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الذي  ،(ABC) ةطنشعلى أساس اأ امبي نظام حاسبة التكاليفليهدف موضوع دراستنا إ تقدم عرض       
ديثة امستعملة ي امؤسسات وذل م الطرق ا قل حد مكن ويتم أك هدف خفيض تكلفة اإنتاج إ يعتر من أ

م ي بناء امنتوج على عكس الطرق التقليدية  ذلك من خال خصيص امصاريف الغر مباشرة لكل نشاط الي تسا
 .ي خصيص امصاريف الغر مباشرةالي تعتمد على مبدأ ااعتماد على معدل ثابت 

ذ الدراسة محاولة إسقاط اجا  ؤسسة امطاحن الكرى للجنوب الواقع اميداي منب النظري على وعليه سنقوم ي 

 .2013سنة امالية لالفرينة ل بسكرة لوحدة الدقيق و

Résumé  :  

L' objet de notre étude vise à fournir une vue d'ensemble du système Fondé sur la 

Comptabilité des coûts par Activité ( ABC ) , qui est l'une des méthodes les plus 

modernes utilisés dans les institutions dans le but de réduire les coûts de 

production au minimum et cela se fait par la répartition des dépenses de tiers 

directement pour chaque activité qui contribuent à l'accumulation de produit 

contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent sur le principe de compter 

sur un taux fixe dans l'allocation des tiers des dépenses du parti directement  .  

 Par conséquent, nous allons dans cette étude tenté de renverser le plan théorique, 

la réalité sur la Fondation du sol du Grand Mills pour l'unité Sud Biskra de farine 

et Alfrenh exercice 2013  .  
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وات عميقة و سريعة خاصة ي جانبه اما و احاسي، وي ظل العومة و       يشهد حيط امؤسسات تطورات و 
ذ التحوات للمحافظة على بقائها و  الشمولية و تصاعد حدة امنافسة أصبح لزاما عليها التكيف بسرعة مع 

 استمراريتها. 

ذ التطورات أصبحت التكال      يف غر امباشرة تشكل اجزء اأكر من التكاليف اإمالية، و ظهرت ومع زيادة 
 ةطنشعلى أساس اأ امبنية مشكلة خصيص تلك التكاليف، و باأخص عندما بدأت طريقة حساب التكاليف

(ABC)  ، فقد صنفت كرد فعل لغياب العاقة 1990باانتشار ي أمريكا الشمالية و أوربا و خال سنوات ،
ساب التكاليف و حاسبة التسير، و تكمن اأمية اأساسية ي تعظيم قيمة امؤسسة الواضح ة بن اأنظمة التقليدية 

صول  قيق اأرباح، و ذلك بدمج عوامل اإنتاج فيما بينها من اجل ا من خال بقاء امؤسسة، خفيض التكاليف، 
 على نتائج دقيقة و مقنعة. 

اد طريقة أكثر   و امؤسسة اجزائرية      ا تسعى إ اعة لتخفيض تكلفة منتجاها، و ذلك بفرض رقابة و سيطرة جكغر
دمة امقدمة، من خال ااستخدام الصحيح للموارد امتاحة و خفيض التكاليف غر امباشرة  على تكاليف امنتج أو ا

 مع احافظة على جودة منتجاها النهائية. 

قيق رقابة فعالة على التكاليف الغر و كنتيجة لقصور اأ      نظمة التقليدية ي توفر معلومات دقيقة حول التكلفة، و 
مل امنتج النهائي بتكاليف غر مرتبطة به و غر مررة، هذا ظهر نظام ) ( مكما لنظام ABCمباشرة، حيث 

ليل اأنشطة الي تتطلب تكاليف إضافية  لتحقيق قيمة مضافة و التخلص من تلك التكاليف التقليدية من خال 
ديد تكلفة امنتجات و  ذ القيمة امضافة، و تتوجه امؤسسات لتطبيقه ماله من مزايا عديدة ي  قق  اأنشطة الي ا 

ققه من رقابة على التكاليف، و خصيصها بصورة أكثر دقة.  عملية التسعر و تقوم اأداء، باإضافة ما 

 راسة: إشكالية الد

ذا امنطلق، مكن طرح اإشكالية التالية:   ومن 

  ي خفيض تكاليف اإنتاج؟ (ABC)اأنشطة ما دور نظام حاسبة التكاليف امبي على أساس   

ي    : كاآيبناءا على ما تقدم مكن أن نضع أسئلة فرعية لإجابة على إشكالية الدراسة، و 

 مشكل خصيص التكاليف غر امباشرة ؟  ABC)يعاج نظام ) ل -
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ي الطرق امستخدمة لذلك ؟ -  كيف يتم ترشيد تكاليف اإنتاج ؟ و ما

 ما العاقة بن التكاليف و اإنتاج ؟  -

 نتاج ي امؤسسة حل الدراسة ؟ ( من خفيض تكاليف ااABCل مكن تطبيق نظام ) -

 فرضيات الدراسة: 

موعة  لإجابة على إشكالية و ها أو ا، صحتمن خاها مدى من الفرضيات والي سنحدد حثنا سنقوم بطرح 
ي كالتا : و  

 ؛امهمة داخل امؤسسة ااقتصادية تعتر حاسبة التكاليف من اأدوات -

 ( جاء معاجة مشكلة خصيص التكاليف غر امباشرة؛ABCنظام ) -

م نظام ) -  اخفاض سعر تكلفة امنتجات ما يؤدي إ زيادة ( ي خفيض التكاليف، و بالتاABCيسا
 الطلب على منتجات امؤسسة.

 أسباب اختيار اموضوع : 

ذا اموضوع ناتج عن عدة عوامل منها :   إن اختيار 
ال فحص حاسي كان الس - ذا اموضوعخصصي ي    .بب اأول ي اختيار 

 .ديد النتائج و اخاذ القراراتاأمية الكبرة الي تؤديها حاسبة التكاليف ي  -

تمامات الكرى للمؤسسةحداثة اموضوع حيث أصبح موضوع التحكم ي التكالي -  .ف من اا

داف الدراسة  :أ
داف الدراسة ي  : و تكمن أ

يم النظرية امتعلقة متغري الدراسة. -  ديد امفا

 .( مقارنة بالنظم التقليديةABCأمية نظام ) توضيح -

 .( ي خفيض التكاليفABCإبراز دور نظام ) -

ذا النظام لتسير اسر  -  .اتيجي أفضل للتكاليف ي امؤسسةالتعرف على امزايا الي يتيحها 

ذا البحث يهدف إ إبراز الدور الذي مكن أن يلعبه نظام ) و نا فان  ف ( ي خفيض تكاليABCمن 
 .ى مكن أن يكون عاما حددا فيهاإنتاج و إ أي مد

 
 



 مقدمة

 

 ج

 

 أمية الدراسة : 

ي  تتمثل أمية الدراس  كاآي:ة ي ملة من النقاط 
 .ل مؤسسة، وعليه وجب تناوله بعمقإن حساب التكاليف انشغال مهم و دائم لك -

 .احاسبية التكاليفية أنظمتهاإن الكثر من امؤسسات اجزائرية ا زالت تعاي من قصور و ضعف ي  -

ميل التكاليفكون اأنظمة التقليدية للتكاليف ا تعط -  .ي دقة ي قياس و 

لق امنافسة مع امؤسسات اأخرى  ABC)يعتر نظام ) -  .أداة 

  :منهج الدراسة

ديد دور نظام  ومن اجل إثبات أو نفي الفرضيات السابقة، نستخدم امنهج الوصفي و ذلك هدف 
(ABC)  ي خفيض تكاليف إنتاج امؤسسات ااقتصادية ي اجانب النظري للدراسة، و كذا استخدام منهج

الة من خال استخدام ما جاء ي الشق النظري و حاولة  .حل الدراسة تطبيقه ي امؤسسة دراسة ا
  :يكل الدراسة

 :ولإجابة على إشكالية البحث م ااعتماد على خطة قسمت إ ثاث فصول : نتطرق ي الفصل اأول إ
ية : ما حاسبة التكاليف  أساليب ،حاسبة التكاليف  اإطار النظري حاسبة التكاليف، وذلك بالتعرض إ

ديد تكاليف اانتاج،  : خفيض تكاليف اانتاج من خال أما الفصل الثاي نتطرق فيه إامستخدمة ي 
ية نظام  (ABC)أسلوب نظام حاسبة التكاليف امبي على أساس اأنشطة : ما حاسبة  ، وذلك بالتعرض إ

أما  ، (ABC)خفيض تكاليف اانتاج باستخدام نظام  (،ABC) التكاليف امبي على أساس اأنشطة
: خفيض تكاليف اإنتاج مؤسسةالفصل الثالث         (GMsud) امطاحن الكرى للجنوب نتطرق فيه إ

:  (ABC)، حاولة لتطبيق نظام  (GMsud)تقدم مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب و ذلك بالتعرض إ
 .-بسكرة  – (GMsud)ي مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب 

  :الدراسات السابقة
 دراسة مؤسسة اتصاات اجزائر  ،مثلى لرشيد تكاليف اخدمات العامةأساليب : زعرور نعيمة  

جامعة حمد  ،خصص علوم التسير ،دة الدكتوراأطروحة مقدمة لنيل شها ،- ةوكالة بسكر  -
 .خيضر بسكرة



 مقدمة

 

 د
 

ا على  م اأساليب امستخدمة الي تساعد ي حساب وخفيض التكاليف وأثر ديد أ دفت الدراسة إ 
ن خال التعرف م ،اسبة التكاليفمية وغر كمية حالتكلفة إضافة إ التعرف على اأساليب الك خصيص

تلف امبادئ صائص ،على  ديثة حوكذلك تناولت الدرا ،ا اسبة التكاليف ي سة حاولة تطبيق الطرق ا
دمية ومقارنتها مع الطرق امؤسسات  .ا

 نظام حاسبة التكاليف امبي على أساس اأنشطة ي تعظيم ثر تطبيق أ: اشرف مسعود أبو مغلي
اصة محافظة العاصمة عماندراسة تطبيقية على امستشف ،الرحية ذكرة مقدمة لنيل م ،يات ا

 للدراساتجامعة الشرق اأوسط  ،كلية العلوم اإدارية وامالية ،قسم حاسبة ،شهادة اماجستر
 .2008،العليا

ظيم على تع (ABCتبيان اثر تطبيق نظام حاسبة التكاليف امبي على أساس اأنشطة )دفت الدراسة إ 
ذا اهدف من خال التعرف على مدى مسامة نظام حاسبة التكاليف ،الرحية قيق  على أساس  امبي وم 
دمة الصحيةاأنش ديد تكلفة ا حاسبة  ناك معوقات لتطبيق ما كانإضافة إ دراسة إذا  ،طة ي 

 (.ABC) على أساس اأنشطة امبي التكاليف

 ال  ،أطروحة الدكتورا ،احاسبة التحليلية نظام التسير ومساعدة على اخاذ القرار: درمون 
 جامعة اجزائر.

ديثة مثل نظام  ساب التكاليف وبعض اأنظمة ا تلف الطرق التقليدية  ذ اأطروحة إ دراسة  دفت 
لة لتطبيق نظام معلومات حاسي حيث تناولت الدراسة حاو  ،ةطنشأساس اأ امبي التكاليف علىحاسبة 

إضافة إ تبيان واقع احاسبة التحليلية  ي اخاذ قرارات التسير، امسريناسبة التكاليف يساعد ح
 بامؤسسات اجزائرية .

لف ي ب النظري امتعلق محاسبة التكاليف وختومن خال الدراسات السابقة نرى أها مشركة ي اجان
أما موضوعنا فيقوم على دراسة حاسبة التكاليف ي جانبه النظري وطرقها  ،حسب دراسته الباقي كل

الي من خاها سنقوم بتخفيض  ةطنشعلى أساس اأ امبي امختلفة والركيز على طريقة حاسبة التكاليف
اجانب التطبيقي قمنا بإسقاط اجانب النظري على امؤسسة حل الدراسة وذلك من أما ي  تكلفة اإنتاج،

 (GMsud) خال القيام حساب تكلفة اإنتاج وفق الطريقة امطبقة ي مؤسسة مطاحن الكرى للجنوب



 مقدمة

 

 ه
 

يف امقدمة من طرف الالتكعلى  ةطنشعلى أساس اأ امبي م قمنا بإسقاط طريقة حاسبة التكاليف
 .سسةامؤ 

 

 

 



 

  

ي كالي ف ر لمحاسب ة ال ظ  ي  صل اأول: ااطار ال  الف 
ي كالي ف ب ة محاسب ة ال حث اأول: ماه   المب 

اج ث  كالي ف اإن  د ت  حدب  ي ت 
ف  دمة  ح  ي كالي ف المسب  ي ب محاسب ة ال ي: أسال

 
ان حث الث   المب 
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   :هيد

 تعتر حاسبة التكاليف واحدة من العلوم احاسبية الي تساعد امؤسسة ي ميع اجاات سواء كانت إنتاجية او خدمية 
ديد تكلفة امنتج أو دمة، هدف إ حد كبير إ  ديد التكلفة ستكون اأسأ ا ذ ن  ديد أسعار  اس ي 

دمات واابتعاد عن التقدير اأامنتجات  ، لذلك تعتر حاسبة التكاليف من اأنظمة الي ا لغر الدقيق للتكاليفو ا
تل دورا كبرا ي مساعدة امؤسسكن ااستغناء عنها داخل امؤسسةم ، فهي ة من خال امعلومات الي تقدمها، فهي 

صول على اكر ربح مكن تساعد احاسب و امسؤول على اخاذ القرارات من خال التحليل الدقيق للنتائج هدف   ،ا
يم امتعلقة محاسبة التكاليف م امفا ذا الفصل استعراض ا م الطرق  ،لذا ستحاول ي  إضافة إ التطرق إ أ

ديثة للمحاسبة التكاليف إ  :مبحثن التقليدية وا

ية  :امبحث اأول  .حاسبة التكاليفما

ديد تكاليف اإنتاجأساليب حاسبة التكاليف : امبحث الثاي  .امستخدمة ي 
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ية  بحث اأول: ما  التكاليف اسبةا

قدرة الشركة عن من معلومات داخلية تفصيلية  ما توفر  وذلك بسببأي شركة  اأصبحت حاسبة التكاليف أمر ضروري
داف الشركة  حيث على امنافسة ي بيئة أعمال معاصرة، قيق أ ذ احاسبة بقياس التكلفة ما يساعد على  هتم 

 .بكفاءة وفعالية

اسبة التكاليف طلب اأول: مفهوم   ا

اصة هاقبل      ب تعريف بعض امصطلحات ا  :التطرق لتعريف حاسبة التكاليف 

 ي مقدار التضحية باموارد دون  :التكلفة صول على منفعة، حيث أن التكلفة امستنفذة م  اإشارةآآ  إ ا
ق إيرادقابلها  ي أيضا تكلفة بالرغم من عدم  1.ق امنفعة آآميت خسارة و

 

 :سارة ي النفقة امستنفذة الي ا سائر أو منفعة، ومن أمثلة إيرادمقابلها  يكون آآ و خسارة بيع أصل  ا
ريق وق 2.  "الغر العادي ت العمل الضائع ثابت، البضاعة الي تصاب با

 

 :صروف دمات ال ا و ا دمات على كافة  اإنتاجعملية التصنيع أو عملية  إمامازمة آآ  وتشمل ا
ذ النفقات  اإداريةامصاريف الي تنفق داخل الوثيقة الصناعية أو  موع  أو التسويقية أو ميعها ويطلق على 

دماتآآ  3ػبتكلفة عنصر ا
 

اسبة التكاليف:  أوا: تعريف 
ليل وتفسر بيانات التكاليف لكل نشاط أو  تعرف على أها: ديد و فرع من فروع احاسبة هتم بتجميع و

ليلها حسب أصناف امنتجات ما يؤدي إ ترشيد  إدارة أو قسم ي مؤسسة وتبويبها حسب مراكز التكلفة و
 4آ ػابة واخاذ القرارات امختلفة آأداء امؤسسة ي عمليات خطيط، الرق

موعة من اأساليب  :باها كما تعرف امستخدمة ي مع وتبويب وتسجيل بيانات تكاليف  واإجراءاتآآ 
تلف امعلومات  اإنتاجليلها هدف احتساب تكاليف و دمات أو اأنشطة امختلفة من أجل تقدم  أو ا

 5وتقييم اأداءآآ.   اإداريةأغراض التسير ومارسة الوظائف  لإدارةالضرورية 

                                                           

اسبة التكاليف الصناعية :أمد حمد أنور: .63، مؤسسة شباب اجامعة، بدون سنة نشر، مبادئ  1 

ال2 اذ القرار :: درمون  ؤسسة ااقتصادية احاسبة التحليلية، نظام معلومات للتسير ومساعدة على ا ، نقود ومالية، كلية العلوم ي ا ، أطروحة دكتورا
 . 50، ص 2004ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة يوسف بن خد ) اجزائر(، 

يم،  :: حمد شفيق حسن .6، ص 1985دار امستقبل، عمان )اأردن(  ،2، ط اسبة التكاليف الصناعيةعبد السام إبرا 3 
دمات العامة :ة: زعرور نعيم4 ، قسم علوم التسير، كلية علوم ااقتصادية وتسير وعلوم جارية، جامعة حمد أساليب مثلى لرشيد تكاليف ا ، أطروحة دكتورا

 .03، ص2015خيضر، بسكرة، 
  . 16،ص 2008عمان)اأردن(، ،،إثراء لنشر والتوزيعاسبة التكاليف الصناعية : سعدون مهدي الساقي  ،عة الربيعيكمال حسن م: 5
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ليل وتقدم امعلومات امائمة لاستخدام الداخلي معرفة  ي عبارة عن عمليةآآ  وتعرف كذلك: جميع و
اات التخطيط والوقاية  اإدارة مستقلة لكل خط  واخاذ القرارات، وأيضا تقوم بإعداد وتقدم معلوماتي 

1 ػأو كل قسم من أقسام مؤسسة أو غر ذلك آآ اإنتاجمن خطوط 
 

مع وت خصيص تكاليف امنتجات  و يفصنمن خال التعاريف السابقة نستنتج أن حاسبة التكاليف هتم 
من القيام بوظائفها امختلفة من خطيط وتنظيم وتوجيه  مكينها و لإدارةهدف توفر امعلومات الضرورية 

 ورقابة. 
اسبة التكاليف:  ثانيا: نشأة 

ن تاريخ وتطور حاسبة التكاليف يوضح أنه بدأ استخدامها منذ وقت طويل ومكن تلخيص مراحل تطور إ   
 2يلي:ا حاسبة التكاليف كم

 :رحلة اأوى  ا

ذ امرحلة ظهرت حاسبة التكاليف وم استخدامها بالطرق البدائية القرن    .الرابع عشر ميادي وي 
 :رحلة الثانية  ا

امس عشر الفرة ما بن القرن    :السادس عشر مياديو ا
، حيث م استخدام السجات اأوروبيةكنتيجة لازدياد النشاط التجاري وظروف امنافسة بن بعض الدول 

ساب تكلفه امنتجات ي بعض امشروعات استخدمتها عائلة الت امنتوجات  صناعة  ( يسييديم)حليلية 
ذ الفرة من  ،م1577سنة ( ي مشروعات مناجم وتصدير فرجر) عائلة ، و 1431سنة الصوفية  وخال 

 : ا ظهورالزمن ظهرت حاسبة التكاليف ونتج عن ظهور 
 جات التكاليفس. 
 أوامر التشكيل نظام.  
  ػليل النفقات و امصروفات 

ددت احاسبة التكاليف معام كعملية مقبولة مازالت فعالة و مستخدمة ح  ذ الفرة   اآن.وي 

 :رحلة الثالثة   ا

 القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر ميادي :بن  ما الفرة
ظهرت  م(19)أما القرن  (18)مإ  م(17)حاسبة التكاليف بشكل كبر ي القرن  استخداماتتطورت 

ساب التكاليف ي إطار نظرية القيد امزدوج ووضعت حاسبة التكاليف الكثر من القواعد سجات منظمة 

                                                           

.05،ص 2010يع ،اإسكندرية )مصر(،،دار التعليم اجامعي للطباعة والنشر والتوز ادارة التكاليف : ع الزمان ريشتويبد: 1 

.07-05مرجع سابق ،ص : زعرور نعيمة : 2 
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ن الكتابات امزيد م م(19)واأسس و النظم و اإجراءات العملية وقد صدرت خال الفرة اأخرة من القرن 
ال التكاليف منها:  ي 

  نري تحدة امتكلفة الصنع الذي انتشر ي الوايات بعنوان:  م1889ي عام  لفاتكيمكتاب 
 .اأمريكية

  بإجلرابعنوان: حسابات امصنع  م1893فيلزو كتاب جارك. 
  بإجلرابعنوان: التكاليف ي إنتاج امستمر  م1895كتاب نورتن. 

ذ الفرة هضة متقدمة  ميتكالف اأوامر الذي وضعه لمحاسبة التكاليف حيث عرف نظام حاسبة التكاليف لواعترت 
وم تطبيق نظام  ،رلوفيواستخدمت حسابات التكاليف ي الرقابة والتحكم ي عناصر تكاليف بفضل ما قدمه جارك 

 لتكاليف امراحل الذي قدمه نورتن.حاسبة ا

  رحلة الر  ابعة: ا

 العشرين ميادي :من بداية القرن 
ذ الفرة تطورا ملحوظا ي حاسبة التكاليف مستمد أساسا من الرواد اأوائل ي امرحلة السابقة حيث عرفت 

 ي: و ظهرت نظريات 
 تمت بتحميل التكاليفم 1901 عام  لكسندرأقدمها ليف: انظرية مراكز التك غر امباشرة  ا

 اإنتاج.على مراكز 

 :ية  نظرية التكاليف التارخية تمت حصر التكاليف الفعلية التار )تكاليف ما بعد التنفيذ( ا
 نتاج النهائي هدف قياس اأرباح.لتحديد تكلفة كل وحدة من وحدات اإ

 : تغرة ا على  وأسلوبظهرت معاجة مشكلة التكاليف الثابتة  نظرية التكاليف ا ميلها وأثر
 أو النقصان. بالزيادةكلما تغر حجم اإنتاج ،  تكلفة الوحدة 

 :ستغلة وعاجت مشكلة الطاقة اإنتاجية وتكلفة الطاقة العاطلة أو غر  نظرية التكاليف ا
ميل التكاليف الثابتة على أساس كل طاقة متاحةغامست   .لة وحساب معامل 

م وبرسونمأ، لكل من تايلورظهرت عدت دراسات كما      اريسون وغر ء على نتائج الدراسات السابقة قام نا، و
اد الطباعة  دما وم قوضع نظام التكاليف امعيارية أو احددة مم ب1909 أواخروايات امتحدة اأمريكية ي الي ا

 .نظام حاسبة التكاليف واعتر أفضلتطبيقه ي صناعة الطباعة اأمريكية 

مل للتكاليف غر  واستمر    ال حاسبة التكاليف حيث امكن ابتكار الطرق التقديرية للقياس وا اصل ي  التطور ا
وطرق معاجة الفروق الناجة عن استخدام معدات التكاليف غر مباشرة الفعلية مباشرة والي تعرف بالتكاليف اإضافية 

 و التكاليف اإضافية التقديرية.
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حاسبة التكاليف مكملة لأنظمة و اأساليب التقليدية  ثةحديالتطور و امنافسة ظهرت أساليب  مع زيادة و
ذ اأساليب:  م   ومن أ

 ةطنشعلى أساس اأ امبي التكاليف أسلوب (ABC.) 
 بطاقة اأداء امتوازن. 
 .أسلوب التكلفة امستهدفة 
  ا من اأساليب  .أسلوب سلسلة القيمة وغر

 
طلب داف ا  اسبة التكاليف  ووظائف الثاي: أ

 
اسبة التكاليف داف    :أوا: أ

 1يلي: تتمثل فيما 
  ديد كلفة اإنتاج واحتساب كلفة كل عنصر من عناصر اإنتاج كامواد اأولية واأجور و

 .امصاريف اأخرى
  ت التشغيل آخر امدة سابعداد إض غر لديد كلفة اإنتاج التام و اإنتاج  تامية ا ات ا

 واميزانية العمومية.
 ديد اأسعار وي رسم السياسات السعرية السليمة دمات  ،مساعدة اإدارة ي  للمنتجات أو ا

 .أو تقدمها بإنتاجهاامختلفة الي تقوم الشركة 
 تنظيم يط و طتوفر امعلومات الضرورية لإدارة من أجل مكينها من القيام بوظائف امختلفة من خ

 وتوجيه ورقابة.
  توفر امعلومات الضرورية لإدارة أغراض اخاذ القرارات عن طريق امفاضلة بن البدائل امختلفة

 أداء الوظائف امختلفة ي الشركة.وكذلك لتقييم 
  اموازنات التخطيطية والرقابة على عناصر التكاليف وترشيد توفر امعلومات الضرورية لإعداد

قيق الكفاءة اإنتاجية استخدامه ا واستغال الطاقة اإنتاجية امتاحة من أجل خفيض التكاليف و
 الشركة.وزيادة رحية 

 اسبة التكاليف:وظائف  ثانيا:
 2 وتتمثل ي الوظائف التالية:

 
                                                           

 1 17، صمرجع سابق: كمال حسن معة الربيعي، سعدون حمد الساقي: 

ي التكريي :  2 25 -24، ص2006، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان )اأردن(،اسبة التكاليف بن النظرية والتطبيق :إماعيل 
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 التسجيلية  الوظيفة: 

 أوطريقة ااندماج  أساسعملية التسجيل سواء على مدة من قبل الوحدة ااقتصادية ي معت وتتمثل ي طريقة 
سجات مستقلة عن سجات حاسبة التكاليف الي تقوم بتسجيل كل ما مسك  أيعلى أساس اانفصال 

ي بعبارة أخر و  أجور، مصروفات ....( )مواد،ينفق من عناصر التكاليف  ي اإثبات الفصلي أو التار ى 
ستخرجها من الوثائق وامستندات وتتم عملية اإثبات ي السجات حداث ذات طابع التكاليف والي أ

 .ليفيةاالتكوالدفاتر 
 :الوظيفة التحليلية 

 من الوظائف اأساسية للمحاسبة التكاليف حيث تقوم تعرذ الوظيفة اقرنت باسم حاسبة التكاليف و  
ذ العناصر مراكز ديد  التكلفة امستفيدة بتحليل كل عنصر من التكاليف وربط كل عنصر من  هدف 

ذ العناصرينص ي تقوم بعكس التعامل مع بيانات  ،ب كل منتج من  ولكل مركز تكلفة حرية اإنتاج وأيضا 
عنصر من كل فهي تقوم بفحص ومتابعة   ليفيةاالتكالتكاليف استخاص النتائج وتفسر اأحداث  ومعلومات

ديد طبيعة ونوع ااست اإنفاقعناصر    .أو امبيعات اإنتاجوظائف امشروع أو بخدام ومط سلوكه وارتباطه و

 ة الرقابة:الوظيف 

تاجه   تقوم بتحديد امعاير لكل عنصر من العناصر التكلفة ولكل مركز من مراكز التكاليف ما ينبغي أن 
رافات والي قد تكون  ديد اا ذ امعاير ما ينفق فعا لكل عناصر التكلفة و الوحدة امنتجة ومقارنة 

رافات مائمة عندما تكون التكاليف الفعلية امصروفة أكثر م ب أن تدرس بدقة ا نا  ن امعاير احددة و
رافات  ذ اا وإخبارأسباب اا د من  ذ الوظيفة من الوظائف  ،رافاتاإدارة من أجل ا وما سبق تعتر 

