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  ملخص البحث

  
هدفت هذه الدراسه إلى التعرف على نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة، مـن حيـث                

، وخطـوات  Management Tools إدارة التكلفـة أنظمـة  التعريف الشامل لهذا النوع مـن  
  . غزةتطبيقة، ومدى إمكانية تطبيقه على الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع

ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بدراسة واقع أنظمة التكـاليف فـي الـشركات الـصناعية                
الفلسطينية، ومن ثم تطبيق هذا التصور على شركة الـشرق األوسـط للـصناعات الدوائيـة                

  .ومستحضرات التجميل بقطاع غزة
تفتقر إلى وجود نظـم  أظهرت نتائج الدراسة التى تم تطبيقها أن الشركات الصناعية الفلسطينية   

تكاليف تساعدها على عملية التسعير الدقيق لمنتجاتها، وأن معظمها تعتمد األسـعار التنافـسية       
عند عملية التسعير، غير آخذة بعين االعتبار ظروف الشركات األخرى سواء في نقل المـواد               

  .الخام أو في التكنولوجيا المستخدمة في عملية التصنيع
 تختلف عما هـي  األنشطةن تكلفة المنتجات طبقاً لمدخل التكلفة على أساس كما بينت الدراسة أ  

عليه بالطرق التقليدية المتبعة، وهذا بدوره يؤدى إلى إعادة تخصيص عناصر تكلفـة مراكـز               
النشاط الرئيسية على وحدات التكلفة، مما أدى إلى اختالف التكلفة المحددة لكـل منـتج مـن                 

ة في النظام القائم، وبالتالي يمكن االعتماد على النتـائج الجديـدة            المنتجات عن التكلفة المحدد   
 .لمدخل التكلفة على أساس األنشطة في اتخاذ العديد من القرارات اإلدارية السليمة
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Proposed for Implementation the Activity Based Costing 
(ABC) in the Palestinian Industrial Companies”"  

  
Case Study 

 
Middle East Pharmaceutical Company- Gaza Strip 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to present the Activity Based Costing System (ABC) in 
all of its definitions and the steps of implementation as a new type of cost 
management system, and the proposal to implement this system in the 
Palestinian Industrial companies. 
 
To achieve these goals the researcher did a survey against selective 
Industrial companies in Gaza strip to see the nature of the costing systems 
in the Palestinian manufacturing companies in Gaza, and consequently 
implementing the implement the proposal on the Middle East 
Pharmaceutical Company in Gaza. 
The result of this study shows the lack in the costing systems which help 
those companies in pricing their products accurately. In addition most of 
these companies consider the competitive prices when they price their 
products without any consideration to the conditions of those companies 
neither in the logistics of raw materials nor in the technology that the 
companies used when manufacturing their products. 
Also the study shows that the cost of products in the ABC completely 
different comparing with the traditional cost system, that the companies 
currently used. Which will lead to re-allocate the overhead cost against 
the activity cost centers. 
Finally the ABC system will be more effective for many of the accurate 
management decisions.  
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  تقدير شكر و

 بهداه وصحبه ومن اهتدى     هالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آل          
  :إلى يوم الدين أما بعد

بداية أحمد اهللا سبحانه وتعالى أن وفقني إلكمال هذه العمل الذي أسأله أن ينفعني به في دينـي                  
  .ودنياي، وأن ينفع به أمتي لما فيه الخير

ة من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ومن باب االعتراف بالفضل والتقدير فإنني أتوجه               وعلى قاعد 
ـ                 ربالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور سالم حلس الذي أشرف على هذه الرسالة، والذي مـا أدخ

جهداً في سبيل إتمام هذا البحث، وعلى ما قدمه من نصح وتوجيه ومتابعة نظريـة وميدانيـة                 
  .إلى النورحتى خرج هذا البحث 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة شركة الـشرق األوسـط للـصناعات الدوائيـة             
مروان األسطل على ما قدمه من تسهيل وعون في سبيل إتمام هذا البحث بـصورته               / الدكتور

الحالية، وكذلك جميع األخوة العاملين في شركة الشرق األوسط ورؤساء أقسام وأطقـم فنيـة               
   . في سبيل إتمام هذا البحثدموه من عون ومساعدةعلى ما ق

كما أسجل في هذا السياق جزيل شكري وخالص تقديري لألستاذين الكريمين الدكتور عـصام              
البحيصي والدكتور جبر الداعور وذلك على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإنه لـشرف       

ومـن  " ان بالعلم واألدب والحكمـة      كبير أن أحظى بتوجيهاتهما ومالحظاتهما، وهما المعروف      
  ".يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا

كما أتوجه بوافر الشكر وعظيم االمتنان لكلية التجارة والدراسـات العليـا عمـاده وأسـاتذة                
بالجامعة اإلسالمية، ذلك المعلم الحضاري الباسق الذي رأينا فيه وجه الوطن المـشرق مـن               

 أن أعناقنا سـتبقى     د قيم إسالمية ومبادئ إنسانية راقية، ونؤك      خالل ما تعززه هذه الجامعة من     
وفية لمن طوقها بالجميل، وسنشهد في دنيانا وأخرانا معترفين بجميلها ومقرين بإحسانها علـى          
ما قدمته لنا من عون، وما إتاحته لنا من فرص مهدت السبيل أمامنا لتحقيـق أهـدافنا ونيـل                   

  .أمانينا وبلوغ مقاصدنا
ني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل إخواني وأخواتي وأحبائي وأساتذتي الذين قـدموا              وال يفوت 

النصح والتوجيه سواء في الخارج أو في الداخل خالل المدة السابقة، فأسـأل اهللا أن يجـزيهم                 
  .جميعاً عني خير الجزاء

 
  الباحث
  أمير إبراهيم المسحال



و   

  اإلهداء
  

دوا أمامي الطريق وزرعوا ل إنجاحي، إلى من عب في سبينفيس وإلى من بذلوا كل غاٍل
السبلوا لي كل  األمل، إلى من يسرفي.  

  ني ووالدي الغالييوالدت
  

 وناضلت وسهرت الليالي في سبيل تحقيق طموحاتي األيام،ني على مدى تإلى من شجع
   .وأحالمي

  
  إلى زوجتي

 ن أبذل كل غاٍلأللتي تدفعني إلى الزهور اليانعة التي أرى الحياة والنور من خاللها، وا
  .من أجلهمنفيس و

  إلى أبنائي
  

 منا جميعا، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل اح شهدائنا الطاهرة وإلى األكرمإلى أرو
  .إعالء كلمة الحق، والوطن

  إلى شهدائنا األبرار
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  الجداول
  

جدول  عنوان الجدول الصفحة
 رقم

  ١  يوضح نسبة الشركات التي تطبق النظم التقليدية عند حساب تكلفة المنتج  ٣٨
 ٢ نشطة الرئيسية لشركة صناعيةتوصيف بعض األ ٥٥

 ٣  ومدخل األنشطةالتقليديخل د بين المتللفروقاتوضيح  ٦٦

 ٤  ).ABC(يوضح أهم االختالفات في المفاهيم بين النظم التقليدية ونظام  ٦٩

يوضح عدد المؤسسات والعاملين وحجم المنتجات في الشركات الصناعية في   ٧٨
  قطاع غزة في الصناعات الغذائية

٥  

 ٦ أسماء الشركات ورأس المال المستثمر وعدد العاملين فيها ٨٠

 ٧ قيمة االستثمارات في كل صناعة من الصناعات ونسبة مساهمتها ٨٢

 ٨ أنواع منتجات شركة الشرق األوسط ٩٩

 ٩  والتوصيف الدوائي لكل منتج٢٠٠٤عدد الوحدات المنتجة خالل عام  ١٠٣

 ١٠  حسب القوائم المالية٢٠٠٤ل عام توضيح لمصاريف التشغيل خال ١٠٦

 ١١ توضيح إهالك موجودات الشركة ١٠٧

 ١٢ ٢٠٠٤المصاريف اإلدارية خالل عام  ١٠٨

  ١٣  ٢٠٠٤توضيح إلجمالي مصاريف الشركة ما عدا المواد المباشرة لعام   ١٠٨
  ١٤  توضيح لكيفية توزيع التكاليف غير المباشرة على التشغيالت  ١٠٩
 ١٥  كيفية حساب تكلفة المنتج بخط السوائلجدول يوضح ١١٠

 ١٦ حساب التكاليف إلحدى المنتجات من األقراص ١١١

 ١٧ حساب التكاليف إلحدى المنتجات من خط المراهم والكريمات  ١١٢

 ١٨ حساب التكاليف إلحدى المنتجات من خط الكبسوالت ١١٣

  ١٩  ة الحاليةب تكلفة المنتج في خط السوائل وفق الطريقاكيفية حس  ١١٤
 ٢٠ مجمعات التكلفة داخل مراكز النشاط الرئيسية والمساعدة ١٣١

 ٢١ مسببات النشاط المتاحة لتخصيص تكلفة األنشطة المساعدة ١٣٢

 ٢٢ جدول يوضح عدد العاملين بما فيهم مديري ورؤساء األقسام ١٣٤

 ٢٣ ٢٠٠٤يوضح توزيع اإلهالكات السنوية خالل عام  ١٣٥

 ٢٤  في السنة لمراكز النشاط المختلفةتك الكيلووااستهال ١٣٦

 ٢٥ توزيع الرواتب حسب عدد الموظفين بكل قسم من أقسام الشركة ١٣٧

 ٢٦ توزيع اإلستهالكات من اآلالت والتجهيزات ١٣٨
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 ٢٧ جدول يوضح عدد التشغيالت وعدد الوحدات ١٣٩
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  ٣٥  يوضح عدد ساعات الخلط والتعبئة والتغليف والصيانة الالزمة إلتمام المنتجات  ١٤٧
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 ABCاألنشطة 

٣٧ 

 ٣٨  )A( للمنتج الحاليةكيفية حساب تكلفة الوحدة بالطريقة  ١٥٠
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  :مقدمة 1.1
 بدراسة األسواق، وتطوير أساليب اإلنتاج في محاولة لخفض تكلفـة           لصناعيةا الشركات   اهتمت

جل إدخـال   أ على جودته، وسخرت األموال والجهود في مجال األبحاث من           التأثيرالمنتج دون   
  . المنتجات، وخفض كلفتها لزيادة الربحية، ورفع القدرة التنافسيةعلىالتحسينات 

ارة والصناعة، اهتمت اإلدارات بتوفير نظـام محاسـبي          في نطاق التج   السريع للتطور   ونتيجة
 لنظام المعلومات لديها لتساعدها في       عالٍ ى ذات دقة عالية، لتحقيق مستو     بمعلوماتجيد، لمدها   

ـ   اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والرقابة وتقييم األداء، كما استمرت في البحـث            عملية  ن ع
ة، لتساعدها فـي صـنع القـرار وتحقيـق أهـدافها      وسائل وطرق توفر لها معلومات أكثر دق      

  ).(Hilton, Ronald, et al.2000, P.6المنشودة
 زيادة أعداد المنتجات ومـشتقاتها،      ى متطورة ومعقدة، أدت إل    وسائل على الصناعة    أدخلتولقد  

 مضطرة لتوفير نظام محاسبة تكاليف متطور، يوفر لهـا الكثيـر مـن        نفسهافوجدت اإلدارات   
 التي تساعدها في عملية اتخاذ القرارات، والتنبؤ بتكاليف اإلنتاج المـستقبلية،            الدقيقة المعلومات
 لتحـسين  في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات اإلنتاجية وتسعير المنتجات،           وخصوصاً

  .الربحية وزيادة القدرة التنافسية
التكلفة سواء لتخطيط اإلنتاج أو      إدارة   يستطيع أن يعيش بدون إدارة تتولى     فلم يعد هناك مصنع     

مراقبته أو إعداد برامج العمل لكل مركز بحيث يربطها رابطة قوية وشاملة مـع كـل إدارات                 
  ).٤٠١ص بلبع، بدون تاريخ،.(المصنع

نخفـاض التكـاليف    ا زيادة نسبة التكـاليف الثابتـة و       ىيؤدي تنفيذ تكنولوجيا تصنيع متقدمة إل     
  ).Howell&Stephen,1987,p.44( التنوع في المنتجات والخدماتزديادا إلىالمباشرة باإلضافة 

 على هو دليل قطعي     ها أنه ال يمكن أن تعيش المنشآت بدون وجود التكلفة ، فوجود           البديهي من
 سـواء   تحملهـا وجود المنشأة و هذه التكاليف تعرف بالتكاليف الثابتة و التي ال بد للمنشأة من               

 تعرف بالتكـاليف  إضافية ىلشركة ال بد أن تتحمل تكاليف أخر اأنتجت أم لم تنتج ، فإذا أنتجت    
 ولكـن لكـي تقـوم       ، إجمـالي  بشكلالمتغيرة و المرتبطة بالمنتج و ذات العالقة الطردية معه          

ـ  فإنهـا  أو للخدمات    للسلعنتاج  االوحدات اإلنتاجية بالمنشأة بأعمالها األساسية من         ى بحاجـة إل
 الثابتـة للمنـشأة و التكـاليف        التكاليفو التي لها جزء من      خدمات الوحدات الخدمية بالمنشأة     

 بالمنـشأة   ى اإلنتاجية أو الخدمية األخـر     لألقسامالمتغيرة المرتبطة بطبيعة الخدمة التي تؤديها       
 تخصيص وتحميل التكاليف الخاصة بالوحدات الخدميـة        أوولذلك كان البد من توزيع التكاليف       

 من وحدات المنشأة    ة من أجل معرفة نتيجة أعمال كل وحد       فيهابالمنشأة على الوحدات اإلنتاجية     



  ٣

 هذه الوحدات ومن هنا برزت أهمية تقارير التكاليف التي ال يمكـن  أداء وبالتالي تقييم    هعلى حد 
 عنها عند قيامها بأعمالها من تخطيط ورقابة وتقييم ألعمال الوحدة ومن            االستغناءلإلدارة العليا   

 تحقيـق   ضوء في" خدمة أو   سلعة"النهائية وتحديد السعر المناسب للمنتج       تكلفة المنتج    تحديدثم  
  .أهداف المنشأة العامة

 هذا التطور والعوامل السابقة كان ال بد من ظهور نظام جديد للتكاليف بحيث يلبـي                ضوء وفي
  : منها،عنه للوحدات اإلقتصادية ى االحتياجات التي ال غنمنالكثير 

دة تستخدم في الحفاظ على موارد الشركة والرقابة عليها  رقابية جديأساليب توفير -١
 أساليب تقييم األداء في المراكز المختلفة والربط بين مجموعة الموارد توفيرى باإلضافة إل

  .ولؤ المسللمركزالمتخصصة 
 على المعلومات وتوفيرها لمقابلة احتياجات اإلدارة ألغراض اتخاذ الحصول إمكانية -٢

  .فةالقرارات المختل
 .نتاجهاكثر دقة عن تكلفة وحدة المنتج وحجم الموارد التي استنفذت في أ تقارير توفير -٣

لذلك فإن مخرجات نظام التكاليف يساعد إدارة المنشأة على ترشيد القرارات المختلفـة، وذلـك         
 من خالل التقارير الدورية سواء األسبوعية أو الشهرية والبيانات التحليلية التي تعتبر محـوراً             
رئيسياً لتدعيم هذه القرارات، كما يفيد هذه النظام اتخاذ قرارات الشراء أم التـصنيع، أوقـرار                

  ). ٢٢١ص ،٢٠٠٣ يوسف،.(نتاج منتج جديد أو إلغاء آخر قائم، وكذلك قرارات التسعيرإ
 تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات من أهم مشاكل التكـاليف والتـي              مشكلة دوتع

.  لعدم الرضا عن نتائج الطـرق المطبقـة حاليـاً   زالت محل عديد من البحوث نظراً  وماكانت  
 بيئـة  ولتغير التكاليف المباشرة للمنتجات، ى المستمر في نسبة التكاليف غير المباشرة إل  وللتزايد

      عمل المشروعات بزيادة استخدام اآللية، ولزيادة تعاآلثار المباشرة   علىف إدارة المشروعات    ر 
 محاسبي التكاليف   وارتباط التخصيص المستخدمة على تكاليف المنتجات، ولتزايد اهتمام         لطرق

  .بعمليات اإلنتاج
 المؤثرة التي يتبعها عديد من الخطوات       ىة الصحيحة للمنتجات الخطوة األول     التكلف تحديد ويمثل

  .على المشروع في الفترة قصيرة وطويلة األجل
ف منتجاتهم بدقة التخاذ قرارات إضافة منتج جديد، وتـسعير           معرفة تكالي  إلى المديرون فيحتاج

 نتاجاجزاء، والتوقف عن    أل وطلب الدعم لبعض المنتجات، وشراء أو تصنيع بعض ا         المنتجات،
 -المثـال على سـبيل    - أحد المنتجات، فضال عن احتياجات التقارير الخارجية، فقرار التسعير        

 مميز أمام   وضع على تكاليف منتجاتها بدقة تكون في        يتأثر بتكلفة المنتج، والشركة التي تتعرف     
 األوامر الخاصـة،    أسعارمنافسيها حيث يسهل عليها تحديد خصم الكمية، والزيادة الالزمة في           



  ٤

 التـصنيع أو    قـرارات ومدي تنوع المنتجـات، فـضال عـن تقيـيم االسـتثمارات واتخـاذ               
  ).٦٣،ص ١٩٩١محمد،(الشراء

ومات غير دقيقة عن تكلفة المنتجـات فقـد ال تتحقـق أهـداف               قدم نظام التكاليف معل    ما وإذا
  . إذ قد تتوقف الشركة عند نقطة أقل من الهيكل األمثل للتسعير ولمزيج المنتجاتالشركة،
 وبتغير التكلفة المباشرة    ى غير المباشرة في األنظمة التقليدية على أنها إضافة إل         التكاليف وتعالج

 ممثلة لنـسبة  المباشرةخدمات المدعمة لإلنتاج أصبحت التكلفة غير تقنية اإلنتاج وتزايد أهمية ال   
-٥حيث أصبحت تمثل     المباشرنخفاض أهمية العمل    إلكبيرة من إجمالي تكلفة المنتج ليس فقط        

عديـد مـن    ال طبيعة العمل قد تغيرت بحيث لم تعد         ألن يضاًأما  نإوفقط من تكلفة المنتج     % ١٠
 إجمالي التكلفة غيـر المباشـرة       لمنتج ، وبالتالي يرتفع حالياً     مباشرة با  عالقةخدمات العمل في    

  . من تكلفة التصنيع كبيراً جزءاًيتضمنبحيث 
 لحساب تكلفة المنتجات، أطلقا علية التكلفة على أسـاس           جديداً الًن مدخ ال كوبر وكاب  طور ولقد

 لمـسلك عمـق  أم  تفهى هذا المدخل على الحاجة إلويركز  Activity Based Costing ABC النشاط
  ). (Cooper & Kaplan (a),1988, p.21(التكاليف وبالتالي تحديد مسببات التكلفة غير المباشرة

وإذا ما اتخـذ    ،   المباشرة ال يتحمل بها المشروع ألنها تحدث نتيجة لمسببات لها          غير فالتكاليف
 التكاليف،ئم في   تخفيض دا ى  إل ما يسبب هذه األنشطة المستهلكة للموارد فإن ذلك سيؤدي           قرار

 الموارد لذلك   تستهلكنما تستهلك أنشطة وهذه األنشطة هي التي        إفالمنتجات ال تستهلك موارد و    
 ,Ostrenga, 1990( المشروعتكاليف الرشد في إدارة إلىفإن التركيز على األنشطة يمكن أن يؤدي 

P.42..(   
 هنتاجإلموارد المستخدمة في    بط بطريقة مباشرة في التخصيص بين المنتج و ا        ت تر الطريقة فهذه
 عكس الطرق التقليدية التي توزع التكاليف غير المباشرة على المنتجـات علـى أسـاس                على

 غيـر   التكلفة من األسس التي ال ترتبط بما استهلكه المنتج من           ه العمل المباشر أو غير    ساعات
  . المباشرة المعينة



  ٥

   الدراسةمشكلة 1.2
 مـن المنتجـات، حيـث كانـت          محدوداً عدداًتج في الماضي     كانت الشركات الصناعية تن    لما

 على المنتج أو تمثل نسبة قليلة من التكلفة         كبيراً التكاليف الصناعية غير المباشرة ال تشكل عبئاً      
 التقليدية كافية في ضبط هـذه التكـاليف وكـذلك           المحاسبيةاإلجمالية للوحدة لذلك كانت النظم      

  .تعطي نتائج صحيحة
 ذي قبل، وتـضاءلت تكلفـة       من بكثير   كبرأر الظروف فقد أصبحت هذه التكاليف        مع تغي  ولكن
 اآللـي، أصبحت كلفة معالجة البيانات اقتصادية ومتاحة بسبب أجهزة الحاسب          و المباشر،   العمل

-٨(كما أصبح من الشائع وجود عمليات تصنيعية تتراوح نسبة العمل المباشر فيها مـا بـين                 
ة من التكـاليف غيـر      نكما تزيد المكن  ) ٥، ص ١٩٩٦فهمي،  (لية  فقط من التكاليف الك   %) ١٢

 نظـام لذلك فإنه من المنطق التحول لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة، ألنه          المباشرة،  
  .جاء ليخدم الظروف الجديدة

 تتصف بالدقة والموضـوعية والمـصداقية،       تكاليف معه العمل على تأمين معلومات       در يج مما
وفي مقدمتها إعـادة  غير المباشرة  التكاليف مشاكليق طرق أكثر علمية في معالجة    ووجود تطب 

  .ة بشكل أفضلأ األداء اإلستراتيجي للمنشلقياستوزيع التكاليف وتحميلها على الوحدات المنتجة 
 النامية، للفارق الذي نالحظه فـي األسـعار   الدول مشكلة الدراسة ذات أهمية واضحة في   دوتع

 من تكريس جهود الباحثين في الدول النامية لمثل هـذه        بدوالجودة المطلوبة، لذلك ال     والمنافسة  
ـ   علىالدراسات ، ومحاولة التعرف     ى أسباب الخلل في اتخاذ القرارات الخاطئـة التـي أدت إل

 على ما سبق فإنه يمكننا تلخـيص مـشكلة الدراسـة فـي              وبناء. إغالق الكثير من الشركات   
  :التساؤالت اآلتية

 تحول دون تطبيق نظام التكاليف      معوقات تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية أي       هل -
  المبني على األنشطة؟

 المصروفات يمكن أن يؤثر نظام التكاليف المبنية على األنشطة في الرقابة على             كيف   -
  .الصناعية غير المباشرة والسياسات اإلنتاجية للشركات الصناعية الفلسطينية؟

لـشركات  اتأثير نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة في قرارات          درجة  هى   ما  -
  . الفلسطينية؟الصناعية
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  الدراسة أهمية 1.3
  التكاليف باستخدام نظام التكاليف المبنية على      محاسبة هذه الدراسة بالمعلومات التي توفرها       تهتم

اريـة المتعلقـة بقـرارات       هذه المعلومات على القرارات اإلد     وتأثير ، )ABC( األنشطة   أساس
 وتحسين العملية اإلنتاجية، ورقابة وتخطـيط اإلنتـاج فـي الـشركات             التكلفةالتسعير وإدارة   

 بالمعلومـات المحاسـبية     بتـوفير   كما تنبع أهمية الدراسة من كونها تهتمالفلسطينيةالصناعية 
 التخطيط قدراتها على     والتي تصبح أداة في يد اإلدارة تستطيع من خاللها رفع          ى الوسط لإلدارة

  . التنافسيةالقدرة تحسين العملية اإلنتاجية والتشغيلية ورفع ىوالرقابة لتؤول بالتالي إل
  : تحديد النقاط التاليةيمكنهابأن هذه الدراسة  يرى الباحث  على ما سبقوبناء

ـ         الوحدةتساعد هذه الدراسة في تحديد تكلفة        -١  ى المنتجة بشكل أكثر دقة ، مما سيؤدي إل
نتظـار  إنتاجهـا ب ا من تلك التي يجب التوقف عـن       نتاجهاإمعرفة السلع التي يجب العمل على       

 .اتخاذ اإلجراء المناسب بشأنها

 الطريقة التي توفر فيهـا      على معرفة  هذه الدراسة إدارات الشركات الفلسطينية       تساعد  -٢
لمتعلقـة بالـسياسات      أكثر دقة عن تكاليف المنتجات، لتحسين عملية اتخاذ القرارات ا          معلومات
  . التكلفة وتحسين العملية اإلنتاجيةوإدارة في مجال تخطيط ورقابة اإلنتاج اإلنتاجية

بصفة عامـة وشـركة الـشرق        لهذه الدراسة أن تساعد إدارة الشركات الفلسطينية         يمكن -٣
 فيهـا  الطريقة التـي تـوفر         األوسط لصناعة المستحضرات الدوائية بشكل خاص في معرفة       

و الخاصـة   عن تكاليف المنتجات لتحسين عملية اتخاذ القرارات المختلفـة،     دقةت أكثر   معلوما
 . المحلية والعالميةاألسواققرارات التسعير وتحسين القدرة التنافسية في ب
  دراسة الأهداف 1.4 

 بالمعلومات المحاسبية التي توفرها التقارير المالية فـي ظـل اسـتخدام             دراسةال أهداف   ترتبط
 بتحديد عالقة هذه المعلومات بعمليـة الرقابـة         ،ABC)( أساس األنشطة    علىيف المبنية   التكال

  .نحرافات في األرباح أو اإليراداتال بالسياسات اإلنتاجية، وتحديد االمرتبطةواتخاذ القرارات 
  : الدراسة في النقاط التاليةأهداف تحديد ويمكن

نبه مـن حيـث المفهـوم    اجو المبني على األنشطة من كافة       التكاليف نظام   عرض -١
 المنافع المترتبة علـى تطبيقـه مقارنـة        توضيح و واالستخدامات،والمقومات والخصائص   

  .باألنظمة التقليدية
وتأثيره فـي الـسياسات     ) ABC( التكاليف المبنية على األنشطة      نظام دور   إظهار -٢

لومـات  تحسين ربحية الشركات الصناعية الفلسطينية عن طريـق تـوفير المع           و اإلنتاجية
  . عن تكلفة المنتجاتالدقيقة



  ٧

 فيما يخص تطبيـق     إمداد إدارة الشركات الصناعية الفلسطينية ببعض التوصيات        -٣
 في السياسات اإلنتاجية وتحسين     النظامثر هذا   أنظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة و      

  .الربحية
  دراسة ال أسئلة1.5
 :التاليةالتساؤالت دافه على  على مشكلة البحث وأهإجابته الباحث في اعتمد

   هل يوجد نظم تكاليف فعالة مطبقة في الشركات الصناعية الفلسطينية؟-١
 توفير معلومات تـساعد     ىؤدي إل ي) ABC(أساس األنشطة  المبني على     التكاليف  هل نظام  -٢

  دارية السليمة ؟إلتخاذ القرارات اافي 
ساساً مالئماً لتقييم دقيق لتكلفة المنتجات في        هل يعتبر نظام التكاليف المبني على األنشطة أ        -٣

  ؟ شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية
 الصناعية غير المباشرة بالطرق التقليدية قرارات خاطئة فـي  التكاليفعن تحميل    هل ينتج    -٤

  ؟ شركة الشرق األوسط للصناعات الدوائية
   الدراسةسلوبأ  1.6

لتقييم أثر نظام التكاليف المبني على األنشطة في تحديد         وبين  إسل تبع  الباحث في هذه الدراسة       ا
  :دارية السليمة وهماإلاتخاذ القرارات ا وكذلكالسياسات اإلنتاجية 

  : األسلوب النظري يعتمد على-أ
 واألبحاث والمقـاالت الـسابقة      الدراساتنوية والمتمثلة في      ا على المعلومات الث   الحصول
  . في الشركات الصناعيةلمبني على األنشطة التكاليف ابنظاموالمتعلقة 

  : األسلوب التطبيقي ويتناول بالتحليل كل من-ب
  : البيانات األولية من خاللجمع 

 أقسام محاسبة التكاليف فـي الـشركات       ورؤساء مقابالت مع بعض المدراء الماليين       إجراء -
قتصاد الوطني والجهاز    ، وجمع المعلومات من إتحاد الصناعيين، وزارة اال       الصناعية الفلسطينية 

  .المركزي لإلحصاء الفلسطيني
دراسة مسح ميداني لواقع القطاع الصناعي فـي ظـل الظـروف اإلقتـصادية الـصعبة                 -

 التكاليف في الشركات الـصناعية فـي       أنظمةدراسة واقع   والتغيرات التقنية، حيث قام الباحث ب     
الـشرق األوسـط    ة شـرك علىية دراسة تطبيقية عملوبعد عملية المسح تم إجراء     ،ةغزقطاع  

  .  وهي شركة مساهمة عامةة والعاملة في قطاع غزللصناعات الدوائية



  ٨

  مجتمع الدراسة   1.7
الشركات الكبيرة العاملة في قطاع غزة، حيث تم اختيـار الـشركات          مجتمع الدراسة من     تكون

ـ   ١٠التي يزيد فيها رأس المال عن مليون دوالر وعدد العمال عن             د زيـارة هـذه      أفراد، وبع
الشركات تم اختيار شركة الشرق األوسط للصناعات الدوائية بقطاع غزة لتطبيـق الدراسـة،              
حيث شملت جميع العاملين في الشركة من رئيس مجلس اإلدارة ورؤساء األقسام والفنيين هـذا              

ـ ذوي اإلختصاص من ماليين وإداريين في الشركات الصناعية   باإلضافة إلى    ة  الفلسطينية العامل
  .ة غزقطاعفي 
   الدراسةهيكل 1.8

   ).ABC(تم تخصيص أربعة فصول لدراسة نظام التكلفة المبني على أساس األنشطة 
  .اإلطار العام للبحث:  األولالفصل
 للتعريف بموضوع الدراسة من حيث أهميتها، وأهـدافها، ومـشكلة           األولخصص الفصل   وقد  

التـي وردت فـي      التعاريف   وبعض.لدراسةوأسلوب ا  السابقة،   والدراسات وضهاالدراسة وفر 
  .سياق البحث

   ويتكون من مبحثين استخدام أنظمة التكاليفتطور: نيا الثالفصل
  . التقليديةالتكاليف أنظمة إلى التعرفالمبحث األول يتم فيه  -
نظام التكاليف المبنية علـى األنـشطة       المبحث الثاني يبين فيه الباحث دراسة تفصيلية ل        -

ABC تطبيقها، مع عمل مقارنة     وخطواتتها وأسباب وجودها، موجهات التكلفة،       حيث نشأ  من 
  .ABC نظام وما بين النظام التقليدي  

واقع استخدام أنظمة التكاليف في الشركات الصناعية الفلسطينية وتتكون من          :  الثالث   الفصل
  :مبحثين

  .ةواقع القطاع الصناعي في قطاع غز -١
 .شركات الصناعيةأنظمة التكاليف المستخدمة في ال -٢

 أربعةويتكون من   ) شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية    ( الدراسة التطبيقية   : الرابع الفصل
  :مباحث
   الدواءصناعةخصائص  : األولالمبحث
   محل التطبيق وسبب اختيارها للدراسةالشركةنبذة عن  : الثانيالمبحث
  يق التكاليف بالشركة محل التطبنظامطبيعة  : الثالثالمبحث

  .تطبيق التصور المقترح على الشركة: المبحث الرابع
  النتائج والتوصيات: الفصل الخامس



  ٩

  السابقة الدراسات 1.9
  )٢٠٠٤(دراسة عبد الرحمن-١

 وبيان   بالجمهورية السورية   تقييم مؤشرات األداء المستخدمة في شركة حماة       إلىهدفت الدراسة   
، وكذلك إمكانية تطبيق نظام تكاليف األنـشطة      قصورها في تقديم أسس موضوعية لتقويم األداء      
 اقتراح معايير جديدة لتقويم األداء في ظـل         إلىفي شركة الحديد المختاره، كما هدفت الدراسة        
  .تكاليف األنشطة وتطبيقها في الشركة المذكورة

فيه ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع عبد الرحمن نوعين من الدراسة وهما القسم النظري الذي بين               
اإلطار النظري لنظام األنشطة، وواقع الشركات في ظل التغيرات االقتصادية والتقنية كما قـام              

ستخدامات اإلدارية لنظام تكاليف األنشطة ودورها في اتخـاذ القـرارات اإلداريـة             البدراسة ا 
  .داءألوعمليات تقويم ا

 في الشركة وأهم المشاكل التـي       القسم العملي فقد شَخَص واقع أنظمة التكاليف التقليدية المطبقة        
تواجها، كذلك قام بتطبيق نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة على الـشركة موضـوع               

  .الدراسة
  : النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة 

 هاماً من مصادر المعلومات التي تساعد في إتخاذ العديـد مـن             تعد التكاليف مصدراً     -١
ة في قرارات التسعير، وتحديد مزيج اإلنتاج والزبائن، قيـاس تكلفـة            القرارات االدارية المتمثل  

  .العمليات داخل الشركة وتقويم أدائها
 تساعد االدارة في اكتساب المعلومات التي تفيـد         ةيشكل نظام تكاليف األنشطة أداة هام      -٢

 .في العديد من مجاالت اتخاذ القرارات اإلدارية وكذلك عمليات تقويم األداء

 نظام تكاليف األنشطة يساهم في بناء معايير جديدة لتقويم األداء، بحيث تمكن             أن تطبيق  -٣
هذه المعايير من رفع القدرة التنافسية للشركة من خالل التخلي عن األنشطة التـي ال تـضيف                 

 .قيمة للمنتج من وجهة نظر الزبون

فـاق مـن   نإلأن تطبيق هذا النظام يساعد الشركة في الرقابة الفعالة على مجموعـات ا   -٤
خالل إعادة توزيع الموارد باستمرار بما يضمن تنفيذ األنشطة والعمليات بأقل وقـت وتكلفـة               

 .ممكنة



  ١٠

  )٢٠٠٤( دراسة فرحات-٢
 نظام تكاليف جديد صمم ألغـراض       بصفته ،ABC إلقاء الضوء على نظام      إلى الدراسة   تهدف

ة، ودعـم جهـود التحـسين       سـتراتيجية التنافـسي   إل اإلدارية المختلفة، ودعم ا    القراراتاتخاذ  
 ودعم التحسين غيـر  Continuois Improvementعن طريق إدارة الجودة الشاملة المستمر،
  Process Reengineering. عن طريق إعادة هندسة العمليات المستمر
 االسـتقرائي، حيـث   والمنهج خليط من المنهج االستنباطي، فرحات ذلك الهدف اتبعت    ولتحقيق

 بالجمهوريـة   وطرطـوس  لمرفأي الالذقيـة     ني العامت ينبيقية على الشركت  طبقت الدراسة التط  
  . بخدمة عمليات تناول البضائع الواردة والصادرة بحراًان وتقوم الشركت،السورية

  : النتائج التاليةىإل خلصت الدراسة وقد
 غيـر  تعديل نظام التكاليف التقليدي ال يشكل الحل لمـشكلة تخـصيص التكـاليف               أن -١

 . المباشرة

  . تكاليف مباشرةى معظم التكاليف غير المباشرة إلتحول ABC لنظام وفقاً -٢
  .١ABM ونظام ABC عالقة وثيقة بين نظام هناك -٣
 بد من التأكد من مالءمته لطبيعة المنظمـة موضـع           ال ABC البدء بتطبيق نظام     قبل -٤

  .التطبيق
 بتـسعير   المتعلقـة تخاذ القـرارات    إل يقدم نظام التكاليف المستخدم البيانات الالزمة        ال -٥

  .الخدمات المقدمة
 بتنسيق اآلليات   المتعلقةجل اتخاذ القرارات    أ يمكن االعتماد على البيانات المقدمة من        ال -٦

  .واستبدالهاتخاذ القرارات المتعلقة بتنسيق اآلليات إلالمقدمة 
  .جل تقويم األداءأ مراكز التكلفة من حسابات يمكن االعتماد على ال  -٧
 نظـام التكـاليف   يقـدمها كثر دقة من البيانات التي     أقترح بيانات تكلفة     النموذج الم  بين -٨

  .المستخدم في الشركتين المذكورتين
  .يساعد النموذج المقترح على الرقابة على التكلفة -٩

جل تحـسين نظـم التكـاليف       أ ال بد من القيام بخطوات جادة من         بأنه فرحاتأوصت   -١٠
 يدعم عملية اتخـاذ  كنظام ABC)(ي تطبيق نظام  العام، اإلسراع بتبن القطاعالمطبق في جهات    

  .القرارات
 للتخلص مـن جميـع      الً فعا  سالحاً يعد ال )ABC( تطبيق نظام    أن األخذ بعين االعتبار     وكذلك
  . أماكن وجود الخللىإلنتباه إل لتوجيه اةت التي تواجه العمل، بل أنه أداالمشكال

                                                        
1 Activity Based Management ( اإلدارة نظام  .(األنشطة حسب 



  ١١

 )٢٠٠٤( جربوع وأبو معمردراسة -٣

 تقديم مدخل محاسبي مقترح لتخصيص التكاليف التـسويقية واإلداريـة           هدفت الدراسة إلى  
،لتحميلها على التكلفة الكلية للمنتج، كما هدفت إلى تحديد مفهـوم نظـام    ABCحسب نظام 

ABC              الذي جاء كبديل لألنظمة التقليدية، وكذلك حث المؤسسات الصناعية لتطبيـق نظـام 
ABCلالستفادة من مزايا هذا النظام  .   

 المحاسـبين والمـراجعين ومـدراء    علـى  وزعت ةنااستب) ٩٠( تكونت عينة الدراسة من      قدو
  . بفلسطين غزةقطاعالمصانع والمحللين الماليين في 

  واإلدارية كونها تـشكل جـزءاً      التسويقية ضرورة االهتمام بالتكاليف     ىإل خلصت الدراسة    وقد
  .في اتخاذ القرارات تأثيرها عن  من تكلفة الوحدات المباعة، فضالًكبيراً

التـسويقية  التكـاليف    وتوزيع   تخصيص وتطبيق محاسبة تكاليف األنشطة في       استخدام -
واإلدارية كونها تعطي نتائج أفضل وأكثر دقة في تحديد التكاليف، ومن ثـم اتخـاذ القـرارات     

  . والدقيقةالسليمةالمالية ، والتشغيلية واإلدارية 
 تساعد  تفصيليةريب العاملين وكذلك توفير سجالت محاسبية        بينت الدراسة أنه ال بد من تد       كما 

  .على تطبيق هذا النظام
  ) ٢٠٠٣( الغزاويدراسة  -٤

 بعمليـة اتخـاذ القـرارات المرتبطـة     المحاسـبية  تحديد عالقة المعلومات     إلىهدفت الدراسة   
ـ       األرباح أو اإليرادات   فينحرافات  البالسياسات اإلنتاجية، وتحديد ا    صناعية  فـي الـشركات ال

  .األردنية المساهمة العامة
 على األنشطة على توزيع التكـاليف    المبنيةثر نظام التكاليف    أ على   الغزاوي ركزت دراسة    وقد

  . اإلنتاجية والربحيةالسياساتثر ذلك على أغير المباشرة على المنتجات و
  :ىخلصت الدراسة إلو
اليف المبنية على األنشطة مع النـشاط        نظام التك  باستخداممة هيكلية التكاليف    ء أن نسبة مال    -

لجميع الشركات التـي تطبـق   % ٨٢ ىإل% ٧٢ بين  تراوحتوقد  % ٧٨الصناعي تعادل نسبة    
  .هذا النظام

ـ  السياسات اإلنتاجية    يف تأثير لنظام التكاليف المبنية على األنشطة        وجود - % ٧٣صل إلـى    ي
  .على الربحية% ٧٢,٦صل إلى يبينما 

ـ       التكاليف المب  نظامور   لد اًأن هناك إدراك   -  تطبـق هـذا    ينية على األنشطة لدى الشركات الت
  . تحديد المنافع من استخدام هذا النظامحدالنظام، ولم تصل إلى 

  
  



  ١٢

  ) ٢٠٠١( دراسة أبو الهيجاء-٥
 األنشطة من كافة جوانبـه مـن حيـث          علىهدفت الدراسة إلى عرض نظام التكاليف المبني        

 معرفة وتطبيق الشركات الـصناعية   مدىوكذلك الوقوف على    المفهوم والمقومات والخصائص    
  . على األنشطةالمبنيالمساهمة العامة في األردن لنظام التكاليف 

 و رؤسـاء  المـاليين  بتوزيعها على المد راء أبو الهيجاء  قام   ةاستبان صممت لهذه الدراسة       وقد
 المسجلة في سـوق     األردنفي  أقسام محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة         

  . ١٩٩٩ المالي حتى نهاية عام انعم
  : خلصت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد
 ، والشركات الـصناعية عمومـاً     اً،خصوص الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن        أن

  : ومن أهمهااألنشطة صعوبات تعيق تطبيقها لنظام التكاليف المبني على تواجه
  . المبني على األنشطةالتكاليف اإلدارات العليا في الشركات بنظام  معرفةعدم -
  ABC  تعمل على تعريف إدارات الشركات وموظفيهـا بنظـام         عمل وجود جهات    عدم  -

ـ   جمعياتارات،  ش سواء أكانت هذه الجهات مراكز است      وأهميته، ادات مهنيـة، غـرف      أو اتح
  . ما زال حديثاًلنظاما هذا أن و حسابات الشركة، خصوصاًيصناعية، أو مدقق

 التكاليف وجود الرغبة لدى اإلدارات العليا في بعض الشركات بالتحول إلى نظام             عدم  -
ـ المبني على األنشطة وذلك ألن تكلفة هذا النظام تفوق المنافع المتوقعة مـن           أن كمـا  ،هتطبيق

 .ت أخرى شركافيبعض اإلدارات ال تعرف هذا النظام وبالتالي تنتظر لترى نتائج تطبيقه 

  
  )٢٠٠١( .Innes et alدراسة   -٦

والتـي  ) UK(هدفت الدراسة إلجراء مسح على الشركات الصناعية الكبرى في المملكة المتحدة            
يختلف إختالفاً بسيطاً مـا     ، حيث بينت الدراسة أن معدل تطبيق نظام األنشطة          ABCتطبق نظام   
هذا النظام في الشركات الكبيرة      ولكن اإلختالف الجوهري لتطبيق      ١٩٩٩-١٩٩٤بين األعوام   

  .ال زال يمثل نسبة عالية
وأوضحت الدراسة أنه ال يوجد له انتشار سريع على مستوى الشركات باإلضافة إلى أن النتائج               
أشارت إلى أن غنخفاض التكلفة وأسعار المنتجات والخدمات هى التي تفرض على الـشركات              

  .١٩٩٩-١٩٩٤تطبيق النظام خالل األعوام 
  : مرتبط بالعديد من العوامل وهى ABC أوضحت الدراسة أن عوامل نجاح نظامِ كما
  . تقييم وتحسين األداء-١
  . دعم اإلدارة العليا-٢
  . اإلهتمام بدعم الجودة-٣



  ١٣

  ) ١٩٩٩( إبراهيم دراسة -٧
 بيان أوجه القصور في المداخل المحاسبية المتبعـة لتخـصيص التكـاليف      الدراسة إلىهدفت

مع الوصول إلى منهج مقترح لتخصيص هذه التكاليف في إطار محاسـبة التكـاليف              المشتركة  
طبقاً للنشاط ومحددات نظرية الوكالة يوائم بين اإلشتراطات واألبعاد النظريـة وبـين األبعـاد         
العملية للتخصيص الموضوعي للتكاليف وما لها من تأثير على عملية اتخاذ القـرارات وتقيـيم        

  . المختلفةأداء مدراء األقسام
وادراك وكالء قطاعي األعمال العام والخاص فيما       هذا بجانب محاولته قياس سلوك واتجاهات       

يتعلق بإطار تخصيص التكاليف المشتركة وبيان أوجه اإلختالف واإلتفاق بين الواقـع العملـي            
  .والدراسة النظرية

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
لمحاسبية السابقة المتبعة في تخصيص التكاليف المشتركة وجـد         دراسات ا لل تحليله عند -١

 احتوت على كثير من االفتراضات غير الواقعية مما جعلها غيـر مالئمـة للواقـع           قدأنها  
  .العملي

 تخصيص التكـاليف المـشتركة     في ةنشطلأل  استخدام مدخل محاسبة التكاليف طبقاً     أن -٢
 التكـاليف المتعـارف   نظـام ل من استخدام   كنظام محاسبي تحليلي يحقق مستوى دقة أفض      

  .هاعلي
  مدخل محاسبة التكاليف طبقـاً     تطبيق نتائج الدراسة التطبيقية أن درجة صعوبة        أثبتت  -٣

 مثاليـة لتخـصيص التكـاليف       غيـر للنشاط ومحددات نظرية الوكالة تؤدي إلى قرارات        
  .ةأ المنشمنفعةأثرها على والمشتركة إلحدى الموارد 

  .المشتركةستعانة باألساليب الحديثة في تخصيص التكاليف  االضرورة -٤
 برامج التدريب الالزمة إلعداد العناصر البـشرية علـى كيفيـة اسـتخدام      في التوسع -٥

  . في مجال أنشطتهمالحديثةاألساليب 
 تسد البحوث والدراسات الجامعية من الفجوة الفكرية بين الواقـع العملـي             أن ضرورة -٦

 .يميواإلطار األكاد

  
  )Roztocki,1999( دراسة -٨

 تسمح للشركات الصغيرة التحول بسهولة مـن طـرق    التياإلجراءات  إلى بيان   الدراسة  هدفت  
  . وبأقل مخاطرة وباستثمار معقول وصغيراألنشطةالتكاليف التقليدية إلى نظام 

  .وظف م١٠٠ هذا النظام على أي شركة صغيرة تقل عن تطبيق بينت الدراسة أنه يمكن كذلك



  ١٤

 على األنشطة يقود الشركة خطوة خطوة من خـالل خطـوتي            المبني تطبيق نظام التكاليف     أن
  .ABCكوبر في نظام 

  : نظام التكاليف الجديد هو عبارة عنتطبيق الدراسة إلى أن وخلصت
 التكاليف يتطلب برامج ومعـدات وأجهـزة        من هذا النظام    أن استثمار في الوقت والمال، و      -

  .تلجمع المعلوما
 الشركات الكبيـرة فلـيس هنـاك        من استخدامه بنجاح في العديد      تم  ABC أن نظام    ورغم -

  . لتحقيق نفس العائد في وقت قصير من الزمنانضم
 مالئمة للشركات الصغيرة ألنه ال يتطلـب اسـتثمار لنظـام جمـع              كثرأالطريقة المقترحة    -

  . يتطلب هيكل تنظيمي جدياله أنالبيانات، كما 
 يمكن استخدامها كخطوة متقدمة تدريجيـة للتطبيـق         المقترحةتت الدراسة أن الطريقة      أثب لذلك

  .الكامل
  ) ١٩٩٩( محمد دراسة -٩

 كفاءة القياس في ظل مدخل قياس التكلفة علـى          لرفع إلى صياغة إطار محاسبي      ت الدراسة هدف
 والسببية وذلـك     ثالثة أركان هى التجانس والتتبع     على يقوم    إطاراً محمدأساس النشاط واقترح    

وقد تم تطبيق اإلطار    .  واالختيار الصحيح لمسببات النشاط    لألنشطةللمساهمة في التحليل السليم     
  . الصناعيةالشركاتالمقترح على إحدى 

 كل مجمع من مجمعات التكلفة وذلك لتحديد        مستوىرتباط على   إلأسلوب تحليل ا  كذلك  استخدم  و
 إلى تحليل األنشطة المكونة لمجمعات التكلفـة        اإلضافةبمسبب النشاط المالئم لكل مجمع تكلفة       

  .بصورة متجانسة
 التكاليف غير المباشرة ومسببات النشاط على       بينه توجد عالقة معنوية     أن الدراسة إلى    وخلصت

 تطبيق مدخل قياس التكلفة على أساس النشاط        أنأبرزت النتائج   . مستوى كل نشاط من األنشطة    
  . التكلفةوحداتموارد بين يؤدي إلى إعادة تخصيص ال

  
  )Hicks,1999( دراسة-١٠

 ال  ABCحيث بينت الدراسة أنه لم يعد المفهوم القائل بأن حجم المشروع أمر مهم، وأن نظـام 
  .يتطلب جهداً هائالً للتطبيق، وأنه فعال ومالئم ألي حجم عمل تجاري

 وهـو ال    ABCنظـام   كما أشارت الدراسة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تطور           
 .لتزام كبير من الوقت أو المصادر الماليةايتطلب منها 

 



  ١٥

 تكاليف األنشطة المتكامل ونظام نظام"نابعنو) ،Roztocki and Needy1998( دراسة -1١
  " في اإلدارة الهندسية للصناعيينالمضافةالقيمة االقتصادية 

 مع نظام القيمة االقتصادية المـضافة       المتكامل بينت هذه الدراسة أن نظام تكاليف األنشطة         وقد
  .س المالأ في إدارة التكلفة ورالهندسيةمقياس وأداة تساعد اإلدارة أنها 

 األنشطة، ونظام القيمة االقتصادية المـضافة،      على الدراسة أن نظام التكاليف المبني       وأوضحت
قليديـة بـين تكـاليف    والمقارنة الت،  استهالك المواردمعدلبأن أنشطة التكاليف ال تشتمل على       

 مع نظام القيمة االقتصادية المضافة عن طريق فحـص تكلفـة   األنشطةاألنشطة ونظام تكاليف  
  .األولىكل نشاط في المرحلة 

 المـالي المقتـرح السـتخدام القيمـة         المركـز  ذلك يتم عمل تسوية لقائمة الدخل وقائمة         وبعد
  .االقتصادية المضافة

س المال باسـتخدام طريقـة حديثـة        أ لر واضحة إلى معدالت     المعلومات تتحول فيما بعد    وهذه
 أهم نتائج هذه الدراسة هى إمكانية تغييـر         ومن). نشاط تحليلي رأسمالي مستقل   (متطورة تسمى 

 عند اقتراح تطبيق نظام التكاليف المبني علـى         األعمالنجاز  إاستراتيجية الشركات المساهمة و   
  .افةالمضاألنشطة مع نظام القيمة االقتصادية 

  
  ) ١٩٩٧( شاهين دراسة -١٢

 نظام التكاليف على أساس النشاط، والتعرف       تطبيقهدفت الدراسة إلى تحديد أسلوب وخطوات       
 نظام التكاليف علـى أسـاس النـشاط،         وتطبيقعلى المشاكل والصعوبات التي تواجه تصميم       

  .رات اإلدارية على اتخاذ القراألنشطة اأساسثر تطبيق نظام التكاليف على أوكذلك توضيح 
  :النتائج اآلتيةإلى  خلصت الدراسة وقد
 تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط داخل الشركات هى عملية منظمة تـتم     عملية أن -١

 هذه الخطـوات ال     أن للوصول إلى تطبيق لهذا النظام، و      ه من الخطوات المتتابع   مجموعةعلى  
  . في التنفيذ العملي من شركة إلى أخرىتختلف

 وتنفيذه داخل الشركات إلى الكثيـر       النشاط عملية تقييم نظام التكلفة على أساس        تحتاج  -٢
  .من الوقت والجهد والتكلفة

 التطبيق العملي وتتمثل هذه     عملية اتضح وجود العديد من المشكالت التي تكتنف         كذلك  -٣
  . بالشركةالخاصةالمشكالت في الصعوبات الخاصة بتحديد األنشطة 

