتناسب مع ظروف المؤسسة وال- 

؛ثابتة ومتغیرة
و ازالة اخرى، واتخاذ القرار المناسب اتجاه ذلك. أدراسة التأثیرات الناتجة عن اضافة خطوط انتاج جدیدة - 

غیر منشورة ماجستیر، (دراسة میدانیة)، رسالة الصناعیة في قطاع غزةالمحاسبة االداریة في الشركاتواقع استخدام أسالیبناریمان ابراهیم صباح: )1(
.30-29، ص2008الجامعة االسالمیة، كلیة التجارة، قسم المحاسبة والتمویل، غزة، 
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:جال الرقابة والتقییمم- 2

: تتم عملیة الرقابة استنادا الى تحلیل التعادل في المجاالت التالیة

في مجال المقارنة بین المؤسسة االقتصادیة التي تعمل في نفس القطاع، لدراسة أثر تغیر التكالیف - 
؛واألسعار علیها

التي تحتوي على عدد من الضخمة و و ذلك في حالة المشاریع في مجال تقییم أداء أجزاء من المشاریع - 
الوحدات االنتاجیة المختلفة عن بعضها في نوع المنتج و ظروف التشغیل.

التعادللتحلیلالموجهةثانیا: االنتقادات

نذكراستخراجهطریقةفياالنتقاداتجموعة منمرغم أهمیة نقطة التعادل كأداة للتحلیل والرقابة، اال أنه یواجه
)1(:منها

؛واقعيغیروهذابیعهاوسعرالوحدةإنتاجتكلفةكعواملعدةثباتعلىیقومتحلیل التعادل
غیرالتصوروهذان نسبة الزیادة تكون ثابتة أیعنيممامستقیمبخطالعالقاتتمثیلعلىیقومانه

؛واقعي
؛تقدیرهایصعبالمحتملةالمبیعاتأنالمعروفومنالمستقبلیة،المبیعاتكمیةتقدیرعلىیقومانه
؛یصعب استخدامه في حالة تعدد المنتجات، اال اذا تم تحدید خطة بیانیة لكل منتج
  .عند وجود عدة تغیرات متالحقة في األسعار، هذا یخلق عائقا في استخدام هذا األسلوب

نظام التكالیف على أساس األنشطة في تحسین ربحیة المؤسسةدورالمبحث الثالث: 

نظام التكالیف على أساس األنشطةبینالعالقةعلىلتعرفانحاولسوفالمبحثهذاخاللمن
:الربحیة وكیف یؤثر هذا النظام على ربحیة المؤسسة، من خاللو 

الربحالنشاط،حجمأثر نظام التكالیف على أساس األنشطة في تحلیل العالقة التكلفة،: المطلب األول

)2(ویمكن أن نتناول أهم المجاالت التي یؤثر علیها نظام التكالیف على أساس األنشطة كما یلي: 

) مالئما بالنسبة للقرارات التي تكون على األمد المتوسطABCاذ یعد نظام (مجال اتخاذ القرارات: -1
وذلك كون:،أو البعید

العربیة المفتوحة في الدنماركاالكادیمیة،المدخل في المحاسبة االداریةوولید ناجي الحیالي: ،26صمرجع سابق،،رانیاغضابراجع: )1(
.186-185ص ،1991الدنمارك،

، مجلة العلوم )الربح في ظل نظام الكلفة على أساس األنشطة-الحجم-تحلیل الكلفة(اسماعیل یحي التكریتي، فلایر كاظم عبد الغني الشیخلي: )2(
.264،265،266ص، 2008العراق،،14/50االقتصادیة واالداریة، المجلد
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ان العدید من التكالیف الثابتة خالل هذه الفترة تعد تكالیف متغیرة، ما عدا التكالیف الملتزم بها، - 
؛التكالیف التي تكون ثابتة على المدى البعیدو 

ربط التكالیف بمختلف أغراضها وبشكل صحیح، هذا ما یعطي )ABC(تتطلب آلیة عمل نظام- 
؛لیف لبدائل القرار المتاحةلصانعي القرار صورة واضحة عن التكا

بمنظور المفهوم التقلیدي فان التكالیف الثابتة تكون غیر مالئمة وهذا لكونها ال تتغیر من بدیل - 
اعتبار األنشطة نشطة هي التي تستهلك التكالیف، و ، فان األ)ABC(تفاضلیة)، اما بالنسبة لنظام آلخر(

؛األنشطة تعد تفاضلیةهي التي تتغیر من بدیل آلخر، لذا فان تكالیف هذه

تعتبر غیر مالئمة لمثل )ABC(أما بالنسبة فیما یتعلق بالقرارات قصیرة األجل فان استخدام معلومات  نظام 
باعتبار ان التكالیف الثابتة في األجل القصیر تكون غیر خاضعة لإلجراءات االداریة لذا فهي ال هذه القرارات،

تؤثر على تلك القرارات. 

یرتكز أساسا على تحلیل التكالیف التي تكون )ABC(ان نظام تحلیالت الربحیة والمزیج المنتج:مجال -2
مرتبطة باألنشطة، والتي تؤدي الى تكوین المنتج، وهذا من أجل معلومات أفضل ودقیقة  عن تحلیل 

ات، وان الربحیة، أي توفیر قاعدة معلومات دقیقة وواضحة من أجل اتخاذ مثل هذا النوع من القرار 
تحدید ربحیة المنتجات یمكن االدارة من اتخاذ القرارات الخاصة باختیار مزیج المنتجات التي یحقق 

، كذلك االستغناء عن تلك المنتجات التي تؤدي لوقوع خسائر أو تحقیق أرباح غیر أفضل ربحیة
ت التي قد تتحكم المحدداالمحیطة بطبیعة أعمال المؤسسة و ، كذلك االحاطة بجمیع الظروفاقتصادیة

أو تؤثر في صنع هذه القرارات، اذ أن المؤسسات تمتلك كثیر من الموارد، ومختلف المنتجات مما 
یستوجب االستخدام األمثل لها، واالعتماد على بدائل متعددة الستخدام الطاقة، وكذلك االعتماد على 

هوامش المساهمة لتحدید مزیج المنتجات المناسب.

یعتبر استخداما لألنشطة ومسببات التكلفة غیر المرتبطة بالحجم )ABC(الواضح في األمر فان نظام و 
النهائیة (المنتجاتالحتساب تلك التكالیف، مما یعني صحة ربط األنشطة بأهداف التكلفة

العدالة في احتساب تلك التكالیف.، مما یوفر الدقة و أو المستهلكون)

المؤسسة لألجلین ذا أهمیة كبیرة لما له من تأثیرات في ربحیةالمنتجاتیعتبر تسعیرسعیر:التمجال -3
معا، وكذا تأثیره في استمرار المؤسسة على نشاطها وتنمیته وتطویره، وذلك ألن الطویل والقصیر 

المحلیة استراتیجیة المواجهة بین المؤسسات سواء كانت ذات طبیعة متشابهة أو مختلفة في األسواق 
والعالمیة هي في التركیز والسیطرة على التكالیف بالدرجة األولى لغرض تخفیض السعر، فضال عن 

الطرق لتلبیة حاجات الزبائن.ین  النوعیة وغیرها من الوسائل و تحس
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األحوال المحیطة وعلیه فان اتخاذ قرارات التسعیر ال یعتمد فقط على اعتبارات التكلفة، بل یمتد لیشمل 
ق المنتج، ومما یالحظ هناك اكثر من مدخل في تسعیر المنتجات اال أن أكثرها ارتباطا و تأثیرا بسو 

:هي المداخل التي تعتمد على التكالیف في التسعیر ومن بینها)ABC(بنظام 
؛الذي یعتمد على تحلیل هامش المساهمة:مدخل التكلفة المتغیرة
؛التسعیر بإضافة هوامش الربحوحسب هذا المدخل یتم: مدخل الكلفة الكلیة
:من خالل هذا المدخل فان االدارة أحیانا ما ترغب مدخل العائد على رأس المال المستهدف

في الحصول أو تحقیق عائد على رأس المال المستثمر، ویدخل في حساب السعر بحسب هذا 
فأنه )ABC(نظام تطبیق خالل المدخل، األصول طویلة األمد، ورأس المال العامل، ومن

مخرجات ذات باإلمكان اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات من خالل ما یوفره هذا النظام من
.تفصیل و دقة نسبیة

المطلب الثاني: نظام التكالیف على أساس األنشطة والربحیة 

قد یوفرها الفصل األول عن استخدامات نظام التكالیف على أساس األنشطة والمزایا التيمن خالل دراستنا في 
)1(هذا النظام یمكن أن نقوم بربطها بربحیة المؤسسة كما یلي:

المخزونتقییماجلمقبولة، وهذا منأسسااألنشطةأساسعلىالتكالیفنظامیوفرتقییم المخزون:-1
تحمیلعدمبمعنى(بالمؤسسةللمحزوناتدقیقتقییمعلىوالحصول،المالیةالتقاریرإعدادبغرض

ثمومنبدقةنتائجهامعرفةعلىالمؤسسةیساعداألخیروهذا،)أخرىبدوراتتتعلقتكالیفالمخزون
علىوالحصولالمخزونتقییمخاللمنانهأياإلنتاج،وأسس) المواقع( التقسیماتربحیةمعرفة
النتائجوأسسالتخزینمواقعفيالنظرإعادةصالحهامنكانإذامعرفةمنللمؤسسةیسمحتكالیفه

وهذامواردهاتوجیهفيالنظرإعادةثمومناإلنتاجوأسالیبوتقسیماتهاالتخزینمواقعربحیةوبالتالي
.المؤسسةربحیةمنیحسنشانهمن

حولتفصیالأكثرمعلوماتاألنشطةاساسعلىالیف التكنظامیوفرتسعیر المنتجات أو الخدمات:-2
ومعرفةوالبقاء،االستمرارلهایضمنبیعسعرتحدیدالمؤسسةعلىیسهلمماالخدمةأوجو المنتتكلفة
فمعرفة، البیعسعرإلیهینخفضأنیمكنالذيالمجالأوالهامشمرونةتحدیدمنیسمحاألخیرهذا

مالئمهامشتحدیدثمومنإمكاناتهااستغاللمعرفةعلىیساعدالنظامهذاظلفيومسبباتهاالتكلفة
أنالدراساتمنالكثیروبینتالمؤسسةربحیةتحسینیعنياألخیرهذاوتحدیدبالبقاء،لهایسمح

االسمنت ببرج بوعریرج) و ( دراسة حالة وحدة األمیانتتحسین مردودیة المؤسسةأهمیة نظام التكلفة على أساس النشاط  في الیزید ساحري: راجع: )1(
82-73، ص2007/2008،-باتنة- علوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، جامعة  الحاج لخضرنشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و رسالة ماجستیر غیر م

.48-47: مرجع سابق، صرانیاغضابو 
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ربحیةبالضرورةیعنيالمالئمفالسعرالتسعیردافعهوABCلنظامالشركاتتبنيفيالرئیسيالسبب
.مالئمة

األجلفيمتغیرةهيالكلیةالتكلفةأنیفترضاألنشطةساسأعلىفیلاالتكنظامقرارات االنتاج:- 3
مكوناتاإلنتاج،المنتجات،وتشكیلةالمواد،حولالقراراتاتخاذاجلمنكأساستتخذوبالتاليالطویل

علىالمؤسسةیساعدالمتغیرةالتكالیفاساسعلىالقراراتواتخاذفالتقییم....جو المنت) أجزاء( 
داخلتنفذأوتؤدىاألنشطةهلةومعرفومكوناتها،المنتجاتوتشكیلةالموادمورديربحیةدراسة

هذه و ،والربحالتكلفةبینالمقارنةساسأعلىتتمالقراراتهذهكلفانوعلیه،إخراجهایتمأوالمؤسسة
.تحسن من ربحیة المؤسسة لكونها معیار االستغالل األمثل للموارداألخیرة 

المؤسسةأنشطةحولومفصلةواضحةرؤیةیوفرةنشطألاساسأعلىالیفالتكنظامتخفیض التكلفة: -4
مااهذ،الوظائفحسبأوالمدخالتمننوعكلحسبالتكلفةتسجیلمن بدالنشاط،كلوتكلفة

استخدامكفاءةوجودیعنيالهدفهذاوتحقیقالتكلفةتخفیضإمكاناتعلىیرتكزتحلیلإلىقودی
:خاللمنهذاو المؤسسةربحیةمنیحسنمماالموارد
المضافةالقیمةتحلیل

قیمةتضیفالالتيواالنشطةجو للمنتقیمةتضیفالتياألنشطةتحدیدمنالمضافةالقیمةتحلیلیسمح
للمؤسسةقیمةتضیفالالتيالخدمةأوجو المنتقیمةورفعتحسینثمومنالزبون،نظروجهةحسبله
وتحقیقالموارداستخدامكفاءةتعنيالتيالتكلفةبتخفیضیسمحالتحلیلهذا،)األنشطةبإلغاء(الزبونأو