 للمؤسسة . اأساسية
 :الوظيفة اإخبارية 

رافات ودراسة أسباها بشكل دقيق برفع امعلومات   ذ الوظيفة بتحديد اا دد تقوم  إ اإدارة العليا كي 
ا ي الفرات الاحقة وبعبارة أخرى تقوم بصياغة نتائج  رافات وعدم تكرار ذ اا القرارات الكفيلة بتصحيح 
عملية أثناء التسجيل والتحليل والرقابة ي شكل قوائم مالية وتقارير توضع أمام اإدارة ما حدث من وقائع 

ذ الوقائع اها تفسر  تقدمو  يةتكاليف  .علميا يرجم 
 :الوظيفة التحفيزية 

ذ الوظيفة   ذ الوظيفة بعد اجاز الوظيفة السابقة حيث مثل  الدافع لأقسام من أجل تنفيذ و عامل القق 
ذ طط وعدم جاوز امعاير احددة ي عملية النفقات و و  فيز أقسام امؤسسة ي استخدام  يؤدي اما  إ 

قيق ا ااقتصادية امتاحة بشكل كفؤ واقتصادي ما يؤدي إ   . اهدف موارد
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ناك وظائف أخرى حاسبة التكاليف نذكر منها:  و

  حاسبة  تسعى النشاط مثابة امهمة اأو الي وأج يعتر قياس تكلفة اإنتا  النشاط: وأقياس تكلفة اإنتاج
ت الشغل ي امنشآت الصناعية التكاليف لتحقيقها ، فحاجة احاسبة امالية لقياس تكلفة اإنتاج التام و

ذ امنشآت لأغراض قياس نتيجة ا  ،أعمال  تمام حاسبة تكاليف هذ امهمة ي عهد فرضت ضرورة ا
 1.اأول

 رافا ليل اا من خال مقارنة اأداء احدد مقدما  قابةتحقق وظيفة الر ت ت:مقارنة النتائج الفعلية بالتقديرية و
ذا التفاوت  ديدباأداء الفعلي و أو امخطط  أسباب تفاوت اأداء الفعلي عن امخطط لتحديد مسؤولية 

و فعلي يةالتصحيح إجراءاتوكذلك اخاذ  طط،  وما امناسبة لتقليل حجم التفاوت بن ما  فإن من  لذاو 
ليل كل من البيانات امعرة عن تكفل اسبة التكاليف اخاذ اإجراءات والطرق و الوسائل الي مهام ح إمكانية 

رافات الناجة  ليل اا طة والبيانات اممثلة للتنفيذ الفعلي ومقارنة كل منهما مع اآخر و امسندة إ أسباها و ا
ذ الوظيفة  قق  دث ي امستويات اإدارية اأد  إدارةإمام  إمكانيةو امنشأة على مستوياها امختلفة كما 

ديد امسؤولية عنها واخاذ عملية التصحيح امناسبةارف على أسباب عوالت  2.رافات و
 دمية الرقابة على تكلفة النشاطات قق خدمات  :ا م مباشرة ي خلق امنتج بل  ستعن تذ امهمة ا تسا

دمات وترد ها اأ ذ ا ذ التكاليف مثابة مصاريف لتقدم  قسام امتجانسة ي عمليات اإنتاج وتعتر 
دمات الي تقدمها ومتابعة  ذ اأقسام با بصورة أو بأخرى إ تكلفة امنتج لذا من الضروري ربط تكاليف 

ذ التكاليف  ي حاله لو جأت امؤسسة  من أجل تناسبها مع أسعار السائدة ي السوق وذلكومراقبة 
قيقها ذاتيا صولللح اجة إ  دمات من السوق دون ا ذ ا  3.على 

 ختلفةالتقا إعداد ذا النظام لاتصال من خال التقارير  :رير للمستويات اإدارية ا ذ امهمة تقوم بتوفر 
 امناسب.دارية امختلفة ي الوقت وذلك من أجل توجيهها إ امستويات اإ

 مكنةالبدائل  قارنة توفر البيانات و توفر امعلومات الازمة لتخطيط وا :ا اذ خدف حاسبة التكاليف 
ذ القرارات امتخذة تتطلب العديد من البدائل امتاحة و اممكنة وامفاضلة بن و القرارات،  قيق  من أجل 

داف اإدارة.  البدائل واختيار أفضلها لتحقيق أ

 

                                                           

09 ،ص2004 ،(  اإسكندرية) ،مصر اجامعية ،الدار التكاليف اسبة ، مبادئ واخرون دبيان مقصود عبد : 1 

.40ص  ،2000دار املكية اجزائر، الرائد ي احاسبة ،  :بوشاشي بوعام : 2 
ؤسسة ااقتصادية، :جغروري على: 3 اسبة التكاليف ي ترشيد تكاليف اإنتاج با مذكرة ماسر ،قسم علوم جارية ،كلية علوم ااقتصادية وجارية  استخدام 

 . 10ص ،2014/2015-وعلوم التسير، جامعة حمد خيضر بسكرة
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طلب الثالث: مقومات  اسبة التكاليف ا

ناك عدة مقومات رئييتتفق معظم اأدبيات احاسب يؤدي  سية يتأسس عليها أي نظام حاسي لكية، على أن 
ي   ،وظائفه بكفاءة أمام اإدارة ب مراعاها و  1:كالتاوهذ امقومات شروط 

 ساطة و الوضوح منع حدوث اأخطاء.الب 
 داف احددةرتقليل عدد الدفاتر وامستندات دون التأثر سلبا على س قق اأ  . العمل وبشكل 
  التقرير أو السجل للهدف الذي صمم أجله أوقيق امستند. 

ذ امقومات كما يلي:    ذ الشروط مكن تلخيص   وبعد توفر 

  موعة  ودفرية سليمة: مستنديهديد 

موعتها الدفرية من امقومات اأساسية  يعتر تصميم  ا امستندات و أي نظام سليم للتكاليف باعتبار
اصة بعناصر التكاليف،  ا اإدارة ي جميع البيانات ا تسجيلها وتبويبها و الرقابة لغرض الوسيلة الي تعتمد

امواد واليد العاملة وتكاليف أخرى التكلفة امتمثلة ي تكلفة عناصر أن لكل عنصر من  فيه  ا شكوماعليها، 
لتحميلها على وحدة التكلفة  اخاصة ها، يتم من خاها حصر التكلفة كل عنصر منها، مهيد مستنديهدورة 

ذ الوحدات.الي استفادت منها م إ مراكز التكلف  ة امسؤولة عن إنتاج 
 :ديد أساس قياس التكلفة 

ن اأسس الازمة لتصميم نظام حاسبة التكاليف، حيث يتم اعتماد ماأساس ا يقل أمية عن غر  اذ 
ذ الطرق وفق للظروف امناسبة للمؤسسة، فقد تكون ثأحد ذ  الطرق ي قياس التكلفة ويكون اعتماد 

 الطرق إما تقليدية أو حديثة.
 :ديد دليل التكاليف  

به ومثل دليل التكاليف ي الشركات امختلفة  اء كل حساب أو كل بند رقما خاصالتكاليف إعطا دليلقصد بي
سابات، ويقصد احاسبون عادة من استخدامه مصطلح دليل التكاليف عد اصة بتبويب ا  ةالعملة الرقمية ا

ذ اأدلة:  أدلة وليس دليل واحد ومن 

 :راكز ديد موتبويبها رقميا ما يسهل ععدة ها مة وامسااإمالية وامراكز العادد امراكز  دليل ا ليه 
ميل التكاليف غر مباشرة و الرقابة على تكاليف مراكز.  الكلفة و

 :ا تبويب دليل الوحدات رقميا،  اموجب دليل الوحدات يتم تبويب امنتجات الرئيسية و الفرعية وأجزاؤ
ا و  خراج التكلفة امتعلقة بامنتجات.تسهيل استتا الوب ،اأمر الذي يسهل توجيه التكاليف 

                                                           

اسبة التكاليف على أساس ادراسة مقارنة بن طرق التكاليف : حاي أمد :1 زائرية،التقليدية وطريقة   نشطة وإمكانية تطبيقها ي مؤسسات الصناعية ا
 .8-6ص 2011-2010مذكرة اماجيسر، حاسبة وتدقيق، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة اجزائر،
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 :ذا الدليل عناصر التكاليف الثاثة )امواد و اأجور ومصاريف أخرى( ي  دليل العناصر دد 
موعة رمزا أو رقما خاص ذ الرموزت، و اه اموعات رئيسية وفرعية، مع إعطاء كل  أرقام  إ تفرع من 

 ة.رعية أخرى داخل اجموعة الواحدف
 :ديد فرة التكلفة  

وعادة ما من امقومات امتعارف عليها مبدأ الدورية أي وجود فرة زمنية ثابتة لقياس نتيجة أعمال امؤسسة 
ذ الفرة  ديد فرة زمنية،  ب  ال بالنسبة حاسبة التكاليف  ذ بالنسبة للمحاسبة امالية، وكذلك ا تكون 

أن خاصة ،و يتم فيها حصر التكاليف على أساس توزيعها على مراكز التكلفة امختلفة لقياس تكلفة اإنتاج 
تلفة.  فرات احتساب التكاليف 

  التكاليف:تقارير 

ي امدخات، امعاجة، امخرجات،   يتكون نظام حاسبة التكاليف كغر من اأنظمة من ثاث أركان رئيسية و
ذ التقارير تساعد  رجات النظام من خال تقارير تقدم إدارة امؤسسة حيث  داف عويتم جهيز  قيق أ لى 

ناك ثاث أنواع من التقارير وتتمثل ي  : الشركة، و
  التكاليف ي  أو دفاترالتقارير من واقع امستندات  ذ إعداديتم  لقياس التكاليف الفعلية:لتقارير

ذ القوائم لقياس ميل التكاليف امتبعة وتعد  ت التشغيل أو  ضوء نظرية  تكلفة امنتجات التامة و
 .لقياس تكاليف النشاط ككل

 :ذ التقارير إ تقد تقارير رقابية باأداء امخطط و اأداء الفعلي وأنواع م البيانات الي تتعلق هدف 
رافات ليلها لكي تستطيع اإدارة اخاذ القرارات ا اا  .حةيصحلامختلفة و

 اذ قرارات:تق ذ التقارير إ تقدم البيانات الي تساعد اإدارة ي امفاضلة  ارير لرشيد ا هدف 
 بن البدائل واخاذ القرارات امناسبة.

اسبة التكاليف بفروع احاسبات اأخرى وأوجه ااختاف  طلب الرابع: عاقة   ا

 :أوا: عاقة التكاليف بأنواع احاسبات اأخرى

 الية: عاقة   اسبة التكاليف باحاسبة ا

إ عدة جهات ي شكل تقارير مالية )قائمة امركز  وإيصاهاعاجة معلومات امالية مهتم احاسبة امالية 
، قائمة الدخل، و قائمة التدفقات ذ التقارير الدورية وفقا معاير احاسبة  إعداد( ويتم النقدية  اما

ذ  عليها وتركزالدولية امتفق  ية، وتتمثل العاقة بن التكاليف و احاسبة امالية ي أن  على التكلفة التار
بينهما تقوم حاسبة التكاليف بإعداد البيانات  إماليةبإعداد البيانات و العمليات بصفة اأخرة تقوم 
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ال اخاذ الق طط وتقدير ومعلومات بشكل تفصيلي ما جعلها أكثر أمية للمؤسسة ي  رارات ورسم ا
 1: اجدول التا التكاليف امستقبلية ومقارنتها مع التكاليف الفعلية ومكن توضيح أوجه التشابه بينهما ي

دول الية:( 01)رقم  ا اسبة التكاليف واحاسبة ا  أوجه التشابه بن 

 اليةااسبة  اسبة التكاليف
ا بالبيانات  تعتر مكملة للمحاسبة امالية حيث تزود

تامية تقدم  سابات ا التفصيلية فعند إعداد ا
حاسبة التكاليف تكلفة امخزون السلعي وتكلفة 
ت التشغيل وقسط زوال  اإنتاج التام واإنتاج 

  .اموجودات الثابتة

تعد البيانات اأخرى امتصلة باموجودات و امطلوبات 
تامية وامركز اما أي أن   لتصويرمهيدا  سابات ا ا
تامية.كام سابات ا  ا يقوم بإعداد ا

تتبعان نفس امبادئ السياسات و اإجراءات 
 .احاسبية

ناك  ت فقرة اموجودات امتداولة  ي اميزانية العمومية 
ذا الفرع نقوم باحتسابه  زون سلعي آخر امدة و

  .حاسبة التكاليف
صدر: ، قصي السمرائي:حمود على اجب ا  .12، دار وائل للنشر، عمان )اأردن(، صاسبة التكاليف ا

 :اسبة التكاليف باحاسبة اإدارية   عاقة 

ناك عاقة كبرة بن أنشطة حاسبة التكاليف و احاسبة اإدارية واعتماد كل واحد منهما على ما يقدمه اجزء 
و قياس تكلفة اإنتاج الذي وقع ي الفرة  ،اآخر ولكن بشكل عام فإن اهدف اأساسي حاسبة التكاليف 

ديد أسعار بيعه وقياس  ذ البيانات هدف إ  إضافةامش الربح السابقة من أجل  إ تقييم امخزون آخر امدة 
ذا ما  ققه احاسبة اإدارية من خال البيانات وامعلومات مساعدة اإدارة ي التخطيط والرقابة واخاذ القرارات و

 . البيانات الي تقدمها حاسبة التكاليفيا والي تستند ي أغلب اأحيان إالي تقدمها لإدارة العل

 :سابات اسبة التكاليف بتدقيق ا  عاقة 

سابات مستمدة من الرابط القوي و الصلة القائمة إن   امستمرة بن التكاليف و عاقة حاسبة التكاليف بتدقيق ا
سابات مراجعة كافة الب و احاسبة امالية، حيث يانات و امعلومات امتعلقة محاسبة التكاليف من أجل يقوم مدقق ا

 ل إ نتيجة حقيقية أنشطة مؤسسة.التوص

 

                                                           

.10مرجع سابق ،ص : عرور نعيمة ز  : 1 
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  كومية:عاقة  اسبة التكاليف باحاسبة ا

تاج إ   دمات  ذ ا ا، و تلفة للمواطنن من صحة وموصات وغر تقوم الدولة بتقدم خدمات 
نتائج ومقارنتها ما يعود على الب استخدام حاسبة التكاليف من أجل معرفة مستوى حيث  ،نفقات كبرة

 .امواطنن من منافع أو خدمات
 اسبة التكاليف باحاسبة الضريبية: عاقة 

اضع للضريبة اعتماد على القوانن واللوائح امطبقة   على اعتبار أن احاسبة الضريبية هتم حساب الدخل ا
ا على حساب الضريبة امستحقة مثاا على  اأشخاص الطبيعين و امعنوين فإن حاسبة التكاليف تساعد

  1 .تكلفة الفعلية للنشاطالتحديد باتب و اأجور وذلك على الدخل أو الرو ضريبة 

اسبة التكاليف وفروع احاسبة    :اأخرىثانيا: أوجه ااختاف بن 

  الية اسبة التكاليف و احاسبة ا  :أوجه ااختاف بن 

 2:مكن تلخيص زوايا ااختاف ي النقاط التالية

 :عاير يلتزم احاسب اما بتطبيق امعاير احاسبية بتعداد القوائم امالية، فهذ امعاير هدف إ  االتزام با
ذا يؤدي إ زيادة  مقارنة القوائم امالية  إمكانيةتوحيد امعاجات احاسبية ي النواحي الي تقدم ها، و

ذ ا دد حتوى معاير امنشورة ومن م زيادة فائدها أما ي حاسبة التكاليف  غر موجودة، فكل شركة 
ا و طبيعة نشاطها و احتياجات قراراها   ػوشكل تقارير

 :صطلحات اميزانية  عنصر السابق أنه أصبح الكثر من امصطلحات النمطية مثل:الترتب عن  تنميط ا
ذ امصطلحات ي ذا بفضل تكرار استخدام  التقارير احاسبية  اأصول امتداولة، اأصول الثابتة، و

ذا التنميط غر شائع بن مصطلحات حاسبة التكاليف فمثا مكن استخدام اأعباء  ةامنشور  لكن 
 لصناعية للدالة عن نفس الشيء.ا اإضافيةالصناعية غر امباشرة و اأعباء 

 :ال ي اجزائر، يلزم اسبة امالية كما احؤسسات امية الدول أن مسك بالغتتطلب قوانن  اإلزامية و ا
، وعلى اجانب اآخر ا تعتر حاسبة  القانون امؤسسات مسك حاسبة امالية وفق نظام حاسي اما

ذ الشركات و بالتا فإن استخدامها يتوقف على شعور اإدارة بأمية امعلومات  إجباريةالتكاليف  على 
ا حاسبة التكاليف  .الي توفر

                                                           

13مرجع سابق ،ص :زعرور نعيمة : 1 

1ص ،مرجع سابق :حاي أمد : 2 
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 عل ية تتصف بالدقة و اموضوعيةتقوم احاسبة امالية بتقدم معلومات مالية  :وماتنوع ا اف تار  ،
ة ياسباحعلومات امحاسبة التكاليف فهذ اأخرة تقدم معلومات مالية وكمية ا متاز بنفس الدقة الي ميز 

 لوماها تقريبية ي أغلب اأحيان.، إذا معاليةام
 كوحدة واحدة، ولكن ا مكن استخدامها ي تقييم الشركة  تغطي التقارير احاسبة امالية  :موضوع التقارير

أداء اأقسام امختلفة الي تتكون منها امؤسسة وعلى جانب اآخر تقوم حاسبة التكاليف بإعداد التقارير 
ما تكون تقارير حاسبة و عادة  ،الي تتعلق ببعض اإدارات التشغيلية و البعض اآخر باإدارة العليا

 .اسبة امالية الي تكون ي الغالب سنويةاحالتكاليف أكثر دورية من تقارير 
 اسبة تكاليف و احاسبة اإدارية   :أوجه ااختاف بن 

ذ ااختافات ي  1:وتتمثل 

 ديد تكلفة اإنتاج ي حن أن احاسبة اإدارية هدف إ حل  اهدف من و  حاسبة التكاليف 
 حة.امتاامشكات اإدارية و امفاضلة بن بدائل 

  ة غر بينما يوجد قيود على الوقت )فر  ليفية(المحاسبة التكاليف ها وقت حدد )فرة التكلالفرة احاسبية
 حددة( باحاسبة اإدارية.

 بينما احاسبة اإدارية فهي وخاصة عند حصر امخزون،  تكاليف درجة الدقة تتسم باموضوعية ي حاسبة
كم الشخصي و   التنبؤ.تتسم با

  ليلها اأقسام اإنتاجية فقط فمن تمام فإن حاسبة اإدارية هتم بعناصر التكلفة و  بالنسبة للمجال اا
  كافة اأنشطة ووظائفها اإدارة.يدة اا متعد احاسبة اإدارية ها

  ينحصر نطاق حاسبة التكاليف على التكاليف على الركيز فقط على التكاليف ي حيز نطاق احاسبة
 اإدارية يناقش 

  مؤشراتهو حاسبة امسؤوليات وتقييم اأداء. 

 

 

 

 

                                                           

28، ص2012، مكتبة اجمع العري، دار النشر و التوزيع، عمان )اأردن(، يةاحاسبة اإدار  :مصطفى يوسف الكاي وآخرون : 1 
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بحث ديد تكاليف اإنتاج  ا ستخدمة ي  اسبة التكاليف ا  الثاي: أساليب 

طلب اأول:       ية حول تكا  فة اإنتاج لما

 :أوا: مفهوم اإنتاج

 تعريف اإنتاج: 

صول على  اإنتاج،لكل عوامل اإنتاج أي لكل عناصر ق يستنعملية " :يعرف اإنتاج على أنه من أجل ا
ة  دمات صا  ."تجابة إ رغبة معينةساااموارد و ا

لق نتاجا صافيا مع أن العمل يضيف مقدار من اموارد أكر من ذلك امقدار :و يعرف أيضا " كل عمل 
 1."كون قد م بذله ي عملية اإنتاجالذي ي

موعة من اأنشطة و الفعاليات امتعلقة بالعملية لتكنولوجيا الي تؤدي إ إجراء تغير أو  :كما يعرف أيضا  "
مليات معينة تسمى أنظمة ويل شكل العادة إ شكل آخر مقصود وذلك وفق امواصفات احددة بواسطة ع

 2 ."العمليات

موع و عبارة عن  ت مع بعضها البعض من من خال التعارف السابقة نستنتج أن اإنتاج  ة من الوظائف د
صول ع أجل   ل منتوج بامعاير احددة مسبقا.ا

 عناصر اإنتاج:  

 3:يلي فيما عناصر اانتاج وتتمثل       

 وارد الطبيعية  ل عليه سطحها وباطنها من امواد.من قوى وما يشمنفسها وما ها ويقصد ها اأرض  :ا

ي:   من خال التعريف مكن تقسيم موارد الطبيعية إ ثاث أنواع و

 :واد اأولية تاج  ا يقصد ها تلك امواد الي تقدمها لنا الطبيعة ودون أن تصلح لاستهاك مباشرة، بل 
اإ تدخل اإنسان ي  اد اجات. إ ة أو أكثر صاحية إشباع ا  أوا م جعلها صا

                                                           

ر عماري: 1  زائري خال فرة ) :ز ؤثرة على قيمة الناتج احلي الفاحي ا م العوامل ا (، أطروحة دكتورة، 2009-1980ليل اقتصادي قياسي أ
  .07، ص2009 قسم علوم اقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة حمد خيضر بسكرة،

 2 .45جع السابق ، ص : مر جغروري على :

ر عماري:  .07سابق ،ص مرجع : ز 3 
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 م مسامة فعالة ي اإنتاج، إذ مكن  احركة: القوى تعتر من اموارد الي تقدمها لنا الطبيعة والي تسا
 .لي تستخدم ي العملية اإنتاجيةاستعماها ي تشغيل اآات و اأدوات ا

 :وي اموارد الطبيعية اأكثر ضرورة إذ من امستحيل وجود إنتاج دون وجود سكان تتم فيه العملية  اأرض
 .نتاجيةاإ

 صول عليهاثروة أنتجها العمل اإنساي واستخدمت ي  ال:ا رأس  .إنتاج ثروات أخرى و ا
 :وإدراك كامل منه و كل عمل يقوم به اإنسان عن وعي العمل اإنساي أو رأمال البشري.  

 :وذلك ية اإنتاجيةإدارة و تنظيم العملو كعنصر من عناصر اإنتاج يقوم به امنظم الذي يقوم ب التنظيم ،
صول بتنظيم بتجميع عناصر اإنتاج  و التأليف بينهما بالنسب الي يستجوها اإنتاج وذلك من أجل ا

قيق ربح إنتاجعلى   .معن بغرض 

 :دمات ذات  إنتاجمع  ، ر ي اإنتاجيتطو  من خال ويظهر التقدم التقي  التقدم التقي السلع و ا
قق الكمية نفسها من الاجودة  ذا من جهة و من جهة أخرى تطور ي أساليب اإنتاج حيث  عالية 

أو نتاج كمية أكر من السلع ولكن باستخدام ،من عناصر اإنتاج اإنتاج ولكن باستخدام كميات أقل 
ؤدي إ زيادة الكميات نفسها من عناصر اإنتاج ويقصد بالتقدم التقي تغر الفن اإنتاجي امستخدم ما ي

ل( وجدر اإشارة أن التقدم التقي مفهوم ااإنتاج و اإنتاجية بشرط ثبات نسبة استخدام )رأمال عم
 نوعي أكثر منه كمي، وتعتر اإنتاجية مقياس للتقدم التقي.

 سعر التكلفة:: ا نيثا
 التكلفة: رتعريف سع 

موعة من امنتجات موعة " تعرف على أها : التكاليف الي يتحملها منتج معن أو خدمة مقدمة ) أو 
دمات ي مرحلة بيعها( ابتداء من انطاق عملية  موعة من ا اامادية أو  رحلة امإ غاية وصوها إ  إعداد

سب فيها تكاليف البيع ومع آخر فإن دمة امباعة ا ملك سوى بام امنتج النهائية و  ةوحيدتكلفة اع أو ا
دمةموع التكالي و   1."يف الي تتعلق بامنتج أو ا

 عناصر سعر التكلفة: 

 ي:تتمثل  عناصرلسعر التكلفة  
 تكلفة شراء امواد امستعملة.  

 .تكلفة إنتاج الوحدات امباعة 

 .مصاريف توزيع الوحدات امباعة 

 شراء الوحدات امباعة. تكلفة 

                                                           

38، ص1999، ديوان امطبوعات اجامعية، اجزائر،  سعر التكلفة و احاسبة التحليلية :على رحال : 1 
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 .مصاريف التوزيع للوحدات امباعة  

طلب الثاي: تبويب عناصر التك   ليفاا

ؤسسةبب عاقاها تبويب عناصر التكاليف حسأوا:    :وظائف ا

1:نقسم التكاليف إت وفق هذا التقسيم
 

 التكاليف اإنتاجية: 

دمات الي  يتم  مواد شمل ميع التكاليف الي خصوت  على السلعة ي مراحل اإنتاج و  إنفاقهاالعمل و ا
الي يقابلها ي امؤسسات التجارية العمليات امتعلقة بشراء البضائع و قد تكون امواد امستعملة مواد خام 

 صف مصنعة ، وقد تكون مواد مباشرة أو غر مباشرة مثل )مواد الصيانة و تشغيل اآات(نأ

اليف العمل فهي أجور العاملن امباشرة )أجور العمال وخطوط اإنتاج وأجور العاملن غر امباشرة أما تك 
ناك مصاريف صناعية غر مباشرة تتعلق بعمليات  ات حراسة امصنع(، وي حن أن  دمات العاملن ل

ار امصنع وااإنتاج مثل )التأمن على امصنع وصيانة امصنع ونظاف  لقوى احولة( .ته وإ

دي ذ التكاليف طاع د تكاليف اإنتاج وبااإن  ذ التكاليف باإضافة إ و على مكونات  مقارنتها مع مكونات 
  .التحكم فيها إمكانيةالبحث عن  وأتها مع امنافسن ي السوق نار قم

 :التكاليف التسويقية  

رويج و البيع ال اإعام و واد امستخدمة ومصاريف الدعاية وتتمثل ي ميع امصاريف امتعلقة بتخزين ام
ارومصاريف النقل   وتشمل:  وإ

 ة و الشحن ومصاريف أحاث تكاليف امواد امستخدمة ي عملية التسويق مثل امطبوعات والتغليف و التعبئ
 التسويق.

 العاملن ي معارض -ع و التوزيع والنقل وراتب يرواتب و أجور العاملن ي التسويق و منها عموات و غاء الب
م  .البيع و أجور

 تاجها عملية التسويقامصاريف اأ ، مصاريف ااتصال ومصاريف البيع و التوزيع، كمصاريف خرى الي 
ا. و اإنارة  التدفئة وغر

 

                                                           

اذ الق :قزي رفيق: 1 ،  ، قسم علوم التسير، كلية العلوم ااقتصادية و التجارية وعلوم التسيرماجسترمذكرة ، راردور التحليل الوظيفي للتكاليف ي عملية ا
 22، ص2013-2012جامعة حمد خيضر بسكرة، 
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 الية : و التكاليف اإدارية  ا

ي امصاريف الي تتمثل ي رواتب اإدارة امالي  ص الي خة و مصاريفها وإدارة الشؤون القانونية وإدارة اأفراد و
 عملية اإنتاج.