نتاج العديد مـن المعلومـات      ا النشاط نظام التكلفة على أساس       ترتب على تطبيق   كذلك -٤
ة به في تحديد معايير كمية في       ان االستع يمكنالتي تفيد في جوانب عديدة التخاذ القرارات، كما         

  .الماليةقياس األداء وال تقتصر على المعايير 



  ١٦

  ) ١٩٩٧(  عبد الكريم والكخندراسة  -١٣
كاليف المبنية على األنشطة من حيث المفهوم والخـصائص         هدفت الدراسة إلى تعريف نظام الت     

واإلستخدامات، ومساعدة متخذي القرارات في الشركات الصناعية الفلسطينية، وكذلك البحـث           
في استخدام هذا النظام كنظام بديل عن أنظمة التكاليف التقليدية، وذلك  في محاولـة لمـساعدة        

  .إدارات هذه الشركات في اتخاذ القرارات
نية على عينـة مختـارة   ا ميدةاستبان في هذه الدراسة بتوزيع انقام الباحثلتحقيق هذه األهداف  و
نع الفلسطينية في الضفة الغربية، عـن طريـق االتـصال المباشـر     امن المص) غير عشوائية (

 شركة موزعـة علـى قطاعـات        عشرةوالشخصي مع إدارات شركات العينة وعددها إحدى        
  .صناعية مختلفة

 الفلسطينية أحدثت تغييـرات واضـحة   الصناعيةتائج الدراسة أن العديد من الشركات     ن أظهرت
 االتجاه نحو تنويع اإلنتاج والتوسع في الهيكـل         فيعلى أنظمتها اإلنتاجية واإلدارية، وتلخصت      

 بدوره أدى إلى التغيير في هيكل التكلفة، كما أظهـرت   وهذااإلداري والتنظيمي لهذه الشركات،     
 الشركات عن أداء نظمها المعلوماتية، وال سيما أنظمة التكـاليف           هذهدم رضا إدارات    النتائج ع 

  . النظر فيهاإعادةالتي تتطلب منها 
وتبقى هذه الدراسة خاصة بالتعريف بهذا النظام الجديـد مـن حيـث المفهـوم والخـصائص               

 المبنـي علـى     واالستخدامات، ولكن الدراسة لم توضح عملياً كيف يمكن تطبيق نظام التكاليف          
األنشطة، كما أنها لم توضح كيف سيوفر تطبيق هذا النظام الكثير من التكاليف، حيث سـيكون                

  . ذلك محل الدراسة الحالية
  

  )١٩٩٧( دراسة الفضل -١٤
 النشاط لمساعدة األصـيل فـي اختيـار         تكلفةاختبار أهمية تطبيق محاسبة     إلى   الدراسة   هدفت

 المنفعة الثنائية المثلى، وذلك عن طريق اختبار        تحققل، التي   فضل نوعية من التعاقد مع الوكي     أ
 الموارد، ومن ثم في تحقيق األداء المرضـي لعالقـة           تخصيصفاعلية هذا المدخل في عملية      

  .الوكالة
 شارك فيها موظفو قسم الصيانة فـي        معملية بإجراء تجربة    الفضل هدف الدراسة، قام     ولتحقيق

  : التاليةالنتائج، وقد أسفرت الدراسة عن ألردنية بالمملكة اشركة تضامن صناعية
 لحل مشكلة التحميل، فهو ال يوفر المناسب مدخل محاسبة تكلفة النشاط لم يقدم األسلوب أن -١

 .نةا الخاصة بصدق وأممعلوماتهالوسيلة الستمالة الوكيل لإلفصاح عن 



  ١٧

لتقديرية حتى في ظل مدخل  التحميل امعدالت النتائج بشكل غير مباشر إلى عدم دقة تشير -٢
 ومن ثم تحيز أو عدم دقة في التكاليف،محاسبة تكلفة النشاط طالما هناك تحيز في تقدير 

  .التحميل
 بضرورة التخلي عن نظم التكـاليف التقليديـة وأسـاليبها       الفضل  سبق فقد أوصى   مما وبالرغم

  .تكلفة المنتجكبر في حساب أ في عملية التحميل وذلك لتحقيق دقة عليهاالمتعارف 
 أن من األهمية بمكان أن تتجه الكتابات المحاسبية إلى المزيد من االختبـار               الفضل يرى كذلك

 لمدخل محاسبة كلفة النشاط في مجال تخصيص الكلفة للوقوف على مدى مساهمته في              المعملي
  . مشكلة التخصيص في عالقة الوكالةحل
  

  )١٩٩٧( دراسة فايد -١٥
تعرف على نظام التكاليف المبني على األنشطة وإمكانيـة تطبيقـة علـى             هدفت الدراسة إلى ال   

  .أنشطة التسويق ورقابة الجودة، وبيان مردود تطبيق هذين النشاطين على تكاليف هذه األنشطة
وقد خلصت الدراسة إلى أن نشاط تطوير المنتجات رغم أهميته القصوى لبعض المنتجـات إال               

سوق لالرتباط الشديد بينهما مما يعني خفض للتكـاليف فـي   لى نشاط بحوث الإأنه يمكن ضمه  
  .إطار تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط

 بمشكالت في أحوال كثيرة،     قتصادياً، ولكن يكون مصحوباً   ا يحقق رخاء    إلى المكننه أن التحول   
 .أسوأها البطالة والتي ستتفاقم في كثير من دول العالم خاصة النامية منها

  
  )١٩٩٥(راسة فرح د- ١٦
 الباحث أن التكاليف المبنية على األنشطة هي أداة هامة لإلدارة، وخلصت الدراسة وضح حيث
 نظام التكلفة ليس بمعناه الضيق وإنما هو أداة استراتيجية هامة في تطوير أداء المنشاة أنإلى 
  : من خاللوذلك

  .اواقتصادياته على فهم متعمق لميكانيكية عمل المنشاة الحصول -١
  .والربحية المنشاة من تحقيق مستوى عال من التنافس تمكن -٢
  . خدمة ورضاء العمالءتحسين -٣

 بدون نظام محاسبة جيد لن تكون هناك إدارة جيدة وعلية فان على الشركات المحلية أن أنة كما
 النظر في أنظمتها المطبقة حاليا حتى تتمكن من مواجهة تيار المنافسة المقبل نتيجة تعيد

  . االقتصادية التي يشهدها االقتصاد العالميالتالتحو
  
  



  ١٨

  )١٩٩٦عطية،( دراسة -١٧
تجيب الدراسة عن التساؤل الذى يدور حول إمكانية إستخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس 

 في حل المشكالت المتعلقة بتحديد أنشطة التوزيع المتكامل، وتحقيقها، وتحليلها، ABCالنشاط 
ل يوفر بيانات تكاليفية على قدر عال من الدقة واالكتمال تفيد إدارة والتقرير عنها بشك

  .المنظمات في إتخاذ القرارات وتقييم االداء بشكل فعال وبما يعزز المركز التنافسى
وقد خلصت الدراسة إلى أن البيانات التكاليفية الخاصة بأنشطة التوزيع المتكامل هى إحدى 

مفروض التركيز عليها نظرا لدورها الفعال والمؤثر على المناطق الهامة جدا والتى من ال
  .القرارات اإلدارية وتقييم األداء
يدة من بينها تتبع تكلفة األنشطة أينما وجدت لتحميلها على \كما أن النظام يحقق مزايا عد

غرض التكلفة النهائى، وذلك باستخدام عدد كبير من مسببات التكلفة بما يضمن دقة تخصيصها 
  .صاح الكامل عنها وتوفير بيانات تكاليفية وتحليالت على مستوى عال من الدقة واالكتمالواإلف

  
  )١٩٩٥أبو شناف،( دراسة-١٨

حيث هدفت الدراسة إلى تطوير نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط لتحسين دوره وزيادة 
اندة سياسة التحسين فعاليتة في المجاالت المختلفة، وكذلك أثر التطوير المقترح على دعم ومس

  .المستمر
وبينت الدراسة أن نظام تحديد التكلفة على اساس النشاط نال إهتماما واسعا في االوساط 

المحاسبية واإلدارية على السواء، بإعتباره أداة هامة لتحديد تكلفة االنتاج والتقرير عنها بصورة 
الحالية للتكاليف في ظل صحيحة وواقعية، ويتجنب مواطن النقد التى تتعرض لها النظم 

المتغيرات االقتصادية والمستجدات التكنولوجية التى تسود بيئة التصنيع الحديثة في الوقت 
  .الحاضر

 القائم على األنشطة الجزئية التجميعية يؤدى الى ٢كما تبين أن األخذ بمفهوم النظام ثنائى االبعاد
  :تحقيق مجموعة من اآلثار االيجابية وأهمها

  .ملية تخصيص التكاليف وتخفيض تكلفة النظام وتبسيط إجراءات تطبيقةتحسين ع -
زيادة فعالية محاسبة المسئولية كنتيجة لتحسين تخصيص التكاليف ووضوح المسئولية  -

 .مما يساعد على تحسين عملية تقييم األداء وعدالة الحكم على نتائج هذا االداء

ومات التفصيلية التى تساعد االدارة تدعيم مدخل إدارة التكلفة من خالل توفير المعل -
  .على تقدير جدوى هذه األنشطة، وإمكانية القيام بتحسينها وتطويرها

                                                        
  البعد املتعلق بالعملية، والبعد املتعلق بالتكلفة  2
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وهذا فإن تطوير النظام يؤدى إلى تحسين جودة المعلومات التى ينتجها لالستخدامات المختلفة، 
  . كما يؤدى الى تخفيض تكاليفه وسهولة تطبيقة

  
  ) ١٩٩١( محمد دراسة -١٩
 أساس النشاط الذي اقترحه كوبر وكابالن بعد علىفت الدراسة إلى تقييم نظام التكلفة  هدحيث

 التقليدية في تخصيص التكاليف غير المباشرة على األساليبدراسة االنتقادات الموجهة إلى 
 يتم فيه تحديد ٣-٢-١ عمل إلكترونية باستخدام برنامج لوتسلورقةالمنتجات ثم تصميم نموذج 

 التقليدية ثم في ظل طريقة التكلفة على أساس النشاط لتوضيح الطرقدة في ظل تكلفة الوح
  : خلصت الدراسة إلىوقدمزايا هذه الطريقة 

 إعادة تصميم تؤدى إلى أساس النشاط على المعلومات الناتجة عن نظام التكلفة أن -
 تقترب مجمعات  تصميم مواقع اإلنتاج بحيثوإعادة. المنتجات الستخدام األجزاء األكثر نمطية

 معينة حتى يمكن تخصيصها مباشرة إليها بدال من منتجاتأكبر التكلفة من خطوط إنتاجية ومن 
  .التخصيصتحميلها عن طريقة طرق 

 تغير كيفية تقييم المديرين لألساليب أن فان التكلفة على أساس النشاط يمكن كذلك -
 تجهيز اآلالت، وترشيد موقع  زمنلتخفيضالتقنية الجديدة، وتصميم العمليات الصناعية 

  . لتخفيض تكاليف فحص المنتجاتالمنتجالمصنع لتخفيض تكاليف المناولة، وتحسين جودة 
 فورية و إنما لتوفير معلومات اكثر دقة قرارات أن هذا النظام غير مصمم إلصدار كما -

رة إلى المنتجات  المنتج بحيث يمكن جذب انتباه اإلداوتكلفةعن اإلنتاج، واألنشطة المدعمة له، 
مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل في ميادين تصميم . للمنشأةوالعمليات األكثر ربحية 

 وتحديد مزيج المنتجات وتشجيع التحسين المستمر في العمليات والتسويق،المنتجات والتسعير 
وروا مع ن يتحاأ بأن يتفهم محاسبي التكاليف التقنيات الحديثة لإلنتاج، والباحثلذلك أوصى 

 اإلنتاج وربما أن يحصلوا على دورات تدريبية في األساليب الحديثة لإلنتاج حتى مديري
  .  من تحديد مسببات التكلفة واألنشطة التفصيلية التي تلزم لإلنتاجيتمكنوا

  
 

  Kaplan and Cooper ) (1988 دراسة - ٢٠
 للتعرف علـى    ١٩٨٨عية عام   ن بدراسة مجموعة من الشركات الصنا     ي قام كل من الباحث    حيث

 أهم نتـائج البحـث   منوجه القوة والضعف الموجودة في النظام كان     أنظام التكاليف المطبق، و   
  : ما يليهالذي توصال إلي

  : لمرحلتين وهما نظام التكاليف المطبق في هذه الشركات وفقاًيسير -١
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  : األولىالمرحلة
ر المباشرة على مراكز التكلفـة وتخـدم    تكاليف الموارد غيبتوزيع اإلجراءات الخاصة    تتضمن

  : في استمارة االستقصاء الخاصة بالبحث وهماجاءهذه المرحلة هدفين كما 
   اإلنتاج أداء كل مركز من مراكز تقييم -أ

  . تجميع تكاليف مراكز اإلنتاج -ب
  

  :هنيا الثالمرحلة
نتاج على المنتجات عـن      التكاليف الخاصة بمراكز اإل    تحميلأما المرحلة الثانية فقد هدفت إلى       

  :نتاجي على حدة وتخدم هذه المرحلة هدفين هماإ بكل قسم تحميلطريق معدالت 
  .المنتج تكلفة وحدة ستخراج  - أ

  . تكلفة المخزوناستخراج   -  ب

  كان ساعات العمل المباشر،    البحثولقد وجد أن األساس المتبع في معظم الشركات التي شملها           
 وال تقوم هـذه الـنظم بحـساب         التكاليف،ة في تبويب وتجميع     وأنها تستخدم الطريقة اإلجمالي   

 هذه الشركات قد تم تصميمها بهدف تحديـد         في، ولهذا نظم التكاليف     لإلنتاج هالتكاليف المتغير 
 بتوفير المعلومات المالئمـة التخـاذ       االهتمامتكاليف المخزون ألغراض المحاسبة المالية دون       

  .القرارات
 شركة صناعية وجدا أن نظم التكاليف فـي هـذه   ٢٥ على بهان اباحث قام ال أخرى  دراسةوفي

  : تحريف بيانات التكاليف وهمافين االشركات تشترك في صفتين تتسبب
   لتحميل تكاليف مراكز اإلنتاج على المنتجات،كمعدلاستخدام ساعات العمل المباشر  -
للتكـاليف، وتقـوم بتوزيـع       الشركات نظام التحميل الكلي      فيتستخدم معظم النظم المطبقة      -

  . اإلجماليةالتكلفةالتكاليف الثابتة الستخراج 
 في هذه الشركات في اتخاذ القـرارات الخاصـة          اً هام دوراًأن تكلفة المنتجات تلعب     -

 أو عدم استمرار المنتجات، كذلك تلعب تكلفـة         استمراربتسعير المنتجات والحكم على     
  . لها من تكاليف تسويقيةمخصصال في تحديد الجزء  هاماًالوحدة دوراً

ن في نهاية بحثهما حدوث تغيرين أساسيين في النظر         ال األستاذين كوبر وكاب   كال ويقترح
  : التكاليف وهماسلوكإلى 

  :األول
 على مجموعـة    عتمادإلبا تخصيص التكاليف في مجمعات التكلفة إلى المنتجات ال بد أن يتم             أن

، فالعديد من التكاليف اإلضافية إنما يرجع إلى التعقيد         يةمن األسس تشير إلى مسببات تكلفة حقيق      
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عدد ( في اإلنتاج وليس في حجم اإلنتاج، ولهذا يجب اإلعتماد على أسس ال تتعلق بالحجم مثل                
  .)أوامر تهيئة اآلالت، عدد مرات الفحص، عدد الدفع اإلنتاجية

  :نياالث 
  تستمر طبقـاً   ال تستمر أو  قدليف اختيارية    العديد من التكاليف اإلضافية بطريقة ما تكون تكا        أن

نما تهمـل أن   إ إلى متغيرة وثابتة     التكاليفلرغبة اإلدارة، ولهذا فإن النظرة التقليدية والتي تقسم         
 أما في األجل الطويل فإن كل التكـاليف تميـل    القصير في األجل     التقسيم قد يكون صحيحاً    اهذ

  .إلى التغير
  

  ت السابقة عام على الدراساتعليق  1.10
 يلق القبول العملـي الكـافي،       لم تطبيق هذا النظام     أن بعض الدراسات السابقة تشير إلى       ن إ -

 تكشف هذه الدراسات عـن الـسبب أو         لمعلى الرغم من التأييد العلمي المتزايد لتطبيقه، ولكن         
  . في تطبيق هذا النظامالواسع اإلنتشاراألسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم 

مثل أمريكا  ،   المتقدمة الصناعيةظم الدراسات السابقة كانت نابعة من بعض المجتمعات          مع نإ -
وكذلك بعض شركات صناعية متقدمة في الوطن العربي مثل مـصر وسـورية واألردن     وكندا  

 وتقدم فـي التـصنيع ومنافـسة        عاليوغيرها، وهي ال شك أنها تتصف بدرجة نمو اقتصادي          
  .التي تتمتع بميزة تنافسية عالية وكذلك عمليات إنتاجية متعددة ومستمرة مع باقي دول العالم

 واضحة في مثل هذه     بصورةنما يظهر   إأكدت الدراسات أن تطبيق هذا النظام واالستفادة منه          -
 الدول المتقدمـة فحـسب      علىالمجتمعات، ولكن يرى الباحث أن تطبيق هذا النظام ال يقتصر           

 والذي سيساهم فـي درجـة       النامية،كل كبير في المجتمعات     ولكنة باإلمكان االستفادة منه وبش    
  .نموهاتقدمها وترشيد قراراتها وتخفيض تكاليفها وزيادة فرص 

  ويرى الباحث أن نظام التكاليف المبني على األنشطة يصلح للتطبيق على المنشآت الصغيرة               -
   .ة الحجم كما هو الحال في قطاع غزةوالمتوسط

 أي  قطاع غزة حيـث لـم تجـر     في بأنها دراسة جديدة     -ه علم حسب- دراسة الباحث    تعد -
نهـا سـتتناول   أفي قطاع غزة حول هذا الموضوع، كما تطبيقية على شركات صناعية    دراسة  
  .غزة هذا النظام من أنظمة التكاليف في الشركات الصناعية الفلسطينية بقطاع تطبيقإمكانية 

بل سيتم التعرف علـى   مة إدارة التكلفة، تكتف الدراسة بتعريف هذا النظام من أنظ    ولم  -
 اتخـاذ القـرارات      الـى   الدقيق للتكلفة والذي يؤدي بدوره      التحديد  مساهمة هذا النظام في    مدى

  .المالئمة
ت صناعية  آ إليه قد ركزت على منش     اإلشارة إلى ما سبق فإن معظم الدراسات كما تم          إضافة -

لمنـشآت  يتم من خاللها التعرف على ااحث سإال أن دراسة البفي دول صناعية متقدمة، ضخمة  
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وكذلك الكبيرة حـسب تـصنيفات وزارة الـصناعة    صغيرة ومتوسطة  الصناعية ال  شركاتالأو  
 مع التركيز علـى الـشركات الكبيـرة ال سـيما            في قطاع غزة  الفلسطينية وإتحاد الصناعيين    

  .المساهمة منها
ألولى على أثر نظام التكـاليف المبنـي     إضافة إلى ماسبق فإن دراسة الباحث ستركز بالدرجة ا        

على األنشطة على توزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجات وأثر ذلـك علـى القـرارات                
  .اإلدارية الخاصة بسياسات التسعير

  
  أوجه اإلختالف واإلتفاق ما بين الدراسات السابقة ودراسة الباحث

حث كغيرها من الدراسات تتفق معهـا فـي   يمكن القول أنه إضافة لما سبق ذكره أن دراسة البا     
  .بعض األمور وتتميز عنها في أمور أخرى

  :أوجه اإلتفاق
 وخطـوات   ABCتوضيح المفهوم العام لنظام التكاليف المبني على أسـاس األنـشطة             -١

  .تطبيقه
 .مدى حاجة الشركات لنظم تكاليف حديثة وأثرها على السياسات اإلنتاجية -٢

يقدمها نظام التكاليف المبني على أساس األنـشطة لمتخـذي           أثر وأهمية البيانات التي      -٣
 .القرارات في الشركة

 .مدى حاجة اإلدارة للبيانات الدقيقة  -٤

  
  اإلختالفأوجة 

ركزت دراسة الباحث علي شركات صناعية صغيرة ومتوسطة في قطاع غزة مقارنـة            -١
  .ةبالشركات األخرى التي جرت عليها الدراسة سواء في دول عربية أو أجنبي

 .ركزت الدراسة على دراسة حالة تطبيقية على شركة صناعية مساهمة في قطاع غزة -٢

 .تعتبر دراسة الباحث أول دراسة تطبيقية عملية تجرى في قطاع غزة -٣

ركزت دراسة الباحث على أثر نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة على توزيـع            -٤
     النهائيز التكاليف الصناعية غير المباشرة على وحدة المنتج
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   مقدمة2.1.1
يعد تخصيص التكاليف المشتركة من أهم المشكالت في مجال قياس التكلفـة وتـصميم نظـم                

ـ            تمرار الرقابة وتقييم األداء، وتتجسد أهمية المشكلة في تعدد واختالف المقترحات بـشأنها واس
  .امتداد بحثها في الفكر المحاسبي خالل الفترة األخيرة دون التوصل إلى حل حاسم بشأنها

إن تحقيق العدالة والموضوعية في توزيع وتحميل التكاليف غيـر المباشـرة علـى الوحـدات           
  ).١٢٣،ص١٩٩٥يوسف،(المستفيدة يمثل مشكلة أساسية منذ أمد طويل في محاسبة التكاليف

ة المطردة في حجم المشروعات واتجاه معظمها إلى اسـتبدال الطاقـة البـشرية               للزياد ونظراً
، وما يترتب على ذلك من زيادة عدد العناصـر غيـر            )٣باألتمتة(بالطاقة اآللية وهو ما يسمى      

المباشرة وتعدد أجزائها، مما أدى إلى صعوبة حصرها وكذلك تخصيـصها علـى الوحـدات               
  .اإلنتاجية المستفيدة منها

ـ الير  غ مفهوم التكاليف المشتركة أو التكاليف       أنختلفت اآلراء بش  وقد ا  رة فـي الكتابـات     مباش
 الباحث إلى بيان مفهوم هذه التكاليف بما يخدم هدف البحث، مع بحث مـدى      االمحاسبية مما دع  

وجه القصور في كل مدخل من المداخل حتى يمكـن اقتـراح      أفاعلية المداخل المحاسبية وبيان     
  .ي التغلب على هذه الثغرات وتحقيق فعالية تخصيص التكاليف المشتركةمدخل يساهم ف

وتكمن األهمية في هذا النوع من التكاليف في تحقيق األهداف العامة لمحاسبة التكاليف حيـث                
  : أن هناك ثالثة أهداف رئيسية لمحاسبة التكاليف وهىصبح مستقراًأ
في تقييم اإلنتاج وإعداد قائمـة المركـز        تحديد تكلفة النشاط الالزمة لتوفير بيانات تفيد         -١

  .المالي
  .المنشاةالسليم والرقابة على عمليات التخطيط من اإلدارة تمكن التي معلومات توفير ال -٢
 .)٢١١،ص١٩٩٠،عبد الحميد(تخاذ القرارات الخاصة الالبيانات الالزمة توفير  -٣

لتى يمكن إجمالها في قيـاس أو       وهذا ما أكد عليه الكثير من الباحثين في الكتابات المحاسبية وا          
تحديد تكلفة المنتج، والرقابة على التكاليف، وكذلك مساعدة اإلدارة في رسم السياسات واتخـاذ              

 ). ٤، ص٢٠٠٤الداعور، (القرارات 

ويضيف عبد الحميد أن محاسبة التكاليف تساهم بدرجة كبيرة في تحديد أسـعار المنتجـات أو                
قتـصادية  اعلى الرغم من أن هذه السياسات قد تخضع لعوامل          الخدمات التي تقدمها المؤسسة،     

  .والتي تكون في الغالب خارجة عن سيطرة المنشأة

                                                        
   .آللةا المقصود باألتمتة هو التحول من استعمال األيدي العاملة إلى استعمال ٣
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هتماماً كبيراً من المحاسـبين،     اولقد حظيت مشكلة توزيع األعباء اإلضافية على مراكز التكلفة          
ـ         رة أم غيـر  بغرض تحميل وحدة اإلنتاج نصيبها العادل من التكاليف الكلية سواء كانـت مباش

  ).١١٧ص  ،١٩٩٩حميدة،(مباشرة وصوالً للتسعير العادل لها 
  

   مفهوم التكاليف المشتركة2.1.2
يكثر استخدام مفهوم التكاليف المشتركة في الكثير من الكتابات المحاسبية، ويركز األغلب منها             

  .على استخدام هذا المفهوم عند حساب تكاليف اإلنتاج
تضحية بمجموعة من الموارد االقتصادية النـادرة، القابلـة للقيـاس           أنها  "حيث يقصد بالتكلفة    

الوابـل   ("المالي النقدي ألغراض المحاسبة المالية لتحقيق هـدف معـين أو غـرض معـين              
  ).١٩٩٦والجبالي،

بأنها تضحية مادية أو معنوية ذات قيمة إقتصادية في سـبيل الحـصول         " وكذلك يمكن تعريفها    
  .٣٣، ص٢٠٠٢عيد وعبداهللا، " خدمة في الحاضر أو المستقبلعلى منفعة سواء سلعة أو 

 المتغيرة والثابتة، ممـا يجعـل       اليف على مزيج من التك    فالتكاليف غير المباشرة تحتوي أساساً    
 عملية تجميع ذلك المزيج وتحديد نصيب وحدة اإلنتاج منه على أساس المتوسط البـسيط أمـراً       

 وهـذا  ً، أم ثابتـا تساؤل عما إذا كان هذا المتوسط متغيراً ذلك يؤدي إلى ال  ألنيتسم بعدم الدقة،    
  .األمر يصعب تحديده في ضوء الخليط

تلك التكاليف التي تمثل مجموعة من الخدمات العامـة التـي           "ويقصد بالتكاليف المشتركة بأنها     
  ).٢٦٣،ص٢٠٠٥حسن،" (تتحقق االستفادة منها لمجموعة من المنتجات أو من أوامر التشغيل

  : تقسيمها إلى نوعين وهماويمكن
كل مركز إنتاج   بها  خص  ت التكاليف الصناعية غير المباشرة الخاصة، وهي تلك البنود التي           -١

أو مركز خدمات إنتاجية واإلستفادة بخدمات تلك البنود، مثل أجور المالحظين أو المـساعدين              
  .وإهالك اآلالت

 البنود التي يستفيد من خدماتها مركـزان         التكاليف الصناعية غير المباشرة العامة وهي تلك       -٢
  ).٣٧٩-٣٧٨ص-٢٠٠٥حسن،(أو أكثر من مراكز التكاليف، مثل فاتورة الكهرباء

وال تجد محاسبة التكاليف صعوبة في أي إجراء من إجراءاتها أو خطوة من خطواتها بقدر مـا              
صر تكلفتهـا   تجده في احتساب نصيب وحدة النشاط من التكاليف غير المباشرة كعنصر من عنا            

 كل بند من هذه البنـود ال  أنويرجع السبب في ذلك إلى أن بنود هذه التكاليف كثيرة ومتعددة، و  
   ).٢٠٢،ص١٩٨٥بلبع، (يمت بصفة خاصة لوحدة أو لوحدات نشاط معينة

وهي تكاليف غير مباشرة ال تـرتبط  " Common Costsويطلق عليها أيضا التكاليف العامة "
  ).١٣١،ص ١٩٩٩حسين وعلي،("نتاج معينةإبوحدات 
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 يمكن ربطها بمنتج معـين أو تخصيـصها         والتي ال  التكاليف غير المباشرة     أنهابيضاً  أعرفت  و
التكاليف التي ال يتوقـف وجودهـا   "  ومن ثم تمثل النفقات التي يستفيد منها المشروع وهي      هعلي

اركة أو العموميـة    على مجرد وجود المنتج المراد تحديد تكلفته حيث أنها تتضمن عنصر المش           
أو الشمول ألكثر من نشاط، األمر الذي يتطلب تجميع وتبويب بياناتها بهـدف تحليلهـا علـى                 

،ص ١٩٨٣الجـزار، ("مراكز اإلنتاج والخدمات الستخراج نصيب وحدة التكلفـة فـي النهايـة        
٣٨٠.(  

  : نوعين أساسيينكما أنه يمكن تقسيم التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى
خاصة وهي التي يمكن ربطها وتخصيصها على مركز معين دون غيره، مثـل         تكاليف   -١

  .المواد واللوازم التي تصرف خصيصا لمركز معين
التكاليف العامة أو المشتركة وهي التي ال يمكن ربطها أو تخصيـصها علـى مركـز                 -٢

واحد، ألنها تخص أكثر من مركز وأن نصيب كل مركز غير معروف بدقـه مثـل اإليجـار                  
 ) . ٢٢٠،ص ١٩٩٩الرجبي،(ه والكهرباءوالميا

عناصـر  "التكاليف المباشرة بأنها    بجمهورية مصر العربية    وقد عرف النظام المحاسبي الموحد      
التكاليف المخصصة مباشرة لوحدة اإلنتاج أو لمراكز التكلفة وتتمثل في تكلفة المواد المباشـرة              

  ).٣٤٧، ص٢٠٠٢سامي وآخرون، "(شرةوتكلفة العمل المباشر وتكلفة الخدمات اإلنتاجية المبا
أما التكاليف غير المباشرة فهي مجموعة عناصر التكاليف التي ال يمكـن تخصيـصها لوحـدة     
اإلنتاج أو لمراكز التكلفة وتشمل كل المـصاريف غيـر المباشـرة مثـل المـواد واألجـور                  

  .و النشاطأوالمصروفات غير المباشرة األخرى والتي لها عالقه بوحدة المنتج 
   : التكاليف غير المباشرة من زاويتين)٢٢٩،ص١٩٩٠،عبد الحميد( وقد عرف 

   التعريف الشيئي-١
لنـشاط الـذي   انتاجيـة مختلفـة، أو   إكثر من عملية أجل أهي عناصر التكلفة التي تحدث من  "

نتاج أو خدمة معينـة     إ ولم تحدث بصفة خاصة لوحدة       ،تمارسه الوحدة االقتصادية بصفة عامة    
  ". غير المباشرةةوحدات المنتج أو الخدمة النهائية رابطة السببيفتربطها ب

   التعريف اإلجرائي-٢
على جميع الوحدات المنتجة من الـسلعة أو        ينص على أن عناصر التكلفة غير المباشرة توزع         

 من هذه العناصر، ولكن العبرة في اعتبارها غير مباشـرة       الً عاد الخدمة لتتناول كل منها نصيباً    
  ". لوحدة من المنتج أو الخدمة بالذاتعنصر التكلفة لم يحدث في بادئ األمر خصيصاًهي أن 

نتيجة للتطور التكنولوجي فإن األهميـة زادت لتحديـد التكـاليف غيـر              هكما سبق القول فإن   و
نخفضت تكاليف العمالة المباشرة وهو ما يـسمى        اكثر من ذي قبل ال سيما وقد        أمباشرة بدقة   ال

 في غاية األهمية إذا مـا تمـت بدقـة          دمباشرة تع التالي فإن حصر التكاليف غير      باألتمتة، وبال 
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وحرص، دقة في عملية حصر وتجميع البنود المختلفة لعناصـر التكـاليف الـصناعية غيـر                
المباشرة، وحرص عند إجراء عملية التقدير لبنود العديد من هذه التكاليف وتتم عملية الحـصر               

ذونـات  أدفاتر والمستندات والنماذج المختلفة مثل الفواتير والعقـود و        لهذه التكاليف من واقع ال    
  .الصرف

ويطلق على التكاليف الصناعية غير المباشرة بالتكاليف اإلضـافية وهـو يمثـل أي تكـاليف                
صناعية خالف تكلفة المواد المباشرة والعمل المباشر، أي أن التكاليف الصناعية اإلضافية هي              

باشرة واألجـور غيـر المباشـرة وكـذلك كافـة تكـاليف التـصنيع               مجموع المواد غير الم   
  ).٧١،ص ١٩٩٦الوابل والجبالي،(ىخراأل

 أن محاسب التكاليف يقوم باتبـاع أسـلوبين لتحديـد           )١٩٠،بدون تاريخ،ص   خميس(وقد ذكر 
  : وهما"وخاصة المتغير منها"مباشرة الالتكاليف غير 
  الحصر الفعلي: األسلوب األول

لوب يتم معرفة كل بنود التكاليف الفعلية من واقع البيانات التاريخية لكـل فتـرة                لهذا األس  وفقاً
نتظر حتى نهاية الفترة الزمنية األمـر الـذي         ا وال يتسنى لمحاسب التكاليف ذلك إال إذا         ،زمنية

 مما يفقـد  ،نتهاء منها مباشرة إليؤدي إلى صعوبة تحديد تكلفة المنتج أو العمليات اإلنتاجية بعد ا          
 اإلنتـاج سبة التكاليف أحد أهدافها الرئيسية في تقديم البيانات المختلفة عـن قيـاس تكلفـة         محا

  .والرقابة على التكاليف فور طلبها من الجهات اإلدارية
  وضع التقديرات: نيااألسلوب الث

وتتمثـل   عدة اعتبارات عند عملية التقدير       إلى ستناداًا إلى وضع التقديرات     وفيه يلجأ المحاسب  
لبيانات التاريخية الفعلية، والتغير في كل من أسعار المواد وحجم اإلنتاج، باإلضـافة إلـى             في ا 

التعديالت التي قد تطرأ على وسائل اإلنتاج، والفصل بين عناصر التكاليف المتغيـرة والثابتـة               
  ).١٩٠خميس، بدون تاريخ، ص(وشبه المتغيرة 

يمكن صياغة تعريف شامل للتكاليف غيـر       ويرى الباحث أنه في ضوء التعريفات السابقة فإنه         
نفاقها مـن   إالمباشرة بأي من مسمياتها سواء العامة أو المشتركة بأنها تلك المصاريف التي تم              

  .أجل العملية اإلنتاجية ولم تنفق من أجل منتج بعينه
  

  لصعوبات المترتبة على تخصيص التكاليف غير المباشرة ا2.1.2.1
ذكرت الكثير من الدراسات أنه     ة غير المباشرة كثيرة ومتعددة لذلك       لما كانت التكاليف الصناعي   

  :يوجد العديد من الصعوبات في تخصيص التكاليف غير المباشرة نذكر منها
  .كثرة العناصر غير المباشرة وتعددها -
 . لعمومية هذه العناصرصعوبة ربط تلك العناصر بنوع معين من اإلنتاج، نظراً -
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 .خر ثابتآها على جزء متغير وء واحتواتنوع هذه العناصر -

  .صعوبة إيجاد أساس موضوعي مناسب لتخصيصها على وحدات اإلنتاج المستفيدة منها -

نحرافات الحادثة إلصعوبة التخطيط والرقابة لتلك العناصر، وكذلك صعوبة كشف ا -
 .)  ٤٧٥،ص ١٩٩٦الوابل والجبالي، (بها
 

  ير المباشرة خصائص التكاليف الصناعية غ2.1.2.2
لما كان هناك صعوبة في قياس نصيب وحدة المنتج من التكاليف غير المباشـرة فـإن         

  : هذه التكاليف تتميز بخصائص عدة وهي 
  .أنها تكاليف عامة -١
 .صعوبة الربط بينها وبين وحدات المنتج النهائي -٢

 .تنوع وتعدد بنودها -٣

 .ارتباط معظم عناصر التكاليف غير المباشرة بعنصر الزمن -٤

اختالف أسس ومعدالت تحميل التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفـة ووحـدات              -٥
،ص ٢٠٠٢سـامي وآخـرون،  :(المنتج  مع المبادئ العلمية للمحاسبة عن التكاليف غير المباشرة 

٣٥١-٣٤٨.(  
   المبادئ العلمية للمحاسبة عن التكاليف غير المباشرة2.1.2.3

محاسب التكاليف عند تحميل التكاليف الصناعية      على الرغم من الصعوبة التي يواجهها       
غير المباشرة على وحدات اإلنتاج إال أن تحميل هذه التكاليف يستند للمبـادئ العلميـة        

  )٣٥٣-٣٥١،ص ٢٠٠٢سامي وآخرون،: (التالية
  مبدأ التحميل -١

  .وهو أن يتحمل المنتج نصيبه من التكاليف الالزمة والضرورية إلتمام اإلنتاج
  ستفادة مبدأ اال -٢

  .ويعتمد على مقدار االستفادة من خدمات هذا العنصر عند عملية التحميل
   مبدأ االقتراب من المباشر -٣

أي العمل على تحويل التكاليف غير المباشرة إلى مباشرة والتي يسهل تحميلهـا علـى            
  .المنتج النهائي

   مبدأ القدرة على الدفع وتحمل االعباء -٤
اس مبدأ ضرائبي، يتم بموجبه التفرقـة بـين دخـول األفـراد     يقوم هذا المبدأ على أس 

والمنشآت، إذ يحمل العبء من الضريبة ألصحاب الدخول الكبيرة، أما فـي المنـشآت         
فيتم التقسيم على أساس قدرة اإلدارات أو األقسام على تحمل نصيب أكبر أو أقل مـن                
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يـر المباشـرة والـدخول      النفقات غير المباشرة، لذا يتم الربط بين عناصر النفقات غ         
  .المستمدة من كل فرع من النشاط

  مبدأ أن لكل عنصر تكلفة مركز تكلفة  -٥
ال بد من توزيع جميع عناصر التكاليف على مراكز التكلفة المستفيدة من خدمات هـذا               

  .العنصر سواء كانت مراكز رئيسية أو مراكز مساعدة
 
 :ساب تكلفة المنتج التكاليف التقليدية المستخدمة لحأنظمة 2.1.3 

بدأ ظهور األنظمة التقليدية منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مع ظهـور               
حتياجات التقارير الماليـة الخارجيـة،      الالمنشآت الصناعية الكبيرة واإلنتاج كبير الحجم، تلبيةً        

حتياجـات  ام وتلبيـة    ءات من القرن العشرين تطورت هذه النظم بما يتال        يوفي منتصف الثالثين  
تخاذ القرارات في تلك المنشآت الصناعية الكبيرة ذات اإلنتاج الكبيـر،    الاإلدارة إلى المعلومات    

  .لى متغيرة و ثابتةإالذي يقوم على تقسيم سلوك التكلفة 
المجمع العربي (لذلك يقسم البعض أنظمة التكاليف لحساب تكلفة المنتج إلى ثالثة أنظمة

  ).٣٦٧،ص ٢٠٠١نونيين،للمحاسبين القا

  جماليةإل التكاليف الكلية أو اريةنظ -١
  التكاليف المتغيرة أو الحديةريةنظ -٢

 تكاليف األنشطةرية نظ -٣

ونظم حديثة، أما التقليدية فهـي      أما معظم الباحثين فقد قسم نظم التكاليف إلى نظم تقليدية           
  :المتمثلة في

   التكاليف الكلية أو اإلجماليةريةنظ -١
 ف المباشرة التكاليريةنظ -٢

  التكاليف المتغيرة أو الحديةريةنظ -٣
  التكاليف المستغلةريةنظ -٤

 .ABCأما األنظمة الحديثة فهي المتمثلة في نظام التكاليف المبني على األنشطة 
 

  يوضح آلية عمل نظام التكلفة التقليدي) ١(والشكل رقم
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  فإن التكاليف المباشرة تحمل مباشرة على المنتجات بدون وكما هو واضح من الشكل 
أي معوقات أو مشاكل وال يوجد غختالف بين الطرق التقليدية في تحميل التكاليف 

  .المباشرة
  ر المباشرة تحمل على المنتجات وفق الخطوات التاليةكأما التكاليف غي

  حصر وتقدير التكاليف الصناعية غير المباشرة -١
 .تخصيص وتوزيع عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة على مراكز التكلفة -٢

توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز االنتاج باستخدام احدى الطرق األربعة  -٣
 . الصفحات التاليةوالتي سيأتي توضيحها في

باستخدام معدالت ) المنتجات( تحميل تكاليف مراكز االنتاج على وحدات التكلفة -٤
 .ساعات العمل المباشر، المواد المباشرة، األجور المباشرة، ساعات دوران اآلالت(التحميل 

  .معالجة فروق التحميل -٥
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  Full Costing System:  التكاليف الكلية أو اإلجماليةريةنظ 2.1.4

ويقصد بالتكاليف الكلية كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة، المتغيـرة والثابتـة، أي كافـة               
أما التكاليف التسويقية واإلدارية فتحمل علـى        التكاليف اإلنتاجية تحمل على الوحدات المنتجة،     

 يـصير   جل النشاط الـذي   أ كل التكاليف حصلت من      أنالوحدات المباعة، وحجة هذا التحميل      
  .)٨٩،ص ١٩٨٥بلبع،( بتحملها كاملةملتزماً

دعو إلى تحميل جميع عناصر التكـاليف بتكـاليف الوحـدات           يلنظرية  اإلطار العلمي ل  أي أن   
حيث يـستوي فـي ذلـك    . المنتجة أي النشاط اإلنتاجي أو الوحدات المباعة، أي النشاط البيعي      

اليف الثابتة تساهم في تنفيذ النشاط اإلنتـاجي        ، وذلك ألن التك   التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة   
  ).١٢٦،ص١٩٩٩عشماوي،(حكمها في ذلك حكم التكاليف المنغيرة 

 أن نظام التكاليف الكلية هو األكثر استخداماً في الحياة العملية من قبل المنـشآت        ضويعتبر البع 
  الصناعية، 

 لنظـام التكـاليف   ها في العادة طبقـاً   وتجدر اإلشارة إلى أن القوائم المالية التي تنشر يتم إعداد         
فـي عمليـة تقـدير    تعتمـد  السلطات الضريبية الدول بما فيها األردن الكلية، وتعتمد كثير من     

  .)٤٦٤،ص ٢٠٠٣أبو نصار،(ضريبة الدخل على نظام التكاليف الكلية
يـام   لهذه النظرية فإن جميع عناصر التكاليف سواء ثابتة أو متغيرة هي ضـرورية للق              أي وفقاً 

  .بالعملية التصنيعية، وبالتالي فال بد من أن تتحمل كل وحدة منتجة بنصيبها من هذه التكاليف
، )المـواد المباشـرة  (فالوحدة المنتجة يجب أن تتحمل بالمواد الخام التي دخلت فـي تـصنيعها          

زء ، كما يجب أن تتحمل بج     )العمل المباشر (وبأجور العمال القائمين مباشرة على عملية التصنيع      
  .هالك اآلالت والصيانة وغيرهاإمن التكاليف الصناعية غير المباشرة مثل إيجار المصنع و

   )٨٤،ص ٢٠٠٢ فخروالدميلي،(:ويرى أنصار هذه الطريقة بأنها تتمتع بالمزايا التالية
تحميل جميع المصاريف الفعلية التي أنفقت على المنتجات طالما وأنها نشأت وسـاهمت     -١

 في عملية اإلنتاج 

تتفق هذه النظرية مع مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات وبالتالي فهي األقـدر علـى               -٢
 .تحديد نتيجة نشاط المشروع

ن سعر البيع للوحدة المنتجـة ال يقـل   إن هذه النظرية تتفق مع مبدأ التغطية حيث  أكما   -٣
ية في الفتـرة    بأي حال عن التكلفة اإلجمالية، وبالتالي فهي تساعد على تحديد السياسات السعر           

  .طويلة األجل
تحديد السياسات والخطط في الفترة طويلة األجل والمتعلقة بتطـوير اإلنتـاج وزيـادة               -٤

  .الطاقة اإلنتاجية



  ٣٢

 : ورغم المزايا التي ذكرت إال أن هذه النظرية تعرضت لكثير من اإلنتقادات منها

التالي فـإن متوسـط     أن نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة يتغير بتغير حجم اإلنتاج وب           .١
  .تكلفة الوحدة غير ثابت

التكاليف الثابتة ترتبط بتكلفة الطاقة اإلنتاجية، وتتعلق بعامل الزمن وال يمكـن ربطهـا       -٢
  .بشكل مباشر باإلنتاج

نتيجـة   عدم المقدرة على تحديد تكلفة المنتجات بشكل صحيح وخاصة في حالة تعددها،     -٣
  . قة في توزيع المصاريف الصناعية غير المباشرةالستخدام معدالت تحميل تقديرية وغير دقي

ختيار بين البـدائل    الال تساعد اإلدارة في تخطيط األسعار ورسم السياسات المختلفة وا          -٤
  .المتعددة في الفترة قصيرة األجل وفي ظروف الكساد والمنافسة الشديدة

تبر من قبيل    تع ، حيث تؤدي إلى تحميل نفقات الطاقة غير المستغلة على وحدات اإلنتاج          -٥
 .  وهذا بدوره يؤدي إلى تضخيم تكلفة المنتجات وعدم صحتها،الخسائر وليست النفقات

أن المعدل الشامل هو معدل إجمالي يؤدي إلى دمج األنواع المختلفة من عناصر التكلفة               -٦
 ).٨٤،ص٢٠٠٢فخر والدليمي،( غير المباشرة في رقم واحد وهذا أمر غير سليم

م تحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على وحـدات اإلنتـاج       في ظل هذه النظرية يت     -٧
بناء علـى أحكـام اجتهاديـة حيـث يتـأثر بـالرأي الشخـصي وال تـستند علـى أسـس                      

 ).١٢٩،ص١٩٩٩عشماوي،(علمية
 

 Direct Costing System  نظرية التكاليف المباشرة2.1.5

 ال تحمل عناصر التكـاليف  تحمل وحدات اإلنتاج بنصيبها من التكاليف المباشرة فقط، بينما      
غير المباشرة بجميع أنواعها سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو إدارية على وحدات المنـتج   

  .النهائي
  ).٩٩،ص١٩٩٩سالم،:(عتبارات أساسية أهمها مايلياوتستند هذه النظرية على عدة 

  .)إنتاجي، تسويقي، إداري، وتمويلي(تحليل عناصر التكاليف من حيث طبيعتها  -١
ربط  عناصر التكاليف السابقة بوحدات المنتج النهائي وتقسيمها تبعاً لذلك إلى تكـاليف               -٢

 .مباشرة وتكاليف غير مباشرة

 .تحميل التكاليف المباشرة فقط على وحدات المنتج النهائي -٣

يتم مقابلة التكاليف المباشرة لوحدات اإلنتاج باإليرادات الناتجة من بيعها والفـرق             -٤
 .تفائض اإليرادا

تحمل التكاليف غير المباشرة على حساب األرباح والخسائر، ويتم تغطيتهـا مـن              -٥
 .يراداتإلفائض ا



  ٣٣

يتم تقييم المخزون سواء من الوحدات التامة أو الوحدات تحت التشغيل علـى أسـاس                -٦
 .التكلفة المباشرة

شرة، وكما هو واضح فإن النظرية استطاعت أن تتغلب على صعوبة توزيع التكاليف غير المبا             
  .وسهولة حساب تكلفة المنتجات وتحقيق الثبات في نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف

الذي يرى أن النظرية تتفق مع المبدأ العام السائد فـي           ) ١٨٢،ص٢٠٠٥حسن،(وهذا يتفق مع    
مجال تبويب التكاليف حيث أن التكاليف المباشرة هي تكاليف أولية يجب أن يـتم التأكـد مـن                  

ميز هذه النظرية بالسهولة في التطبيق عند تحديـد تكـاليف الوحـدات المباعـة               تغطيتها، وتت 
  .والمنتجة

هـا الكثيـر مـن اإلنتقـادات        يلإو يعتري هذه النظرية الكثير من القـصور لـذلك وجهـت             
  -:)١٠٠،ص١٩٩٩سالم،(منها
أن تحميل التكاليف غير المباشرة على حساب األرباح والخسائر ما هو إال تهرب مـن                -١

  . معالجتها، وال تعتبر حالً لهاكيفية
ربـاح  ألكذلك تقييم المخزون السلعي بالتكاليف المباشرة فقط يؤدي إلى تضليل في قيمة ا     -٢

  .المحققة، ألن التكاليف غير المباشرة ستتحمل على الوحدات المباعة
ربـاح  ألأن تحميل التكاليف غير المباشرة على أنها أعباء عامة ترحل جميعها لحساب ا          -٣

ائر يلغي تماماً فكرة التقسيم الوظيفي لعناصر التكاليف، بما ال يمكن إدارة المشروع مـن           والخس
  .قياس تكلفة الوظائف األساسية للمشروع وبالتالي الرقابة عليها عند المنبع

أن هذه النظرية ال تمكن من تحديد التكلفة السليمة لوحدات ) ١٨٣،ص٢٠٠٥حسن،(ويضيف 
 بما يخصها من التكاليف غير المباشرة، كذلك وجود األسس التي المنتج نظراً لعدم تحميلها

يمكن االعتماد عليها في تحديد التكاليف غير المباشرة يضحدالرأي القائل بوجود صعوبات في 
  .تحميل مثل هذه التكاليف

 غير صحيح اًويتفق الباحث مع كل من الباحثين السابقين، في أن هذه النظرية تعطي تقييم
ر المدة، كما أنها ال تمكن من تحديد التكلفة السليمة للمنتج ألنه يوجد تكاليف استفاد لمخزون آخ

  .المنتج منها وقد تم تجاهلها
  

  Variable Costing System: التكاليف المتغيرة أو الحديةرية  نظ 2.1.6
 نفقة تحمل تكلفة فترة، أي تعتبرهي التكاليف الصناعية الثابتة أن يقوم هذا النظام على اعتبار 

بالكامل على قائمة الدخل وبغض النظر عن عدد الوحدات المنتجة أو المباعة، أما بالنسبة 
للتكاليف الصناعية المتغيرة والتي تتألف من المواد المباشرة والعمل المباشر وتكاليف التصنيع 

 االنتهاء بعد نتاج تحت التشغيل عند صرفها لإلنتاج، ثم يتم تحميلهاإ علىغير المباشرة فتحمل 



  ٣٤

 يجري تحويل الجزء الخاص بالبضاعة المباعة من التصنيع إلى البضاعة تامة الصنع ، وأخيراً
 فيتم إظهاره )مخزون آخر المدة(أما الجزء المتبقي من البضاعة. كمصروف إلى قائمة الدخل

أبو (ة الثابتة بالتكاليف الصناعية المتغيرة فقط دون التكاليف الصناعينية ويكون محمالًابالميز
  .)٤٦٧،ص ٢٠٠٣نصار،

وتتمشى هذه النظرية مع الفرض العلمي القائل بأن البند المتغير يبدأ مع النـشاط ويـستمر                
باستمراره و ينتهي بانتهائه، وهو بذلك يبتدئ من نقطة الصفر مع صـفر اإلنتـاج ويرتفـع     

  . خطه من هذه النقطة مع أول وحدة من النشاط

ن تطبيق هذه النظرية يعتمد على مجموعة من األسس والتـي           أ) ١٩٣،ص٢٠٠٥حسن،(ويرى
  :تم اإلعتماد عليها في تحديد تكلفة الوحدات المنتجة والمباعة وهي

  .تحميل الوحدات المنتجة بالتكاليف الصناعية المتغيرة -١
يدخل في تحديد تكلفة المبيعات كل من التكلفة الصناعية  المتغيرة للوحـدات              -٢

 .سويقية وكذلك التكلفة التسويقية غير المباشرة المتغيرةالمباعة والتكلفة الت

يحسب مجمل الربح بالفرق بين إيراد المبيعات والتكلفة المتغيـرة للوحـدات             -٣
 .المباعة