.الزبوننظروجهةحسبقیمةبمثابةیعتبرالكفاءة

التحویل/الدعم/األساس

تسهیلجلأمنوتحویلیةوداعمةرئیسیةأنشطةإلىالتحویل/الدعم/األساسحسباألنشطةتصنیفیتم
مماللموارداألمثلاالستغاللنتیجةیأتيالتكلفةفيالتخفیضهذاوتخفیضهااألنشطةتكالیففيالتحكم
.المؤسسةربحیةتحسینإلىیؤدي

النشاطخریطة

،المواقعحسبالعملتدفقلمعرفةاألنشطةاساسعلىالتكلفةنظامفيجدامهمالنشاطخریطةتحدید
اجلمنالهندسةإعادةالمؤسسةعلىیسهلفتحدیدها) المتكرر(المعادواإلنتاجالتعقیددرجةوتحدید

.للموارداألمثلباالستغاللالربحیةتحسینفيیساهمممااألنشطةتكلفةتخفیض
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تصمیم المنتجات أو الخدمات الجدیدة-5

نظام التكلفة على اساس النشاط له تأثیر كبیر على مصممي المنتجات الجدیدة أو الخدمات باعتبار انه 
خصائص المنتج التي تسبب التكلفة، ومن ثم توفیر عدة بدائل من اجل اختیار التصمیمات التي لها یحدد 

.مردودیة أكثر بتكلفة مستهدفة

قیاس األداء- 6

ساس األنشطة تشكیلة من المعلومات الكثیرة والجدیدة التي یمكن النظر لها على أینتج نظام التكلفة على 
معدالت مسببات التكلفة هذه ،كلفة النشاط ،حجم مسببات التكلفةداء : تأنها تساهم في قیاس عدة إشكال لأل

األخیرة تساهم في قیاس كفاءة وفعالیة األنشطة من ناحیة عدد الوحدات المنتجات واالستغالل األمثل للموارد 
.ودعم برامج إدارة الجودة الشاملة كل هذه المعلومات تساهم بشكل كبیر في تحسین ربحیة المؤسسة

نمذجة التكلفة- 7

تغیره أما في نظام التكلفة على اساس األنشطة مفي ظل نظم التكالیف التقلیدیة تصنف التكلفة إلى ثابتة و 
للتكلفة أكثر ABCبمعنى أن تصنیف نظام، جل النمذجةأفیصنفها بطریقة أكثر دقة لتحلیل التكلفة من 

:المستویات المختلفة التي تتغیر على النحو التاليواقعیة وبالتالي یستخدم هرمیة األنشطة التي تعكس 

:؛تتأثر التكلفة بكل وحدة مضافة من اإلنتاجالوحدة
:؛أین الدفعة اإلضافیة مطلوبة لتعدیل التكلفةالدفعة
:؛التكلفة محددة بوجود منتج أو مجموعة من المنتجاتاإلنتاج
:تعتمد التكلفة على تموین الطاقة اإلنتاجیة في شكل مخططات إنتاجالتسهیل.

واالستغالل األمثل للموارد من دن أي ضیاع،كل نشاطاتبتحدید استهالكؤسسةللمفهذه النمذجة تسمح 
وبالتالي تحسین الربحیة .

ام األساسیة لنظتم تطویر نظام الموازنة على أساس النشاط من خالل هیكل أو البنیة الموازنة:-8
كون نظام التكالیف على أساس األنشطة یقوم على تفصیل كل أنشطة التكالیف على أساس األنشطة، و 

المؤسسة بطریقة أكثر دقة هذا ما یسهل عملیة اعداد الموازنة على أساس النشاط، باإلضافة الى وضع 
ص توزیع الموارد في المستقبل. الموازنات النقدیة  التي تعتمد على احصائیات مسببات التكلفة لتخصی

مما یؤدي الى تحسین ربحیة المؤسسة. ،كل هذا یساعد المؤسسة على استغالل مواردها بطریقة جیدة
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المؤسسةتحسین ربحیةالتكالیف على أساس األنشطة و نظام المطلب الثالث:

المؤسسة، وذلك من خالل تركیز المبني على أساس األنشطة یؤدي الى تحسین ربحیة ان تطبیق نظام التكالیف 
)1(الجهود حول المنتجات، والزبائن، وقنوات التوزیع و ذلك بـ:

 تحسین التموقع االستراتیجي في السوق، واعادة النظر في سیاسات التسعیر، ومعرفة كیفیة تخفیض
؛السعر من أجل الحصول على میزة تنافسیة ومعرفة األسباب عن خسارة الزبائن

 ؛منتوج والتحكم فیه ورقابة الجودةاالنتاج والتوزیع، وذلك بمعرفة نتائج سیاسات تخفیض التغییر شروط
 اضافة تحسینات للمؤسسة وذلك بتخفیض األنشطة التي ال تضیف قیمة، وتحسین الخدمات، وتوجیه

فةوعلیه فان نظام التكلفة على أساس األنشطة یساعد المؤسسة على تتبع التكل،المؤسسة نحو الزبون
؛من ثم قیادة ربحیة المنتجاتو 
 معرفة أسباب عدم ربحیة المنتوج، وذلك عن طریق طرح تساؤالت، هل یرجع هذا الى درجة تعقد

؛، أو لتقسیم الزبائن، أو الرتفاع تكلفة قنوات توزیعالمنتوج
:یسمح نظام التكالیف المیني على أساس األنشطة باإلجابة على األسئلة التالیة

؟.یج عائلة المنتجات التي لها ربحیة أكبرما هو مز - 
؟.كیف یمكن توجیه االستراتیجیة الصناعیة والتجاریة- 
؟.كیف أحسن من عملیة التسعیر- 
؟.عمل الموازنةكیف أحسن من - 

:ان التطبیقات األساسیة لنظام التكالیف المبني على أساس األنشطة تتعلق بـ
؛تحدید تكلفة المنتجات من السلع والخدمات- 
؛تخفیض التكالیف- 
.تحسین العملیات- 

وكل هذه العناصر تساهم في تحسین ربحیة المؤسسة.

.88-87الیزید ساحري: مرجع سابق، ص1
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الثانيالفصلخالصة

لتحقیق میزة تنافسیة تكسب المؤسسة سیطرة في األسواق كان علیها التمیز في جملة من العناصر من 
، ومن هنا فان علیها التحكم في تكالیفهاجودة المنتج ووقت تقدیمه للزبون بالتكلفة المناسبة  وعلى هذا وجب 

االستغالل األمثل و نظام التكالیف على أساس األنشطة قد یؤدي الى توفیر هذه المیزةـ، وهذا من خالل التسییر 
فان من یقوم على أساس األنشطة األنشطةأساسعلىالتكالیفللموارد المتاحة لدى المؤسسة، وبما ان نظام  

التي تضیف قیمة للمنتوج، واألنشطة التي ال تضیف قیمة، والقیام بإزالة هذه األخیرة هذا ما شأنه معرفة األنشطة 
تخفیض التكالیف وبالتالي تحسین ربحیة المؤسسة.یؤدي الى
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:تمهید

وهيخاصةمؤسسةعلىالنظریةالدراسةخاللمنتناولهتممااسقاطسیتمالفصلهذاخاللمن
تطبیقالفصلهذاخاللمنوسنحاول- أوماش- والفرینةالدقیقوحدة-للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسة–

التكالیففيأكثرالتحكمأجلمنوهذا،والفرینة الدقیقوحدةفي(ABC)األنشطةأساسعلىالتكالیفنظام
.الموضوعإلشكالیةالرئیسيالسؤالعنولإلجابة

الكبرىالمطاحنمؤسسةعنلمحةالقاءاألولیتناولمباحث،ثالثالىالفصلهذاتقسیمتمحیث
فیما یتناول المبحث تقدیم لوحدة الدقیق والفرینة حیث خصص وأهدافها،همیتهاأتعریفها،خاللمنللجنوب

للوحدة فیما خصصنا المطلب الثاني والثالث على التوالي الجانب التنظیميالهیكلالمطلب األول لدراسة 
والفرینةالدقیقبوحدةالمطبقةالطریقةعرضخاللهمنفحاولناالثانيالمبحثأما. االنتاجي والتسویق للوحدة

ومن ثم تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة ومقارنة النتائج.التكالیف،لحساب
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للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةعنلمحة: األولالمبحث

خاللمنوهذاللجنوب،الكبرىالمطاحنمؤسسةحولعامةنظرةالقاءسنحاولالمبحثهذاخاللمن
.نشاطهاوطبیعةنشأتها،تعریفهااعطاء

للجنوبالكبرىالمطاحنبمؤسسةالتعریف: األولالمطلب

وطنيمستثمربینالشراكةإطارفيأنشئتخاصة،مؤسسةهيللجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسة
ذاتشركةشكلفيتأسستوقدوالغذائیة،الفالحیةالصناعاتفيالمختصةاإلماراتیةالغریرومجموعة
أوماشببلدیةالنشاطاتبمنطقةتقعجزائري،دینارملیون135: قدرهمالبرأس) SARL(محدودةمسؤولیة
03: رقمالوطنيالطریقیقطعهاكماالصناعیةبالنشاطاتالبلدیةهذهتشتهربسكرة،والیةأورالللدائرةالتابعة

الشرقيوالجنوبالشمالبینالرابطالحدیدیةالسكةخطویقطعهاالشرقي،وجنوبهاالجزائرشمالبینالواصل
: األولیةبالموادتزودهاالتيالجافةوالحبوبالخضرتعاونیةتوجدللجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةوبمحاذاة

أنحیثالجبائیة،أهمهااعتباراتلعدةأوماشببلدیةالمشروعإقامةتمولقد،"والصلباللین"بنوعیهالقمح
منطقةكون،)93- 12(رقمالتشریعيالمرسومفيعنهاالمنصوصالضریبیةاإلعفاءاتمناستفادتسسةالمؤ 

.الخاصةالمناطقضمنمصنفةأوماش

شركةإلى(SARL)محدودةمسؤولیةذاتشركةمنللمؤسسةالقانونيالشكلتحویلتم2007جوان4وفي
.جزائريدینارملیون300إلىاالجتماعيمالهارأسرفعوتم،(SPA)أسهمذات

والفرینةالدقیقوحدةمنكلعلىموزعةمغطاة2م4920منها،2م54225: تبلغمساحةعلىالمؤسسةتتربع
.2م2070بالكسكسيووحدة2م2850بتقدربمساحة

:وجیجلأوماشمنبكلوحداتأربعللجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةوتتضمن

:بهاتوجدأوماشمنطقة- 1
المیدانیة؛الدراسةموضوعستكونوالتيالرئیسیةالوحدةوهيوالفرینةالدقیقإنتاجوحدة
والرقیقالمتوسطبنوعیهالكسكسيإنتاجوحدة.

:بهاتوجدجیجل- 2
ركزتوقدبجیجل،جنجنبمیناءوالتياألنعامتغذیةوموادالغذائیةللموادوالتصدیراالستیرادوحدة

:بغیةاألولىبالدرجة" والصلباللین" بنوعیهالقمحاستیرادعلىنشاطها
والفرینة؛الدقیقوحدةاحتیاجاتتموین- 
.الجزائريالسوقتموین- 



الفصل الثالث: استخدام نظام التكالیف على أساس األنشطة في تحسین الربحیة 
-بسكرة-بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

53

االستثمارویقدرجیجل،بوالیة" جنجن"بمیناءتقعاإلنجازطورفيوهيالحبوبتخزینصوامعوحدة
منبإفریقیاللحبوبمخزنأكبرالمشروعهذاویعتبرجزائري،دینارملیار2: ـبالمشروعلهذااإلجمالي

المؤسسةعلیهاتحصلتهكتار9,6: بـتقدرفمساحتهالتخزینیة،الطاقةناحیةمنوالمساحةناحیة
صومعة18منالمكّونةالوحدةلهذهالتخزینیةالطاقةأما،"جنجن"میناءإدارةوبینبینهااتفاقیةبموجب

هذاتوسعةبرمجتولقدطن،ألف25قدرهاكمیةلتخزینمغطاةمساحةمعطن،ألف160: ـبتقدر
للتخزینمغطاةومساحةطن،ألف80: تبلغتخزینبطاقةأخرىصوامع09إلنجازثانیةكمرحلةالمشروع

.طنألف25ب

مرحلةفيالفعليالدخولتمأنإلىمراحلبعدةللجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةإنجازعملیةمرت
السوقفيوبیعهبنوعیهالقمحباستیراد،2000سنةفيالعملوالتصدیراالستیرادوحدةبدأتحیث،اإلنتاج
إنجازعملیةتمویلفيوتساعدهاالمؤسسةعلىتعودفوائضتحقیقفياإلنجازوقتواستغاللالوطنیة
ونهایة2000عاممنأكتوبرشهرفيكانتوالفرینةالدقیقبوحدةاألشغالبدایةأمااألخرى،الوحدات
2003سنةمنمارسشهرفيكانوالدقیقالفرینةلمنتوجالفعلياإلنتاجأما،2002جویلیةفياألشغال
.ومستمرفعليكانطالق

فيوانتهت2001لعامسبتمبرشهرفياألشغالبدایةكانتفقدالكسكسيبوحدةیتعلقمافيأما
.2003سبتمبرفيالفعلياإلنتاجمرحلةودخلت2002دیسمبر