 :: تبويب عناصر التكاليف حسب عاقاها بوحدة اإنتاجثانيا

تقليديا يتم تبويب عناصر التكاليف من ناحية عاقاها بوحدة امنتج إ تكاليف مباشرة تتمثل ي امواد امباشرة    
و اأجور امباشرة و التكاليف الصناعية غر امباشرة و الي تشمل على كافة عناصر التكاليف من خال امواد 

ديثة جعل من الصعب ربط عنصر تكلفة امباشرة و اأجور امباشرة، ونظرا للتطور ا اصل ي البيئة الصناعية ا
ول مهام العامل اإنتاجي من العمل امباشر إ اإشراف على آات  العمالة  اإنتاجية بالوحدات امنتجة نظرا 

ديثة أصبحت تكاليف غر مباشرة  اإنتاجية، وترتب على ذلك أن معظم التكاليف الصناعية ي بيئة التصنيع ا
  1 اإنتاج. اخاصة وأن جزء كبر من تكاليف اإنتاجية يتمثل ي تكاليف امرتبطة بتكنولوجي

 ثالثا :تبويب عناصر التكاليف حسب عاقاها حجم اإنتاج 

 :  وفقا هذا التبويب يتم التصنيف التكاليف إ

 :تغرة  التكاليف ا

، كما   ملها مع التغير ي حجم اإنتاج بنفس النسبة وي نفس ااجا ي عناصر التكلفة الي تتغر ي  و
أها مثل العناصر الازمة لإنتاج حيث ا مكن أن يظهر من دوها، لذا يطلق عليها البعض بالتكلفة 

ذا مكن اإنتاجية فهناك عاقة تزامن وارتباط كامل بن وجود اإنتاج ووجو  ذ العناصر وتبعا لكل  د 
ذ العناصر بأها تلك الي تبدأ من نقطة صفر اإنتاج وتتوقف أيضا عند نقطة الصفر.   2تعريف 

 والشكل التا يوضح منح التكلفة امتغرة الذي يأخذ اجا تغر حجم اإنتاج نفسه 

 

 

 

  
                                                           

اسبة التكاليف ي الشركات الصناعية ي قطاع غزة  :أبو شنب  شادي صبحي: 1 ، مذكرة ماجستر قسم حاسبة كلية التجارة، جامعة دراسة وقسم أنظمة 
 26، ص2008اسامية غزة،

اسبة التكاليف: حمد سامي راضي : 65-64ص ،2003اإسكندرية ، مصر ،  ، الدار اجامعية ، مبادئ  2 
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تغرة  (:01) شكل رقمال  حجم النشاطعاقة إما التكاليف ا

 

 تكلفة                                                                                                       

 متغرة التكلفة  

 

 

 

 حجم اإنتاج                                                       

 

صدر:  .65ص ،مرجع سابق شنب: أبو صبحي شادي ا

 :التكاليف الثابتة 

ي التكاليف الي تبقى ثابتة باجموع مهما تغر حجم اإنتاج ضمن امدى امائم، أي أها تكاليف ا   و
موعها يتغر حجم اإنتاج، ويطلق عليها أيضا تسمية تكاليف الطاقة أو التكاليف الزمنية وخاصية  يتغر 

ي ثاب موع التكلفة، و نا تقتصر على  تة مهما تغر حجم اإنتاج، ضمن امدى امائم، وبذلك الثبات 
فإها تكون متغرة بالنسبة إ الوحدة الواحدة، وذلك حسب مقدار الطاقة اإنتاجية والبيعة امستقلة بالعمل، 

ذ اإدارة. ت سيطرة   وتكون التكلفة ثابتة ضمن امسؤولية امباشرة لإدارة العليا أها تكون 

 1 كاليف الثابتة ما يلي:وتشمل الت

 ات.عناصر تكاليف صناعية غر مباشرة ثابتة مثل: امتاك اآات و امعد 
 ب مدير امبيعات و مدير الدعاية.عناصر تكاليف تسويقية ثابتة مثل روات 
  ذ كلها يعتر تكاليف ثابتة وتعتر خاضعة لرقابة اإدارة العليا ي عناصر التكاليف اإدارية و التمويلية و

 الشركة.

 ن التكاليف الثابتة كما يلي: عويعر بيانا       

                                                           

11ص مرجع سابق،: كمال حسن معة الربيعي، سعدون مهدي الساقي:  1 
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 (: التكلفة الثابتة وعاقتها حجم النشاط02رقم)شكل ال

 التكلفة                                                                                                           

 

 

 تكلفة ثابتة 

 

                                        

 حجم النشاط                                                       

صدر:   .68صحمد سامي راضي: مرجع سابق، ا

 :التكلفة شبه ثابتة 

جم اإنتاجي أي بنسبة   ي التكاليف الي تتغر حجم اإنتاج، ولكن ليس بنفس النسبة الي يتغر ها ا و
ذ  أقل عن نسبة التغر ي التكاليف امتغرة، فهي جمع بن صفي التغر و الثبات ي آن واحد ومن أمثلة 

ادورية يتم الالتكاليف مصاريف الصيانة  ناك أعمال ضمن توقيتات مع إجراء ينة تكون تكاليفها ثابتة، و
ذ تكون تكاليفها متغرة اات اأخرى الضرورية  ذ ، صيانة فجائية معاجة الوقفات أو ا ويطلق على 

التكاليف تسمية ) التكاليف شبه متغرة ( إذا كان اجزء اأكر منها متغر، وي حن يطلق عليها تسمية 
 .ن اجزء اأكر منها ثابتا)تكاليف شبه ثابتة(، إذا كا

 :ويعر بيانيا عن التكاليف شبه متغرة أو شبه ثابتة
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 يوضح التكاليف شبه الثابتة أو الشبه متغرة :(03الشكل رقم )

 التكلفة                   اجزء امتغر  

 

 

 اجزء الثابت                                        

 

 حجم النشاط                                        

صدر  .48، ص2012اجمع العري للنشر و التوزيع، عمان،  ،احاسبة اإدارية : حمد يوسف الكاي وآخرون:ا

  :تبويب التكاليف على أساس عامل الزمنرابعا: 

 :)التكلفة التارخية )الفعلية 

ية أها التكاليف الي حصلت فعا ومعززة   امستندات تؤديها، وعلى ذلك فإن إنتاج بيقصد بالتكاليف التار
صيلها  تكلفة صل منالسلعة  السلعة من مواد مباشرة و اأجور امباشرة أما التكاليف غر امباشرة يتم 

 1.افسل حددة يلممنتجة وفق معدات 
 :عيارية   التكلفة ا

ب أن تكون ع أهاتعرف على  ي م  ه التكاليف خالليتكاليف حددة سلفا ما  فرة العمل امقبلة و
 إعداددث بعد وتعكس التكاليف الي يتوقع حدوثها إذا م العمل وفق ظروف الي تتوقعها اإدارة ويتم 

 2.التكلفة امعيارية للوحدة و على مستوى اإنتاج ككل

  :إمكانية الرقابة عليها االتكاليف طبقتبويب خامسا : 

 :تكاليف قابلة للرقابة 

ي التكاليف الي مكن للمستوى اإداري أن يراقبها وله القدرة على التأثر فيها مع أن إدارة الشركة   و
 .وبالتا سهولة ضبطها ومتابعتها تتحكم هذ التكاليف

 

                                                           

11ص  مرجع سابق، :أبو شنب شادي صبحي : 1 

55ص مرجع سابق، :حمد يوسف الكاي آخرون : 2 
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 :تكاليف غر خاضعة للرقابة 

ي التكاليف الي ا مكن   ستوى إداري معن أن يؤثر فيها وتشمل أيضا التكاليف الي من الصعب مو
 1.التحكم فيها من قبل اإدارة خال فرة زمنية حددة

اذ القرارات اإدارية: سادسا :   تبويب التكاليف أغراض ا

 :)ائمة )التفاضلية  التكلفة ا

ي عبارة عن التكاليف الي  روضة يؤثر عتتأثر بأحد البدائل امعروضة، أي أن اختيار أي بديل من البدائل ام و
تلفة ي حالة استخدام أي بديل من البدائل ام ذ التكاليف ستكون  روضة وبناء ععليها، وبعبارة أخرى فإن 

 .عليه فإها ستحدد أفضل القرارات بالنسبة للمنشأة

ذا القرار، فإنه بالتا سيتم جنب   ومن م فهي تلك العناصر الي تتأثر باخاذ قرار معن، وتؤثر فيه، فإذا م جنب اخاذ 
تاج  ي تكاليف متغرة وبعضها مثل تكلفة ثابتة، مثل اخاذ قرار معن قد  ذ التكاليف  ذ التكلفة ومعظم  حصل 

 2.)ينتج عنها تكلفة ثابتة(ية جديدةطاقة آل إضافةامنشأة إ 

  غر مائمة:الالتكلفة  

أها متساوية بالنسبة للجميع البدائل اي آخر ا ا ختلف من بديل  الي  فهي تتمثل ي عناصر التكاليف
ية حدثت ي اماضي و ا مكن الرجوع إليها أو  ي من اممكن أن تكون تكلفة تار امتاحة اخاذ القرار و

ذ تفاديها  عند امفاضلة بن البدائل، إذ يطلق على النوع من التكاليف )بالتكاليف الفرقة( وقد تكون 
ية إا أها تؤثر ي متخذا القرار مثل التكاليف الصناعية غر مباشرة  التكاليف مستقبلية مع أها ليست تار

 3.الثابتة امشركة الي ا مكن جنبها باختيار البديل من عدمه

 

 

 

 

 
                                                           

29مرجع سابق،  ص :أبو شنب حيشادي صب : 1 

82-81مرجع سابق،  ص :حمد سامي راضي : 2 

54ص مرجع سابق، :يوسف الكاي حمد : 3 
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 الثالث: طرق حساب تكلفة اانتاج طلبا

 :أوا: الطرق التقليدية

 :طريقة التكاليف الكلية 

 تعريف طريقة التكلفة الكلية:

ذ الطريق ال واسع ي التطبيق على اعتبار أها احاسبة ة بفرنسا، و تسمى مراكز التحليلظهرت  ، و قد كان ها 

إ وظائف و أقسام حسب اهيكل التنظيمي وتعرف على أها" تكلفة امنتوج امطبقة لسر امؤسسة من حيث تقسيمها 

 1ي امرحلة النهائية ما فيها التكلفة التسويقية".

ي وتعمل وفق خطوات التكلفة الكلية: ةخطوات طريق  2:و 

  :باشرة ة التكاليف ا اصة بتكلفة وحيدة و بالتا فهي خصص مباشرة علمعا ي التكاليف ا ى و

 ، أجور اليد العاملة امباشرة.ولية امستهلكة إنتاج  امنتوجالتكلفة بدون حساب وسيط مثل امواد اأ

  :ة التكاليف غر مباشرة تعرف التكاليف غر مباشرة بأها التكاليف الي ا مكن أن تكون مباشرة معا

.ي التكلفة أها تتعلق مجموعة امنتجات أو الوظائف أو اأقسا  م أو تتعلق بنشاط امؤسسة ااما

 :نتجات نتجات الرئيسية على ا ذ امرحلة بعد امام توزيع التكاليف غر  ميل تكاليف ا و تأي 

صيل عناصر التكاليف الواردة ي اأقسام الرئيسية حسب نوعها ) تكلفة الشراء،  مباشرة من خال 

 نتجات و الطلبيات.تكلفة اانتاج، سعر التكلفة( مختلف ام

 

 

                                                           

 .91مرجع سابق ، ص  :زعرور نعيمة: 1
 .57ص  : مرجع سابق،جغروري علي:2
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  مزايا طريقة التكلفة الكلية:

ذ تتمثلو  1ي:  الطريقةمزايا 
 

  ليلية حسب ال تطبيق تعتر طريقة واسعة ااستعمال خاصة ي امؤسسات اانتاجية أها تعطي نتائج 

 التكاليف احصول ها

  ا ذ الطريقة تقيم امخزونات و ح استثمارات الي تنجز ي تقوم على تقييم تسمح  امؤسسة لنفسها اذن 

م عنصرين ي ام  ؤسسة من أجل اعداد القوائم مالية.أ

 اصة بكل قسم عند  حساب التكاليف و أسعار التكلفة. مكن من قياس التكاليف غر مباشرة ا

  تلف اأقسام.تسمح مراقبة  تطور التكاليف ي 

 م ي عملية التسير حيث تسمح بتحديد م تقييم أداء امسؤولن عن راكز امسؤولية، حيث مكن من تسا

 اأقسام.

 د  يد سياسات التسعر ي مدى القصر.تساعد ي 

  تلف مراحل الدورة ذ امنتجات ي  ص صنع أو معاجة امنتجات و تقييم  ديد تكاليف امؤسسة فيها 

 اانتاجية.

  الطريقة: ذ عيوب

 2ي: عيوها تتمثل

  اجهة امسؤولة عن سعر التكلفة. ديدصعوبة 

                                                           

ديد سياسة تسير امؤسسة ااقتصادية، مذكرة لنيل شهادة اماجستيرادي خالد: 1 ، خصص حاسبة، قسم علوم التسير، كلية : دور احاسبة التحليلية ي 
 .50ص ، 2013-2012علوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسير، جامعة حمد خيضر بسكرة، 

 .52مرجع سابق ، ص : ادي خالد:2
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  صعوبة تقسيم امؤسسة ا أقسام أو مراكز عمل و خاصة بالنسبة للمؤسسات الي تتبع اسراتيجية تنوع

 دد امنتجات. و

  اد أساس سليم ي الكثر من اأحيان خضع اختبار وحدات العمل ا التقدير الشخصي لصعوبة ا

 شرة للمنتجات على الوحدات منتجة.ر امبالتحليل عناصر اأعباء غ

 ديد سعر البيع و خاصة ي اأجل القصر أن معظم اأعباء غر ام ذ الطريقة على  باشرة عدم امكان 

 ي أعباء ثابتة.

  ذ الطريقة ي تزويد اادارة بامعلومات الكافية و الازمة اخاذ القرارات و رسم السياسات و حدودية 

 ط للمستقبل.التخطي

  ذ التكاليف تعتر خسارة و ا ميل طاقة غر مستغلة على اانتاج و امبيعات ي حن ان  تؤدي ا 

 تعتر تكلفة.

 :زئية  طريقة التكاليف ا

صل تبعا ارتباطها مستوى النشاط  ذ الطريقة على مبدأ التحصيل اجزئي للتكاليف، و بذلك فان التكاليف  تعتمد 

ذ مع أ ناك وفق  صل ا النتيجة، و  ن النشاط ا يتحصل اا اجزء الذي يتعلق بالتكاليف، أما اجزء اآخر 

ي:  الطريقة ثاث طرق و 

 .طريقة التحميل العقاي للتكاليف الثابتة 

 .طريقة التكلفة امتغرة 

 .طريقة التكلفة اهامشية 
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 :طريقة التحميل العقاي للتكاليف الثابتة 

 تعريف طريقة التحصيل العقاي للتكاليف الثابتة:   

الي من خاها يتم حساب جزء من اأعباء الثابتة حسب مستوى النشاط امتفق عليه سابقا   الطريقة": أهاتعرف على 

ة ي كمستوى عادي، أما بالنسبة لكل مرحلة )اانتاج، التوزيع، أو أي مرحلة أخرى( فان قيمة اأعباء الثابتة امد

 1.التكاليف قيمتها حقيقية مضروبة ي معامل التحصيل"

 طريقة التحميل العقاي للتكاليف الثابتة:مبدأ  

باستخدام الفصل بن التكاليف حسب طريقة التحصيل العقاي جزء التكاليف الثابتة الذي يتعلق حجم النشاط أو 

صول على سعر عقاي يق رب من الثبات، اذ تصبح فيه تكلفة الوحدة ثابتة و ا تتأثر اانتاج العددي، اذ يسمح با

 2حجم اانتاج و تغراته، أن اجزء امتغر من التكاليف للوحدة يبقى ثابتا و يثبت اجزء من التكاليف الثابتة.

  قيقي / مستوى النشاط ×) التكاليف الثابتة احصلة= التكاليف الثابت الفصلية مستوى النشاط ا

 ادي(.الع

  قيقي للنشاط ااقتصادي ستوى ا ستوى العدادي للنشاط ااقتصادي.÷ معدل التحصيل: ا  ا

 و يعرف النشاط ااقتصادي اما مستوى اانتاج أو حجم امبيعات.

اات، و  20بامائة ا15حجم النشاط العادي النظري حواو حجم النشاط العادي الواقعي أقل من  بامائة حسب ا

قيقي.ضل من اأحسن استعمال حجم النشاط العادي الواقعي الذيف  ي يتناسب مع حجم النشاط ا

 

 

 
                                                           

 .53مرجع سابق ، ص  :ادي خالد:1
 .63مرجع سابق ، ص  :جغروري علي:2
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 : التحميل العقاي للتكاليف الثابتة طريقةمزايا 

ذ الطريقة تتمثل  1ي: مزايا 

  ي بسبب ل  ديد أسباب التغرات ي سعر التكلفة  ديد امسؤوليات بدقة من خال  تساعد على 

 تغر امردودية التقنية للمؤسسة.حجم النشاط أو التغر ي تكاليف عوامل اانتاج أو 

 منفصل عن تأثرات عوامل اانتاج. ديد التكلفة بشكل 

 ذ الطريقة من التعرف على طاقة اا  نتاجية غر امستعملة و البحث ي أسباب ذلك.مكن 

 :التحميل العقاي للتكاليف الثابتة عيوب طريقة

 من ضمن اانتقادات الي وجهت ها: 

 صعوبة التفرقة بن امصاريف الثابتة و امصاريف امتغرة؛ 

  ذ الطريقة مع مبدأ مقابلة اايرادات ي حال اختاف معامل التحصيل عن  الواحد.تعارض 

 ديد مستوى النشاط العادي  صعوبة 

 :تغرة  طريقة التكلفة ا

ميل الوحدات امباعة بعناصر التكلفة  ديد التكلفة للوحدة، و يتم  ذ الطريقة على تسعر امنتجات بناء على  تعتمد 

لثابتة و امتغرة حيث تغطي التكاليف اامتغرة،  و تعتر عناصر الثابتة مصروفات الفرة، و يتم اضافة نسبة ا التكاليف 

ي اأفضل بالنسبة لقرارات التسعر قصرة اأجل.قق نسبة الربح احدد،  ذ الطريقة   2و تعتر 

 

 
                                                           

اسبة التك :حامدية سعاد:1 دمةABCاليف على أساس النشاط )  استخدام نظام  ديد تكلفة ا ، مذكرة ماجستر، خصص حاسبة قسم علوم ( ي 
 .50، ص 2010/2011تسير كلية العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسير، جامعة حمد خيضر بسكرة، 

يم صباح: 2 ، مذكرة ماجستر، قسم حاسبة و مويل كلية التجارة الصناعية ي قطاع غزة واقع استخدام أساليب احاسبة اادارية ي الشركات :نارمان ابرا
 .33، ص 2008اجامعية ااسامية، غزة، 
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تغرة طريقةمبادئ   :التكلفة ا

ذ الطريقة ي:   1تتمثل مبادئ 

ي أعباء متغرة أو استغالية يتم توزيعها على ذ من أعباء تتغر بتغر حجم النشاط، تتكون التكلفة امتغرة  اأعباء 

ديد التكلفة امتغرة تها اأعباء الثابتة ا يتم توزيعها حسب امنتجات و لكن يتم معاجلكل منتوج،  امنتجات من أجل 

ديد النتيجة،  ذ  يتم استعداد أثر التكاليف الثابتة على مستوى التكاليف الوحدوية،اماا من أجل  بعبارة أخرى 

 التكاليف ليس ها تأثر على مستوى التكلفة الوحدوية.

 يسمح بإعداد التقديرات  حسب التكاليف، النتائج، عينة امردودية بسهولة.

ليلها ا تكاليف انتاجية تسويقية و  ليل عناصر التكاليف حسب وظائف امؤسسة و طبيعة تلك العناصر و يتم 

 مويلية.بيعية و ادارية و 

سائر.  تعتر التكاليف الثابتة تكاليف زمنية يتحملها امستهلك حسب اأرباح و ا

ت التشغيل اأول آخر مدة و التام الصنع على أساس التكلفة امتغرة.  يتم تقييم امخزون السلعي سواء 

تغرة مزايا طريقة  :التكلفة ا

م امزايا ي:   2تتمثل أ

  صيل عناصر التكاليف غر مباشرة على الوحدات منتجة اما سلعة أو تساعد ي حل مشكلة توزيع و 

خدمات و ذلك عن طريق الفصل بن التكاليف امتغرة و التكاليف  الثابتة، و اعتبار التكاليف امتغرة فقط 

و امسؤول عنها أما التكاليف الثابتة فإها مثابة  اصة بالنشاط باعتبار  تكلفة زمنية ترجع ا ي التكاليف ا

سائر.  نسب اأرباح و ا

                                                           

 .100-99مرجع سابق ، ص  :زعرورة نعيمة:1
 .100مرجع سابق ، ص  :زعرور نعيمة :2
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  ذا اأسلوب نتيجة أعمال الفرة احاسبية و النشاط البيعي بصورة أفضل و مكن من اظهار الربح يوضح 

ليله حسب امنتجات سواء كانت سلعة أو خدمات. دي سواء للمؤسسة ككل أو   ا

  و رسم السياسات اانتاجية و التسعر امنتجات و ي اخاذ يوفر امعلومات امائمة الي تساعد ي التخطيط

 قرارات اهامة.

  يوفر امعلومات امتعلقة بالعاقة بن حجم اانتاج و اايرادات و التكاليف و اأرباح حيث تسهل و تساعد ي

 اعداد اموازنات التخطيطية تكلفة أوجه النشاط.

تغرة اعيوه  :  طريقة التكلفة ا

 فيما يلي: تتمثل

 .ناك مييز واضح بن الفرة الطويلة و القصرة اأجل  ليس 

 .ليس من السهل الفصل بن التكاليف الثابتة و امتغرة 

 :امشية  طريقة التكلفة ا

امشية:  تعريف التكلفة ا

اصل ي الكمية امنتجة بوحدة من  اصل ي التكلفة اامالية اثر التغر ا ي التغر ا وحدات اانتاج و مع آخر و

ي عبارة عن النقصان ي  عبارة عن الزيادة ي التكاليف الكلية على اثر الزيادة ي كمية اانتاج بوحدة واحدة أو 

 1التكاليف الكلية على اثر اخفاض كمية اانتاج.

امشية طريقةمزايا    :التكلفة ا

ذ الطريقة تتمثل   2ي: مزايا 

  صوص برنامج اانتاج و امبيعات.ها أمية كبرة  ي توجيه عملية اخاذ القرارات 

                                                           

 .63مرجع سابق ، ص  :ادي خالد:1
 .103ص ،  مرجع سابق :زعرور نعيمة:2
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 .تاجه يدل القيام بذلك  فرصة التعاقد مع أطراف أخرى إنتاج و توفر ما 

 .قبول الطلبيات و ترتيب الزبائن حسب طلبياهم 

 .صول على أكر نتيجة  ديد حجم اانتاج اأمثل الذي يسمح با

امشية عيوب  : طريقة التكلفة ا

ذ الطريقة:  من بن عيوب 

 .تشمل التكلفة اهامشية على التكاليف امتغرة فقط 

 .صعوبة الفصل بن التكاليف الثابتة و امتغرة 

ديثة:  ثانيا: الطرق ا

 اسبة الت بي على أساس اأطريقة نظام   :(ABC)ةطنشكاليف ا

ذا النظام على أنه " ذلك النظام الذي يقوم على أساس جميع التكاليف غر مباشرة للمنشأة ي موضع  :يعرف 

قيقة للمنتج النهائي ما  التكلفة ليتم توزيعها على منتج النهائي بواسطة مسببان التكلفة و ذلك للوصول ا الكلفة ا

 1يؤدي ا دعم اخاذ قرارات ادارية السليمة".

 ذ الطريقة بنوع من التفصيل ي الفصل الثاي. و سيتم تناول

 

 

 

 

 
                                                           

بي على اأنشطة) :أشرف عزمي مسعود أبو مغلي :1 اسبة التكاليف ا ، مذكرة ماجستر، خصص حاسبة كلية ( ي تنظيم الرحيةABCأثر تطبيق نظام 
 .29، ص 2008العلوم اادارية و امالية، جامعة الشرق اأوسط، 
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 :ستهدفة  طريقة التكلفة ا

ستهدفة:  تعريف التكلفة ا

نظام خطيط الربح و ادارة التكلفة للوصول ا السعر امنافس من خال الركيز على امراحل اأولية " :تعرف على أها

 1."سلسلة القيمة مع متطلبات الزبائنليل اأنشطة ي لتصنيع امنتج و تطوير ي دورة حياة امنتج الكلية و 

 خطوات تنفيذ التكلفة مستهدفة:  

م خطواها     2ي:تتمثل أ

 ستهدف و السعر امقدر للمنتج و الذي يكون الزبائن امرتقبون على استعداد لدفعه، و  :ديد السعر ا و 

و الذي يؤدي ا التكلف  ة امستهدفة و من م الربح امستهدف.السعر امستهدف 

 :ستهدف و الدخل الذي ترغب امنظمة بتحقيقه للوحدة الواحدة من  ديد الربح ا و الربح امستهدف 

 امنتج.

 :ستهدفة  ان الفرق بن سعر البيع امستهدف و الربح امستهدف يتمثل ي التكلفة امستهدفة. ديد التكلفة ا

ندسة  .ة لتحديد طرق خفيض تكلفة امنتجيمالق استخدام 

استخدام التحسن امستمر ي جودة امنتج و خفيض التكلفة امبدئية للمنتج و التكلفة امستهدفة بالتخفيض امنشود و 

قيقها من خال ادارها للتكلفة لتدعيم رحيتها و من م قيادة التكلفة وصوا ا ميزة تنافسية  ،الذي تسعى امنظمة ا 

 تدعم موقفها مع امنافسن على شرط أن يكون ذلك التخفيض للتكلفة حقيقيا.