أما صافي الربح فهو عبارة عن مجمل الربح مطروحاً منه التكاليف الصناعية             -٤
 .والتسويقية الثابتة، وكذلك التكاليف االدارية

مـضافا  ) صناعية وتسويقية(لمنتجات على أساس التكاليف المتغيرة يتم تسعير ا   -٥
 .إليها هامش الربح

  .عند تساوي التكاليف المتغيرة مع إيرادات المبيعات تتحقق مبيعات التعادل -٦
ويختلف كل من نظام التكاليف الكلية والمتغيرة في طريقة عرض قائمة الدخل، حيـث تظهـر                

 منها التكـاليف الـصناعية     ف المتغيرة مبتدئة بالمبيعات مطروحاً     لنظام التكالي  قائمة الدخل طبقاً  
المتغيرة والخاص بالبضاعة المباعة والمصاريف اإلدارية والبيعية المتغيرة لنصل إلى إجمـالي         

ثم تطـرح كامـل التكـاليف الـصناعية الثابتـة          . هامش المساهمة أو ما يسمى بالربح الحدي      
  .تة الخاصة بالفترة لنصل إلى صافي الربح أو الخسارةوالمصاريف البيعية واإلدارية الثاب

نتقادات التي وجهت إلى نظرية التكاليف الكلية، وخاصة في فترة الكساد العالمي عـام              لالنتيجة  
ظهرت الحاجة إلى ضرورة دراسة العالقة بين عناصر التكلفة وحجم اإلنتاج وتبويـب       ،١٩٣٠
 متغيرة ولقد نشرت هذه الدراسـة بالفعـل فـي مجلـة              إلى نفقات ثابتة ونفقات    ستناداًإالنفقات  

ـ    ١٩٣٦محاسبي التكاليف في الواليات المتحدة األمريكية عام         ن هـاريس   ا لالقتـصادي جوناث



  ٣٥

 لنظرية جديدة عرفت بنظرية التكاليف المتغيرة وقد سميت هذه النظرية بنظريـة             تتضمن أسساً 
  :التكاليف المتغيرة حيث تقوم على األسس التالية

سة العالقة بين عناصر التكاليف المختلفة للمشروع وحجم اإلنتاج وتقسيم هـذه            درا -١
تكاليف متغيرة حيث تتغير مع تغير حجم اإلنتاج، وتكاليف ثابتة حيث            العناصر إلى نوعين  

  .ةأترتبط بالطاقة اإلنتاجية المتوفرة في المنش
النفقات الثابتة أعبـاء    اعتبار النفقات المتغيرة فقط من مكونات تكلفة اإلنتاج، بينما           -٢

  .زمنية يتم فصلها وتحميلها في نهاية الفترة المحاسبية على حساب األرباح والخسائر
تقويم مخزون اإلنتاج سواء التام أو غيـر التـام آخـر الفتـرة بتكلفـة اإلنتـاج                   -٣

  .) ،ص٢٠٠٣أبو نصار،(المتغيرة
  : هذه الطريقة بأنها تتمتع بالمزايا التاليةوويرى مؤيد

التكاليف الثابتة زمنية ويجب استنفاذها خالل الفترة المحاسبية التي نـشأت فيهـا لـذلك                أن   -
يجري تحميلها بالكامل على حساب األرباح والخسائر دون تحميلها على تكلفة المنتجات وتكلفة             

  .المخزون غير المباع آخر الفترة
سائر فإنهـا تعفـى   طالما أن المصاريف الثابتة تحمل بالكامل على حساب األرباح والخ        -

 من وضع معدالت تحميل حكميه لتوزيع المصاريف الصناعية غير المباشرة الثابتة            اإلدارة نسبياً 
  .على تكلفة المنتجات المختلفة

 كما أن فصل التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة يساعد اإلدارة في عملية التخطـيط وإعـداد                -
  .خاذ القرارات اإلدارية المناسبةالموازنات التخطيطية والرقابة وتحديد األسعار وات

 ثبات متوسط التكاليف خالل الفترات الزمنية المختلفة بفرض ثبات مـستوى الكفايـة              -
 .اإلنتاجية حيث أن التكلفة المتغيرة بالنسبة لوحدة اإلنتاج تكاد تكون ثابتة

تمكن االدارة من إتخاذ االجراءات التي من شأنها تخفيض التكالف المتغيـرة، وكـذلك               -
تطبيق هذه النظرية يوفر قاعدة راسخة من بيانات التكاليف التي يمكن أن تعتمد إدارة المنـشأة                

  ).١٩٥،ص٢٠٠٥حسن،(في إجراء العديد من الدراسات االقتصادية والمالية
  :نتقادات التي وجهت لهذه النظرية فهيإلأما ا

 اإلنتاج وقد تكـون     جلأعلى الرغم من أن التكاليف الثابتة زمنية إال أنها قد نشأت من              -
نتيجة الستخدام أحد عوامل اإلنتاج مثل أعباء االستهالك لألصول الثابتة، لذلك البد من اعتبار              

  . من تكلفة اإلنتاجبعض النفقات الثابتة جزءاً
  . يجب تحميل األعباء الثابتة على تكاليف اإلنتاج وكحد أدنى بنسبة الطاقة المستغلة -
ات الثابتة والمتغيرة وذلك لوجود بعض المـصاريف التـي           صعوبة التمييز بين المصروف    -

  .تأخذ شكل شبة المتغيرة مثل مصروفات الصيانة



  ٣٦

 ال يمكن االعتماد على هذه الطريقة في أغراض التخطيط والرقابة ووضـع األسـعار           -
 .واختيار السياسات البديلة خالل الفترة طويلة األجل

 
  Absorption Costing System التكاليف المستغلة ريةنظ  2.1.7

 أبـو  ( ويـرى   عند معالجة التكاليف الثابتة ،ةالسابقالنظريات  بين  وسطاًالًيعتبر هذا النظام ح   
 أن نظام التكاليف المستغلة هو امتداد لنظام التكـاليف الكليـة            )٤٨٠-٤٧٩،ص  ٢٠٠٣،نصار

ـ   . حتى أن البعض يعتبرهما نظام واحد  ع الطاقـة  ففي حالة تساوي عدد الوحـدات المنتجـة م
 في عملية إعداد قائمـة الـدخل        ن متماثلين تماماً  اة، فإن النظامين يكون   أالتشغيلية المتاحة للمنش  

وتقييم مخزون آخر المدة، حيث تحمل الوحدة المنتجة بنصيبها من التكاليف الصناعية المتغيـرة   
  .والثابتة

متاحة فإن ذلك يـؤدي إلـى       قل من الطاقة التشغيلية ال    أ كون عدد الوحدات المنتجة      أما في حال  
االختالف بين النظامين في طريقة احتساب حصة الوحدة المنتجة مـن التكـاليف الـصناعية               

 لنظام التكاليف الكلية فإن حصة الوحدة من التكاليف الثابتة تتغيـر بتغيـر حجـم            فطبقاً .الثابتة
يادة عدد الوحدات   نخفاض عدد الوحدات المنتجة وتنخفض عند ز      إ ةاإلنتاج، حيث ترتفع في حال    

  .المنتجة سنوياً
ـ     لمستغلة فإن حصة الوحدة م    لنظرية الطاقة ا   أما طبقاً   ثابتـة   ىن التكاليف الصناعية الثابتة تبق

على الرغم من التغير في عدد الوحدات المنتجة، مع تغيرها في حالـة التغيـر فـي إجمـالي                   
ة لكامـل الطاقـة اإلنتاجيـة       ألمنش عدم استغالل ا   وفي حال . صناعية الثابتة السنوية  التكاليف ال 

نحراف حجم اإلنتاج،   احراف غير مفضل يطلق عليه      نالالمتاحة أو المخطط لها فإن ذلك يؤدي        
ة وعدم قدرة اإلدارة على اسـتغالل الطاقـة         أ للطاقة المتاحة للمنش   اًحراف هدر إلنويعتبر هذا ا  

ـ           نحـراف حجـم غيـر      اد  المتاحة لديها ويجري تحميله لقائمة الدخل كمصروف فترة تحت بن
  .مفضل
أن نظرية التكاليف المستغلة تعتمد بـصفة أساسـية        ) ٩٨-٩٧حسبو، بدون تاريخ، ص     (وذكر  

لى تكاليف متغيرة وتكـاليف ثابتـة     إعلى نظرية التكاليف الحدية في تصنيفها لعناصر التكاليف         
طاقـة المـستغلة فـي      مع تحميل وحدة المنتج بالتكلفة المتغيرة وبنصيبها من التكاليف الثابتة لل          

ما غير المستغل فيعتبر تكاليف فترة يحمل على حساب األربـاح والخـسائر، حيـث                أ اإلنتاج،
  .يخصم من مجمل الربح

عـدل النظريـات    أأن نظرية التكاليف المستغلة     ) ١١٥،ص  ١٩٨٥، بلبع ( بلبع وآخرون    ىوير
  :ك بما يلي ذلالتحميلية ويؤيد استخدامها في جميع القطاعات واألنشطة  معلالً

  . مع مبدأ االستفادةاتفاقها  -١
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 مـع تغيـر      أو صغراً  طالما أن الجزء المستغل من الطاقة القصوى المتاحة يتغير كبراً          -٢
، فإن الجزء من التكاليف الثابتة الذي يقابـل الجـزء المـستغل    حجم النشاط الفعلي زيادة ونقصاً 

مر ينتهي في مجموعـة بـأن الحجـم          وعلى ذلك فإن األ     أو هبوطاً  ، صعوداً  متغيراً يكون أيضاً 
المحقق من النشاط يتحمل بمجموعة من تكاليف متغيرة منها تلك التكاليف المتغيـرة المعروفـة               

  .أصال وذلك الجزء من التكاليف الثابتة الذي يقابل القدر المستغل من الطاقة
تتمشى مع نظرية مرونة التكاليف وفلـسفة نظريـة التكـاليف           أن  النظرية  استطاعت   -٣

 والتي تتأثر بحجمه    ،بالتكاليف الخاصة به  إال  ال  فعالمتغيرة ومضمونها في أن النشاط ال يتحمل        
كذلك استطاعت أن تتمشى مـع فلـسفة   . في إطار مسئوليته عن هذه التكاليف      أو صعوداً  هبوطاً

ط نظرية التكاليف الكلية في عدم إهمال التكاليف الثابتة كلية وفي االعتراف بها كتكاليف للنـشا              
  .وليس كأعباء عامة على الشركة

 في النشاط وتعيين الجـزء مـن         تقتضي هذه النظرية دقة قياس الطاقة المستغلة فعالً        -٤
ـ     .التكاليف الثابتة المقابلة لهذا الجزء المستغل       بدقـة الفـصل بـين        الًباإلضافة إلى القيام أص

  . المتاحةالتكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة التي تتعلق بالطاقة القصوى
حيث يدخل في حجم االستغالل أوقـات       .٤تقتضي هذه النظرية تعريف مفهوم االستغالل      -٥

  .التوقف واألعطال المؤقتة التي تفرضها الظروف الطبيعية للعمل
ـ   لهذه النظرية فإن المخزون السلعي يقيم بالت   تبعاً -٦  ىكاليف المستغلة الخاصة بـه ، ومعن

 إلـى لثابتة يسمح بجرده مع هذا المخزون السلعي وترحيله        من التكاليف ا    محدوداً ذلك أن جزءاً  
األول وهو  : في حين أن الجزء الباقي من جملة التكاليف الثابتة يتكون من شقين           . الفترة القادمة 

ما تحملت به الوحدات المباعة من النشاط في مقابل القدر الذي استغله من الطاقـة القـصوى                 
لتكاليف المستغلة لهذه الوحدات المباعة من إيراداتهـا،        المتاحة، وقد خصم  هذا الجزء ضمن ا       

 علـى   أما الشق اآلخر فيمثل الجزء غير المستغل من الطاقة القصوى المتاحة ويكـون عبئـاً              
  .صافي األرباح والخسائر

مة فهي ال تنقل الجزء غير المـستغل        ءكثر النظريات مال  ألذلك تعتبر نظرية التكاليف المستغلة      
 على عاتق المستهلكين عند تحديد أسعار السلع الضرورية، وكذلك فهي           ابتة عبئاً من التكاليف الث  

تسمح بإبراز بند جديد في القوائم حيث يظهر األعباء المقابلة لعدم االستغالل الكامل للطاقـات               
اإلنتاجية المتاحة وهي الطاقات العاطلة أو الفائضة التي تحتاج إلى دراسة وافيـة السـتيعابها               

دة منها ومراعاة ذلك عند إعداد المخططات الجديدة، ومن ناحية أخـرى فهـي تبـرز               واالستفا

                                                        
من الطاقة القصوى الذي تستلزمه بصفة ضرورية العمليات المقررة لتحقيق  االستغالل يتضمن ذلك الحجم ٤

 . حجم النشاط المطلوب طبقا لألصول الفنية والظروف التنظيمية السائدة
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نحراف عن البرنامج المخطط إذا ما كان هذا البرنامج المخطط يسعى لالسـتغالل الكامـل               الا
  . للطاقة

  )٢٠٠٢فخر والدليمي،(ومع كل المزايا التي ذكرت فقد تعرضت هذه النظرية للمآخذ التالية
طاقة اإلنتاجية والبيعية المستغلة وغير المستغلة في كل مركز مـن    صعوبة قياس ال   -١

  .مراكز اإلنتاج والبيع المختلفة وتغير مستوياتها من فترة ألخرى
  .تؤدي إلى تحميل مخزون آخر المدة بالمصاريف الثابتة بنسبة الطاقة المستغلة -٢
دائل المختلفـة فـي   ال تساعد على التخطيط والرقابة وتحديد األسعار والمفاضلة بين الب    -٣

  .الفترة قصيرة األجل

ورغم أن الدكتور بلبع قد تبنى هذه النظرية ودافع عنها دفاعاً شديداً إال أن الباحث يتفـق مـع                   
الباحثين في أنه الزال يعتري هذه النظرية النقص في التحميل الـدقيق لقيمـة المنـتج نتيجـة              

  .اج ومستوى البيعلصعوبة قياس الطاقة المستغلة في كل من مستوى اإلنت

ويؤكد الباحث على أن مجمل الربح يختلف باختالف نظريات التكاليف المتبعـة، أمـا صـافي        
  .الربح فال يتغير في النظريات األربعة التي ذكرت

  : الموجهة إلى نظريات التكاليف التقليديةواالنتقادات أوجه القصور 2.1.8
التكاليف غير المباشرة جزءاً من تكلفـة المنـتج،         فنظام التكاليف المستوعبة أو اإلجمالية يعتبر       

لذلك تتم مراعاتها في تقويم تكلفة المبيعات وتقويم المخزون السلعي بما يتالءم ومتطلبات إعداد              
 ولكن يؤخذ على هذا النظام أن عملية تخـصيص التكـاليف غيـر              ،التقارير المالية الخارجية  

ب والنتيجة ، بل توزع بطريقة اجتهاديـة تحكميـة       مباشرة على المنتج ال تتم وفق عالقة السب       ال
تكاليف غير دقيقة ، تؤدي     وبيانات  الحصول على   ، مما يؤدي إلى     هير موضوعي غ فهيوبالتالي  

قرارات إدارية خاطئة، خاصة في مجال تسعير المنتجات والدخول في المناقصات وتحديـد      إلى  
  .مزيج المنتجات

مباشرة إلى جزء متغيـر يـدخل   الية فإنه يقسم التكاليف غير أما نظام التكاليف المتغيرة أو الحد    
لى جزء ثابت يدخل في تكلفة الفترة ويقفل في قائمة الـدخل، وتـتم هـذه                إ و ،في تكلفة المنتج  
ولكن يؤخذ  .  بأنها تخدم اإلدارة في اتخاذ القرارات ، خاصة في األجل القصير           المعالجة اعتقاداً 
ر التكاليف الثابتة رغم ازدياد نـسبتها وأهميتهـا فـي البيئـة             ه يتجاهل تأثي  أنعلى هذا النظام    

، مما يجعل تجاهلها يؤدي إلى معلومات تكاليف غيـر مالئمـة             المعاصرة الصناعية واإلدارية 
  .التخاذ القرارات في األجل الطويل
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ـ               دة وهناك من الدراسات التي نادت بتعديل نظام التكاليف التقليدي، وذلك بأن تحلل التكلفة العائ
 تكلفة متغيرة وثابتة، وأن تحمـل لمراكـز اإلنتـاج باسـتخدام             إلىلمراكز الخدمات اإلنتاجية    

  ):٥٠٢،ص ١٩٩٦الوابل والجبالي،(معدالت التحميل التحليلية وذلك كما يلي

 باالعتماد على الطاقة    يحساب معدالت التحميل للجزء المتغير من تكلفة المركز الخدم         -
  .الفعلية لهذا المركز

 معدالت التحميل للجزء الثابت من تكلفة المركز الخدمي باالعتماد على الطاقـة             حساب -
 علـى الطاقـة المتاحة،عنـد       واالعتمادالفعلية لهذا المركز عند استخدام مدخل التكلفة الكلية،         

 .استخدام مدخل التكاليف المستغلة

 أدى إلـى  ٥)GAAP(ةن استخدام نظام محاسبة التكاليف لمجرد التوافق مع المبـادئ المحاسـبي         إ
زيادة واستفحال المشاكل عند استخدامه في أعمال التشغيل اليومية وتحديد التكلفة الخاصة بهـا              

  ).١٢،ص٢٠٠٤الداعور،(

تحول تكلفة العمل المباشر وغالبية التكاليف غير المباشرة في ظل بيئة التصنيع الحديثـة ونظـم     
 :اإلنتاج اآللية إلى تكاليف ثابتة وذلك لسببين

  .تحول العمليات اإلنتاجية من العمل اليدوي إلى العمل اآللي    -أ
 انخفاض نسبة تكلفة العمل المباشر إلى إجمالي التكاليف، بحيث أصبحت تمثل نسبة  -ب

 .بسيطة من إجمالي التكاليف وذلك عما كانت عليه من قبل في السنوات الماضية

 أما  عية هي التي تحمل على المنتج فقط،       الصنا كذلك فإنه في ظل الطرق التقليدية فإن التكاليف       
 فجميعها تعامل على أنها مصاريف فترة، وال تحمل على          اإلداريةمصاريف البيع والمصاريف    

تكلفة المنتج، على الرغم أنه هناك الكثير من المصاريف غير الصناعية هي أيضاً جـزء مـن                 
  ).Garrison, Noreen, 2000,p.322 (اإلنتاج

 أن مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة ال تكمن في استخدام معدالت التحميل             ويرى الباحث 
 ن متوسط تكلفة الوحدة يتغير من فترة ألخـرى تبعـاً          إ إذ    وال يشكل ذلك حالً    ،التحليلية فحسب 

نكماش، وذلك الختالف معـدالت التحميـل وبالتـالي        الللوضع االقتصادي وفترات االزدهار وا    
 على هذه البيانات في اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة والمتعلقة بتقـويم            يضعف عملية االعتماد  

  .األداء والتسعير
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  لخاتمة ا2.1.9 
  مما سبق نخلص إلى أن هناك مدخلين لتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على الوحدات             

مدخل الحديث وهو    وال ، في المبحث األول   هخل التقليدي والذي تم التعرف علي      هما المد  المنتجة،
  . حيث سيتم توضيحه في المبحث التالي )ABC(التكاليف المبنية على أساس األنشطة مدخل 

فالمدخل التقليدي هو مدخل المحاسبة على أساس المنتجات، حيث يـرتبط بالبيئـة الـصناعية               
ميكنـة  نخفاض درجة الإالتقليدية التي تتصف بكثافة استخدام العنصر البشري في أداء النشاط، و 

  ).٣٣٥،ص ٢٠٠٠محمد وآخرون،( من األموراألمر الذي يعني كثيراً
 مـا   حيث يقصد به نسبة كل مجموعة رئيسية إلى إجمالي التكاليف وغالباً          : هيكلة التكلفة  -١

أي أن نسبة التكاليف المباشرة تفوق نـسبة التكـاليف غيـر             يكون في صالح التكلفة المباشرة،    
  .مباشرةال
 مـن   الً التركيز على العنصر البشري بد     إلىيرجع  وحجم اإلنتاج   نخفاض النسبي في    إلا -٢

  .اآللة
  . أي عدم وجود تنوع في المنتجات،نخفاض النسبي في تشكيلة اإلنتاجإلا -٣

ن كانت مالئمة في ظل منتجات      إويرى الباحث أن الطرق التقليدية تمتاز بالسهولة والوضوح، و        
 كمـا  .ات متعددة وفي ظل تقدم تكنولوجي مستمر     قليلة إال أنها قد ال تكون مالئمة في ظل منتج         

أن ما جاءت به لمعالجة مشكلة تخصيص وتوزيع التكاليف غير المباشرة على وحدات اإلنتـاج         
  . فيما سبقجنبها النقد الذي تم االشارة اليهمن الكمال الذي ي

التكاليف غيـر  لذلك يرى الباحث أنه ال بد من التوجه إلى استخدام أنظمة تكاليف جديدة تعتني ب              
نتاج الحجم الكبير، والتنوع في المنتجات، وهذه من شأنها أن تؤدي بـدورها إلـى              االمباشرة، و 

شـارة  إل، وتجنب اإلنتقادات التي تم ا     اتخاذ قرارات رشيدة  توزيع دقيق للتكاليف غير المباشرة و     
 عدم وجـود    إليها، والتي تركزت في قصور المعلومات التي توفرها تلك الطرق لإلدارة بسبب           

ه هذه الوحدات من موارد، وكذلك عـدم        سببية بين وحدة النشاط وما استنفدت     أو ضعف عالقة ال   
دقة قياس تكلفة وحدة النشاط نتيجة عدم ارتباط التكـاليف الموزعـة والمخصـصة بـالموارد           

   .المستخدمة في النشاط 
  

خدم الطـرق التقليديـة     كات تـست  وقد أثبتت الكثير من الدراسات أنه ال زال العديد من الـشر           
) UK(عند حساب تكلفة وحدة المنتج، وفي دراسة في المملكـة المتحـدة           ) التكاليف المعيارية (

  .أدناه) ١(والواليات المتحدة وإيرلندا واليابان وسويسرا كما هو موضح في الجدول رقم 
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  )١(جدول رقم 
  ة المنتجتطبيق النظم التقليدية عند حساب تكلفالشركات التي يوضح نسبة 

  %نسبة التطبيق  الدولة  الرقم 
  ٨٦  ) الواليات المتحدة   -١
  ٨٥  إيرلندا  -٢
  ٧٦  )UK(المملكة المتحدة   -٣
  ٧٣  سويسرا  -٤
  ٦٥  اليابان  -٥

  
   Horngren et al., 2000, p.226: المصدر

وكما هو موضح في الجدول فإن هذه الدول تستخدم وتطبق بنجاح النظريات التقليدية في 
في % ٨٥، % ٨٦شآتها الخاصة، حيث بينت أن نسبة التطبيق في الواليات المتحدة هى من

  . في المملكة المتحدة وهكذا% ٧٦إيرلندا و
ومن خالل ما هو موضح في الجدول أعالة يؤكد أن الطرق التقليدية ال زالت مالئمة للتطبيق 

   .ومناسبة لعملية احتساب تكلفة المنتج
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  نياالمبحث الث
   األنشطةالتكاليف المبني على أساسنظام 

 Activity Based Costing (ABC) 
  
  

 مقدمة 2.2.1

 نشأة وأسباب ظهور نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة 2.2.2

 مفهوم نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة 2.2.3

 ة التحول نحو نظام التكاليف حسب األنشطعلى التي شجعت العوامل 2.3.4

 عليها مدخل المحاسبة عن التكلفة على يقوم األساسية التي الفروض 2.2.5
 أساس النشاط

  المبنية على األنشطةالتكاليف تطبيق نظام خطوات 2.2.6

 الخدمية المنشآت التكاليف المبنية على األنشطة في كل من أنظمة 2.2.7
 والتجارية

 بنية على األنشطة التكاليف المنظام التي يحققها مزايا ال2.2.8

   على األنشطةة عيوب استعمال نظام التكاليف المبني2.2.9 
 أوجه اإلختالف بين المدخل التقليدي والمدخل الحديث لتحميل 2.2.10

 التكاليف الصناعية غير المباشرة

  نظام األنشطة في الممارسات العملية٢,٢,١١

   مفهوم اإلدارة على أساس األنشطة ٢,٢,١١,١
  دارة على أساس األنشطة اإل أهداف ٢,٢,١١,٢
 ABC & ABM الفرق بين نظام ٢,٢,١١,٣

   الموازنة على أساس األنشطة2.2.11.4



  ٤٣

   مقدمة2.2.1
تطلب من الشركة التمتع بالعديد من المزايا، لعل من أهمها األسـعار            ي المنافسة   مجالن دخول   إ

ف هذه المنتجات مما يؤمن سرعة الحـصول        االختيار الدقيق لمنافذ تصري   والمالئمة لمنتجاتها،   
  .على العوائد المتأتية من عمليات البيع بأقل حد ممكن من المخاطر

وهذا يعتمد على جودة المنتج من ناحية وقدرة اإلدارة على اتخاذ القرار المناسب لمنتجاتها فـي      
ج بأقصى قدر من     يتطلب نظام تكاليف يؤمن دقة احتساب تكلفة المنت        ه هذا بدور  ،الوقت المناسب 

  . إضافة إلى تأمين كامل المعلومات المتعلقة بالمنتج في الوقت المناسبه،الدق
ن االستمرار في استخدام الطرق التقليدية في احتساب التكاليف في ظـل التوسـع واالهتمـام                إ

 بإجمـالي التكـاليف بـسبب    نخفاض نسبة استخدام التكاليف المباشرة قياساً  ابالمراكز الخدمية و  
 والتقدم السريع الذي شهده علم الحاسوب والذي دخل كـل مجـاالت   ٦لتطور الكبير في المكننه   ا

المصنع لم يعد يؤمن لإلدارة ما تحتاجه من بيانات يمكن استخدامها بفاعلية التخـاذ قـرارات                
 لقصوره في دقة تحميل التكاليف غير المباشرة العتماده كثيـراً علـى التقـدير               المنافسة نظراً 

  . هذا إضافة إلى ازدياد تعقيد تطبيق هذا النظام كلما تنوعت التكاليف غير المباشرة،يالشخص
فلقد طُّور نظام التكلفة حسب األنشطة لمواجهة المشكالت الناجمة عن عمليات استخدام الطرق             

الجبـالي  (التقليدية في المننشآت الحديثة والتي تتميز باالستخدام الكثيـف لتكنولوجيـا اإلنتـاج      
  ). ٤١،ص١٨٨٩وفرج،
الحقيقة أن زيادة مستويات التكنولوجيـا فـي الـصناعة          ) "١٧٥،ص٢٠٠٢عيد وعبداهللا، (وذكر

  ".يجعل نظم محاسبة التكاليف التقليدية متقادمة
األنشطة لما يـوفره  أساس نظام التكاليف المبنية على لالتحول    إلى بالمهتمين   كل هذا كان دافعاً   

كاليف والتي تعتبر من العوامل المهمة في مساعدة الشركة ليس          من دقة وسرعة في احتساب الت     
فقط بإعداد تقارير التكاليف بل وحتى في إعادة النظر بتسعير منتجاتها وربـط هـذه األسـعار           

  .بحجم الطلب والمنافسة
 استطاع أن يتغلب على المصاعب و أن يوفر طريقة قياس شفافه سـهلة فـي                ABCن نظام   إ

، ه  يحث على إيجاد قاعدة بيانات  لدمج مميزات معينه لطلبات معينـه    أنو،  التطبيق و التحديث  
  .(Kaplan&Anderson,2004)أو زبائن، وعمليات

دفـع الكثيـر مـن    والذي سيتم التعرف عليها الحقاً   ABCفوجود العديد من المزايا في نظام 
صـل إلـى تكـاليف دقيقـة      من التكاليف التقليدية ومن هذه المزايا التوالمنشآت الستعماله بدالً 

                                                        
  .امل البشري إلى االعتماد على اآللة تغني التحول من االعتماد إلى العه المكنن٦



  ٤٤

للمنتجات المختلفة وتحسين الرقابة على التكاليف غير المباشرة باإلضافة إلى اتخاذ القـرارات             
  . اإلدارية المناسبة كالتسعير وما شابه

والتي بدورها تساعد اإلدارة في     معلومات  الفضل  أن نظام التكاليف المبني على األنشطة يزود ب       إ
 فاستخدام ساعات   . القوة والضعف التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة        تفهم نظام المنافسة ونقاط   

العمل المباشرة ال تعتبر المقياس الجيد الذي يسبب التكلفة الحديثة فـي األقـسام ذات األتمتـة                 
  .(Horengren et al.,1996,P.502)العالية

 بـد مـن      في الماضي، ولكن هناك عوامل أساسـية ال        ABCويرى كوبر أنه تم تطبيق نظام       
  : توافرها أو أنها تؤثر في اختيار نظام التكاليف الذي يطبق داخل الشركة وهى

 Cost of Measurmentتكاليف القياس  -١

فاستخدام مقاييس ذات جودة عالية في قياس تكلفة المنتجات ينعكس على تكلفة هذا النظام حيث               
  .يزيد من تكاليف الحصول على معلومات الزمة لتطبيق النظام

 Cost of errorsاليف األخطاء تك -٢

  .وهي الناتجة عن اتخاذ قراراتن خاطئة متعلقة بالمنتجات
 The Diversity of the company products تنوع المنتجات  -٣

حيث تنوع المنتجات وتعددها يؤدي إلى اختالف استهالك هذه المنتجات من مـوارد الـشركة               
  ).Cooper, 1988, pp. 41-48(اشرة سواء كان مواد خام أو عمالة أو تكاليف غير مب

ن نظام التكاليف المبني على األنشطة يمنح اإلدارة المعنية بـصيرة إلـى هياكـِل التكـاليف                 إ
وكنتيجة فإن اإلدارة يمكنهـا أن تتخـذ قـرارات سلـسلةَ            .  لصناعة وبيع المنتجات المتنوعة   

  .(Horengren et al.,2002,P.345)المنتجات والتسعير
تُؤدي نظـرةُ  .  عن النظرة التقليدية ببؤرتها األساسية على النشاطاتABC نظام  وتختلف نظرة   

  (Horengren et al.,2002,P.356)  إلى نتائج نموذجية فيABCنظام 
 ١ - التقليدية النظرة نم معتكلفة غير مباشرة أكثر تَج   
  . موجهات تكلفة أكثر تستخدم لقواعد لتخصيص التكلفة -٢
 .للمتغيرات غير المالية كقواعد لتخصيص التكاليف ر تكراراًستعمال أكثا -٣

نه في ظل تكاليف األنشطة أنه باإلمكان أن تحمل التكاليف الصناعية المباشـرة             إكما  
وغير المباشرة على المنتج النهائي ، وكذلك هناك بعض المصاريف الـصناعية مـن      

  ).Garrison,Noreen, 2000,p.322.(المحتمل أن ال تحمل على تكلفة المنتج
ات اإلنتـاج بالتكـاليف   دفلم تعد ساعات العمل المباشر أو األجور المباشره مالئمة لتحميل محد      

غير المباشرة،ألن تزايد االعتماد على االالت يؤدي الى استخالص معدالت مبالغ فيها ما ينتج              
  ).٢٢٥،ص ١٩٩٩حسين وعلي،(عنه



  ٤٥

الي عدم الدقة في تحديد تكاليف اإلنتـاج        عدم تحميل دقيق للتكاليف غير المباشرة وبالت       -١
  .وتسعير وحداتة

 .معلومات غير موضوعية وبالتالي تؤثر على اتخاذ القرارات -٢

 .جراء رقابة على بنود التكاليف غير المباشرةإصعوبة  -٣

لذلك فإن استخدام ساعات العمل المباشر فقط كأساس لتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة             
قل من التكاليف الواجب أن يتحملها، فـإن تحميـل األوامـر            أ األوامر بتكلفة    لى تحميل إيؤدي  

ساس مدى استفادتها من األنـشطة المـسببة        أبتكلفتها من عناصر التكاليف غير المباشرة على        
-٢١١،ص٢٠٠٤حـسين، .(لوجود هذه التكاليف يساعد على التحديد الدقيق لتكاليف المنتجـات  

٢١٢.(  
 التكاليف المبني على األنشطة يجب أن يدعم بقوة من اإلدارة العليـا             ن نجاح تطبيق نظام   إكما  

ولية الفريق الوظيفي باإلضافة إلى دائرة الحـسابات        ؤوكذلك تصميم وتطبيق هذا النظام هو مس      
)Garrison,Noreen, 2000,p.324.(  

ارتبـاط   ويرى الباحث أن النظام المقترح بإمكانه أن يتغلب على مثل هذه المشكالت من خالل         
 التكاليف غير المباشرة بنشاط محدد، وذلك باستخدام مسببات التكلفة التي تعتبر حلقة الوصل ما             

  .بين األنشطة والمنتجات
  

  نظام التكاليف المبنية على األنشطة نشأة وأسباب ظهور  2.2.2
ترجع الدراسة األكاديمية األولى لمدخل نظام تكـاليف األنـشطة الـى الدراسـة التـي قـام                  

حيث يعتبر أول من تناول فكرة نظام التكاليف على أساس النشاط فـي             ،  )Staubus,1971(هاب
، حيث قام بدراسة النقاط األساسية التي يقوم عليها نظـام محاسـبة             ١٩٧١كتابة المنشور عام    

األنشطة والتي وضحت مركز النشاط، وأهداف التكلفة، ومفهوم التكلفـة، وتكـاليف غـدخال              
مثـل  ( خاللها أن استخدام اسس التخصيص في نظم التكـاليف التقليديـة             وأوضح من النشاط،  

يضلل تكلفة المنتج، بسبب تحميل بعض المنتجات بأقل مـن التكـاليف            ) ساعات العمل المباشر  
الخاصة بها أو أكثر ومن ثم ربط هذه األنشطة بالمنتجات عن طريق مـا يعـرف بمحركـات                  

  ).١،ص٢٠٠٤عبد الرحمن،( التكلفة
أ ظهور النظم المحاسبية في القرن التاسع على يد المهندسين أو بعض المحاسبين الـذين          ولقد بد 

، وبدأت تطور نظم التكـاليف مـن قبـل هـؤالء     )Solomons, 1968(يعملون في الصناعة 
المهندسين الذين هم مستخدمين لهذه النظم، حيث كانت رؤيتهم وهدفهم في ذلـك بـأن يبقـى                 

  .إلدارة العلياالمهندسين هم األقرب إلى ا
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التي  ة السابق ية التقليد م كبديل للنظ  ١٩٨٧عام  نظام التكاليف المبني على األنشطة      ظهر وتطور   
مباشـرة، أو  ال بشدة منذ ستينيات القرن العشرين بسبب فشلها في معالجة التكاليف غيـر   تنتقدا

  . التكاليف المساندة لإلنتاجكما تسمى حديثاً
 أسلوب تخصيص التكاليف غير المباشرة وصدرت حولة        ١٩٨٨ولقد طور كوبر وكابالن عام      

أولى المقاالت في نفس العام ثم صدرت مقاالت أخرى، ويرى كابالن أن التحدي الحقيقي فـي                
كيفية تصميم نظم محاسبية داخلية تكون قادرة على تدعيم استراتيجية المنشأة في ظـل البيئـة                

  ).٣٩٥، ص٢٠٠٢ر والدميلي، فخ(  الحديثة في األمد طويل األجل الصناعية
نـشاء نظـام    Y نظام إدارة التكـاليف يتطلـب        أن )٣٧٧،ص  ٢٠٠٢،مبارك وآخرون (ويرى  

يسهم في تحسين األنشطة التي تضيف قيمة واستبعاد أو تقليـل          والذي   ،التحسين الذاتي المستمر  
 نـشطة  وهذا يتطلب تطبيق نظام تحديد التكاليف على أساس األ األنشطة التي ال تضيف قيمة،

ABC ألمور التاليةان الذاتي والمستمر ي، حيث يتضمن التحس:  
وهو مجموعة من األساليب  ABM( Activity Based Management) نظام اإلدارة باألنشطة  -١

  .والطرق للتحكم في تحسين األنشطة والعمليات والمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشاة
  TQM( Total Quality Management ( نظام الجودة الشاملة -٢

  .JIT( Just In Time(نظم اإلنتاج بدون مخزون 
  Process Improvement تحسين العمليات  -٣

ال يوجد اختالف بين جميع األنظمة السابقة التقليدية والحديثة في معالجة تكلفة المواد المباشـرة       
 Cause and Effect (واألجور المباشرة ، فهي تكاليف ترتبط بالمنتج بعالقة السبب والنتيجة

Relationship( ،     من جميع األنظمة ، وأنما ينحـصر   عاماًالً مما يجعلها موضوعية وتلقي قبو 
  .مباشرة أو التكاليف المساندة لإلنتاجالاالختالف بين كل منهم في أسلوب معالجة التكاليف غير 

ص التكاليف غيـر     فإن الميزة األساسية لنظام تكاليف األنشطة هو إيجاد أسلوب لتخصي          وأخيراً
مباشرة في وقت تزايدت فيه أهميتها، إذ تقدر نسبتها في كثير من المنظمات الصناعية بحوالي               ال

من هيكل التكلفة الكلية وفق عالقة السبب والنتيجة ، وذلك بـربط األنـشطة والمـوارد        % ٥٠
لتكـاليف  بالمنتج ممـا يـسمح بتحديـد أدق         _ تكاليف تلك األنشطة      _ ة في أنجازها    دالمستنف

المنتجات ومعلومات تفصيلية حول األنشطة الالزمة لإلنتاج، وهذا بدوره يرشد قرارات اإلدارة            
  . إلى معلومات نظام تكاليف األنشطةقصيرة وطويلة األجل استناداً

  :يمكن تركيز األسباب في مجموعتين 
  تغير بيئة األعمال الصناعية واإلدارية الخدمية -١
  . المستوى العالميازدياد حدة المنافسة على -٢



  ٤٧

عمال الصناعية واإلداريـة  ألمنذ منتصف القرن العشرين بدأت تظهر تغيرات جذرية في بيئة ا     ف
نتيجة التطورات المتالحقة في مجال المعالجة اآللية في الصناعة واإلدارة وظهور مـا يـسمى              

مة اإلنتاجية   تطورات متسارعة في األنظ    ه ، مما نجم عن    بنظم المعلومات ونظرية النظم عموماً    
  . اآلليإلنسانباتجاه استخدام أوسع للتكنولوجيا الحديثة التي تتمثل في ظاهرة اآللية واستخدام ا

لقد ترسخ االتجاه السابق وأدى إلى ظهور ما يسمى بنظم التـصنيع المتقدمـة التـي تتـصف                  
عـات  نتـاج مجمو  ابالمرونة في اإلنتاج بحيث يمكن عن طريق إعادة إعداد وتجهيـز اآلالت             

نتاج منتج واحـد مجموعـة   امختلفة من المنتجات، بينما تتصف نظم التصنيع التقليدية بالثبات و    
  .صغيرة من المنتجات المتجانسة 

وهكذا بدأت تتكون أسس تصنيع جديدة أضافت إلى الوظائف اإلنتاجية التقليدية عـدة وظـائف               
دة هندسـة العمليـات اإلنتاجيـة       تصميم أو إعادة تصميم المنتج، هندسة أو إعا       : جديدة ، أهمها  

والمصنع، األبحاث والتطوير إلدخال منتجات جديدة بوتائر سـريعة، التركيـز علـى وظيفـة            
الفحص واالختبار التدريب المستمر وتطورات مهارات العاملين بحيث يستطيع العامل أداء عدة            

  .مهام بمهارة
كلفة ، فلقد ارتفعت تكلفة األنـشطة       ن هذه التغيرات السابقة أدت إلى تغير جذري في هيكل الت          إ

في كثير من الصناعات ، وحتى فـي المنظمـات    ) تسمى تقليديا تكاليف غير مباشرة    ( المساندة  
وفي نفس الوقت تراجعـت     % ٥٠ -% ٤٠الخدمية كالبنوك وشركات االتصاالت لتتراوح بين       

ـ    (%١٠ -%  ٥تكلفة األجور المباشرة لتتراوح بـين      ، ٢٠٠١ي، إصـدارات المجمـع العرب
  .) ٣٧٢ص

في ظل تلك التغيرات اتضحت عيوب أنظمة التكاليف التقليدية ، خاصة في معالجتها األنـشطة               
المساندة، وأدى إخفاقها في المعالجة السليمة لتلك التكاليف إلى تشويهات جوهرية فـي بيانـات               

 قـرارات المـزيج     ر وكـذلك  يالتكلفة المقدمة لإلدارة للرقابة على التكلفة واتخاذ قرارات التسع        
  .اإلنتاجي

لقد أدى تطبيق أنظمة التكاليف التقليدية إلى تشويهات جوهرية في بيانات التكلفة، حيث تـشير                
العديد من الدراسات إلى أن األنظمة التقليدية تزيد من تكلفة المنتجات النمطية كبيـرة الحجـم                

ة صغيرة الحجـم طلبيـات      نها غير مربحة وتخفض تكلفة المنتجات غير النمطي       أبحيث تبدو وك  
ولقد أدى ذلك إلى اتخاذ قـرارات  . نها تحقق هوامش ربح عاليةأبحيث تبدو وك  - مثالً -خاصة

ـ  . نتاجي خاطئالى اختيار مزيج إإدارية خاطئة و  ني مـن  اوهكذا بدأت كثير من الـشركات تع
ت نخفاض جوهري في ربحيتها وتراجع في حصتها السوقية، نتيجـة عـدم تـوافر المعلومـا         ا

  .التكاليفيه الدقيقة والموضوعية
  .ساهم في نشوء وتطوير نظام تكاليف األنشطةالذي  يٍناثالسبب ال



  ٤٨

هو زيادة حدة المنافسة في كل من السوق المحلي والعالمي األمر الذي يستدعي تخفيض التكلفة               
البحـث  واتباع سياسة انتاجية تقوم على تعدد المنتجات وادخال منتجات جديدة ومتطورة، كذلك             

  . عن أسواق جديدة عبر التوسع الجغرافي والوظيفي
  :ن هناك مجموعة من األسباب قد أدت إلى التحول نحو نظام التكلفة حسب األنشطة وهيذإ
تطور البيئة الصناعية حيث أصبحت المشروعات تعتمد على تكنولوجيـا المعلومـات،             -١

لعالقة  القائمة بين العامل ووحدة      نخفاض حجم العمالة المباشرة وضعف ا     االذي أدى بدورة إلى     
  .اإلنتاج وتحولت إلى عالقة بين العامل واآللة أو والحاسب اإللكتروني

كذلك استخدام التكنولوجيا أدى إلى ازدياد بشكل كبير أهمية األنشطة الداعمة لإلنتـاج              -٢
  .مما ترتب على ذلك زيادة حجم التكاليف الصناعية غير المباشرة

 والتحليل الحديثة مكن من تطبيق مبدأ التخصص األساسي وهو التخصص           توفر أساليب القياس  
   ).٣٨٥-٣٨٤،ص ٢٠٠٢،فخر والدليمي( يقيةبقدر االستفادة الحق

 لحقيقة موضوعية تتمثل في أن الدقة أو االقتراب من الدقة في            عاماًالً  صبح هناك قبو  أ -٣
اطئة وطرق تقليدية   تخصيص عناصر التكاليف افضل بكثير من التشدد والتمسك بمبادئ خ         

 .)٣٧٣، ص٢٠٠١إصدارات المجمع العربي،  (غير فعالة

  
  مفهوم نظام التكاليف المبنية على األنشطة2.2.3  
 لتوزيع التكاليف غير المباشرة  نظاماً) ABC(يمثل نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة" 

اعتبارها هدفاً الحتساب التكلفة على المنتجات، بناء على تحليل األنشطة إلى أنشطة فردية ب
األساسية، والتي تنجم عنها خدمات مشتركة، وتجمع تكاليف كل نشاط على حدة، وتحمل 

 )Cost Drivers(للمنتجات على أساس حجم استهالكها للخدمة باستخدام محركات التكاليف
(Hilton,2002, P.178)   

هو مجموعة مـن اإلجـراءات      " بأنهوقد عرف مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط          
المحاسبية المترابطة والمتكاملة التي تهدف إلى قياس هيكل وربحية المنتجات أو الخدمات التي             

ة عن طريق تقسيم األداء إلى مجموعة أنشطة وإيجاد تكلفة كل نشاط، ثم تحميـل               أتقدمها المنش 
محمـد  ("تكلفـة مالئمـة  تكلفة هذه األنشطة على المنتجات أو الخدمات في ضـوء محركـات        

  .)٤٢٠،ص ٢٠٠٠وآخرون،
ويعد نظام التكلفة حسب األنشطة بمثابة مفهوم لمحاسبة التكاليف يقوم أساساً، علـى االعتبـار             "

القائل بأن المنتجات جميعها تحتاج الى منشأة تؤدي مجموعة من األنشطة، وأن هذه األنـشطة               
وتصمم أنظمة التكـاليف حـسب      .  المنشأة يترتب عليها تكلفة يجب أن تتحملها تلك المنظمة أو        

األنشطة على أساس أن التكاليف التي يصعب ربطها مباشرة بالمنتجات المحدثة لهـا، تحمـل               



  ٤٩

بداية على األنشطة التي تسببت فيها تلك المنتجات، ثم يلي ذلك ضرورة تخصيص تكلفة تلـك                
  ).٤١،ص١٩٩٨لجبالي وفرج،ا"(األنشطة على المنتجات تبعاً لدرجة استفادتها من تلك األنشطة

 فـي   أساسياًجزءاً"  التكلفة القائمة على النشاط أن ب)٣٨٥،ص ٢٠٠٢،فخر والدميلي (كذلك بين 
عملية التحسين الوظيفي وإعادة هندسة الجهود واإلمكانيات، فهي تقوم برصد البيانـات الكميـة     

  ."راروبيانات التكلفة وبيانات الوقت وترجمة ذلك إلى معلومات التخاذ الق
 لنظـام التكـاليف     ABC/Mمعجما شامال لمـصطلحات     7CAM-I أصدرت   ١٩٩١وفي عام   

جل توحيد المصطلحات المتعلقة بهذا النظام،      أحسب األنشطة ونظام اإلدارة حسب األنشطة من        
  : لهذا المعجم بأنهاوعرف نظام التكلفة حسب األنشطة وفقاً

ك أغراض التكلفة حيث يوزع تكلفة المـوارد        منهج يقيس تكلفة وأداء األنشطة والموارد وكذل      " 
على األنشطة،ويوزع تكلفة األنشطة على أغراض التكلفة باالعتمـاد علـى اسـتخدامها،ويميز         

  (Raffish&. Turney,1991)"العالقات السببية لمسببات التكلفة باألنشطة
نتاج إأن مدخل التكلفة على أساس النشاط يقوم على فكرة أن           ) ٢٧٠،ص  ٢٠٠٣راضي،(ويرى

و توفير الخدمات يحتاج إلى وحدات اقتصادية، والتي بدورها تحتاج الـى ممارسـة               أ المنتجات
  ".تكلفة"العديد من األنشطة لتحقيق تلك الغاية، وأن تلك األنشطة تحتاج الى موارد

 يعتبر تحسيناً ألسس التخصيص مـن       ABCاألسلوب الجديد   ) "٤٩٣،ص  ١٩٩٢حجاج  (وذكر
وذلك بالتركيز علـى اسـتخدام النـشاط    ) السبب والنتيجة(إستخدام معيارخالل مراعاة وتعميق  

  ".كأساس لتجميع وتخصيص التكاليف
أن تكلفة النشاط توفر للمـديرين   )Cooper,R.,R. Kaplan, et al.,1992(كما أشارت دراسة

 المعلومات المناسبة التخاذ القرارات التنفيذيـة واالسـتراتيجية المتعلقـة بخطـوط اإلنتـاج،             
  . عمليات التشغيلالعالقة مع العمالء، وتحسين مستوىومؤشرات السوق و

وينبغي قبل البدء بتطبيق هذا النظام التعرف على المفاهيم األساسية لهذا النظام وهى األنـشطة               
  .وأنواعها وكذلك الموارد

  : بالنشاط أنهمفهوم -١
،مثل نـشاط    عمل منجز ضمن المنظمة،أو مجموعـة إجـراءات منجـزة ضـمن المنظمـة             

  .الصيانة،ونشاط التدريب
وهو عبارة عن مجموعة من العمليات أو االجراءات التي تؤدي إلـى إتمـام تنفيـذ أعمـال                  "

  ).٤٣،ص ١٩٩٨الجبالي وفرج،"(المشروع
                                                        

٧  Consortium for Advances Manufacturing-International 

حيث يقصد به االتحاد الدولي لشركات التصنيع المتقدم وهى عبارة عن مؤسسة أو منظمة عالمية تهتم بتطوير 
  .مفاهيم وأساليب اإلدارة حسب األنشطة
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لـى  إيعتبر النشاط الوحدة األساسية في بناء نظام التكاليف على أساس النشاط، وتتبع التكـاليف     
عملية معينة من عمليات دورة اإلنتاج داخل       "عريف النشاط ايضاً بأنه     المنتجات، كما أنه يمكن ت    

  ".الشركة والتي تستهلك مجموعة من الموارد للقيام باإلنتاج
ومن أمثلة األنشطة التي تقوم بها الشركة نشاط شراء المواد واألجزاء، نشاط فحـص المـواد                

  .الخ…ئة اآلالت المستلمة، نشاط التخزين، نشاط المناولة، نشاط إعداد وتهي
   أنواع األنشطة2-

 فعلى سبيل المثال حسب المستوى التدريجي لها تقسم         ن تبويب األنشطة طبقاً ألسس عديده     ويمك
  :  مستويات هيةإلى أربع

 وهي التي يتم آداؤها لـدعم عمليـات   Facility level activitiesأنشطة عامة مدعمة -١
  .المنشأة بصفة عامة

 وهي لدعم العمليات Product level activities لمنتجاتأنشطة على مستوى نوعية ا -٢
 .الخاصة بكل نوعية من المنتجات على حدة

 وهي التي يـتم اداؤهـا   Batch level activities أنشطة على مستوى دفعات اإلنتاج -٣
 .لدعم عمليات اإلنتاج بالنسبة لكل دفعة من دفعات اإلنتاج

 وهي أنـشطة يـتم أداؤهـا    Unit level activitiesأنشطة على مستوى وحدة المنتج  -٤
 ).٢٧١، ص٢٠٠٣راضي،(لدعم عمليات اإلنتاج ويرتبط حدوثها بوحدة المنتج من كل نوع 

فاألنشطة تعتبر عامالً هاماً في محاسبة تكلفة النشاط فهي األساس الذي تقوم علية إدارة التكلفة،              
 المنشأة بعمله وبالتـالي يمكـن   ألنها تعطي مستوى مناسب من التفاصيل كما أنها تفسر ما تقوم   

تجميع لألفراد واألساليب الفنية، والمواد الخام، والطرق، والبيئة لتقديم منتج          "تعريف النشاط بأنه  
،ص ١٩٩٩سـالم، (أو خدمة معينة، كما تقوم األنشطة بوصف ما يقوم به المشروع من أعمال              

٤٤٩.( 

جموعة الوظائف التـي تـضاف فيهـا    أما تبويبها من حيث مستوى سلسلة القيمة والتي تمثل م        
القيمة إلى المنتجات من البداية عندما كانت مجرد أفكار إلى نهاية استهالكها بواسطة العمالء و               