للجنوبالكبرىالمطاحنلمؤسسةالجبائيو القانونيبالجانبالتعریف: الثانيالمطلب

:أوال: الجانب القانوني

مؤسسةهي،1999سنةمنابتداءمراحلعلىنشاطهابدأتوالتي،للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسة
ملیون135هقدرهمالبرأس(SARL)المحدودةالمسؤولیةذاتالشركةشكلاألموالشركاتضمنمنظمة
شركةمنللمؤسسةالقانونيالتحویلتمولقد. المعنویةبالشخصیةالتجاريالقانونألحكاموفقاتتمتعودینار،
إلىلیصلاالجتماعيالمالرأسرفعتمحیث(SPA)أسهمذاتشركةإلى(SARL)محدودةمسؤولیةذات

.2007جوان04فيدینار،ملیون300

بسكرةوالیةأورالل،دائرةأوماش،ببلدیةالنشاطاتبمنطقةللمؤسسةاالجتماعيالمقرویوجد
.الغذائیةالموادمختلفواستیرادوتصدیراألنعام،تغذیةومواد،الكسكس،الفرینةالدقیق،صناعةهوونشاطها
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الجبائي:الجانبثانیا: 

الشركةشكلاألموالشركاتتحتقانونیامنظمةإنتاجیةمؤسسة،للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسة
رقمأنطالماوهذاالضریبي،الربحتحدیدفيالحقیقيالنظامإلىتخضعأنهاحیث،المحدودةالمسؤولیةذات

) 10) (09(الموادفيعلیهاالمنصوصالمحاسبیةالدفاترمسكعليمجبرةفهيلهذا،ارتفاعفيأعمالها
.التجاريالقانونمن) 11(

المتعلقینالضریبيوالنظامالجبائیةااللتزاماتجمیعإليتخضعالمؤسسةفإنالجبائیةالناحیةومن
:فيالضرائبمختلفوتتمثلالمعنویین،باألشخاص

الشركاتأرباحعلىالضریبة(IBS)؛المحققالربحأساسعلى
النخالةوالكسكسالممتازة،الفرینةتخصالتيالبیععملیاتجمیععليالمضافةالقیمةعلىالرسم

.%7وبمعدل
والصناعيالتجاريالنشاطعلىالرسم(TAIC)؛%2بمعدلالمحققاألعمالرقمأساسعلى
الجزافيالدفع(VF)وهذابالمؤسسةوالموظفینللعمال،الممنوحةوالمعاشاتاألجور،كتلةأساسعلي

؛2003،2004،2005،2006السنواتحسب% 0،%1،%2،%3بالمعدالت
العقاريالرسم(TF)مبنیةغیرأومبنیةكانتسواءالعقاریةالمؤسسةممتلكاتجمیعأساسعلي.

) 12- 93(رقمالتشریعيالمرسومفيعلیهاالمنصوصالضریبیةاالمتیازاتمنالمؤسسةاستفادتوقد
مصنفةأوماشبلدیةأنباعتبارالخاص،النظامإطارفيالممنوحةالضریبیةاالمتیازاتمناستفادتحیث
وهذا) 03- 01(رقماألمرفيعلیهاالمنصوصالضریبیةاالمتیازاتمناستفادتكما،الخاصةاألنظمةضمن
الممنوحةالضریبیةاالمتیازاتمنتستفیدحیثجیجل،بوالیةالقمحلتخزینإنشاءهاتمالتيالوحدةیخصفیما
).03-01(األمرمنالعامالنظامإطارفي

للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةوأهدافالمطلب الثالث: أهمیة

للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةأهمیة: أوال

طابعذاتأساسیةمنتجاتبإنتاجتقومأنهاأساسعلىمتمیزةاقتصادیةأهمیةذاتالمؤسسةتعتبر
منعاليمستوىتقدیمخاللمنالمستهلكینمنواسعةفئاتإلىالمنتجاتهذهوتوجهواسع،استهالكي

المؤسسةفأهمیةوعموماالمتطورة،اإلنتاجتقنیاتفيالتحكمنتیجةوهذااألخرى،المنتجاتبهتنافسالجودة
:خاللمنتتجسدأنیمكن

للمستهلك؛وضروریةأساسیةمنتجات
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السوق؛حاجیاتمنكبیراجزءاتغطي
البطالة؛منجزءوامتصاصشغلمناصبتوفیرها
أخرىبمناطقاالتصالمنیمكنهاممااالستراتیجيالجغرافيالموقع.

للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةأهداف: ثانیا

بهاخاصةتنافسیةمیزةتحقیقتستطیعولكيفیهتنشطالذيالمحیطبخطرالمؤسسةشعرتأنبعد
التركیزمعوالقصیرالطویلاألجلینفياألهدافمنمجموعةسطرتالزبائن،منممكنقدرأكبروجذب
:األهدافهذهبینومنوالزبونالمنافسةجانبعلى

؛)الكسكسالفرنیة،الدقیق،(الغذائیةالمنتجاتمنالسوقاحتیاجاتتوفیرعلىالعمل

السوق؛متطلباتمعمتطابقةإنتاجیةسیاساتوضع
المنافسة؛مواجهةعلىقادرةتجاریةسیاساتوضع
نشاطها؛مجالفيالریادةموقعضمان
والعمل؛اإلنتاجوحداتوتطویرتوسیع
تنافسیةأسعارعلىالحصولأجلمنالحجماقتصادیاتمنباالستفادةاإلنتاجتكالیفتخفیض.

"الدراسةمحل"المطاحن الكبرى للجنوببمؤسسةالدقیق والفرینةوحدةتقدیم: الثانيبحثالم

والفرینةالدقیقوحدةلدراسة الهیكل التنظیميالمطلب األول: 

نشاطهاتمارسالتيالخاصةالمتوسطةالمؤسساتمنللجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةتعتبر
للمؤسسةالحسنالسیرأجلمنوهذاومصالح،مدیریاتعدةإلىتتقسمالتنظیمیةالناحیةمنفهيالصناعي
.المؤسسةفيالرئیسیةالوحدةوالدقیقالسمیدوحدةوتعتبرالرقابة،عملیاتوتسهیل

الوحداتباقيتشتركحیثالوحدةهذهومدیریاتمصالحعنرئیسيبشكلیعبرللمؤسسةالتنظیميوالهیكل
مختلفعلىموزعةعامال187بـالمؤسسةعمالیقدركماوالمصالح،المدیریاتأغلبفيالوحدةهذهمع

حسبالعمالومستوىالعمالعددیبینحیث) 5(رقمالجدولخاللمنتوضیحهایمكنوالتيالوحدةوظائف
بینهافیماالمختلفةوالعالقاتاإلداریةوالمستویاتالوظائفمختلفالتنظیميالهیكلیظهرومدیریة،كل

.للسلطةالهرميالسلمحسبالعالقاتهذهیبینان)  6(رقمالشكلفيالموضحالتنظیميوالهیكل
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والفرینةالدقیقوحدةلدىالمدیریاتحسبالعمالتصنیف):  5(رقمجدول

المدیریات

مستوى
العمال

نائبالمسیر
المسیر

مكتباألمانة
العالقات
البنكیة

والخارجیة

اإلدارة
العامة

المالیةالتجارةاإلنتاج
و

المحاسبة

الوسائل
العامة

المجموع

11224439531إطار
1018//8/////)تقني(فني

أعوان
منفذین

/////8622/30138

112249825945187المجموع
.الدقیق والفرینةبالوحدةالعامةاإلدارةمدیریةمنوثائقعلىبناءاالطالبإعدادمن:المصدر

عامل: الوحدة
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للجنوبالكبرىالمطاحنبمؤسسةوالفرینةالدقیقلوحدةالتنظیميالهیكل): 6(رقمالشكل

للجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةوالفرینةالدقیقوحدةالعامةاإلدارةمدیریة: المصدر

الـتـنـفـیـذيالـمـسـیـر

الـمسیرنـائباألمـــانـــة

البنكیةالعالقاتمكتبمدیر

العامـةاإلدارةمـدیـریـةالعامـةالوسائلمـدیـریةاإلنتـاجمـدیریةالتجـارةمـدیـریةوالمالیةالمحاسبةمـدیـریة
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والمدیریات بالوحدة كما یلي: الشكل السابق یمكن التعریف بمختلف المصالحمن خالل 

التنفیذيالمسیر: أوال

المناسبةاألوقاتفيالالزمةالقراراتواتخاذوتقنیاإداریاالمؤسسةتسییربحسنمكلفوهو
.المؤسسةمصالحمختلفبینوالتنسیق

المسیرنائب: ثانیا

مكتبعلىواإلشرافالعاصمةالجزائرفيمكتبمنانطالقاالمؤسسةتسییرفيالمسیربمساعدةیقوم
.وخارجهابالجزائروالبنكیةالخارجیةالعالقات

والبنكیةالخارجیةالعالقاتمكتب: ثالثا

باإلماراتلالستثمارالغریرمجموعة" األجانبشركائهامعالمؤسسةألعمالتنسیقيمكتبوهو
.العاصمةالجزائرمقرهاألجانبوالمردینوالخارجیةالوطنیةالبنوكمختلفوبین،"المتحدةالعربیة

العامةاألمانة: رابعا

لتسهیلوالزوارالعمالءاستقبالوكذاوالوارد،الصادرالبریدتسجیلفیهابمااألمانةشؤونبتسییرمكلفة
المعلوماتوتبلیغ،والمصالحالمدیریاتمختلفبینوتحویلهاالهاتفیةالمكالماتواستقبالبالمسیر،االتصال

.المصالحمختلفإلى

اإلنتاجمدیریة: خامسا

. المنتجنوعیةومراقبةلإلنتاجالحقیقيالوزنومراقبةالجودةناحیةمنخصوصااإلنتاجعلىتشرف
:التالیةالمصالحالمدیریةهذهتحتوتندرج

المخبر- 1

التحلیلیةالخصائصوتحدیدالنهائي،المنتجوكذا،)بنوعیهالقمح(األولیةالموادمراقبةفيالمخبرمهمةتتمثل
منالمقترحةالقمحعیناتاختبارتضمنتجریبیةصغیرةمطحنةالمخبرلدىإذالنوعیة،استقرارمدىلمتابعة
:أجلمنوهذاالنهائي،للمنتجالنوعیةمواصفاتتحدیدأجلمنوهذاالموردینطرف

؛وصولهاعنداألولیةالمادةمتابعةكذاوالجودة،مراقبةمواصفاتاحترام
؛الجودةلتحسیناألولیةالموادمختلفبینالمزجإمكانیة
التخزینإمكانیة.
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:وهيللجنوبالكبرىالمطاحنمؤسسةمستوىعلىمنجزةأساسیةتحالیلهناكأنكما

؛)الماءامتالكنسبة(تخزینهإمكانیةلدراسةوذلكالقمحرطوبةنسبةتحدید
؛)بنوعیهالقمح(النوعيالوزن
؛للدقیقبالنسبةوهذاالماءامتصاصنسبةتحدید
؛.المعدنیةالموادنسبة
؛الجلوتیننسبة
تعفنفیروس،أوساخ،تربة،(والصلباللینالقمحمنالشوائبنسبةتحدید....(.

بالشراءالقرارالتخاذاإلنتاجمدیرإلىالمعلوماتترسلالشراءمواصفاتتستدعیهاالتيبالتحالیلالقیامبعد
.عدمهأو

.بهاالمعمولوالمقاییسللمواصفاتمطابقتهمدىلمراقبةللمخبرالنهائيالمنتجمنعینةإرسالیتمكذلك

اإلنتاجمصلحة- 2

تقومالجودة،مستوىعلىوالمحافظةالمنتجنوعیةومراقبةالجودةناحیةمنلإلنتاجالحسنالسیرعلىتشرف
:التالیةبالمهامالمصلحةهذه

؛األولیةالمادةاستقبال
؛لطحنهبنوعیهالقمحتنظیفوتحضیر
؛األكیاساستقبال
؛المنتجوتصریفتخزین
؛والفنیةالوقائیةالصیانة
والجودةالنوعیةومراقبةاألجهزةتحضیر.

المرحلةإلىالوصولحتىاإلنتاجمراحلمرحلةكلمراقبةوتستمراإلنتاج،مراحلكلاإلنتاجمدیریتابع
ثانیة.مرةالنوعیةلمراقبةللمخبرالنهائيالمنتجمنعینةإرسالیتمبحیثالنهائیة

التجارةمدیریة: سادسا

:التالیةالمصالحوتشمل



الفصل الثالث: استخدام نظام التكالیف على أساس األنشطة في تحسین الربحیة 
-بسكرة-بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

60

التجارةمصلحة- 1

والمخزوناإلنتاجحجمعنبیاناتإرسالیتمحیثاإلنتاج،ومصلحةالتجارةمصلحةبینالتنسیقیتم
:بمهامهاالقیامالتجارةلمصلحةیتسنىلكيالنهائيالمنتجمن

بدراسةالمصلحةتقومإذاإلنتاج،حجمیفوقالطلبألناألولویةحسبالمنتجبتوزیعتقومحیث
بالنسبةالمعامالتحجمالطلبیة،تاریخیتضمنالطلبیاتسجلفيیوضعحیثاألولویةحسبوترتبهاالطلبیة
الطلبیاتوحجمالمنتجمنالمخزونكمیةبینالتوازنلتحقیقوذلكالحقوق،حجمللعمیل،

:یتضمنخاصملفإحضارمنهتطلبثمالزبوننوعیةتحدیدوكذلكالزبائن،باستقبالأیضاوتقوم

؛الجبائيالرقمبطاقةمننسخة
؛السیاقةرخصةأوالشخصیةالبطاقةمننسخة
؛الختممعفارغطلبیةوصل
؛المیالدشهادةمننسخة
؛شرفيتصریح
؛التجاريالسجلمنمستخرجةنسخة
استقبالوصل.