 

 
                                                           

بيطي :1 ستهدفة ي مؤسسات  :قاسم حسن ا لة تنمية الرافدين، العدد ارية، كلية اادارة و ااقتصاداعتماد مدخل التكلفة ا ، 94، جامعة اموصل، 
 .322، ص 2009

يم اجناي:2 قيق القيادة التكلفة :معاذ خلف ابرا ستهدفة ي  لة تكريت الدور ااسراتيجي لتقنية التكلفة ا ، كلية اادارة و ااقتصاد، جامعة تكريت، 
 .181، ص 2010، 21اقتصادية، العددللعلوم اادارية و ا
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 خاصة:

اما وأساسيا من خال  اضر دورا  من خال ما سبق خلص إ القول ان حاسبة التكاليف باتت تلعب ي الوقت ا
ا للبيانات  ارجي وبالشكل الذي يعن امؤسسة عند كافة توفر وامعلومات الازمة وامائمة لاستخدام الداخلي وا

مستوياها على أداء وظائفها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية ،وبالتا فان حاسبة التكاليف تتمثل غايتها اأساسية 
و داف  داف ومن أوائل اأ موعة من اأ خفيض تكاليف اإنتاج ،ان نشاط لت امؤسسة ي تقدم مستمر  قيق 

صول على التحديد  اجات ،وهذا تطلب تطور حاسبة التكاليف من تلبية حاجات امؤسسة وا وذلك بسبب تنوع ا
دمات .    الدقيق لتكلفة امنتجات أو ا

 



 

 

 

 

 

  

ي:   الف صل
 
ان ال أسلوب الث  اج من خ  ث  كالي ف اان  ي ض ت  خ ف 

 
ت

ا  ط  طةت  ش  ن ي على أساس اأن  ي كالي ف المب   (ABC)محاسب ة ال

طة   ش  ن ي على أساس اأن  ي كالي ف المب  ا محاسب ة ال ط  ي  ب ة ال حث اأول : ماه  المب 

(ABC) 

ن ي على ال  ي كالي ف المب  ا محاسب ة ال ط  دا ت  ح  اج ب اسب  ث  كالي ف اإن  ي ض ت  خ ف 
 
ي : ت

 
ان حث الث  مب 

طة) ش   (ABCأساس اأن 
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  هيد: 

ديات حقيقية للمحاسبة التكاليف أدت ا ساب التكاليف إ ظهور  انتقادات اموجهة للطرق الكاسيكية 

ديد  دمات و اد حل مشكلة قياس تكاليف اموارد امستخدمة إنتاج السلع وا ذ التحديات ارتبطت بشكل كبر إ

ديدا دقيقا، ديد  تكلفتها  سن نظم  ويتمثل أحد اأساليب امستخدمة هذا  التكاليف،نا جأت الشركات إ 

 .ABC)) ةنشطعلى أساس اأامبي  فيلاالغرض على مستوى العام ي نظام حاسبة التك

ديثة،   ذا النظام لتلبية متطلبات التصنيع ا رية  حيث ظهر  وما تستدعيه من ضرورة إجراء تعديات جو

م على اأنظمة اإدارية، كأسلوب مواكبة  اصلة ي بيئة اأعمال امعاصرة وما يفرضه من متطلبات ما يسا التطورات ا

ديثة  .ي اارتقاء محاسبة التكاليف إ امستوى الذي ينبغي ان تقوم به ي ظل التقنيات اإنتاجية ا

م بتقسيم سنقو  (ABCة)نشطلى أساس اأامبي ع ق ولتقدم اكثر لنظام حاسبة التكاليفما سبوبناء على  

 الفصل إ مبحثن :

ية نظام حاسبة التكاليفامبحث اأول  .(ABC) ةنشطعلى أساس اأ امبي : ما

 .(ABCة)نشطلى أساس اأامبي ع نظام حاسبة التكاليف : خفيض تكاليف اإنتاج باستخدامامبحث الثاي
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بي على أسا اسبة التكاليف ا ية نظام  بحث اأول: ما  (ABC)س اأنشطةا
ديد التكلفة على أساس اأ رية ي سلوك اإدارة، ةنشطيعتر   أسلوب مكن ان يستخدم إحداث تغرات جو

تمام على النفقة، ويعتر  اإدارة، ىنشطة امساندة وامسؤوليات على مستو اأ مراحل التشغيل، عن طريق تركيز اا

 الغر مباشرة منها.من افصل أدوات قياس وخصيص التكاليف خاصة 

بي على أساس اأنشطة اسبة التكاليف ا طلب اأول : نشأة نظام    (ABC)ا

بي على أساس اأنشطة اسبة أوا: اأسباب الي أدت إى التحول لنظام    (ABC):التكاليف ا

م اأسباب الي أدت إ التحول لنظام    1:نذكر منها (ABC)من أ

 ا بشكل صحيح  اانتقادات اموجهة ديد للنظام التقليدي خاصة ي توزيع التكاليف وعدم القدرة على 

قيق الرقابة عليها.  باإضافة إ عدم القدرة على 

  نظام(ABC)  يوفر بيانات أكثر دقة ومائمة اخاذ القرارات اإدارية، ومن ضمنها التسعر، اختيار مزيج

سن مقايي س اأداء، ترشيد تكاليف اإنتاج، ما  سيؤدي إ زيادة القدرة التنافسية اإنتاج والزبائن اأمثل، 

 للمؤسسة.

  اصة لنظام التكلفة امبي على أساس اجة ا إن توزيع التكاليف امباشرة على امنتجات ليس مشكلة، ولكن ا

ال توزيع التكاليف غر امباشرة على امنتجات. (ABC) اانشطة  تتمثل ي 

 تلف امراحل، ما جعل كلفة عنصر أدى ال يكل التكاليف وذلك بدخول امكننة إ  تطور التقي إ تغير ي 

وعليه م يعد  ،العمل امباشر تنخفض وتتضاءل، بينما تزداد التكاليف غر امباشرة الي خص اأقسام امختلفة

                                                 

ر موسي درغام: : 1 قومات اأساسية الازمة لتطبيق نظام تكاليف اأنشطة ي الشركات الصناعية ي قطاع غزةما لة مدى توفر ا ، مقال منشور ي 

 .40-39،ص 2007، غزة، فلسطن،15اجلد  اجامعة اإسامية ، العدد الثاي،
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على خدمة اإدارة كمصدر للمعلومات اخاذ  نظام التكاليف التقليدي لتحميل امنتج بعناصر التكاليف قادرا

 قرارات أكثر أمية.

  :موع التكاليف، نتيجة لزيادة أمية بعض التكاليف غر امباشرة مثل زيادة نسبة التكاليف غر امباشرة من 

ر التكلفة تصميم امنتج، رقابة اجودة، خدمة العميل، خطيط اإنتاج، وأوامر البيع الي ا تقل أمية عن عناص

 اأخرى.

 تمام الباحثن والكتاب مدخل التكلفة امبي على أساس اأنشطة باعتبار مثل تطور ملموس  (ABC) تزايد ا

دمات.  لتوزيع التكاليف غر امباشرة، وطريقة جيدة للتحديد الدقيق للمنتجات وا

  ادة سواء ي السوق احلي أو على مستوى اأسواق 1العامية.ظهور امنافسة ا
 

بي على أساس اأنشط اسبة راحل تطور نظامم ثانيا:  (:ABC)ة التكاليف ا
ا بثاث ABCلقد مر تكوين نظام التكاليف امبي على أساس اأنشطة )     ( ح يصب على شكله ا

ي  2:مراحل و

 :رحلة اأوى  (: AMإدارة النشاط ) ا

ذ امرحلة على مفهوم سلسلة ا   ،  (value Chain) لقيمةركزت  أكثر من التحليل احاسي واما

قيق  دفت إدارة النشاط إ   ي:ما يلو

 :استخدام نظام اإنتاج الفوري. اكتشاف واستبعاد اأنشطة الي ا تضيف قيمة هذ السلسلة مثل 

                                                 

يم امسحال: : 1 بي على اأنشطة )تصور مقرح لتطبيق نظام التكأمر إبرا ، مذكرة مقدمة لنيل  ( ي الشركات الصناعية الفلسطينية ABCاليف ا

 .53،ص2005شهادة اماجستر، ي احاسبة والتمويل ،كلية التجارة، اجامعة اإسامية،غزة،فلسطن،

 . 95 : أشرف عزمي مسعود أبو مغلى: مرجع سابق، ص2
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 سن جودة وسرعة ااستجابة لطلبا  ت العماء.سن وتعزيز اأنشطة الي تضيف قيمة من خال 

 :رحلة الثانية  :(ACA) اسبة تكاليف اأنشطة ا

ذ امرحلة للتأكد أن كل التكاليف م تقليصها من خال:   جاءت 

 .ديد مسببات التكلفة واارتباط باأنشطة 

 .تنتج تفاعاها مع اأنشطة اأخرى 

 :رحلة الثالثة بي على أساس اأ اسبة نظام ا  : (ABC)نشطة التكاليف ا

داف  ليل وتقدير التكاليف أ و ذلك النظام الذي يهتم بتحليل التكلفة، ولكنه يعد الفضل ي 

ناك أربعة مراحل إنشاء نظام  ،خاصة ي (ABC)و   :و

 ديد اأنشطة الرئيسية ي امؤسسة. 

   ذ العوامل حركات باإضافة  التكلفةديد العوامل الي تؤثر بصورة كبرة ي تكلفة النشاط، وتسمى 

 للتحديد امباشر لكيفية طلب النشاط للتكلفة.

 .خلق وعاء للتكلفة لكل نشاط، حيث تتبع التكاليف طبقا للنشاطات وفقا لكيفية طلب النشاطات للتكاليف 

بي على أساس اأنشطة  اسبة ثالثا: الفرق بن نظام  ونظام التكاليف التقليدي: (ABC)التكاليف ا

م الفروقات بن نظام حاسبة تكاليف اأنشطة وبن النظام التقليدي للتكاليف ي اجدول  ديد أ :مكن   التا
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دول رقم  ((ABC : الفروقات بن النظام التقليدي ونظام(02) ا

 ABCنظام  النظام التقليدي ااختاف وجه

 

 مع التكلفة
 

معات  التكاليفيتم جميع  ي 
كلفة، وتكون التكاليف اجمعة أو مراكز ت

ي امركز الواحد غر متجانسة و ا تعود إ 
 عامل واحد.

معات  يتم جميع التكاليف ي 
تكلفة على أساس مسببات التكلفة، حيث 
مع على تكاليف اأنشطة الي  توي كل 

 موجه أو مسبب التكلفة. تشرك ي نفس

 

باشرة       صيص التكلفة غر ا

التكاليف غر  خصيص تمي
امباشرة على أساس حجم اإنتاج أو على 

 .أساس ساعات دوران اآات
 

خصيص التكاليف على  يتم
معات تكلفة اأنشطة  امخرجات من واقع 

باستخدام أساس يتناسب مع مسببات 
 التكلفة.

            موضوع التكلفة 

   

يتم تركيز ميع التكاليف على 
دمة.عنصر واحد و   و وحدة امنتج أو ا

موضوع التكلفة فقد يكون يتعدد 
رجات العمليات ،خطوط اإنتاج، أو 

.  التكاليف امتعلقة بالعماء....ا

 

 

اذ القرارات  دعم عملية ا

ميل  ذ الطريقة ي  قد تتسبب 
التكاليف على أساس امنتجات بالزيادة أو 

ناك ثقة ي  النقصان، وبالتا فإنه ا يكون 
صول عليها   امعلومات الي يتم ا

ذا النظام  كمخرجات للنظام، وعليه فإن 
 ا يدعم ترشيد اخاذ القرارات.

تساعد بشكل أفضل ي ترشيد 
القرارات اإدارية بسبب وفرة وجودة ودقة 

صول عليها كمخرجات  امعلومات الي يتم ا
 للنظام.
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صدر:  بي على أساس اأنشطحمد قاسم، حمد عبد ها اسبة التكاليف ا لة القادسية ، جامعة ،  (ABC)ة : أمية استخدام نظام  مقال منشور ي 

 .18ص  ،3القادسية ، العراق ، العدد 

ذا مكن أن جد فروقات أخرى  1:إضافة إ 

  :رمي للتكاليف  من حيث التسلسل ا

  ي نظامABC:  ا أو مسببها الرئيسي الوحدات امنتجة، مع أن ليست ميع التكاليف ي امؤسسة مصدر

ذا النظام أربع مستويات ي العاقة  دد  السببية بن التكلفة والوحدات امنتجة قد تكون غر مباشرة،  و

ي:   التكاليف و

 .تكلفة مستوى الوحدة 

  .تكلفة على مستوى امنتج 

 .تكلفة على مستوى الدفع 

 .تكلفة على مستوى امؤسسة ككل 

 :ا أو سببها الرئيسي حجم اإنتاج أو عدد ميع التكاليف ي امؤسسة م ي نظام التكاليف التقليدي صدر

دمات امقدمة، أي أن العاقة بن التكلفة واإنتاج دائما مباشرة.  ا

                                                 

راجعة الداخلية ( ي (ABCتطبيق نظام : صرينة عون: 1 ستشفيات ودور ي ا ،ي التدقيق احاسي  (، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اماسر، )غر منشورة ا

 .68، ص 2011، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير ، جامعة حمد خيضر ، بسكرة ، 

 

 

  تكلفة التطبيق

ي مناسبة  منخفضة، وبالتا 
أكثر للمنظمات الصغرة والي تتصف مزيج 

 بسيط للمنتجات.

ذ  ناك ما يرر  مرتفعة، لكن 
التكلفة خاصة بالنسبة للمنظمات الكبرة الي 

 تعتمد على اأنظمة ي انتاجها.
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 :من حيث السيطرة على التكاليف 

 ي نظام ABC: ذا النظام معات تكلفة متجانسة فإن عملية السيطرة ي  بسبب جميع التكاليف ضمن 

 سهلة وعالية الكفاءة.

   ذا النظام  التكاليف التقليدي:ي نظام تكون السيطرة على عدد قليل من التكاليف وبالتا تكون الرقابة ي 

 ضعيفة.

طلب الثاي:  مفهوم نظام    بي على أساس اأنشطة اسبة ا  (ABC)التكاليف ا

بي على أساس  اسبة التكاليف ا  : (ABC)اأنشطةأوا: تعريف نظام 

ليل امنتج  يعد نظام التكاليف على أساس اأنشطة مدخا لقياس تكلفة اجمع بالطريقة الي تؤمن دقة ي 

ذا إضافة  تاجه اإدارة من معلومات،  رجات تتصف باموضوعية وتأمن ما  صه من تكاليف، وسرعة توفر  ما 

م ي اخاذ القرارات اإدارية ، و  منحهم فرصة اختيار اأسلوب الذي ترا إ تكاملها مع النظم اإدارية والي تسا

 .مناسبا لدخول السوق

ناك عدة تعاريف لنظام   نذكر منها: (ABC)و

طريقة لتوزيع التكاليف تعتمد على فكرة الربط بن امواد امستخرجة ": على أها (ABC) تعرف طريقة 

ذ اموارد،  وامنتج النهائي لتحقيق رقابة أفضل على م الربط بن تكاليف اأنشطة واأنشطة الي تستخدم فيها 

 1."اموارد اإنتاجية والطاقة امتاحة وكيفية استغاهاو  اأنشطة 

ذا ما يظهر ي الشكل : و  التا

                                                 

 .270-269:حمد سامي راضي : مرجع سابق، ص  1
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 ((ABC (: مبدأ طريقة04الشكل رقم )

صدر ور جرن وآخرون :  :ا  .183، ص  2003ر، الرياض، السعودية، ، ترمة أمد حامد، حجاج ، دار امريخ للنش اسبة التكاليفتشارل ز

مبدا عمل النظام يقوم على خصيص تكلفة اانشطة بواسطة اسس معينة ،ومن م  ان :ناحظ من خال الشكل السابق

ذ اانشطة على وحدات اانشطة على وحدات العمل امناسبة  .خصيص 

كز على اأنشطة كأغراض تكلفة رئيسية،  كما على أنه طريقة أو مدخل لتحسن قيم التكلفة ر  ":كما يعرف    

ذ اأنشطة كأساس لتعين تكاليف أغراض أخرى مثل: دمات والعماء. أنه يستخدم تكلفة   "تكلفة السلع، ا

صول على تكلفة أكثر دقة ومعلومات عن رحية  اسراتيجيةو أداة  ":ويعرف ا ي ا للمؤسسة تساعد

دما العمليات، امنتجات، م ي اخاذ العديد من القرارات امهمة مثل قرارات التسعر، ا ت وعماء امؤسسة ما ساعد

دمة  1"وقرارات توظيف امورد.، التسويق، تصميم امنتج أو ا

                                                 

ياوي: : 1 زايا التنافسية JITبالتكامل مع نظام  ABCدور نظامنعيمة  نظمات اكتساب ا ، ورقة عمل مقدمة ضمن املتقى العلمي الوطي ي هيئة ا

ر ، ، 2009نوفمر111حول إسراتيجيات التدريب ي ظل إدارة اجودة الشاملة كمدخل لتحقيق اميزة التنافسية، قسم علوم التسير،جامعة مواي الطا

 .4دة، صسعي
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و ايضا عبارة عن أداة لفهم وخصيص التكاليف، ومساعدة امؤسسة لكي تصبح أكثر كفاءة وفعالية، كما أنه  " :و 

 1."ركز على نواحي عدم الكفاءة الي تظهر ي العمليات التشغيليةأداة مهمة ت

ديد الكلفة الفعلية " :كما يعرف ايضا بأنه عبارة عن فن أو تكتيك حاسي يعمل على مساعدة امؤسسات على 

دمات و ذلك بناءا على اموارد مستهلكة من قبل اأنشطة الي م القيام ها ذ امنتجات  إجاز امرتبطة بامنتجات و ا

دمات.  "وا

صائص التالية   2:ومن التعاريف السابقة نستنتج ا

  ا على مبدأ مسببات تعمل طريقة التكاليف على أساس اأنشطة على تتبع اأعباء من خال اعتماد

داف التكلفة وتقوم باستخدام العد يد من التكلفة الي تربط بن امورد واأنشطة م بن اأنشطة وأ

اجة ، حيث تعتمد على أسس عديدة لتحميل اأعباء غر امباشرة تتاءم  مسببات التكلفة حسب ا

 مع طبيعة النشاطات ومدى استهاكها من اموارد امخصصة.

  يقوم نظام(ABC)  ذ اأخرة تقوم تاج إ مؤسسات، و دمات  على فكرة أن توفر امنتجات وا

تاج إ موارد، واموارد تتطلب تممارسة أنشطة لتحقيق غ طة كلفة إذن اأنشاياها، واأنشطة 

وامنتجات تستهلك اأنشطة وهذا محت باانتقال من امنطق التقليدي لتوزيع  ،تستهلك اموارد

دمات إ منطق استهاك اموارد من طرف اأنشطة  ميلها على امنتجات وا التكاليف غر امباشرة و

 أكثر دقة.على أسس 

  جد أها تتاءم مع كل قطاعات النشاط وقد أثبتت إمكانياها اهائلة عند تطبيقها خاصة ي القطاعات

ديثة ي التصنيع والتسير واندماج أنظمتها مع قطاعات  الصناعية لي تتميز باستخدامها للتكنولوجيا ا
                                                 

 .27صرينة عون، مرجع سابق، ص :1

 .28:صرينة عون: مرجع سابق، ص 2
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نسبة تكاليفها غر مباشرة وتنشيط ي  أخرى، خاصة تلك النشاطات الي تتنوع تشكيلة منتجاها والي

ذ العوامل كلها جر امؤسسة على ضرورة وجود نظام معلومات حاسي يعمل  حيط تنافسي حيث 

تاجها ي مهام التخطيط و الرقابة و اخاذ القرارات.  على توفر امعلومات الدقيقة الي 

 ذ الطريقة حققت امبدأ اأساسي للمحاسبة التح ص تطابقه مع تنظيم امؤسسة إن  ليلية ي ما 

ذا التطابق الذي يسمح  رجات،  مل النشاطات الضرورية للحصول على  و اأساس ي  الذي 

ديد  ليل اأنشطة و اعادة ترتيبها ح مكن  بتتبع التكاليف استهاك اموارد يرفق عملية ضبط و 

اد القيمة امضاف م ي إ قق اأنشطة الي تسا ة لصا امؤسسة ومستخدميها وزبائنها و هذا 

امؤسسة جاحا بفضل قدرها على امنافسة، حيث أمكن توضيح عاقات اأنشطة ي ما بينها وعاقتها 

ميلها لأعباء بناء على عدة  داف ، التكلفة ضمن شبكة أو خريطة النشاطات ، و باموارد واأ

ذ ميزة تتمي  .ز ها عن سائر الطرق اأخرىمسببات للتكلفة و

  يؤثر نظام(ABC)  بفعالية على قرارات اإدارة نظرا احتساب التكلفة بشكل دقيق والذي سينعكس

تلف قرارات ومن ضمنها قرارات التسعر ابيا على  ا ا  .أثر

 على اأنشطة لغاء الفعاليات غر ضرورية أو اأنشطة الي ليس ها قيمة مضافة وإعادة توزيع اموارد ا

 اأكثر نفعا.

   ،موعة من مقاييس اأداء غر امالية من خال قياس مسببات التكلفة، حيث يشمل التكلفة توفر 

ذا سيؤدي إ الركيز على اأنشطة الي تتصف باإنتاجية واستبعاد تلك  الوقت، النوعية و الكمية، و

قق أي قيمة مضافة.  الي ا 
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 لتخطيط ااسراتيجي وإدارة اموارد معا يساعد ي مواجهة التحديات امستقبلية مساعدة اإدارة ي ا

 1.وامنافسة الشديدة ي أسواق العام امفتوح

بي على أساس اأنشطة )مبادئ نظام  ثانيا:  :(ABCاسبة التكاليف ا

ي: النشاط، على ثاث مبادئ أساسية و  (ABC يقوم نظام التكاليف امبي على أساس اأنشطة)

 مسبب التكلفة والعمليات.

  :النشاط 

ر نظام  إذ يقدم امؤسسة كسلسلة من اأنشطة امتجانسة وامرابطة ي إطار  (ABC)يعد النشاط جو

 عمليات معرفة بوضوح.
رجات والي مكن " النشاط على أنه: يعرف موعة من امهام الي يتم القيام ها من أجل إنتاج  مهمة أو 

 "ها معا لكي تشكل جزء من وجه التكلفة.ربط

قيق إضافة قيمة معنية أو تسمح بتحقيق " كما يعرف: موعة من اأعمال أو امهام الي هدف إ  على أنه 

  "ذ اإضافة ي امدى القصر أو الطويل.

موعة مكونة من تكلفة أشخاص، تكنولوجيا، مواد، أسا" بأنه : ايضا يعرفو  ليب وحيط ، جتمع  توليفة من 

 ."كلها لتقدم منتج أو خدمة معينة

موعة ، تستلزم معرفة أو مهارة خاصة " :بانه يعرفو  موعة من امهام اأساسية امنجزة من طرف فرد أو 

رجات  ا (، والي تسمح بتقدم  ابا أو سلبا على أداء امتجانسة من وجهة نظر سلوك اأداء ) نفس العوامل تؤثر إ

                                                 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اماسر)غر منشورة(، ي التدقيق احاسي،  أثر تطبيق نظام التكاليف على أساس اأنشطة على القرارات التسعر:حفصة بكرون: 1

 .11، ص2010ر، جامعة حمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم اإقتصادية والتجارية علوم التسي



 (ABCلفصل الثاي:                                خفيض تكاليف اانتاج من خال أسلوب نظام )ا

49 

 

طط، اختبار اجودة ....( وامنجزة من  حددة بدقة ومتميزة سواء كانت مادية أو غر مادية ) عقد مع مورد ، قطعة ، 

موعة من اموارد ) ساعات اليد العاملة ،ساعات عمل  أجل الزبون أو عدة زبائن داخلين أو خارجين، وامنطلقة من 

 ".اآات ،مر مربع ، طاقة ، معطيات (

صائص التاليةوت  1:تميز اأنشطة با

  موعة امهام امتجانسة ااستجابة لقوانن السلوك ااقتصادي )تكاليف يتكون النشاط من مهمة خاصة أو 

 اأداء( بطريقة صحيحة ومتناسقة.

 وحيد. دد النشاط مهارة فردية أو ماعية تسمح بتحقيق ناتج إما مشرك و 

 وقد صنف كل منP.lorino   وM.porter وCoperو Kaplan  اأنشطة حسب عدة معاير إ

 عدة فئات مهمة نستعرضها كما يلي :

 : P.lorinoأوا : تصنيف

 اأنشطة حسب عدة أسس نذكر منها: P.lorinoيصنف  

 :وتضم التصنيف حسب طبيعة اأنشطة: 

 أنشطة التصور. 

  ار  .أنشطة اإ

 .أنشطة الصيانة 

 وتضم ض التكلفة:التصنيف حسب التخصيص أغرا: 

 أنشطة أولية. 

                                                 

ياوي: مرجع سابق،ص: 1  .6نعيمة 
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 .أنشطة ثانوية 

 :M.porter ثانيا: تصنيف

موعة من اأنشطة امرابطة والي  M.porterقدم   تصنيفا أخر لأنشطة، إذ قسم امؤسسة إ 

ذا من خال ما ما بسلسلة القيمة موعها لتقدم قيمة للزبون، و  وتعرف على اها :" الطريقة الي، تسعى ي 

تسمح بالتحليل الداخلي للمؤسسة للتعرف على سلسلة اأنشطة الي تؤديها امؤسسة، بغرض فهم سلوك 

ققها امؤسسة عن منافسيها" الية واحتملة للميزة الي  ا ا  1.التكلفة لديها ومصادر

 : porterاأنشطة حسب سلسلة القيمة لػ  التا ويوضح الشكل

 Porterيمة لـ : سلسلة الق (05)الشكل رقم 

 
صدر: ياوي: مرجع سابق، ا  .7ص نعيمة، 

 من خال الشكل ناحظ ان بورتر صنف اانشطة ا :

                                                 

اسبة التكاليف :بكوش لطيفة:  1 هنية (ABC)مسامة نظام  سن الكفاءة ا ، مذكرة لنيل شهادة اماجستر، خصص علوم مالية و ي 

 42، ص2011-2010سبية، قسم علوم التسير، معهد العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسير، امركز اجامعي بالوادي، اجزائر، حا
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 ي ملك اأنشطة الي ها عاقة مباشرة بإنشاء القيمة ي امنتج بالنسبة للزبون،، وقد : اأنشطة الرئيسية و

ارجي ، التسويق، بتصنيفها إ مس أنشطة تتمثل ي اإمداد ال porterقام  داخلي، اإنتاج ، اإمداد ا

 البيع وخدمات ما بعد البيع.

  :ذ اأنشطة على مساعدة اأنشطة الرئيسية، فبدوها ا مكن لأنشطة  اأنشطة الداعمة تعمل 

ية الرئيسية إمام أعماها كما ينبغي وتتمثل ي التموين، التطور التكنولوجي، تسير اموارد البشرية و بن

 امؤسسة.

 : Cooper et Kaplanثالثا : تصنيف 

ي الوايات امتحدة اأمريكية، وقد  (ABC)من أبرز رواد نظام  Cooper et Kaplanيعد كل من 

تلف كلية عن تلك الي سبقتها، وذلك بااعتماد على معاير امستوى التسلسلي أو  قدما تصنيفا آخر لأنشطة 

يالطبقي لأنشطة، ووفقا ه  1:ذا امعيار تصنف اأنشطة إ أربع فئات رئيسية 

 .أنشطة على مستوى الوحدة 

 أنشطة على مستوى دقة اإنتاج. 

 .أنشطة داعمة للمنتج 

 التجهيزات. أنشطة دعم التسهيات و 

 والي سوف نتناوها بالتفصيل ي اآي: 

                                                 

ؤسسة: رانية غضاب: 1 اسبة التكلفة على اساس اانشطة لتحسن رحية ا ية يق حاسي، كلية العلوم ااقتصاد، مذكرة ماسر، خصص تدقاستخدام نظام 

 .10-9، ص 2010-2009والتجارية، جامعة حمد خيضر بسكرة، 
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 :ي اأنشطة الي يتم تسمى كذلك باأنشطة الي ترتبط بوحدة ا أنشطة على مستوى الوحدة منتج و

ا من أجل وحدة من منتج معن أو خدمة مقدمة، وعدد أنشطة مستوى الوحدة امؤداة متناسب مع  أداؤ

 اإنتاج و حجم امبيعات.

 :ا لكل دفعة انتاجية  وذلك بغض النظر  أنشطة على مستوى دفعة اإنتاج ي اأنشطة الي يتم أداؤ و

أو عدد اأجزاء ) مكونات( امنتج أو كمية امواد ي طلبية الشراء أو عدد عن عدد الوحدات ي الدفعة 

ذ اأنشطة مستقلة أو ا تعتمد على عدد الوحدات ي الدفعة  ،امنتجات امشحونة للزبائن مع أن 

اصة  هذ اأنشطة الي تستخدم لتخصيص التكلفة) ق د )إنتاج، أمر شراء( وعليه فإن مسببات التكلفة ا

تكون أوامر إنتاج ، أوامر حركات امعدات و تنصيبات، أوامر الزبون و أوامر الشراء( على منتجات الزبائن 

دث النشاط دمات الي تطلق أو   .وا

 : ا من  اأنشطة الداعمة للمنتج ي اأنشطة الي يتم أداؤ تسمى كذلك باأنشطة على مستوى امنتج، و

ذا امفهوم إ خارج امؤسسة ليشمل أنشطة أجل دعم إنتاج كل أنواع امنت دمات و يتوسع  جات أو ا

ذا النوع من اأنشطة ) سواء امتعلق  ،دعم الزبون ي تسمح للمؤسسة بالبيع إ كل أصناف الزبائن و و

أوا يعتمد على اإنتاج و حجم امبيعات و أنشطة دعم الزبون ا تأخذ بعن  ،بالزبون أو امنتج ( مستقل

ذ اأنشطة الداعمة ا دمات امباعة وامقدمة للزبون، ومن أمثلة  جم و مزيج اإنتاج أو ا اعتبار ا

اصة، أنشطة توفر اآات أو الوسائل لكل  ديث امنتجات، أنشطة التجارب ا أنشطة الصيانة، أنشطة 

دمات.  نوع من امنتجات أو ا

دمات . ونشر إ أن كمية اموارد امستخدمة ي أنشطة تقدم الدعم التقي لكل نوع من امنتجات أ و ا

 دعم  منتج و الزبون من التعريف مستقلة عن كمية اإنتاج وحجم امبيعات.