  :تشمل
نشاط البحث والتطوير، نشاط التصميم، نشاط اإلنتاج، نشاط التوزيع، ونشاط خدمات مـا بعـد          

  .البيع
فية ربطها هو تنظيمها في خمـس مجموعـات   ن أفضل  طريقة للتفكير ومعرفة  األنشطة وكي    إ

  :كما يلي) Garrison,Noreen, 2000,p.328(عامة
  .أنشطة على مستوى الوحدة -٦
 .أنشطة على مستوى الدفعة -٧



  ٥١

 أنشطة على مستوى المنتج -٨

وهي التي لها عالقة مع الزبائن وتـشتمل أنـشطة مثـل            ( أنشطة على مستوى الزبون    -٩
 . والتي ال يمكن تحديدها لمنتج معينندة فنية عامةاتصاالت المبيعات، ومسا

  . أنشطة على مستوى المؤسسة -١٠

  :إلى أربعة أنواع وهيأيضاً  تقسيمها يمكن
 لصناعة المنتج مثل نـشاط البحـث والتطـوير          باالستعدادوهي التي تتعلق    :  المدخالت أنشطة

  .ونشاط المواد الخام
 تشغيل اآلالت المستعملة فـي       مثل نشاط  المنتجاتوهي التي تختص بتصنيع     :  العمليات أنشطة

 المستعملة في صناعة المنتجات، ونـشاط التخـزين        اآلالتصناعة المنتجات مثل نشاط تشغيل      
  .للبضاعة تحت التشغيل

 مع العمالء كنشاط مطالبات العمالء والقيـد        بالتعاملوهي األنشطة المتعلقة    :  المخرجات أنشطة
  .للعمالءعلى حسابهم ونشاط تسليم البضاعة 

نونيـة وخـدمات    ا األولى مثـل الخـدمات الق      الثالثةوهي التي تدعم األنشطة     :  إدارية شطةأن
  .المحاسبة

  ).١٣، ص٢٠٠٤الداعور، (كما يمكن تصنيفها من وجهة نظر العميل إلى نوعين هما
 Value add Activity األنشطة المضيفة للقيمة - ١

ضافته من قيمة على النشاط حيث      وهى تلك األنشطة التي تزيد من قيمة المنتج من خالل ما أ           " 
أنة إذا استبعد هذا النشاط سيؤدي في النهاية إلى تخفيض خدمة المنتج إلى العميل ممـا يـؤثر                  
سلباً على المبيعات، فمثالً شراء مواد خام من األنشطة التي تضيف قيمة ألنـه بـدون المـواد         

ف قيمة ألن العمالء يرغبـون      الخام ال يمكن انتاج منتج، وكذلك دهان سيارة بجودة عالية يضي          
  .في ذلك

  Non Value Add Activityاألنشطة التي ال تضيف قيمة  -٢
وهى كل األنشطة التي ال تزيد من قيمة النشاط نفسة وبالتالي ال تضيف قيمة للمنتج وغالباً ما                 " 

 بد من الضياع الذي تتحملة المنشأة نتيجة أداء هذه األنشطة، لذلك ال         تعد تكلفة هذه األنشطة من      
تخفيض هذه األنشطة حتى يمكن خفض التكلفة بدون تخفيض طاقة خدمة المنتج إلى العميـل،               
ومن أمثلتها أنشطة تخزين المواد الخام أو البضاعة التامة فهى ال تضيف قيمة من وجهة نظـر     
العميل وكذلك أنشطة قسم المحاسبة، وهذه األنشطة ال يمكن االستغناء عنها ولكن ال بـد مـن                 

  .يضهاتخف
 توزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجـات علـى     فيها نظم محاسبة التكاليف التقليدية يتم       نإ

  . عدد ساعات تشغيل اآلالتأساسأساس األجور المباشرة أو على 
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نتـاج ذلـك    إ فيه احتساب تكلفة األنشطة المتعلقـة ب       يتم نظام التكاليف المبني على األنشطة       أما
   . يسمى بمحركات التكلفة المتعلقة باألنشطة الخاصةمانظمة على المنتج وتبحث هذه األ

  .للعملحرك التكلفة لنشاط إعداد اآلالت هو م ساعات إعداد اآلالت للعمل عدد
 فعلـى سـبيل     ، اإلشراف على عمال المصنع    لنشاط العاملين بالمصنع وهو محرك التكلفة       عدد

  -:المثال
   التكلفةمحرك                  النشاط

   تشغيل اآلالتمرات عدد    اآلالت للتشغيلعدادإ -
   ساعات تشغيل اآلالتعدد      اآلالتتشغيل -
   المنتجاتفحص مرات عدد     المنتجاتفحص -
  :المواردالمقصود ب -٣

 :نجاز األنشطة مثل  إجل  أ فيقصد بها مجموعة الموارد البشرية والمادية التي تعد ضرورية من           
  . والمباني،والسيارات واآلالت والتجهيزات، العمالة،
ـ         )٣٨١،ص  ٢٠٠٢ وآخرون، مبارك(ويرى   "  ه أن نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة بأن

نظام يقيس تكلفة وأداء األنشطة والموارد وعناصر التكلفة المختلفة، ويأخذ في االعتبار العالقة             
   .Cost Driversالسببية بين كل من عناصر التكلفة ومسببات التكلفة 

كيـف يـتم   " بدال من" أين يتم أنفاق األموال"  في الدرجة األولى على  ABCويركز نظام هذا 
حيث يركز على حساب تكلفة األنشطة، ويستخدم هذه األنشطة كجزء بنـاء        " تخصيص التكاليف 

  ).١٦،ص ٢٠٠٤فرحات،(.غراض المختلفةاألجل حساب تكلفة أمن 
تكلفة على أساس النشاط بتعريف هذا النظام حيث        وقد تناول العديد من الكتاب والباحثين نظام ال       

قياس التكلفة على أساس النشاط هو نظام يتم تطويره لتخصيص           "(Wood,1992,P.53)يرى  
التكاليف من نقطة حدوث التكلفة وخالل سلسلة عمليات المنشأة، والخدمات اإلنتاجية والخدمات            

  ".المساعدة لتقديم المنتج
أن نظام التكلفـة علـى أسـاس     "(Christenson & Sharp, 1993, P.38)كما يرى كل من

النشاط هو أكثر األسس مالئمة لتخصيص التكاليف إلى منتجات، وينتج عنه مقاييس أكثر دقـة               
  ".إلستهالك الموارد الخاصة بمنتج معين، أو خدمة معينة

يـق  لـى تحق  إنظام يسعى   "أن مفهوم محاسبة تكلفة النشاط بأنه     ) ١٢٩،ص١٩٩٥يوسف،(وذكر  
مستوى متميز من الدقة في حساب بيانات التكلفة من خالل تحليل األنـشطة داخـل المنـشأة،                 

لى إستخدام األنشطة   إوتجميع وتشغيل وتتبع ما يرتبط بها من تكاليف، وتستند فلسفة هذا النظام             
كأساس لحساب التكلفة، فاألنشطة هي تستخدم الموارد المتاحة، في حين أن الوحدات المنتجـة              

  ". تهلك تلك األنشطةتس



  ٥٣

   

 عرف حديثاً على أنه مدخل للتكاليف التـي         ABC أن نظام    (Blocher,2002,P.107)ويرى  
تخصص إلى تكلفة المنتجات أو الخدمات أو الزبائن بناء على استهالك المصادر التي تـسببها               

  .األنشطة
 دقة في حـساب تكلفـة   كثرأفنظام التكاليف المبني على األنشطة من المنظور الحديث ال يعتبر  

ــزود   ــل ي ــسب ، ب ــات فح ــشاطات  أالمنتج ــة وأداء الن ــول التكلف ــات ح ــضا معلوم ي
  .(McGraw-Hill, 2002, P.178)والمصادر

  
يمكـن  ومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحث أن نظام التكاليف المبنـي علـى األنـشطة                

ية والذي ظهر كوسيلة لمواجهـة    أداة من األدوات الحديثة في المحاسبة اإلدار      صياغته على أنه    
االحتياجات المتزايدة والمتغيرة من المعلومات في بيئة األعمال المالية، وبما أنـة يـتم حـصر      
األنشطة التي تستهلك الموارد لتوزيعها على المنتجات، لذلك فهو وسيلة يمكن االعتماد عليهـا              

جودة الـشاملة وكـذلك القـرارات       في اتخاذ القرارات اإلدارية الالزمة للتسعير وتطبيق نظم ال        
  .الالزمة  إلضافة منتجات جديدة أو استبعاد أخرى والتخلص من األنشطة التي التضيف قيمة

  
  العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكاليف حسب األنشطة 2.2.4

لعل من أبرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكلفـة علـى أسـاس                -١
تمتة والتي ادت الى    ألطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والتي تمثلت في ا       النشاط هو الت  

أن يتم تنظيم الدورة اإلنتاجية بناء على خطوات منطقية مرتبة وليس وفقا لتجهيز وتنظـيم               
  .االفراد

ازدياد التكاليف الصناعية غير المباشرة واإلنخفاض الحـاد فـي تكلفـة األجـور          -٢
جات الذي تطلب ظهور وظائف جديدة لإلنتاج مثل إعادة هندسـة           المباشرة نتيجة تعدد المنت   

العمليات اإلنتاجية، واألبحاث والتطوير، وكذلك التدريب المستمر، والذي أدى بدوره إلـى            
من إجمالي التكلفـة، بينمـا انخفـضت األجـور          % ٥٠زيادة التكاليف غير المباشرة عن      

 %.١٠-٥المباشرة الى 

 في السوق المحلي أو على مـستوى األسـواق العالميـة،           ظهور المنافسة الحادة سواء    -٣
فرض على الشركات ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعـدد وتنـوع المنتجـات     

 .والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها مع المحافظة على الجودة الكاملة

لم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسب بـل ظهـر لهـا              -٤
 ).١٢،ص٢٠٠٤الداعور،(أهداف جديدة من خالل دعم القرارات االدارية



  ٥٤

 
  :الفروض األساسية التي يقوم عليها مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط 2.2.5

ن المميزات التي يقدمها أسلوب المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط خاصة فيمـا يتعلـق                إ
 رة على المنتجات ومن ثم االقتراب إلى التكلفة الدقيقة نـسبياً          بعدالة تحميل التكاليف غير المباش    

لكل منتج وما يستتبع ذلك من اتخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة ال تنبع مـن مجـرد التطبيـق                  
نما يتطلب األمـر    إالحرفي أو المجرد لخطوات وإجراءات محاسبة التكلفة على أساس النشاط و          

وفي حالة توافر هذه الفـروض مجتمعـة        . المتطلباتضرورة توافر مجموعة من الفروض أو       
ـ يحقق مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط القياس السليم للتكلفة، و          ي حالـة عـدم   ف

توافرها يكون من المفضل االعتماد على المدخل التقليدي في قياس التكلفة الفعلية لإلنتاج وقـد               
 مدخل المحاسبة عن التكلفـة علـى أسـاس          أمكن تصنيف الفروض األساسية التي يقوم عليها      

  ).٤٢٣،ص ٢٠٠٠ وآخرون،محمد:(يالنشاط في ثالث مجموعات ه
  فروض تتعلق بطبيعة املنشأة: أوال 

  التنوع أو التباين في تشكيلة منتجات المنشأة -١
من مزايا هذا األسلوب هو مواجهة األسلوب التقليدي عن التكلفة عندما تتنوع تشكيلة المنتجات              

تباع نظام األنشطة، بل سـيكون فـي صـالح    إنتاج منتج واحد فليس من المجدي ا حالة  أما في 
  .نة باألسلوب التقليدياالمنشاة االستع

  .عقد وتشابك العمليات أو األنشطة اإلنتاجيةت -٢
مباشرة والناتج عن تعقد وتشابك العمليات أو األنشطة        الير  غ ارتفاع بنود التكلفة اإلضافية أو       نإ

 لتطبيق مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النـشاط           ومنطقياً الً مقبو د يقدم مبرراً  اإلنتاجية ق 
  .ألغراض القياس السليم نسبيا لتكلفة الوحدة المنتجة

  
  فروض تتعلق بإجراءات تطبيق مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط: نياًاث
  تحديد العدد المناسب ألوعية التكلفة -١

 المناسب ألوعية التكاليف أحد المقومات األساسية لنجاح مدخل المحاسبة عن           ديعتبر تحديد العد  
  .التكلفة على أساس النشاط

  .إمكانية تحديد المسبب أو المحرك الرئيسي للتكلفة -٢
 أنها األساس الذي يتم من خالله تحميل الوحدات المنتجة بنصيبها من التكلفة             ته في وتظهر أهمي 

  .الخاصة بكل نشاط
  اء التكلفة لبنود تكلفة األنشطة المتجانسةتضمين وع -٣



  ٥٥

 تجميع بنود التكلفة التي يحركها مسبب واحد فقط في وعاء واحد، ومن ثم يتم إيجاد                بهاويقصد  
  . في طبيعتها ومسبباتهاالمتجانسة األنشطةمعدل تحميل واحد لتحميل عناصر تكلفة 

  .االتساق بين مفردات التكلفة المكونة لوعاء التكلفة -٤
 . بنود عناصر التكلفة بنفس مقدار التغير في مستوي النشاطتغير -٥

  
فروض عامة تتعلق باقتصاديات تطبيق مدخل المحاسبة عـن التكلفـة علـى أسـاس               : ثالثا

  :النشاط
  . مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط٨فرض اقتصادية -١
  .ةفرض األهمية النسبي -٢

ة النسبية إمكانية تكوين وعاء عام للتكلفة يتضمن        ففي إطار محاسبة تكلفة النشاط يقصد باألهمي      
مجموعة من عناصر التكلفة التي تتميز بصغر الحجم النسبي لتكلفة النشاط وصـعوبة إيجـاد                
مسبب أو محرك تكلفة لهذا النشاط، بحيث يتم تخصيص تكلفة هذا الوعاء العام على الوحـدات                

وذلـك مـن بـين      ) نال، ساعات دور  ساعات عم ( المنتجة طبقا ألنسب أساس أو معدل تحميل      
  .مجموعة مسببات أو محركات التكلفة المرتبطة باألنشطة المدرج تكلفتها في هذا الوعاء

  
   ABC خطوات تطبيق نظام التكاليف المبنية على األنشطة 2.2.6

لقد طور نظام التكلفة حسب األنشطة لمواجهة المشكالت الناجمة عن تطبيق أنظمـة التكـاليف          
فمنـذ عقـد    . ة في المنشآت الصناعية التي تتميز باإلستخدام المكثف لتكنولوجيا اإلنتاج         التقليدي

ن من جامعة   الات بدأت مجموعة من الباحثين وكان أبرزهم أستاذ المحاسبة روبرت كاب          ينيناالثم
وقد أنتقدت  . هارفارد تثير أسئلة حول مدى صحة الممارسات الفعلية لمحاسبة التكاليف التقليدية          

ة االفتراضات التي تقوم عليها المحاسبة التقليدية للتكاليف وغير المالئمة لطبيعة التطورات            بشد
 اسـلوب تخـصيص     ١٩٨٨ن عـام    الوبالفعل طور كوبر وكـاب    . في نظم التصنيع المتطورة   

التكاليف غير المباشرة وصدرت حوله أولى المقاالت في نفس العام ثم صدرت مقاالت أخرى،              
  .من الشركات ومنذ مطلع التسعينات ادخال النظام الجديد في قياس التكلفة كما حاولت العديد 

فخـر  (ن أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفيـة تـصميم نظـم محاسـبية داخليـة                 الويرى كاب 
تكون قادرة على تدعيم استراتيجية المنـشأة فـي ظـل البيئـة             ) ٣٩٦-٢٠٠٢،٣٩٥والدليمي،

  .جلالصناعية الحديثة وفي األمد الطويل األ

                                                        
  .  تطبيق  أسلوب أو طريقة معينة التكلفة المترتبة على تنفيذ هذا األسلوب أي أن يفوق العائد من: االقتصادية٨



  ٥٦

وآخرون أن تحليل وتطبيق نظم محاسبة التكاليف علـى         ) ٤١عيسى، بدون تاريخ، ص     (ويرى
  :أساس النشاط يستلزم اتباع الخطوات األربعة الرئيسية التالية

  .تحدتد األنشطة -١
 .تحميل تكاليف الموارد المستخدمة على األنشطة -٢

 .تحديد المنتجات النهائيه -٣

 .ات النهائيهالربط بين تكاليف األنشطة والمنتج -٤

أن خطوات تطبيق مدخل التكلفة علـى أسـاس         ) ٢٢٨-٢٢٦،ص  ١٩٩٩حسين وعلي، (ويرى
  :النشاط تتضمن الخطوات اآلتية 

 تحديد األنشطة -١

 حساب تكلفة النشاط -٢

 استخالص مسببات أو موجهات التكلفة -٣

ذ تحميل األنشطة للمنتجات طبقاً لحاجة كل من هذه  المنتجات للموارد المستنفذة في تنفي              -٤
  . األنشطة

  .تشغيل نظم محاسبة التكاليف على أساس األنشطة باستخدام الحاسب اآللي -٥
ن معظم محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تحتوي على العديد من األنـشطة والعالقـات               إ

والمنتجات بحيث يصعب على محللي النظم استخدام البرامج التقليدية الخاصة بإعـداد القـوائم              
  .ج قواعد البيانات لحساب ومراجعة تكاليف األنشطة والمنتجاتوالتقارير وبرام

ونظراً لحداثة تطبيق نظم محاسبة التكاليف على أساس األنشطة نجد أن معظم الـشركات لـم                
 السابقوكنتيجة للتحليل   . تعدل النظم المالية القائمة لكي تصبح مناسبة لتطبيق هذا النظام الجديد          

ة التكاليف على أساس األنشطة تقوم على أساس استخدام بـرامج   نجد أن معظم نظم محاسب فإننا
  .خاصة مصممة لذلك الغرض ويتم تشغيلها باستخدام الحاسب اآللي الشخصي

وينبغي مالحظة أن معظم تطبيقات نظم محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تقوم على أساس              
وذلـك  ) النظام المالي التقليدي  ( العام   مكانية استخدام المعلومات المتاحة الخاصة بدفتر األستاذ      إ

 لتحويل تلك البيانات من مجرد مصروفات تاريخية إلى تكاليف لألنشطة وما يحدث فـي               تمهيداً
  : للخطوات التاليةالواقع العملي يمكن عرضه طبقاً

يتم تحويل معلومات الحسابات العامة من الحساب الرئيـسي للـشركة إلـى الحاسـب               -١
  .واسطة برنامج محاسبة التكاليف على أساس األنشطةالشخصي إلستخدامها ب

 .يتم إدخال مسببات التكلفة يدويا أو باستخدام قواعد البيانات -٢

بعد إتمام عمليات ادخال البيانات يقوم البرنامج بإتمام جميع العمليات الحـسابية التـي               -٣
 .تنتهي بمعرفة تكلفة األنشطة والمنتجات النهائية
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 المتقدمة في هذا المجال تتبع أسلوب الوقت الحقيقـي فـي تـشغيل        ويالحظ أن بعض البرامج   
ن هناك برامج تقليدية تستوجب ضـرورة إتمـام عمليـات    إالبيانات واستخراج المعلومات كما    

جراء عمليات التشغيل على دفعات ومن الممكـن بعـد          إدخال البيانات أوال ثم تقوم بعد ذلك ب       إ
نشطة والمنتجات، إستخدام بعض البرامج التـي تقـوم   استخراج المعلومات الخاصة بتكاليف األ 

بعرض أشكال إيضاحية ورسوم بيانية لهذه النتائج وكذلك إعداد مختلف أنواع التقارير الالزمة             
  :لإلدارة ومن ضمنها

  .تقارير تكاليف المنتجات النهائية وتكاليف األنشطة مع تحديد مسببات التكلفة -
 . معينة للتكاليفتكاليف األنشطة وعالقتها بمسببات -

 .تكاليف الموارد المستخدمة ألي منتج أو نشاط مسبب للتكلفة -

 .مسببات التكلفة مع ربطها باألنشطة المؤداة -

 .ربحية المنتجات النهائية -

  :ويمكن تصوير عملية تخصيص التكاليف بكل من الطرق التقليدية والحديثة كما يلي
  فق الطرق التقليديةنموذج تخصيص التكاليف و 

  )٢(رقمشكل ال
   وفق الطرق التقليديةتخصيص التكاليفعملية 

  افقرم  تكاليف إضافية أخري  
  

  عمل غير مباشر
  

  

  
  
  
  

    )أ(قسم   )ب(قسم   )ج(قسم   
  تكلفة مواد     ساعات اآلالت    ساعات عمل          

  
  خام             مباشر    

    المنتجات  
  

  )٢٢٤ ص ،٢٠٠٢زايد،(
في المرحلة   يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة للمنتجات على خطوتين ف         هالتقليديوفقاً للطرق   

 مثـل األقـسام أو العمليـات    Cost Poolsتعيين التكاليف االضافية لمجمعات تكاليفية  يتم  األولى



  ٥٨

إلى األوامر ويـتم    ) لالقسام(نية تحمل التكاليف من المجمعات التكاليفية     االفردية، وفي الخطوة الث   
  .نية بناء على أسس مختلفة طبقاً لطبيعة العمل في القسم االخطوة الثالتحميل في 

أن المنهج التقليدي يفسد ويشوه قياس التكاليف، وذلـك ألنـه           ) ١٢٩،ص٢٠٠٢عيسى،(ويرى  
وفق هذا المنهج يتم تخصيص تكاليف المراكز على المنتج النهائي باستخدام بعض المؤشـرات              

الت، علـى   آلثل ساعات العمل المباشر وساعات عمـل ا       أو أسس التحميل المرتبطة بالحجم م     
الرغم من أن العديد من عناصر التكاليف ال ترتبط بهذه المؤشرات كما أن قيمة هذه التكـاليف                 

  .نتاجها من المنتج النهائيإال تتناسب مع عدد الوحدات التي يتم 
تفقـوا علـى   اقـد  مما سبق يتبين أن معظم مصممي نظم محاسبة التكاليف على أساس النشاط            

  :تباع العناصر الرئيسية األربعة الالزمة لتصميم هذا النظام وهياضرورة 
 Identify Activities   تحديد األنشطة-١

 وظيفيـاً،  حيث يتم بهذه الخطوة التعرف على األنشطة المختلفة في المنشأة، وتحليلها تحليالً          
رفتهـا وبالتـالي     يقـوم بتحليـل األنـشطة بحيـث يـسهل فهمهـا ومع             هوالذي بـدور  

  ). ٤٥٣،ص١٩٩٩سالم،(إدارتها
  :نتاج منتج معين، فعلى سبيل المثالإلويمكن تحديد عدد كبير من األنشطة الالزمة 

تتطلـب القيـام    ) وهي إحدى األنشطة الصناعية   (عملية تهيئة وإعداد إحدى اآلالت لإلنتاج       
  :)١٢٩،ص ٢٠٠٢عيسى،(باألنشطة التالية

  .دوات المستخدمةألتحديد ا -
 .التوجه إلى مكان حفظ األدوات والعدد -

 .اختيار األداة أو العدة أو اآللة -

 .الحصول على األداة -

 .تركيب األداة على اآللة -



  ٥٩

  )٢(جدولرقم 
  بعض األنشطة الرئيسية لشركة صناعية

 النشاط التوصيف

  
  تحديد الكميات المطلوب شراءها

  تحديد توقيت الحصول على المواد
  وقيع العقودالتفاوض مع المورد وت

  
  تسجيل المواد المستلمة ومراجعة الكميات

  .تحديد مستوى جودة المواد المستلمة
استكمال المستندات الالزمة واتخاذ إجراءات 

  . السداد
  
 

  إدارة المواد
  تشغيل أوامر الشراء -١
  
إتمام عمليات المفاوضات  -٢

  والتعاقد
 استالم المواد -٣

 فحص المواد المستلمة -٤

 تشغيل ومعالجة حسابات -٥
 الموردين

  
صيانة وإصالح االالت ومعـدات اإلنتـاج       

  القائمة
شراف على العمالة اإلنتاجيـة وكميـات       إلا

  .اإلنتاج
ــسهيالت  تخطــيط المــصنع وصــيانة الت

 .اإلنتاجية

  إدارة العمليات
  صيانة وإصالح االالت والمعدات -١
  
  الرقابة على الورش -٢
  
 صيانة الخدمات والمهمات -٣

 اإلنتاجية

  
جـل  أل بأعمال التنبؤ بالمبيعات فـي ا      القيام

  .القصير
  إعداد جداول اإلنتاج وفقا لطلبات العمالء

  
 على مـستوى القـسم      اإلنتاجتجميع بيانات   

  .اإلنتاجي
  متابعة المخزون المتاح والتأكد من كفايتة

  

  إدارة اإلنتاج
  التنبؤ بالمبيعات -١
  
  جدولة اإلنتاج -٢

  
 ة ومتابعة اإلنتاجادار -٣

  
 ادارة المخزون -٤

  



  ٦٠

 المواد تحت التشغيل -٥ .ادارة ومتابعة المواد تحت التشغيل

  
االتصال مع العمالء بشأن الشكاوي الخاصة      

  بالجودة والشحن
تحديد النتائج المترتبة على معالجة شـكاوي       

  العمالء
متابعة عمليات االقسام اإلنتاجية للتأكد مـن       

  جودة المنتج
إجراء االختبارات الالزمة لتحليل مـشاكل      

  الجودة
إتمام عمليات الفحـص والتفتـيش النهـائي     

 .للمنتجات التامة

  إدارة الجودة الشاملة
  شكاوي العمالء -١
  
  اختبارات خدمة المنتج -٢

  
 الرقابة على اداء االقسام اإلنتاجية -٣

إجراء االختبارات الخاصة بتقييم  -٤
 .الجودة

 
 إتمام عمليات الفحص النهائي -٥

  
  ١٣١-١٣٠، ص٢٠٠٢عيسى،:  المصدر

  
  Assign Resource Costs to Activitiesكاليف الموارد على األنشطة تخصيص ت-٢

بعد اتمام عملية تحديد األنشطة فإنه ينبغي تخصيص تكاليف الموارد المستخدمة على تلـك              
  :األنشطة، وتتم عملية التخصيص باستخدام إحدى الطرق التالية

  طريقة التخصيص المباشر -
رد المستخدمة، ووفق هذه الطريقة تكون البيانات أكثـر         وهي طريقة تستلزم القياس الفعلي للموا     

دقة إال أنه أسلوب ذو تكاليف عالية نظراً ألنـه يتطلـب القيـاس الـدقيق والفعلـي للمـوارد        
  .المستخدمة

  طريقة التقدير -
ففي ظل هذه الطريقة يتم إجراء عدد من المقابالت الشخصية واسـتخدام قـوائم االستقـصاء                

كنـسبة مئويـة   ( إدارية مختلفة لتحديد الوقت الالزم للقيام بنشاط معين    المختلفة  على مستويات   
  ).من ساعات العمل
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  طريقة التخصيص العشوائي -

ستخدام هذه الطريقة في حالة عدم القدرة على تطبيق أسلوب التقدير السابق، حيـث يـتم                اويتم  
  . واألنشطة المؤداةاستخدام عالقات منطقية افتراضية تربط بين تكاليف الموارد المستخدمة
  :ويمكن تصوير الربط بين الموارد واألنشطة والمنتجات وبالشكل التالي

  
  
  

  )٣(الشكل رقم 
  نموذج تحديد التكلفة على أساس النشاط 

  
      

      
  
  
  

      
  
  

  )١٢٧ص ، ٢٠٠٢،عيسى(
  

 وكما هو واضح في الشكل السابق فإن نظام التكاليف المبني على أساس األنـشطة يقـوم               
  :على خطوتين 

  
  األنشطة تستهلك الموارد:ولى ألالخطوة ا

حيث يتم تدفق التكاليف من الموارد الى األنشطة، وبالتالي ال يتم استهالك هذه المـوارد مـن                 
نجاز نشاط من األنشطة، فلو أن أحد األنشطة في الشركة          إوقت وعمل ومواد خام إال اذا أردنا        

  الموارد

  األنشطة

  المخرجات
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ستهلكة نتيجة لتحريك المواد خالل المـصنع يمكـن تتبعهـا           هو مناولة المواد، فإن الموارد الم     
  .لمنتجات معينة على أساس أنشطة تم مالحظتها مثل عدد مرات تحريك البند

  
  المنتجات تستهلك األنشطة: الخطوة الثانية

 هفإنجاز النشاط  يعتمد على طلب منتج معين أو فئة معينة من العمالء، والذي يؤدي بـدور  
 وبالتالي حدوث التكلفة، وهو ما يسمي بعالقة السبب والنتيجة، فالـسبب            نجاز النشاط إلى  إ

  .منتج أو خدمة معينة أوعمل معين أما النتيجة فهي تكلفة الطلب على النشاط
أن هذا الربط بين الموارد المستخدمة واألنشطة التي تستخدم         ) ١٢٧،ص٢٠٠٢عيسى،(وقد أكد   

ة والمنتج النهائي يتـيح القيـاس الـدقيق لتكـاليف           تلك الموارد، ثم الربط بين تكاليف األنشط      
األنشطة التي ال ترتبط بعدد الوحدات المنتجة، وهذا يؤدي بدوره الى قياس تكلفة المنتج بدقـة                

دارية السليمة المتعلقة بالتسعير،وتقديم منـتج      إلتخاذ الكثير من القرارات ا    اويساعد اإلدارة على    
  .  كذلك تحديد قنوات التسويق والتوزيعجديد، أو تحديد مستويات اإلنتاج، و

   Identify Outputs   تحديد نوعيات المخرجات-٣
فالمخرجات تعبر عن وحدات التكلفة التي تستهلك خدمات األنشطة المختلفة، وتشمل المنتجـات         

  . والخدمات والعمالء والمشروعات واألقسام اإلنتاجية
  ل استخدام مسببات تكاليف األنشطة الربط بين تكاليف األنشطة والمخرجات من خال-٤

Link Activity Costs of Outputs  
ويتم الربط بين تكاليف األنشطة والمنتج النهائي بنفس األساليب المستخدمة للربط بين المـوارد              

 .واألنشطة المؤداة وهي أساليب التخصيص المباشر والتقدير والتخصيص العشوائي

أن هناك ثالث خطوات رئيسية لتطبيق نظام التكاليف ) et al., 2002,P.109 Blocher ,(ىبينما ير
  :المبني على األنشطة وهي

  .تحديد تكلفة الموارد واألنشطة -١
 .تعيين وتوزيع تكلفة الموارد على األنشطة -٢

  . توزيع تكلفة األنشطة على تكلفة الهدف أو المنتج النهائي -٣
 الذي يبين نموذجـاً عامـاً،       )٤(ويمكن تصوير تدفق التكاليف كما هو موضح في الشكل رقم           

  .ويبين هذا النموذج الشكل المتكامل للتدفق التنازلي للتكلفة للمنشأة ككل
ستخدامها تكون قد   اوبمجرد تكوين إطار هذا الشكل وتحديده، فإن آلية تنفيذ المفاهيم المستهدف            

فيذ المفاهيم  ولكن قبل تطوير خطوات آلية تن     . وضعت في إطار متطور وجاهز للتطبيق العملي      
المستهدفة، يجب على مصمم النظام التأكد من توافر الوسـائل واألدوات الـصحيحة الالزمـة              

  ). ٩١، ص١٩٩٨الجبالي وفرج، (لوضع نظام فعال ومتكامل 
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ويعتبر تكـوين  حيث يعمل هذا النموذج على تقديم صورة واضحة لكيفية تدفق التكلفة، كما          -١

  لمهمة واألساسية لتطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة، لذلكنموذج تدفق التكلفة من الخطوات ا

  
  النشاط نموذج تدفق التكلفة لمنشأة صناعية طبقا لمدخل التكلفة على أساس )٤(شكل 

  
  
  

يتطلب تكوين هذا النموذج ضرورة تحديد مشتمالت التكاليف غير المباشرة بشكل دقيق وأيضاً             
قسم إليها المنشأة، وبمجرد اإلنتهاء من تحديد عناصر        ضرورة تحديد أنواع مراكز التكلفة التي ت      

 التكاليف غير المباشرة، وتقسيم المنشأة إلى مراكز تكلفة، يصبح من الممكن تحديد شكل تـدفق              
  ).٦٤٣، ص١٩٩٦الوابل والجبالي، ( التكلفة 
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عناصر تكاليف مخصصة 
 – مهمات مكتبية – التدريب – االنتقاالت – التامين –اإليجارات - اإلهالك  

. خدمات عقود

مراكز الخدمات 
 .األدوات حجرة  – الصيانة –الهندسة 

األنشطة اإلنتاجية المساعدة 
مناولة -غدارة الجودة -إدارة الموارد -تكاليف صناعية عامة

. المواد

أنشطة إنتاجية  
لحام -  تشطيب – كبس – تنظيف –تجميع 

أنشطة إدارية مساعدة 
بيع - نظم معلومات محاسبية -اإلدارة العليا

مزايا عينية  
 إعانات- اشات  مع–تأمينات جماعية 

المرتبات واألجور 
 مدفوعات –منح -  عالوة األجر اإلضافي  -   المرتبات – العمل غير المباشر –العمل المباشر 
 مدفوعات الراحات –إجازات بأجر 

  المنتجات التامة –خارجية   مشغوالت داخلية –داخلية  :أهداف التكلفة  •

 ت خارجيةخدمامواد مباشرة  

1المستوى   

2المستوى   

3المستوى   

4المستوى   

5المستوى   

6المستوى   

7المستوى   

 عمالء تكلفة البضاعة المباعة

، 1998الجبالي وفرج، : المصدر
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 لتدفق التكلفـة فـي منـشأة      ) ٤(الموضح في الشكل رقم     وكما هو واضح في النموذج السابق       
  :صناعية طبقاً لمدخل التكلفة، فإنه يمكن توضيح مراحل تدفق التكلفة كما يلي

  :يتم تصنيف التكاليف غير المباشرة كما هو في المستويات الثالثة األولى
  .المرتبات واألجور وهو كل مايتعلق بالمرتبات أو مايسمى باألجر الشامل -١
  المزايا العينية -٢

م تخصيصها مباشرة على المراكز المتسببة في        عناصر تكاليف مخصصة وهي التي يت      -٣
 .حدوثها

  :أما مراكز التكاليف فيتم تصنيفها إلى
  .مراكز خدمات وتؤدي خدمات لمراكز تكلفة أخرى ولوحدات التكلفة مباشرة -١
نتاجية مساعدة وهي أنشطة مدعمة لألنشطة اإلنتاجية وال يمكن تتبع تكلفتهـا            إ أنشطة   -٢

 .لوحدات التكلفة مباشرة

 .طة إدارية مساعدة وهي أنشطة عامة تسببها اإلدارة العلياأنش -٣

 .نتاجية وهي التي تقوم بالتشغيل المباشر على منتجات المنشأة أو توفر خدماتهاإأنشطة  -٤

 الموضحة في الشكل، فالمرتبـات واألجـور،        ةفعملية تدفق التكاليف تتم وفق المستويات السبع      
ع المستويات ما عـدا مـستوى عناصـر التكـاليف           والمزايا العينية  يتم تخصيصها على جمي      

  .المخصصة في المستوى الثالث
كما يتم تخصيص عناصر تكاليف المستوى الثالث على جميع المستويات التالية والتـي تمثـل               
المستوى الرابع والخامس والسادس والسابع وال يتم تخصيص هذه العناصر على أهداف التكلفة             

  .ير مباشرةمباشرة فجميع هذه العناصر غ
وبالنسبة لألنشطة اإلنتاجية المساعدة في المستوى الخامس يـتم تخصيـصها علـى األنـشطة          

  . السابع، والتي يتم تخصيصها ألهداف التكلفةىاإلنتاجية في المستو
  

أنظمة التكاليف المبنية على األنشطة في كـل مـن المنـشآت الخدميـة               2.2.7
  والتجارية

 ABCاسات واألمثلة المبكرة لنظام التكاليف المبني على األنشطة         بالرغم من أن العديد من الدر     
 له العديد من التطبيقات في الشركات الخدميـة         ABCطبقت في المنشآت الصناعية، فإن نظام       

  .والتجارية، باإلضافة إلى األنشطة الصناعية
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 ولكن يمكـن  فال يقتصر نظام التحديد للتكلفة على أساس األنشطة على المنشآت الصناعية فقط،        
استخدامه مع شركات الخدمات والمنشآت التي ال تهدف إلى تحقيق الربح والمنظمات الحكومية             

  .)٣٨٢،ص٢٠٠٢مبارك وآخرون،( األخرى
 فـي   ه كأحد األساليب اإلدارية في المنشآت الخدمية مع       األنشطةتساوى أسلوب التكلفة حسب     يو

  بحيـث يتعـين     ٩abcفـي شـكل      او   ABCوسواء استخدمت في شكل     الشركات الصناعية،   
استخدام المنهجية نفسها في بناء منهج التكلفة وتطبيقة على أساس النشاط لكال النـوعين مـن                
المنشآت، كما يمكن اتباع مفاهيم تدفق التكلفة نفسها، واسـتخدام األسـاليب والطـرق نفـسها                

  ).٢٥٦، ص١٩٩٨الجبالي وفرج، (
 لتـصميم   ABCنظام التكلفة حـسب النـشاط       تتضمن تطبيق ل   فهى   ١٠Plastimوكمثال شركة   

  . النشاط الخدمي وكذلك النشاط التجاري والتوزيع
 Cooperative Bank, Braintree Hospital, BCTel in theوالكثيـر مـن الـشركات مثـل     

telecommunicatios industry, and Union Pacific in the railroad industry .    طبقـت بعـض
بني على األنشطة لتحديد ربحية المنتجات المختلطة، وتحـسين الكفـاءة،           من نظم التكاليف الم   

بنفس الطريقة يبيع الكثير بالمفرد وشركات بالجملة، وعلى سـبيل المثـال            ، و رضاء الزبائن إو
Fleming       هو تـاجر منتجـات مخـزن بقالـة اسـتخدم نظـام األنـشطة (Horengres et 

al.,2003,P.153)ABC .   
 ينمو بـسرعة فـي   اجديد بدالنظام الأن هذا فيها بين  (Jennifer,2003, P.333)وفي دراسة

التـي كانـت موضـع       في المكتبة    ABCنية في استخدام نظام      العقال أنالمنظمات الخدمية، و  
 هي محـور التكلفـة      ةلنشاطات الفردي ، فا  كما يستخدم في أي منظمة أخرى      ،هو نفسه الدراسة  

     حيث تخصيص التكلفة إلى نشاطات ة التي تستهلك فيها األنـشطة         المركزيةمستندة على الطريق 
بعض النشاطات ضرورية َأو غير ضرورية وبالتـالي        أن  مصادر، فالمدراء يمكن أن يقرروا      لل

  .زالتهاإيمكن 
أنه يجب ضرورة إخضاع نظام التكلفة علـى أسـاس النـشاط            ) ١٧٥،ص١٩٩٧فايد،( ويرى  

دمات، مع ضرورة إمتداد تطبيقة للوظـائف المختلفـة        بالوحدات االقتصادية المنتجة للسلع والخ    
بالوحدة بدالً من قصره على الوظيفة الصناعية، وكذلك إختبار إمكانية تطبيقة علـى الوحـدات           

  . الحكومية وغيرها من الوحدات غير الهادفة للربح
                                                        

 للتعبير عن نظام التكلفة حسب األنشطة في المنشآت ABC االختصار استخدمت الحروف الكبيرة من  9
طة الكبيرة ، بينما استخدمت الحروف الصغيرة منه للتعبير عن نظام التكلفة حسب األنشطة في المنشآت المتوس

  .والصغيرة الحجم
10  Plastim Corporation manufactures lenses for the rear lammps of automobiles 
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ـ     ) ٦٣ص ،٢٠٠٢صالح،  (وذكر   ة أن نظام التكاليف المبني على األنشطة قد يبدو سهالً في حال
المنشآت الصناعية التي تنتج أنتاجاً ملموساً، ولكن األمر يختلف في حالة المنشآت الخدميـة إذ               
تزداد المشكلة صعوبة لعدم وجود اإلنتاج الملموس الذي يستفيد من عناصر التكاليف في كثيـر            

يـع  ن، وهذا ما أظهر العديد من األنتقادات  الموجهه للطرق التقليدية لتخصيص وتوز     امن األحي 
   .التكاليف غير المباشرة على وحدة النشاط

قد بينت أنـه يمكـن تطبيـق نظـام     ) Ruhl, J. M. &B.P.Hartman,1998(وفي دراسة ل
ABCفي الصناعات الخدمية حيث أصبح مهم جداً للشركات التي بدأت تزداد فيها المنافسة .  

لخدميـة، لتخفـيض    هو نوع من أنواع إدارة التكلفة يستعمل فـي الـشركات ا      ABCن نظام   إ
التكلفة، والسيطرة عليها كما أنه يؤدي الى تسعير صحيح وقرارات أخرى وزيـادة الربحيـة،               

  .  أن يصبح أكثر سيادة في المنشآت الخدمية في المستقبلإلىومن المحتمل أن  يستمر 
  

   المزايا التي يحققها نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة2.2.8
يف على أساس النشاط على توفير معلومات تتصف بالدقة عن الكيفيـة التـي              يعمل نظام التكال  

تستخدم بها الموارد المرتبطة باألنشطة المختلفة، ومن خالل دقـة هـذه المعلومـات تتحقـق                
  : من األنظمة التقليدية وهيهمجموعة من المزايا التي تميز هذا النظام عن غير

همية األنشطة معبراً عنها في شكل تكلفـة ، وفـي            توفير المؤشرات التي تساعد في تحديد أ       -
تحديد مجاالت الوفر أو اإلسراف في هذه التكلفة، ويمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات المرتبطـة    

  ).٢٣٩ص  حسبو، بدون تاريخ،(بتخصيص الموارد طبقاً ألهداف كل نشاط 
ليف المنتجـات   التوصل إلى تكاليف دقيقة للمنتجات وبشكل عام نستطيع القول أن تكـا            -

كثر دقة عن تكاليف المنتجات الناتجـة عـن نظـام التكـاليف        أالناتجة عن نظام األنشطة هي      
  .التقليدي

لمـساهمة فـي    لفضل، فالتحديد الدقيق لتكاليف المنتجات يؤدي       أاتخاذ قرارات إدارية     -
ضـافة  فضل للتوصل إلى مستوى الربح المنشود هذا باإل    أاتخاذ قرارات تسعير المنتجات بشكل      

 ، مثـل إلى أن المعلومات الدقيقة عن تكاليف المنتجات تساعد في اتخـاذ القـرارات اإلداريـة        
نتاجه أو المقارنة بين تصنيع جزء أساسـي مـن          إنتاج منتج معين أو التوسع في       إالتوقف عن   

 .منتج أو شرائه من الخارج

تحسين المنتج، وقيمـة     دقة أكبر في قياس موجهات تكلفة النشاط، والذي يساعد المدراء في             -
 (Blocher et al.,2002,P.109) ..العمليات ، وتصميم القرارات، ورقابة أفضل للتكلفة

 إيجاد أسلوب لتخـصيص التكـاليف       ىاألساسية لنظام تكاليف األنشطة ه    وأخيرا فإن الميزة     -
ـ  الغير   صناعية مباشرة في وقت تزايدت فيه أهميتها، إذ تقدر نسبتها في كثير من المنظمـات ال
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من هيكل التكلفة الكلية وفق عالقة السبب والنتيجة ، وذلـك بـربط األنـشطة               % ٥٠بحوالي  
بالمنتج مما يسمح بتحديد أدق لتكاليف       _ تكاليف تلك األنشطة  _ والموارد المستنفذة في أنجازها     

دارة المنتجات ومعلومات تفصيلية حول األنشطة الالزمة لإلنتاج، وهذا بدوره يرشد قرارات اإل           
، ٢٠٠٢ظـاهر،   ( ة إلى معلومـات نظـام تكـاليف األنـشط         القصيرة والطويلة األجل استناداً   

  .)١٨٩ص
كثر دقة للتكـاليف الـذي   أويؤدي نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط إلى تخصيص       -

ليس فقط ربحية المنتجات لكـن      (كثر دقة   أبدوره يؤدي إلى تحديد ربحية عناصر التكلفة بشكل         
وهـو يعتبـر وسـيلة للحـصول علـى      ) ة مجموعة من العمالء أو قنوات التوزيع    ربحي أيضاً

  .المعلومات التي تستخدم في تحقيق أهداف نظام التحسين الذاتي المستمر
كثر دقة وذلك من خالل تقـسيم       أ بتخصيص التكاليف اإلضافية بشكل      ABCيقوم نظام    -

 .)٣٨٣ ص،٢٠٠٢ وآخرون،مبارك(األنشطة المختلفة إلى مستويات متعددة

أن تطبيق هذا النظام يؤدي الى تحسين وظائف التخطيط والرقابة، وكذلك يـؤدي الـى      -١
لى ضبط األنفاق وقياس تكلفـة المنتجـات   إتحسين األداء االداري ورفع الكفاءة، كما أنه يؤدي     

 ).٤٣٦،ص ٢٠٠٢فخر والدليمي،(بشكل سليم ورسم سياسات تسعير علمية وسليمة

فإن تطبيق نظام تكاليف األنشطة سيؤدي إلى       ). ٥٠١،ص  ١٩٩٧والكخن،عبد الكريم   (وطبقاً ل   
من إجمالي التكلفة ويتم ذلـك مـن   % ٥٠خفض التكاليف االضافية، والتي قد تصل نسبتها الى     

خالل تخفيض أو إلغاء األنشطة عديمة المنفعة والتي ال تضيف قيمة الى المنتج من وجهة نظر                
  .الزبون

إلى أن تطبيق نظـام     ) ٥٠١،ص  ١٩٩٧عبد الكريم والكخن،  (قام بها   كما أشارت الدراسة التي     
  :األنشطة قد حقق منافع متعددة أهمها

  .توفير بيانات تكلفة دقيقة ومالئمة للوحدة المنتجة-١
  داءألتحسين مقاييس ا-٢
  .زيادة القدرة التنافسية للشركة-٣

مبنية على األنشطة فـي معرفـة       ستخدام نظام التكاليف ال   او يمكن إجمال الفوائد المترتبة على       
تكلفة المنتجات النهائية بدقة، تحديد المنتجات التي تحقق أرباح أفضل للشركة، وتزويـد اإلدارة           

دارية السليمة الالزمة لتـسعير المنتجـات بدقـة،         إلتخاذ القرارات ا  ابالمعلومات التي تفيد في     
  .وكذلك رسم السياسات اإلنتاجية
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   على األنشطةيةام التكاليف المبنعيوب استعمال نظ 2.2.9
، من أهم اإلنتقادات التي تعرض لها النظام هو صعوبة التطبيق واختيـار مـسببات التكلفـة               -

  .األمر الذي يتطلب اإلستعانة بخبرات خارجية متخصصة وإعادة تدريب الكادر المحاسبي
كلفة والمنـافع المترتبـة      كذلك فإن تكلفة تطبيق النظام مرتفعة ، لذلك يجب الموازنة بين الت            -

  .على ذلك
 ال يمكن تطبيق النظام إال في سياق إجراء تغيير إداري شامل وضمن منظومة ادارة الجـودة       -

الشاملة مع التوجه نحو جعل مسألة إرضاء الزبائن مسألة محورية توجه اإلنتاج وجميع أنشطة              
  .)٣٨٢-٣٨١، ص٢٠٠١إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ( المنظمة 

وبالرغم من وجود المزايا المختلفة الستعمال أنظمة التكاليف المبنية على األنشطة إال أن هناك              
بعض العيوب المتعلقة باستعماله كارتفاع تكاليف الحصول علـى بيانـات التكـاليف المتعلقـة             
باألنشطة المختلفـة واسـتمرار مـشكلة التخـصيص العـشوائي لـبعض التكـاليف غيـر                 

  ).١٨٩، ص ٢٠٠٢ظاهر،("اشرةالمب
ة، فتحديـد   أالتكاليف العالية المتعلقة بالحصول على بيانات تكاليف األنشطة المختلفة للمنـش           -

ة والتعرف على محركات التكلفة المتعلقة بهذه األنـشطة وتخـصيص           أاألنشطة الرئيسة للمنش  
 عالية ويجب مقارنتهـا  التكاليف غير المباشرة لكل منتج من المنتجات ، كل ذلك يتطلب تكاليف     

فإذا كانت التكاليف العاليـة     . بالمزايا المتعلقة من استعمال نظام التكاليف المبني على األنشطة          
خاة من استعمال النظام المذكور فإنه يجب التخلـي         االستعمال نظام األنشطة تفوق المزايا المتو     

ألنشطة ضـئيلة إذا مـا قورنـت     وبالمقابل إذا كانت تكاليف استعمال نظام ا،نظامالعن تطبيق  
  . يفضل استعمال نظام التكاليف المبني على األنشطةخاة من استعماله فإنه عندئذابالمزايا المتو

ن استعمال نظام التكاليف المبني على األنشطة ال يقضي على مشكلة التخصيص العشوائي             إ  -
عض التكاليف غير المباشـرة     فمثال قد يكون هناك صعوبة في توزيع ب       . للتكاليف غير المباشرة  

 لصعوبة تحديد محرك التكلفـة المتعلـق بـبعض          الصناعية بدقة على األنشطة المختلفة نظراً     
األنشطة مما يؤدي إلى عدم دقة تكاليف المنتجات نتيجة للتوزيع العشوائي لبعض التكاليف غير              

 .ني المصنع اعة على مبين أو الضريبة السنوية المدفوأمني المصنع أو التاالمباشرة كإهالك مب
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أوجه االختالف بين المدخل التقليدي والمدخل الحديث لتحميل التكـاليف          2.2.10 

     : غير المباشرة
لتحميـل التكـاليف    ABC من خالل العرض السابق لكل من المدخل التقليدي والمدخل الحديث 

 لمدخلين على النحو التالي   الف بين كل من ا    تخإلوجه ا أالصناعية غير المباشرة فإنه يمكن بيان       
  .)٣٥٥، ص٢٠٠٠ وآخرون،محمد(:)٣(كما هو موضح في الجدول رقم 

  )٣(جدول رقم
  يوضح الفروقات بين مدخل األنشطة والمدخل التقليدي

مدخل المحاسبة عن التكلفة على 
  أساس النشاط

خل مراكز دم" المدخل التقليدي
  "التكلفة

  وجه المقارنة

كاليفية التـي   عدد كبير من األوعية الت    
تعمل على اسيعاب بنود التكاليف غير      

 لهذا  المباشرة، ولذا فعدد األوعية طبقاً    
كبـر مـن عـدد األوعيـة        أالمدخل  