جدیدةأسواقعنوالبحثالطلبیات،تحدیدوكذاالتجاریةالصفقاتتحقیقالتجارةمصلحةفيیتمكما
هذهعلىالمصلحةرئیسیشرفإذ. المبیعاتمنقدرأكبروتحقیقالمنافسینمواجهةعلىوالعملجددوزبائن

تحریروكذلكعمیللكلالمؤسسةحقوقومتابعةالبیععملیاتعلىیشرفونفإنهماألعوانأماالعملیات
شهريتقریرتقدیمثمیومیاالمخزنمنخرجتالتيالمنتجاتبكمیةالخاصةبالحساباتوالقیامالفواتیر

.الشهرخاللالمحررةالفواتیرعنبنسخمصحوباالمحاسبةلمصلحة

:والتوزیعاإلرسالمصلحة- 2

الالزمةالمعلوماتترسلالتيالتجاریةالمصلحةمنالمهامتبدأحیثعدیدةبمهامالمصلحةهذهتقوم
الحسابیة،بالعملیاتللقیامالتجارةمصلحةإلىالبیعوصلبإرسالالمصلحةهذهتقومكمابالعمالء،والخاصة

لهذهكمااإلنتاج،مدیرإلىإرسالهثمالبضاعة،خروجفیهوالموضحیوميتقریربإعدادالمصلحةهذهوتقوم
یمكنكماتعبئتها،بعدالبضائعبإرسالاألمرإلیهمیصدرحیثوالتغلیف،التعبئةبمصلحةعالقةالمصلحة
:یليفیماالمستعملةالوصوالتمختلفتلخیص

؛)الدفعوصل(الصندوقأمینعندمنتسلمالمبلغ،إیداعتثبتوثیقة
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؛)التسدیدوصل(التجارةمصلحةعندمنتسلمالتسدید،مبلغقیمةتثبتوثیقة
؛المسجلةالبضاعةاستالمباستطاعتهالعمیلهذاأنتثبتوثیقة
؛)االستالموصل(البضاعةاستلمبأنهتثبتوثیقة
؛)الخروجوصل(المؤسسةمنالبضاعةبخروجتسمحوثیقة
الفاتورة–العمالءكشف(بضاعةأخذوكمنقودادفعكمتثبتوهيفقطالدائمینللزبائنتمألوثیقة-.(

والمالیةالمحاسبةمدیریة: سابعا

وتتفرعالتجاريالبرنامجوٕانشاءتطبیقفيوتساهمللمؤسسةوالمالیةالحسابیةالعملیاتكلبمراقبةتقوم
:عنها

:والمالیةالعامةالمحاسبةمصلحة- 1

:التالیةبالمهامتقوم

؛المالیةالقوائموٕاعدادالمحاسبيالتقیید
؛التقدیریةوالمیزانیاتالمالیةالبرامجإعداد
؛المحاسبیةالعملیاتجمیعتسییر
؛البنكیةالحساباتأرصدةوتتبعوالسنویةالشهریةوالتصریحاتالمالیةالعملیاتومراقبةتنظیمعلىالعمل
؛بالخزینةالخاصةالعملیاتتنفیذومراقبةتأمین
؛بالمؤسسةالخاصةالمهاممتابعة
الموردیندیونتسدیدأجلمنالصكوكوتحریرالشراءفواتیرمراقبة.
:الموادمحاسبةمصلحة- 2

والبیعالشراءوجدولالمبیعاتكشفوٕانشاء،)وخروجدخول(الموادلتحركاتالیومیةبالمتابعةتتكفل
.للمبیعاتالتجاریةوالحالة

:الصندوقأمین- 3

.للمؤسسةالنقدیةالمداخیلقبضوالعمالأجورتسدیدوكذاالمؤسسةوأعباءمصاریفبتسدیدیقوم

:العامةالوسائلمدیریة: ثامنا

وكذا،..)معداتعتاد،نقل،وسائل(المختلفةبالمستلزماتالمؤسسةمصالحتموینعلىالمدیریةهذهتعمل
:التالیةالمصالحتحتهاوتندرجبالمؤسسة،الخاصةباألشغالوالقیامالموردینفواتیرواستقبالباستمرار،مراقبتها
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:الصیانةمصلحة- 1

.بالمؤسسةالخاصةوالتجهیزاتالنقلووسائلاإلنتاج،تجهیزاتكلومراقبةبصیانةالمصلحةهذهوتهتم

):األمنخلیة(األمنمصلحة- 2

وحمولتهاالشاحناتوخروجدخولبتسجیلكذلكوتقومللمؤسسة،بالنسبةاألمنعلىالحرصمهمتها
.المشتراةالحمولةوصلفيالمدونةالكمیةمعالحمولةكمیةمطابقةلضمانمعبئةوفارغة

:النقلمصلحة- 3
نقلوكذلكالبیعونقاطالعمالءإلىالطلبیاتوٕایصالالمؤسسةحظیرةبتسییرالمصلحةهذهوتقوم

.المؤسسةعمال

العامةاإلدارةمدیریة: تاسعا

:تحتهاوتندرجوضبطهاالقوانینتطبیقعلىالمدیریةهذهتحرص

:المستخدمینتسییرمصلحة- 1

مسؤولیتها،تحتالفروععملیاتكلوتراقبالقانونوتطبیقالعمالملفاتحفظعلىالمصلحةهذهتحرص
مراقبةوالتشغیلعقودوكذاوالتسریحالتشغیلملفاتمنالعمالبشؤونمختصةالمصلحةهذهفانوبالتالي
.الغیاباتحیثمنالعمال

:األجورمصلحة- 2

الخاصةالتصریحاتجمیعوٕاعدادوحسابها،تحدیدهاحیثمناألجورإعدادعلىالمصلحةهذهتحرص
.االجتماعيبالضمان

:العامةالعالقاتمصلحة- 3

للمؤسسةالخارجیةاإلداریةباألعمالتتعلقالتياألعمالبجمیعالقیامعلىالمصلحةهذهوتعمل
.إلخ..التجاري.السجلمركزاالجتماعي،الضمانصندوقمثل
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الفرینةو الدقیقلوحدةاإلنتاجيالنشاط:الثانيالمطلب 

بالوحدة من خالل:نتاجيیمكن التعریف بالنشاط اال

:اإلنتاجتجهیزات-1

اإلنتاجیةطاقتهاتناظرحیثالشرقيالجنوبفيالخاصةالمطاحنأكبرمنوالدقیقالسمیدوحدةتعتبر
."سطیف" الریاضفروع

وأحدثأجودتمتلكحیث عالمیةماركةمنفهيوالحداثةبالعصرنة" المطحنة" اإلنتاجتجهیزاتتتمیز
أمایوم،/طن220بـالسمیدلمطحنةالنظریةاإلنتاجطاقةوتقدرالعالم،فيالحبوبطحنتكنولوجیاأنواع

والتيللطحنالنظریةالحالیةالطاقةأنإلىاإلشارةمعالیوم،/طن330فهيالدقیقلمطحنةالنظریةالطاقة
.یوم/طن1000إلىللتوسعقابلةیوم/طن550بـتقدر

الدقیق والفرینةأنواع المنتجات لوحدة- 2

المنتجاتمنواسعةمجموعةاألخیرةهذهضمتحیثوالفرینة،السمیدبوحدةالمنتجاتتشكیلةتعددت
الجدولخاللمنذلكتوضیحویمكنالزبائن،ومتطلباتتستجیببحیثواألحجام،واألصنافاألنواعمختلفة
:التالي

)GMSud(لمؤسسةوالفرینةالدقیقوحدةمنتجاتتشكیلة): 6(الجدول

المنتجالنوعالكیسسعة
الـفرینةعاديكلغ50/ 25

ممتازةكلغ25/50/ 10/ 05/ 02/ 01
الدقیقخشنكلغ25

ثانیةدرجةعاديكلغ02/ 05
متوسطكلغ02/ 05
ممتازكلغ10/ 25

)SSSF(سموالتكلغ25
النخــــــالةكلغ100/40

الموادمحاسبةمصلحةمنوثائقعلىباالعتمادالطالبإعدادمن:المصدر
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األولیةللموادأوليتنظیف

الماءوٕاضافةالموادتنظیفإعادة

الماءوٕاضافةالموادتنظیفإعادة

الدقیقواستخراجالطحنعملیة
والنخالةوالفرینة

النخالةتخزین
المنتجةالمادة

)والفرینةالدقیق(

تغلیفعملیة
النخالة

تغلیفعملیة
المنتجات

مصنعنصفمنتوج

الصنعتاممنتوج

ترك الحبوب لبعض الوقت لتأخذ نسبة رطوبة معینة

)بنوعیهالقمح(األولیةالمواداستقبال

لمؤسسةوالفرینةالدقیقبوحدةوالفرینة الدقیقإنتاجمراحل- 3

بمجموعة من المراحل أثناء االنتاج، والتي یمكن توضیحها في )GMSud(لمؤسسةوالفرینةالدقیقوحدةتمر 
الشكل التالي:

لمؤسسةوالفرینةالدقیقبوحدةوالفرینةالدقیقإنتاجمراحل):7(الشكل

اإلنتاج.مصلحةمعلوماتعلىبناءالطالبإعدادمن:المصدر
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لوحدة الدقیق والفرینةالتسویقيالنشاط: لثالثاالمطلب

مدیریةتقوملكنالتسویق،وظیفةبإدارةخاصةمصلحةغیابللوحدةالتنظیميالهیكلخاللمننالحظ 
بتحسینیسمحومتكامالمناسباتسویقیامزیجاتمتلكأنیجبمؤسسةكلأنوبمامهامهابكلضمنیاالتجارة
السعر،سیاسةالمنتج،سیاسةفيللوحدةالتسویقیةالسیاساتحصرویمكنالسوقیة،حصتهاوزیادةأدائها
علىسلباتؤثرفإنهابفعالیةالسیاساتهذهأحدأداءفيالوحدةعجزتولوالتوزیع،سیاسةالترویج،سیاسة
: بینهافیماالوثیقالرتباطهاوذلكالسیاساتباقي

المنتج سیاسة- 1

نوعوكلالنخالة،هوثانويمنتوجإلىإضافة،"الفرینة" الدقیقالسمید،المنتجاتمنتشكیلتینالوحدةتنتج
.أخرىأنواععدةیضمالمنتجاتهذهمن

النوعیةهذهكانتكلمابحیثالتوزیععملیةتسهیلفيتساهمالتيالعواملأهممنالمنتجاتنوعیهوتعتبر
المحافظةفيیساعدهاخاصامخبراالوحدةأنشأتلذلكصحیح،والعكسالمنتجاتعلىاإلقبالزادكلماجیدة
.منتجاتهاجودةمستوىعلى

بمنافسیها،مقارنةاإلنتاجتكنولوجیافيرائدةتعتبروالدقیقالسمیدوحدةفإنالتجهیزاتنوعیةیخصفیماأما
) لینوقمحصلبقمح(األولیةالمادةاستقباللحظةمناإلنتاجمراحلكافةعبرآلينظامعلىتعتمدحیث
.القمحتنظیففيالمستخدمةالتكنولوجیابتجدیدمؤخراالوحدةقامتوقدالنهائي،المنتجتغلیفمرحلةإلى

التسعیرسیاسة- 2

سواءالعمالءاهتماممنكبیرجزءایشكلحیثللوحدة،التسویقيالمزیجعناصرأهممنالسعریعتبر
األولیةالموادتكالیفحصرطریقعنالوحدةمنتجاتتسعیرقراراتاتخاذویتموسطاء،أومستهلكینكانوا

أسعارفإنوعمومااإلجمالیة،التكلفةأساسعلىیحددمعینربحهامشإلیهایضافثماإلنتاج،وتكالیف
. األسعارأقلأنهاإالمتقاربةتعتبرمنافسیهاوالوحدة

تغیرعنهینتجعلیهیطرأتغیركلأنحیثالمنتجات،توزیععلىتؤثرالتيالعواملأهمالسعرویشكل
انخفضتالسعرارتفعفإذاالمنتجات،ومبیعاتالسعربینعكسیةعالقةهناكأنبمعنىالمباعة،الكمیاتفي

.صحیحوالعكسالمباعةالكمیات
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الترویجسیاسة- 3