 :ا لدعم عمليات امؤسسة بصفة عامة،  أنشطة دعم التسهيات والتجهيزات ي اأنشطة الي يتم أداؤ

ا ا مكن تتبعها لكل غرض  مع أها اأنشطة الي ا تتعلق بكل منتج أو خدمة أو زبون، وبالتا فموارد
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ذ اأنشطة على سبيل امثال نشاط مدير التخطيط ، مصاريف دعم القنوات، النظافة اأمن  تكلفة، ومن 

 وكل ما يتعلق بالشؤون اإدارية .

 (ABC): تصنيف التكاليف واأنشطة حسب نظام (06)الشكل رقم

 
صدر:  .10اب: مرجع سابق، ص رانية غض ا

ناحظ من خال الشكل ناحظ ان التكاليف واانشطة مرتبطة مع بعضها البعض اي ان زيادة التكلفة مرتبطة 

 حجم النشاط 

  :مسببات التكلفة 

رك التكاليف ويسبب حدوثها ليس حجم اإنتاج وإما العمليات واأنشطة  (ABC)يفرض نظام  أن الذي 

صول على امعلومات يات اإمداد،امساندة مثل: عمل لذلك فهو يصنف اأنشطة حسب  ،عمليات اجودة وعمليات ا
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ذ العوامل احركة " حركات أو مسببات تكاليف النشاط " يتوقف نشاط نظام  ،اهدف من النشاط، ويطلق على 

(ABC) ذ امسببات بشكل دقيق حيث تتم عملية تتبع تكلفة ام ديد  وارد امستهلكة باأنشطة امنجزة أساسا على 

ذ امسببات، والي تستخدم أيضا ي تتبع تكاليف اأنشطة على وحدات اإنتاج، ومن  بامؤسسة من خال استخدام 

 1.م فإن مسبب التكلفة مثل عاما مرتبطا بالنشاط وينتج عنه استخدام النشاط لبعض اموارد امتاحة بامؤسسة

ر اإضافات الي جاءت ها طريقة يعد مصطلح مسبب الت سن  (ABC)كلفة جو ال حساب التكاليف و ي 

 اأداء.

ري ي خلق أو تكوين عناصر التكلفة داخل كل  ومكن تعريف مسبب التكلفة بأنه : "مقياس يعكس السبب اجو

2".وعاء التكلفة
 

ا النشاط، و بالتا فإن كما يعرف مسبب التكلفة بأنه : "وحدة قياس لتحديد امستوى أو الكم يات الي ينجز

و تعبر عن أسباب لنشوء التكلفة لنشاط معن، كما مثل العامل الذي يقود أو يوجه تكاليف  حرك تكلفة النشاط 

و سلوك معن وضمن مدى مائم وخال فرة معينة، باإضافة إ كونه امقياس  النشاط امتعلقة بعرض تكلفة معينة 

مع تكلفة. وينبغي اختيار حيث ينطوي  الذي يعكس السبب اأساسي ي تكوين عنصر التكلفة داخل كل نشاط أو 

رجات كل نشاط  ".على عاقة سببية واضحة بن استخدام اموارد و 

3:وعليه مكن أن نستنتج أنه يوجد مستوين للمسببات
 

                                                 

ياوي: مرجع سابق، ص1  .8: نعيمة 

 .80، ص2006،الدار اجامعية،اإسكندرية،مصر، لإستخدمات اإدارية ABCاسبة تكاليف النشاط : أمد صاح عطية: ،2

ياوي: مرجع سابق، ص 3  .8: نعيمة، 
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ستوى اأول ص تلك امسببات الي تستخدم ي خصيص اما معات :  وارد امتاحة على اأنشطة أو 

قيقية امؤثرة على النشاط  .اأنشطة، مع اأسباب ا

ستوى الثاي ص تلك امسببات الي تستخدم لتخصيص وتتبع تكاليف اأنشطة على أغراض ا  :

غراض حسب التكلفة، مع وحدات القياس الي تسمح بقياس مستوى ااستهاك من كل نشاط والذي يتبع اأ

 استفادها منها.

  :أنواع مسببات التكلفة 

 COOPER ETمكن تقسيم مسببات التكلفة إ نوعن أساسن وذلك حسب دراسات 

KAPLAN 1:إ 

 :النوع اأول: مسببات خاصة بالعمليات 
موعة ام ي تستخدم ي حالة إذا ما كانت  ذا النوع على عدد مرات تأدية النشاط الواحد و تاج ويركز  نتجات 

إ نفس القدر من النشاط، وعلى سبيل امثال: فإن أنشطة جدولة تشغيل آات اإنتاج وتشغيل أمر الشراء والصيانة 

 .جزء معن من اآلة مكن أن تؤدي وتستغرق نفس الوقت واجهد بصرف النظر عن طبيعة امنتج النهائي

 :النوع الثاي: مسببات خاصة بالفرة الزمنية 
ذ النوعية ي حالة اختاف دعم وهت م بالفرة الزمنية الي يستغرقها النشاط الازم إنتاج منتج معن، وتستخدم 

اصة بالفرة الزمنية ساعات  النشاط امطلوب تأديته باختاف نوعية وكمية امنتج النهائي، ومن أمثلة مسببات التكلفة ا

 ات التشغيل.العمل امباشر، ساعات الفحص، ساعات هيئة آ

                                                 

امعيةنظام : سام عبد ه مس: 1 دمات التعليمية ا لة العلوم اإسامية، العدد اأول، تكلفة اأنشطة كأساس لقياس تكلفة ا ، مقال منشور ي 

 .223، ص2007، فلسطن، 15اجلد
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  :العمليات 

قيقية للتكاليف  (ABC) بناءا على ما سبق مكن أن نستخلص أن نظام يركز على البحث عن اأسباب ا

و العمليات  ذا اامتداد للتحليل  اد عاقة كاملة بن اموارد واأنشطة والتكاليف، وبذلك فإن  من خال إ

تلفة ماما عن ام دخل التقليدي للتنظيم حيث يتم اانتقال من النظرة العمومية امرتكزة يقود امؤسسة إ نظرة 

 على امدخل العملياي.
 1:قد أعطيت ها عدة تعاريف نذكر منهاو 

موعة من اأنشطة امرابطة مع بعضها البعض بتدفقات من امعلومات وامنتظمة لتعطي "  : حيث تعرف بأها

ا  ".ممنتج مادي أو غر مادي حدد و

دف حدد بدقة مكن أن يرتبط بعميل داخلي :كما تعرف على  موعة من اأنشطة الي ها عاقة مشركة و "أها 

 ".أو خارجي

مل قيمة لعميل داخلي و وتعرف ايضا بأها موعة من اأنشطة امتحدة وامتعاونة من أجل تقدم منتج   " :

 " .خارجي

دف :" تو  كما تعرف على أها عبارة عن قيق  ليفة من اأنشطة امتصلة وامرابطة مع بعضها البعض بغية 

 2".مشرك

 

                                                 

ياوي: مرجع سابق،ص :1  .8نعيمة 

2   : Michel Monereau : Gestion des entreprise touristiques, Editions Bréal, 2
eme

èd, Franco, 2008, P48. 
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ي: " توليفة من اأنشطة امرابطة بتدفقات من امعلومات  من خال ما سبق من تعاريف مكن القول أن العملية 

مل قيمة مضافة للزبون 1".اهادفة لتقدم منتج ) سلعة ، خدمة( 
 

داف نظام بي على أساس  اسبة ثالثا: أ  : (ABC)اانشطةالتكاليف ا

ي (ABC)قق نظام  داف و  2:موعة من اأ

  توفر قياس عادل للتكاليف الصناعية غر امباشرة مبينة على أساس العاقات امسببة هذ التكاليف وليس

ذا ليساعد على اخاذ القرارات اإدارية العادل ة امتعلقة بالنشاط واإنتاج امرتبط أساس تعلقها حجم اإنتاج، و

 به.

   دف تسعى إليه كل مؤسسة و نظام ذا اهدف من خال  (ABC)خفيض التكاليف  قيق  يساعد على 

 التحديد الدقيق لأنشطة الي تضيف قيمة أوا، ومن م التقليل أو رفع اأنشطة الي تضيف قيمة للمنتج.

  تكاليف والسيطرة عليها يسبب زيادة ي فاعلية الرقابة، ما يؤدي إ تطوير إن التعرف على اأنشطة امسببة لل

 عمل اإرادات داخل امؤسسة وتطوير عمل امنظمة ككل.

  استعمال نظام(ABC)   اد ديد موجهات التكلفة. ما يساعد ي إ ليل أنشطة امؤسسة و يساعد ي 

 أمية اأسلوب ي التقوم اما لأنشطة.معاير دقيقة لتقوم اأداء للعاملن فضا عن 

  يهدف نظام(ABC)  اد أساليب وطرائق لقياس التكاليف الصناعية غر مباشرة، ومن اممكن كذلك إ إ

ديد  أن تشمل التكاليف التسويقية واإدارية ي حال توافر اإمكانيات الازمة لتحليل تلك التكاليف و

 ها. اموجهات، واأنشطة امرتبطة

                                                 

 .15: رانية غضاب: مرجع سابق، ص1

ودة الشاملة و أسلوب فاطمة صاح مهدي الغربان: عباس نوار كحيط اموسوي، 2 لة اإدارة و ااقتصاد، جامعة ABC:التكامل بن إدارة ا  ،

 .21، ص 2010، 80العراق، العدد امستنصرية، بغداد،
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 نظام  يساعد(ABC)  على اخاذ القرارات نتيجة تقدمه بيانات حسوبة بشكل دقيق وبكفاءة عالية، ما جعل

داف امؤسسة سواء كانت إدارية أو إنتاجية وخاصة امرتبطة بأعمال امؤسسة على امدى  قق أ ذ القرارات 

 الطويل.

طلب الثالث: الفروض اأساسية وااستخدامات ال بي على  ي يقوم عليها نظاما اسبة التكاليف ا

 (ABC)اساس اانشطة

بي على اساس اانشطة الفروض اأساسية  الي يقوم عليها نظام أوا:  :(ABC) اسبة التكاليف ا

ميل التكاليف غر امباشرة على امنتجات (ABC)إن امميزات الي يقدمها نظام  ومن  خاصة فيما يتعلق بعدالة 

رد التطبيق اجرد  م ااقراب إ التكلفة الدقيقة نسبيا لكل منتج، وما يتبع ذلك من قرارات إدارية رشيدة ا تنبع من 

موعة من الفروض أو  طوات وإجراءات حاسبة التكلفة  على أساس النشاط، وإما يتطلب اأمر ضرورة توافر 

ذ الفروض  قق نظام امتطلبات، وي حالة توافر  ا  (ABC)معة  القياس السليم للتكلفة، وي حالة عدم توافر

يكون من اأفضل ااعتماد على امدخل التقليدي ي قياس التكلفة الفعلية لإنتاج. وقد أمكن تصنيف الفروض 

ي(ABC)اأساسية الي يقوم عليها نظام  موعات و  1:ي ثاث 

  :نشأة  فروض تتعلق بطبيعة ا
 و واجهة اأسلوب التقليدي عن التكلفة  التنوع ذا اأسلوب  والتباين ي تشكيلة منتجات امنشأة: من مزايا 

عندما تتنوع تشكيلة امنتجات أما ي حالة انتاج منتج واحد فليس من اجدي إتباع اأنشطة، بل سيكون ي 

 صا امنشأة ااستعانة باأسلوب التقليدي.

                                                 

يم امسحال: مرجع سابق1  .68-67، ص :أمر ابرا
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  و اأنشطة اإنتاجية : إن ارتفاع بنود التكلفة اإضافية أو غر امباشرة والناتج عن تعقد و تشابك العمليات

التعقد و تشابك العمليات أو اأنشطة اإنتاجية، ح يقدم مررا مقبوا ومنطقيا لتطبيق مدخل لنظام احاسبة 

 . امبي على أساس اأنشطة أغراض القياس السليم نسبيا لتكلفة الوحدة امنتجة

 بي على اساس اانشطة فروض تتعلق بإجراءات تطبيق نظام  :(ABC) اسبة التكاليف ا
  ديد العدد امناسب أوعية التكاليف أحد امقومات اأساسية ديد العدد امناسب أوعية التكلفة: يعتر 

 لنجاح نظام حاسبة التكاليف امبي على أساس اأنشطة.

 ديد امسبب أ ميل إمكانية  و احرك الرئيسي للتكلفة: وتظهر أميته ي اأساس الذي يتم من خاله 

اصة بكل نشاط.  الوحدات امنتجة بنصيبها من التكلفة ا

  ركها مسبب واحد تضمن وعاء التكلفة لبنود تكلفة اأنشطة امتجانسة: ويقصد ها جميع بنود التكلفة الي 

ميل واحد لتحميل عناصر تكلفة اأنشطة امتجانسة ي طبيعتها فقط ي وعاء واحد، ومن م يتم إ اد معدل 

 و مسبباها.

 .ااتساق بن مفردات التكلفة امكونة لوعاء التكلفة 

  .تغر بنود عناصر التكلفة بنفس مقدار التغر ي مستوى النشاط 

 بي على ا فروض عامة تتعلق باقتصاديات تطبيق نظام  : (ABC) ساس اانشطةابة التكاليف ا
  فرض ااقتصادية مدخل نظام(ABC) والذي يقصد به أن يفوق العائد من تطبيق أسلوب أو طريقة معينة :

ذا اأسلوب.  التكلفة امرتبة على تنفيذ 

  فرض اأمية النسبية: ففي إطار نظام(ABC)  يقصد باأمية النسبية إمكانية تكوين وعاء عام للتكلفة

مو  اد مسبب أو يتضمن  جم النسي للتكلفة النشاط،  وصعوبة إ عة من عناصر التكلفة الي تتميز بصغر ا

ذا الوعاء العام على الوحدات امنتجة طبقا أنسب  حرك تكلفة هذا النشاط، وحيث يتم خصيص تكلفة 

موعة مسببات أو ح ميل )ساعات عمل، ساعات دوران( وذلك من بن  ركات التكلفة أساس أو معدل 

ذا الوعاء.    امرتبطة باأنشطة امدرج تكلفتها ي 
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بي على اساس اانشطة استخدامات نظام ثانيا:  : (ABC) اسبة التكاليف ا

تلفة ي ميع القطاعات كما يلعب نظام   لنظام حاسبة التكاليف امبي على أساس اأنشطة عدة استخدامات 

(ABC) اما ورئيسي  1:اات نذكر منها ما يليجا ي العديد من ادورا 

 ديثة واستخدام اأمتة بشكل كبر ي العملية  :صيص التكاليف نتيجة التغرات الكبرة ي بيئة اأعمال ا

ذا يعد حافزا إدارة الشركة لتبي نظام تكاليف حديث لتخصيص التكاليف  دمة، كل  اإنتاجية أو تقدم ا

و دقة غر امباشرة عل قق التميز للشركة  دمة بشكل أكثر دقة، حيث أن أحد العوامل الي  ى امنتج أو ا

دمة. قق الدقة ي حساب تكلفة امنتج أو ا  خصيص التكاليف ما 

 دمة نتج أو ا دورا رئيسيا ي قياس تكلفة امنتج بشكل أدق ومن م تسعر  (ABC)يلعب نظام  :تسعر ا

دم ة بالسعر التنافسي، وقد تستخدم بعض الشركات امعلومات الناجة عن النظام اجديد ي إعادة امنتج أو ا

 تسعر منتجاها أو خدماها.

 اذ القرارات يوفر للمديرين امعلومات امناسبة اخاذ القرارات التنفيذية  (ABC)إن نظام  :يساعد ي ا

طوط اإنتاج، مؤشرات  سن مستوى عمليات التشغيل  العماءالسوق، العاقات مع واإسراتيجية امتعلقة  و

 بصفة مستمرة.

 يساعد نظام  :فيض التكلفة(ABC) ديد واستبعاد اأنشطة الي ا ي إمكانية خفيض التكلفة من خال 

دمة.  تضيف قيمة للمنتج أو ا

 وازنة اموازنات، حيث أن اموازنات ي توفر معلومات أكثر دقة إعداد  (ABC): يساعد نظامتطوير ا

داف امستقبلية.  تستخدم كأساس لتقييم اأداء ووسيلة رقابية لتحقيق اأ

                                                 

ر موسي درغام: مرجع سابق، ص 1  .696ما
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 ديدة دمات ا نتجات أو ا اات  (ABC): نظام تصميم ا يساعد امديرين على اخاذ قرارات أفضل ي 

دمة والتسعر والتسويق و امزيج و ذلك من خال تزو  م مسببات التكلفة.تصميم امنتج أو ا  يد

 يتوفر نظام ليل رحية العمل :(ABC)  ،دف التكلفة اأول بالنسبة للشركة ليل رحية العميل كونه  على 

 .لرحيةوبالتا ا بد من وجود تفهم أكثر 

 يوفر نظام  :قياس اأداء(ABC) ن معلومات متنوعة) مالية وغر مالية ( تعد مثابة مقاييس لأداء ما مك

اعتبار تكاليف اأنشطة على أها مؤشر للمدخات من اموارد، وحجم ومعدل مسبب التكلفة كمؤشر للكفاءة 

 واإنتاجية .

 سن اأداء مثابة العمود الفقري لنظام  :سن اأداء ، وكذلك يساعد الشركة ي (ABC)تعد عملية  

 تفهم أكثر احتياجات العماء.

 :وم النظام بتوفر معلومات تتصف بالدقة عن الكيفية الي تستخدم ها اموارد امرتبطة يق الرقابة على التسير

ذ امعلومات تتحقق عملية الرقابة على التسير إضافة إ أنه مثل آلية  ،باأنشطة امختلفة، ومن خال دقة 

م كذلك  الرقابة على التكاليف وإدارها على امدى الطويل من خال تركيز اإدارة على مسببات التكلفة و يسا

 1.ي إدارة التكلفة

 

 

 

 
                                                 

سن اأداء  (ABC)نظام : أمن بن سعيد: 1 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اماجستر،)غر منشورة(، ي التدقيق احاسي، كأداة للمساعدة على التسير و

 .100-99، ص2010جامعة اجزائر،
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فيض تكلف بحث الثاي:  بي على اساس اأنشطة اإنتاج باستخدام نظام ةا  اسبة التكاليف ا

قيق اكر عائد، وي  أيان اهدف ااساسي  و خفيض تكاليفها ا اقل حد مكن من اجل  مؤسسة 

ديثة لتخفيض التكاليف، يقتطبل ذا امبحث سنحاو  على  امبي ي نظام حاسبة التكاليف يالو  احدى الطرق ا

 .ةنشطاساس اأ

اح  ومزايا نظام طلب اأول: عوامل  بي على اساس اأنشطة ا  (ABC) اسبة التكاليف ا

اح بي على أساس اأنشطة  نظام أوا: عوامل   :(ABC)اسبة التكاليف ا

ا إجاح و تطبيق نظام ن ا وتوفر موعة من العوامل الي ينبغي تواجد ، وتتمثل تلك العوامل (ABC)اك 

 1فيما يلي:

 إن تطبيق نظام مساندة و دعم اإدارة العليا :(ABC)  ذ يتطلب وقتا وموارد كافية لتطبيقه، وتتمثل 

 ي تعد من مات جاح التطبيق.مساندة اإدارة العليا سواء كانت مساندة مادية أم معنوية ال

 كافآت : من امهم ربط تقوم اأداء بامكافآت، ويعتر نظام حاسبة التكاليف امبي على ربط تقوم اأداء با

أساس اأنشطة مائم لذلك، إذ حن يشعر العامل أن نتائج تطبيق النظام تقوم أدائه فإنه سوف يساعد ي 

 جاح تطبيق النظام.

 بطل التغير يراد به أي فرد ملك جهدا خاصا إحداث التغير وملك مهارة عالية وله تأثر سلوكي ربطل التغي :

 ي امنظمة وكذلك القدرة على إقناع اآخرين.

 :يعد التدريب مهما إجاح تطبيق اأسلوب بدءا من امدير اأعلى ح أد مستوى مساعدة  التدريب

 عمل اأسلوب وماذا يوفر مقاييس ومعلومات أفضل. العاملن امهمن لفهم آلية
                                                 

 .24-23 مرجع سابق، ص ي الغربان:: عباس نوار كحيط اموسوي و فاطمة صاح مهد1
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بي على أساس اأنشطة ثانيا: مزايا نظام  : (ABC) اسبة التكاليف ا

على توريد معلومات تتصف بالدقة عن كيفية استخدام اموارد امرتبطة باأنشطة امختلفة،  (ABC)يعمل نظام 

م ام ذ امعلومات مكن تلخيص أ  1:زايا ومنهاومن خال دقة 

  معات التكاليف والي جمع فيها التكاليف اإضافية، فبدا ديد التكلفة على أساس النشاط من عدد  يزيد 

معات اأقسام جمع التكاليف  مع واحد للمؤسسة أو جميعها ي  من جميع التكاليف اإضافية كلها ي 

معات وف ا.على أساس النشاط، ونتيجة لذلك تنشأ عدة  ديد  قا لعدد اأنشطة احركة للتكلفة الي مكن 

  تغير التكلفة على أساس النشاط من اأساس امستخدم ي تعين التكاليف اإضافية للمنتجات، فبدا من

ذ التكاليف على أساس العمل امباشر أو أية مقاييس أخرى، أصبحت تعن التكاليف على أساس  تعين 

 ركة للتكاليف الي مكن تتبعها للمنتج.نسبة من اأنشطة اح

  فعالية الدور الرقاي لنظام(ABC)  مقارنة بنظام التكاليف التقليدي لتخصيص التكاليف غر امباشرة، طاما

دمات  سبان التوقيت امبكر للتحكم ي اأنشطة وقبل اانتهاء من عملية اإنتاج أو تقدم ا أنه يأخذ ي ا

رافات النهائية،  اأمر 2.الذي يزيد من إمكانية تاي أي ا
 

 يركز نظام(ABC)    دف الكلفة اأساس، ي حن تركز اأنظمة التقليدية على ا  على اأنشطة و يعتر

دف الكلفة ا  3.امنتجات وتعتر
 

                                                 

 .237، ص2000، ترمة حمد عصام الدين زايد، دار امريخ للنشر، الرياض، : احاسبة اإدارية:أريك، نورين و ري أتش جاريسون 1

 .33: أشرف عزمي مسعود أبو مغلي: مرجع سابق، ص2

اشم حاسم: 3 ندسة القيمة بتخفيض التكاليف على أساس:رغد  لة كلية الربية، العدداأنشطة مسامة   .14، ص2011، العراق، 1، اجلد 4، 
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 تحسن التحسن امستمر وجاوز ميع العيوب امرتبطة بنظام التكاليف التقليدي، حيث أن أفضل اأساليب ل

ليل اأنشطة والركيز على اأنشطة الي تضيف قيمة استبعاد اأنشطة الي ا تضيف قيمة للمنتج  ي  اأداء 

 أو للخدمة.

  ااستخدام الفعال مبدأ امقارنة وذلك من خال عدم خصيص تكاليف البحوث والتطوير الي خص فرات

و اأ الية، و مر الذي ي كثر من اأحيان ا يتم جنبه ي ظل نظام التكاليف مالية تالية على تكاليف الفرة ا

 التقليدي.

  يساعد نظام(ABC)  ،على خفيض التكاليف من خال تقليص الوقت واجهد امطلوبن للقيام بالنشاط

تلف لتخفيض التكاليف من خال إدارة اأنشطة  وإلغاء أنشطة ذات التكلفة امنخفضة، كما يقدم أسلوبا 

اصة و  ي فهمها ومعرفة اأنشطة ومسببات التكلفة ا الرقابة عليها، حيث أن أفضل وسيلة لتخفيض التكاليف 

 ا.ه

  يوفر نظام (ABC)  موعة من مقاييس اأداء غر امالية من خال مؤشرات غر مالية لقياس مسببات

ذ امقاييس التكلفة والوقت واجودة، كما يساعد ذا النظام ي إعداد اموازنة امبنية  التكلفة، حيث تشمل 

ا أداة خطيطية ورقابية تساعد ي تقوم اأداء (ABC)على اأنشطة   .باعتبار

  يؤثر نظام(ABC)  بصورة فعالة على قرارات التسعر من خال حساب تكلفة التنوع بدرجة أكثر دقة، حيث

ناك كثرا من التكاليف ا ترت ذا النظام على أن  ن  بط حجم اإنتاج بل ترتبط بدرجة تعقيد وتنوع يرا

ا من العوامل امسببة لوجود التكاليف.  امنتجات وغر

  يعمل نظام(ABC)  اات اخاذ القرارات ابية أمية دور احاسبن ي إدارة اإنتاج وي  عن زيادة النظرة اإ

يث أنه م يقتصر تشغيله وفهمه على اأخرى داخل الشركة، كما يعمل على تنمية روح العمل كفريق ح

 احاسبن فقط، وإما امتد إ الوظائف اأخرى كاإنتاج والتسويق.

  رافات حسب نظام ليل اا والذي يعتمد أساس على منطق مؤدا أن امنتجات تستهلك  (ABC)إن 

ي الي تستهلك اموارد، إما يعتمد ي ذلك على عاقة حق يقية يتم التعرف عليها من أنشطة، وأن اأنشطة 
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رافات يفشل ي تقدم معلومات  ليل اا خال مسببات التكلفة. أما ي ظل نظام التكاليف التقليدي فإن 

 مائمة حول أداء عناصر التكاليف.

  م نتائج استخدام وتطبيق نظام للتكاليف  ااسراتيجيةي الشركات العامية ما يعرف باإدارة  (ABC)من أ

1وإدارة اموارد. ااسراتيجيتساعد ي عملية التخطيط  الي
 

 : التا ي الشكل (ABC)ومكن توضيح مزايا وفوائد نظام 

 (ABC): مزايا وفوائد نظام (07)الشكل رقم

       
صدر: ليم رزقي ا مذكرة مقدمة لنيل شهادة رية، ي تقييم رحية العماء ي الشركات التجا (ABC)إمكانية تطبيق نظام  :رامي عبد ا

 .29ص ،2006ااردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ي احاسبة، ،اماجستر

 

                                                 

ر موسى درغام: مرجع سابق، ص1  .692:ما
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وجهة لنظاما شاكل والصعوبات و اانتقادات ا بي على أساس  طلب الثاي: ا اسبة التكاليف ا

 (ABC) اأنشطة

شاكل والصعوبات الي تواجه تطبي بي على أساس اأنشطة ق نظامأوا: ا  :(ABC) اسبة التكاليف ا

مميزات عديدة جعلته يلقى قبوا كبرا من قبل اأكادمين  (ABC)على الرغم من متع نظام  

يواجه  (ABC)وامهنين، إا أنه مازالت بعض الصعوبات الي تصاحب تطبيقه عمليا. حيث أن تطبيق نظام 

 1:مها ما يليبالعديد من الصعوبات أ

 :م امشكات  توفر البيانات صول على البيانات التفصيلية امطلوبة كمدخات النظام من أ تعد مشكلة ا

ذا النظام مثل: بيانات تفصيلية عن اموارد، وعن اأنشطة امستهلكة للموارد، وعن كل  الي توجه تطبيق 

 مسبب من مسببات التكلفة.

 :كلفة نظام إن ارتفاع ت تكلفة النظام(ABC)  دمية م عائق أمام إدارة الشركات الصناعية أو ا قد يكون أ

 الي ترغب ي تطبيقه.