المخصصة الستيعاب بنود التكـاليف     
  .غير المباشرة طبقا للمدخل التقليدي

عدد محدود من األوعية التكاليفية التي      
تعمل على استيعاب بنود التكاليف غير      

  شرةالمبا

عدد األوعيـة   
المخصـــصة 
الستيعاب بنود  
التكلفــة غيــر 

  المباشرة

غالبا ما يتضمن الوعاء الواحد التكلفة      
وعليـه  . المرتبطة بنشاط واحد فقـط    

فوعاء التكلفة يـضم مجموعـة مـن        
  .عناصر التكاليف المتجانسة

غالبا ما يتم تضمين الوعـاء الواحـد        
بالتكلفة التي حـدثت داخـل مركـز        

وعليه فهـي   . مي معين نتاجي أو خد  إ
تضم مجموعة من عناصر التكـاليف      

بل وعلى األكثر مـن     . غير المتجانسة 
  أن هناك وعـاء    ذلك فالمالحظ عملياً  

   . الستيعاب جميع بنود التكاليفواحداً

ــة -٢  نوعيـ
التكلفــة التــي 
ــضمنها  يتــ

  الوعاء الواحد

يتم فتح نـوع واحـد مـن األوعيـة          
د التكاليفية المخصصة الستيعاب بنـو    

التكاليف غير المباشرة، وهـي تكلفـة     
األنشطة، حيث يخصص لكل نـشاط      

كثر يتم مـن خاللـه      أوعاء واحد أو    
حصر تكلفة النشاط وتحميلهـا علـى       

: يتم فتح نوعين من أوعية التكـاليف      
كز اإلنتاج والثـأني    األول تكاليف مرا  

وهنا يـتم   . تكاليف مراكز خدمات فنية   
أوال توزيع تكاليف المراكز الفنية على      

  ثم   ،المراكز اإلنتاجية وغير اإلنتاجية   
 بكل تكاليف   اإلنتاجيتم تحميل وحدات    

 إجــراءات -٣
تحميل تكلفـة   
الوعاء علـى   
  وحدات التكلفة
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أي أن تحميل البنـود     . وحدات التكلفة 
غير المباشرة على وحدات التكلفة يتم      

  .بطريقة مباشرة

ــة ــة المراكــز اإلنتاجي أي أن . أوعي
تحميل البنود غيـر المباشـرة علـى        
وحدات التكاليف يتم بطريقـة غيـر       

  .اشرةمب
يصعب في إطار مدخل المحاسبة عن 
التكلفة على أساس النشاط حصر أو 

مر يتوقف فاألتحديد محركات التكلفة، 
بل وعلى . على طبيعة النشاط نفسه

مثل (األكثر من ذلك فنشاط معين
قد يحركه مسبب أو ) تجهيز اآلالت

ة معينة أ منشمحرك معين داخل
بينما ) وليكن عدد مرات التجهيز(

يحرك نفس النشاط في منشاة أخري 
محرك أو مسبب آخر وليكن وقت 

مرونة يكون  أنوعليه يمكن . التجهيز
في اختيار المحرك الذي يالئم نشاطا 

وال يغلب ، ة معينةأمعينا داخل منش
 محركات التكلفة الطابع المالي أو على

  . الكمي

تحدد في واحد من غالبا ما ت 
  :األسس التالية

ساعات عمل مباشر، وساعات  
دورأن اآلالت وكالهما أساس 

  .زمني
تكلفة األجور المباشرة، تكلفة  

المواد المباشرة والتكلفة األولية 
  .وهما األساس المالي

   

 نوعية -٤
أساس التحميل 

المستخدم 
لتحميل 

التكاليف غير 
المباشرة على 
  وحدات التكلفة

خدام محركات التكلفة، وهذه يتم است
المحركات تعد بمثابة أساس تحميل 

   .وحداتالتكاليف األنشطة على 
وغالبا ما يكون هناك عالقة ارتباطيه 
قوية بين التغير المستخدم من محرك 
التكلفة وبين تكلفة النشاط األمر الذي 

يعني تحميل أدق للتكاليف غير 
  .المباشرة على وحدات التكلفة

قسيمة (  أساس تحميل معينقد يستخدم
المواد المباشرة مثال أو ساعات العمل 

 وبين تكلفة هالذي ال توجد بين) المباشر
الوعاء عالقة ارتباطيه قوية، بمعنى 
أن التغير في أساس التحميل ساعات 

العمل المباشر، لن يؤدي إلى تغير 
مماثل أو مشابه في التكلفة غير 
  .كزالمباشرة التي يتضمنها هذا المر

 أساس -٥
التحميل 
وعالقته 
 غير بالتكاليف
  المباشرة
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  تختلف عن النظرة التقليدية  ABCنظرة نظام بأن ) (Horngren,et al.,2002,P.158ويرى 

نساَ ا يعطي نتائج أكثر تج ABCببؤرتها األساسية والجوهرية بأنها تركز على األنشطة، فنظام 
 التقليدية وكذلك أكثر استخداماً لموجهات التكلفة ألوعية التكاليف غير المباشرة من الطرق

  .كقاعدة لتخصيص التكاليف
 يعتبر مفيدا للشركات وذلـك ألنـة يتمتـع بالخـصائص            ABCمن الناحية األخرى فإن نظام      

   (Cooper,1989, pp.77-82)التالية
  . التكاليف غير المباشرة المرتفعة ليست نسبية مقارنة لحجم المنتجات الفردية- ١
  . صعوبة توضيح هوامش الربح– ٢
رباح الكبيرة وكذلك سهولة عمل المنتجات التـي        أل صعوبة توضيح المنتجات التي تظهر ا      – ٣

  . تظهر الخسائر
  دخال نظم محاسبية جديدة في منشآت االعمالإلى إالحاجة  •

مية التـي   أن الدافع وراء الحاجة الى ظهور نظام جديد للتكاليف يكمن في ازدياد المنافسة العال             
دارة التكاليف لمعرفة تكلفة المنتج بدقة تامة تلزمها فـي عمليـة            إبدورها تستدعي تعزيز دور     

من التكلفة الفعليـة الي     % ٨٠الى  % ٧٠التسعير،حيث أوضحت العديد من الدراسات أن نسبة        
في منتج جديد ترتبط بنشاط تصميم وتجربة هذا المنتج، وبالتالي ينحصر دور محاسبة التكاليف              

فقط من التكاليف الفعلية المرتبطة     % ٣٠الى  % ٢٠الوقت الحالي في معالجة نسبة تتراوح بي        
  .بالمنتج

لذلك كان البد من إدخال نظم محاسـبية جديـدة بمنـشآت األعمـال وذلـك ألسـباب عـدة                    
  ).٤٤٧،ص١٩٩٩سالم،:(منها

دارية إلم صنع القرارات ا   عندما تحتاج المنشأة إلى تحديد أكثر دقة للتكلفة لتمكنها من تدعي            -١
  .مثل قرارات التسعير، وقرارات التصنيع أو الشراء، وقرارات التنبؤ

ـ              -٢ ن اعندما تتعرف المنشأة على أهمية النقدية والسيولة، فالنقديـة والـسيولة تمكن
س المال نحو الفرص المتاحة، كما تمكن الشركة مـن تجنـب            أالمنشاة من أن تدفع بر    

 .الدارية الخاطئةالفاقد والممارسات ا

داء وتـدعيم   ألعندما تهتم المنشأة بتحقيق رقابة فعالة للتكاليف،من أجل تعظـيم ا            -٣
 .أهداف الشركة

عندما ترغب المنشأة في تحسين نظام التكاليف من أجل توفير المعلومـات فـي                -٤
 .وقت مناسب، وبقدر كاف من التفصيل لتعميم صنع القرار
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) ABC(ابقة بين كل من المدخل التقليدي والمدخل الحـديث    وإضافة إلى المقارنات الس   
فإنه يمكن إجمال أهم اإلختالفات في المفاهيم بين نظم التكاليف التقليدية ونظام محاسبة             

  :تكلفة األنشطة كما يلي
   )٤(جدول رقم

   ).ABC( يوضح أهم اإلختالفات في المفاهيم بين النظم التقليدية ونظام 
 وجه المقارنة محاسبة التكاليف التقليدية طمحاسبة تكلفة النشا

هرمية من معدالت  -
التحميل تسمى مسببات 

  .تكلفة
المنتجات تجلب  -

 .التكاليف

 .مسببات تكلفة متعددة -

 .تتناول تنوع المنتجات -

معدالت تحميل على مستوى  -
  .الوحدة

 .المنتجات تسبب التكاليف -

عدد محدود من معدالت  -
 .التحميل

 .جاتال تتناول تنوع المنت -

 حساب -١
 تكلفة المنتج

متغيرة قصيرة وطويلة  -
  .جلألا

 .يمكن تتبعها -

  .ال تتغير -
 ال يمكن تتبعها -

  التكاليف-٢
الثابتة 

والتكاليف 
 المتغيرة

  كمية وتكلفة -
 سببتها األنشطة -

 يتم مقارنة الموارد -

تعتمد على الطاقة  -
 .العملية أو الفعلية

  .بنود مجمعة -
يتم حسابها على مستوي  -

 .الوحدة

 يتم مقارنة التكاليف -

 .تعتمد على أساس الحجم -

 تقرير -٣
 األنحرافات

 -٤  محدودة أو غير موجودة متوافرة ومتتابعة
المعلومات 
 غير المالية

  .ترتبط بأداء كل نشاط -
 تحسب لكل نشاط -

  ترتبط بمستوي اإلنتاج -
 تحسب على مستوي المنشأة -

 مفاهيم -٥
 الطاقة

  
)٧٧،ص١٩٩٦فهمي،(  



  ٧٤

   تكاليف األنشطة في الممارسات العمليةنظام2.2.11  

 لـم يـسيطر     هالتكاليف المبني على األنشطة ألن     عن نظام    ىتخلبدأت ت  الكثير من الشركات     نإ
بـدأ  ، لـذلك   جـداً اًنته مكلف اعلى عملياتهم المعقدة، واخذ وقتا طويال لتطبيقه، وكان بناؤه وصي         

 &Kaplan)وجـة لقيـاس التكلفـة   دراسة الوقـت كم التفكير في تطوير هذا النظام حيث تم 

Anderson,2004).  
  قد  علم  المدراء أنه ليس كل دخل هـو             ABC الماضية فإن نظام      عشر عاماً  ةوخالل الخمس 

  .دخل جيد و أنه ليس كل الزبائن زبائن مربحين 
دارة حسب األنشطة، ثم الموازنة     إللذلك بدأ يتطور نظام التكاليف المبني على األنشطة ليشمل ا         

  . األنشطةحسب
  :  لذلك رأى الباحث أنه ال بد من تعريف هذين المفهومين

  Activity Based Management (ABM)مفهوم اإلدرة حسب األنشطة 2.2.11.1  
مفهوم اإلدارة المبنية على األنشطة هو وصف لقرارات اإلدارة التي تستخدم معلومـات نظـام               

ح، حيث نظام تكاليف األنشطة يستخدم مثـل        تكاليف األنشطة إلرضاء الزبائن، وتحسين األربا     
دارية كالتسعير للمنتجات المختلطة، وتخفيض التكلفـة، وتحـسين العمليـات           إلهذه القرارات ا  

  .(Horengren,et al.,2000,p.158) األنشطةعادة التصميم والتخطيط وإدارة إللمنتج و
ة التـي تـستخدم نظـام       ن نظام اإلدارة حسب األنشطة عبارة عن نظام يصف قرارات اإلدار          إ

  .(Horengren,et al.,2002,p.345) إلرضاء الزبائن وإدارة الربحية ABCمعلومات 
الطريقة "  أن نظام اإلدارة حسب األنشطة عبارة عن       )٣٨٣،ص  ٢٠٠٢،مبارك وآخرون (ىوير

التي يمكن من خاللها تحسين القيمة التي يستهلكها المستهلك وتحـسين األربـاح التـي يمكـن        
  " من أنتاج هذه القيمةتجفيفها

دارة حسب األنشطة هو عبـارة عـن   إل أن نظام ا(Blocher,et al.,2002,p.127) بينما يرى
نظام يهتم بكفاءة وفاعلية االعمال، وزيادة ليس فقط في القيمة المستلمة بواسطة الزبائن، ولكـن     

  .أيضاً بربح المنشآت
عالقة بين استراتيجية المنشآت واألنـشطة   يساعد المدراء لفهم ال  ABC/ABM من نظامي    ن كالً إو

  .والموارد التي تحتاجها لتطبيق هذه االستراتيجية
دارة األنشطة كطريق لتحسين القيمة المقدمـة  إنظام يركز على "  بأنه ABMكما عرف نظام 

دارة حسب األنشطة الي التكلفة حـسب  إلللزبون والربح المتحقق من تزويد هذه القيمة، وتنظر ا  
  . (Raffish&Turney,1991)"ة على أنها المصدر األساسي للمعلوماتاألنشط
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   أهداف االدارة على أساس األنشطة2.2.11.2
يعتبر نظام التكاليف حسب األنشطة هو األساس الذي يقوم عليه نظام اإلدارة حسب األنـشطة،               

مـسببات   تحديد األنشطة داخـل الـشركة و  ة البدء في تطبيق نظام األنشطة هى     وذلك ألن نقط  
التكلفة الخاصة بكل نشاط وتجميع معلومات التكاليف الخاصة بهذه األنشطة داخـل الـشركة،              
ويعتبر التحديد السابق لألنشطة في ظل نظام التكلفة على أساس النشاط هو األساس في تنفيـذ                

تخاذ القـرار علـى أسـاس       انظام إدارة التكلفة، وتجميع المعلومات الخاصة بأنشطة الشركة و        
علومات التي تنتج من نظام تكلفة األنشطة عن أنشطة الشركة، وعلى هذا يمكن تحديد أهداف            الم

  :إدارة التكلفة في ظل األنشطة كما يلي
 خدمات المقدمة لهم بالجودة ومستوى    الوفاء باحتياجات عمالء الشركة من المنتجات وال       -١

  .سعارألالخدمة المناسبة مع المغاالة في ا
 جمهور المستهلكين علـى     قبال لدى إل الشركة عن طريق زيادة ا     زيادة مستويات أرباح   -٢

  .السلع مما يضمن أرباح للشركة والمساهمين
دارة التكلفة تعتبر أداة، الهدف منها تحقيق التحسين المستمر في إولتحقيق االهداف السابقة فإن 

  :وجه النشاط داخل الشركة، وتتضمن إدارة التكلفة تحديد ما يليأجميع 
  . الشركةقاط الضعف والقوة لدىأوجه ن -
أوجه الفرص والتهديدات المتاحة للشركة من البيئة الخارجية، والبحث المـستمر عـن             -

مام الشركة عن طريق تحديد ما هـي        أ استغالل ممكن لها     صىهذه الفرص ومحاولة تحقيق أق    
بهـا القيـام   مام الشركة، وما هي الطريقة التي يمكن   أاألنشطة المطلوبة الستغالل هذه الفرص      

دارة بنظـرة   إلنما تـزود ا   إساس النشاط   أدارة التكلفة على    إدارتها، وهكذا فإن    إبهذه األنشطة و  
مكانيات الداخلية للشركة ونقاط الضعف والقوة في أنـشطة الـشركة           إلاستراتيجية تركز على ا   

إذا كانـت   والفرص المتاحة في البيئة الخارجية بما يعني أن االدارة تتمكن في الحكم على مـا                
مكانيات الخاصة بالشركة تتيح لها استغالل الفرص المتاحة في البيئة الخارجية أم يوجد نقاط              إلا

  .ا الستغالل فرص البيئة الخارجيةضعف ال بد من تقويته
 

  ABC & ABM  الفرق بين نظام 2.2.11.3
ظام األنـشطة    األنشطة على تحديد التكلفة في حين يهدف ن        أساس على   التكاليف يقوم نظام    -١

  .اإلدارية على تغييرها
أساس أنشطة التكلفة على تقديم بيانات عـن المنتجـات أو المراحـل             التكاليف   يقوم نظام    -٢

  .اإلنتاجية، بينما يعمل نظام األنشطة على تحسينها
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 األنشطة على تحليل الوضع القائم بينما يركز نظام األنشطة          التكاليف على أساس   يقوم نظام    -٣
  .ة على محاولة تعديلهااإلداري

 يركز نظام أساس أنشطة التكلفة على النواحي التشغيلية والتكتيكيـة بينمـا يركـز نظـام                 -٤
  ).٢٥٤،ص٢٠٠٢صبري، ( األنشطة اإلدارية على النواحي اإلستراتيجية

  
  )٤(شكل رقم 

 ABM  ونظام  ABCأي العالقة بين نظام  يوضح بعدي التكلفة والعمليات

  الموارد

مدخالت 
  المعلومات

  تقييم األداء  األنشطة

  المنتجات أو الخدمات

  ٢٢٦، ص٢٠٠٢زايد، : المصدر
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  Activity Based Management (AMB)  األنشطةعلى أساسالموازنة 4.2.11.4  
يقوم إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام مدخل تحليل األنشطة على أساس تحديد الطاقة 

المطلوبة من كل نشاط، ثم تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ هذا النشاط عند ذلك المستوى 
  .من الطاقة في الفترات القادمة

 في إعداد الموازنات التخطيطية والرقابة الفعالة على بنية التكاليف، وجعل جهذا المنهويمكن 
 باألمر القسم األكبر منها تكاليف متغيرة كون أن تكلفة الموارد المخصصة هو أمر يتعلق

اإلداري وليس بطبيعة المورد، وبالتالي يمكن اعتبار كل التكاليف الي سوف تخصص لنشاط 
 .ل فترة مقبلة بمثابة تكاليف متغيرة عند إعداد الموازنةمعين خال

  
 ,Cooper & Kaplan( إجراءات إعداد الموازنة التخطيطية في ظل تكاليف األنشطة

1998,p.116(:  
  . تقدير كميات اإلنتاج والمبيعات في الفترة المالية المقبلة -١
 . لكل نشاط التنبؤ باألنشطة التي تحتاج إليها الشركة والطاقة التشغيلية -٢

 . تحديد الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة -٣

 . تحديد الموارد الفعلية التي يجب توفيرها -٤

 . تحديد طاقة كل نشاط -٥

أي أن إعداد الموازنات التخطيطية على اساس األنشطة هي أحد أساليب تزويد نظام تخطيط 
المتاحة على أنشطة الموارد في الشركة بمعلومات ذات قيمة عالية تستخدم في توزيع الموارد 

  .الشركة المختلفة بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة
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  واقع الصناعة الفلسطينية: األول المبحث
  ةمقدم  3.1.1
  . تاريخية عن الصناعة الفلسطينيةنبذة  3.1.2
  .ةناعي في قطاع غز القطاع الصقع وا3.1.3
  .ادية بالقطاع الصناعى في قطاع غزة اإلقتص أهم المؤشرات 3.1.4
  . في المنشآت الصناعية في قطاع غزة قيمة اإلستثمارات المنفقة3.1.5
  .عوقات القطاع الصناعى في قطاع غزة م3.1.6

  



  ٧٩

  لصناعة الفلسطينية اواقع: األول  المبحث
  

  ة مقدم3.1.1
 حيـث   ، في العـصر الحـديث     االقتصاديةعي العامل األساسي في التنمية       القطاع الصنا  يعتبر 

وتتبع الدول فـي مجـال التنميـة        ،  المحلي وزيادة مساهمته في الناتج      ،تتسابق الدول لتطويره  
الصناعية استراتيجيتين، أولهما سياسة إحالل الواردات، والتـي مـن شـأنها تـوفير البـدائل           

نية في اإلنتاج مـن     ان التجاري، وتتمثل الث   ا على الميز  إيجابياً الصناعية محلياً، مما يعكس أثراً    
  ).٢٤ص ،٢٠٠١نوفل،( الدولة على المنافسة الدوليةقدرةأجل التصدير، مما يعزز 

 حتي الوقت   ١٩٤٨ غزة منذ عام     وقطاع القطاع الصناعي في كل من الضفة الغربية         وتعرض 
 قيـام  بالدرجة األولي حتـي بعـد        إلسرائيلياالحالي لمعوقات متعددة وفقاً لسياسات االحتالل       

 من االتفاقيات والبروتوكـوالت     العديد، وتوقيع    بموجب اتفاق أوسلو   السلطة الوطنية الفلسطينية  
 اإلقتـصاد   باريس االقتصادية، ومـا زال   تفاقيةإاالقتصادية مع كثير من الدول التي كان أهمها         

 المـدخرات فـي تحـديثها،       تعبئةمة وضعف   ني من تآكل في استثماراته المتراك     ا يع الفلسطيني
ت آ الناتج عن تشتت المنش    الصناعيإضافة لضعف اإلنتاجية والربحية في غالبية فروع القطاع         

عتمـاد  إلخيـراً ا  أ للتجديد والتطوير، و   قابلةالصناعية واعتمادها على خبرات ذاتية عائلية غير        
لصناعية، مما ساهم في تدهور كثير من       تنا ا آ منش احتياجاتعلى الشركات اإلسرائيلية في تلبية      

  ).٨ص ،٢٠٠٤نصر اهللا وعواد،( قدرتها التنافسيةوضعفالفروع الصناعية وتبعيتها 
 لقطـاع م في الناتج المحلي حيث تراوحت نسبة الناتج المحلـي           لعا مساهمة القطاع ا   تتدنولقد  

 إلى إضافة هذا   ،ةفي الضفة الغربية وقطاع غز    % ١٩-%٨الصناعة طوال فترة االحتالل بين      
  ).٣ص ،١٩٩٥أبو ظريفة،(المساهمة المتدنية في القدرة على التشغيل

  

 إلقـرار  منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة         ملحوظاً  القطاع الصناعي ازدهاراً   شهد ولقد
 المحلـي   سـتثمار الاستثمار وبناء المدن الصناعية، مما ساهم في زيادة حجم          الانون تشجيع   اق

ي، وتجسد ذلـك بـصورة إيجابيـة مـن خـالل مـساهمة الـصناعة فـي النـاتج            والخارج
  ).٢٥ص ،٢٠٠١نوفل،(المحلي

 التركيز من خالل هذا البحث على إعطاء صورة واضحة عن واقع القطاع الصناعي              سيتم لذلك
  . السلطة الوطنية الفلسطينيةقدومبعد 
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 غزةفي قطاع  تاريخية عن الصناعة نبذة 3.1.2

اإلقتصاد واعتمد  ،  ائيةم  بالبد  ١٩٤٨ إبان اإلنتداب البريطاني وحتي النكبة عام        تسمت الصناعة ا
لسكان كانوا  معتمد بصوره كبيرة على الزراعة، حيث تمثل مصدر الدخل الرئيسي ألن معظم ا            

 إلـى  يمارس أصحابها مهنة الزراعة كمهنة رئيسية، هذا باإلضـافة           يقطنون في أرياف وقرى   
 في قطاع غزة، فقامت بعض الصناعات مثل دبغ الجلود واأللبان والفخار            توفر الثروه الحيوانية  

  .والبسط
 تحـت اإلدارة  غزةم حيث كان قطاع ١٩٦٧م وحتي عام   ١٩٤٨أما الفترة التي تلت النكبة عام       

المصرية، فكانت الظروف االقتصادية صعبة، ولكن نستطيع القول بأن القطاع الصناعي تميـز             
ناعية سواء من حيث العمالة أو رأس المال المستثمر، ففـي عـام             بصغر حجم المؤسسات الص   

-٢ عامل اي بمتوسط     ١٧٨٢ مؤسسة واستخدمت    ٧٦٩م بلغ عدد المؤسسات الصناعية      ١٩٦٠
  .  دينار٣٠٠،٠٠٠ عامل لكل منشأة، كما بلغ مجمل االستثمار في هذه الوحدات ٣

من إجمالي عدد المنشآت، وواضح من خالل ذلك        % ٦٥نت صناعة النسيج تمثل حوالي      اوقد ك 
 سواء الضعف في    ٦٧-٤٨ن الفترة من    اني منها القطاع الصناعي إب    احالة الضعف التي كان يع    

 ١١)GDP(عدد العاملين المساهمين بهذا القطاع، ومن خالل مدي مساهمتة في النـاتج المحلـي               
عكاشـة وأبـو    (١٩٦٦-١٩٦٣ فـي الفتـرة مـابين        ٤,٩ -٤,٢الذي قدر أنـذاك حـوالي       

  ).  ١٣،ص٩٢ظريفة،
  

  غزة القطاع الصناعي في قطاع واقع 3.1.3
وعانى اإلقتـصاد   المصرية، إشراف اإلدارة تحت غزة كان قطاع  ١٩٦٧منذ النكبة وحتي عام     

لـث  ثمثل   حيث كان التركيز على الزراعة التي كانت ت        الفلسطيني من ضعف في البنية التحتيةً     
، أما عن الصناعة فكان هـذا       ةمن العمالة في قطاع غز    % ٤٠الناتج المحلي ويعمل بها حوالي      

فقط، وكانـت معظـم   % ٤نب أيضا ضعيف حيث كانت مساهمته في الناتج المحلي حوالي      االج
الصناعات غير متطورة وهي متمثلة في صناعات الفخار وصناعة البسط والنـسيج ومعاصـر      

ي للورش والحلويات ، وبلغ عدد المنشآت الصناعية قبل االحـتالل االسـرائي           الزيتون وبعض ا  
منها ما دون العشرة    % ٩٩ عمال فما فوق و    ١٠منها يعمل بها    % ١ منشأة حيث    ١٠٠٠حوالي  
  . )Bahiri,1987,p.9( وهي عبارة عن ورش صغيرة عمال

  
  

                                                        
11  GDP Gross Domestic Product الناتج اإلجمالي المحلي   
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   السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الفلسطيني بعد الصناعي القطاع
 إلـى  ١٩٩٤ منشأة فـي عـام   ١١٨٤٢ من اإلجمالي العدد اإلجمالي للمنشآت الصناعية      ارتفع

وبمعدل نمـو   % ٢٠ الفترة نحو     خالل تلك  النمو وقد بلغ معدل     ١٩٩٨ منشأة في عام     ١٤٢١٠
  ).٢٠٠٠نوفل، ( األنشطة التالية علىوقد توزعت هذه المنشآت % ٥ ه قدرىمستو

  . واستغالل المحاجرالتعدين نشاط -١
  . التحويليةالصناعة نشاط -٢
  . الكهرباء والغاز والمياهإمدادات نشاط -٣
من منـشآت تعمـل فـي الـصناعات         %) ٩٥(همجمل القطاع الصناعي الفلسطيني في      يشكلو

 مليون دوالر أمريكـي العـام       ١٦١٣ قيمته ألف عامل، وأنتج ما      ٧٢,٦التحويلية، وتستوعب   
منهـا مـصدرها    % ٨٨ أمريكـي ،   والرد مليـون    ٧٨٧، وبلغت القيمة المضافة فيـه       ١٩٩٩

 مليون دوالر، في حين بلـغ       ٣٤ اإلجماليالصناعات التحويلية، وبلغ التكوين الرأسمالي الثابت       
  ).١٩٩٩ لإلحصاء الفلسطيني، المركزيالجهاز (  مليون دوالر٦٦اهتالك األصول 

طيني باسـتثناء    الناتج المحلي اإلجمـالي الفلـس      في األهمية النسبية للقطاع الصناعي      وتزايدت
 القيمة المضافة فيـه مـن       ونمت،  ١٩٩٨العام  % ١٦,٥ ىإل ١٩٩٤العام  % ١٣,٣القدس من   

%). ٢٣,٧زيادة سنوية بمعـدل     (١٩٩٨ مليونا العام    ٦٨٠ إلى ١٩٩٤ العام   دوالر مليون   ٣٤٩
 ١٥,٧ إلـى  ١٩٩٤العام  % ١٨ تراجعت من    تشغيل العمال  القطاع الصناعي في     أهميةإال أن   
كما أن مساهمة الصادرات الـصناعية  .  مجمل العاملين في المناطق الفلسطينية من ١٩٩٨العام  

، هذا وقد تميزت    ١٩٩٨-١٩٩٤خالل الفترة ما بين     % ٣٠ بقيت بحدود    الصادراتمن مجمل   
 الرغم من أن هناك مشاريع أسست منذ سنوات عدة فإنهـا            وعلىالفلسطينية بالبدائية،   الصناعة  
فمعظـم  .  في المراحل األولية من حيث تعاملها في السوق        مؤسساته   حد بعيد تشب   إلىال تزال   

 في السوق، وتتنافس علـى      ة غير مميز   أسماء تجارية معروفة، وتنتج سلعاً     تطورالمؤسسات لم   
ن معظم هذه المؤسسات تركز على مناطق تسويقية جغرافية ضيقة، ممـا            أ كما   األسعار،أساس  
يقتصر تسويق معظم المنتجات الصناعية علـى الـسوق          المنافسة فيما بينها، حيث      عنصريقلل  

 الصناعات القائمة على أساس التعاقد مـن البـاطن مثـل األحذيـة والجلـود           باستثناءالمحلية  
، ٢٠٠١مكحـول وآخـرون،     ( )إسـرائيل ( إلىنتاجها صادرات   إ والتي يعتبر معظم     والمالبس

  .)٣ص
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  ع غزةخاصة بالقطاع الصناعي في قطا أهم المؤشرات ال3.1.4
 إجمالي عـدد    فإن   )٥( اإلحصائيات غير المنشورة كما هو موضح في الجدول رقم         خالل من

 منـشأة توزعـت   ٣٧٤٨ بلغ نحو ٢٠٠٣ غزة خالل العام   قطاعالمنشآت الصناعية العاملة في     
  . المياه والغاز والكهرباءوإمداداتبين الصناعات التحويلية 

  .١٩٩٤بالصناعة مقارنة بالعام  حجم التراجع الهائل الذي لحق يبين حيث
 الجدول مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين فـي              يبين كذلك

من % ١٤،٦ وهي تشكل نسبة     ٢٠٠٣ عامل خالل العام     ١٩٨٥٤ نحو   غزة في قطاع    الصناعة
  . عدد العاملين في االقتصاد المحلي لقطاع غزةإجمالي

   )٥(جدول رقم 
  د المؤسسات وحجم المنتجات وعدد المشتغلينيوضح عد

  

 السنة  المؤسساتعدد  المشتغلينعدد  اإلنتاجحجم  باأللف دوالر المضافةالقيمة

109,877.5 253,440.8 16,148 5,110 1994 

112,534.7 261,686.0 16,219 5,898 1995 

115,276.0 256,351.5 16,829 3,702 1996 

134,514.6 307,679.0 19,181 4,136 1997 

155,909.4 313,314.9 18,950 3,953 1998 

198,098.4 376,678.6 21,100 4,102 1999 

160,577.9 362,356.7 23,462 3,892 2000 

85,558.8 242,305.6 19,775 3,975 2001 

73,219.3 206,393.7 19,426 3,842 2002 

123724.8 248339.1 19854 3748 2003 

  )بيانات غير منشورة(، ٢٠٠٣ الفلسطيني،لجهاز المركزي لإلحصاء  ا-:المصدر   
ـ            البيانات الموضحة  على   وبناء  و في الجدول السابق فإن المجموع الكلي لعـدد المؤسـسات ه

ات العـشر   حجم التراجع في االستثمارات خالل الـسنو      الجدول  ، حيث يوضح    مؤسسة ٣٧٤٨
  . عدد العاملينستوىو على مأاالخيرة، سواء على مستوى عدد المنشآت 

وكمـا تـم    -ومن خالل البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة االقتصاد الـوطني، فإنـه               
ن معظم الشركات أو المؤسسات عبارة عن منـشآت خاصـة وفرديـة،             فإ -شارة إليه سابقا  إلا

  .وتتسم بالبساطة وعدم وجود أنظمة تكاليف واضحة فيها
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ني اعملية مـسح ميـد  طاع الصناعي في قطاع غزة من خالل واقع القلذلك لجأ الباحث لدراسة  
هـذه الـشركات ومعرفـة      وذلك بهدف التعرف على     للمنشآت المصنفة من الشركات الكبيرة ،     

  .وكذلك تحديد الشركة محل الدراسة أنظمة التكاليف المتبعة فيها، 
 عند اختيـار    لشركةعدد العاملين في ا   وبعين االعتبار حجم رأس المال المستثمر،       وقد تم األخذ    

مختارة من الشركات في قطاع غزة والتـي تعتبـر مـن            العينة  الدراسة  هذه  ، من خالل    العينة
المنشآت الكبيرة والتي يزيد فيها رأس المال المستثمر فيها عن مليون دوالر وعدد العمال عـن            

ـ    ABC تطبيقها لنظـام     لى واقع أنظمة التكاليف فيها ومدى     عشرة للتعرف ع   و  وهـي كمـا ه
  .)٦(موضح بالجدول رقم 

  )٦(جدول رقم 
   وعدد العاملينسماء الشركات أ

ــستثمرسأر  العمالعدد المكان ــال الم   الم
 بالدوالر

  المنشأةاسم

  للصناعات الغذائيةفلسطين شركة 6,275,600 ١٦ غزة

  الفلسطينيةالمطاحن شركة 5,225,291 ٥٥  يونسناخ

اعة  الحايـك لـصن    حـسن  شركة 3,811,014 ٣١ غزة
 البالط

  الشيخ هاشم الخزندارأبناء شركة 3,454,700 ٢٦ غزة

  عيدة للباطون الجاهزأبو شركة 3,448,122 ٦٠ غزة

 منصور مطبعة 2,941,200 ٥١ غزة

  الدين الرديسي وشركاهبدر شركة 2,917,000 ٣٥ غزة

 الفلسطينية للـصناعة    سكر شركة 2,352,990 ٢٠ غزة
 والتجارة

ــرت  غزة دمــ
لبالكام  

  للباطون الجاهزالصفدي شركة 2,350,000

  العودة للبسكويتمصنع شركة 2,307,887 ٢٠٤ ىالوسط

  صالح الحايكمحمد شركة 2,062,317 ٢١ غزة

وسـط  أل الـشرق ا   معامـل  شركة 4,000,000 ٣١ غزة
 للصناعة

 نا إخوحبوش شركة 2,023,727 ١٣ غزة
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  لصنع الفلزات  ٢٠٠٠ أورو شركة 2,000,000 ٢٠ غزة
 الثمينة

 مرشو شركة 1,747,000 ٥٠  غزة

  للبالستيكىمشته شركة 1,717,410 ٢٠ غزة

  اهللا الخزندارجار شركة 1,547,133 ١٤ غزة

ــركة 1,524,311 ٢١ ىالوسط ــتيكو ش ــساهمة بالس  الم
 الخصوصية المحدودة

  سليم للصناعةشركة مصنع 1,500,000 ٣٠ غزة

 سيج والصباغة للنالوطنية الشركة 1,363,577 ٢٦ غزة

  لمواد البناء فلسطين شركة 1,357,491 ٢٣ غزة

  العوف التجاريةأبو شركة 1,311,233 ١٧ غزة

  لصناعة النايلونالديراوي مصنع 1,310,812 ١٦ ىالوسط

 نوركو– للصناعة الشمال شركة 1,303,155 ١٨ غزة

  العريسأسكمو مصنع 1,251,000 ٢٣٩ يونس ناخ

  للباطون الجاهزالنهضة شركة 1,245,000 ١٤ ىالوسط

  وتشميع الحمضياتتعبئة مصنع 1,200,000 ٧٠ غزة

  للنسيج اليازجي شركة 1,079,917 ٢٥ غزة

  للمقاوالتالعربية الشركة 1,048,301 ٢٣ غزة

 هن وأوالدا أبو دحسن شركة 1,034,200 ١٣٨ غزة

  للصناعة والتجارةعاشور شركة 1,029,001 ١٠ غزة

  سيرفيسأكوا شركة 1,014,000 ١١ غزة

  للعطورناصو شركة 1,005,019 ٤٨ غزة

  للبسكويتالكرامة مصنع 1,004,000 ٩٠ ىالوسط

 ه أبو حليمة وأوالدمحمود شركة 1,003,964 ١٩ غزة

  طه للباطون الجاهزأبو شركة 1,000,000 ١٠ فحر
  المال المستثمررأس إجمالي 70,818,222 ١٥١٥ 

 ٢٠٠٠ لـسنة    والتخطـيط الدراسـات إدارة –زارة االقتصاد الوطني و -الوطنية الفلسطينيةالسلطة  : المرجع
  .٢٠٠٤\١٠\٢٥مستخرج بتاريخ 
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مجموع هذه الشركات التي تـم      ني كما هو واضح فإن      االمسح الميد وعملية  ومن خالل الدراسة    
  نـصف حجـم االسـتثمارات فـي القطـاع          شركة، حيث تمثل   ٣٦التعرف عليها يبلغ عددها     

  .)٧( مليون دوالر كما هو موضح في جدول رقم  ١٤٠الصناعي والذي يبلغ حوالي 
 تطبق أي من   ومن خالل الدراسة تبين أنه ال      عامل وفني،    ١٥١٥كما أنها تقوم بتشغيل حوالي      

، كما أنها تفتقـر إلـى أي مـن نظـم      الشركات نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة     هذه
يها، وقد تم إختيار شركة الشرق األوسط وهى إحـدى الـشركات التـي             التكاليف المتعارف عل  

مـن إجمـالي   % ٥,٥حوالي تصنف ضمن الصناعات الكيماوية، حيث يبلغ نصيب هذا القطاع       
الذي تم اعداده من قبل الباحـث للتعـرف         ) ٧( الصناعات، وهذا ماتم إيضاحة في الجدول رقم      

رات الكلية، وكذلك لمعرفة أهمية كل صناعة       على مساهمة كل من الصناعات من حجم اإلستثما       
  .من الصناعات نسبة إلى حجم إستثماراتها

  

   المنفقة في المنشآت الصناعيةاالستثمارات قيمة  3.1.5
 البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة االقتصاد الـوطني عـن واقـع القطـاع                 خالل من

  جميع فروع الصناعة بلغ    في الصناعية    تبين أن إجمالي االستثمارات    غزة قطاع   فيالصناعي    
  .١٢ مليون دوالر أمريكي١٤٦ حوالي ٢٠٠٠في عام 

 األكبر في مجموع االسـتثمارات يليهـا     وناعة منتجات المعادن الالفلزية ه     نصيب ص  كان ولقد
 ثم  دوالر، مليون   ٣٥ صناعة المنتجات الغذائية حيث بلغت استثمارات كل منهما حوالي           مباشرة

 منهـا  كـل  حجم اسـتثمارات  الستيكية ومن ثم المالبس حيث بلغة المنتجات الب يلي ذلك صناع  
  . )٧ نظر جدول رقما( مليون دوالر١٢حوالي 

                                                        
، غزة نود اإلشارة إلى أنه نتيجة المعوقات التي تعيشها األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية و 12
 وهذه األرقام تم أخذها من دائرة االقتصاد الوطني بالسلطة الوطنية ال يوجد بيانات إحصائية حديثةإنه ف

  .الفلسطينية
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  )٧(جدول رقم 

يوضح قيمة االستثمارات في كل صناعة من الصناعات ونسبة مساهمتها من 
  إجمالي حجم االستثمارات

 الصناعة وعن  فيها بالدوالراالستثمارات قيمة  نسبة المساهمة

  الغذائيةالمنتجات صناعة 34,895,294 24%

5% 
 المنسوجات 7,343,825

8% 
 المالبس صنع 11,800,094

1.2% 
  الجلودوتهيئة دبغ 1,719,126

1.4% 
 ومنتجاته الخشب 2,061,035

6.5% 
  والطباعة والنشرالورق صناعة 9,489,100

5.4% 
 الكيماوية الصناعات 7,744,558

8.6% 
 والمطاط البالستيك 12,552,240

24% 
 ى المعادن الالفلزية األخرمنتجات صنع 35,538,762

1.6% 
  القاعديةالفلزات صنع 2,305,607

4.6% 
  عدا الماكيناتالمعدنية الصناعات 6,754,275

2.4% 
 ىخرأل والمعدات ااآلالت صنع 3,600,074

1% 
  الكهربائيةاآلالت صنع 1,382,734

.4% 
  الطبيةاألجهزة نعص 518,032

5.6 
 ى والمنتجات األخراألثاث صنع 8,153,640

100 
 االستثمارات مجموع 145,858,396

، تقريـر   ٢٠٠٠ والتخطيط،لسنة   الدراساتالسلطة الوطنية الفلسطينية،وزارة االقتصاد الوطني،إدارة      : المصدر
  .٢٠٠٥\٥\٢٣بتاريخ 

  يانات غري منشورة ب٢٠٠٠، وزارة اإلقتصاد الوطين ، امللف الصناعي:  املصدر 



  ٨٧

  
   الصناعيالقطاع معوقات 3.1.6
  مـستمراً   صعبة، بل تدهوراً   صناعي في فلسطين خالل سنوات االحتالل ظروفاً       ال القطاع واجه

 زيـادة  ىإل المشكالت والمعوقات التي حالت دون تطويره ونموه وبالتالي أدت           منبسبب الكثير   
له، وعملت من أجل تحقيق هذا الهدف على          االقتصاد اإلسرائيلي وتعميق تبعيته    بعجلةارتباطه  
 العسكرية والتشريعات التي تصب في هذا الهدف، ولم يتوقـف األمـر              مختلف األوامر  إصدار

 من التـدابير واإلجـراءات لحـصار الـصناعة           فرض مزيداً  إلى هذا الحد بل أنها لجأت       عند
 الـسيطرة  التفاق أوسلو، وذلك من خالل إحكـام         نتشار قواتها طبقاً  ا بعد إعادة    ى حت الفلسطينية

  .ألراضي الفلسطينية بالعالم الخارجيعلى المعابر والمنافذ التي تربط ا
مكحول زآخرون،   ( الفلسطينية بما يلي   الصناعاتني منها   ا تلخيص أهم المشاكل التي تع     ويمكن
  :)٤، ص٢٠٠١

.  وأنما جاءت وليدة للسياسات اإلسرائيلية     ،طبيعياً  لم يكن تطور الصناعة الفلسطينية تطوراً      -١
، أو تلـك التـي ال       )التعاقد من الباطن  ( سرائيلية اإل للصناعاتفقد تطورت الصناعات المكملة     

 قـد   التي الصناعات   يسرائيلاإل  اإلحتالل بالمقابل حارب . رائيليةتشكل منافسة للصناعات اإلس   
 ىوأد. خاللهـا  العالم إال من     إلىق الفلسطينية   اسوألتشكل عنصر منافسة لصناعتها، وأغلقت ا     

 سواء مـن    الخارجيةعلى المواد الخام    %) ٩٠(ير اعتماد الصناعة الفلسطينية بشكل كب     ىإلذلك  
مـن  . واألجنبية أم غيرها، األمر الذي جعلها عرضة للتقلبات اإلسرائيلية          اإلحتالل اإلسرائيلي 

 مـع   تعاملهـا  في   ذي ينتهجه اإلحتالل اإلسرائيلي   ، فإن سياسة اإلغالق المتكرر ال     ىجهة أخر 
  .ثير من الفروع الصناعية تدهور اإلنتاج في كإلىاألراضي الفلسطينية أدت 

 العنقود الصناعي وغياب الترابطات األمامية والخلفية أو ضعفها، وكـل ذلـك             اكتمال عدم-٢
 من  اإلسرائيلياإلحتالل   على عالقات التعاقد من الباطن من جهة، أو إجراءات           اعتمادهابسبب  
حيـث سـيطر    الفلسطينيين في تطـوير حلقـات التـصنيع،    ى الحافز لد أفقد مما   ،ىأخرجهة  

  . على أهم هذه الحلقاتاإلسرائيليون
من المنشآت العاملة في    % ٩٠ن  إ المنشآت العاملة في القطاع الصناعي، إذ        حجم صغر -٣

  .قل من خمسة عمالأ توظفالصناعة 
ـ  ى التكنولوجيا الحديثة، األمر الـذي أد      إلى عام   ل الفلسطينية بشك  الصناعة افتقار -٤  ى إل
  .إلنتاج وزيادة تكلفة االجودةنخفاض إ
 تحتية ضعيفة، وارتفاع تكلفة الكهرباء والمواصالت، وتدني االستثمار فـي           بنية وجود -٥

 إلى ضعف القدرة التنافـسية للـصناعة     ىنتاج بشكل عام أد   اإل وارتفاع تكلفة    البشري،العنصر  
  .ى الجودة، وارتفاع األسعار من جهة أخري بسبب تدنالفلسطينية
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ت المسندة بما فيها مؤسسات التمويل واالتحـادات         الذي تقوم به المؤسسا    الدور ضعف -٦
   .والنقابات
مـا  ممن المنشآت الصناعية القائمة،     % ٩٠ من   ألكثر التمويل الذاتي المصدر الرئيسي      ويشكل

، إضافة إلـى  )١٩٩٨وزارة الصناعة، ( الصناعيالقطاعيترتب علية قلة حجم االستثمارات في     
عن ن االستثمار اإلجمالي يقل     إ أي   لسنوات كان سالباً   ا لمعظمأن صافي االستثمارات الصناعية     

   .مخصصات اإلهالك
ني منها القطاع الـصناعي حـسب المجموعـات         ا المشاكل والمعوقات التي يع    تصنيف ويمكن
  :)٦،ص٢٠٠٣ظريفة،أبو (التالية

  . الخامبالمواد المتعلقة المشاكل-١
  . بالمعدات واآلالتالمتعلقة المشاكل -٢
  .نع وأبنيتهاامواقع المص مةءمال عدم -٣
  . بالخدماتمتعلقة مشاكل -٤
  . التمويلبنقص تتعلق مشاكل -٥
  .بالتسويق متعلقة مشاكل -٦
  . الفنية وغياب التنظيم والتخطيط الصناعيبالخبرة تتعلق مشاكل -٧
  .نينا السياسات والتشريعات والقوبغياب متعلقة مشاكل -٨
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  المبحث الثاني

  
  غزةتخدمة في الشركات الصناعية في قطاع أنظمة التكاليف المس

  
  

  غزة  أنظمة التكاليف المستخدمة في الشركات الصناعية في قطاع 3.2.1
  دوافع تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة3.2.2
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  غزة قطاع التكاليف المستخدمة في الشركات الصناعية في أنظمة 3.2.1

ستـشارات الماليـة،    الية للمؤسـسات ذات العالقـة با      قام الباحث بالعديد من الزيارات الميدان     
 من خالل العينة المختارة التي تم ذكرهـا         زيارة الشركات التي تم التعرف عليها     باإلضافة إلى   

 نتائج هذه الزيارات والتي شملت بعض الـشركات المـذكورة            وكان من  )٥(في الجدول رقم    
  :والمراكز اإلستشارية الوصول إلى النقاط التالية

 بشكل عام ال تطبق نظم التكاليف الحديثة داخـل          غزةن الشركات الصناعية في قطاع      إ -١
بيق أصالً، ويعتمد بالدرجـة     منشآتها، وأن ماتقوم به هو بعض الجزيئات أو ال تقوم بعملية التط           

  . احتياج اإلدارةاألولى على حجم الشركة والنشاط ومدى
ح ودقيق فإن مخرجات النظام المطبق      نعدام تطبيق النظم المحاسبية بشكل واض     النتيجة   -٢

 .في الشركات الصناعية ال يمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات اإلدارية المالئمة والمناسبة

رغم انعدام وجود نظام تكاليف موحد وآلية دقيقة للمتابعة والتقييم فإنه مـن الـصعب                -٣
كاليف الصناعية غير المباشرة    تحديد نسبة التكاليف غير المباشرة، إال أننا نستطيع القول بأن الت          

 .إلى إجمالي التكاليف تعتبر مرتفعة

ن أنظمـة  فإنه يمكن القول أنظمة التكاليف الحديثة،  ألالصناعات الفلسطينية   أما عن مالئمة هذه     
التكاليف الحديثة التي تم وضعها لتالئم الصناعات المختلفة، وقد تركت حرية اختيار المنظومـة    

 الصناعات القائمة مالئمة لتطبيـق مثـل هـذه    ني أستطيع القول أن ذلك فإن المناسبة للصناعة، ل  
  .النظم من التكاليف

 تفتقر إلى أنظمة التكاليف وجميعهـا       غزةإضافة إلى ماسبق فإن الشركات الصناعية في قطاع         
تعمل على احتساب تكلفة المواد بدقة أما األجور والمصاريف الصناعية األخرى فإنهـا تقـوم               

  .سبة معينة لتغطية النفقات واألرباحبإضافة ن
عتبار األسعار المنافسة في السوق سواء من منتجـات         الن العديد من الشركات تأخذ في ا      إكما  

ــين ا    ــذة بع ــر آخ ــة غي ــرائيلية أو أجنبي ــشأة   الإس ــل من ــروف ك ــار ظ .عتب
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 على شركات قطاع  نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةالحاجة إلى تطبيق 3.2.2

 غزة

نخفاض نسبة العمالـة    إل، ونتيجة   غزةمن خالل القراءة السابقة لواقع أنظمة التكاليف في قطاع          
المباشرة فإن على الشركات القائمة مراجعة أنظمة تكاليفها، ألن هدف إدارة التكلفة في األساس              

  : ن وهماين رئيسيييحقق هدف
  . أداء األنشطةات مالية وتطبيقية والتي تعكس مدىجمع معلوم -١
تزويد اإلدارة بالمعلومات المالئمة والالزمة للتخطيط ووالرقابـة لتحـسين العمليـات             -٢

 .)Miller,1992,pp.41-53(ستراتيجيات الوالمنتجات وتخفيض الفاقد وتنفيذ ا

أنه إذا لوحظ أي من الخـصائص التاليـة فـي           ) ٣٩-٣٧،ص١٩٩٨الجبالي وفرج، (وكما ذكر 
ذا دليل على وجود عيوب في ممارساتها الحالية وكـذلك          الشركات التي تتبع الطرق التقليدية فه     

  :عدم كفاءتها والتي يمكن إجمالها فيما يلي
 . إحالل العمل المباشر باآلالت األتوماتيكية -١

 .في حال تمثيل  التكاليف الصناعية غير المباشرة النسبة األكبر من إجمالي التكاليف -٢

كلفة على أسـاس قيمـة العمـل        ر المباشرة على أهداف الت    ي تخصص كل التكاليف غ    -٣
سـاس الرئيـسي لتحميـل      ألالمباشر، أو ساعات العمل المباشر، وتظل العمالة المباشرة هي ا         

 .التكاليف غير المباشرة للمنتجات الفردية

 .ستخدام عدد محدود من أسس التحميلا -٤
 أخرى، قد تبدو المنشأة في وضع تنافسي جيد في ناحية وعلى العكس من ذلك في نواحٍ              -٥
 لهـا نفـس   ىإذا اختلف الوضع التنافسي ألنواع معينة من المنتجـات عـن منتجـات أخـر       ف

التسهيالت، فمن الممكن اعتبار ذلك دليالً على أن التكاليف قد خصصت تخصيصاً خاطئاً مـن               
 .قبل إدارة الشركةِ

عمليات ختالف متطلبات ال  ا  للعدد نفسه من العمال، بمعنى     تحتاج دائماً  وجود عمليات ال   -٦
 .حتياجاتها للعمالة البشريةا نتاجية فيما بينها لمدىاإل

كثرة العمليات التي تتطلب إعدادات وتجهيزات من العمالة البشرية، حيث ال تعد أسس               -٧
 .الحجم مفضلة لتحميل تكلفة تلك العمليات

عدم التماثل في المراحل اإلنتاجية بحيث تكون هناك كثافة للعمليات اآلليه فـي بعـض          -٨
 .خرآلنتاجية وكثافة للعمالة عن اآللية في البعض االمراحل اإل

 .ختالف عناصر التكاليف داخل المصنع عن التبويبات الشائعة أو العامةا -٩

 .تأخر نظم التكاليف الموجودة في توفير المعلومات لمتخذي القرارات -١٠
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ـ      تصفت بأي من ه   اوبذلك يمكن القول بأن أي من المنشآت إذا          د ذه الصفات العشر الـسابقة فق
  .لقاء نظرة جادة للكيفية التي صمم بها النظام الخاص بهاإل جاهدة تسعى

رتفاع التكلفة غير المباشرة وبالتالي اويؤكد الجبالي أن التعقيد في العمليات هو المسبب في 
  .تشوه تكلفة المننتجات بالطرق التقليدية

 مقادير مختلفة من وكذلك فإن التنويع في عدد وحجم المنتجات يعني أن المنتجات تتطلب
ختالف كمية المنتجات من ناحية الحجم يعني أن النظام التقليدي يرفع تكلفة اخدمات األنشطة و