تـوليلمالوحدةأنإالمبیعاتها،وتنشیطالوحدةبمنتجاتالتعریففيالبارزودورهالترویجأهمیةمنالرغمعلى
السوقفيالسوقیةوحصتهامنتجاتها،تصریففيمشاكلمنتعانيلمألنهاوذلككبیرا،اهتماماالجانبهذا

.معتبرةالمحلي

منتجاتهامختلفخاللهامنتعرضالتيالطلبیاتبعضتوزیععلىالوحدةفيالترویجوظیفةوتقتصر
كلخاللالموزعةالهدایابعضإلىإضافةلها،التابعةالبیعنقاطمنأوالوحدةمنسواءمعهاالمتعاملینعلى
لها،التابعةالنقلوسائلجمیععلىلهاالتجاریةالعالمةخاللمناإلشهارالوحدةتمارسكذلكسنة،رأس

باتنة،منكلفيوطنیةمعارضفيشاركتحیثالمعارض،فيالمشاركةعلىتحرصذلكإلىإضافة
... سطیفقسنطینة،

التوزیعسیاسة- 4

المحليالسوقفيالمنافسةاشتدادمعولكنالوظائف،بعضعلىوالقصوربالمحدودیةالنشاطهذایتمیز
فيالوحدةمكانةعلىوالمحافظةاالستمراریةتضمنفعالةتوزیعیةسیاسةتبنيالضروريمنأصبحوالوطني
.التوزیعومناطقالوحدةطرفمنالمتبعةالتوزیعطرقیليفیماوسنوضحالسوق

التوزیعطرق-

غیرالتوزیعوطریقةالعمیلإلىالمباشرالتوزیعطریقةهمامنتجاتهالتوزیعطریقتینوالدقیقالسمیدوحدةتتبع
.الوسطاءطریقعنالمباشر

المباشرالتوزیعطریقة- 1

قصیرةتوزیعقناةوفقوسیطبدونبالعمالءالوحدةتربطمباشرةعالقةهناكیكونالطریقةهذهحسب
والمستهلكینالجملةوتجارللدولةالتابعةالمؤسساتمعالطریقةبهذهالوحدةوتتعاملالمنتجات،إلیصال

.للوحدةالتابعةالبیعنقاطمنمنتجاتهمیشترونالذینالنهائیینوالمستهلكینالصناعیین،

المباشرغیرالتوزیعطریقة-2

وهؤالءالتجزئة،وتجارالجملةتجاروهمالوحدة،منتجاتلتصریفبالوسطاءاالستعانةیتمالطریقةهذهوفق
علىمنتجاتهاتوزیعفيالوحدةوتعتمدالصناعیینوالمستهلكینالنهائیینالمستهلكینمعیتعاملونبدورهم

.معاالسابقتینالطریقتین
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المنتجاتتوزیعمناطق-

بتلبیةتتكفلحیثوالبعیدة،منهاالقریبةالمناطقمختلففيعمالئهاإلىمنتجاتهالتقریبجاهدةالوحدةتعمل
لهاالتابعةالبیعنقاطإلىإضافةالجملةلتجارالمصنعفيالبیعخاللمنجاورهاومابسكرةمنطقةطلبات

.النهائیینوالمستهلكینالتجزئةتجارإلىاألخیرةهذهتوزعحیثسكانیة،تجمعاتعدةفيوالموزعة

تبیعحیثالمناطقلتلكالتابعینالتجارعلىتعتمدالوحدةفإناألخرىالمناطقفيالتوزیعلعملیةبالنسبةأما
الثكناتتواجدمناطقإلىإضافةورقلةوتقرتالواديهيالمناطقهذهوأهممنتجاتها،منكبیرةكمیاتلهم

... ورقلة،واألغواطكتمنراست،للجیشالعسكریة

البیعنقاط-

احتیاجاتوتلبیةالسوقإلىمنتجاتهاتقریبأجلومنالوحدة،قبلمنالمتبعةالتوزیعیةالسیاسةإطارفي
مناطقعدةفيالبیعنقاطمنمجموعةبافتتاحالوحدةقامتالنهائیینالمستهلكینأوالوسطاءسواءزبائنها

واحدةإلىإضافةبسكرةبمدینةأربعةموزعةنقاطبخمسةوالمقدرةبسكرةوالیةمحیطداخلسكانیةوتجمعات
البیعنقطتيأنإلىاإلشارةیجدرأنهإالالعاصمةوالجزائربباتنةوالمتواجدتینالوالیةخارجبیعونقطتيبطولقة

أعمالرقممن% 15حواليمجتمعةالبیعنقاطوتحققالمحققة،نتائجهاتدنينتیجةأغلقتاقداألخیرتین
.الوحدة

الربحیةتحسینفياألنشطةأساسعلىالتكالیفنظاماستخدامواقع: الثالثالمبحث
-وحدة الدقیق والفرینة -المطاحن الكبرى للجنوببالمؤسسة

منوهذاالدراسة،محلبالمؤسسةالتكلفةحسابخطواتعلىالتعرفالمبحثهذاخاللمنسنحاول
نظامبتطبیقسنقومثمومن،وحدةالوثائقمنعلیهاتحصلناالتيبالوحدةالخاصةالبیاناتتحلیلخالل

.النظريالجانباسقاطخاللمنوهذاالدراسةمحلالوحدةفيالنشاطأساسعلىالتكالیف

الدراسةمحلبالوحدةالمطبقةالطریقةدراسة: األولالمطلب

علىیتمالتيالمصادروكذاالتكالیفعناصرمختلفعلىالتعرفالمطلبهذاخاللمنسنحاول
من فئة دقیق الدقیقمنتوجعلىوسنركزالتكالیف،بحسابلناتسمحالتيالمعلوماتتوفیرأساسها
.بهالخاصةالمعلوماتلتوفرفقطكغ)25ممتاز(



الفصل الثالث: استخدام نظام التكالیف على أساس األنشطة في تحسین الربحیة 
-بسكرة-بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

68

منتجات المؤسسة: أوال

:كمایليلناتظهروالتيالدقیقمنتوجمنمتعددةتشكیلةبإنتاجالمؤسسةتقوم

الدقیقمنتجات): 7(جدول

المنتوجالنوعالكیسسعة
الدقیقخشنكغ50/25

ثانیةدرجةعاديكغ50/25/10/05/02/01

ممتازكغ25
رفیعكغ25/10

)SSSF(سموالتكغ25
ةـــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنخكغ100/50

الموادمحاسبةمصلحةوثائقعلىباالعتمادالطالبإعدادمن: المصدر

التكالیفمصادر: ثانیا

:وهيالدقیقمنتجمنالنهائيالمنتوجإلنتاجتؤديالتيالعناصرمختلفوتشمل

:فيوتتمثل:األخرىاالستهالكیةالموادومختلفالوسیطیةوالمستلزماتاألولیةالمواد- 1
اماالقمحعلىالمؤسسةوتتحصلالدقیق،انتاجفيالصلبالقمحالمؤسسةتستخدم:الصلبالقمح- 

.للحبوبالمحليالدیوانمنأوالخارج،منباالستیراد
.آخرینموردینطریقعنأوبسكرة،فيالمتواجدةالكیسمؤسسةمنالمؤسسةعلیهاوتحصل:األكیاس- 
.بالكیلوغرامالمحلیةالسوقمنالمؤسسةعلیهتتحصل:الخیط- 
.خاصةمطبعةفيبطباعتهاتقوم:البطاقات- 
عنوهذاالغزالن،منبعمثلالصافیةالمنابعمنعلیهاالحصولیتم:القمحمعالجةفيالمستخدمةالمیاه- 

.الموردینمنمجموعةمععقودطریق
التنظیفموادمثلعلیهاالحصولبمجردتستهلكالتيالموادمختلففيتتمثل:أخرىاستهالكات- 

.الخ...الغیارقطعوكذلكالمطحنة،لتشغیلوالكهرباءالنقل،معداتلتشغیلوالمازوتالبنزینالخردوات،
مقابلللعمالالممنوحةوالتعویضاتالعالواتومختلفالقاعدياألجرفيتتمثل:المستخدمینأجور- 2

.لمهاهمأدائهم
:وتشمل:الخدمات- 3
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الخ،...وصیانةوماء،كهرباءمنیلزمهاومابیعكنقاطالمستغلةمحالتكراءفيتتمثل: اإلیجارمصاریف
.الخ...األولیةالموادنقلشاحناتإلىباإلضافة

أعطاب،وجودعندصیانةأعمالوهناكدوریا،المؤسسةبهاتقومصیانةأعمالهناك: وٕاصالحاتصیانة
منالمؤسسةوتجهیزاتمعداتمختلفوصیانةتجهیزاتها،مختلفوتهیئةالبناءاتترمیمأعمالفيوتتمثل

.الخ...إنتاجومعداتوآالت،سیارات،

ومصاریفالسلعتحمیلومصاریفوالبرید،الهاتفوخدماتالقمح،نقلمصاریففيتتمثل: األخرىالخدمات
الذياإلشهارإلىباإلضافةالخ،....ومحامینحساباتمحافظيمنالمتعاملینمختلفوأتعابوالتنقل،المهمة

.الخدماتمنوغیرهاالمؤسسةبهتقوم

نقاطعلىالمفروضة(TAP)المهنيالنشاطعلىالرسمفيتتمثل:المسترجعةغیروالرسومالضرائب- 4
الشراءحالةفيتفرضالتيالطابعوحقوقسنوات،10لمدةمعفىالمصنعألنفقطالمؤسسةبیع

.المختلفةاألخرىوالرسومالضرائبمختلفإلىباإلضافةنقدا،
الصكوكتحصیلوعموالتالبنوكطرفمنالممنوحةالقروضفوائدفيتتمثل:المالیةالمصاریف- 5

وتحویلالحساببكشفالمتعلقةمصاریفومختلفالمؤسسة،بحساباتمتعلقةثابتةدوریةوفوائد
.الخ...الحساباتبیناألموالوتحویلالشیكات

المحاسبةبرنامجمثلاالختراع،وبراءاتالبرامجاستغاللحقوقفيتتمثلوهي:االستغاللحقوق- 6
.األجوروبرنامجالعامة،

:فيتتجسد:المختلفةالمصاریف- 7
التجهیزاتومختلفوالفرینة،الدقیقإنتاجمركبمنالمؤسسة،موجوداتمختلفتأمینمصاریف:التأمینات- 

طرفمنالمستغلاإلدارةمبنىأنإلىاإلشارةمعللمؤسسة،التابعةالشاحناتالسیارات،مثلاألخرى
.المؤسسةتأمینأقساطضمنیدخلالوبالتاليالكسكسلوحدةتابعهووالفرینةالدقیقوحدة

والنواديالجمعیاتمختلفإلىالمؤسسةتقدمهاالتيالمساعداتمجموعفيتتمثل:ومنحأخرىاقتطاعات- 
.الخ...األخرىواإلعاناتالریاضیة

عنوالناتجةالمؤسسةتتحملهاالتياألخرىالمصاریفمختلففيوتتمثل: األخرىالمختلفةالمصاریف- 
.الخ...والعقوباتالغرامات،مختلفوكذلكالجاري،التسییر

وكذلكالمؤسسة،استثماراتلمجموعالدورةاهتالكمبالغفيوتتمثل:والمؤوناتاالهتالكاتمخصصات- 
.الخ...والزبائنالمخزون،قیمتدنيلمواجهةالمشكلةالمؤوناتمختلف
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الدراسةمحلبالوحدةالتكلفةحساب: الثانيالمطلب

:خاللمنالمؤسسةداخلالمصالحمختلفمنالمقدمةالمعلوماتمنتستمدوحدةبالالتكلفةحسابان

؛)6المجموعة(األعباءحساباتتقدم:العامةالمحاسبةمصلحة
علیها؛الحصولوأسعاراألولیةالموادباستهالكتتعلقمعلوماتتوفر:الموادمحاسبةمصلحة
والنوعیة؛بالكمیةوالمنتوجاتاألولیةالموادحركةعنمعلوماتتقدم:التخزینمصلحة
البیعوأسعارالمباعةالكمیاتحولمعلوماتتقدم: التجارةمصلحة.

والفرینةالدقیقوحدة بالتكلفةحساب): مراحل8الشكل(

المحاسبةمصلحةوثائقعلىباالعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

معلومات مصلحة محاسبة المواد ومصلحة معلومات مصلحة المحاسبة العامة
التجارة

أعباء ثابتةأعباء متغیرة
تحدید تكلفة إنتاج القنطار الواحد من الدقیق 

قبل وضعه في األكیاس

تحدید تكلفة استهالك المواد األولیة الالزمة 
إلنتاج قنطار واحد

تحدید سعر التكلفة لكل منتوج
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من مجموعةمن خالل الشكل السابق فان تحدید سعر تكلفة المنتوج یمر بمجموعة من المراحل باالعتماد على 
البیانات المقدمة من مختلف المصالح داخل الوحدة . 

