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 اإلهداء

               إىل س ب وجودي يف هذه احلياة، إىل من  لامين أن الصعاب ال بد أن ت هت ي  لصرب،
ّ ما أبغي   إىل من رضاهام هو  ل

 وا اي احلب  ان

 ً ً  انيا ً، وأ ا ً  نيا  إىل من اكن يل أ 

 ا كتور  سل أسعد

  أ اطين  لعون، وساندين يف لك وقتإىل من 

    العز زأ    

  أل يل ّت   ك ري، وبذلت وقهتا و دها إىل من 

  أخيت الغالية     

  أح تاين وفرح ا يل واف خر  يبإىل من 

 معتاي العز ز ن

  إىل زهرة بي  ا وزی  ه، طهرهاإىل عبق الطفو  و 

  زینة امحلوي

، وسامه بعد هللا عز و ل مل ت سع السطور   رهأخويت وأخوايت وأصدقايئ ولك من دمعين وإىل 
 يف إجناح هذه الرسا .......

 أهد مك هذا العمل املتواضع
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  كلمة شكر
Ò :خالص شكري وامتناني لكل من بذل جهداً إلخراج هذا العمل بالصورة المطلوبة 

ü  ل باإلشراف على هذا البحث ومنحني الكثيـر مـن   باسل أسعد الدكتورالذي تفض

وقته وجهده، وكان مثال الكرم والعطاء بتوجيهاته من أجل إنجاز هذا العمل، فكان 

  مني عميق الشكر واالمتنان، وأطيب الدعاء.األخ الناصح والمرشد المخلص، له 

ü   ابراهيم ميدهالدكتور األستاذ له بالمشاركة في لجنة الحكم وإغناء هذا العمل لتفض

  له مني خالص المودة واالحترام.والمساعدة التي  أمدني بها، بمالحظاته القيمة، 

ü  كم ومساهمته لتفضله بالمشاركة في لجنة الح المساعد علي يوسفالدكتور األستاذ

  في تقييم هذا العمل وإنجاحه،  ليرتقي العمل وصوالً للصورة المطلوبة.

Ò  وإلى رئاسة القسـم  المحاسبةكما أتوجه بالشكر واالمتنان إلى جميع أساتذتي في قسم ،

 .عصام قريط الدكتور ممثلةً باألستاذ

Ò  بالسيد العميـد   بكادريها التعليمي واإلداري ممثلةً االقتصادالشكر الجزيل ألسرة كلية

 ، ونائبيه للشؤون العلمية واإلدارية األسـتاذ الـدكتور  رسالن خضور األستاذ الدكتور

  .عمار ناصر آغا األستاذ الدكتورو ابراهيم ميده

Ò   كل الشكر إلدارة جامعة دمشق ممثلة باألستاذ الدكتور محمد عامر المارديني لسـعيه

  ذه الجامعة إلى أفضل المستويات.المتواصل إلى إنجاح البحث العلمي، وإيصال ه
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Ò  على عطائه ودعمه، وكونه مـثالً  األستاذ الدكتور محمد حسان الكردي أخص بالشكر

  به، له مني خالص االمتنان والتقدير.أعلى يحتذى 

Ò  خالص شكري وامتناني ألفراد عائلتي، ولجميع أخوتي في مديرية الشؤون المالية في

  مدوا يد العون لي في إنجاز هذه الرسالة.، الذين ورفاق دربي جامعة دمشق
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 المحتويات فهرس

  الصفحة  العنـــــــــــــوان
  أ  آية قرآنية
  ب  تصريح

  ج  موافقة لجنة الحكم
  د  ملخص البحث
  ه  الشكر واالهداء

  ح  فهرس المحتويات
  ل  قائمة الجداول
  م  قائمة األشكال

  ١  اإلطــار العــام للبحـث الفصل األول:
١_١  ٢  ةــممقد  
  ٤  مشـكلة البحث  ٢_١
  ٤  أهـمية البحث  ٣_١
  ٥  أهـداف البحث  ٤_١
  ٥  أسـئلة البحث  ٥_١
  ٦  مـنهجية البحث  ٦_١
  ٦  الدراسات السـابقة  ٧_١