  .حجام العالية ويخفض تكلفة االحجام المنخفضةألا
الحقيقة أن زيادة مستويات التكنولوجيا في الصناعة ) "١٧٥،ص٢٠٠٢عيد وعبداهللا،(وذكر

  ".قليدية متقادمةيجعل نظم محاسبة التكاليف الت
األنشطة لما يوفره أساس  نظام التكاليف المبنية على ىإللتحول ل بالمهتمين كل هذا كان دافعاً

من دقة وسرعة في احتساب التكاليف والتي تعتبر من العوامل المهمة في مساعدة الشركة ليس 
بط هذه األسعار  في إعادة النظر بتسعير منتجاتها ورىط بإعداد تقارير التكاليف بل وحتفق

  .بحجم الطلب والمنافسة
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  الفصل الرابع
  

  وسط لصناعة األدويةألشركة الشرق ا: التطبيقيةالدراسة
  

ويتم   المقترح الذي تم التعرف عليه في الفصول السابقة،التصور تطبيقيتناول هذا الفصل 
ل تطبيق   الشركات الصناعية في مجال صناعة األدوية، وقبى على إحدالتصورتطبيق هذا 

الشركة التكاليف المطبق لدى  سيتم عرض نظام الدراسة على الشركة محل المقترحالتصور 
 لنظام  ثم يتم إجراء مقارنة بين تكلفة المنتجات طبقاًالمنتجات، في تحديد تكلفة هتبعوالتي ت
ئج ،  في ظل تحديد التكلفة على أساس النشاط وذلك بغرض تحليل النتاالمقترح والنظامالشركة 

  : المباحث التاليةإلى سبق فسيتم تقسيم هذا الفصل ماوعلى أساس 
  . الدواءصناعةخصائص  : األولالمبحث
  . محل التطبيق وسبب اختيارها للدراسةالشركةنبذة عن  :نيا الثالمبحث
  . وتقييمهدراسة التكاليف بالشركة محل النظامطبيعة  : الثالثالمبحث

  . وتحليل النتائجالشرق األوسط لألدويةالمقترح على شركة  التصورتطبيق : المبحث الرابع
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  األول المبحث

   الدواءصناعة خصائص
  
   

  :ويتكون هذا المبحث من العناصر التالية
   مقدمة4.1.1
 الخصائص العامة للصناعات الدوائية4.1.2 
 عناصر التكاليف المستخدمة في الصناعات الدوائية4.1.3
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   مقدمة4.1.1

عات الدوائية من الصناعات الهامة والحساسة، والتي تتصف بمواصـفات محـددة            تعتبر الصنا 
 معينة وتنعكس هذه الخـصائص   بخصائص تتميز، فهي   يميزها عن الصناعات األخرى    ولها ما 

 تشغيله، وقد تمت الدراسة التطبيقية      أو سواء عند تصميمه     كاليفبصورة واضحة على نظام الت    
  . الدوائيةالمستحضراتي مجال تصنيع  الشركات التي تعمل فىلى إحدع
  

   الخصائص العامة للصناعات الدوائية4.1.2
 غيره مـن األنـشطة       من السمات والخصائص التي تميزه عن      بمجموعة نشاط األدوية    يختص

 المستحضرات الطبية والمواد المستخدمة وطبيعة عملياتهـا  طبيعة من حيث ،ىالصناعية األخر 
  :)١٦  ص،١٩٩٠ ،سالم( ما يليائصالخصالصناعية ومن أهم هذه 

 ألدوية بتصنيع المستحضرات الدوائية من الكيماويـات طبقـاً         ل صنعةالمشركات  ال تقوم -١
 مختلفـة األحجـام      تعبئته في عبوات   ومن ثم  ، معين دوائي شكل   في ا ووضعه ،لتركيبة خاصة 
 .وذلك لتسويقه

  : همامجموعتين إلى وتقسم المستحضرات الدوائية 
  لىالمجموعة األو
 بتصنيعهاوهي المستحضرات الدوائية التي تقوم الشركات       ) عامة( دستورية دوائية مستحضرات

كثر مـن  أ في  أنتاجهاوهذه المستحضرات يتم    . طبقا للتركيب الوارد في دساتير األدوية العالمية      
  .شركة مثل مستحضر األسبرين والنوفالجين

  المجموعة الثانية
ستحضرات الدوائية التي تعتبر ملـك للـشركة المنتجـة        وهي الم ) خاصة (دوائية مستحضرات

 لتركيبة خاصـة أعـدت بمعرفـة         طبقاً  بتصنيع هذه األصناف   وتقوم الشركة ،   باسمها ومسجلة
 أجهـزة بحثيـة أو استـشارية     قسم البحث والتطوير أو مراكـز       أو بمعرفة  الشركةالفنيين في   

  هـذا  أن تنـتج   دوائيللمستحضر ال  المالكة   الشركة وال يجوز ألي شركة غير       ،لحساب الشركة 
 المالكة للمستحضر صناعة المستحضر الصيدلي في       الشركةالمستحضر إال بموجب تعاقد تقدم      

  .١٣تاوةأل باى ما يسمالمتعاقدةمقابل أن تدفع الشركة 

                                                        
 وتحدد الدوائي يتم دفعة للشركة المالكة،هى عبارة عن نسبة من مبيعات المستحضر األتاوة   13
  . العقد لمدة معينةفي
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 حيث تأخذ أشـكال صـيدلية       ، الدوائية بكثرة األنواع المنتجة منها     المستحضرات تتميز -٢
كما أنهـا   ) الخ..، وكريمات مراهم قطرات، ،ةشربأ ،أقماع،أمبوالت،أقراص،كبسوالت( متعددة

الكميات المنتجة من كل مستحضر تكون من       و ،   مختلفة من حيث الحجم والنوع     عبوات في   أتعب
  . ماليين الوحداتإلى بحيث تصل في كثير من األنواع الضخامة

ركات األدوية ولكـن     المختلفة من المستحضرات الدوائية التي تنتجها ش       األصناف تتعدد -٣
 في مجموعات رئيسية حسب طبيعتها وطريقة تصنيفها وأشكالها الصيدلية ومـن            تجميعهايمكن  

نتاجية يختص كـل خـط      إ من الطبيعي أن تتكون شركات األدوية من مجموعة خطوط           فإنهثم  
  .وائي مجموعة من العمليات الصناعية الالزمة ألنتاج كل شكل دبتنفيذمنها 

 المختلفـة   الدوائية الصناعية التي تتضمنها خطوط اإلنتاج لألشكال        لياتالعم طبيعة   أن -٤
 ،نتاج المستحضرات الدوائيـة   ا أوامر التشغيل مما يمكن من تتبعها خالل فترات          بتسلسلتتميز  

 األسـواق نتاج المستحضرات الدوائية وتخزينها وتداولها فـي   إ وتداولها خالل فترات     وتخزينها
  .الطبيةمستهلك النهائي وذلك ألغراض الرقابة الصيدلية أو  الإلىوحتي بعد أن تصل 

  : مجموعتين رئيسيتين هماإلى المستخدمة في صناعة األدوية المواد تنقسم -٥
 وتتمثل في الكيماويات واإلضافات األخري التي تدخل فـي تركيـب   والخاماتالمواد األولية  -أ

 للمستحضر علـى   الدوائي التركيب ويشتمل.  لمواصفات وبنسب معينة    طبقاً الدوائيالمستحضر  
  :تياآل فرعيتين كمجموعتين

  . رئيسية مثل السلفا واألحماض والفيتامينات وغيرهاأو فعالة مواد -١
ن والمـواد الحافظـة     ا بودرة التلك والنشا والسكر والروائح واأللـو       مثل مساعدة   مواد -٢

  .وغيرها
يوم والنشرة الطبية والقطن الصلب     ن واأللمن ا وتتمثل في ورق السلوف    والتغليف مواد التعبئة    -ب

  .وغيرهاوالكرتون 
 األبحاث تعتبر   ألن نفاق على األبحاث التطبيقية نظراً    إل بضخامة ا  األدوية صناعة   تتميز -٦

 الرئيسية لهذه الصناعة لكي يمكن استحداث مستحضرات دوائية جديدة أو تطوير            المتطلباتمن  
  . المستحضرات الدوائية المنتجة حالياًوتحسين

 منها يكثر   اً كبير اً عدد ألن  الدوائية بطبيعتها الموسمية نظراً    المستحضرات بعض   توجد -٧
 معينة من السنة ومثال ذلك المستحضرات المتعلقة بعالج نزالت البرد في            فصولاستعماله في   

 فـي فـصل     ىل وحساسية الصيف والعدو    والمستحضرات المتعلقة بعالج اإلسها    الشتاءفصل  
  .الصيف
 نظام التكاليف في صناعة الدواء حيث يتميـز بمجموعـة مـن       علىئص السابقة    الخصا وتؤثر

  :الخصائص وهي
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نتاجها في أقسام اإلنتاج ا لمجموعة من األصناف التي يتم  اإلنتاجأوامر تكاليف نظام -١
نتاجي من صنف معين إ،ولكل أمر )١٤رقم التشغيلة ( مسلسالًاًنتاجي رقمإ أمرويحمل كل 
  .لصناعية تتحدد طبقا لكل صنف االعملياتمجموعة من 

  طبقاً الصناعة وليسنباج لمواصفات محددة من  الغالب وفقاًفييكون  التصنيع نإ -٢
 الستخدامها في  تمهيداًللتخزينها ؤلطلبيات العميل، وبالتالي فإن المواد المباشرة يتم شرا

  .ترة الموازنةنتاجها في فا المطلوب للخطة اإلنتاجية لألصناف األوامر اإلنتاجية طبقاً
 تحضير وتعبئة - يصنع من خالل مجموعة المراحل اإلنتاجيةاإلنتاجي األمر -٣

ملين بشكل مباشر على األمر اإلنتاجي في أي مرحلة تحمل ا العفإنوتغليف وبالتالي 
  .) ٢٣١ص ، ١٩٩٢ ،محمد( اإلنتاجياألمرأجورهم مباشرة على 

  لدوائية  عناصر التكاليف المستخدمة في الصناعات ا4.1.3
  .تكلفة المواد المباشرة-١
  .جور المباشرةأل تكلفة ا-٢
 التكاليف الصناعية غير المباشرة وتشمل عناصر مرتبطة بالقسم اإلنتـاجي باالضـافة             -٣

  .لتكلفة مراكز الخدمات اإلنتاجية
  :ويمكن توضيح هذه العناصر كما يلي

   المواد المباشرة-أ
نها تمثل عنصراً أساسياً من     إين عناصر التكاليف إذ      من ب  حيث تمثل المواد المرتبة األولى    

من تكلفة اإلنتاج، وتتـسم المـواد   % ٨٠تكلفة اإلنتاج، وتبلغ المواد المباشرة فقط أكثر من       
ولة عـن حـدوثها،   ؤالمباشرة بأنها يمكن تميزها عينا في جسم وحدة اإلنتاج النهائي المـس   

، ١٩٩٠شـتا،   (ة لصناعة األدوية فيما يلـي     وبالتالي تخصيصها لها، وتتمثل المواد المباشر     
  ).٤-٣ص ص 

  الخامات-١
 والتي تدخل في تركيـب المنـتج        – الرئيسية والمساعدة    –وهي ممثلة في المواد الكيماوية      

  .طبقاً لمواصفات معينة وبنسبة محددة حسب كل صنف) مستحضر معين(النهائي 
  . مساعدةخرى مواد فعالة وأإلىن الخامات تنقسم إوبهذا يمكن القول 

  
  

                                                        
روف متماثلة داخل القسم اإلنتاجي حتى يتم تحويلها إلى منتج  التشغيلة عبارة عن كمية من الخامات تمر بظ 14

  .نهائي



  ٩٨

  المواد الفعالة :أوالً
هي العنصر األساسي في المستحضر الدوائي، وكثيراً ما يحتوي المستحضر الواحد علـى             

، وبناء على األبحاث التي تمت عند اكتـشاف         ادة كيماوية فعالة تدخل في تكوينه     أكثر من م  
داخلـة فـي تركيـب      المستحضر الدوائي، يحدد الكيماويون أو الصيادلة المواد الفعالـة ال         

المستحضر الدوائي، ومقدار الكمية من كل مادة، ويوجد تركيبة لكـل مستحـضر وهـذه               
التركيبة تصنف المواد الفعالة وكمياتها المعيارية الداخلة في تركيب المستحـضر، وتحـدد             
هذه التركيبة محتوي الكبسولة الواحدة، وتعتبر مثل هذه القائمـة أسـاس إعـداد معادلـة                

)Formula(               الصنف شكل كبسوالت مثال، بحيث إذا ما تحدد حجم التشغيلة من صنف مـا 
 كبسولة مثال فإن حجم المواد للتشغيلة الواحدة من هذا الصنف تتحـدد بـضرب               ١٠٠٠٠
  . كبسولة في محتويات الكبسولة الواحدة المحددة في التركيبة١٠٠٠٠

  المواد المساعدة: نياًاث
ل الكيمائي للمواد الفعالة أثناء العمليـات الـصناعية أو          هي مواد كيماوية تساعد في التفاع     

مواد حافظة للشكل الدوائي أثناء عمليات التـصنيع والتخـزين، أو مـواد تـساعد علـى                 
متصاص المستحضر الدوائي في األمعاء ومن أمثلة المواد المـساعدة، المـواد الالزمـة              ا

  .والالكتوز والنشالعملية تحبيب االقراص مثل البودرة وكربونات الكالسيوم 
وبالرغم من أن تركيبة الدواء من المواد الفعالة موجودة في الدسـاتير العامـة والخاصـة                

  .وعلى العبوات لكن األهمية تكمن في كيفية تصنيع هذه التركيبة
  مواد التعبئة-٢

وتتمثل في المواد المستخدمة في تعبئة المستحضرات وتصرف خصيصاً لمستحضر معين،           
ا األمبوالت والزجاجات وعلب البالستيك والصفيح، وغطاءات العبوات والعلب         ومن أمثلته 

  .وتحدد الكمية المعيارية من مواد التعبئة للتشغيلة الواحدة طبقاً لحجم العبوة. وغيرها
  مواد التغليف-٣

وتتمثل المواد المستخدمة في تغليف العبوات وتصرف لتشغيلة معينة مثل علـب الكرتـون           
ن للف العبوات، وتتحدد الكمية المعيارية من مـواد التغليـف   اية وورق السلوف  والنشرة الطب 

  .للتشغيلة الواحدة طبقاً الحتياجات العبوة الواحدة من مواد التغليف
  األجور المباشرة -ب

وتعد هذه البطاقة يوميـاً     )  خدمات -إنتاج(يتم داخل أقسام اإلنتاج إعداد بطاقة عمل لكل عامل          
ورقم العامل، وطبيعة العمل، القسم اإلنتاجي، ورقم الشغلة، وعدد سـاعات           وتحتوي على إسم    

وتقوم إدارة التكاليف بتحميل كل تشغيلة بنصيبها مـن األجـور           . العمل الفعلية، وكمية اإلنتاج   
المباشرة بناء على محتويات بطاقات العمل وفي ضوء معدالت األجور المباشـرة بنـاء علـى         



  ٩٩

في ضوء معدالت األجور الموجودة باإلدارة، ويتم ذلك مـن خـالل            محتويات بطاقات العمل و   
أبـو  ( إعداد حساب لكل تشغيلة لتحميل كل تشغيلة بعناصـر التكـاليف المنـصرفة لتنفيـذها              

  ).٣-٢،ص١٩٩٠طالب،
وتشمل العمالة في قسم اإلنتاج في صناعة الدواء عمال اإلنتاج والـصيادلة وعمـال التغليـف                

  .وعمال الخدمات
ة المباشرة هي التي تعمل بشكل مباشر على وحدة اإلنتاج في القسم اإلنتاجي، فالصيادلة              والعمال

وعمال اإلنتاج عمالة مباشرة في مرحلتي التحضير والتعبئة وعامالت وعمال التغليف عمالـة             
  ).١٣١،ص١٩٩٩محمد،(مباشرة في مرحلة التغليف 

  :التكاليف الصناعية غير المباشرة-ج
صر التي يصعب تخصيصها لتشغيلة أو مستحضر معـين، ممـا يـستلزم          وهي مجموعة العنا  

ضرورة توزيعها بين التشغيالت أو العمليات أو المستحضرات باسـتخدام األسـس المناسـبة              
عناصـر مرتبطـة    ) ١٣٢،ص١٩٩٩محمد ، (والعادلة وتشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة     
  :نتاجية ويمكن عرضها كما يليبقسم اإلنتاج باإلضافة لتكلفة مراكز الخدمات اإل

 المواد غير المباشرة مثل مواد نظافة اآلالت عند اإلنتقال من صنف آلخر، ومواد نظافـة                -١
  .القسم اإلنتاجي، ومستلزمات أخرى لعمال اإلنتاج، ومواد مساعدة تستخدم في كل االصناف

ات والمناولـة   األجور غير المباشرة وتشمل أجور المشرفين والمشرفات، وعمـال الخـدم          -٢
  .وأجور رئيس القسم اإلنتاجي

تكلفة تشغيل اآللة وهي عبارة عن إهالك اآللة، قوي محركة، قطع غيار اآللة، مـصاريف               -٣
  .الصيانة

  . تكلفة مراكز الخدمات اإلنتاجية-٤



  ١٠٠

  المبحث الثاني
  الشركة محل التطبيق وسبب اختيارها للدراسة

  
  

   تاريخية عن الشركةة نبذ4.2.1
  أهداف الشركة 4.2.2
   تطلعات الشركة4.2.3
    الهيكل التنظيمي للشركة4.2.4
    أنواع منتجات الشركة4.2.5
    أسباب اختيار الشركة للدراسة4.2.6



  ١٠١

  نياالث المبحث
   محل التطبيق وسبب اختيارها للدراسةالشركة عن نبذة

  
  عن الشركةتاريخية نبذة 4.2.1

  . المساهمة العامة المحدودةالتجميلتحضرات  الشرق األوسط لصناعة األدوية ومسشركة -
رض أ وهي مقامة على     ،غزةنون شمال قطاع    ا ح بيتفي  تقع الشركة في المنطقة الصناعية       -

 وتبلـغ مـساحة    للشركة ومسجلة بدائرة الطابو   تامة متر مربع ومملوكة ملكية      ٤٥٠٠مساحتها  
  .طوابق ة من ثالثة متر مربع ومكون٣٠٠٠ المباني القائمة فيها حوالي

 أيدي نخبة من الصيادلة واألطباء في قطاع غـزة، حيـث            على ١٩٩٤تأسست الشركة عام     -
 وقد تم تجهيز المصنع بأحدث المعـدات واألجهـزة لكـي            للشركة، األوائل   نيهميمثلون المسا 

  . العالميةالدوائيةيتالءم مع الصناعة 
 في االتحاد العربي لمنتجـي      ووعض عضو في اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية        الشركة -

 )15ISO 9001( الجـودة العالميـة  شـهادة األدوية والمستلزمات الطبية، وقد حصلت الشركة على 
International Organization for Standardization ٢٠٠٠ في عام.  

 في الطريق ثـم تالهـا خـط         ىة أول  كخطو ١٩٩٩ الشركة اإلنتاج بخط السوائل سنة       بدأت -
  .ريمات ثم خط األقراص والكبسوالتالمراهم والك

، أما  ن على األنشطة المختلفة   ي مقسم الً عام ٣٠ العاملين الدائمين في الشركة حوالي       عدد يبلغ   -
يبلـغ  ، و وكذلك حجم اإلنتـاج المطلـوب  ، العاملين على نظام اليومية يعتمد على الطلبيات   عدد

   مليون دوالر٤،٠٠٠،٠٠٠رأسمال الشركة 
حـوالي  وتمثل والوحيدة في مجال الصناعات الدوائية    ، في قطاع غزة   ىألول الشركة ا  تعتبر و -
 فتعتبر ناشئة وليس لديها اإلمكانيـات       فلسطين فيمن السوق في قطاع غزة، أما مستواها        % ٥

 ىع الشركات األخـر    األدوية فهي في منافسة دائمة م      أنواعنتاج كافة   إالتي تتمكن من خاللها ب    
لذلك نسبة مساهمتها مـن الـسوق        في الدول المحيطة،     ات األخرى  والشرك في الضفة الغربية  

  .فقط % ٢ تقدر بحواليالمحلي 
   الشركةأهداف 4.2.2

  .١٦ )GMP(نتاج األدوية أل إل العالمية مستحضرات متميزة حسب أدق المواصفات نتاج إ-١
  .الجميع االكتفاء الذاتي وبأسعار في متناول تحقيق -٢

                                                        
15   ISO حيث المقصود به مواصفات قياس عالمية لمتطلبات نظام إدارة الجودة الكاملة  .  
  Good Manufacturing Productتوصيف قياس عالمي    16



  ١٠٢

 في مجال التصنيع الدوائي     الفلسطينيةكبر عدد ممكن من الخبرات      أ  على تشغيل  العمل      -٣
  .رتقاء بمستواهمإلوا
 وذلك عن طريق فـتح أسـواق        القومي دعائم الصناعة الوطنية ودعم االقتصاد       إرساء -٤

  .بالخارج لمنتجات الشركة
ـ            الا -٥  اًعتماد قدر اإلمكان على الصناعات الوطنية لمستلزمات اإلنتـاج مـساهمة ودعم

  .ة، إضافة لتخفيض التكلفةيستغناء عن الصناعات اإلسرائيلالعات الفلسطينية، وإمكانية اللصنا
   الشركةتطلعات 4.2.3

 مثل  لإلنتاج جديدة   اً كي تستوعب خطوط   جديدةنشاء أبنية   إلني الشركة   اني لمب ا العمر التوسع -
  .خط المحاليل

  .دعم تحقيق تطلعات الشركة لوذلك من الداخل والخارج اً على جلب مستثمرين جددالعمل -
 الصيدلة والعلوم للتدرب والمـشاركة فـي        كلية أبواب الشركة ألساتذة الجامعات وطلبة       فتح -

  .مجال األبحاث العلمية
   للشركةالتنظيمي الهيكل 4.2.4

 ١٢١والموجود في صفحة     ) ٥(حسب الهيكل التنظيمي للشركة كما هو موضح في الشكل رقم         
ي الشركة هو رئيس مجلس اإلدارة حيث ينبثق عنـه نائـب ومستـشار      إداري ف  سلم علىفإن أ 

  . الشركة عاممديرويشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب  ،نونياق
  :وينبثق عن المدير العام عدة إدارات وهي كما يلي

  دارية والماليةإلون اؤ إدارة الش-١
  :كل من عنها ويتفرع

ـ  ف على    باالشرا بدورهدارية والذي يقوم    إلون ا ؤ قسم الش  وحـدة  وون المـوظفين،    ؤوحدة ش
  . األرشيف والسكرتاريةوحدةوحدة الكافتيريا والنظافة و والشبكات والصيانة،

وحـدة المراجعـة    و وحدة الحـسابات،      حيث يقوم هذا القسم بإدارة كل من        المالية ونؤالش قسم
  .والموازنة ووحدة الخزينة

  إدارة توكيد الجودة-٢
سم مراقبة الجودة ، وقسم متابعة التخطيط، كما تقوم بعمليـة البحـث   تقوم هذه اإلدارة بمتابعة ق   

  .والتطوير، وكذلك قسم التدريب، كما أنها تقوم بمراقبة قسم مراقبة المستندات
  إدارة المخازن-٣

  . عملية الوارد من الخامات ومخازن المنتجات، ومخازن قطع الغيار والعهدةوتتولى
  إدارة المشتريات-٤ 

  .ولي عملية الشراء كما أنها تقوم بعملية تقييم الموردينوهي التي تت



  ١٠٣

  إدارة المبيعات والتسويق-٥
  . قسم المبيعات وكذلك التسويق والعالقات العامةوهي التي تتولى

  إدارة اإلنتاج-٦
  :قسام التاليةألحيث ينبثق عن هذه االدارة كل من ا

سم إنتـاج الـسوائل واألقـراص،       ،  وق  المراهم والكريمات  إنتاج   قسم إنتاج الكبسول، و   قسم
  .وكذلك قسم صيانة اإلنتاج

  
  نتاجيإ المنتجات في كل خط أنواع 4.2.5
كل مـن خطـوط اإلنتـاج        في   المختلفة من المنتجات    اً نوع ٣٧نتاج حوالي   إ الشركة ب  تقوم

  .المختلفة
  يوضح أنواع منتجات الشركة) ٨(جدول رقم

 السوائل منتجات المراهم منتجات
CHLOROMYCIN CR 1 ARTIX 1 

MEGACORTEN G CR 2 BENZYL B 2 
MEGACORTEN G SKIN OINTMENT 3 CASTOR OIL  3 

MEGACORTEN SKIN OINTMENT 4 CYSTOGYN 4 
MEGACYCLINE SKIN OINTMENT 5 DECAMOL 5 

MEGAZOLE CREAM 6 ETHYL ALCOHOL 6 
 FLAGYN 7 و الكبسوالت األقراص منتجات

AMOXIM 250 MG CAPS 1 GAROSEPT MOUTH GARGLE 8 
AMOXIM 500 MG CAPS 2 GLYCERIN 9 

CIPROXIM 500 MG CAPLET 3 HISTA 10 
CYSTOGYN TAB 4 MEGADENT MOUTH PAINT 11 
DECAMOL TBL 5 MEGAFEED EXPECTORANT 12 

KEFLEXIM 250 MG CAPS 6 MEGAFEED SYRUP 13 
KEFLEXIM500 MG CAPS 7 MEGAFEED EXPECTORANT 14 

 MEGAPRIME 15 الجافة المعلقات منتجات
KEFLEXIM 250MG ORAL DRY SUSP 1 MIXAFUR 16 
AMOXIM 250MG ORAL DRY SUSP 2 MEGASTATIN 17 
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ذ دخول المادة الخام      خطوط اإلنتاج من    وتتبعنية داخل أقسام الشركة     ا الباحث بزيارة ميد   قام
) ٦(الشكل رقـم    في  ها بدورة اإلنتاج كما      تصوير ويمكنهلك   توريدها للمست  ىللمخازن وحت 

     )١٢٠(الموضح في صفحة 
تقوم إدارة المشتريات بإصدار أمر توريد بعد عملية التقييم للمـوردين، حيـث يقـوم                -١

  .المورد بتوريد المواد الخام بناء على أمر الشراء



  ١٠٤

وريد حيث يقوم بعملية فحص     ستالم المواد الخام بناء على أمر الت      ايقوم أمين المخازن ب    -٢
اصفات المواد المستلمة ومطابقتها من الناحيتين األولي مستندية حيث يجب أن تكون مطابقة لمو            

 الفحص الكيميائي للمادة المشتراة، فإذا كانـت مطابقـة يقـوم بتـسجيلها              أمر الشراء، والثانية  
خازن تقرير عـدم مطابقـة،      وتعليتها على المخزون، أما إذا كانت غير مطابقة فيرفع أمين الم          

 .حيث يتم التصرف في المواد غير المطابقة 

 اإلنتاج باستالم المواد    إدارةعند بدء العملية اإلنتاجية والتحضير لكل تشغيلة معينة تقوم           -٣
وهي  محددة بناء على معادلة اإلنتاج        أمين المخازن بناء على مواصفات كمية ونوعية       منالخام  

  .جيةاإلنتاالالزمة للعملية 
 النسب المطلوبة حـسب المواصـفات       بخلط ى اإلنتاج في المرحلة األول     إدارة تقوم -٤

تهـاء  نال هناك فحص دوري قبل ا     معينة لذلك، وبعد مدة     ةالالزمة في أحواض معدة ومهيأ    
  .من عملية الخلط

تبـدأ  لكل تشغيلة معينة     لعملية الخلط    زمالال وبعد مرور الزمن     ةنيا المرحلة الث  في -٥
 من قبل قـسم الفحـص ومراقبـة    ل الخليط للتعبئة ولكن تسبقها عملية الفحص  عملية تحوي 

  .الجودة
لمقاسات زجاجـات    من ا  ان نوع هناك عملية تحضير الزجاجات الفارغة حيث       تبدأ -٦

  . الزجاجات عامل متخصص لذلكهذهيقوم بتجهيز و كبيرة الحجم، ىصغيرة الحجم وأخر
، ثـم يـتم      على الزجاجة يدوياً   لغطاءا التي تليها يقوم عامل آخر بوضع        والمرحلة -٧

  .إغالقها بماكنة خاصة
 الخاصة بالمنتج وتاريخ تصنيعه     العالمة العبوات والزجاجات الممتلئة لوضع      تنتقل -٨

  .وتاريخ صالحيته
 بذلك في العلبة المغلفة حيث يـتم        الخاصة يقوم عامل آخر بوضع النشرة الطبية        ثم -٩

 الوضع النهـائي فـي كرتـون     عمليةيها   زجاجات في مجموعة لوحدها، تل     ستوضع كل   
  .خاص معد لذلك

 . بعد عملية الفحص النهائيبتسجيلهامين المخازن الذي يقوم أل ذلك تنتقل بعد -١٠

أما إذا كانت غير مطابقة فيقوم أمين المخازن بعمل تقرير عدم مطابقـة ثـم يـتم               -١١
  .لتالفي ذلك التصرف في المواد غير المطابقة ومن ثم عمل إجراءات تصحيحية ووقائية 

 ففي حالـة ورود طلبيـة مـن إدارة          ،هي التسليم للزبون  ووتأتي المرحلة االخيرة     -١٢

  . المبيعات لكمية معينة وهذه الكمية متوفرة يقوم أمين المخازن بتسليمها للزبون

  



  ١٠٥

  دراسة الشركة محل الاختيار  أسباب4.2.6
 الصناعيةى العديد من الشركات     ني الذي قام به الباحث والذي اشتمل عل       ا المسح الميد  خالل من

 الفلـزات   وصـناعة وفي مجاالت مختلفة منها الصناعات الغذائية وصناعة األدوات الكهربائية          
 مـا يميزهـا عـن       لها دراسةالمعدنية وصناعة الملبوسات فقد تبين للباحث أن الشركة محل ال         

  : وذلك لألسباب اآلتيةىالشركات األخر
وذلـك  ) وال تطبق الشركة مدخل التكلفة على أساس النشاط(ف  الشركة نظام تكالي  ىلديوجد  -١

ويوفر النظام القائم بعض البيانات التفـصيلية بحيـث         . ١٩٩٩ الشركة في عام     عمل بدايةمنذ  
  . الباحث معها من عمل تحليالت يتطلبها مدخل التكلفة على أساس النشاطيتمكن

النظيرة في الـضفة الغربيـة فإنهـا         عمرها الزمني قليل مقارنة مع الشركات        الشركةكون  -٢
  .ى شديدة من قبل الشركات األخرلمنافسةتتعرض 

نجاحهـا  ال مساهمة عامة وبالتالي هناك عناية من قبل المجتمع المحلي           شركةالشركة تعتبر   -٣
 ترشيد القرارات اإلدارية التي تفيد في تحسين الـسياسات           التكاليف فيها ومن ثم    أنظمةوتحسين  
  .كذلك الربحية واإلنتاجية

 )ISO 9001-2000( شهادة األيزو والتي تختص بنظام الجودة الشاملةحصلت الشركة على-٤
International Organization for Standardization  نشائها وهي في إل ىمنذ السنوات األول

  . لمنتجاتهار مستمروتحسين وتط
 وهـي   فات وزارة الصناعة   الكبيرة في فلسطين حسب تصني     الشركاتتصنف الشركة ضمن    -٥

  .غزة الدوائية في قطاع الصناعاتنتاج إ في ة والوحيدىاألول
بدقة، وهو العامـل األهـم،       قبل إدارة الشركة لتحديد تكلفة منتجاتها        منهناك رغبة شديدة    -٦

 ترغب إدارة الـشركة فـي   أخريمواجهة منافسيها من جهة ، ومن جهة        والذي سيساعدها في    
  . التكاليفمحاسبة في مجال المحاسبة وعلى األخص في التعرف على الجديد

ر جميع المعلومات الالزمة لعملية البحث، مع إبـدائها  يتوف أبدت إدارة الشركة في التعاون و      -٧
  . وتوفير التسهيالت الالزمة لعملية الدراسةالمساعدةفي 
 الـشركة  عن هذهبيقية  الدراسة التطإجراء الباحث في ى البيانات السابقة كان الدافع لد  ضوء في

 جوهريـة علـى الـشركة محـل         بصورةمع أن هذه الدراسة وما ينطبق عليها سوف ينعكس          
  . منهاالدوائية وكذلك جميع الشركات الصناعية في فلسطين وخاصة دراسة،ال



  ١٠٦

  
  
  الثالث المبحث

   التكاليف في الشركةنظام طبيعة
  دراسة المحل 

  
  

  
  لشركة نظام التكاليف المستخدم في ا4.3.1
   أنواع المصاريف وتوزيعها على مراكز التكلفة4.3.2
   كيفية حساب تكلفة المنتجات وفقاً ألنظمة التكاليف الحالية4.3.3
 تقييم عام لنظام التكاليف الحالي للشركة4.3.4



  ١٠٧

   الشركة لدى التكاليف المستخدممانظ 4.3.1
بر د تكلفة المنتج النهائي، فهي تعت سابقاً فإن للشركة نظام خاص في تحديتم اإلشارة إليهكما  

تسابها بمثابة تكاليف إضافية يتم إحالمباشرة  المواد عدا كل من األجور والمصاريف األخرى
  . الشركةبناء على سياسة موحدة لدى

 الشركة ال بد وأن نتعرف على أنواع المنتجات، وعناصر وللتعرف على نظام التكاليف لدى
  .بالطريقة الحاليةالتكاليف وكيفية توزيعها 

  عناصر التكاليف لدي الشركة
 ٢٠٠٤نتاجها في الـشركة فـي عـام    إيوضح أسماء جميع المنتجات التي تم ) ٩(الجدول رقم   

سـم  الوكذلك الكمية المنتجة من كل نوع من المنتجات، والوصف الدوائي لكل صنف لتوضيح ا   
  .العلمي 

ع مدار العام وبصفه دورية، وهناك أنـوا      وكما هو واضح فإن هناك منتجات يتم تصنيعها على          
 التشغيلة الواحدة في العام، وهذا يؤثر بطبيعة الحـال علـى تحميـل    من المنتجات قد ال تتعدى    

  .التكاليف غير المباشرة على وحدة المنتج النهائي
  )٩(جدول رقم 

 المنتجات مقسمة حسب خطوط جميع من ٢٠٠٤ شركة الشرق األوسط للعام تاج ان
  اإلنتاج

   خط السوائلوالأ
  

 الرقم  الصنفاسم  بالوحدةالكمية  الوصف الدوائي

 -١ ARTIX 57,070  للحساسيةمضاد

 -٢  BENZYL B 5,612  للجربمضاد

 -٤ CYSTOGYN SUSP 40,823  لألنتاميبيا والجا رديامضاد

 -٥ DECAMOL 100ML 168,581  للحرارة ومسكن لأللمخافض

 -٧ ETHYL ALCOHOL 17,457  خارجيمطهر

 -٨ ETHYL ALCOHOL 15,926  خارجيمطهر

 -٩ FLAGYN 46,460  لألنتاميبيامضاد

 GAROSEPT 4,942  اللتهابات اللثةمعالج
MOUTH GARGLE 

١٠- 

 -١١ Glycerin 2,668  و جلديمرطب

 -١٢ HISTA 10,723  للسعالمضاد



  ١٠٨

 MEGADENT 5748  اللتهابات اللثةمضمضة
MOUTH PAINT 

١٣- 

 MEGAFEED 10,946 سعال للمعالج
SYRUP 

١٥- 

 -١٦ MEGAPRIME 125,521  حيوي للجهاز الهضميمضاد

 -١٧ MIXAFUR 8,819  لإلسهال ومطهر معويمضاد

 -١٨ MEGASTATIN 14,920  حيوي اللتهابات الفممضاد

 -٢٠ PETHAZINE 10,008  للحساسيةمضاد

 -٢١ POVIDIN SOAP 1710 مطهر

 -٢٢ POVIDIN SOAP 3945 مطهر

 -٢٣ POVIDIN TOP 951 مطهر

 -٢٤ POVIDIN TOP 12,943 مطهر
 -٢٥ VENTOMIN SYRUP 7215 الهوائية للشعب موسع

 -٢٦ WORMEX 9823 نا للديدمضاد
   السوائلخط إجمالي 582,796 

  

  : خط المراهم والكريماتثأنيا
  

 الرقم  الصنفاسم الكمية  الدوائيالوصف

 -١ Chloromycin cr  6,172  حيوي جلديمضاد

 حيـوي ومـضاد لاللتهابـات       مضاد
 الجلدية

16,154 MEGACORTEN G 
CR 

٢- 

 حيـوي ومـضاد لاللتهابـات       مضاد
 الجلدية

6,982 MEGACORTEN G 
SKIN OINTMENT 

٣- 

 MEGACORTEN 7,992  لاللتهابات الجلديةمضاد
SKIN OINTMENT 

٤- 

 حيـوي ومـضاد لاللتهابـات       مضاد
 الجلدية 

5,950 MEGACYCLINE 
SKIN OINTMENT 

٥- 

 MEGAZOLE 6,042  للفطريات الجلديةمضاد
CREAM 

٦- 

  المراهم خط إجمالي 43,120 
  



  ١٠٩

   خط منتجات األقراص و الكبسوالتثالثا
 الرقم  الصنفاسم ١٧ة بالعلبالكمية  الوصف الدوائي

 -١  AMOXIM 250 MG 61,229  مضاد حيوي

 AMOXIM 250 MG 1622  مضاد حيوي
LB 

٢- 

 -٣  AMOXIM 500 MG 414  مضاد حيوي

 CIPROXIM 500 MG 14,721  مضاد حيوي
CAPLET ٤- 

 -٥ CYSTOGYN TAB 47,379  مضاد حيوي

 -٦ DECAMOL TBL 4643  مضاد للجارديا واألنتاميبيا

 KEFLEXIM 250 MG 2200  المآلخافض للحرارة ومسكن ل
CAPS ٧- 

اجمالي خط األقراص  21,212 
 والكبسوالت

 

  

من خالل الجداول السابقة فإن إنتاج خط السوائل يمثل النسبة األكبر من حيث عدد المنتجـات                
  .٢٠٠٤التي تم انتاجها خالل عام الوحدات المنتجة لدى الشركة، ومن حيث عدد 

 منتج، أما عدد الوحدات المنتجة      ٢٦والي  حنتجات لدى الشركة في خط السوائل       فبلغت عدد الم  
 منتجات، بينما   ٦ وحدة، أما خط الكريمات والمراهم فقد تم إنتاج          ٥٨٣٠٠٠خالل العام حوالي    

  . وحدة٤٣٠٠٠تم إنتاج حوالى 
 منتجات، وبلغ حجم اإلنتـاج حـوالى        ٧أما بالنسبة لألقراص والكبسوالت فقد أنتجت الشركة        

  .  علبة كبيرة٢١٠٠٠
 

                                                        
  . شريط سواء من األقراص أو الكبسوالت١٠٠٠حيث تحتوي العلبة على   17



  ١١٠

  تكلفة الشركة وتوزيعها على مراكز الالمصاريف العامة لدى أنواع 4.3.2
   مصاريف التشغيلإجمالي  -١

 موزعة  وهي دوالر   92,859 حسب قوائم الشركة       ٢٠٠٤ مصاريف التشغيل لعام     إجمالي بلغ
حيث من الواضح أن الشركة تقوم بتحميل جميع المصاريف الخاصة          ) ١٠( حسب الجدول رقم  

  .بالتشغيل مباشرة على اإلنتاج
 قد حملت مباشرة جميع استهالك الـشركة مـن           وبالنظر إلى الجدول المذكور نجد أن الشركة      

الكهرباء ونقل المواد وصيانة المصعد وغيره لإلنتاج على الرغم مـن أن هـذه المـصروفات               
وهذا  بدوره يؤدى إلى عدم تحميل حقيقـي لمراكـز    . يستفيد منها جميع أقسام الشركة المختلفة     

  .قيقية للمنتجالتكلفة من عناصر اإلنتاج مما يؤدى إلى تشوه التكلفة الح
  )١٠(جدول رقم 

   حسب القوائم المالية للشركة٢٠٠٤ يوضح مصاريف التشغيل لعام 
 الرقم البيان المبلغ

  -١  العاملين باإلنتاجومرتبات أجور 52,117
 -٢ محروقات 1,079
  المصنع تأمينات 1213

 -٣  الماكيناتوصيانة إصالح 9,647
 -٤  التخليصومصاريف مواد نقل 10,535
 -٥  وفحص المواد ورسومخبراء مصاريف 9,980

 -٦  للمصنعتنظيف مواد 138
 -٧ ومياه كهرباء 7,567

 -٨ المصعد صيانة 581
  المجموع 92,859

  .٢٠٠٤ للشركة عن عام ملحقات القوائم المالية: المصدر
   السنويةاالهالكات -٢ 

ني المصنع انع من حيث مب لموجودات المص٢٠٠٤هالكات السنوية لعام ال اإجمالي بلغ
لسياسة الشركة في توزيع إهالك  وفقاًو 116,753التجهيزات  و كذلك األثاثوواآلالت 

فإنه تم تحميل إهالكات الشركة من األثاث والتجهيزات إلى قائمة الدخل مجوداتها الثابتة، 
 319.87ولم يتم تحميلها إلى حساب التشغيل، هذا وقد بلغ معدل اإلهالك اليومي حوالي 

  .دوالر يومياً



  ١١١

  ) ١١(جدول رقم

  هالكات السنوية لجميع موجودات الشركةإليوضح ا
  

 الرقم البيان السنوي اإلهالك
 ١ المصنع نيامب 17160

 ٢ المصنع آالت 65,870
 ٣ والتجهيزات األثاث 33,723

  المجموع  116,753

   معدل االستهالك اليومي  319.87

  مالية للشركةملحقات القوائم ال: المصدر
  
   ٢٠٠٤  المصاريف االدارية خالل عامإجمالي -٣ 

 دوالر شملت جميع المـصروفات  72,990 حوالي  ٢٠٠٤حيث بلغت المصاريف االدارية لعام      
يـومي  الستهالك إلمعدل اهذا وقد بلغ العامة وجميع رواتب الموظفين عدا العاملين في اإلنتاج،        

  . دوالر يوميا320ًحوالي 
لمرتبات واألجور على مرتبات وأجور العاملين فى المبيعات والتسويق، حيث تقوم           وال تشتمل ا  

   .الشركة بتحميلها مباشرة على المبيعات، وتظهر المبيعات بالصافي في قائمة الدخل



  ١١٢

  )١٢(جدول رقم 
  ٢٠٠٤يوضح المصاريف االدارية للشركة خالل عام 

 الرقم البيان بالدوالر المبلغ
 -١ ياتوإكرام تبرعات 623

 -٢  اإلدارةوأجور رواتب 31,264
 -٣ مراجعة الحسابات أتعاب 2,940
 -٤ وبريد هاتف 2,540
 -٥ ومطبوعات قرطاسية 2,302

 -٦ ضيافة 792
 -٧  ورخصرسوم 4,567
 -٨ نتقالاو نقل 4,920
 -٩  بنكيةوعموالت فوائد 1,438

 -١٠  صغيرة مستهلكةوأدوات عدد 7
 -١١ محاماة أتعاب 1,789
 -١٢ متنوعات 2,088

 -١٣ كمبيوتر مستلزمات 849
 -١٤ عملةوقات فر 2,267

 -١٥  الخدمةنهاية مكافأة 13,527
 -١٦ إيجارات 1,079

   المصروفات اإلداريةإجمالي 72,990

 إجمالي المصاريف التشغيلية واإلدارية باإلضافة إلى اول السابقه فقد بلغومن خالل الجد
  .٢٠٠٤ دوالر خالل عام  282,602 اإلهالكات حوالي

  )١٣(جدول رقم
  للشركة عدا المواد المباشرةيوضح إجمالي المصاريف 

  المبلغ بالدوالر  البيان  الرقم
 92,859  مصاريف التشغيل   -١

 72,990  المصاريف اإلدارية  -٢

 116,753  اإلهالكات -٣

 282,839  اإلجمالي  



  ١١٣

  
يات من المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج والتى تم كما أظهرت قائمة الدخل أن قيمة المشتر

، وبالتالى فإن 285,573 بلغت حوالى ٢٠٠٤ستخدامها في العملية اإلنتاجية خالل عام ا
 من تكلفة اإلنتاج،  %50 أخرى تمثل حوالي ة من أجور ومصاريف إداريالمصاريف العامة
  .ةلوحدات المنتج أكبر لعملية تخصيص هذه التكاليف على اةوهذا يتطلب عناي

ليف على عدد التشغيالت ومن ثم تحميل كل تشغيلة اوتقوم الشركة بالطرق الحالية بتوزيع التك
  :بنصيبها من التكاليف غير المباشرة كما يلي

  
  )١٤(جدول رقم

  يوضح كيفية توزيع التكاليف على التشغيالت
  المبلغ بالدوالر  البيان  الرقم

  282,839  إجمالي المصاريف  -١
  *)27,520.05(  مطروحاً منه  تكاليف البيع   -٢
 255,318.95  صافي المصروفات بدون مصاريف البيع  -٣

 146  عدد التشغيالت  -٤

  1,748.76  نصيب التشغيلة الواحدة من المصاريف العامة  
 

تم احتساب عناصر تكاليف التسويق عن طريق خصم نصيب مركز التسويق من اإلهالكات 
  :ة وكذلك نصيب القسم من استهالك الكهرباء وهي كما يلي اإلداريءواألعبا

 725.92 =     أثاث إهالك-١

  ٤٥٩  =  استهالك كهرباء-٢
حيث تم ١١١والموضح في صفحة ) ٣١( أعباء إدارية كما هو موضح في جدول رقم -٣

 دوالر على مراكز اإلنتاج، ومراكز اإلنتاج المساندة، والباقي وهو ما  256,503.87توزيع 
  .26,335.13يخص قسم التوزيع الذي تم استبعادة ومقدارة 

ومن ثم توزيع باقي المصروفات على المنتجات على أساس عدد التشغيالت، وبالتالي كلما 
  .زادت عدد التشغيالت انخفض نصيب الوحدة من األعباء اإلدارية والعكس صحيح



  ١١٤

   الحالية للشركة ألنظمة التكاليف تكلفة المنتجات وفقاًحساب كيفية 4.3.3 
  السوائل المنتجات من خط ىحساب التكاليف إلحد: أوال 

 حيث يـتم تحديـد   حتساب المواد المستخدمة في كل تشغيلة من التشغيالت بدقة،    باتقوم الشركة   
  مستلزمات كل وحدة إنتاجية من مواد خام ومستلزمات أخرى

ج فيتم تحميلها على المنتجـات      من تكلفة المنت  % 50ي  لأما المصاريف األخرى والتي تمثل حوا     
  .بناء على عدد التشغيالت

يتم تحميل كل تشغيلة بمبلغ ثابت لجميع المنتجات بغض النظر عـن كميـة ونوعيـة                وبالتالي  
 لذلك فإن تكلفة المنتجات تتناسب عكسيا مـع عـدد التـشغيالت، فكلمـا زادت عـدد                  .المنتج

  .حالتشغيالت كلما قلت تكلفة المنتجات، والعكس صحي
  )١٥(جدول رقم 

  توضيح لكيفية حساب المنتج بخط السوائل
 الرقم البيان ١٠١ المنتج

 100 M.L ١ القياس وحدة 
 ٢ )زجاجة(بالوحدة للتشغيلة الكمية  10,000

 ٣ المستخدمة العملة أمريكي دوالر

 ٤ نجاز الكميةإل المطلوبة األيام عدد أيام  ٣
 ٥ ىسلعية أخر خام ومستلزمات مواد تكاليف 2,300*
 ٦    العامة األخرىمصاريفال 1,749
   للتشغيلةالكلي اإلجمالي 4,049

  )زجاجة( الواحدةالوحدة تكلفة 0.41

  .بيانات من محاسب الشركة ومدير اإلنتاج: المصدر
تم احتساب قيمة المواد ومستلزمات اإلنتاج بـضرب تكلفـة الوحـدة             •

  .الواحدة في عدد الوحدات لكل تشغيلة
 10,000x.23= 2300 عبارة عن وهى •

كمـا  لصناعية غير المباشرة بدون مصاريف البيع والتوزيع      التكاليف ا  •
 . دوالر تضاف إلى قيمة المنتج 1,749تم اإلشارة إليه هي 

  
 
  
 



  ١١٥

  كيفية حساب التكاليف لمنتجات األقراص: ثانياً
  )١٦(جدول رقم 

   المنتجات من األقراصىحساب التكاليف إلحد
 الرقم البيان ٢٠١ المنتج

 ١ القياس وحدة أقراص
 ٢ بالوحدة للتشغيلة الكمية  100,000

 ٣ المستخدمة العملة أمريكي دوالر

 ٤ نجاز الكميةإل المطلوبة األيام عدد أيام  4
 ٥ ى خام ومستلزمات سلعية أخرمواد تكاليف 477

    إدارية مصاريف 1749

  التكاليف إجمالي 2,226

  قرص ١٠٠٠ مكونة من وةالعب تكلفة 22,26

 .بيانات من محاسب الشركة ومدير اإلنتاج: المصدر

التشغيلة تحتاج إلى أربعة أيام إلتمامها، بدء بـالمواد  ومن خالل تحليل الجدول السابق يتبين أن        
 وقد تم تحميل التشغيلة بنفس المبلغ كمـا فـي الـشغيالت    نتهاء العملية اإلنتاجية،  االخام وحتى   

   .التي تختلف في طبيعتها من حيث الكمية، والمدة المطلوبة إلتمام العملية اإلنتاجيةالسابقة و
ومن الواضح أن األعباء اإلضافية تمثل أربعة أضعاف تكلفة المواد الخام، وهذا يرجـع إلـى                

  .إنخفاض عدد التشغيالت، وليس لزيادة عدد األيام الالزمة إلتمام العملية اإلنتاجية



  ١١٦

  
   حساب التكاليف لمنتجات المراهم والكريماتكيفية: ثالثاً

  )١٧(جدول رقم 
   المنتجات من خط المراهم والكريماتى التكاليف إلحدحساب

 الرقم البيان ٣٠١ المنتج

 ١ القياس وحدة مرهم
 ٢ بالوحدة للتشغيلة الكمية  6,184

 ٣ المستخدمة العملة أمريكي دوالر

 ٤ لكميةنجاز اإل المطلوبة األيام عدد أيام  ٢
 ٥  خام ومستلزمات سلعية أخريمواد تكاليف 1,052
    إدارية مصاريف 1,749

  التكاليف إجمالي 2,801

  ةالواحد ةالوحد تكلفة 0.45

  .بيانات من محاسب الشركة ومدير اإلنتاج: المصدر
حتـى  يوضح الجدول السابق أن التشغيلة الواحدة تحتاج إلى يومين إلتمام العمليـة اإلنتاجيـة               

تصبح جاهزة للبيع، على العكس من المنتج السابق الذي كان يحتاج إلى أربعـة أيـام إلتمـام                  
العملية اإلنتاجية، ورغم ذلك فقد اتبعت الشركة اسلوب واحد فى التحميل، لذلك حملت التشغيلة              
 بنفس المبلغ المشار إليه في الجدول السابق، بغض النظر عن الوحدات المنتجة وكـذلك األيـام    