 : عارضة على التغير قاومة وا يواجه تطبيق النظام اجديد مقاومة واعراض شديدين من اأقسام الي ا  ا

تغلب على ذلك من خال عقد برامج ترغب ي التغر والتمسك بنظام التكاليف التقليدي، إا أنه مكن ال

ذا النظام، وكذلك دعم و تشجيع اإدارة العليا للنظام اجديد من  و متوقع تعليمهم مع  للتعليم والتدريب من 

 خال مشاركتها.

 

 

 

                                                 

ر موسى درغام: مرجع سابق، ص1  .694: ما
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وجهة لنظام بي على أساس اأنشطة ثانيا: اانتقادات ا  : (ABC) اسبة التكاليف ا

و متمثلة ي توفر معلومات تتصف بالدقة والي تساعد اإدارة على اخاذ  (ABC)على الرغم من مزايا نظام 

ناك بعض اانتقادات اموجهة لنظام   1:نذكر منها (ABC)قراراها وخطيط و رقابة التكاليف إا أن 

 و إا تطوير لنظم التكاليف امتعارف عليها ، والذي إن نظام حاسبة التكاليف امبي على أساس اأنشطة ما 

ميل وخصيص التكاليف الصناعية غر امباشرة على عاقة السبب والنتيجة  مع إجراءات تفاصيل  يعتمد ي 

 أكثر ي مركز اأنشطة.

 إن كفاءة استخدام نظام(ABC)  تعتمد بصفة رئيسية على ااختيار السليم مسببات التكلفة، وذلك ليس

ديد أفضل مس  بب لتكلفة النشاط ودراسة اآثار السلوكية ها.باأمر السهل ومن الضروري 

  إن تطبيق نظام(ABC)  عل العديد من ذا ما  الصناعية تردد  امنشآتيتطلب تكلفة مرتفعة وجهدا كبرا و

 ي استخدامه.

  إن تطبيق نظام(ABC)  ناك صعوبة ي مكلف ومعقد يتطلب عوامل سلوكية لنجاحه وإبراز فعاليته حيث 

طة واختيار امسببات وجاحه مرتبط بقبول امستخدمن هذا النظام فبعض اأفراد يقاومون النظام ديد اأنش

2.على أنه هديد استقاهم
 

  يركز نظام(ABC)  تاج الشركات أيضا إ اخاذ قرارات على القرارات اإسراتيجية ي اأمد الطويل وبينما 

 . خاصة بالرقابة والتخطيط ي اأمد القصر

                                                 

عاصرةأمد حمد نور و آخرون:  :1 اسبة التكاليف  ي بيئة اأعمال ا  347،ص2007، الدار اجامعية،اإسكندرية،مصر،مبادئ 

2 : Maria Major et autres : Implementing ABC in português télécommunications company, Mangement 

Accounting Research, 2005, P207.  
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  م نظام ي توضيح العاقة بن اأنشطة ورضا امستهلك، حيث أن اأخر يعد مثابة اهدف  (ABC)ا يسا

ميع الشركات اهادفة للربح.  الرئيسي والعامل امشرك 

  إن نظام(ABC)  ي عاقة بن اموارد ااقتصادية واأنشطةيفرض أن العاقات ، وبن اأنشطة وامنتجات 

يق، بعض التكاليف امرتبطة منتجات معينة من التحليل مثل: التسو  (ABC)ردية( كما يستبعد نظام خطية) ط

ذا النظام بتعديل اإعان و خدمة ما بعد البيع ب على  ندسة اإنتاج، ولذلك  ، البحوث والتطوير و 

ذ التكاليف ح مكن التوصل إ التكلفة الكلية، ل لمنتج ويتوقف ذلك أساسا التحليل لكي يتضمن مثل 

 على قاعدة التكلفة و امنفعة.

  إن تطبيق نظام(ABC)  ،ذر يطة وا ومبدأ  قد يتعارض مع بعض امبادئ احاسبية امتعارف عليها كمبدأ ا

ب على أي شركة تطبق نظام  أن تصمم نظامن اأول لاستخدام  (ABC)القابلية للتحقيق، وبالتا 

ذا مكلف جداالداخلي والثاي ل ارجي، و  .استخدام ا

   مع تكلفة على مستوى الشركة يعكس يم عامة حيث يعد لنشاط  فيتم تعريف اأنشطة ي الغالب ي مفا

ذا ا يوفر معلومات تكلفة مفصلة حول تلك اأنشطة  1.موعة من اأنشطة الفرعية، و

 

  

                                                 

ر موسى درغام: مرجع سابق، ص1  .695: ما
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طلب الثالث: ا بيا اسبة التكاليف ا فيض  (ABC)على أساس اأنشطة  ستخدام نظام  ي 

 تكلفة اانتاج

 1ويتم التخفيض عر امراحل التالية:

 :رحلة اأوى  ديد اأنشطة ا

ديد و تصنيف كل نشاط من خال إعداد قائمة توضح تفصيليا ما  ذ امرحلة يتم  يقوم به  ي 

ا على عملية اخاذ  ب أن النشاط من أعمال ، و سلوك التكاليف و أثر القرارات امتعلقة بالنشاط كذلك 

ليل مراحل العمل  ذ القائمة حركة التدفقات بن النشاط و اأنشطة اأخرى ، تبن مثا أن  توضح 

ديد باأنشطة الي  دعم عمل تأوضحت تدفق معلومات جديدة يصعب ربطها بالنشاط الذي سبق و م 

طوات اأخرى ي نظام امؤسسة و مراحل العمل، و متطلبات التحل يل الوظيفي، و ذلك ح مكن تطبيق ا

(ABC)، ذ امرحلة سيتم انتقاء اأ نشطة الي تعمل على تكوين امنتج وبالتا الغاء وبالتا فانه ي 

ديد اأنشطة  فإهاعلى عكس الطريقة التقليدية  اانشطة الغر مسامة ي عملية اانتاج،  أيا تقوم بعملية 

م ي عملية اانتاجاها تقوم بتحميل ميع تكاليف اانشطة سواء كانت تسا  .م او ا تسا

  ديد مسببات التكلفة رحلة الثانية :  ا
ي  دث الذي أدى إ إنشاء التكلفة ومعرفة اارتباطات بن اأنشطة وعواملها امفسرة  و ا مسبب التكلفة 

مثل ساعات  لة مسببات التكلفة إ وحدات العمية فمن اممكن ترمأساس البناء وحساب التكلفة الوحدو 

                                                 

الية، احاسبة:عبد ربه  حمود حمد اشم أمد عطية،:  1 -320،ص 2000لدار اجامعية ،اإسكندرية،مصر،ا ،اإدارية حاسبةا ،التكاليف اسبة ا

321 . 
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ولإشارة فانه من اممكن وجود مسبب تكلفة مشرك  عمل اليد العاملة امباشرة، ساعات عمل اآات وكذا،

موعة من اأنشطة امتجانسة  1.بن 

ذ ميل امصاريف الغر مب أنهوجد امرحلة وامرحلة الاحقة ا ت على عكس الطريقة التقليدية فان  شرة  ايتم 

ديد  ناك   لأنشطة.ا مراكز اانتاج مباشرة انه ي امرحلة ااو م يكن 

  رحلة راكز التكلفةالثالثةا  : تتبع التكاليف 
ذ امرحلة لتخصيص اموارد على مراكز اأنشطة، والي تتميز بالتعدد مقارنة مع مراكز         التكلفة  ففي 

  امستخدمة ي طريقة مراكز التحليل، يتم تعين التكاليف مباشرة للمراكز، وي حالة عدم اإمكانية، فإنه يتم

ناك من يطلق على مسببات التكلفة اصة هذ امرحلة، و  استخدام مسببات التكلفة من امستوى اأول وا

اصة هذ امرحلة، مسببات اموارد الي تشبه مف 2ع.اتيح التوزيا
  

 .كما مكننا أن نبن أمثلة عن مراكز اأنشطة، والتكاليف اممكن تتبعها        

 

 

 

 

                                                 

 17:رانية غضاب: مرجع سابق، ص  1

ديثة : إماعيل حجازي، معاليم سعاد: 2    .   137، ص2013، 1، عمان، اأردن، دار أسامة، ط-من خال اأنشطة  –اسبة التكاليف ا
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دول رقم) مكن تتبعها 03ا  (: مراكز اأنشطة والتكاليف ا

ز مـــــرا ن تتــــبـــــعها أنـــــــــواع ا مــمـــــ ــيـــــــف ا ا تــــــــ  ا

وحدات ى مستوى ا ز ع منتجة: مرا  ا
 أنشطة مرتبطة باآات. -
عمل. -  أنشطة مرتبطة با

 

ة. - محر قوى ا يف ا ا  ت
صيانة. - يف ا ا  ت

عمل. - يف ا ا  ت
مصنع. -  تجهيزات ا

دفعة: ى مستوى ا ز ع  مرا
شراء. - يات اأمر با  عم
يات اأمر باإنتاج. -  عم

ة  - معدات ومناو عدد اآات وا
مواد.  ا

ات - معدات. إهتا  اآات وا
صيانة. - ات آات ا  إهتا
تبية. - م يف اأعمال ا ا  ت

ة. - مهت تجهيزات ا  ا
يف إعداد اآات. - ا  ت
مواد. - ة ا يف مناو ا  ت

منتج: ى مستوى ا ز ع  مرا
جودة. -  أنشطة فحص ا

منتج. -  اختبارات ا
ل أنواعه. - مخزون ب  إدارة ا

منتج. -  تصميم ا

يف  - ا نوعية.ت  رقابة ا
يف تجهيزات ااختبار. - ا  ت

قطع. - يف إدارة ا ا  ت
مواد. - يف تخزين ا ا  ت
منتج. - يف هندسة ا ا  ت

تصميم. - يف ا ا  ت

عام: دعم ا ى مستوى ا ز ع  مرا
عامة. - مصنع ا  معدات ا

مصنع. -  تشغيل ا

مصنع. -  مرتبات إدارة ا
م -  صنع.إهتاك ا

تأمينات. - عقارية وا ضرائب ا  ا
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يف إدارة اأفراد. - إدارة وتدريب اأفراد. - ا  ت
ين. - عام يف تدريب ا ا  ت
ين. - عام يف ترقية ا ا  ت

صدر:  ،2002، ترمة: حمد عصام الدين زايد، امملكة العربية السعودية، دار امريخ، احاسبة اإدارية :إيريك نوريس، ري أتش جارسون ا

 .236ص

ذ وم         ي اأنشطة اأولية واأنشطة الثانوية، ي  كن أن جد ي بعض امراكز نوعن من اأنشطة، و

مل تكاليف اأنشطة اأولية إ اأنشطة الثانوية، والي تعد مثابة أغراض تكلفة ها، وذلك  ب أن  الة  ا

ليل دقيق لأABCباستخدام مسببات اموارد، إذن فرضية طريقة ) ي  نشطة، وتعريف العاقات امباشرة ( 

وغر امباشرة مع امنتجات، وا سيما عاقات السببية بن اأنشطة الداعمة وامنتجات، الي تعد ذات أمية  

 .كبرة حاليا

 رحلة الرابعة  ميل تكاليف اأنشطة:  ا

التا التكلفة مرتبطة يرتكز على فكرة أن اأنشطة تستهلك اموارد وب (ABC)كما سبق الذكر أن نظام   

نا ااستهاك، وذلك  ميلها بتكلفة  ها ، ومن ناحية أخرى فإن امنتجات تستهلك النشطة ما يتطلب 

ذ امنتجات للموارد امستنفذة ي تنفيذ اأنشطة  اجة كل  ميل تكاليف اأنشطة للمنتجات طبقا  يعي 

ديد معدل التكاليف غر مباشرة لكل نشاط باستخدام مسبب التكلفة امناسب، و  و ذلك عن طريق 

ديد تكلفة وحدة  ذا امعدل لتخفيض تكاليف النشاط على امنتجات الفردية، أي أنه يتم  تستخدم 

1امنتج بن اأنشطة منذ بداية تصنيفها ح تصبح وحدة تامة الصنع.
 

                                                 

 .24: حفصة بكرون: مرجع سابق، ص1
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ميل واحد ومناسب  جم اانتاج على عكس نظام حاسبة اما ي الطرق التقليدية فاها تعتمد  معدل 

ديد معدله بناء على دراسة العاقة بن مسبب التكلفة  التكاليف على اساس النشاط فانه يعتمد ي 

 والنشاط .

اد عاقة كاملة  (ABC)خلص أن نظام  قيقية للتكاليف من خال إ يركز على أن البحث عن اأسباب ا

موعة من اأنشطة امرابطة مع ، بن اموارد و اأنشطة والتكاليف ليل العمليات الي تعرف على أها  وبذلك يتم 

 بعضها البعض بتدفقات من امعلومات امنتظمة لتعطي منتجا مادي أو غر مادي حدد وذو أمية.

تلف مسببات التكلفة لكل نشاط، يتم حساب م ديد  ا و  ديد اأنشطة و تكاليفها و مراكز عدل إنه بعد 

جم امقدر  موع التكاليف غر امباشرة امقدرة لكل نشاط على ا التكلفة لكل وحدة مسبب التكلفة و ذلك بقسمه 

 أساس التحميل ) مسبب التكلفة( و ذلك كما يلي:

 

من خال  ABCمكن توضيح طريقة معاجة التكاليف غر امباشرة اجمعة ي مراكز التحميل و فقا لطريقة  

:الشك  ل التا
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ة التكاليف وفق نظام 08الشكل رقم)  (ABC)(:معا

 
Source:Toufik Saada et autres :comptabilité analytique et control de gestion,Edition Vuibert ,Belgique ,

5002 , P114. 

طوات اأربعة بالشكل التا : ذ ا  ومكن توضيح 
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(ABC)ظام (: خطوات تطبيق ن09شكل رقم )ال

 
صدر  .لبا: من إعداد الطا

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد اأنشط

 تحديد مسببا التكلف 

 تتبع التكاليف لمراكز اأنشط

 تحميل تكاليف اأنشط 
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 خاصة:

ميل التكاليف الغر مباشرة على مراكز  نظرا لانتقادات اموجهة أنظمة التكاليف التقليدية، والي تعمل على 

، ميل واحد إما ميلها مرة أخرى على امنتجات من تكلفة العمالة أو ساعات  اإنتاج موجب معدل  م إعادة 

وجدت طريقة جديدة يتم من خاها الوصول إ التحديد تكاليف امنتجات بطرق اكثر تفصيل  يل اآات،تشغ

ذ الطريقة بنظام حاسبة التكاليف  اجات امتزايدة ي بيئة اأعمال امعاصرة حيث تعرف  على أساس امبي مواجهة ا

 .ABC) ) ةنشطاأ

ذا النظام من الطرق  إ ه   سن اأنظمة التقليدية للتكاليف من خال الركيز على و يعتر  دف إ 

ذا ما يساعد امؤسسات على ان تركز  ذا النشاط يعتر حلقة وصل بن التكاليف و أغراض التكلفة، النشاط، و

ديد الدقيق للتكلفة  امنتج أو تمامها على امنتجات واأنشطة اأكثر فعالية من اجل الوصول إ  دمة من خال ا ا

 ديد اأنشطة الي تضيف قيمة للمنتج  وإلغاء اأنشطة الي ا تضيف قيمة ي خلق امنتج.

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

الث:  صل الث  اج ب مؤسسة المطاحن الف  ث  ة اان  كلف  ي ض ت  خ ف 
 
ت
ر ن وب الكب   (GMsud) للج 

ن وب ر للج  دي  مؤسسة المطاحن الكب  ق  حث اأول: ت   (GMsud)المب 

ا محاسب ة  ط  ن ق ت  طب 
ي  ي: محاولة ل

 
ان حث الث  طة المب  ش  ن ي على أساس اأن  ي كالي ف المب  ال

(ABC ن وب ر للج  ف ي مؤسسة المطاحن الكب   )(GMsud) – ن سكرة- 



طاحن الكرى                الفصل الثالث:   (GMsud)للجنوبفيض تكلفة اانتاج مؤسسة ا

 

87 

 

 هيد:
على أساس  امبي لقد تعرضنا ي اجانبن النظرين مختلف جوانب حثنا، وامتمثلة ي نظام حاسبة التكاليف

ذا النظام من جهة أخرى، لكن مع ذلك  خفيض تكاليف اانتاج باستخدام ( من جهة، وعمليةABCاأنشطة )

رد أفكار نظرية ابد من التحقق منها ميدانيا. ذ امسامة   تبقى 

ي مؤسسة  ؤسسة إنتاجية ذات تكاليف معترة،وعليه فقد قمنا بإسقاط معارف الفصلن النظرين على م         و

صول على بيانات -بسكرة  –الفرينة بأوماش  وحدة الدقيق و ((GMsudامطاحن الكرى للجنوب  ، من خال ا

( داخلها، ولقد م اختيارنا هذ الوحدة، نظرا ABCذ امؤسسة، ومقارنتها مع النتائج امستخرجة من تطبيق نظام )

بتزويدنا مختلف البيانات  ، وذلك يسمح((GMsudأها تعتر الوحدة الرئيسية مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب 

ص تطبيق نظام خفيض  (، وكيفيةABCعلى أساس اأنشطة ) امبي فيلاالتك حاسبة الازمة، والي همنا فيما 

 ".حل الدراسة"يتم تقدمها لنا من قبل الوحدة ، عن طريق تطبيق منهج دراسة حالة على البيانات الي ستكاليف اانتاج

ذا الفصل إ مبحثنفقد قوبناء على ما سبق   :منا بتقسيم 

 (GMsud) تقدم عام مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب :امبحث اأول 

( ي مؤسسة ABCعلى أساس اأنشطة ) امبي حاولة لتطبيق نظام حاسبة التكاليف :امبحث الثاي 

  -بسكرة – (GMsud)امطاحن الكرى للجنوب 
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بحث اأول:  طاحن الكرى للجنوبا  (GMsud)تقدم مؤسسة ا

ذا امبحث إلقاء نظرة عامة على مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب وذلك من خال تعريفها  سنحاول ي 

ونشأها، م ننتقل  إ عرض أكثر تفصيا لوحدة السميد الفرينة " حل الدراسة "، وذلك بعرض بعض جوانب الوحدة 

ي اجانب التنظيمي   واإنتاجي إضافة إ اجانب التسويقي.و

ي من   وجب اإشارة أن كل امعلومات امذكورة حول مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب ووحدة السميد الفرينة 

 . بعض الوثائق امقدمة من طرفهممقابات مع بعض مديري امديريات وبعض امهندسن العاملن بالوحدة، إضافة إ

طلب اأول: نظرة طاحن الكرى للجنوب ا  عامة عن مؤسسة ا

دافها الي   ذا امطلب إ التعريف مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب، إضافة إ أمية امؤسسة وأ سنتطرق ي 

 تسعى لتحقيقها. 

طاحن الكرى للجنوبأوا:    :التعريف مؤسسة ا

ي شركة ذات مسؤولية حدودة ) مليون  135قدر : ( برأس مال SARLمؤسسة امطاحن الكرى للجنوب 

موعة الغرير اإماراتية امختصة ي الصناعات الفاحية  دينار جزائري، نشأت ي إطار الشركة بن مستثمر وطي و

ذ البلدية بالنشاطات  والغذائية، تقع منطقة النشاطات ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورال واية بسكرة، تشتهر 

( الواصل بن مال اجزائر وجنوها الشرقي، ويقطعها خط السكة 03ا يقطعها الطريق الوطي رقم )الصناعية، كم

بوب  ضر وا ديدية الرابط بن الشمال واجنوب الشرقي ومحاذاة مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب توجد تعاونية ا ا

ا بامواد اأولية: القمح بنوعيه "اللن والصل ب"، ولقد م إقامة امشروع ببلدية أوماش لعدة اعتبارات أمها اجافة الي تزود

(  93-12اجبائية، لكون أن امؤسسة استفادت من اإعفاءات الضريبية امنصوص عليها ي امرسوم التشريعي رقم: )

اصة.  كون منطقة أوماش مصنفة ضمن امناطق ا

ويل الشكل القانوي للمؤسسة من شرك 04/06/2007ي  ( إ شركات (SARLة ذات مسؤولية حدودةم 

 مليون دينار جزائري. 300(، وم رفع رأس ماها ااجتماعي إ SPAذات أسهم )
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مغطاة موزعة على كل من وحدة الدقيق  2م 4920، منها: 2م 54225تربع امؤسسة على مساحة تبلغ: 

 .2م 2070ووحدة الكسكسي بػ:  2م 2850والفرينة مساحة تقدر بػ: 

 وتتضمن مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب أربع وحدات بكل من أوماش وجيجل:

 توجد ها: :منطقة أوماش 

 ي الوحدة الرئيسية والي ستكون موضوع الدراسة اميدانية. وحدة إنتاج الدقيق و  الفرينة و

  ي بنوعيه امتوسط والرقيق.سوحدة إنتاج الكسك 

  توجد ها: :جيجلمنطقة 

  يجل، وقد ركزت  ية اأنعام وامتواجدة ميناء جنوحدة ااستراد والتصدير للمواد الغذائية ومواد تغذ جن 

 نشاطها على استراد القمح بنوعيه "اللن والصلب" بالدرجة اأو بغية:

 موين السوق اجزائرية. -

ي ي طور اإجاز، توجد ميناء  - بوب، و جنجن بواية جيجل،  ويقدر ااستثمار وحدة صوامع لتخزين ا

زن للحبوب بإفريقيا من ناحية  02اإما هذا امشروع بػ:  ذا امشروع أكر  مليار دينار جزائري ويعتر 

صلت عليها امؤسسة موجب اتفاقية  9.6امساحة ومن ناحية الطاقة التخزينية، فمساحته تقدر بػ:  كتار 

 160( صومعة تقدر بػ: 18"جن جن"، أما الطاقة التخزينية هذ الوحدة امكونة من ) بينها وبن إدارة ميناء

ا  ذا امشروع إجاز  25ألف طن، مع مساحة مغطاة لتخزين كمية قدر ت توسعة   09ألف طن، ولقد بر

 ألف طن. 25ألف طن، وماسحة مغطاة للتخزين بػ:  80صوامع أخرى بطاقة خزين تبلغ: 

 .جاز مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب بعدة مراحل إ أن م الدخول الفعلي ي مرحلة اإنتاجمرت عملية إ

، باستراد القمح بنوعيه وبيعه ي السوق الوطنية واستغال 2000حيث بدأت وحدة ااستراد والتصدير العمل ي سنة 

ا ي مويل عم قيق فوائض تعود على امؤسسة وتساعد لية إجاز الوحدات اأخرى، أما بداية اأشغال وقت اإجاز ي 

 ، كانطاق فعلي ومستمر.2003بوحدة الدقيق كان ي شهر مارس من سنة 
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، وانتهت ي ديسمر 2001د كانت بداية اأشغال ي شهر سبتمر لعام قأما فيما يتعلق بوحدة الكسكسي ف

 .2003، ودخلت مرحلة اإنتاج الفعلي ي سبتمر 2002

ؤسسة ثانيا: داف ا   :أمية وأ

 ؤسسة  :أمية ا
ا تقوم  (GMSud)إن مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب  تعتر مؤسسة ذات أمية اقتصادية متميزة باعتبار

من خال تقدم  ت إ فئات واسعة من امستهلكنبإنتاج منتجات أساسية ذات استهاك واسع، وتتوجه هذ امنتجا

ذا نتيجة التحكم ي تقنيات اإنتاج امتطورة.مستوى عا من اجودة   تنافس ها امنتجات اأخرى، و

 ومكن جسيد أمية امؤسسة ي النقاط التالية:

 تعتر منتجات امؤسسة أساسية وضرورية للمستهلك. 

 تلي امؤسسة جزءا كبرا من حاجات السوق. 

 توفر مناصب شغل وامتصاص جزء من البطالة. 

  مؤسسة من ااتصال مناطق عديدةاجغراي امتميز الذي مكن ااموقع. 

 ؤسسة داف ا  :أ
ا التنافسي أمام منافسة امنتجات  طر احيط الذي تنشط فيه، وح تقوي مركز بعد أن شعرت امؤسسة 

داف الي  موعة من اأ قيقها و اأخرى، و ح يتس ها جذب امستهلك و دفعه لطلب منتجاها، سطرت  اول 

 تتمثل فيما يلي:

 ات السوق من امنتجات الغذائيةيالعمل على تلبية حاج. 

 وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق. 

 ال خصصها  .ضمان موقع الريادة ي 

 وضع سياسات جارية قادرة على مواجهة امنافسة. 

  جم من صول على أسعار تنافسيةخفيض التكاليف بااستفادة من اقتصاديات ا  .أجل ا

 لفي. تطوير وحدات اإنتاج والعمل من أجل الوصول إ التكامل اأمامي و توسيع و  ا
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دافا طويلة و  طر احيط الذي تنشط فيه، وقد سطرت أ داف ناحظ أن امؤسسة واعية  ذ اأ من خال 

 امنافسة وامستهلك. أخرى قصرة اأجل ركزت من خاها على جانبن مهمن ما

طلب الثاي: تقدم وحدة السميد والدقيق مؤسسة  ل الدراسة " (GMSud)ا  " 

ذا امطلب إ كل من اجانب   ، التنظيميبعد تعرضنا إ تعريف الوحدة ي امطلب السابق سنتطرق ي 

 واإنتاجي والتسويقي لوحدة السميد والدقيق. 

انب التنظيمي لوحدة السميد والدقيق :أوا  :التعريف با

اصة الي مارس نشاطها  ،(GMSud) تر مؤسسة امطاحن الكرى للجنوبتع  من امؤسسات امتوسطة ا

سن للمؤسسة و تسهيل  ذا من أجل السر ا ، و الصناعي فهي من الناحية التنظيمية تتقسم إ عدة مديريات ومصا

 وتعتر وحدة السميد والدقيق الوحدة الرئيسية ي امؤسسة. عمليات الرقابة،

ذ الوحدة حيث تشرك باقي   واهيكل التنظيمي  للمؤسسة يعر بشكل رئيسي عن مصا ومديريات 

، كما يقدر عمال امؤسسة بػ  ذ الوحدة ي أغلب امديريات وامصا تلف  187الوحدات مع  عاما موزعة على 

( حيث يبن عدد العمال ومستوى العمال حسب كل 04والي مكن توضيحها من خال اجدول رقم ) وظائف الوحدة

تلف الوظائف وامستويات اإدارية والعاقات امختلفة فيما بينها واهيكل التنظيمي  مديرية، و يظهر اهيكل التنظيمي 

ذ العاقات حسب السلم اه10اموضح ي الشكل رقم )  رمي للسلطة. (  يبينان 

ديريات لدى وحدة السميد والدقيق مؤسسة )04جدول رقم )   (GMSud(:  تصنيف العمال حسب ا

 

       

ديريات      ا

 مستوى  

 العمال

سر  ا
نائب 

سر  ا
 اأمانة

مكتب 

العاقات 

البنكية 

ارجية  وا

اإدارة 

 العامة
 التجارة اإنتاج

الية و  ا

 احاسبة

الوسائل 

 العامة
 اجموع

 31 5 9 3 4 4 2 2 1 1 إطار

 الوحدة: عامل
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صدر   بناءا على وثائق من مديرية اإدارة العامة بالوحدة الب: من إعداد الطا

طاحن الكرى للجنوب. :(10رقم) الشكل ؤسسة ا يكل التنظيمي   ا

 
 مديرية اإدارية العامةالمصدر: 

 

 

 

 

 18 10 / / 8 / / / / / في)تقي(

 138 30 / 22 86 / / / / / أعوان منفذين

 187 45 9 25 98 4 2 2 1 1 اجموع
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 مديريات ومصاح وحدة السميد والدقيق التعريف:   

 سر التنفيذي    :ا

و مكلف حسن تسير امؤسسة إداريا و تقنيا و اخاذ القرارات الازمة ي اأوقات امناسبة  والتنسيق بن و

 تلف مصا امؤسسة.