من خالل البیانات المقدمة  وعلى الطریقة )كغ25(وعلیه فإننا سنقوم بحساب سعر تكلفة الدقیق الممتاز 
وهذا من خالل:وهذا خالل كل من شهر نوفمبر ودیسمبر ،لوحدةالمطبقة داخل ا

2012بالنسبة لشهر نوفمبر- 1

أوال: تقسیم األعباء

2012الوحدة خالل شهر نوفمبرفيالمنتجةعدد الوحدات): 8(جدول

664789,91الكمیة االجمالیة
.والمالیةالمحاسبةمصلحةبیانات: المصدر

2012نوفمبرشهرخاللبالوحدةاألعباءمختلف):9(جدول

المتغیرةاألعباء

الوحدویةالتكلفة)دج(المبالغالتعیین
قنطار)/ دج(

884524,261,33الماء

GMS45562500,00الفرینةمحسن

11986409,9118,03كهربائیةطاقة

7709507,0611,60الغیارقطع

507049,20,76خردوات

581191,190,87المكتبیةاللوازم

2123349,353,19الوقود

2916900,44مالبس العمال
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5802740,87مواد ولوازم أخرى

477,5725583,85والرعایةوالتصلیحات،الصیانة

3701070,45,57واألتعابالوسطاءأجور

348792,320,52العامةوالعالقاتوالنشراإلشهار

2337470,743,52للعاملینالجماعيوالنقلالسلعنقل

1682919,352,53واالستقباالتوالمهماتالتنقالت

2171602,113,27والالسلكیةالسلكیةواالتصاالتالبریدمصاریف

106901,340,16شابههاوماالمصرفیةالخدمات

3078102,974,63ومتفرقاتاقتطاعات

70758012,31106,44العاملینأجور

31711074,77األعمالرقمعنالمسترجعةغیروالرسومالضرائب

272656,660,41)النتائجعنالضرائبخارج(األخرىوالرسومالضرائب

7947,280,01االستثنائیةالجاريالتسییرأعباء

117748,730,18األخرىالجاريالتسییرأعباء

119533053,75172,95المتغیرةاألعباءمجموع

الثابتةاألعباء

2484773,833,74التأمینأقساط

واألصولالقیمةوخسائروالتموینات،لإلهتالكات،المخصصات
الجاریةغیر

91347164,57137,41

93831938,40141,15الثابتةاألعباءمجموع

.والمالیةالمحاسبةمصلحةبیانات:المصدر
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منقنطار1انتاجفيتدخلوالتياألعباءلهذهالوحدویةوالتكالیفوالثابتة، المتغیرةاألعباءالجدولیوضح
.الدقیق

:التالیةالعالقةخاللمنحیث انه تم حساب التكالیف الوحدویة لهذه األعباء خالل هذه شهر نوفمبر 

للعبءاإلجماليالمبلغ

للعبءالوحدویةالتكلفة

المنتجةالوحداتعدد

الممتازالدقیقمنتوجتكلفةثانیا: تحدید

المنتجةالكمیاتتحدیدخاللمنوهذاالممتاز،الدقیقانتاجتكلفةتقدیریتمالمرحلةهذهفي
.المستخدمالصلبالقمحشراءتكلفةتحدیدوكذاالدقیق،لمنتجاتاالجمالیة

ممتازدقیق

)SSSF(السیموالتصلبقمحقنطار1

)son(النخالة

المتحصلالبیاناتخاللومن،القنطارشراءثمن× المنتجةالكمیة= المستخدمالصلبالقمحشراءتكلفة
:أننجدعلیها

دج20028,860x2280=45665800=الشراءتكلفة

.المستخدمةالصلبالقمحشراءتكلفةیخصفیماهذا

تحدیدویتموالنخالةالسیموالتفيالمتمثلةالفرعیةالمنتجاتبیعثمنحسابالىاالنتقالیتمذلكبعدثم
:التالیةالمعادلةطریقعنالبیعثمن

المتوقعالبیعسعر× المنتجةالكمیة= الفرعيالمنتوجبیعثمن

:نجدعلیهاالمتحصلالبیاناتخاللومن
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SSSF(=2246,84×1249,322807022,15(السیموالتمنتوجبیعثمن =

1310,79==النخالةبیعثمن × 5218,526840383,83

منتوجمبیعات(–) المستهلكالصلبالقمحشراءتكلفة= (الممتازالدقیقمنالواحدالقنطارإنتاجتكلفة
.)الممتازالدقیقمنتوجمنالمنتجةالكمیات) / (النخالةمبیعات–) SSSF(السیموالت

:نجدعلیهاالمتحصلالبیاناتخاللومن

)6840383,83- 2807022,15-45665800,80= (زالممتاالدقیقمنالواحدالقنطارانتاجتكلفة

12563,50

2866,91=الممتازالدقیقمنالواحدالقنطارانتاجتكلفة

:الممتازالدقیقانتاجتكلفةیبینالتاليوالجدول

2012نوفمبرشهرلالممتازالدقیقانتاجتكلفة): 10(جدول

شراء/ مبلغالمشتریات/ التكلفةالقنطار/االنتاجالطبیعةاالستخراج
20028,860228045665800الصلبالقمح

SSSF(2246,841249,322807022,15(السموالت11,22%
son(5218,521310,796840383,83(النخالة26,06%
الدقیقانتاجتكلفة62,73%

)ss(الممتاز
12563,502866,9136018394,82

والمالیةالمحاسبةمصلحةبیانات: المصدر

الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعرتحدید: ثالثا

فيالمنتجاتوضععملیةتأتيالممتازالدقیقبمنتوجالخاصةاالنتاجتكلفةبحسابالقیامبعد
تعبئةفيالمستعملةالكمیاتفيفقطتختلفانهااالمنتجات،لجمیعبنسبةمتشابهةالعملیةوهذهاألكیاس،

حجممنالممتازالدقیقبمنتوجفقطسنكتفيالدراسةهذهفياننااالوالخیط،األكیاسحجموفيالممتازالدقیق
:التالیةالمراحلطریقعنتتموالتيكغ25
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.الممتازالدقیقمنقنطار1:                                            األولیةالمواد- 1

.كغ25حجمكیس4)    كغ25(حجمالممتازالدقیقمنواحدقنطارإلنتاج

.الخیطمنغرام2,4

الواحدللقنطاربطاقات4

:المواليالجدولفيوالمالیةالمحاسبةمصلحةخاللمنعلیهاالمتحصلالبیاناتسنعرضذلكلتوضیحو

2012نوفمبرشهرلالممتازالدقیقمنقنطار1إلنتاجاألولیة المستهلكةالمواد تكلفة): 11(جدول

كغ25كیس
الوحدةشراءتكلفةالكمیةالتعیینالوحدة

)دج(
الواحدالقنطارتكلفة

)دج(
12866,912866,91الممتازالدقیققنطار
415,2961,16الكیسكیس
2,4418,411كیس/غ0,6الخیطغرام

40,251البطاقاتبطاقة
2930,07//المجمــــــــــــــــــــــــوع

والمالیةالمحاسبةمصلحةبیاناتالمصدر:

انتاجتخصوالتيسابقاالمحسوبةوالمتغیرةالثابتةالتكالیفمنلكلالوحدویةالتكالیفاضافة- 2
.الممتازالدقیقمنتوجمنقنطار1

:المواليالجدولخاللمنالسابقةالمراحلاظهاریمكنو
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2012نوفمبرشهرلكغ25الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر): 12(جدول

الوحدةشراءتكلفةالكمیةالتعیینلوحدةا
)دج(

الواحدالقنطارتكلفة
)دج(

12866,912866,91الممتازالدقیققنطار
415,2961,16الكیسكیس
2,4418,411كیس/غ0,6الخیطغرام

40,251البطاقاتبطاقة
2930,07)كغ25(ممتازدقیققنطار1انتاجتكلفة

172,95المتغیرةالوحدویةالتكالیفمجموع
141,15الثابتةالوحدویةالتكالیفمجموع

مجموع)+ كغ25(ممتازدقیققنطار1انتاجتكلفة=( الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر
)الثابتةالوحدویةالتكالیفمجموع+ المتغیرةالوحدویةالتكالیف

3244,17

3400)المتوقع(الواحدالقنطاربیعسعر
155,83الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر- الواحدالقنطاربیعسعر= الهامش
%4,80الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر/ الهامش% = بـالهامش

والمالیةالمحاسبةمصلحة: المصدر

2012بالنسبة لشهر دیسمبر - 2

كغ تمر بنفس المراحل السابقة 25الممتازالدقیقفان عملیة حساب سعر تكلفة منتوجبالنسبة لشهر دیسمبر 
ونتحصل على:

األعباءتقسیم: أوال

2012شهر دیسمبرخاللالوحدةفيالمنتجةالوحداتعدد): 13(جدول

723818,43االجمالیةالكمیة
والمالیةالمحاسبةمصلحة:المصدر
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2012دیسمبرشهرخاللبالوحدةاألعباءمختلف): 14(جدول

المتغیرةاألعباء
مجموع التكالیف134638898,70المتغیرةمجموع األعباء

قنطار)/ دج(الوحدویة
178,88

الثابتةاألعباء
مجموع التكالیف102975418,35الثابتةمجموع األعباء

قنطار)/ دج(الوحدویة
142,27

والمالیةالمحاسبةمصلحة: المصدر

الممتازالدقیقمنتوجتكلفةتحدید: ثانیا

تالي:یمكن توضیحها خالل الشكل ال

2012دیسمبرلشهرالممتازالدقیقانتاجتكلفة): 15(جدول

شراء/ مبلغالمشتریات/ التكلفةالقنطار/االنتاجالطبیعةاالستخراج
20942,3102280,0047748466,80الصلبالقمح

SSSF(2279,491256,812864885,83(السموالت11,22%
son(4994,371309,926542225,15(النخالة26,06%
الدقیقانتاجتكلفة62,73%

الممتاز
13668,452805,1038341355,82

والمالیةالمحاسبةمصلحةبیانات: المصدر

الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعرتحدید: ثالثا

یمكن توضیحها كمایلي:
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2012دیسمبرلشهرالممتازالدقیقمنقنطار1إلنتاجالمستهلكةالمواداألولیةتكلفة): 16(جدول

كغ25كیس
الوحدةشراءتكلفةالكمیةالتعیینالوحدة

)دج(
القنطارتكلفة

)دج(الواحد
12805,102805,10الممتازالدقیققنطار
415,2961,16الكیسكیس
2,4418,411كیس/غ0,6الخیطغرام
40,251البطاقاتبطاقة

2868,26//لمجمــــــــــــــــــــــــوع
والمالیةالمحاسبةمصلحةبیانات: المصدر

2012دیسمبرلشهركغ25الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر): 17(جدول

الوحدةشراءتكلفةالكمیةالتعیینالوحدة
)دج(

القنطارتكلفة
)دج(الواحد

12805,102805,10الممتازالدقیققنطار
415,2961,16الكیسكیس
2,4418,411كیس/غ0,6الخیطغرام

40,251البطاقاتبطاقة
2868,26)كغ25(ممتازدقیققنطار1انتاجتكلفة

178,88المتغیرةالوحدویةالتكالیفمجموع
142,27الثابتةالوحدویةالتكالیفمجموع

)+ كغ25(ممتازدقیققنطار1انتاجتكلفة=( الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر
)الثابتةالوحدویةالتكالیفمجموع+ المتغیرةالوحدویةالتكالیفمجموع

3189,41

3400,00)المتوقع(الواحدالقنطاربیعسعر
210,59الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر- الواحدالقنطاربیعسعر= الهامش
%6,60الممتازالدقیقمنتوجتكلفةسعر/ الهامش% = بـالهامش

والمالیةالمحاسبةمصلحة:المصدر



الفصل الثالث: استخدام نظام التكالیف على أساس األنشطة في تحسین الربحیة 
-بسكرة-بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

79

تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة بالوحدة "محل الدراسة"المطلب الثالث:

وذلك "الدراسةمحل"بالوحدةاألنشطةأساسعلىالتكالیفنظاممن خالل هذا المطلب سنحاول تطبیق
عن طریق اسقاط الجانب النظري حیث تم تقسیم الوحدة الى مجموعة من األنشطة، وقمنا باتباع المراحل التي 

. تصمیم وتطبیق هذا النظاممن خاللها تمی

؛التخطیط: األولـىالمرحـلة-3
؛األنشطةتحدید:الثـانیةالمرحلـة-4
؛التكلفـةمسببـاتتحدید: ةلثالثـاالمرحلـة-5
؛األنشطةتكلفةتحدید: رابعةالالمرحلـة-6
؛األنشطةبمراكزالتكالیفتجمیع: خامسةالالمرحلـة-7
.المنتجاتالىالكلفةتحدید: سادسةالمرحلة ال-8
المرحلة األولى: التخطیط- 1

ینطبقواألمرالنظام،لهذاوالتنفیذالتصمیمنجاحمدىتحدیدفيالمهمةالمراحلمنالتخطیطمرحلةتعد
اعدادفيتتركزالمرحلةهذهأهمیةأنحیثمؤسسة،أيفياألنشطةعلىالمبنيالتكالیفمحاسبةنظامعلى
في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب األنشطةأساسعلىالتكالیفمحاسبةنظاماعدادأجلمنمناسبفریق