  .الالزمة إلتمام العملية اإلنتاجية



  ١١٧

  
  كيفية حساب تكلفة المنتجات للكبسوالت: رابعاً

  )١٨(جدول رقم 
   المنتجات من الكبسوالتى التكاليف إلحدحساب

 الرقم البيان ٤٠١ المنتج

 ١ القياس وحدة كبسوالت
 ٢ بالوحدة للتشغيلة الكمية  100,000

 ٣ المستخدمة العملة أمريكي دوالر

 ٤ نجاز الكميةإل المطلوبة األيام عدد أيام  3

 ٥  خام ومستلزمات سلعية أخريمواد تكاليف 2,613
 ٩  إدارية مصاريف 1,749
 ١٠ التكاليف إجمالي 4,362
  كبسولة ١٠٠٠ كل  تكلفة 43,62

  .بيانات من محاسب الشركة ومدير اإلنتاج: المصدر
  

األسس العلمية لعملية حساب تكلفة المنتج حيث لم من الواضح أن الشركه ال تستند إلى أيٍ من 
يؤخذ بعين االعتبار تفاوت المنتجات فيما بينها من حيث ساعات الخلط أو التعبئه أو التغليف، 
كما لم يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفة ومن ثم توزيعها على المراكز 

  .ة المنتج وال يعكس التكلفة الحقيقية للمنتجاتاإلنتاجية، وهذا مما ال شك فيه يشوه تكلف
تم تحميل المنتجات بنفس الدرجة من المساواة في التكاليف غير المباشرة بغض النظر عن 

 .حجم التشغيلة والمدة الالزمة إلتمامها، حتى تصبح جاهزة للمستهلك

 التكاليف غير فكلما زادت عدد الوحدات المنتجة في التشغيلة كلما انخفض نصيب الوحدة من
فإن التكاليف غير المباشرة تم ) ١٩(المباشرة، وبالتالي وكما هو موضح في الجدول رقم 

احتسابها عن طريق ضرب عدد الشغيالت في نصيب التشغيلة الواحدة التي تم معرفتها في 
  ).١٤(الجدول رقم 



  ١١٨

  )١٩( رقم جدول
   خط السوائل كيفية حساب تكلفة المنتجات فىيوضح 

  .طريقة المتبعة في الشركةوفق ال
  

تكلفة 
الوحدة 

$  

إجمالي 
التكلفة 
  بالدوالر

غير .ت
مباشرة 
  بالدوالر

  المباشرة.ت
المواد 
  بالدوالر

 المواد .ت
المباشرة 

  للوحدة

عدد 
 الوحدات

رمز 
 الصنف

0.41  
  

23,620 10,494 13,126 0.23 57,070  A 
0.66  

  
3,713  1,749 1,964 0.35 5,612 B 

0.66 26,999 6,996 20,003 0.49 40,823 C 
0.46 

  
76,872 27,984 48,888 0.29 168,581 D 

2.65 46,317 29,733 16,584 0.95 17,457 F 
0.77  

  
12,249 8,745 3,504 0.22 15,926 G 

0.60  
 

27,684 10,494 17,190 0.37 46,460 H 
0.92 4,557 1749 2,808 0.57 4,942 I 
1.65  

 
4,405 3,498 907 0.34 2,668 J 

0.44  
 

4,760 1749 3,011 0.29 10,723 K 
1.25  

 
7,177 3,498 3,679 0.64 5,748 L 

0.86  
 

9,428 1,749 7,679 0.64 10,946 M 
0.50  

 
62,143 24,486 37,657 0.30 125,521 N 

0.66  
 

5,806 1,749 4,057 0.46 8,819 O 
1.04  

 
15,542 5,247 10,295 0.69 14,920 P 

0.40 4,051 1,749 2,302 0.23 10,008 Q 
6.29  

  
10,758 6,996 3,762 2.20 1,710 R 

1.30 5,115 3,498 1,617 0.41 3,945 S 
6.05 5,752 3,498 2,254 2.37 951  T 
0.43  

  
5,511 1749 3,762 0.29 12,943 U 

0.62  
 

3,841 1749 2,092 0.29 6215 V 
0.41  

 
4,107 1749 2,358 0.24 9823 W 

  
 

 ياإلجمال 582,796  209,499 ١٦٠،٩٠٨ ٣٧٠،٤٠٧



  ١١٩

  
  لنظام التكاليف الحالي للشركة  تقييم عام 4.3.4

   المباشرةالمواد: أوال
 من المواد الخام والمستلزمات السلعية التي لها عالقـة          المنتج تحميل دقيق لتكلفة     هناك -١

 الوحدة الواحدة، سـواء مـن       ى يسهل تتبعها على مستو     والتي النهائيمباشرة مع وحدة المنتج     
 بالمواد الكيماوية، أم من مواد التعبئة أو مواد التغليف الالزمة فـي كـل               المتمثلةالمواد الخام   

  ).الخ.…مثل النشرة الطبية،وعلب الكرتون ( من العبوات عبوة
   المباشرةاألجور: نيااث
ال يوجد في الشركة نظام يستطيع أن يبين        و ،اشرة تحميل دقيق لألجور المب    في الشركة  يوجد ال

 العمل  ساعات العامل، وطبيعة العمل، والقسم اإلنتاجي الذي يعمل به ورقم التشغيله، وعدد             رقم
يبها مـن   بنصةتشغيلالفعلية، وكمية اإلنتاج، والذي يسهل عمل اإلدارة في احتساب وتحميل كل    

 تعتبر جميـع المـصروفات غيـر        الشركةبقة، فإن    المعلومات السا  ىاألجور المباشرة بناء عل   
 مباشرة، وهذا واضح من خالل دمـج        غيرالمواد المباشرة الداخلة في التصنيع هي مصاريف        

 والتي ال يمكن تتبعها بأي حـال بـسهولة   ىأخر تكاليف إلىاألجور الخاصة باألقسام اإلنتاجية    
  .مباشرةعلى المنتج النهائي وهي تكاليف غير 

  
   غير المباشرةالصناعيةلتكاليف ا: ثالثا
 بعض ناحية التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي هي محل الدراسة فإنه يمكن توجيه              من أما
 مـن  %٥٠ -%٤٥نتقادات لنظام الشركة المتبع في تحميل هذه التكاليف والتي تمثل حوالي            إلا

  :إجمالي تكاليف اإلنتاج وهي كما يلي
  
ن كان ال يوجد وضوح     إجمالية لتحميل التكاليف و   إلتأخذ بالطريقة ا   الشركة   أن الواضح   من -١

 أي من أنظمة التكاليف المتعارف عليهـا عنـد تحميـل المنتجـات باألعبـاء      الشركةفي تتبع  
  .اإلضافية

 المباشـرة   غيـر  استفادتها من التكاليف     ى نظام الشركة اختالف المنتجات في مد      يتجاهل - ٢
  . المنتجاتةتحميل على كاف أخذ مقياس واحد للحيث يتم

  . لهذه التكاليف اختالف حجم التشغيالت لكل نوع من المنتجاته في تحميلالنظام يأخذ لم -٣
 وتحميلها على وحدة المنتج النهائي بعد إعداد قائمة الـدخل،           اإلضافية احتساب األعباء    تم -٤

أو   فـي نهايـة الـسنة،    وتوزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجـات تحميلوهذا يشير إلي    



  ١٢٠

 ال يساعد اإلدارة على اتخاذ قرارات سـليمة         ه العام الماضي، وهذا بدور    معلومات على اًعتمادا
  . والعروض المطروحة للشركةالمناقصاتبشأن 

 مراكز اإلنتاج الرئيسية ومراكز اإلنتاج المساعدة وبالتالي لـيس          على يتم توزيع التكلفة     ال -٥
ستفادة المنتج من كل مركز من مراكز التكلفة مثل مركـز الـصيانة    ا ىلمدهناك تحديد واضح    

  . المختلفةى واإلدارات األخروالجودةوالمخازن 
 ى لتكاليف اإلنتاج، متجاهلـة بـذلك مـد        ة جملة واحد  الكهرباء تحميل جميع مصاريف     تم -٦

  . الكهرباءاستهالك من ىاستفادة األقسام األخر
لى المنتج النهائي بناء على معدل اإلهالك السنوي بينمـا          هالكات ع إل جزء من ا   تحميل تم - ٧

، والذي يؤدي بدوره إلى تشويه التكلفة الحقيقيـة          جزء آخر مباشرة على قائمة الدخل      تحميلتم  
  .للمنتج

ـ ال والـذى بـدوره     واحد لجميع المنتجات يعطي بيانات مشوهة        محدد استخدام   نإ -٨ ساعد ي
  .السليمة ريهداإلالقرارات ااإلدارة على اتخاذ 

 التي الشركة قيمة العينات التي يتم توزيعها، كما أنها ال تميز ما بين المنتجات               توضح لم -٩
 إضـافية   أعباءتنتج للسوق المحلي عن تلك التي تنتج بهدف التوزيع كعينات، وبالتالي هناك             

  ).العينة،والسوق(وهدر للتكلفة من خالل عدم التفرقة بين المنتجين
  



  ١٢١

  رابعال المبحث
  

   الشرق األوسطشركة التصور المقترح على تطبيق
  

لتطبيق نظام التكاليف المبني على أساس األنـشطة         المقترح   التصوريتناول هذا المبحث تطبيق     
 والتـي   ، بهدف التحديد الدقيق للتكلفة    ،كنوع من أنواع إدارة التكلفة    على شركة الشرق األوسط     

  . لهذه الدراسةالنظري في اإلطار هتبيانالسليمة، كما تم  لقراراتتخاذ اا تفيد في عملية بدورها
ها  على األسس والمفاهيم النظرية التي سبق وأن تناول         اعتماداً التصور سيتم تطبيق هذا     وبالتالي
  . بالتكاليف الصناعية غير المباشرةيتعلق، وذلك فيما الباحث

 إلـى متد التطبيق وسوف يوائل،   اإلنتاجية وهو مركز خط الس     المراكز تم التطبيق على أحد      وقد
عند عـرض نظـام      تم التعرف عليها في المبحث السابق        التيجميع مراكز الخدمات اإلنتاجية     

  . الشركةىالتكاليف القائم لد
  يمثل ما يزيد عن نصف منتجات الشركة، وكذلك           المركز هذا هذا االختيار على أساس أن       وتم

متنوعـة مـن    عديـدة  و   به مجموعة   ما يوجد    وك  الشركة، ى لد اإلنتاجأول خطوط   كونه يمثل   
وساعات الخلط والتعبئـة والتغليـف       حيث حجم التشغيلة،     منالمنتجات التي تتفاوت فيما بينها      

لذلك ال  ،   بصورة جوهرية  ى االخر مراكز الخدمات اإلنتاجية  جميع   يستفيد من    وبالتالي .الالزمة
 ىومـد  يتطلب التحديد الدقيق لتكلفة المركز      وهذا  السوائل منتجاتالتحديد الدقيق لتكلفة    بد من   

  .ىمن مراكز األنشطة األخر هستفادتا
  : العناصر التاليةإلىوسيتم تقسيم هذا المبحث 

    مقدمة4.4.1
    دراسة األنشطة المختلفة بالشركة4.4.2
    خطوات تطبيق نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة4.4.3

  نشاط مراكز التحديد  4.4.3.1
  التكلفة النشاط وتصميم مجمعات تحليل  4.4.3.2
   تكلفة األنشطةتقرير  4.4.3.3
  .الرئيسيةاألنشطة  على تكلفة األنشطة المساعدة تخصيص  4.4.3.4
  . توزيع موارد الشركة على مراكز النشاط المختلفة وفق محركات التكلفة الرئيسية4.4.3.5
  . وحدات التكلفةىعل تكلفة األنشطة الرئيسية تخصيص  4.4.3.6

    تحليل النتائج4.4.4
  



  ١٢٢

    مقدمة4.4.1
 تـسبق   التكلفة على أساس النشاط يتطلب مراحل تمهيديـة        مدخل أن تطبيق    إلى اإلشارة   تجدر

التي تتمثل في تهيئة الشركة للتعانل مع النظـام الجديـد،            المدخل، و  هذاعملية تصميم وتشغيل    
ن في الشركة وذلك ألغراض البحث وقد شملت        وكذلك تكوين مجموعة عمل من فنيين ومسئولي      

  :عملية البحث عدة خطوات من أهمها
  . جمع المعلومات لتصميم النظام-

 الشركة الرغبة في تطوير نظام التكاليف فقد تمكن الباحث من           وكما تم ذكره سابقاً لما كان لدى      
  :جمع المعلومات الالزمة لعملية البحث مثل

 واللوائح الداخلية المنظمة للعمـل، والهيكـل التنظيمـي    االطالع على مستندات الشركة   -
  .للشركة والوظائف والعمليات المختلفة

كما قام الباحث بمتابعة فعلية لخط سير العمليات داخل الشركة من أجل المقارنـة بـين                 -
تصور واضـح  البيانات التي تم جمعها والمستندات التي تم قراءتها األمر الذي ساعد على خلق     

 . داخل كل قسم من األقسام مما ساهم في وضع مراكز األنشطة داخل النظام المؤداه لألنشطة

إجراء العديد من المقابالت مع مديري اإلنتاج والجودة والصيانة والمخازن األمر الـذي         -
 من التفاعل بين المديرين والباحث وهذا ساعد على المساندة  للبحث والعمـل علـى                اًخلق جو 

  .عن مراكز األنشطة ومسببات التكلفة الخاصة بكل مركزجمع معلومات دقيقة 
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   دراسة األنشطة المختلفة بالشركة4.4.2

لدراسة األنشطة داخل الشركة ال بد من التعرف على الهيكل التنظيمي كما هو موضح بالـشكل    
  .لمعرفة مراكز النشاط المختلفة

  )٥(شكل رقم 
  الهيكل التنظيمي للشركة

  اللوائح والقوانني الداخلية لشركة الشرق األوسط:  املصدر

رئيس مجلس 
  اإلدارة

  المدير العام

المستشار 
  القانوني

نائب رئيس 
  مجلس اإلدارة

  إلنتاجا دارةإ

قسم إنتاج 
  الكبسول

قسم إنتاج 
  السوائل

م إنتاج قس
  املراهم

قسم إنتاج 
  األقراص

قسم صيانة 
  اإلنتاج

  إدارة الشئون اإلدارية و المالية

  قسم الشئون المالية

وحدة 
  احلسابات

وحدة املراجعة 
  و املوازنة

  وحدة اخلزينة

قسم الشئون 
  اإلدارية

وحدة شئون 
  املوظفني

وحدة الكافترييا 
  و النظافة

وحدة  
الشبكات و 
  الصيانة

 وحدة األرشيف
  و السكرتارية

  إدارة توكيد الجودة

قسم مراقبة 
  اجلودة

قسم البحث و 
  التطوير

قسم متابعة 
  التخطيط

  قسم التدريب

قسم مراقبة 
  املستندات

إدارة المبيعات و 
  التسويق

  قسم مبيعات

قسم التسويق و 
  عالقات عامة

  دارة المشترياتإ

  قسم املشتريات 

قسم تقييم 
  املوردين

  زنإدارة المخا

  مخازن وارد

مخازن 
  منتجات

مخازن 
  خامات

خمازن قطع غيار 
  و عهدة
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  :الهيكل التنظيمي فإنه يمكن تقسيم الشركة لعدة مراكز نشاط وهيوكما هو واضح في 
  دارةإلا -١
 إدارة التوكيد والجودة -٢

 الصيانة -٣

 المخازن -٤

 اإلنتاج الرئيسية -٥

 المبيعات والتوزيع -٦

وللتعرف على طبيعة األنشطة المسببة للتكلفة في كل من مراكز النشاط المختلفة فقد قام الباحث               
 إعادتها للمخـازن   المخازن وحتى إلىسام منذ دخول المواد الخام      قألبتتبع الحركات مع مدراء ا    

  .نيةاجاهزة الصنع مرة ث
  ).6(ويمكن توصيف العملية اإلنتاجية كما هو موضح بالشكل رقم 
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   الخام ومستلزمات اإلنتاجالمادة وصول مرحلة-١
 توكيـد   دارةإو  ) أمين مخـزن وارد     (  من مدير المخازن     ل بإبالغ ك  المشتريات  يقوم مدير  -

 مـن  لألصـناف و الجهة الطالبة لشراء صنف بتاريخ التوريـد        ) قسم مراقبة الجودة    ( الجودة  
   .للموردتوريد المرسل النتاج عن طريق إرسال صورة من نفس أمر إخامات و مستلزمات 

 بإعداد المكان المناسب الستقبال األصناف المـوردة فـي مخـزن            الوارد يقوم أمين مخزن     -
  )  و مستلزمات اإلنتاج الخامات لحجر (الوارد 

 بطاقة صنف على نموذج بطاقة صنف لألصـناف المعـدة           بعملخامات  ال يقوم أمين مخزن     -
  .ألول مرة

خامات أو مـستلزمات    ال باالستعداد الستالم الواردات بفحص      الجودة يقوم رئيس قسم مراقبة      -
   . الموردةنتاجاإل
م األصناف الموردة من المورد على نموذج سند استالم          باستال خامات يقوم أمين مخزن وارد      -

مخازن مؤقت تحت الفحص و االختبار و تسليم األصل للمورد و حجر الصنف الـوارد فـي                 
 و االتصال بقسم مراقبة الجودة و الجهة الطالبة للصنف و أمـين مخـزن               خاماتمخزن وارد   

  . و استالم للمخازن استالم األصناف الموردة على نموذج إذن فحصوخامات لفحص 
 في حالة قبول األصناف الموردة من خامـات و مـستلزمات           الجودة يقوم رئيس قسم مراقبة      -
مخزن خامات و تـسليمها ألمـين       ، إلى    من مخزن وارد خامات    األصنافنتاج باإلفراج عن    ا

   .الصنفبطاقة  على نموذجالرصيدمخزن خامات إلضافة وتعديل 
 من قبل رئيس قسم مراقبة الجـودة أو اإلدارة الطالبـة أو             دةالوار رفض األصناف     في حال  -

ولية الرافض و إرجاعها للمورد و      ؤ استالم األصناف الواردة على مس     رفض تمأمين المخازن ي  
  . بالنتيجة عن طريق صورة من نموذج إذن فحص واستالم للمخازن المشترياتإبالغ مدير 

  
  مرحلة التصنيع: نيااث

 الخامات المطلوبة لعملية التصنيع بعد استيفاء نموذج إذن صـرف           لصرف تقوم الجهة الطالبة  
 نشاط الوزن والصرف لألقسام المختلفة بنفسه ومن ثم تحديث بطاقة           ىيتولمن المخازن، حيث    

  . عملية الصرف الفعليبعدالصنف الخاصة 
  الجاهزةمرحلة المنتجات : ثالثا
ات الجاهزة من مدير اإلنتـاج ووضـعها فـي        المنتج استالم المخازن بنشاط      أمين يقوم     حيث

  . لغاية إتمام عملية الفحص النهائيالمؤقتمنطقة الحجر 
 الجودة واستالم إذن الفحص يقـوم أمـين المخـازن بإثباتهـا             مراقبة وصول إشعار من     وبعد

  .   الكميات الجاهزة والخاصة بالصنف نفسهعلىوتسجيلها كوارد وترصد 
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  : تحديد األنشطة العامة لهذا القسم وهييمكنأنه الباحث  ىفقد ير على ما سبق وبناء
   الخامات ومستلزمات اإلنتاجاستالم أنشطة -
  . نهائية ومنتجات نهائيةه منتجات شباستالم أنشطة -

  . والمناولةالتخزين أنشطة -
  . لإلنتاجوالتجهيز الوزن أنشطة -
   الصرفأنشطة -
   للمخازناالرتجاع أنشطة -
  المخزون جرد أنشطة -

  :إلىوالتي تنقسم  إدارة الجودة مديرلباحث بمقابلة  قام اكما
   الجودة  قسم نشاط مراقبة
  .الجودةقسم نشاط توكيد 

 بـالمنتج الجودة بالعديد من األنشطة تبدأ بالمواد الخام وتنتهـي   مراقبة   ويقوم مركز نشاط    
  :النهائي ويمكن إجمالها كما يلي

ن وذلك بوضع ملصق خاص بها       المادة الخام عند وصولها للمخاز     على مخبري   فحص -
  . ومطابقتها للمواصفاتى عينة من كل محتواختبارتحت الفحص، حيث يتم 

 عـن   فـراج  المادة يتم إصدار شهادة قبول ويتم وضع ملصق خاص لإل          قبول حالة   في -
 الرفض فيتم وضع ملصق آخر يمثل شهادة رفض، ومن ثم يـتم إرجاعهـا   حالةالمادة، أما في  

  .للمورد
 يقوم قسم إدارة الجودة بفحص األجهزة والماكينات وكـذلك المكـان         اإلنتاج عملية   عند -

  .مطابقا للمواصفات المطلوبة كان  طالما بالعملوإعطاء تصريح 
 يكون  حيث ١٨ تبدأ عملية الفحص سواء من ناحية فيزيائية أو كيميائية         الخلط عملية   بعد -

  .الفحص معدل مرتين من كل تشغيله في مرحلة الخلط
   يتم معاينة األجهزة والمكان المعد لعملية التعبئةالتعبئةية  عملقبل -
 دقيقة وبالتالي هنـاك     ٣٠ كل   ة تبدأ عملية الفحص الدوري بمعدل مر      التعبئة عملية   عند -

 وهو عبارة عـن فحـص فيزيـائي    ة فحص أثناء عملية الفحص من كل تشغيل      مرة ١٦حوالي  
  ). رقم التشغيلةالغالف،للحجم، اللون، (

                                                        
  مة الخواص الفيزيائية للسيولة وحجم الحبيبات الحامضة والقاعديةء مالمدى الفيزيائي هو فحص الفحص  18
  . الكيميائي فهو فحص نسبة المواد الفعالة في المركب الكيميائيالفحص أما
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 وبمعـدل   ة وهي عبارة عن مرة واحدة للتشغيل       النهائي في المخازن   الفحصلك   يلي ذ  ثم -
 وفي هذه الحالة عبارة عن فحص كيميائي فقط وتتم بأخـذ عينـة              ،ةتشغيل زجاجات من كل     ٦

  . عشوائية
  : إجمال األنشطة في مركز النشاط كما يلييمكن هذا وعلى

عـدد  (ليل اإلنتاج التام     فحص وتحليل المستلزمات أو فحص وتح      سواء الفحص   أنشطة -١
  )مرات الفحص

  ةمستندي فحص أنشطة -٢
   بحث وتطويرأنشطة  -٣
  : التي تخص هذه الدائرة فهيالتكاليف عناصر أما
   للفحصكيميائية مواد -
   للفحصومعدات أجهزة -
  الموظفين رواتب -
  .)…الخقرطاسية،كهرباء،  ( غير مباشرةتكاليف عناصر -

 الدقيق لتكلفة المنتج في شركة يدللتحد تطبيق التصور المقترح خطوات4.4.3 
  :وتتمثل فيما يلياألوسط  الشرق

   تحديد مراكز النشاط 4.4.3.1
  :إلى مراكز النشاط تقسيميتم 

   رئيسيةنشاط مراكز
التالية وذلك كمتطلب من متطلبات تطبيـق النظـام          المراكز األساسية    إلىيمكن تقسيم الشركة    

  :المقترح وهي
  .من مركز نشاط السوائل -
 .ركز نشاط االقراص م -

 . مركز نشاط المراهم -

 .مركز نشاط الكبسول -

  :ولكن سيتم تطبيق النظام المقترح على مركز نشاط السوائل وذلك لإلعتبارات التالية
  .نتاج السوائلإلمستقل نشاط مركز  -
 المركز بـصورة  هذاالتقرير عن تكلفة في الشركة لديها رغبة إدارة  يوجد لدى    -

 .مستقلة

 .لسوائل حوالي ثلثي إنتاج الشركةيمثل مركز ا -
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أن منتجات هذا المركز تتشابة إلى حد ما في طريقة التصنيع ولكن تختلف فيما               -
 .بينها فى ساعات الخلط والتعبءة والتغليف

 .كما أن ما يجري على هذا المركز يمكن تطبيقة على المراكز األخرى -

   المساعدةالنشاط مراكز
  : يليما إلىاعدة ويمكن تقسيم مراكز النشاط المس

   الرقابة والجودةمركز-١
   نشاط الصيانةمركز-٢
   والماليةداريةإل نشاط الخدمات امركز-٣
  .المخازن نشاط  مركز-٤
  

   التكلفةمجمعاتتحليل النشاط وتصميم   4.4.3.2
 مجموعات من األنشطة المتجانسة يطلـق       إلى من مراكز النشاط     مركزتقسيم كل   وهنا نبدأ في    
واقع تحليل مجـاالت النـشاط المختلفـة وتتبـع            ويتم هذا التقسيم من    التكلفة،ات  عليها مجمع 

  . داخل كل مركز من مراكز النشاطاإلنتاجيةالعمليات 
ـ             مجمعات عملية تقسيم األنشطة في      نإ  ن للتكلفة يجب أن تتم في ضـوء مجموعـة هامـة م

مـع تكلفـة مـن عدمـه         مجموعة ما من األنشطة مج     اعتبار إمكانية   ىاالعتبارات، لتحديد مد  
  )١٦١،ص١٩٩٩محمد،:(وهي

  . النشاط واستخدامها لنفس مسبب النشاطى مستوفي اتحاد األنشطة الجزئية ضرورة -١
  . المكونة لمجمع التكلفةالجزئيةنس جميع األنشطة ا تجضرورة-٢
  . مجمع تكلفةلكل تخصيص عناصر التكلفة سهولة-٣
كلفة، باإلضافة لضرورة عـدم تعـدد هـذه          مجمع ت  كل تحديد مدخالت ومخرجات     إمكانية-٤

  .المدخالت والمخرجات
  : مجمعات التكلفة فيما يليعرض ويمكن

  )مركز نشاط السوائل(  بمراكز النشاط الرئيسية التكلفة مجمعات: أوالً
 مـن التحـضير والخلـط والتعبئـة     الً العمليات اإلنتاجية بمركز نشاط السوائل ك   تتضمن حيث

  .والتغليف
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 التكنولـوجي  مع التقدم والتطور     لعمليات اإلنتاجية طبقا ألحدث الطرق العالمية تمشياً       ا هذه وتتم
 ISO لمتطلبـات   تطوير الدواء طبقـاً وإجراءات 19GMPوطبقا لنظم سياسة الدواء العالمية 

9001-2000   
نتاجها في هذا المركز من عدد من المنتجات ويمكـن   إ الصيدلية التي يتم     المستحضرات وتتكون

  : كما يلي7رقم  سير العمليات اإلنتاجية لكل منتج بداخل المركز كما هو واضح بالشكل عتتب
  

  )7( شكل رقم
   العمليات اإلنتاجية لمنتجات مركز نشاط السوائلسير يوضح

   
  

  
  

 
 
 

 
 

  

 تدفق خط اإلنتاج السابق يمكن تحديد األنشطة بداخل مركز نشاط السوائل والتي             خالل ومن
 تجميعهـا نسة والتي تم    امع تكلفة على أن هذا النشاط يتكون من مهام وعمليات متج           مج تمثل
ما يلياألنشطة على االعتبارات السابق اإلشارة إليها لتحديد مجمعات التكلفة وتتضمن بناء : 

   والخلط التحضير نشاط -١
  الدواء تعبئة نشاط -٢
  التغليف نشاط -٣

  :يلي توصيف األنشطة بمركز خط السوائل كما ويمكن 
   الخلطنشاط التحضير و -١

حيث يتم في هذه العملية خلط الخامات بنسب وكميات محددة وبطريقة علمية حسب المواصفات              
نتهاء من كل الكمية الخاصة بالتشغيلة، يلي ذلك عمليـة التقليـب   إلوذلك على دفعات حتي يتم ا   

                                                        
19  Good Manufacturing Product وهو توصيف قياس عالمي  

  تغليف  تعبئة  الخلط  السوائل خط
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ج، وتتراوح ساعات   لهذه الخامات بدرجات محددة، ثم عمليات تبريد وتسخين حسب حاجة المنت          
  . ساعة لكل تشغيلة وذلك حسب كل صنف من األصناف١٢ إلى ٦الخلط من 

   المستحضرات الدوائيةتعبئة نشاط-٢
 و أ  نطاق محـدود   في العمالة البشرية    إلى باإلضافة   ، نشاط التعبئة بواسطة آالت تكنولوجية     يتم
  . عمال٦يبلغ  التآلالى هذه لة وعدد العمال الفنيين عآلاسع وذلك للقيام بإعداد وتشغيل او

  : السوائل تتم العمليات التاليةتعبئة وإلتمام
 ىعلى بكرات من أربع طبقات، حت     ) ئةمواد التعب ( بها   األلمونيوم الماكينة ووضع    إعداد -١

  . التعبئةموادتكون جاهزة لتقطيع 
  لط بأعلى الماكينة بالخامات المحضرة كمدخالت لنشاط التحضير والخالقادوس لء ميتم -٢
   الحرارة المناسبة والضغط إلعداد الزجاجاتدرجة ضبط يتم -٣
  . المناسب لكل عبوةالوزن ضبط يتم -٤
جراءات الـسابقة  إل تاريخ الصالحية، السعر، ويتم ضبط جميع ا،ةالتشغيل ضبط رقم  يتم -٥

  .الزجاجاتلطبعها على 
  ن الحساس الموجود بالقسما الزجاجات بواسطة الميزوزن مراقبة يتم -٦

 ساعة للتشغيلة وذلك حسب     ٦،٨ ساعات التشغيلة لكل صنف من األصناف ما بين          وحوتترا هذا
  صنف من األصـناف     يوضح التوصيف الكامل الحتياجات كل     )٣٣(والجدول رقم   . صنفكل  

  .من ساعات الخلط والتعبئة وكذلك التغليف
   لمنتجات خط السوائلالتغليف نشاط -٣

ث يسلم إلى أمين المخازن لتجهيـزه للتـسليم         يي، بح  لوضعه النهائ  ةيعد المنتج في هذه المرحل    
لعدم  وجود آالت حديثة، لذلك تم احتساب         على نشاط التغليف الطابع اليدوي       يغلبوالتوزيع، و 

  .أساس في التحميل لهذا النشاطكساعات العمل المباشرة 
   التكلفة بمراكز النشاط المساعدة مجمعات: نياًاث

 منهـا عات من األنشطة المتجانسة يطلق على كل مجموعـة         النشاط  على مجمو    مركز يحتوي
 مركـز  أنسـاس  أمجمع تكلفة، إال أنه توجد بعض مراكز النشاط التي ال يفضل تقسيمها على          

 لتكـوين   عرضهابر عن مجمع تكلفة وفي ضوء االعتبارات السابق          يع النشاط بصورتة الحالية  
 اإلنتـاج   خـدمات  من مركز نـشاط      الًإن ك مجمع التكلفة، وبالنسبة لمراكز النشاط المساعدة ف      

فمركـز نـشاط   . فرعيـة  أنشطة  إلى ا لن يتم تقسيمه   لمساعدةالرئيسي ومركز نشاط الخدمات ا    
 خالل مجموعة مـن     منخدمات اإلنتاج الرئيسي مهمته اإلشراف على مراكز النشاط الرئيسية          

  .كثر من ذلكأ إلىالصيادلة دون أن يمتد نشاط المركز 
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 وبالتالينارة لألقسام المختلفة بالشركة     إلشاط الطاقة فهو يقوم بتوفير الكهرباء وا       ن مركز وكذلك
 المناسـب  ساعة هي مسبب النـشاط       / والكيلوات ةتكون المساحة مسبب النشاط المناسب لإلنار     

  .كثر من ذلكأ التقسيم إلىللكهرباء وذلك دون الحاجة 
   رقابة الجودةنشاط مركز: ثانياً
 البحث ونشاط ه،ئيسي لهذا المركز في نشاط الرقابة على اإلنتاج ومستلزمات الرالنشاط يتمثل

   : األنشطة التاليةإلىوالتطوير، ويتم تقسيم أنشطة هذا المركز 
  . للمواد الخاموتحليل فحص نشاط        -١
  . اإلنتاج شبه التام والتاموتحليل فحص نشاط -٢
  .والتطوير البحث نشاط -٣

  الجودة بمركز نشاط األنشطة توصيف
   المواد الخاموتحليل فحص نشاط -١

التعبئة ومـستلزمات اإلنتـاج    النشاط بالرقابة على المواد الخام ومواد  هذا يختص
  . عملية الرقابة بأخذ عينات والقيام بتحليلهاوتتم ىاألخر

   التامه اإلنتاج التام وشبوتحليل فحص نشاط -٢
 مراحل اإلنتاج المختلفة     هذا النشاط هي الرقابة على المنتجات خالل       مهمة وتكون

نتهـاء مـن عمليـة      إل بتحليل مجموعة من العينات أثناء وبعد ا       العمليةوتتم هذه   
  .اإلنتاج

  والتطوير البحث نشاط -٣
 النشاط بعمل األبحاث المتعلقة بمستحـضر صـيدلي جديـد والقيـام             مركز يقوم

  . تحسين المستحضرات القائمةإلى باإلضافة المستحضراتبتسجيل هذه 
 األنشطة السابقة له مساحة وأجهزة وعمالة خاصة به بما يمكن من تخصيص المـوارد     نم فكل

  . األنشطة مباشرةهذهعلى 
   الصيانةنشاط مركز: لثاًًثا

ولم تظهر وكما هو واضح فى الهيكل التنظيمي للشركة فإن قسم الصيانة يتبع قسم اإلنتاج، 
احث أنه مع استخدام اآلالت الحديثة، تكاليف الصيانة كعنصر هام في الشركة، ولكن يرى الب

  .وتقادم بعضها، وزيادة الموجودات الثابتة لذلك ال بد من فصل هذا القسم في إدارة لوحدها
ي تحديد وتحليل عإن تخفيض تكاليف الصيانة، مثل نشاط أي قسم أخر في الشركة وهذا يستد

   ). ٢٠٠١الخليج، (مكونات التكلفة اإلجمالي من مختلف عناصر التكلفة 
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  : األنشطة التاليةإلى تقسيم األنشطة في هذا المركز يتم حيث
  . اإلنتاجآالت صيانة نشاط -١
  .المباني صيانة نشاط -٢
  . المحركةىالقو تجهيز نشاط -٣

  . بمركز نشاط الصيانةاألنشطة توصيف
  . اإلنتاجآالت صيانة نشاط -١

   .نتاج القسم هو صيانة آالت اإلنتاج وعمل قطع غيار آلالت اإلهذا نشاط
  المباني صيانة نشاط -٢

  .ني وصيانة المكيفات واألجهزة الكهربائية بالشركةا النشاط بعمليات الصيانة للمبهذا ويتعلق
   المحركةىالقو تجهيز نشاط -٣

   المخازننشاط مركز: رابعاًً
 في حدود كميات معينة بحيث ال يتوقف اإلنتاج، ويـتم           د المركز بالمحافظة على الموا    هذا يقوم
  : األنشطة التاليةإلىأنشطة المركز  تقسيم

  .والمناولة الصرف نشاط -١
  .التخزين نشاط -٢
  .والتقسيم الوزن نشاط -٣

 بنشاط الوزن والتقسيم فإنه يوجد داخل المخازن منطقة مستقلة للـوزن والتقـسيم              يتعلق وفيما
  .المختلفة مهمة العاملين بهذه المنطقة التأكد من وزن الخامات المنصرفة لألقسام ويكون
ـ          األنشطة  نشاط من  كل ويمثل  مـن   اً السابق اإلشارة إليها بداخل مراكز النشاط المختلفة مجمع

 التكلفة وذلك على اعتبار أن كل نشاط من األنشطة السابق عرضها يتجمـع بداخلـه                مجمعات
 من عناصر التكلفة المختلفة، وبصورة عامة يمكن عرض مجمعات التكلفـة الموجـودة              العديد
  .لنشاط الرئيسية والمساعدة مراكز ابداخل

ويشار إلى أن التوسع في عدد مسببات التكلفة يؤدي إلى تكلفة أكثر دقة للمنتجات، إال أن هـذا                  
التوسع قد يزيد من درجة تعقيد وتكلفة تنفيذ النظام، لذلك هناك ضوابط تحدد العدد المناسب من                

  :مسببات التكلفة وهي
ة، حيث توجد عالقة طردية بين درجة الدقة التـي     درجة الدقة المطلوبة في أرقام التكلف      -١

تتطلبها إدارة الشركة وبين عدد مسببات التكلفة، فكلما رغبت الشركة في زيادة درجة الدقة من               
  .تقارير التكلفة تطلب األمرزيادة عدد مسببات التكلفة
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درجة تعقد وتنوع المنتجات، فتوجد عالقة طردية بين تنوع المنتجات وعدد مـسببات              -٢
التكلفة، فكلما زاد تنوع السلع التي تنتجها الشركة من حيث عدم تجـانس اسـتخدام اي منهـا                  

 .لألنشطة زادت الحاجة إلى زيادة عدد مسببات التكلفة

األهمية النسبية لمجمعات التكلفة، فتوجد عالقة طردية بين التكلفة النـسبية لألنـشطة              -٣
 .وعدد مسببات التكلفة

 التكلفة، وتوجد عالقة طردية كذلك بين تكلفة القياس وبـين            مسببات تكلفة قياس بيانات   -٤
 .عدد مسببات التكلفة، فكلما زاد عدد مسببات التكلفة ارتفعت تكلفة القياس لنظام التكاليف

وخالصة ذلك أنه كلما زادت درجة الدقة المطلوبة وزادت درجة تعقيـد وتنـوع المنتجـات،                
ارنة بإجمالي األنشطة الكلية وانخفضت تكلفـة قيـاس         وزادت التكلفة النسبية للنشاط المعين مق     

فهمـي،  ( نظام التكاليف، كان من المفضل التوسع في عدد مسببات التكلفة، والعكـس صـحيح      
  ).٦٠-٥٩، ص ص١٩٩٦

  )٢٠(رقم  جدول
   مجمعات التكلفة بداخل مراكز النشاط الرئيسية والمساعدةيوضح

 ة الرئيسيالنشاط مراكز  المساعدةالنشاط مراكز

   الجودةمراقبة نشاط مركز
   فحص وتحليل المواد الخامتكلفة -
 المواد التامة وتحليل فحص تكلفة -

  .وشبه التامة
  . البحث والتطويرتكلفة -

  الصيانة نشاط مركز
  . صيانة اآلالتتكلفة -
  . صيانة المبانيتكلفة -
  .ى تجهيز القوتكلفة -

  المخازن نشاط مركز
   الصرف والمناولةتكلفة -
   التخزينتكلفة -
  الوزن والتقسيمتكلفة -

 لسوائل ا خطمركز

  
   التحضير والخلطتكلفة مجمع -
   التعبئةتكلفة مجمع -
   التغليفتكلفة مجمع -
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   األنشطةتكلفة تقرير  4.4.3.3
 هـذه   وفيعملية تخصيص الموارد على مجمعات التكلفة المختلفة،        حيث تبدأ في هذه المرحلة      

 حيث  التكلفةجة الستخدام مسببات النشاط لتخصيص الموارد على مجمعات         الخطوة ال توجد حا   
 إلـى  تحتاجن عناصر التكلفة تخصص مباشرة على هذه المجمعات، ولكن عملية التخصيص            إ

 والدفاتر وذلك بغرض ربط الموارد بمجمعـات التكلفـة   المستنداتإجراء تعديالت في تصميم     
 مراعاة أنه على الرغم من أن تقرير تكلفة النشاط يـتم            التكلفة، كما يجب   بمراكزمباشرة وليس   

 التخصيص المباشر للموارد على مجمعات التكلفة، إال أن استخدام بعـض مـسببات              خاللمن  
 يعتبر ضرورة للقيام بتخصيص بعض عناصر التكلفة التي ال يمكن تخصيصها بصورة             النشاط
 النـشاط  وصيانة المباني داخل مركـز        على مجمعات التكلفة، فعلى سبيل المثال إهالك       مباشرة

 فـي   المسبباتيخصص على مجمعات التكلفة داخل هذا المركز بالمساحة، إال أن الحاجة لهذه             
  .ن المواد تخصص مباشرةإهذه المرحلة تكون في نطاق محدود جداً حيث 

    
   على الرئيسيةة تكلفة األنشطة المساعدتخصيص  4.4.3.4

عدد مسببات النشاط والتي يمكن استخدامها لتخصيص تكلفة كل مجمع          كما تم اإلشارة إليه فإن ت     
من مجمعات التكلفة الموجودة داخل مراكز النشاط المساعدة على مجمعات التكلفـة الموجـودة       

  )٢١(داخل مراكز النشاط الرئيسية ويمكن عرض ذلك من خالل جدول رقم
  )٢١(جدول رقم 

  نشطة المساعدةمسببات النشاط المتاحة لتخصيص تكلفة األ
  مسببات التكلفة سبب تحديد مسبب النشاط

  
 

مجمعات التكلفة بمراكز 
 النشاط المساعدة

يقوم هذا المركز باالشراف على العمال 
بمراكز النشاط الرئيسية وبالتالي تتأثر 
تكلفة هذا المركز بساعات عمل العمال 

وكذلك أجورهم، كما تتأثر تكلفة هذا 
  التي يؤديها المركزالمركز بعدد التشغيالت

 ساعات العمل -
  المباشر

  التآلساعات عمل ا-
  عدد التشغيالت-

مركز نشاط إدارة 
 اإلنتاج الرئيسي

يقوم هذا المركز بفحص ورقابة اإلنتاج 
جها من مستحضر إنتاالتام لكل تشغيلة يتم 

معين وبالتالي تتأثر تكاليف هذا المركز 
 .بعدد مرات الفحص

عدد  -
  التشغيالت

 مرات عدد -
 الفحص 

مركز نشاط الرقابة 
 والجودة
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يقوم هذا المركز باداء خدمات الصيانة 

ثر ألمراكز النشاط الرئيسية وبالتالي تت
تكاليف هذا المركز بعدد مرات الصيانة 

التي يؤديها المركز لمراكز النشاط الرئيسية 
مرجحة بعدد ساعات الصيانة في كل مركز 

ز بساعات وكذلك تتاثر تكلفة هذا المرك
 .تشغيل اآلالت

ساعات  -
  تشغيل اآلالت

عدد مرات  -
 الصيانة

ساعات  -
 الصيانة

 

 مركز نشاط الصيانة

يقوم نشاط الصرف والمناولة بعمليات 
صرف الخامات لمراكز النشاط الرئيسية 
وبالتالي تتأثر تكلفتة بعدد أذون الصرف 

  .الصادرة من مراكز النشاط الرئيسية
يات حفظ المواد يقوم نشاط التخزين بعمل

وتختلف كمية المواد المنصرفة وقيمتها 
 مراكز النشاط إلىالتي يتم صرفها 

الرئيسية وبالتالي تؤثر قيمة المواد في 
 إلىتكاليف التخزين حيث توجد مواد تحتاج 

أما نشاط الوزن . إجراءات تخزينية معينة
والتقسيم بوزن الخامات المنصرفة وبالتالي 

 .عدد التشغيالتفإن تكلفتة تتأثر ب

  
  
  
   عدد أذون الصرف-
  
   عدد التشغيالت-
 

  مركز نشاط المخازن
مجمع تكلفة الصرف 

  والمناولة
  مجمع تكلفة التخزين

  
مجمع تكلفة الوزن 

 والتقسيم

 مسبب نشاط دون اآلخر على التكلفة المحددة للمنتجات، وفي ظـل تعـدد هـذه                اختيار ويؤثر
ة بين هذه المسببات الختيار أفضل مـسبب نـشاط لكـل     من الضروري المفاضل   ه فإن المسببات

  استناداً ذلك من مجمعات التكلفة بما يضمن التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات وال بد أن يتم               مجمع
 بين عناصـر التكلفـة      للعالقة على معامل االرتباط اإلحصائي       أساس موضوعي، اعتماداً   إلى

 ويتطلب ذلك توافر بيانـات   تحديدهابات السابق   داخل مجمع التكلفة وكل مسبب نشاط من المسب       
  :عن كل من

 لكل مجمع من مجمعات التكلفة داخل مراكز النشاط الرئيسية خالل فترة زمنيـة     التكلفة عناصر
  .كافية
 النشاط المتاحة لتخصيص عناصر التكلفة بمجمعات التكلفة بداخل مراكز النـشاط      مسببات كمية

  . عنهاالتكلفةالفترة التي تم إيجاد عناصر التكلفة بمجمعات  على المنتجات عن نفس الرئيسية
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  :ختيار محركات التكاليف يجب مراعاةالذلك عند 

  سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بمحركات التكاليف-١
قدرة محرك التكاليف على قياس استهالك المنتج الفعلي لألنشطة، وتمثل سهولة الحـصول             -٢

 عملية تحديد التكلفة على أساس النشاط، حيث قد يصعب الحصول على            على البيانات وهى لب   
  ). ٢٣١، ص٢٠٠٢زايد ، (البيانات التفصيلية المتعلقة ببعض محركات التكاليف 

ونتيجة لعدم توافر بيانات عن سنوات سابقة للشركة، وصعوبة الحصول عليهـا فقـد اعتمـد                
الت مع رؤساء المراكز واختيار مسبب واحد       الباحث على اختيار مسبب التكلفة بناء على المقاب       

 الباحث عند اختيار مسبب النـشاط عـدة    يتم التوزيع على أساسه، وقد راعىلكل نشاط، بحيث  
  :أمور منها

  .يمثل مسبب النشاط الحجم األكبر من تكلفة المركز -١
 .التأثير اليومي لهذا النشاط على مسببات التكلفة -٢

 . خبرة رؤساء مراكز النشاطإلىالحكم الشخصي باالضافة  -٣

  
   )٢٢( جدول رقم

  ٢٠٠٤يوضح عدد العاملين بما فيهم مديري ورؤساء االقسام لعام 
 مركز النشاط عدد العاملين

 اإلنتاج ١٢

 الجودة ٣

 الصيانة ٢

 المشتريات والمخازن ٢

 داريةإلالخدمات ا ٤

 التسويقية ٣

  مندوبي الدعاية ٤
  جماليإلا  ٣٠

  .الهيكل التنظيمي للشركة، بجانب مقابالت مع محاسب الشركة: المصدر
ـ ) ٢٢( كما هو موضح في الجـدول رقـم        ٢٠٠٤بلغ إجمالي عدد الموظفين خالل عام        ن يثالث

 بما فيهم مندوبي المبيعات والتسويق، وسوف يتم توزيع مركز نشاط الخدمات اإلداريـة              موظفاً
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شراف تزيـد كلمـا   إل بعين االعتبار أن درجة ا    على عدد الموظفين في كل مركز، آخذا       استناداً
  .زاد عدد الموظفين داخل األقسام

  
    توزيع موارد الشركة على مراكز النشاط المختلفة وفق محركات التكلفة الرئيسية4.4.3.5

  ٢٠٠٤توزيع إهالكات المباني السنوية لعام : أوالً
 حسب ما أظهرتها القوائم الماليـة        على أرض الشركة   ةتوزيع االهالكات السنوية للمباني المقام    

 الباحث أن يتم توزيعها بناء على استفادة كل مركز من مراكـز التكلفـة مـن هـذه                   ىوقد رأ 
ختيار المساحة بالمتر المربع وهـو المقيـاس األنـسب لتوزيـع هـذه              االمصاريف، لذلك تم    

  ٢٠٠٤ني لعـام  المصاريف على مراكز النشاط المختلفة، هذا وقد بلغت قيمة إهالكـات المبـا       
  . للمتر المربع الواحداً دوالر11 أى بمعدل توزيع  31,996

 من إجمالي التكاليف، تلى ذلـك مركـز   35%وبالتالي تم تحميل مركز نشاط المخازن بحوالي    
 التكاليف على المراكز     ، كما وزعت باقي    31%ات اإلدارية والمالية والتى بلغت حوالي       مالخد

  .األخرى بنفس الطريقة
   )٢٣(ول رقم جد

  ٢٠٠٤هالكات السنوية خالل عام إليوضح توزيع ا
 مركز النشاط المساحة بالمتر المربع  ٢٠القيمة بالدوالر

 السوائل ٢٠٠  ٢٢٣٣,٥٩

 الكبسول ٢٠٠  ٢٢٣٣,٥٩

 المراهم ٤٥  ٥٠٢,٥٦

 قراصألا ٢٠٠  ٢٢٣٣,٥٩

  مركز نشاط الجودة ٢٠٠  ٢٢٣٣,٥٩
 مركز نشاط الصيانة ٧٥  ٨٣٧,٦

 مركز نشاط المخازن ١٠٠٠  ١١١٦٨

 مركز نشاط التسويق والتوزيع ٦٥  ٧٢٥,٩٢

 دارية والماليةإلمركز نشاط الخدمات ا ٨٨٠  ٩٨٢٧,٨٤

 جماليإلا ٢٨٦٥  ٣١٩٩٦,٢٨

  . ، بجانب مقابالت مع مدير الصيانة٢٠٠٤قائمة األرباح والخسائر عن عام : لمصدرا

                                                        
 حيث سعر ٢٠٠٤ومة بالدوالر حسب إغالق حسابات الشركة لعام   جميع األرقام الواردة في الجداول مق 20

  .٤,٣٥الصرف 



  ١٣٩

  
  توزيع الكهرباء والقوي المحركة: ثانيا

وقد تم  دوالر   7,567حوالي   ٢٠٠٤ المحركة لعام    إلنارة والقوى ستهالك الشركة من ا   افقد بلغ   
حتسابة حسب فـواتير الـشركة      ااحتساب استهالك جميع مراكز التكلفة بالكيلو وات والذي تم          

فقد تم توزيـع  ) ٢٤( كيلو وات وكما هو موضح في جدول رقم 2154,400 والذي بلغ حوالي 
 علـى أسـاس      المحركة لكل مركز من مراكز التكلفـة       نارة والقوى ستهالك على كل من اإل    اال

  .  تشغيل اآلالت واإلناره في كل مركز من المراكز
  

   )٢٤(جدول
  استهالك الكيلو وات في السنة لمراكز النشاط المختلفة

قيمة االستهالك 
  السنوي 

 قوى إجمالي
 محركة

 مركز النشاط إنارة   

 اط السوائلمركز نش ٢٠٠٠ ٨٠٠٠ ١٠٠٠٠  ١٣٩٠,٩

 مركز نشاط المراهم ٢٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠  ٦٩,٥٥

 الكبسوالت ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٦٠٠٠  ٨٣٤,٥٥

 قراصألا ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٦٠٠٠  ٨٣٤,٥٥

 الصيانة ٣٠٠ ٤٠٠ ٧٠٠  ٩٧,٣٦

 الرقابة والجودة ٢٠٠٠ ٥٠٠٠ ٧٠٠٠  ٩٧٣,٦٣

 المخازن ٩٠٠ ٥٠٠٠ ٥٩٠٠  ٨٢٠,٦٣

  التسويق والمبيعات ٣٠٠ ٣٠٠٠ ٣٣٠٠  ٤٥٩
دارة والخدمات إلا ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠  ٢٠٨٦,٥٠

  داريةإلا
  جماليإلا  ١٤٧٠٠  ٣٩٧٠٠  ٥٤٤٠٠  ٧٥٦٦,٩٠

  .، بجانب مقابالت مع مدير الصيانة٢٠٠٤القوائم المالية للشركة عن عام : المصدر
  توزيع الرواتب على مراكز التكلفة: ثالثاً

لمختلفة الرئيسية والفرعيـة    حتسابها وتوزيعها على مراكز النشاط ا     اأما الرواتب السنوية فقد تم      
 سواء رئيسي أو مراكز مساعدة حسب ما ورد         على أساس الموظفين العاملين بكل مركز نشاط      

، وذلك تمهيداً لحصر عناصر التكلفة في كل مركز من مراكـز النـشاط              )٢٢(في جدول رقم      
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  ١٤٠

) ٢٥(  كما هو موضح فـي الجـدول رقـم         ٢٠٠٤المختلفة، وبلغ إجمالى الرواتب خالل عام       
2283,381.  