 سر  :نائب ا
يقوم مساعدة امسر ي تسير امؤسسة انطاقا من مكتب ي اجزائر العاصمة واإشراف على مكتب العاقات  

ارجية والبنكية باجزائر وخارجها.  ا

 ارجية والبنكية  :مكتب العاقات ا
و مكتب تنسيقي أعمال امؤسسة مع  موعة الغرير لاستثمار باإمارات العربية امتحدة "، و شركائها اأجانب " 

ارجية وام تلف البنوك الوطنية وا  ردين اأجانب مقر اجزائر العاصمة.و وبن 

 اأمانة العامة: 

والزوار لتسهيل مكلفة بتسير شؤون اأمانة ما فيها تسجيل الريد الصادر و الوارد، و كذا استقبال العماء  

تلف  . وتبليغ امعلومات إ  تلف امديريات وامصا ويلها بن  ااتصال بامسر، واستقبال امكامات اهاتفية و

.  امصا

 مديرية اإنتاج: 
قيقي لإنتاج و مراقبة نوعية امنتج  وتندرج  ،تشرف على اإنتاج خصوصا من ناحية اجودة و مراقبة الوزن ا

 ذ امديرية امصا التالية: ت 

 خر   :ا

صائص التحليلية   ديد ا تتمثل مهمة امخر ي مراقبة امواد اأولية )القمح بنوعيه(، وكذا امنتج النهائي، و

متابعة مدى استقرار النوعية، إذ لدى امخر مطحنة صغرة جريبية تضمن اختبار عينات القمح امقرحة من طرف 

ذا من أجل: ديد مواصفات النوعية للمنتج النهائي، و ذا من أجل   اموردين و

 .احرام مواصفات مراقبة اجودة، و كذا متابعة امادة اأولية عند وصوها 
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 .تلف امواد اأولية لتحسن اجودة  إمكانية امزج بن 

 .إمكانية التخزين 

اليل أساسية منجزة على مستوى   ناك  ي:كما أن   مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب و

 .)ديد نسبة رطوبة القمح وذلك لدراسة إمكانية خزينه )نسبة امتاك اماء 

 .)الوزن النوعي )القمح بنوعيه 

  .ذا بالنسبة للدقيق  ديد نسبة امتصاص اماء و

 .نسبة امواد امعدنية 

 .لوتن  نسبة ا

 تربة، أوساخ، فروس، تعفن ...(. ديد نسبة الشوائب من القمح اللن والصلب( 

بعد القيام بالتحاليل الي تستدعيها مواصفات الشراء ترسل امعلومات إ مدير اإنتاج اخاذ القرار بالشراء أو عدمه.  

 كذلك يتم إرسال عينة من امنتج النهائي للمخر مراقبة مدى مطابقته للمواصفات وامقاييس امعمول ها.

  اإنتاجمصلحة: 
ذ   سن لإنتاج من ناحية اجودة ومراقبة نوعية امنتج واحافظة على مستوى اجودة، تقوم  تشرف على السر ا

 امصلحة بامهام التالية:

 .استقبال امادة اأولية 

 .ضر و تنظيف القمح بنوعيه لطحنه 

  .استقبال اأكياس 

 .خزين و تصريف امنتج 

 الفنية. الصيانة الوقائية و 

 .ضر اأجهزة و مراقبة النوعية و اجودة 

امرحلة النهائية حيث  إ رحلة مراحل اإنتاج ح الوصوليتابع مدير اإنتاج كل مراحل اإنتاج، وتستمر مراقبة كل م

 يتم إرسال عينة من امنتج النهائي للمخر مراقبة النوعية مرة ثانية. 
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 مديرية التجارة:  

 امصا التالية:وتشمل   

 مصلحة التجارة: 

يتم التنسيق بن مصلحة التجارة ومصلحة اإنتاج، حيث يتم إرسال بيانات عن حجم اإنتاج وامخزون من  

 امنتج النهائي لكي يتس مصلحة التجارة القيام مهامها: 

امصلحة بدراسة الطلبية  حيث تقوم بتوزيع امنتج حسب اأولوية أن الطلب يفوق حجم اإنتاج، إذ تقوم 

وترتبها حسب اأولوية حيث يوضع ي سجل الطلبيات يتضمن تاريخ الطلبية، حجم امعامات بالنسبة للعميل، حجم 

قوق، وذلك لتحقيق التوازن بن كمية امخزون من امنتج وحجم الطلبيات.     ا

ديد نوعية الزبون م و   تطلب منه إحضار ملف خاص يتضمن:تقوم أيضا باستقبال الزبائن، وكذلك 

 . نسخة من بطاقة الرقم اجبائي 

 .نسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة السياقة 

 .تم  وصل طلبية فارغ مع ا

 .نسخة من شهادة امياد 

 .تصريح شري 

 .نسخة مستخرجة من السجل التجاري 

 .وصل استقبال 

قيق الصفقات التجارية  ديد الطلبيات، والبحث عن أسواق جديدة وزبائن كما يتم ي مصلحة التجارة  وكذا 

قيق أكر قدر من امبيعات. إذ يشرف رئيس امصلحة ذ العمليات أما  جدد والعمل على مواجهة امنافسن و على 

سابات  رير الفواتر والقيام با اأعوان فإهم يشرفون على عمليات البيع ومتابعة حقوق امؤسسة لكل عميل وكذلك 

اصة بكمية امنتجات الي خرجت من امخزن يوميا م تقدم تقرير شهري مصلحة احاسبة مصحوبا بنسخ عن الفواتر  ا

 احررة خال الشهر. 
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 مصلحة اإرسال و التوزيع:  

اصة   ذ امصلحة مهام عديدة حيث تبدأ امهام من امصلحة التجارية الي ترسل امعلومات الازمة وا تقوم 

ذ  سابية، وتقوم  ذ امصلحة بإرسال وصل البيع إ مصلحة التجارة للقيام بالعمليات ا بالعماء، كما تقوم 

ومي واموضح فيه خروج البضاعة، م إرساله إ مدير اإنتاج، كما هذ امصلحة عاقة مصلحة امصلحة بإعداد تقرير ي

تلف الوصوات امستعملة ،  مر بإرسال البضائع بعد تعبئتهاالتعبئة و التغليف، حيث يصدر إليهم اأ كما مكن تلخيص 

 فيما يلي:

  وصل الدفع(وثيقة تثبت إيداع امبلغ، تسلم من عند أمن الصندوق(. 

  عند مصلحة التجارة )وصل التسديد(وثيقة تثبت قيمة مبلغ التسديد، تسلم من. 

 ذا العميل ب  .استطاعته استام البضاعة امسجلةوثيقة تثبت أن 

 م البضاعة )وصل ااستام(استا م نهوثيقة تثبت بأ. 

  روج روج(البضاعة من امؤسسة )وصل وثيقة تسمح   .ا

  ي تثبت كم دفع نقو وثيقة مأ  .-الفاتورة – دا و كم أخذ بضاعة )كشف العماء(للزبائن الدائمن فقط و 

 الية  :مديرية احاسبة وا

م ي تطبيق وإنشاء الرنامج التجاري وتتفرع عنها:    سابية وامالية للمؤسسة وتسا  تقوم مراقبة كل العمليات ا

 الية  : مصلحة احاسبة العامة و ا

 تقوم بامهام التالية: 

 .التقييد احاسي وإعداد القوائم امالية 

 .إعداد الرامج امالية واميزانيات التقديرية 

 .تسير ميع العمليات احاسبية 

 .سابات البنكية ات الشهرية والسنوية وتتبع أرصدة ا  العمل على تنظيم ومراقبة العمليات امالية والتصر

 زينة.تأمن ومراقبة تنفي اصة با  ذ العمليات ا

 .اصة بامؤسسة  متابعة امهام ا

  .رير الصكوك من أجل تسديد ديون اموردين  مراقبة فواتر الشراء و 
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 واد اسبة ا  :مصلحة 

الة    تتكفل بامتابعة اليومية لتحركات امواد )دخول وخروج(، وإنشاء كشف امبيعات وجدول الشراء والبيع وا

 للمبيعات. التجارية

 أمن الصندوق : 

 يقوم بتسديد مصاريف وأعباء امؤسسة وكذا تسديد أجور العمال و قبض امداخيل النقدية للمؤسسة. 

  :مديرية الوسائل العامة 

ذ امديرية على موين مصا امؤسسة بامستلزمات امختلفة )وسائل نقل، عتاد، معدات ..(  وكذا  ،تعمل 

تها امصا التالية: مراقبتها باستمرار، اصة بامؤسسة، وتندرج   واستقبال فواتر اموردين والقيام باأشغال ا

 مصلحة الصيانة : 

اصة بامؤسسة.  ذ امصلحة بصيانة و مراقبة كل جهيزات اإنتاج، ووسائل النقل والتجهيزات ا  وهتم 

 )مصلحة اأمن )خلية اأمن:  

رص على اأمن   بالنسبة للمؤسسة، وتقوم كذلك بتسجيل دخول وخروج الشاحنات ومولتها فارغة مهمتها ا

مولة امشراة. مولة مع الكمية امدونة ي وصل ا  و معبئة لضمان مطابقة كمية ا

 مصلحة النقل: 
ذ امصلحة بتسير حظرة امؤسسة وإيصال الطلبيات إ العماء ونقاط البيع وكذلك نقل عمال   وتقوم 

 مؤسسة.ا

 مديرية اإدارة العامة: 

تها مصلحتن:  ذ امديرية على تطبيق القوانن وضبطها وتندرج   رص 

 ستخدمن  : مصلحة تسير ا

ت مسؤوليتها،   ذ امصلحة على حفظ ملفات العمال وتطبيق القانون وتراقب كل عمليات الفروع  رص 

تصة بشؤون الع ذ امصلحة  وكذا عقود التشغيل و مراقبة العمال من  مال من ملفات التشغيل والتسريحوبالتا فان 

 حيث الغيابات. 
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 مصلحة اأجور: 
اصة بالضمان        ات ا ا وحساها، وإعداد ميع التصر ديد ذ امصلحة على إعداد اأجور من حيث   رص 

 ااجتماعي.

 مصلحة العاقات العامة: 

ارجية للمؤسسة مثل صندوق    ميع اأعمال الي تتعلق باأعمال اإدارية ا ذ امصلحة على القيام  وتعمل 

. التجاري.الضمان ااجتماعي، مركز السجل   ..إ
 انب اإنتاجي " النشاط " لوحدة السميد والدقيق   :توصيف ا

 هيزات اإنتاج: 
اصة ي اجنوب الشرقي حيث تناظر طاقتها اإنتاجية فروع       تعتر وحدة السميد والدقيق من أكر امطاحن ا

 الرياض" سطيف".

داثة فهي من ماركة عامية من مؤسسة        (BULHER)تتميز جهيزات اإنتاج " امطحنة " بالعصرنة وا

بوب ي العام، وتقدر طاقة اإنتاج النظرية مطحنة السويسرية والي متلك أجود وأحدث أنواع تكنو  لوجيا طحن ا

الية  330طن/يوم، أما الطاقة النظرية مطحنة الدقيق فهي  220السميد بػ  طن/اليوم، مع اإشارة إ أن الطاقة ا

 طن/يوم. 1000طن/يوم قابلة للتوسع إ  550النظرية للطحن والي تقدر بػ 

  السميد و الدقيقتشكيلة منتجات وحدة: 
لقد دخلت وحدة السميد والدقيق السوق بتشكيلة واسعة من امنتجات، تضم كل واحدة منها على عدة 

ة واسعة من العماء، ويكمن توضيح تشكيلة منتجات  أصناف ختلف باختاف أحجامها لكي تستجيب لشر

 امؤسسة من خال اجدول اآي:

دول) ؤسسة )(: تشكيلة منتجات وحدة 05ا  (GMSudالسميد والدقيق 
نتج  سعة الكيس النوع ا

 " الفرينة "
بز "  كغ  50/25 عادية " ا

 كغ  50/25/10/05/02/01 تازة

 كغ  25 خشن الدقيق 
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 كغ  25 عادي درجة ثانية

 كغ  25/10/05 تاز

 كغ  25 (SSSFموات )

 كغ  100/40 النخالة

صدر:  بااعتماد على وثائق من مصلحة حاسبة امواد لبامن إعداد الط ا

 مراحل اإنتاج ي وحدة السميد والدقيق 

 يوضح الشكل التا مراحل عملية اإنتاج بالوحدة:
 ال قدقتاج  الممد  اإمراحل  (: 11رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صدر  : من إعداد الطالب بااعتماد على معلومات من مهندس اإنتاج بالوحدةا

 

 استقبال المواد اأولية )قمح صلب ولين(

 أولي للمواد اأولية تنظيف

 تخزين المواد اأولية 

ضافة الماء  إعادة تنظيف المواد اأولية وا 

 ترك الحبوب لبعض الوقت لتأخذ نسبة رطوبة معينة 

 الدقيق (-واستخراج )السميد عملية الطحن

 تخزين النخالة  دقيق( –تخزين المادة المنتجة )سميد 

 عملية تغليف النخالة تغليف المنتوج عملية
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 انب التسويقي لوحدة السميد والدقيق   :ا
من خال اهيكل التنظيمي للوحدة ناحظ غياب مصلحة خاصة بإدارة وظيفة التسويق، لكن تقوم مديرية 

ا تسويقيا مناسبا ومتكاما يسمح بتحسن أدائها  ب أن متلك مز التجارة ضمنيا بكل مهامها وما أن كل مؤسسة 

سياسة امنتج، سياسة السعر، سياسة الرويج،  وزيادة حصتها السوقية. و مكن حصر السياسات التسويقية للوحدة ي

ذ السياسات بفعالية فإها تؤثر سلبا على باقي السياسات وذلك  سياسة التوزيع، ولو عجزت الوحدة ي أداء أحد 

 ارتباطها الوثيق فيما بينها: 

 نتج   :سياسة ا
و النخالة، وكل نوع   جو إضافة إ منتالدقيق " الفرينة "، ، حدة تشكيلتن من امنتجات السميدتنتج الو  ثانوي 

ذ امنتجات يضم عدة أنواع أخرى.  من 

ذ النوعية جيدة   م ي تسهيل عملية التوزيع حيث كلما كانت  م العوامل الي تسا وتعتر نوعيه امنتجات من أ

را خاصا ي ا  ي احافظة على كلما زاد اإقبال على امنتجات و العكس صحيح، لذلك أنشأت الوحدة  ساعد

 مستوى جودة منتجاها.

ص نوعية التجهيزات فإن وحدة السميد والدقيق تعتر رائدة ي تكنولوجيا اإنتاج مقارنة منافساها،  أما فيما 

ظة استقبال امادة اأولية )قمح صلب وقمح لن( إ مرحلة  حيث تعتمد على نظام آ عر كافة مراحل اإنتاج من 

 تغليف امنتج النهائي، وقد قامت الوحدة مؤخرا بتجديد التكنولوجيا امستخدمة ي تنظيف القمح.

 سياسة التسعر: 
تمام العماء سواء كانوا  م عناصر امزيج التسويقي للوحدة، حيث يشكل جزءا كبر من ا يعتر السعر من أ

ديد سعر منتجات الوحدة عن طريق حصر تكاليف امواد اأولية وتكاليف اإنتاج، م  مستهلكن أو وسطاء، ويتم 

دد على أساس التكلفة اإمالية، وعموما فإن أسعار الوحدة و منافسيها تعتر متقاربة  امش ربح معن  يضاف إليها 

 إا أها أقل اأسعار.  

م العوامل الي تؤثر على توزيع امنتجات، حيث أن كل تغر يطرأ عليه ينتج عنه تغر ي  ويشكل السعر أ

ناك عاقة عكسية بن السعر و مبيعات امنتجات، فإذا ارتفع السعر اخفضت الكميات  الكميات امباعة، مع أن 

 امباعة و العكس صحيح.
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 سياسة الرويج: 
ذا على الرغم من أمية الرويج ودور البارز ي التعريف منتجات الوحدة وتنشيط مبيعاها، إا أن الوحدة  م تػو 

تماما كبرا، وذلك أها م تعاي من مشاكل  ي تصريف منتجاها، وحصتها السوقية ي السوق احلي معترة.  اجانب ا

تلف منتجاها على  وتقتصر وظيفة الرويج ي الوحدة على توزيع بعض امطويات الي تعرض من خاها 

ط البيع التابعة ها، إضافة إ بعض اهدايا اموزعة خال كل رأس سنة.  امتعاملن معها سواء من الوحدة أو من نقا

رص  كذلك مارس الوحدة اإشهار من خال العامة التجارية ها على ميع وسائل النقل التابعة ها، إضافة إ ذلك 

 ... على امشاركة ي امعارض، حيث شاركت ي معارض وطنية ي كل من باتنة، قسنطينة، سطيف 

 سياسة التوزيع: 
ذا النشاط باحدودية والقصور على بعض الوظائف، ولكن مع اشتداد امنافسة ي السوق احلي و الوطي  يتميز 

أصبح من الضروري تبي سياسة توزيعية فعالة تضمن ااستمرارية و احافظة على مكانة الوحدة ي السوق وسنوضح فيما 

 طرف الوحدة ومناطق التوزيع.يلي طرق التوزيع امتبعة من 
 طرق التوزيع: 

تتبع وحدة السميد والدقيق طريقتن لتوزيع منتجاها ما طريقة التوزيع امباشر إ العميل وطريقة التوزيع غر امباشر 

 عن طريق الوسطاء.

o باشر  :طريقة التوزيع ا

ناك عاقة مباشرة تربط الوحدة بالعماء  ذ الطريقة يكون  بدون وسيط وفق قناة توزيع قصرة إيصال حسب 

امنتجات، وتتعامل الوحدة هذ الطريقة مع امؤسسات التابعة للدولة وجار اجملة  وامستهلكن الصناعين، وامستهلكن 

 النهائين الذين يشرون منتجاهم من نقاط البيع التابعة للوحدة.

o باشر  :طريقة التوزيع غر ا

ذ الطريقة ؤاء  وفق  م جار اجملة وجار التجزئة، و يتم ااستعانة بالوسطاء لتصريف منتجات الوحدة، و

م يتعاملون مع امستهلكن النهائين و امستهلكن الصناعين وتعتمد الوحدة ي توزيع منتجاها على الطريقتن  بدور

 السابقتن معا.
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 نتجات  :مناطق توزيع ا
دة لتقريب  تلف امناطق القريبة منها والبعيدة، حيث تتكفل بتلبية تعمل الوحدة جا منتجاها إ عمائها ي 

ا من خال البيع ي امصنع لتجار اجملة إضافة إ نقاط البيع التابعة ها و اموزعة ي  طلبات منطقة بسكرة وما جاور

ذ اأخرة إ جار التجزئة و امستهل  كن النهائين.عدة جمعات سكانية، حيث توزع 

أما بالنسبة لعملية التوزيع ي امناطق اأخرى فإن الوحدة تعتمد على التجار التابعن لتلك امناطق حيث تبيع هم 

ي الوادي وتقرت ورقلة إضافة إ مناطق تواجد الثكنات العسكرية  ذ امناطق  م  كميات كبرة من منتجاها، وأ

 لة... للجيش كتمنراست، واأغواط ، ورق

 نقاط البيع: 
ي إطار السياسة التوزيعية امتبعة من قبل الوحدة، ومن أجل تقريب منتجاها إ السوق وتلبية احتياجات زبائنها 

موعة من نقاط البيع ي عدة مناطق وجمعات سكانية  سواء الوسطاء أو امستهلكن النهائين قامت الوحدة بافتتاح 

مسة نقاط موزعة أربعة مدينة بسكرة إضافة إ واحدة بطولقة ونقطي بيع خارج داخل حيط واية بسكرة وام قدرة 

در اإشارة إا أن نقطي البيع اأخرتن قد أغلقتا نتيجة تدي  الواية وامتواجدتن بباتنة واجزائر العاصمة إا أنه 

تمعة حوا ق نقاط البيع   .عمال الوحدة% من رقم أ 15 نتائجها احققة، و
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اسبة التكاليف اولة لتطبيق نظام  بحث الثاي:  بي ا ( ي مؤسسة ABCعلى أساس اأنشطة ) ا

طاحن الكرى للجنوب    -بسكرة – (GMsud)ا
ذا امبحث، أن نقوم بتطبيق نظام حاسبة التكاليف         (، ABCعلى أساس اأنشطة ) امبي سنحاول من خال 

(، وذلك ABCالفرينة، واستخراج الفوارق اموجودة بن النظام امستعمل من طرف الوحدة ونظام ) وحدة الدقيق وي 

ذا النظام، وامذكورة سابقا ي اجزء النظري وتوضيح اثر على  امبي حاسبة التكاليف نظام من خال تطبيق مراحل 

  .ي خفيض تكلفة اإنتاج ((ABC ةطنشأساس اأ

ط تبع بوحدة الدقيق وا اسبة التكاليف ا  الفرينة لب اأول: نظام 
ديد سعر تكلفة منتجاها، وعليه سنحاول من خال          إن امؤسسة حل الدراسة تطبق طريقة التكاليف الكلية ي 

التكاليف بالوحدة، م حساب ذا امطلب، التطرق إ امصادر الي يتم على أساسها توفر معلومات تسمح لنا حساب 

. تلف امصا  التكلفة انطاقا من الوثائق امقدمة من طرف 

ديد سعر التكلفة، مر بعدة مراحل داخل الوحدة، وذلك انطاقا من عملية          ذ الوثائق تبن لنا أن عملية  وإن 

 ا بتحديد تكلفة القنطار الواحد من امنتج بنوعيه ) دقيق وتقسيم أعباء احاسبة العامة إ أعباء متغرة وأخرى ثابتة، مرور 

ديد سعر التكلفة،  ديد تكلفة امواد اأولية امستهلكة للحصول على القنطار الواحد من امنتج، وأخرا يتم  فرينة (، و

 مع تكلفة استهاك امواد اأولية واأعباء امتغرة واأعباء الثابتة:

 تم وفق امراحل التالية:الي ت و        

 أخرى ثابتة: تقسيم اأعباء العامة إى أعباء متغرة و: أوا
ا، م تقسيمها على عدد           يتم ذلك بتصنيف حسابات التكاليف ) اجموعة السادسة (، حسب درجة تغر

 الوحدات امنتجة، لتحديد التكلفة الوحدوية وذلك عن طريق:

 : ويتم حساها وفقا للعاقة التالية:للعبء حساب التكلفة الوحدوية

 

  

 للكهرباء امستهلكة كما يلي: عليه يتم حساب التكلفة الوحدوية للماء امستهلك و و

منتجة وحدات ا عبء / عدد ا ي  غ اإجما مب عبء = ا وحدوية  فة ا ت  ا
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 دج 1.45=  576158.05/  836477.09التكلفة الوحدوية للماء امستهلك =  -

 دج 16.81=  576158.05/  9682983.71التكلفة الوحدوية للكهرباء امستهلكة =  -

 عليه يتم حساب باقي التكاليف، وبناء جدول توزيع اأعباء كما يلي: ابناء و

دول رقم  تغرة لسنة (: 06)ا  2013جدول تقسيم اأعباء ا

تغرة  اأعبـــــــــــــــــــــــــــاء ا

 

 اإنتـــــــــــــــــــاج

 الرقم البيان الكمية بالقنطار

 001 الدقيق 232038.10

 002 الفرينة 344199.95

 اجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 576158.05

بلغ سعر الوحدة/ بالقنطار  ا

 

ساب البيــــــــــــــــان  رقم ا

 الدقيق الفرينة

 601004 اماء 836477.09 1.45 1.45

 601120 حسن الفرينة 3774110.00 0.00 6.55

 602101 الكهرباء امستهلكة 9682983.71 16.81 16.81

 602104 قطع الغيار 6681380.65 11.60 11.60

 602211 خردوات 394837.60 0.69 0.69

 602220 اللوازم امكتبية 50358.96 0.09 0.09

 602230 وقود 2201214.65 3.82 3.82

 602250 مابس اموظفن 88880.00 0.15 0.15
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صدر:   الفرينة الدقيق وبيانات مصلحة امالية واحاسبة لوحدة ا

دول رقم )  2013(: جدول تقسيم اأعباء الثابتة لسنة 07ا

 اأعبـــــــــــــــــــــــــــاء الثابتة

تلفة 1465245.94 2.54 2.54  602290 مواد وأدوات 

 615 إصاحات، صيانة 2443795.02 4.24 4.24

 622 أتعاب 3625117.22 6.29 6.29

 623 الدعاية واإعان 336679.70 0.58 0.58

 624 نقل البضائع 1605748.78 2.79 2.79

 625 السفر، امهمات، ااستقباات 2066207.32 3.59 3.59

 626 مصاريف الريد واهاتف 2022152.89 3.51 3.51

دمات البنكية 75459.32 0.13 0.13  627 ا

 628 ااشراكات امختلفة 1591204.00 2.76 2.76

 631 أجور اموظفن 61767969.99 107.21 107.21

 CA 642الضرائب، الرسوم غر امسرجعة على  3246601.60 5.63 5.63

 645 الضرائب والرسوم اأخرى 186574.01 0.32 0.32

 657 اأعباء ااستثنائية 7810.20 0.10 0.10

زئي 104150808.64 174.22 180.77  اجمــــــــــــــــــــــــــــــوع ا

سعر الوحدة/ 

 بالقنطار

 

بلغ  ا

 

 

 البيــــــــــــــــان

 

رقم 

ساب  الدقيق الفرينة ا

 616 مصاريف التأمن 2532757.64 4.40 4.40

تاكات، امؤونات وخسائر القيمة 33001881.99 57.28 57.28  681 صصات اإ



طاحن الكرى                الفصل الثالث:   (GMsud)للجنوبفيض تكلفة اانتاج مؤسسة ا

 

78 

 

صدر:   الفرينة بيانات مصلحة امالية واحاسبة لوحدة الدقيق وا

ليل اجدول، أنه م حساب التكلفة من خال تقسيم حسابات اأعباء إ متغرة وثابتة،          يتبن لنا من خال 

ديد التكلفة الوحدوية  م حساب التكلفة امتغرة والثابتة للوحدة الواحدة لكل عنصر، وم اجراء عملية اجمع من اجل 

 اإمالية.