هذاتطبیقعندالمؤسسةتواجهقدالتيالمشاكلتحدیدیتمالمرحلةهذهفيكذلك،- وحدة الدقیق والفرینة–
تلكبمعالجةالمتعلقةالقراراتألجلالمطلوبةالمعلوماتومستوىنوعتحدیدیجبلهذاباإلضافةالنظام،

فياالقسامكافةمنالفریقیتكونأنویجبالجدیدوالنظامیتالءمبماعملهاأسلوبتطویركذلكالمشاكل،
هذهوفي،الفریقتواجهصعوباتأيعلىالتغلبأجلمنوانتاج،وهندسةمالیین،اداریین،منالمؤسسة
.الالحقةالمراحللكافةشاملةدراسةبأعدادالمشكلالفریقیقومالمرحلة

األنشطةتحدید: لثانیةاالمرحـلة- 2
بتحلیلها وظیفیا وهذا لتسهیل فهمها وبالتالي یتم التعرف على مختلف األنشطة داخل الوحدة، والقیام في هذه 

التالي:التقسیمتقسیم األنشطة داخل الوحدة سیكون من خالل و ،ادارتها
 هذا القسم بـاألنشطة التالیة:ویقوم : االدارة العامةقسم

؛تسییر المستخدمین- 
.تسییر العالقات العامة- 
ویقوم هذا القسم باألنشطة التالیة: قسم الصیانة:

؛األمن والصیانة- 
.ادارة قطع الغیار- 
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التالیة:یقوم باألنشطة: المحاسبة والمالیةقسم
؛واألجوروالمالیةالمحاسبة- 
.محاسبة المواد- 
:یقوم باألنشطة:قسم التوزیع

؛التوزیع- 
.المناولة- 
یقوم باألنشطة التالیة:قسم التموین :

؛وین والشراءمالت- 
.تسییر المخزون- 
 :باألنشطة التالیة:یقوم قسم الجودة

؛ادارة الجودة والنوعیة- 
.تطویر المنتجات- 
یقوم باألنشطة التالیة:االنتاجقسم :

؛إصدار امر انتاج الدقیق- 
؛إصدار امر انتاج الفرینة- 
.التغلیف- 

األنشطة التي ال تضیف وأهملنامن خالل االنشطة السابقة قمنا باالعتماد فقط على األنشطة التي تضیف قیمة 
ووضحناها كمایلي:)كغ 25فئة (التي تخص متوج دقیق ممتاز،قیمة

؛تسییر المستخدمین- 
؛الصیانة واألمن- 
؛الجودة- 
؛واألجوروالمالیةالمحاسبة- 
؛)واللینالصلبالقمحشراء( التموین - 
؛إصدار امر انتاج الدقیق- 
؛التغلیف- 
؛التوزیع- 
.المناولة- 
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نشاطة: تحدید مسبب التكلفة لكل الثالمرحلة الث- 3

، ویمكن توضیح ذلك من خالل خالل هذه المرحلة یتم التعرف على األسباب التي أدت الى احداث التكلفة
الجدول الموالي:

):العالقة السببیة بین األنشطة والمنتجات18جدول(

التكلفةمسببالنشاط
عدد المستخدمینالمستخدمینتسییر

والتدخالتالصیانةعملیاتعددواألمنالصیانة
منتجكغالجودة

المنجزةالعملیاتعددواألجوروالمالیةالمحاسبة
الموردینطلبیاتعدد)واللینالصلبالقمحشراء( التموین
منتجكغ(دقیق ممتاز)الدقیقانتاجامرإصدار

عدد األكیاسالتغلیف
الزبائنطلبیاتعددالتوزیع
طلبیاتعددالمناولة

فرینةوالالدقیقوحدةوبیاناتوثائقعلباالعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

نه كل من:أخالل الجدول السابق نالحظ من

نشاط الجودة، اصدار امر انتاج الدقیق، لها مسبب تكلفة مشترك. باإلضافة الى أن نشاط التوزیع، المناولة 
التموین هي األخرى لها مسببات تكلفة مشتركة. 

:  تحدید تكلفة األنشطة رابعةالالمرحلة - 4

من خالل هذه المرحلة یتم تحدید تكلفة كل نشاط، وهذا من عن طریق معرفة استهالكات كل نشاط من 
.الموارد

.المواردمننشاطكلاستهالكاتومن خالل الجدول التالي سنوضح 
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2012لشهر نوفمبرالمواردمننشاطكلاستهالكاتتحدید):19جدول(

االدارةقسم
العامة

قسمالجودةقسمالصیانةقسم
المحاسبة
والمالیة

التوزیعقسماالنتاجقسمالتموینقسم

تسییر
المستخدمین

1995688,80

الصیانة
واألمن

2336626,42

7003403,23الجودة

المحاسبة
والمالیة
واألجور

1810142,8

4845592,2التموین

امرإصدار
الدقیقانتاج

12883828,6

6240811,73التغلیف

2224497,31التوزیع

79574,31المناولة

1995688,802336626,427003403,231810142,84845592,219124640,332304071,62المجموع 

المتاحةالوحدةالبیاناتعلىباالعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

.من المواد تأتي المرحلة الموالیةطعملیة تحدید استهالكات كل نشبعد

األنشطةبمراكزالتكالیفتجمیع: خامسةالالمرحلة- 5

بیناالرتباطمصفوفةطریقعنوهذاالكلیة،األنشطةبمراكزالمختلفةاألنشطةتجمیعیتمالمرحلةهذهفي
مسبباتفيتشتركاألنشطةمنمجموعةهناكفانالسابقةالمرحلةفيیالحظومماالتكلفة،ومسبباتاألنشطة
.التكلفة

:نالتالیینالجدولخاللمنذلكتوضیحویمكن
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مشتركتكلفةمسببذاتاألنشطة):تجمیع20جدول(

مسببات
التكلفة

األنــشـــطــة
تسییر

المستخدمین
الصیانة
واألمن

المحاسبةالجودة
والمالیة
واألجور

إصدارالتموین
امر
انتاج
الدقیق

المناولةالتوزیعالتغلیف

عدد
المستخدمین



عدد
العملیات



منتجكغ

عدد 
االكیاس



عدد
طلبیاتال



المتوفرةالبیاناتعلىباالعتمادالطالبإعدادمن: المصدر

:أنحیثالسابقةلألنشطةالتكلفةمسبباتمنمشتركعددوجودنالحظالسابقالشكلخاللمن

.واألجوروالمالیةالمحاسبةنشاطواألمن،الصیانةنشاطمنلكلتكلفةمسببالعملیاتعدد- 
.الدقیقانتاجامرإصدارالجودة،: األنشطةمنلكلتكلفةمسببمنتجكغ- 
.المناولةالتوزیع،التموین،: األنشطةمنلكلتكلفةمسببطلبیاتعدد- 

.المستخدمینتسییرنشاطوهوواحدلنشاطتكلفةمسببي هالمستخدمینعددأنحینفي

وهو نشاط التغلیف.واحدلنشاطتكلفةمسببهياألكیاسعددكذلك 
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2012لشهر نوفمبرعملیة تجمیع األنشطة): 21(جدول

التجمیـع مراكز

األنشطــــة

األنشطةمراكز

مركز
المستخدمین

مركز منتجكغمركزالعملیاتمركز
األكیاس

طلبیاتالمركز

تسییر.1
المستخدمین

1995688,80

الصیانة.2
واألمن

2336626,42

7003403,23الجودة.3

المحاسبة.4
والمالیة
واألجور

1810142,8

4845592,2التموین.5

امرإصدار.6
الدقیقانتاج

12883828,6

6240811,73التغلیف.7

2224497,31التوزیع.8

79574,31المناولة.9

1995688,804146769,2219887231,866240811,737149663,82المجموع

المتوفرةالبیاناتعلىباالعتمادالطالبإعدادمن:المصدر

الى المنتجاتكلفة ت: تحدید السادسةالمرحلة ال- 6

ویخص ذلك منتوج األنشطة على المنتجات التي تم اختیارها، في هذه المرحلة یتم تحمیل تكالیف
وذلك على أساس استهالك المنتج لألنشطة فعلیا عن طریق حساب تكلفة كغ 25الدقیق الممتاز من فئة 

المباشرة مباشرة على وحدات المنتج مسببات التكالیف لكل مجمع أنشطة، ویحسب سعر التكلفة بتحمیل التكالیف 
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مباشرة المحملة على تضاف إلیها التكلفة الوحدویة لمسببات التكلفة باعتبارها تمثل مجموع التكالیف غیر ال
.وحدات المنتج

تحدید التكلفة الوحدویة لمسبب التكلفة.1

= التكلفةلمسببالوحدویةالتكلفة
األنشطة مراكز تكالیف مجموع

نشاط مركز كل مسببات حجم

:كاالتياألربعةالمسبباتمنمسببكلحجمویمكن توضیح

انشطةومركزنشاطكلتكلفةمسبباتتحدید):22جدول(

مركزكلمسببحجمنشاطلكلالتكلفةمسببحجماألنشطةمراكز
المستخدمینمركز

187تسییر المستخدمین-
187

العملیاتمركز
الصیانة واألمن- 
والمالیة واألجورالمحاسبة-

22
1030

1042

منتجكغمركز
اصدار أمر انتاج الدقیق- 

الممتاز
الجودة- 

884825

884825

1769650

مركز األكیاس
1400التغلیف-

1400

الطلبیاتمركز
التموین - 
التوزیع- 
المناولة-

90
1300
200

1590

الوحدة: من اعداد الطالب باالعتماد على مختلف بیانات المصدر

كمایلي:فیما یخص منتج الدقیق الممتاز وقسمت حجوم مسببات التكلفة 
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عمل موزعون في خط انتاج الدقیق الممتاز43

تسییر المستخدمینعامل187: المستخدمینمركز

الباقي موزعون في مختلف المصالح

صیانة تتعلق بخط انتاج الدقیق الممتاز 12: واألمنالصیانة

الممتازالدقیقانتاجبخطتتعلقعملیة126:واألجوروالمالیةالمحاسبةمركز العملیات 

كغ 884825: الممتازاصدار أمر انتاج الدقیقمنتجكغمركز

كغ 884825الجودة: 

كغ دقیق ممتاز25كیس لفئة 970مركز األكیاس

طلبیة إلنتاج الدقیق50التموین: الطلبیاتمركز

الممتازالدقیقإلنتاجطلبیة887التوزیع: 

طلبیة 130المناولة: 

و یمكن توضیح ذلك عن طریق الجدول التالي:

كغ25على خط انتاج الدقیق الممتاز فئة التكلفةمسبباتحجومتقسیم):23جدول(

الممتازالدقیقبالنسبة إلنتاجالتكلفةمسبباتحجمالتكلفةمراكز
43المستخدمینمركز

138العملیاتمركز
1769650منتجكغمركز

970مركز األكیاس
1067الطلبیاتمركز

من اعداد الطالب باالعتماد على البیانات المتاحةالمصدر:
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2012خالل شهر نوفمبر ): حساب تكلفة مسبب كل مركز24جدول(

مركز
المستخدمین

الطلبیاتمركزمركز األكیاسمنتجكغمركزالعملیاتمركز

1995688,804146769,2219887231,866240811,737149663,82الموارد
طبیعة

المسبب
الطلبیاتعدد عدد االكیاسمنتجكغالعملیاتعددالمستخدمینعدد

1871042176965014001590المسبباتعدد
مسببتكلفة

المركز
10672,133979,6211,244457,724496,64

المتاحةالبیاناتعلىباالعتمادالطالباعدادمن:المصدر

التكلفةلمسبباتالوحدویةالتكالیفمجموع+ للوحدةالمباشرةالتكالیف=  الوحدويالتكلفةسعر

اساسعلىالتكلفةنظامحسبالممتازالدقیقمنتجمنالواحدالكلغتكلفةسعرتحدید): 25(الجدول
2012خالل شهر نوفمبر ABCاألنشطة

الممتازالدقیق خطالبیان
52569701,47المباشرةالتكالیف
:المباشرةغیرالتكالیف

458901,59= 10672,13×43:المستخدمینمركز- 
549187,56=  3979,62×138:العملیاتمركز- 
19890866= 11,24×1769650:منتجكغ مركز- 
4323988,4=4457,72×970مركز األكیاس: - 
4797914,88=4496,64×1067:الطلبیاتمركز- 

458901,59
549187,56
19890866
4323988,4

4797914,88
30020858,43المباشرةغیرالتكالیفمجموع

74247524,62اإلجمالیةالتكالیف
2872854الوحداتعدد

دج2875دج28,75سعر التكلفة (دج/للقنطار)(دج/كغ)التكلفةسعر
المتاحةالوحدةالبیاناتعلىباالعتمادالطالبإعدادمن: المصدر
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حسب نظام التكالیف على أساس األنشطة 2012المراحل السابقة تبین النتائج لشهر شهر نوفمبر 
وبمقارنتها بالنتائج الخاصة بنفس الشهر ولكن بالطریقة المطبقة بالوحدة نجد: 

2012كغ خالل شهر نوفمبر 25): مقارنة سعر التكلفة الخاصة بمنتوج الدقیق الممتاز 26جدول(