  )٢٥(جدول رقم
  يوضح توزيع الرواتب حسب عدد الموظفين بكل قسم

  مركز التكلفة  عدد الموظفين القيمة بالدوالر
 اإلنتاج  ١٢ 43,987
 اإلدارة  ٤  25,848
 الجودة  ٣  5,416
 الصيانة  ٢  4,102
  المخازن  ٢  4,028

  اإلجمالي بالدوالر    83,381
، بجانب المقـابالت مـع محاسـب        ٢٠٠٤وملحقاتها عن عام    القوائم المالية للشركة    : المصدر
  .الشركة

  ثاثألستهالك الشركة من اآلالت والتجهيزات وااتوزيع : رابعاً
، تم الحصول على تحليل شـامل       ٢٠٠٤من خالل اإليضاحات للميزانية العمومية للشركة للعام        

 وتوزيها على مراكـز      والمعدات ةم الباحث بفصل جميع األجهز    المصاريف اإلستهالكات وقد ق   
النشاط المختلفة حسب مكان تواجد كل صنف من األصناف وكل جهاز من األجهزه، كمـا تـم       

  ).٢٦(ثاث حسب الجدول رقم أل والمعدات واةالتفرقة ما بين األجهز
 على مراكز النشاط المختلفة بناء على       جهزةألثاث وا أل آالت المصنع وكذلك ا    هالكا توزيعوتم  

  .الت والتجهيزاتآلز من مراكز النشاط من استفادة كل مركا
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  ١٤١

  
  )٢٦(جدول رقم 

 الت والتجهيزاتآليوضح توزيع االستهالكات من ا

 النشاط  المصنعآالت  وتجهيزاتأثاث
 دارةإلا - 18,327.74

  الجودةإدارة 12,798.77 295.25
 السوائل 21,441.52 950
 المراهم 628.96 400

 لكبسول واقراصألا 28,893.20 466.36
 الصيانة 554.63 -

 جماليإلا 64,317.08 20,439.35

  ، بجانب مقابالت مع مدير الصيانة٢٠٠٤الملحقات للقوائم المالية لعام : المصدر
وهذا الجدول يوضح توزيع مصاريف االستهالك حسب مسببات التكلفة لها، وحسب درجة 

 على مركز اإلنتاج مباشرة كما هو استفادة مراكز األنشطة المختلفة منها، ولم يتم تحميلها
 تشوهات في مراكز التكلفة ولم إلىواضح بالطريقة المتبعة في المنشأة والتي بدورها تؤدي 

  . تعكس التكلفة الحقيقية لمركز النشاط
  

  حصر عدد التشغيالت وعدد الوحدات المنتجة في كل خط من خطوط اإلنتاج: خامساً
 تشغيلة موزعة   ١٤٦) ٢٧(كما هو موضح في الجدول رقم        ٢٠٠٤ إجمالي التشغيالت لعام     بلغ

على مراكز النشاط المختلفة، وقد سيطر خط السوائل على حوالي ثلثي انتاج المـصنع، وهـذا                
مؤشر على جدية دراسة هذا الخط من خطوط اإلنتاج، أما خـط المـراهم والكريمـات فعـدد       

 من انتاج الشركة، على الرغم مـن  %٥ لم يمثل سوى    الوحدات المنتجة وعدد التشغيالت أيضاً    
منتجات  التي تقوم الشركة بإنتاجهـا، أمـا   المن إجمالي عدد   % ١٨أن هذا المنتج يمثل حوالي      

بالنسبة لخط األقراص والكبسوالت فقد بلغ إجمالي اإلنتاج منه في نفس العـام حـوالي ثلـث                 
  .اإلنتاج 



  ١٤٢

  
  )٢٧(جدول رقم 

  يوضح عدد التشغيالت وعدد الوحدات
 البيان عدد التشغيالت د العبواتعد

 السوائل 92 زجاجه582,796 
  Tube 49,423 7 المراهم 

 الكبسوالت واالقراص 47  شريط100 علبة كبيرة سعة 8,343
  جماليإلا 146 

 .بيانات مستخرجة من سجالت الشركة، بجانب مقابالت مع مدير مراقبة الجودة: المصدر

  
  اإلضافية على مراكز النشاط المختلفةتوزيع جميع األعباء : سادساً

دارية تمثـل نـسبة عاليـة جـداً مـن           إلفإن األعباء ا  ) ٢٨(وكما هو واضح من الجدول رقم       
رة مـن   االمصاريف مما يستدعي جدية الدراسة والعمل على توزيعها بطرق عادلة، تمكن اإلد           

 خـرى ألراكز النـشاط ا اتخاذ قرارات مناسبة، وهذا ما يؤكد أن التكاليف العامة والتي تخص م  
والتي ليس لها عالقة مباشرة مع وحدة اإلنتاج النهائي بدأت في التزايد مما يستدعي دراسـتها                

  .والعمل على تخصيصها بطرق عادلة



  ١٤٣

  
  )٢٨(جدول رقم 

  يوضح توزيع كافة عناصر التكلفة على مراكز التكلفة
 البيان إنتاج الجودة صيانة مخازن اإلدارة

 الرواتب 43,986.92 5,416.12 4,101.63 4,028.38 25,847.62
مصاريف إدارية   33,185.16    41,726.63

 ومستلزمات سلعية
 كهرباء وقوى - 973.63 97.36 820.63 2,086.50

 محركة
 إهالك المباني    11,168 9,827.84

  أثاث وتجهيزات  295.25     18,327.74
  آالت  12,798.77 554.63    

  اإلجمالي *77,172.08 21,717.36  5,591.22 16,017.01 97,816.33
، بجانب المقـابالت مـع محاسـب الـشركة          ٢٠٠٤القوائم المالية للشركة عن عام      : المصدر

  .الصيانةديروم
 فـي حـين عنـد    92,859) ١٠(بلغ إجمالي تكاليف التشغيل كما هو موضح في جدول رقم         * 

كز نشاط مـن التكلفـة فبلـغ إجمـالي     إعادة تخصيص التكاليف بناء على مدى استفادة كل مر     
، وكذلك الحال بالنسبة لتكاليف مركز نشاط اإلدارة فقد أظهـرت  77,172تكاليف مركز اإلنتاج  

 دوالر في حين بلغ وكمـا هـو    72,990) ١٢(القوائم المالية وكما هو موضح في جدول رقم
  . دوالر 97,816) ٢٧(موضح في الجدول رقم

في خط السوائل والتي تم التعرف عليها من خالل متابعـة سـير             ات التكلفة   بتم توصيف لمسب  
وهي أنشطة الخلط والتعبئـة والتغليـف،   ) ٧(ها في شكل رقم   العملية اإلنتاجية والتي تم توصيف    

، بينما بلغـت نـسبة الخلـط فـي قـسم            %61فقد مثلت نسبة الخلط في قسم السوائل حوالي         
د ساعات الخلط،  بينما مثلـت الكريمـات         جمالي عد إمن  % 35الكبسوالت واألقراص حوالي    

  .فقط  %  5والمراهم حوالي 
  . ساعات التعبئة وساعات تشغيل اآلالت فقد تم الحصول على نفس النسبة تقريباًإلىوبالنظر 

 اتساع% 70 حوالي   إلىأما ساعات العمل المباشر فقد ارتفعت النسبة في خط السوائل لتصل            
، %25عات، بينما بلغت في خط األقراص والكبسول حـوالي          عمل مباشر مقارنة إلجمالي السا    
  .يوضح هذه األرقام) ٢٨(والجدول رقم%. 4-3أما المراهم فبقيت تتراوح مابين 



  ١٤٤

ختالف في عدد ساعات الخلط والتعبئة والتغليف ينعكس بدوره على سـاعات تـشغيل              الوهذا ا 
  ٢٣.اآلالت، والتى يوجد بها نفس التباين

)٢٩(جدول رقم   
عدد ساعات الخلط والتعبئة والتغليف وساعات تشغيل اآلالتيوضح   

ساعات تشغيل 
  اآلالت

ساعات التغليف 
  العمل المباشر

عدد ساعات 
 التعبئة

عدد ساعات 
 الخلط

 البيان

 السوائل 497 695 1158.50 ١١٩٢

 األقراص والكبسوالت 284 320 386.5 60٤
 المراهم والكريمات 35 55.5 49 90.50

  جماليإلا 816 1070.50 1594 ١٨٨٦,٥
  عدد من المقابالت مع مدير اإلنتاج: المصدر

  حصر مسبب التكلفة في مركزي الجودة والمخازن: سابعاً
جمـالي عـدد مـرات    إ ومن خالل المعلومات التى تم الحصول عليها من قسم الجودة فقد بلغ        

 مرة فحص شملت المـواد      486،      ٢٠٠٤الفحص في مركز نشاط التوكيد والجودة خالل عام         
  . المعدة للبيعةوالمواد التام) تحت التصنيع(ةالخام ومستلزمات اإلنتاج والمواد شبه التام

من عدد مرات الفحص اإلجمالي، بينما بلغـت نـسبة          % ٦٢ومثلت نسبة خط السوائل حوالي      
يوضـح  ) ٣٠(رقم  والجدول  %. ٥، أما المراهم والكريمات فلم تتجاوز       %٣٣األقراص حوالي   

   ).Quality Control(هذه النسب كما تم احتسابها من مدير مراقبة الجوده 
ـ   إ حيث   اًأما عدد أذونات الصرف فقد تم اعتماد عدد التشغيالت أساس           المـسبب  ين التشغيلة ه

  ٢٠٠٤ إذن صرف خالل عام  146 عدد أذونات الصرف الرئيسي للتكلفة وبالتالي بلغ
  )٣٠(جدول رقم 

  عدد مرات الفحص وعدد أزونات الصرفيوضح 
 البيان عدد مرات الفحص عدد أذونات الصرف

 السوائل 305 92
 المراهم 163 47

 قراصألالكبسوالت وا 18 7
  جماليإلا 486 146

  .المخازن يريعدد من المقابالت مع مدير مراقبة الجودة ومد: المصدر
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  ١٤٥

  
  

  حصر تكاليف مراكز األنشطة الرئيسية
  زيع مركز نشاط اإلدراة على المراكز األخرى تو: أوالً

  )٣١(جدول رقم 
  يوضح توزيع مصاريف اإلدارة على أساس عدد الموظفين في كل مركز نشاط

 البيان انتاج الجودة صيانة مخازن  أساس التوزيع

  تكاليف األنشطة 77,172.08 21,717.36 5,591.22 16,017.01  
نصيب مراكز  45,146 11,286.50 7,524.35 7,524.35  عدد الموظفين

النشاط من نشاط 
  دارةإلا

جمالي تكلفة إ 123,318.08 33,003.87  13,115.57 23,541.36  
  مراكز األنشطة

  
 موظفاً وعامالً، وقد تم توزيع تكاليف مركز نـشاط اإلدارة           ٣٠ بلغ عدد الموظفين لدى الشركة    

علـى جميـع مراكـز      ) ٢٨(قم   هو موضح في جدول ر     ا دوالر كم  97,816.33والبالغ قيمته   
لمـصاريف البيـع    التكلفة بما فيها مراكز التسويق والدعاية، ونظراً لعدم  شـمولية الدراسـة              

 الباحث بعرض البيانات التي تخص األنشطة الالزمة لعملية البحـث وهـي     والتوزيع فقد اكتفى  
  .الصيانة والجودة والمخازن

 هو األكثـر    حيث يعتبر رة على عدد الموظفين     وقد اعتمد الباحث على توزيع مركز نشاط اإلدا       
ن نطاق اإلشراف من قبل اإلدارة ومن قسم المحاسـبة ومايتطلبـة مـن              إتسبباً للتكلفة، حيث    

كشوفات رواتب وتجهيزات لألقسام المختلفة يتناسب طردياً مع عدد الموظفين في كـل مركـز     
  .نشاط

  
  
  
  
  
  



  ١٤٦

  
  ى خطوط اإلنتاج توزيع مركز نشاط اإلنتاج الرئيسي عل: ثانياً

  )٣٢(جدول رقم 
  .يوضح توزيع مصاريف اإلنتاج  على أساس مراكز اإلنتاج الرئيسة بناء على عدد لتشغيالت

ــاس  أسـ
  التوزيع

خط األقـراص   
 والكبسوالت

خــــط 
 المراهم

 البيان انتاج خط السوائل

ــز   ١٢٢٣١٨,٠٨  ٤٨٦٢٨,٩٨  ٣٧٠٠,٠٣  ٢٤٨٤٣,٠٦   ــة مراك تكلف
  النشاط

ــدد  عــ
  التشغيالت

نــصيب مراكــز   )١٢٢٣١٨,٠٨(  ٧٧٠٧٧,١٥  ٥٨٦٤,٥٧  ٣٩٣٧٦,٣٧
النشاط من مركز   

  اإلنتاج الرئيسي 
ــة   )٠(  ١٢٥٧٠٦,١٣  ٩٥٦٤,٦  ٦٤٢١٩,٤٣   ــالي تكلف إجم

  مراكز األنشطة
، باإلضافة إلى ملحقاتها، بجانـب مقـابالت مـع محاسـب           ٢٠٠٤القوائم المالية لعام    :المصدر
  .الشركة

 ٢٠٠٤ الشركة خالل عام     الذي يبين عدد التشغيالت لدى    ) ٣٠ (كما هو مبين في الجدول رقم       
 أن هذا هو محرك التكلفة الذي يجب توزيع مركـز    تشغيلة، فإن الباحث يرى    ١٤٦ بلغت   والتي

، بينما بلغت نسبة    %٦٣ إجمالي اإلنتاج حوالي     إلى نسبة السوائل    تنشاط اإلنتاج عليه، ولقد كان    
 جداً حيث لم يتجـاوز    اًالمراهم فقد كان أداؤه ضعيف    ، أما خط    %٣٢قراص والكبسول حوالي    ألا
٥  .%  

، خـرى ألوهذا يبرز أنه ليس من العدالة تحميل مركز نشاط المراهم مماثلـة مـع األنـشطة ا             
  . من األنشطة المختلفة حسب مسببات التكلفةاستفادتهوبالتالي تم تحميله بقدر 



  ١٤٧

  التكلفة   تخصيص تكلفة األنشطة الرئيسية على وحدات 4.4.3.6
حيث تتعدد مسببات النشاط التي يمكن استخدامها لتخصيص تكلفة كل مجمع من مجمعـات              

عتبار محركـات   الالتكلفة الموجودة داخل مراكز النشاط الرئيسية إال أن الباحث أخذ بعين ا           
 ) ٣٠(التكلفة الرئيسية والتي هي المسبب الرئيسي للتكلفة كما تم عرضها في الجدول رقـم               

  :يليوهي كما 
 النشاط التي يمكن استخدامها لتخصيص تكلفة كل مجمـع مـن مجمعـات التكلفـة       مسببات

  : داخل مراكز النشاط الرئيسية ويمكن عرض ذلك من خالل الجدول التاليالموجودة
  )٣٣(جدول رقم 

  يوضح مجمعات التكلفة ومسبباتها
 

  النشاطمسبب تحديد سبب
 

 التكلفة مسببات
 التكلفـة  مجمعات

ــز  ــشاط بمراك الن
 الرئيسية

 بخلط الخامات و يمكن التعبير عـن        النشاط هذا   يقوم
ة د المستنف الساعاتبمدخالت أو مخرجات هذا النشاط      

 في خلط هذه الخامات

   اآلالتتشغيلاعات س
 

 تكلفـــة مجمــع 
التحضير والخلـط   

 لمنتج السوائل

 بتعبئة الخامات السابق إجراء عملية      النشاط هذا   يقوم
اعتبـار سـاعات    اجات، ويمكـن    الخلط لها في زج   

 هـي مقيـاس      في تعبئة الزجاجات   ةدالمستنفالتشغيل  
 .لحساب تكلفة هذا النشاط

  بالوحدةاإلنتاج كمية

   اآلالتتشغيل ساعات
 

  التعبئةتكلفة مجمع

 اليدوي بتعبئة زجاجات السوائل فـي     النشاط هذا   يقوم
ووضعها في كرتـون    صورة علب لجميع المنتجات     

 نايلون وال تستخدم أي من اآلالت       خاص أو مظاريف  
 في هذه العملية ويمكن التعبيـر عـن هـذا النـشاط          

 .ة في تغليف العبواتدساعات العمل البشري المستنف

 مباشر الالعمل ساعات

   بالوحدةاإلنتاج كمية
 

 تكلفـــة مجمــع 
 التغليف

  
  



  ١٤٨

  )٣٤(رقم جدول 
   السوائل خطتوصيف األنشطة المختلفة في عملية تحضير المنتج فييوضح 

نشاط التغليـف لكـل     
  ساعة

نشاط التعبئة  
  لكل ساعة

ساعات نشاط الخلط   
 لكل تشغيلة

رمــز   الصنفاسم
 الصنف

٤  ١٢٠٠  ٦٢٥ ARTIX A  

٤  ٥٠٠  ٥٠٠ BENZYL B B 

٨  ٨٠٠  ٦٢٥ CYSTOGYN SUSP C 

٨  ١٢٠٠  ٦٢٥ DECAMOL 100ML D 

٢  ١٦٨  ٦٢,٥  ETHYL ALCOHOL G 

٨  ١٢٠٠  ٦٢٥ FLAGYN H 

٥  ١٢٠٠  ٦٢٥ GAROSEPT MOUTH 
GARGLE 

I 

٤  ١٢٠٠  ٦٢٥ HISTA K 

٤  ٣٥٠  ٦٢٥ MEGADENT MOUTH 
PAINT 

L 

٥  ١٢٠٠  ٦٢٥ MEGAFEED SYRUP M 

٨  ١٢٠٠  ٦٢٥ MEGAPRIME N 

٦  ١٢٠٠  ٦٢٥ MIXAFUR O 

٤  ٣٥٠  ٦٢٥ MEGASTATIN P 

١٢  ١٢٠٠  ٦٢٥ PETHAZINE Q 

٥  -  ٦٢٥ POVIDIN SOAP R 

٤  ٨٠٠  ٦٢٥ VENTOMIN SYRUP V 

٤  ٣٥٠  ٦٢٥ WORMEX W 

  مقابالت مع مدير اإلنتاج: المصدر
من خالل الجدول السابق وكما هو واضح فإن هناك تباين بين المنتجات مـن حيـث عـدد              
الساعات الالزمة لعملية الخلط، أو عدد الساعات الالزمة لعملية التعبئة، وبالتالي ليس مـن              

 الباحث أن يتم توزيـع األنـشطة حـسب          واحد للتوزيع، فقد رأى   المناسب استخدام معامل    
مسببات التكلفة والمتمثلة في عملية الخلط والتعبئة والتغليف، على الرغم مـن أن مرحلـة               

 الشركة آالت لهذه العملية، أما عملية الخلط والتعبئة تتم          لتغليف تتم بعملية يدوية وليس لدى     ا



  ١٤٩

ن األساس المناسب للتحميل هـو      بطريقة آلية ولكن ال بد من وجود العامل البشري، لذلك فإ          
  .ساعات التشغيل

 والشكل التالي يوضح توصيف دقيق لحركة المنتج كما شاهده الباحث عند دراسة خط 
، حيث تبرز عملية الخلط ويغلب عليها الطابع اآللي، يلي ذلك مرحلة التعبئة وهي السوائل

  .لب عليها العمل المباشركذلك آلياً، أما مرحلة التغليف فهى المرحلة اليدوية، حيث يغ
  
  

  )٨(شكل رقم 
  يوضح عملية الخلط والتعبئة والتغليف

  

  

تم تصميم هذا التوصيف بناء على المشاهدة العملية للباحث أثناء 
 الدراسة

إحكام األغطية ووضع 
الملصق الذي يشمل 
رقم التشغيلة وتاريخ 
.اإلنتاج   

عملية 
الخلط 

وضع الزجاجات   
  الفارغة والتعبئة

مرحلة وضع   
 األغطية

ف  عملية التغلي 
النهائي  

 



  ١٥٠

  )٣٥(جدول رقم 
  يوضح عدد ساعات اخللط والتعبئة والتعليف والصيانة الالزمة إلمتام املنتجات

 

 المنتج
  عدد 

 التشغيالت
عدد 

 الوحدات
  مجمع نشاط

  الخلط
  مجمع نشاط
  التعبئة

  مجمع نشاط 
 التغليف

 الصيانة

     
ساعات 
 التشغيل

ساعات 
 التشغيل

ساعات العمل 
 البشرى

ساعات 
 التشغيل

A 6 57070 24 47.5 91 71.5 
B 1 5612 4 11 11 15 
C 4 40823 32 51 65 83 
D 16 168581 128 140 270 268 
F 17 17457 34 105 209 139 
G 5 15926 10 32 32 42 
H 6 46460 48 39 74 87 
I 1 4927 5  0 8 5 
J 2 2668 0 20 20 20 
K 1 10723 4 9 17 13 
L 2 5748 8 16.5 9 24.5 
M 1 10946 5 9 0  14 
N 14 125521 112 104.5 200.5 216.5 
O 1 8819 6 7.5 14 13.5 
P 3 14920 12 42.5 24 54.5 
Q 1 10008 12 8.5 16 20.5 
R 4 1710 20 0 27.5 ٢٠ 
S 2 3945 10 8 6.5 ١٨ 
T 2 951 10 0 15.5 ١٠ 
U 1 12943 5 18 21 ٢٣ 
V 1 7215 4 10 11.5 ١٤ 
W 1 9823 4 16 16 ٢٠ 
 92 582796 497 695 1158.5 1192 

  مقابالت مع مدير اإلنتاج : المصدر
  آالت، مثل خط السوائل ساعة تشغيل١٨٨٦لجميع المنتجات التشغيل  إجمالي ساعات بلغ

من إجمالي عدد ساعات التشغيل، وكما هو مالحظ فإن كل منتج يختلف عن % ٦٣حوالي 
يؤكد عدم تجانس المنتجات األمر  اآلخر سواء في ساعات الخلط أو التعبئة أو التغليف، وهذا ما

  .الذي ال يمكن معه من استخدام معدل واحد لتحميل المصاريف غير المباشرة
  . دوالر١٢٥٧٠٦قد بلغ إجمالي مصاريف خط السوائل هذا و

وقد تم فصل ساعات العمل البشري حيث األجور والرواتب المدفوعة هي األساس في عملية 
  ).٢٨( دوالر كما هو موضح في الجدول رقم٤٣٩٨٧التوزيع وقد بلغت 

بارة عن أما باقي المصاريف التي تخص قسم السوائل فهي تمثل ساعات تشغيل اآلالت وهي ع
ل البشري حيث ساعات تشغيل اآلالت هي األساس في التحميل مأعباء إضافية غير ساعات الع



  ١٥١

).٣٢( دوالر كما هو موضح في الجدول رقم٨١٧١٩وقد بلغت هذه المصاريف 



  ١٥٢

  
  )٣٦(جدول رقم 

  مرات الفحص وعدد أذنات الصرف الالزمة لكل منتجيوضح عدد 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 مرة، وكان نصيب خط السوائل هو ٤٨٦بلغ إجمالي عدد مرات الفحص لجميع المنتجات 
وهو األساس الذي تم ) ٣٥( مرة موزعة على المنتجات كما هو موضح في الجدول رقم ٣٠٥

  .توزيع المصاريف التي قسم التوكيد والجودة
 أي ٩٢حيث كان نصيب خط السوائل صرف  إذن ١٤٦ات الصرف في حين بلغ عدد أذون

وكانت أذونات الصرف هي األساس الذي تم توزيع قسم . من حجم اإلنتاج الكلي% ٦١حوالي 
  .المخازن عليه

 أذون الصرف  عدد مرات الفحص المنتج

 أذون الصرف عدد مرات الفحص 
A 19.00 6 
B 3.00 1 
C 16.00 4 
D 48.00 16 
F 47.00 17 
G 14.00 5 
H 20.00 6 
I 4.00 1 
J 6.00 2 
K 4.00 1 
L 8.00 2 
M 3.00 1 
N 50.00 14 
O 4.00 1 
P 12.00 3 
Q 4.00 1 
R 17.00 4 
S 8.00 2 
T 7.00 2 
U 3.00 1 
V 4.00 1 
W 4.00 1 
 305.00 92 
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  )٣٧( رقم جدول
 وفق نظام يوضح توزيع التكلفة غير المباشرة على وحدات خط السوائل في الشركة

  تكاليف األنشطة
تكلفة 

دة الوح
  الواحدة

اإلجمالى 
  التكاليف

إجمالى 
التكاليف 

غير 
  المباشرة

نشاط   المخازن
  الجودة

نشاط 
  الصيانة

نشاط 
  التغليف

نشاط 
  التعبئة

  المباشرة.ت  نشاط الخلط
المواد 
  بالدوالر

عدد 
 الوحدات

  

0.38 
 21,501.95 8,375.85 967.45 1,290.24 497.09 2,523.84 2,057.60 1,039.63 13,126 57,070 A 

0.60 
 3,388.30 1,424.10 161.24 203.72 104.28 305.08 476.50 173.27 1,964 5,612 B 

0.68 
 27,709.93 7,706.66 644.97 1,086.52 577.04 1,802.74 2,209.21 1,386.17 20,003 40,823 C 

0.45 
 75,688.66 26,800.17 2,579.88 3,259.56 1,863.22 7,488.32 6,064.51 5,544.69 48,888 168,581 D 

2.16 
 37,242.40 20,658.25 2,741.12 3,191.65 966.37 7,737.93 4,548.38 1,472.81 16,584 17,457 F 

0.52 
 8,259.49 4,755.77 806.21 950.7 292 887.5 1386.17 433.18 3,504 15,926 G 

.56 
 25,941.66 8,751.46 967.45 1,358.15 604.85 2,052.35 1689.40 2,079.26 17,190 46,460 H 

80 
 3,965.84 1,157.45 161.24 271.63 69.52 221.88 216.59 216.59 2,808 4,942 I 

1.21 
 3,197.14 2,290.02 322.48 407.44 139.05 554.69 866.36 00 907 2,668 J 

.44 
 4,667.54 1,557.87 161.24 271.63 90.38 471.49 389.86 173.27 3,011 10,723 K 

1.05 
 6,025.69 2,346.97 322.48 543.26 170.38 249.61 714.75 346.54 3,679 5,748 L 

0.78 
 8,559.54 1,554.10 161.24 203.72 97.30 485.35 389.86 216.59 7,679 10,946 M 

0.48 
 5,975.33 22,097.03 2,257.39 3,395.37 1,505.18 5,560.77 4,526.72 4,851.60 37,657 125,521 N 

0.63 
 5,556.54 1,499.80 161.24 271.63 93.86 388.28 324.88 259.91 4,057 8,819 O 

1.00 
 14,873.63 4,578.83 483.73 814.89 253.76 665.63 1,841.01 519.81 10,295 14,920 P 

0.42 
 4,209.00 1,907.16 161.24 271.63 142.52 443.75 368.20 519.81 2,302 10,008 Q 

4.29 
 7,332.97 3,570.97 644.97 1,154.43 142.52 762.70 00 866.36 3,762 1,710 R 

0.91 
 3,582.24 1,964.79 322.48 543.26 139.05 180.27 346.54 433.18 1,617 3,945 S 

4.19 
 3,984.29 1,730.42 322.48 475.35 69.52 429.88 00 433.18 2,254 951 T 

0.45 
 5,857.07 2,103.60 161.24 203.72 159.9 582.42 779.72 216.59 3,762 12,943 U 

0.49 
 3,547.95 1,455.60 161.24 271.63 97.33 318.95 433.18 173.27 2,092 6215 V 

0.43 
 4,239.55 1,882.03 161.24 271.63 139.05 443.75 693.09 173.27 2,358 9823 W 
 
 

338,569.91 129,654.1 14,834.28 20,711.76 8,179.42 34,293.71 30,105.94 21,528.99 209,499 582,796   
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  تحليل النتائج4.4.4 
ر المباشرة وفق  تبين تحميل المنتجات من التكاليف غييومن خالل الجداول السابقة والت

  :يلي فانه يمكن توضيح ما) ABC( القائمة بالشركة والحديثة وفق نظام الطريقتين الحاليه
  :كيفية حساب تكلفة الوحدة وفق النظام القائم

 عن مواد مباشرة باإلضافة إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة بمعدل تحميل عبارة -
 .واحد لجميع المنتجات وبناء على عدد التشغيالت

  :كيفية حساب الوحدة بالطريقة الحالية
 

  )٣٨(جدول رقم
  الحاليةه يوضح كيفية حساب تكلفة الوحده بالطريق

  )A(المنتج 
 

 الرقم عناصر التكلفة التكلفة
 ١ * المواد المباشرة 13,126

 ٢ *ليف الصناعية غير المباشرةاالتك ١٠،٤٩٤

 ٣ إجمالي التكاليف ٢٣،٦٢٠
   عدد الوحدات المنتجة 57,070

   تكلفة الوحدة الواحدة ٠,٤١

  
 وحدة مضروبة 57,070 العام وهي المواد المباشرة عبارة عن عدد الوحدات المنتجة خالل* 

 ثالثة وعشرون سنتاً للوحدة  ( 0.23فى نصيب الوحدة من المواد المباشرة حيث تساوي 
  ).الواحدة

معدل   شرة فهي عبارة عن عدد التشغيالت مضروبة فيأما التكاليف الصناعية غير المبا* 
  .تشغيالتالتشغيلة الواحدة، حيث كانت عدد التشغيالت للمنتج األول ستة 



  ١٥٥

  :)ABC(كيفية حساب الوحدة وفق نظام 
  )٣٩(جدول رقم

  ABC يوضح كيفية حساب تكلفة الوحده بالطريقه الجديدة
  )Aِِ)المنتج 

 الرقم  مركز النشاط  التكلفة
  -١ المواد المباشرة 13,126.10

  -٢ نشاط الخلط بناء على أساس ساعات تشغيل االالت 1,039.63
 -٣ ة بناء على أساس ساعات تشغيل اآلالتنشاط التعبئ 2,057.60
  -٤ نشاط التغليف أساس ساعات العمل المباشر 2,523.84

 -٥ نشاط الصيانة أساس ساعات التشغيل 497.09
 -٦ نشاط الرقابة والجودة أساس عدد مرات الفحص 1290.24

 -٧ نشاط المخازن والمناولة 967.45
  Aإجمالى التكاليف للمنتج  21,501.95

   عدد الوحدات المنتجة 57,070

   تكلفة الوحدة 0.38

لقد تم احتساب تكلفة الخلط  بضرب عدد الساعات المستنفذه في عملية الخط في التكلفة 
لخط السوائل مقسوما على عدد الساعات اإلجمالية لجميع خطوط اإلنتاج وهى كما  اإلجمالية

  :يلي
24x 81,719.21/1886.50 = 1,039.63     

  .ك الحال بالنسبة لتكلفة التعبئةوكذل
أما بالنسبة لتكاليف التغليف فتم احتسابها بضرب عدد ساعات العمل المباشر الخاص بالمنتج 
في إجمالى الرواتب مقسوما على عدد ساعات العمل المباشره المستنفذه في جميع المنتجات 

  :يلوهى كما ي
43,986.92 x 91/1586 = 2,523.84  

ف نشاط الجودة فقد تم احتسابها بضرب تكاليف هذا القسم في عدد مرات وبالنسبة لتكالي
الفحص الخاصة بالمنتج مقسومة على عدد مرات الفحص اإلجمالية، وكذلك الحال بالنسبة 

لنشاط المخازن فقد تم ضرب تكلفة هذا النشاط اإلجمالية في عدد التشغيالت الخاصة بالمنتج 
  . المنتجاتمقسومة على عدد التشغيالت لجميع



  ١٥٦

  .مقارنة بين أسعار النظامين التقليدي والحديث للمنتجات في خط السوائل
سوف يقوم الباحث بتصنيف النتائج إلى ثالثة مجموعات، منتجات تتفاوت أسعارها بدرجة 

صغيرة، ومنتجات تتفاوت أسعارها بدرجة متوسطة، أما المجموعة الثالثة فهي المنتجات التي 
  .درجة كبيرةتتفاوت أسعارها ب

 األهمية النسبية لهذه الفروقات، وكذلك استشارة الشركة وقد راعى الباحث عند هذه التصنيفات
  .لالستفادة من األسعار المنافسة خالل العام الماضي

حيث تم تصنيف الفروقات من واحد إلى عشرة سنتات في المجموعة األولى وهى التي تتفاوت 
  .أسعارها بدرجة قليلة

 فهى متوسطة، أما ما يزيد على ذلك فهو سنتاًوقات من إحدى عشرة سنتاً إلى عشرين أما الفر
  .إنحراف بدرجة كبيرة

  صغيرة فيما بينها بدرجة  أسعار المنتجات التي تختلف:أوال
  
  

  )٤٠(جدول رقم 
  يوضح أسعار المنتجات المتقاربة بدرجة كبيره

 الوحدة وفق نظام تكلفة  اإلختالف
ABC  

 وفق النظام  الوحدهتكلفة
 الحالى

عدد الوحدات 
 المنتجة

رمز 
 المنتج

+.03 0.38 0.41 57,070   A 
+.06 0.60 0.66 5,612  B  
-.02 0.68 0.66 40,823 C 
.00 0.45 0.45 168,581 D 

+.03 0.56 0.59 46,460 H 
-.07 0.52 0.59 15,926 G 
+.08 0.78 0.86 10,946 M 
-.03 0.47 0.44 125,521 N 
+.05 0.99 1.04 14,920 P 
-.02 0.42 0.40 10,008 Q 
-.03 0.45 0.42 12,943 U 
-.02 0.43 0.41 9,823 W 
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  :ومن خالل الجدول السابق يتبين ما يلي
منتجات خمسة في األسعار حيث هناك   من المنتجات فيها تقارب% ٥٠أن حوالي  -٤

تجات انخفضت فيها األسعار عن بينما هناك ستة من) ABC(تزيد فيها األسعار عن نظام 
  .سنتاً) 0.10 -0.01(النظام الجديد، ولكن هذا الزيادة والنقص بدرجة قليلة تراوحت ما بين 

من الواضح أنه كلما زادت عدد الوحدات المنتجة وكذلك عدد التشغيالت تنخفض نسبة  -٥
 .التكاليف غير المباشرة في النظم التقليدية المتبعة

  
  متوسطة فيما بينها بدرجة منتجات التي تختلفأسعار ال :ثانياً
 

  )٤١(جدول رقم
  يوضح أسعار المنتجات وفق النظامين ومختلفه بدرجة متوسطة

سعر الوحدة وفق نظام   اإلختالف
ABC  

عدد الوحدات  سعر الوحده وفق النظام الحالى
 المنتجة

رمز 
 المنتج

+.49 2.16 2.65 17,457 F 
+.36 0.56 0.92 4,942 I 
+.15 0.44 0.59 10,723 K 
+.13 1.11 1.24 5,748 L 
-.14 0.80 0.66 8,819 O 
+.38 0.91 1.29 3,945 S 
+.12 0.49 0.61 7,215 V 

  
من المالحظ كما في الجدول السابق أن بعض المنتجات تزيد تكلفتها عن النظام القائم في حين 

لى كيفية تم اإلشارة إليه إوكما ختالف الأن البعض اآلخر قد انخفض، حيث يعزى هذا ا
  : ومن خالل الجدول السابق يتبين ما يايتخصيص التكاليف غير المباشرة

من عدد المنتجات في خط السوائل تختلف األسعار فيها سواء بالزيادة أو % ٣٦أن حوالي  -١
  .النقص

 قد انخفضت فيها تكلفة المنتجات وفق نظام تكاليف  سبعةستة منتجات من أصليوجد  -٢
  طة في حيناألنش

إن هذا اإلختالف في األسعار والذى يؤكد أن بعضها مسعر بأكثر من قيمته وهذا بالتأكيد 
سيكون احتمال خسارة جزء من حصة الشركة في السوق نتيجة ارتفاع هذه األسعار، أما 

رباح الشركة نتيجة أالمنتجات التى كانت تسعر بأقل ممما يجب سوف يؤدى الى تخفيض 
  .فض وغير المناسبالتسعير المنخ



  ١٥٨

  
  كبيرة فيما بينها بدرجة أسعار المنتجات التي تختلف: ثالثاً

  
  

  )٤٢(جدول رقم 
  يوضح أسعار المنتجات وفق النظامين ومختلفة بدرجة كبيره

سعر الوحدة وفق   اإلختالف
  ABCنظام 

سعر الوحده وفق 
 النظام الحالى

عدد الوحدات 
 المنتجة

رمز 
 المنتج

+.85 0.80 1.65 2668 J 
+1.97 4.32 6.29 1,710 R 
+1.83 4.22 6.05 951 T 

  
من إجمالي عدد المنتجات يختلف بدرجة % ١٤من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن حوالي

 سنتاً، وهذا بدوره يؤثر على نسبة مبيعات الشركة، ٥٠كبيره حيث تزيد قيمة اإلختالف عن 
  .٢٠٠٤حدات المنتجة خالل عام وقدرتها التنافسية كما هو واضح في كمية الو

  
 تعليق عام على النتائج السابقة

من خالل الجداول السابقة والتى وضحت قيمة المنتجات بالطرق الحالية القائمـة فـي               -١
 يوضح أن نظام التكلفة بحسب األنشطة أكثر دقة         ونظام التكلفة بحسب األنشطة والذي    الشركة،  

 لعناصر المدخالت وذلك بحـسب      هامنتجات في استهالك  روقات النسبية فيما بين ال    فنه يبرز ال  أل
  .درجة اإلستفادة

أن المنتج سواء كان ينتج بكميات صغيرة أو كبيرة وفق نظام التكلفة التقليـدى تحمـل                 -٢
استخدمت الشركة معدل واحد     من األعباء غير المباشرة حيث       الوحدة المنتجة منه بقدر متساوى    

ظر عن عدد الوحدات المنتجة في كل تشغيلة ، أو عـدد          عدد التشغيالت بغض الن    للتحميل وهو 
 .مرات الفحص أو أي اعتبارات أخرى

 في بعض المنتجات كبير جداً وهذا يوضح  اإلختالف) 42( رقموكما هو مبين في الجدول  -٣
 هناك فرق في النظامين )R ( حيث أن المنتج ABCالتشوه في النظام الحالى عن نظام  

 ).4.32– 6.29(وحدة  لكل ينبمعدل دوالر

إن استخدام النظام الحالى للشركة أدى إلى تحويل جزء من التكاليف الخاصه بكل منتج               -٤
الى المنتج اآلخر، في حين أن نظام تكاليف األنشطة قد أدى الى تخصيص التكاليف الـصناعية     



  ١٥٩

دي الـى  غير المباشرة بطريقة تتالئم مع احتياجات كل منتج من كافة مراكز النشاط، وهذا يـؤ      
 .مزيد من الدقة في تحديد تكلفة المنتج

 إن النتائج السابقة قد أجابت على أسئلة الدراسة حيـث أن البيانـات الجديـدة لنظـام               -٥
التكاليف المبنية على أساس األنشطة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة التي تمكن الشركة مـن          

 .تسعير منتجاتها بدقة

نحرافات كبيرة وهذا أيضاً يجيب على      إض المنتجات بها    كما اثبتت الدراسة أن هناك بع      -٦
نتج عنها قرارات خاطئة، والذي بدوره       ي أسئلة الدراسة بأن الطرق التقليدية المتبعة في الشركة       

 .ال يمكن الشركة من المنافسة في السوق حيث أن بعض منتجاتها أسعارها مشوهة
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصيات

  
   النتائج5.1
  التوصيات5.2



  ١٦١

  النتائج:   أوال5.1ً
  

على ضوء المعلومات التي وردت في هذه الدراسة فقد تبين أن هذه الدراسة تعتبر أول محاولة                
، كمـا    لتطبيق نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة على الشركات الصناعية الفلـسطينية           

 مسبباتها وهو ما يعتبر أكثر عدالـة فـي          أسلوباً منهجياً لتحميل التكاليف على    يعتبر هذا النظام    
  : ويمكن استخالص النتائج التاليةتوزيع التكاليف االضافية

ن عملية تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط هي عملية منظمة تتم على مجموعـة   إ -١
 تطبيق لهذا النظام وأن هذه الخطوات ال تختلف في التنفيذ           إلىمن الخطوات المتتابعة للوصول     

 إلـى نما تختلف من شركة إ، ولكن التفصيالت الخاصة بكل خطوة    إلى أخرى لي من شركة    العم
أخري ومثال ذلك فإن خطوة تحديد األنشطة من الخطوات االساسية لتطبيق النظام، ولكن عدد               

  .األنشطة يختلف من نظام آلخر
ليـة   وجود نظم تكاليف تساعدها علـى عم       ىإلأن الشركات الصناعية الفلسطينية تفتقر       -٢

التسعير الدقيق لمنتجاتها، كذلك فإن معظمها تعتمد األسعار المنافسة عند عملية التسعير، غيـر              
آخذة بعين االعتبار ظروف الشركات األخري سواء في نقل المواد الخام أو فـي التكنولوجيـا                

خصيص  أنظمة التكاليف التقليدية القائمة قاصرة فى ت       لذلك تعتبر  ،المستخدمة في عملية التصنيع   
قدير الشخصي لتحميل الكثير من التكاليف علـى        تالتكاليف غير المباشرة، إضافة إلى إعتماد ال      

وحدة المنتج، والذي ال يمكن اإلعتماد عليه كأسلوب مناسب إلتخاذ قرارات إدارية سليمة تفيـد               
بقة في  األول بأنه ال يوجد نظم تكاليف فعالة مط        وهذا ما يجيب على التساؤل       في عملية التسعير  

 .الشركات الصناعية الفلسطينية

قاصرة فى تخصيص التكاليف غير المباشرة، إضافة       أن أنظمة التكاليف التقليدية تعتبر       -٣
قدير الشخصي لتحميل الكثير من التكاليف على وحدة المنتج، والـذي ال يمكـن              تإلى إعتماد ال  

، وبالتـالي  في عملية التـسعير اإلعتماد عليه كأسلوب مناسب إلتخاذ قرارات إدارية سليمة تفيد  
 يعتبر أساساً مالئماً للتسعير عن طريق ما يوفره من معلومـات دقيقـة ممـا                ABCفإن نظام   

يساهم في عملية اتخاذ قرارات إدارية سليمة وهو ما يجيب على التساؤل الثاني الـذي يـنص                 
  . سليمة يؤدي إلى توفير معلومات تساعد على اتخاذ قرارات إداريةABCعلى أن نظام 

 إلـى أظهرت النتائج أن تكلفة المنتجات طبقا لمدخل التكلفة على أساس النشاط ، يؤدي               -٤
إعادة تخصيص عناصر تكلفة مراكز النشاط المساعدة على كل مركز مـن مراكـز النـشاط                
الرئيسية ووحدات التكلفة، وكذلك يؤدي إعادة تخصيص عناصر تكلفة مراكز النشاط الرئيـسية        

 ABCعلى أساس    إختالف التكلفة المحددة     إلىلفة، مما يؤدي ذلك بالضرورة      على وحدات التك  
، وهذا ما يجيب على     الحالي للشركة لكل منتج من المنتجات عن التكلفة المحددة كما في النظام           



  ١٦٢

التساؤل الثالث بأن نظام التكاليف المبني على األنشطة أساسـاً مالئمـاً لتقيـيم دقيـق لتكلفـة             
 .الشرق األوسط للصناعات الدوائيةالمنتجات في شركة 

ال يوجـد فـي     ق األوسـط و   رفي شركة الش  تحميل دقيق لألجور المباشرة     نظام   يوجد ال  -٥
 العامل، وطبيعة العمل، والقسم اإلنتاجي الذي يعمل به ورقم          رقمالشركة نظام يستطيع أن يبين      

ل عمل اإلدارة فـي احتـساب    العمل الفعلية، وكمية اإلنتاج، والذي يسهساعاتالتشغيله، وعدد   
  . بنصيبها من األجور المباشرةتشغيلهوتحميل كل 

 التـي  الشركة قيمة العينات التي يتم توزيعها، كما أنها ال تميز ما بين المنتجـات                توضح لم -٦
 إضـافية   أعبـاء تنتج للسوق المحلي عن تلك التي تنتج بهدف التوزيع كعينات، وبالتالي هنـاك              

 وهذا بدوره يؤدي إلى قرارات      )العينة،والسوق(الل عدم التفرقة بين المنتجين    وهدر للتكلفة من خ   
  .غير سليمة

أن إدارات الشركات الصناعية الفلسطينية ليس لديها معرفة بنظام التكاليف المبنـي علـى               -٦
األنشطة، وكذلك عدم وجود جهات تعمل على تعريف إدارات هذه الشركات وموظفيها بنظـام              

ABC ،لذلك تواجه صعوبات لتطبيق هذا النظام وأهميته. 

  
  
  



  ١٦٣

  التوصيات: ثانياً  5.2
  : التوصيات التاليةإلىمن خالل الدراسة توصل الباحث 

االهتمام بتطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط في الشركات الصناعية الفلـسطينية، إذ    -١
ليف الخاصة باإلنتاج   ثبت ومن خالل الدراسات التي تم عرضها أن هذا النظام يخفض من التكا            

نتيجة لموضوعية إجراءات قياس التكاليف غير المباشرة، ويزيد من قدرة هذه الـشركات مـن            
  .االستفادة من مواردها

ة،  مدخل األنشط  إلى نظم التكاليف في الشركات الصناعية والتحول السريع         ةإعادة هيكل  -٢
يد تخصيص التكاليف بدقـة ممـا       ، إذ ثبت أن هذا النظام يع      ذلكإذا توافرت الظروف المناسبة ل    
  .يؤثر على قدرة الشركة التنافسية

تعمل على التمييز أن   ABCعلى الشركات الصناعية الفلسطينية وكمدخل لتطبيق نظامِ -٣
بين األنشطة التي تضيف قيمة والتي ال تضيف قيمة، ومن ثم العمل على تخفـيض األنـشطة                 

 .التي ال تضيف قيمة من وجهة نظر العميل

مثل م تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط ليشمل المنشآت الخدمية الفلسطينية،            أن يت  -٤
الجامعات والمستشفيات والجمعيات غير الربحية لما له من أهمية في تحديد التكلفة الدقيقة التي              

 .تفيد في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة

 تحدد في البداية الهدف المرجـو        أن ABCعلى الشركات التي تتجة إلى تطبيق النظام         -٥
من تطبيق هذا النظام، حيث أنه إذا كان هناك صعوبة في التطبيق أو غير قادرة الشركات على                 

 إلـى  للنظام ثم تصميم النظام خطوة خطوة وصوالً         التطبيق الشامل، فإنه يمكن التطبيق الجزئي     
 .التطبيق الشامل

 على فروع صناعية أخـري وذلـك        ABCإجراء المزيد من التطبيقات العملية لمدخل        -٦
لتعزيز فكرة هذا النظام في المنشآت الصناعية الفلسطسنية واستخدام بيانـات أكثـر تفـصيالً               

 . نتائج قريبة من الواقعإلىللوصول 

ضرورة قيام الجامعات الفلسطينية بدور مناسب فـي توعيـة الـشركات الـصناعية               -٧
ي توصل إليها العلم والتي من بينها نظام التكاليف         الفلسطينية والمجتمع المحلي بأحدث النظم الت     

المبني على األنشطة، حيث أن دور الجامعات وآداؤها في هذا المجال موثوق به ولـه التقـدير       
 .الخاص من قبل الشركات وذلك لعلمها بأن الجامعات  التسعى لتحقيق الربح

 االقتـصاد الـوطني   ضرورة قيام االتحادات المهنية واتحاد الصناعيين وكـذلك وزارة    -٨
 الوسائل وأحدث العلـوم  ك مد يد العون لها من خالل شتى      بتسهيل العمل داخل المؤسسات وكذل    

 .المحاسبية، بحيث تقوم هذه الشركات بتطبيقها
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أن تقوم الشركات الصناعية الفلسطسنية وخاصة المساهمة منها للحصول على شـهادة             -٩

راءات العمل ولكل األنشطة التي تمـارس داخـل        لما ينطوي ذلك على توثيق إلج      ISOاأليزو  
الشركة وبالشكل األمثل، والتي يتوجب عليه التحسين المستمر وهو نـوع مـن أنـواع اإلدارة            

 .الحديثة

أن الكثير من الدراسات إكتفت ولفترة طويلة بدراسة ومعالجة مشكالت تحليل وتحميـل       -١٠
تكاليف التسويقية، لذلك يوصي الباحـث      وتخطيط ومراقبة التكاليف الصناعية دون النظر إلى ال       

  .باجراء دراسات تهتم بالتكاليف التسويقية
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  )١(ملحق رقم 
  املقابالت الىت أجراها الباحث

 تاريخ املقابلة الوظيفة اإلسم رقمال
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق   مروان األسطل/الدكتور  -١

 األوسط للصناعات الدوائية

 ولغاية ٢٠٠٥\٤\١٨
٢٠٠٥\٧\٣٠ 

العام تحاد إلانائب المدير العام  عمرو حمد / السيد -٢
 للصناعات الفلسطينية

٢٠٠٥\٤\٢٥ 

ار المالي الرنامج انعاش المستش شفيق القيشاوي / األستاذ -٣
)DAI( 

٢٠٠٥\٧\١٣ 

سامي  /خبير اإلقتصاديال -٤
 أبو ظريفة

مدير عام في وزارة اإلقتصاد 
الوطني في السلطة الوطنية 

 الفلسطينية

  ٢٠٠٥مايو 
 ٢٠٠٥يوليو 

رئيس قسم المحاسبة جامعة   علي النعامي/الدكتور -٥
 غزة-األزهر

  ٢٠٠٥فبراير 
 ٢٠٠٥أغسطس 

  مدير  حمد الراعيم /السيد -٦
 دائرة اإلقتصاد الوطني

 ٢٠٠٥مارس 

رئيس قسم إدارة األعمال جامعة   سحر مرسي/الدكتورة -٧
 القاهرة، مصر

٢٠٠٤\١١\٢٣.  
٢٠٠٥\٥\٢٨ 

مدير دائرة الجودة في شركة   محمد النونو/الدكتور -٨
 الشرق األوسط

عدد من المقابالت خالل 
 ٢٠٠٥عام 

ير دائرة اإلنتاج في شركة مد  عماد أحمد/الدكتور -٩
 الشرق األوسط

عدد من المقابالت خالل 
 ٢٠٠٥عام 

مدير قسم مراقبة الجودة في شركة   ناهض شعث/الدتكور -١٠
 الشرق األوسط

عدد من القابالت خالل 
 ٢٠٠٥عام 

 -استاذ المحاسبة في جامعة دمشق  راغب الغصين/الدكتور -١١
 سورية

٢٠٠٤\١١\٣٠  
  
 

في والتسويق مدير قسم المبيعات  نداحز سام ح/الدكتور -١٢
 شركة الشرق األوسط

عدد من المقابالت خالل 
 .٢٠٠٥عام 



  ١٨١

عدد من المقابالت خالل  محاسب شركة الشرق األوسط محمود ابو جهل -١٣
 .٢٠٠٥عام 

عدد من المقابالت خالل   مدير الصيانة  المهندس سليمان عصفور  -١٤
  .٢٠٠٥عام 

عدد  من المقابالت خالل   ير المخازنمد  كمال السميري  -١٥
  .٢٠٠٥عام 

  