متاز لسنة حساب تكلفة إنتاج ال :ثانيا  :2013دقيق ا
 :  ويتم حساها وفقا للجدول التا

دول رقم ) متاز لسنة 08ا  2013(: تكلفة إنتاج الدقيق ا

بلغ اإما )دج(   الطبيعة اإنتاج/ قنطار تكلفة الوحدة/ القنطار ا

 (1تكلفة شراء القمح الصلب ) 232038.10 2284.69 503135126.69

 (2) (SSSF)ن بيع السموات  1913.80 1190.57 2278512.87

 (3) (SON)ن بيع النخالة  3609.03 1189.62 4293374.29

 –( 1)تكلفة إنتاج الدقيق اممتاز  2265515.27 2311.38 523563239.55

(2 )– (3) 

صدر:   بيانات مصلحة امالية واحاسبة لوحدة الدقيق والفرينةا

، وذلك بااعتماد على تكلفة 2013يبن لنا اجدول السابق، كيفية حساب تكلفة إنتاج الدقيق اممتاز لسنة         

ن بيع النخالةشراء القمح الصلب و  .ن بيع السموات و

 وفقا للعاقة التالية: تموت: حساب تكلفة إنتاج الدقيق         

 

   

 

 

 عليه جد: و

زئي 355346639.63 61.68 61.68  اجمــــــــــــــــــــــــــــــوع ا

د واحد من ا قنطار ا فة إنتاج ا ب ت ص قمح ا فة شراء ا ممتاز = } ت قيق ا
سموات   – ة   - (SSSF)ثمن بيع ا نخا فة  (SON)مبيعات ا { / } ت

ممتاز { دقيق ا  إنتاج ا
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 ن شراء الوحدة / للقنطار× تكلفة شراء القمح الصلب = الكمية امنتجة  -

 دج 530135126.69=  2284.69×  232038.10=                             

 ن البيع / للقنطار× =  الكمية امنتجة (SSSF)ن بيع السموات  -

 دج  2278512.87=  1190.57×  19130.80=                               

 للقنطارن البيع /  ×= الكمية امنتجة  (SON)ن بيع النخالة  -

 دج 4293374.29=  1189.62×  3609.03=                         

 - 2278512.87 - 530135126.69إذن تكلفة إنتاج القنطار الواحد من الدقيق اممتاز = د 

 دج  2311.38=  226515.27ح /  4293374.29

متاز: :ثالثا  ديد سعر تكلفة منتج الدقيق ا
ذ امرحلة سنقوم بدراسة تكلفة منتج الدقيق اممتاز وزن          :  25ي   كغ، وفق اجدول التا

دول رقم ) متاز وزن 09ا  2013كغ لسنة   25(: سعر تكلفة منتوج الدقيق ا

 تكلفة القنطار )دج( تكلفة شراء الوحدة )دج( الكمية الوحدة البيان

 2311.38 2311.38 1.00 القنطار الدقيق اممتاز

 117.00 29.25 4.00 كيس كيس

 1.00 416.10 2.40 غرام ) غ/ للكيس(0.6خيط 

 1.00 0.25 4.00 بطاقة بطاقة

متاز وزن   2403.69 (1كغ )  25تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من منتوج الدقيق ا

 CV (2) 174.22التكلفة امتغرة 

 CF (3) 61.66التكلفة الثابتة 

متاز )  25تكلفة منتوج سعر   2639.58 (4( = )3( + )2( + )1كلغ من الدقيق ا

 0.00 (5سعر بيع القنطار )

 (2639.58) (4) –( 5امش الربح )
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 )%100.00( نسبة اهامش

صدر:   الفرينة بيانات مصلحة امالية واحاسبة لوحدة الدقيق وا

، عملية حساب سعر تكلفة منتج الدقيق اممتاز           كغ، وفق امراحل التالية:  25يظهر لنا اجدول أعا

متاز وزن  واد اأولية الازمة إنتاج قنطار واحد من منتوج الدقيق ا  كغ:  25حساب تكلفة ا
 دج؛ 2311.38قنطار من الدقيق اممتاز قبل وضعه ي اأكياس =  1 -

 كغ؛  25اس حجم أكي 4 -

صص  4غ خيط إنتاج  2.4 -  غ لكل كيس؛ 0.6أكياس، حيث 

 بطاقات للقنطار الواحد، معدل بطاقة لكل كيس. 4 -

 كلغ:  25إضافة التكلفة الثابتة وامتغرة للحصول على سعر تكلفة القنطار الواحد من منتوج الدقيق اممتاز وزن 

 دج 61.66حيث أن التكلفة الثابتة قدرت ب:  -

 دج 174.22التكلفة امتغرة قدرت ب:  -

 دج 2639.58كغ =   25وبناء على ما سبق، جد أن سعر تكلفة منتوج الدقيق اممتاز وزن         

اسبة التكاليف على أساس اأنشطة ) طلب الثاي: مسامة لتطبيق نظام   ( بوحدة الدقيق ABCا

  (GMsud) الفرينة و

 :امذكورة ي اجانب النظريطوات ويتم ذلك عر ا

 ديد اأنشطة رحلة اأوى:   ا
ذ امرحلة، اختيار بعض اأنشطة ليتم تطبيق نظام حاسبة التكاليف         على أساس اأنشطة  امبي يتعن علينا ي 

(ABC ذ اأنشطة على ( عليها، ومن م سنقوم بتحديد مسببات التكلفة الي تستخدم ي خصيص تكاليف 

 امنتجات، وعليه سنقوم بتقسيم أنشطة الوحدة حل الدراسة إ ثاثة أصناف:

 :والي تقسم إ  أنشطة التموين 

 .نشاط إعداد الطلبيات -

 نشاط شراء القمح الصلب واللن. -
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 :أنشطة اإنتاج :  وتقسم إ

 .أمر إنتاج خط الدقيقنشاط إصدار  -

 .نشاط إصدار أمر إنتاج خط الفرينة -

 .نشاط تصميم امنتجات -

 .ط الفحص مراقبة اجودة والنوعيةنشا -

تلف امعدات وإدارة قطع الغيار. -  نشاط صيانة اآات و

 :أنشطة التوزيع :  والي تقسم إ

 .نشاط توزيع امنتجات -

 .ائننشاط استقبال طلبيات الزب -

 نشاط العمليات احاسبية واأجور وإعداد الفواتر. -

ديدبعد   اانشطة سنقوم بتحديد  تكلفة كل نشاط    القيام بعملية 

ذا اجدول، اعتمادا على جدول تكاليف امؤسسة، وبعض امعلومات امقدمة من طرف مسئو          حيث م اعداد 

 الوحدة، وامتعلقة باحاسبة العامة داخلها.

دول رقم ) تعلقة 10ا ديد اأنشطة والتكاليف ا  ها(: 

 التكلفة الرمز اأنشطة الرقم  مركز النشاط

 إعداد الطلبيات - A1 التموين

 شراء القمح الصلب واللن -

A10 

A11 

1394583.60 

103229865.01 

  اإنتاج

 

A2 

 إصدار أمر إنتاج خط الدقيق -

 إصدار أمر إنتاج خط الفرينة -

 تصميم امنتجات -

 الفحص مراقبة اجودة والنوعية -

تلف امعدات وإدارة القطع -  صيانة اآات و

A20 

A21 

A22 

A23 

A24 

37672989.50 

30308982.29 

765562.29 

818899.50 

14839437.50 
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  التوزيع

A3 

 توزيع امنتجات -

 استقبال طلبيات الزبائن -

 العمليات احاسبية واأجور وإعداد الفواتر  -

A30 

A31 

A32 

60121922.60 

10079041.99 

11265982.60 

 270497267.09 اجمـــــــــــــــــــــــــــوع
صدر:   من إعداد الطالب بااعتماد على بيانات الوحدةا

 رحلة ديد مسببات التكلفة الثانية ا  : 
ديد العاقة السببية بن اأنشطة          ذ امرحلة سنقوم  بتحديد السبب الذي أدى إ نشوء التكلفة، أي  وي  

ذ اأنشطة وعواملها ، وذلك من أجل خصيص التكاليف غر امباشرة هذ اأنشطة،  وامنتجات، ومعرفة العاقة بن 

 على كل من منتجي الدقيق والفرينة.

دول رقم )         ديد مسببات التكلفة لكل نشاط11ا  :) 

 مركز النشاط الرقم اأنشطة مسبب التكلفة التكلفة

 التموين A10 إعداد الطلبيات - عدد الطلبيات 1394583.60

عدد الطلبيات  103229865.01

 للموردين

 A11 شراء القمح الصلب واللن -

  A20 الدقيقإصدار أمر إنتاج خط  - قنطار 37672989.50

 

 اإنتاج
 A21 إصدار أمر إنتاج خط الفرينة - قنطار 30308982.29

 A22 تصميم امنتجات - عدد اأكياس 765562.29

عدد مرات  818899.50

 الفحص

 A23 الفحص مراقبة اجودة والنوعية -

عدد عمليات  14839437.50

 الصيانة

تلف امعدات وإدارة القطع -  A24 صيانة اآات و

عدد طلبيات  60121922.60   A30 توزيع امنتجات -
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 التوزيع الزبائن

عدد طلبيات  10079041.99

 الزبائن 

  A31 استقبال طلبيات الزبائن -

عدد العمليات  11265982.60

 امنجزة

 A32 العمليات احاسبية واأجور وإعداد الفواتر -

 اجمـــــــــــــــــــــــــــوع 270497267.09

صدر:   من إعداد الطالب بااعتماد على بيانات ومعلومات الوحدةا

ا  :ناحظ من خال اجدول السابق         ديد ناك العديد من مسببات التكلفة امرتبطة بنشاط واحد، وقد م  أن 

الفرينة، وذلك عن طريق إعطائهم فكرة حول كيفية عمل نظام  بااستعانة مختلف رؤساء اأقسام بوحدة الدقيق و

دوث النشاط والتكلفة ABCحاسبة التكاليف على أساس اأنشطة ) م من إعطائنا حجة مقنعة  (، ليتمكنوا بدور

 امرتبطة به.

 رحلة الثالثة راكز التكلفة :ا  تتبع التكاليف 

موعة من اأنشطة ها مسببات تكلفة مشركة، كعدد الطلبيات  من خال اجدول السابق ناحظ انه توجد        

ب جميعها ي مراكز التكلفة، وذلك حسب نظام حاسبة التكاليف على أساس اأنشطة، ويتم  وقنطار منتج والي 

:  ذلك وفق اجدول التا
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دول رقم )  مصفوفة اأنشطة ومسببات التكلفة(: 12ا

  النشاط

إعداد 

 الطلبيات

شراء القمح 

بنوعيه 

 صلب ولن

إصدار أمر 

إنتاج خط 

 الدقيق

إصدار أمر 

إنتاج خط 

 الفرينة

 

نتج  تصميم ا

 

 الفحص

صيانة اآات 

تلف  و

عدات  ا

وإدارة قطع 

 الغيار

 

توزيع 

نتجات  ا

  

استقبال 

طلبيات 

 الزبائن

العمليات 

احاسبية 

واأجور 

وإعداد 

 الفواتر

 

  × ×      × × عدد الطلبيات

       × ×   قنطار منتج

      ×     عدد اأكياس

     ×      عدد مرات الفحص

    ×       الصيانة عدد عمليات

 ×          عدد العمليات امنجزة
صدر:   . من إعداد الطالب بااعتماد على بيانات ومعلومات الوحدةا
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        : و موضح باجدول التا تلف تكاليفها، جمع مراكز التكلفة كما   وعليه فإن اأنشطة و

دول رقم )  ميع اأنشطة مراكز التكلفة(: 13ا

تكاليف مراكز التكلفة  اأنشطة اجمعة مراكز التكلفة مسببات التكلفة

 )دج(

 

 عدد الطلبيات

 إعداد الطلبيات -

 شراء القمح الصلب واللن -

 توزيع امنتجات -

 استقبال طلبيات الزبائن -

A10 ،A11 ،

A30 ،A31 

 

174825413.20 

 إنتاج خط الدقيق إصدار أمر - قنطار منتج

 إصدار أمر إنتاج خط الفرينة -

A20 ،A21 67981972.00 

 A22 765562.29 تصميم امنتجات - عدد اأكياس

 A23 818899.50 الفحص مراقبة اجودة والنوعية - عدد مرات الفحص

تلف امعدات  - عدد عمليات الصيانة صيانة اآات و

 وإدارة القطع

A24 14839437.50 

العمليات احاسبية واأجور وإعداد  - العمليات امنجزة عدد

 الفواتر

A32 11265982.60 

 270497267.09 اجمـــــــــــــــــــــــــــوع

صدر:   من إعداد الطالب بااعتماد على مصفوفة اأنشطة ومسببات التكلفةا

        :  بااعتماد على اجدول السابق، سنقوم حساب حجم مسببات التكلفة لكل مركز، وذلك حسب اجدول التا
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 (: أحجام مسببات ومراكز التكلفة14جدول رقم )

 

 مراكز التكلفة

 

رقم 

 النشاط

 

 اأنشطة اجمعة

 

نوع مسبب 

 التكلفة

 

حجم مسبب 

 التكلفة لكل نشاط

 

حجم مسبب كل 

 مركز

إعداد  -

 الطلبيات

شراء القمح  -

 الصلب واللن

توزيع  -

 امنتجات

استقبال  -

 طلبيات الزبائن

A10 

 

A11 

 

A30 

 

A31 

إعداد  -

 الطلبيات

نشاط شراء  -

 القمح

 نشاط التوزيع-

 

دمة -  نشاط ا

 

 

 عدد الطلبيات

1394583.60 

 

103229865.01 

 

60121922.60 

 

10079041.99 

 

 

 

174825413.20 

إصدار أمر  -

 إنتاج خط الدقيق

إصدار أمر  -

 إنتاج خط الفرينة

A20 

 

 A21 

نشاط إنتاج  -

 الدقيق

نشاط إنتاج  -

 الفرينة

 

 قنطار منتج

37672989.50 

 

30308982.29 

 

67981972.00 

 

 

تصميم  -

 امنتجات

A22 -  نشاط

 التصميم

 765562.29 765562.29 عدد اأكياس

الفحص  -

مراقبة اجودة 

 والنوعية

A23 -  نشاط

 الفحص

 

عدد مرات 

 الفحص

818899.50 818899.50 

 14839437.50 14839437.50عدد عمليات  نشاط الصيانة - A24صيانة اآات  -
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تلف امعدات  و

 وإدارة القطع

 الصيانة

العمليات  -

احاسبية واأجور 

 وإعداد الفواتر

A32 -  نشاط إعداد

 الفواتر

عدد العمليات 

 امنجزة

11265982.60 11265982.60 

صدر:  من إعداد الطالب ااعتماد على معلومات امؤسسة ا

  ميل تكاليف اأنشطة رحلة الرابعة :   ا
ميل تكاليف اأنشطة على امنتجات، عن طريق حساب تكلفة مسبب كل مركز، باإضافة إ حساب          ويتم 

موع  سعر التكلفة، بتحميل التكاليف امباشرة على وحدات اإنتاج، مضافا إليها التكلفة الوحدوية، والي مثل 

س  ب التكلفة الوحدوية مسببات التكلفة وفقا للعاقة التالية:التكاليف غر امباشرة احملة على وحدات اإنتاج، و

 

 

:  وعليه فإن التطبيق العددي للتكلفة الوحدوية مسبب التكلفة يكون كالتا

 1.5472=  174825413.20/  270497267.09التكلفة الوحدوية مسبب التكلفة = 

: كذا يتم حساب باقي التكاليف الوحدوية مسببات التكلفة وفق اجدول التا  و

دول رقم ) راكز15ا ديد تكلفة مسببات ا  :) 

راكز التكلفة الكلية  ا

 للمركز

حجم مسبب  نوع مسبب التكلفة

 التكلفة

تكلفة مسبب كل 

 مركز

 إعداد الطلبيات -

شراء القمح  -

 الصلب واللن

 توزيع امنتجات -

استقبال طلبيات  -

1394583.60 

103229865.01 

 

60121922.99 

10079041.99 

 

 

 عدد الطلبيات

 

 

174825413.20 

 

 

1.5472 

 

فة  ز ت ل مر فة / حجم مسببات  ت ز ا يف مرا ا فة = مجموع ت ت مسبب ا وحدوية  فة ا ت  ا
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 الزبائن

إصدار أمر إنتاج  -

 خط الدقيق

إصدار أمر إنتاج  -

 خط الفرينة

37672989.50 

 

30308982.29 

 

 قنطار منتج

 

67981972.00 

 

 

 

3.9789 

 353.3314 765562.29 عدد اأكياس 765562.29 تصميم امنتجات -

الفحص مراقبة  -

 اجودة والنوعية

 330.3180 818899.50 عدد مرات الفحص 818899.50

صيانة اآات  -

تلف امعدات  و

 وإدارة القطع

عدد عمليات  14839437.50

 الصيانة

14839437.50 18.2282 

العمليات احاسبية  -

 واأجور  

عدد العمليات  11265982.60

 امنجزة

11265982.60 24.0100 

صدر:   ب بااعتماد على معلومات امؤسسةمن إعداد الطالا

طي الفرينة والدقيق، وذلك بضرب حجم مسبب          وعليه سنقوم حساب حجم مسببات كل مركز، بالنسبة 

التكلفة لكل مركز، ي حجم مسببات خطي الفرينة والدقيق، وحسب امعلومات امتوفرة لدينا من قبل امؤسسة، فإن طاقة 

: %41و %  59إنتاج خطي الفرينة والدقيق مثل   على التوا

دول رقم )  (: حساب حجم مسببات مراكز التكلفة حسب خطي إنتاج الدقيق والفرينة16ا

 

راكز  ا

حجم مسببات كل مركز 

ط إنتاج الفرينة  

(59%)  

حجم مسببات كل مركز 

ط إنتاج الدقيق 

(41%) 

 

 حجم مسبب كل مركز

 174825413.20 71678419.41 103146993.78 عدد الطلبيات

 67981972.00 27872608.52 40109363.48 قنطار منتج
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 765562.29 313880.53 451681.75 عدد اأكياس

 818899.50 335748.79 483150.70 عدد مرات الفحص

 14839437 6084169.17 8755267.83 عدد عمليات الصيانة

 11265982.60 4619052.86 6646929.73 عدد العمليات امنجزة
صدر:  ديد تكلفة مسببات امراكز منا  إعداد الطالب بااعتماد على جدول 

ديدنا لتكلفة مسبب كل مركز، سنقوم حساب سعر التكلفة وذلك وفقا للعاقة التالية:          بعد 

 

 

دول رقم )  حساب إما التكاليف امباشرة وغر امباشرة للوحدة حل الدراسة(: 17ا

 

 البيان
 خط إنتاج الدقيق خط إنتاج الفرينة

موع
اج

 

 

حجم مسببات 

 امركز

تكلفة 

مسبب كل 

 مركز

حجم مسببات  تكلفة امركز

 امركز

تكلفة 

مسبب كل 

 مركز

 تكلفة امركز

إما 

التكاليف 

باشرة  ا

 

623932764.96  

 

 

726860276.17 

13
50

79
30

41
.9 3 

عدد 

 الطلبيات

10314699

3.7 

1.5472 15958902

8.8 

7167841

9.4 

1.5472 11090085

0.5 

 

قنطار 

 منتج

40109363

.48 

3.9789 15959114

6.4 

2787260

8.5 

3.9789 11090232

2 

عدد 

 اأكياس

451681.7

5 

353.33

14 

179719.52 313880.5

3 

353.33

14 

11090384

7.1 

فة ت مسببات ا وحدوية  يف ا ا ت وحدة + مجموع ا مباشرة  يف ا ا ت فة = ا ت  سعر ا
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 عدد

مرات 

 الفحص

 

483150.7

0 

 

 

330.31

80 

 

15959337

2.9 

 

335748.7

9 

 

330.31

80 

 

11090386

8.8 

عدد 

عمليات 

 الصيانة

 

8755267.

83 

 

18.228

2 

 

15959277

3.1 

 

6084169.

17 

 

18.228

2 

 

11090345

2.5 

عدد 

العمليات 

 امنجزة

 

6646929.

73 

 

24.010

0 

 

15959278

2.9 

 

4619052.

86 

 

24.010

0 

 

11090347

9.17 

إما 

التكاليف 

غر 

باشرة  ا

 

1019172713.17 
 

776322430.73 

47
76

12
29

6.
5

 

صدر:   من إعداد الطالب بااعتماد على معلومات وبيانات امؤسسةا

وحدة من الفرينة، نستنتج اجدول  596829.98وحدة من الدقيق، و 626912.21ما أن امؤسسة تنتج  و  

 :  التا

دول   (ABC(: حساب سعر التكلفة وفقا لنظام التكلفة على أساس اأنشطة )18رقم )ا

 1503182706.9 1643105478.13 التكاليف اإمالية

 

 

نتجة   596829.89 626912.21 عدد الوحدات ا

  2518.61 2620.95 سعر التكلفة  
صدر:   ماد على معلومات وبيانات امؤسسةمن إعداد الطالب بااعتا
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دول رقم )  (ABCالتقليدي ونظام ) (: سعر التكلفة بن نظام احاسب19ا

 البيان 2013منتج الدقيق لسنة  2013منتج الفرينة لسنة 

 سعر التكلفة حسب النظام التقليدي 2639.58 2662.30

 (ABC) سعر التكلفة حسب نظام 2518.61 2620.95

راف 120.97 41.35  اا

صدر:   الطالب اعتمادا على النتائج السابقةمن إعداد ا

الفرينة، قد اخفض ما كان عليه ي  ناحظ من خال اجدول، أن سعر التكلفة لكل من منتجي الدقيق و

، حيث اخفض (GMsud)الفرينة، مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب  النظام التقليدي الذي تطبقه وحدة الدقيق و

دج/ق حسب  2518.61دج/ ق وذلك حسب النظام التقليدي، إ  2639.58سعر التكلفة منتوج الدقيق من 

راف قدر ABC) نظام  دج/ق. 120.97(، أي با

دج/ق وذلك حسب النظام التقليدي، إ   2662.30كما اخفض سعر التكلفة منتوج الفرينة من          

راف قدر ABC) دج/ق حسب نظام 2620.95 ذا م 41.35(، أي با  ا يبن مسامة ودقة نظامدج/ق، و
(ABCي خفيض التكاليف بوحدة الدقيق و ،)  الفرينة مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب(GMsud) . 
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 خــــاصة :
لطرق التقليدية حاسبة تطبق ا لاز ت ما (GMsud)ق نستنتج ان مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب ما سبمن خال 

ذا  ،التكاليف ميل واحد و م ي إنتاجه ما يؤدأي أها تعتمد على معدل  مل امنتج تكاليف إضافية م تسا ي إ 

ذ الطر  ديثة حاسبة التكاليف  ،يقة ا تساعد على خفيض التكاليفوبالتا  لذلك حولنا تطبيق إحدى اأساليب ا

ي نظام حاسبة التكاليف لتخفيض تكاليف  الطرقأفضل  من حيث تعتر ،(ABC)على أساس اأنشطة امبي أا و

 .تاجاإن



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 خامة
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( من أفضل اأدوات ABC) ةطنشأساس اأ امبي على يعتر نظام حاسبة التكاليف
ديثة الي ديد تخفيض ال تستخدم ا مسببات لتكاليف وخاصة الغر مباشرة منها، وذلك عن طريق 

اص بكل نشاط التكلف ميلهة ا ذا اموضوع دراسة دور نظام حاسبة  ،للمنتج او وعليه حاولنا ي 
ذا النظام ABC) ةطنشعلى أساس اأ امبي التكاليف ( ي خفيض تكلفة اإنتاج وحاولة تطبيق 

م و  ،نب النظري بنتائج العمل اميدايمقارنة اجا ((GMsudمؤسسة امطاحن الكرى للجنوب 
موع   .قدم من خاها بعض التوصيات وأفاق جديدة للدراسةنس ،ة من النتائجالتوصل إ 

 النتائج: 

موعة من النتائج الي جيب على اإشكالية  ،دراستنا للجانب النظري والتطبيقيمن خال  نستنتج 
 :يلي لك كماذتؤكد صحة فرضيات الدراسة و  الية الرئيسي

:الفرضية    " امهمة داخل امؤسسة ااقتصاديةتعتر حاسبة التكاليف من اأدوات "  اأو

ذ اأخرةان تطرقنا ي الفصل ااول مفهوم حاسبة التكاليف وكذلك  تبن   ،الطرق الي تستعملها 
امة داخل امؤسسة أها تقنية من التقنيات الي يرتكز عليها التسير  ان حاسبة التكاليف ها مكانه 

ذا ما يؤكد صحة الفرضية اأو ا و   . ي تقييم امؤسسة واحافظة على استمرار

 التالية:عليه م التوصل إ النتائج  و

ص سعر تكلفة امنتجاتتعتر حاسبة التكاليف مصدرا لتوفر امعلومات لكل م - ذا  ،ا  و
ليلها واك ما يساعد  .اموجودة ومعاجتهاتشاف الثغرات اإدارة على مقارنة النتائج و

 .امؤسسة على التحكم ي تكاليفها تعد حاسبة التكاليف من التقنيات الي تساعد -

جاء من  (ABC) ةطنشعلى أساس اأامبي حاسبة التكاليف  نظام"الثانية: الفرضية   
 "امباشرةخصيص التكاليف غر 

ي خفيض تكلفة اإنتاج   (ABC)من خال الفصل الثاي الذي يبن لنا كيفية استخدام نظام 
يقوم على فلسفة ان اأنشطة  أنهأنه يعتر موذجا متقدما ودقيقا لتخصيص التكاليف الغر مباشرة 
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ذا   .               صحة الفرضية الثانية ما يؤكدمثل حلقة الوصل بن اموردين وبن امنتجات و

 :التالية وعليه نتوصل إ النتائج

ذ اأخرة تستهلك  ،يقوم على فكرة ان امنتجات تستهلك اأنشطة  (ABC)ان نظام - و
ميل ميع التكاليف للمنتج أنه  اموارد على عكس الطرق التقليدية فإها تقوم على فكرة 

ميل واحدي  .تم ااعتماد على معدل 
ذا  يستوجب على امؤسسات خصيصها بدقة اكثر ،ان خفيض التكاليف الغر مباشرة - ما و

 . (ABC)به نظام يقوم
م نظام ) ( ي خفيض التكاليف و بالتا اخفاض سعر تكلفة ABCالفرضية الثالثة :" يسا

 "زيادة الطلب على منتجات امؤسسة امنتجات ما يؤدي إ

من خال الفصل الثالث والذي يبن لنا الدراسة اميدانية مؤسسة امطاحن الكرى للجنوب 
(GMsud)، صول على ذ اأخرة تتوفر على قاعدة معلومات مكنه من ا بيانات  نستنتج ان 

ذا دقيقة وي الوقت امناسب ديد مسببات التكلفة وحساب أحجامها وتكاليفها و ، ما يتيح ها 
ذا  (ABC)تطبيق نظام  ما يسهل  .                          صحة الفرضية الثالثة ما يؤكدو

 :التالية النتائجوعليه نتوصل ا 

سيمكنها من  (ABC)لنظام  ،(GMsud)امطاحن الكرى للجنوب  ان تطبيق مؤسسة -
بتخفيض تكاليف منتجاها والذي يؤدي إ اخفاض اأسعار  ،جاوز الكثر من امعيقات

 .وبالتا زيادة الطلب على منتجات امؤسسة
تتوفر لدى مؤسسة امطاحن الكرى  ،(ABC)ظام ان ميع الدعائم امرتبطة بتطبيق ن -

ا على نظام معلومات حول احاسبة العامة  (GMsud)للجنوب  وامتمثلة ي توفر
ذا   .تطبيق موذج الدراسة ما يسهلوحاسبة التكاليف و

  : التوصيات 

موعة من التوصيات وامتمثلة  ،امن خال النتائج امتوصل إليها سابق  ي:مكننا استنتاج 
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ما له  ،(ABC)على أساس اأنشطة  امبي ضرورة تبي امؤسسات لنظام حاسبة التكاليف -
لي مارسها امؤسسة من مزايا عديدة ي التحليل الدقيق امستمر، والشامل لأنشطة ا

 .وبشكل معمق

 امبي ي امؤسسة عند تطبيق نظام حاسبة التكاليفضرورة إشراك ميع امستويات اإدارية  -
ليل اأنشطة فيها ،(ABC) ةطنشعلى أساس اأ ذا  ،ان ذلك سيسهل من مهمة 

 انه ،باإضافة إ ان ذلك يؤدي إ زيادة فعالية نظام التكاليف امبي على أساس اأنشطة
 .مكن امسر من خفيض التكاليف

صة محاسبة التكاليف ي امؤسسات اجزائرية وتدعيمها إنشاء مكاتب مستقلة خا -
لة علميا  بالكفاءات البشرية  و عمليا.امؤ

يات خاصة بتطبيق نظام  حاولة توفر - تكون تكاليفها  ،ي امؤسسات اجزائرية (ABC)بر
  .مناسبة من اجل امكانية استغاها من قبل معظم امؤسسات

 أفاق البحث:  

ظهرت لنا العديد من امتغرات الي ها عاقة بنظام حاسبة  ،موضوع حثناخال دراسة  من
 قرحها كمواضيع للبحث ومنها :نمكن ان  (ABC) ةطنشعلى أساس اأ امبي التكاليف

 .قرارات داخل امؤسسةالي ترشيد  (ABC)دور نظام  -
 .اثر استخدام التكلفة امستهدفة ي الرقابة على التكاليف -
 عمال اأساليب الكمية ي خفيض التكاليف .دور است -
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