ABCنظامحسبالتكلفةسعرحسب الطریقة المطبقة بالوحدةالتكلفةسعر
3244,172875

-11,03%%االنحراف
الطالبإعدادمن:المصدر

االنحراف النسبي تم حسابه عن طریق العالقة التالیة: 

100×المطبقة بالوحدة)سعر التكلفة حسب الطریقة - ABC(سعر التكلفة حسب نظام 

بالوحدةالمطبقةالطریقةحسبالتكلفةسعر

، نقوم بحساب هامش الربح:ABCنظامحسبالتكلفةسعربعد حساب 

.ABCنظامحسبالتكلفةسعر- هامش الربح = سعر البیع

 =3400-2875

دج525= 

وبنفس الطریقة المعتمد بها في شهر نوفمبر تم المراحل السابقةفنطبق نفس2012اما بالنسبة لشهر دیسمبر
النتائج التالیة:التوصل الى

2012دیسمبرشهرخاللكغ25الممتازالدقیقبمنتوجالخاصةالتكلفةسعرمقارنة): 27(جدول

ABCنظامحسبالتكلفةسعربالوحدةالمطبقةالطریقةحسبالتكلفةسعر
3189,412731,25
- 14,36%%االنحراف

الطالبإعدادمن:المصدر

2731,25-3400هامش الربح لشهر دیسمبر=

 =668,75
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تحلیل النتائج:

من الطریقة ف على أساس األنشطة أكثر فعالیة من خالل تحلیل نتائج الجدولین السابقین نرى أن نظام التكالی
خر فان تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة بالوحدة "محل أالمطبقة بالوحدة "محل الدراسة"، بمعنى 

دى للحصول على نتائج تتمثل في سعر تكلفة أقل من تلك المحسوبة بالطریقة المطبقة بالوحدة أي أالدراسة" 
دج هذا فیما یخص شهر نوفمبر 369,17دج، اي انخفاض بـ 2875دج الى 3244,17انخفاض من 

دج، اي 2731,25دج الى3189,41فالحظنا انخفاض من 2012ر دیسمبر ما فیما یخص شهأ، 2012
خالل الشهرین %14,36%و11,03%دج ، وبالتالي تحقیق انخفاض نسبي یقدر بـ 458,16انخفاض بـ 

، وهذا یعني تحقیق انحراف موجب منطقیا.نوفمبر، دیسمبر، على التوالي وهو انخفاض مهم

التكالیف على اساس األنشطة یخفض من قیمة التكلفة، فانه األخر یساهم في باإلضافة الى ان نظام 
، حیث انه ارتفع خالل بالمقارنة مع الطریقة المطبقة بالوحدةزیادة الربحیة من خالل ارتفاع هامش الربح

علىبالعملالمؤسسةلموارداألمثلاالستغاللبفالربحیة تتحسنعلى التوالي،668,75و525بقیمةالشهرین 
نظامأننقولوبالتاليالنظریةالفرضیاتالتطبیقیةالدراسةأثبتتوقدالتسییرفيوالفعالیةالكفاءةتحقیق
. االقتصادیةالمؤسسةربحیةوتعظیملتحسینوفعالةناجعةكأداةیستخدماألنشطةساسأعلىالتكلفة
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خالصة الفصل

وذلك - أوماش-وحدة الدقیق والفرینة- تم اسقاط الجانب النظري على مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
ساس األنشطة.أمن خالل تحلیل نظام التكالیف المطبق بالوحدة، ومحاولة تطبیق نظام التكالیف على 

س األنشطة بالوحدة محل و كنتیجة لهذا البحث تم استخالص انه توجد امكانیة لتطبیق نظام التكالیف على اسا
، وكذلك تم االجابة عن سؤال االشكالیة المطروحة سابقا، وكذا دم وجود تكنولوجیا كافیة بالوحدةالدراسة، رغم ع

على أساس محاسبة التكالیفنظام تم اثبات الفرضیات النظریة في الجانب التطبیقي وبالتالي یمكننا القول بأن 
وبالتالي ،والتحكم أكثر، باإلضافة الى أن من شأنه تخفیض التكالیف نظام یوفر قاعدة من المعلوماتاألنشطة

ا.تحسین ربحیته
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خاتمة
من خالل ما تم التطرق الیه سابقا فان نظام التكالیف على أساس األنشطة یعتبر من أحد األنظمة 

، ولقد عالج نظام والمتمثل في تخفیض التكالیف،الحدیثة التي ساهمت في تحقیق أهم أهداف المؤسسات
التكالیف على أساس األنشطة القصور الذي كانت تعاني منه األنظمة السابقة، وهذا من خالل مواكبته لتغیرات 

وتطورات المحیط الداخلي والخارجي للمؤسسة.

تخفیض التكالیف فان نظام التكالیف على أساس األنشطة یساهم في تحسین ربحیة اضافة الى 
، وهذا حاولنا اسقاط الجانب النظري على الواقعاخاللهمن يالة التالمؤسسات، وهذا ما أثبتته  دراسة الح

تمكنا من الوصول الى و في تحسین ربحیة المؤسسة، )ABC(محاسبة التكالیف وفق نظاملمعرفة دور نظام
والتساؤالت المطروحة، اضافة الى مجموعة من النتائج ،مجموعة من النتائج المتعلقة باختبار الفرضیات
حالة، نذكرها فیما یلي:والتوصیات المتعلقة بالفصلین النظریین وبدراسة ال

النتائج

ائج النظریةتنال
تحدید تبویب و التي تساعد اإلدارة علىوالمعلوماتوفیر البیاناتلتأداةهيالتكالیفمحاسبةنأ-1

كما أن تكالیف المنتجات ا،تكالیف المنتجات یسترشد بها في تحدید أسعار بیعهحیث أن التكالیف،
؛األولىالفرضیةصحةیثبتماوهذا، إنتاجهاالمستخدمة في تتأثر بأسعار المواد

غیرالتكالیفلتخصیصالمالئمةاآللیةیوفرةنشطاألأساسعلىفیلاالتكمحاسبة نظامأن-2
دقةهذا ما یوفر معلومات أكثر،الحدیثةالصناعیةالبیئةظروفظلفيالمنتجاتعلىالمباشرة

ماوهذا، عكس ما كانت علیه النظم التقلیدیة، قراراتمنبهایرتبطوماالتكلفةبیاناتفیما یخص 
.الثانیةالفرضیةصحةیثبت

النتائج التطبیقیة
یؤثر في الحصول على دقة علمیة في حساب التكالیف، وهذا ما طریقة غیرتستخدم المؤسسة -1

؛التكالیف
الكبرىالمطاحنبمؤسسةوالفرینةالدقیقوحدةفياألفرادلدىتنظیمیةثقافةأوتغییرثقافةوجودعدم-2

قادرةعلیاادارةبوجودمرهونبالوحدةاألنشطةأساسعلىالتكالیفنظامنجاحفانفبتاليللجنوب،
خاللمنوذلكالحدیثة،التسییرمبادئمعوتتالءمتواكبثقافةادخالعلىباألحرىأوالتغییرعلى

أساسعلىالتكالیفنظاممعلوماتاستخدامالىیدفعهمماوهذاعلیها،المتعارفالتغییراجراءات
األنشطة؛

؛عدم معرفة مسؤولي الوحدة بنظام التكالیف على أساس األنشطة-3
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اتخاذفيتساعدوموضوعیة،دقةأكثربیاناتیعطياألنشطةأساسعلىالتكالیفنظاماستخدام-4
؛المؤسسةفيالمستویاتمختلفوفيالقرارات،مختلف

وهذاربحیتها،تحسینمنیمكنهاالدراسةمحلبالمؤسسةاألنشطةأساسعلىالتكالیفنظامتطبیق-5
نظامتطبیقأنالدراسةبینتولقددقة،بأكثراألنشطةطرفمنالموارداستهالكاتتتبعخاللمن

الدقیقمنتوجوهوالمنتجاتبأحدالخاصالتكلفةسعرتخفیضفيساهماألنشطةأساسعلىالتكالیف
الدراسة؛محلبالوحدةالمطبقةبالطریقةمقارنةالممتاز

وحدةمستوىعلىاألفرادمسؤولیاتتحدیدیساعدبالوحدةاألنشطةأساسعلىالتكالیفنظامتطبیق-6
بأكثرالتكالیفلتتبعأسولبفهونشاط،كلمنالمستهلكةالمواردتحدیدخاللمنوالفرینة،الدقیق
دقة؛

واألنشطةالتكلفةبینالربطیتمحیثالقراراتاتخاذفياألنشطةأساسعلىالتكالیفنظامیساعد-7
عالمستوىلتحقیقیؤديمماالمختلفةاألنشطةتكالیفعنالكشفیتموبالتاليحدوثهافيالمتسببة

، وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الثالثة.القراراتمتخذيیديبینالمتوافرةالمعلوماتفياالكتمالمن

:التوصیات

:انطالقا من النتائج المتوصل یمكن تقدیم بعض التوصیات التالیة

التكالیف على أساس األنشطة لیسهل تطبیق موالتعلیمیة عن نظالتكوینیةالقیام بمجموعة من الدورات ا-1
؛النظام في المؤسسات الجزائریة

؛بناء نظام معلوماتي یسهل االرتباط بین مختلف مصالح المؤسسة -2
التخطیطمجالفيوتساعددقةأكثرتكالیفتخصبیاناتیقدمألنه) ABC(نظامتطبیقتبني-3

؛السلیمةالقراراتاتخاذوكذاالتقدیرالرقابة،
اقتراح برنامج یمكن من خالله تبني نظام التكالیف على اساس األنشطة، بحیث یمكن لهذا البرنامج أن -4

یساعد في نجاح وتطویر المؤسسة والمنتوج. 
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مجلةبالجامعات)،التعلیمیةالخدماتتكلفةلقیاسكأساساألنشطةتكالیفنظام(: حلساهللاعبدسالم-3
.2007فلسطین،األول،العددعشر،الخامسالمجلد) اإلنسانیةالدراساتسلسلة(اإلسالمیةالجامعة

دراسة)(األعماللمنظماتاالستراتیجيالموقفتحدیدفيوأثرهااالستراتیجیةالمواءمة: (الصیاحالستارعبد-4
الثانيالعددالجامعة،االقتصادیةللعلومبغدادكلیةمجلةاألردنیة،الصناعیةالشركاتمنعینةفياختباریة

.110ص،2009األردن،والعشرون،
الصحیةالمؤسساتفيتطبیقهاواألنشطةأساسعلىالتكالیف: (السلیمحسنزماطفیصل-5

والستونالسابعالعددواالقتصاد،االدارةمجلة،)الشعبیةالصحیةللعیاداتمقترحنموذج()الصغیرة
.2007العراق،

العلوممجلةاألداء،تحسینفيودورهاالقتصادیةالمؤسساتفيالتسییرمراقبةنظامقویدر،حاجقورین-6
.37،2008العددالخامسة،السنةالشلف،جامعةاإلنسانیة،

في)  ABC(األنشطةعلىالمبنيالتكالیفنظامتطبیقمقوماتتوفر(مدى: درغامموسىماهر-7
الثالثالمجلداالداریة،واالقتصادیةالعلوممجلة،)میدانیةدراسة(غزة)قطاعفيالحكومیةالمستشفیات
.2007األول،العددوالعشرون،

علىالمبنيالتكالیفلنظاموفقاالعالجیةالخدمةتكلفةحساب: (شقفةابراهیمخلیلدرغام،موسىماهر-8
مجلة،)المیكروبیولوجيقسمعلىتطبیقیةدراسة)( الحكومياألوروبيغزةمستشفىفي) ABC(األنشطة
.A1العدد،10المجلداالنسانیة،العلومسلسلةغزة،األزهر،جامعة

االنتاجيالمزیجتحدیدفيدورهواألنشطةأساسعلىالكلفةمدخل: (الشمريعباسوفيمحمد-9
للعلومالعراقیةالمجلة،)األنشطةاساسعلىالكلفةمدخلوالتقلیديالمدخلبینمقارنةدراسة)(األمثل

.2009،العراقوالعشرون،الثالثالعدداالداریة،
القراراتاتخاذفيودورهاألنشطةأساسعلىالتكالیفتحدید: اسماعیلدوايمجبلراضي،مالكمیثم-10

24العددالتقني،مجلة) األشرفالنجفمحافظةفيالخفاجيمثلجاتمعملفيتطبیقیةدراسة(االداریة
.2011العراق،
األنترنتمواقع )4

.http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152532التعادل،تحلیل: كرديأحمد-1
والربحیة،الربحبینالفرق: البیعوفنونالتسویقومهاراتاالداریة،للعلومفوریوأكادیمیة-2

http://4youacademy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96:the-
difference-between-profit-and-profitability&catid=39:fundamentals-of-

management&Itemid=96#.

المـالیة،اإلدارة: كردىالسیدأحمد-3
http://ahmedkordy.blogspot.com/2012_05_03_archive.html
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الربح،حبیب،مطانیوس-4
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&
id=159601&m=1#

األنشطة،تكالیفعنالمحاسبة: صالحمحمد- 5
www.infotechaccountant.com/phpBB2/index.php
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