  ٢١  نظم محاسبة التكاليف والقرارات اإلدارية :ثانيالفصل ال
  ٢٢  األنظمة الحديثة لقياس التكاليف تطور  المبحث األول

  ٢٣  (ABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة   ١_١_٢
  ٢٣  (ABC)نظام  ومفهوم ةنشأ  ١_١_١_٢
  ٢٩  (ABC)نجاح نظام   ٢_١_١_٢
  ٣١  (ABC)نظام مزايا   ٣_١_١_٢
  ٣٣  واالنتقادات الموجهة إليه  (ABC)أوجه القصور في نظام   ٤_١_١_٢



 ط 
 

  ٣٦  )(ABMنظام االدارة على أساس التكلفة   ٢_١_٢
  ٣٦  (ABM)مفهوم نظام   ١_٢_١_٢
  ٤٠  )(ABMمزايا نظام   ٢_٢_١_٢
  ٤١    ) (ABMاالنتقادات الموجهة لنظام  ٣_٢_١_٢
  ٤١  (ABM)و (ABC)أوجه االختالف بين نظامي   ٤_٢_١_٢
  ٤٢  )ABCII(نظام التكلفة على أساس المواصفات   ٣_١_٢
  ٤٢  )ABCII(نظام  مفهوم  ١_٣_١_٢
  ٤٤  )ABCII(مزايا نظام   ٢_٣_١_٢
  ٤٥  )ABCII(االنتقادات الموجهة لنظام   ٣_٣_١_٢
  ٤٥  )ABCII) و (ABC(أوجه االختالف بين نظامي   ٤_٣_١_٢
  ٤٦  ) (PBCنظام التكلفة على أساس العمليات  ٤_١_٢
  ٤٦  ) (PBCنظام مفهوم  ١_٤_١_٢
  ٥٠  ) (PBCمزايا نظام  ٢_٤_١_٢
  ٥١  ) (PBCاالنتقادات الموجهة لنظام  ٣_٤_١_٢
  ٥٣   ) (PBCو ) (ABCأوجه االختالف بين نظامي  ٤_٤_١_٢
  ٥٤  )RCA(نظام محاسبة استهالك الموارد   ٥_١_٢
  ٥٤  )RCA(مفهوم محاسبة استهالك الموارد   ١_٥_١_٢
  ٥٧  )RCA(مزايا نظام   ٢_٥_١_٢
  ٥٩  )RCA(االنتقادات الموجهة لنظام   ٣_٥_١_٢
  ٦٠  )  RCA( و ABC) (أوجه االختالف بين نظامي   ٤_٥_١_٢

  ٦٢  (TDABC)الموجه بالوقت  التكلفة على أساس النشاطنظام   المبحث الثاني
  ٦٣  (TDABC)مفهوم نظام   ١_٢_٢
  ٧٤  (TDABC)مقومات نظام   ٢_٢_٢
  ٧٤  مفهوم التكلفة على أساس النشاط.  ١_٢_٢_٢
  ٧٤  مفهوم األنشطة.  ٢_٢_٢_٢
  ٧٥  محركات التكلفة الوقتية.  ٣_٢_٢_٢
  ٧٦  معادالت الوقت  ٤_٢_٢_٢
  ٨٠  (TDABC)خطوات تطبيق نظام   ٣_٢_٢



 ي 
 

  ٨٣   (TDABC) مزايا نظام  ٤_٢_٢
  ٨٦  (TDABC)انتقادات نظام   ٥_٢_٢
  ٨٨  (ABC)و  (TDABC)أوجه االختالف بين نظامي   ٦_٢_٢
  ٩٠   (RCA)و  (TDABC)أوجه االختالف بين نظامي  ٧_٢_٢

  ٩١  دور نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات اإلدارية  المبحث الثالث
  ٩٢  مقدمــة  ١_٣_٢
  ٩٣  خصائص المعلومات الواجب توفرها التخاذ القرارات  ٢_٣_٢
  ٩٥  عملية اتخاذ القرار  ٣_٣_٢
  ٩٩  أصناف القرارات اإلدارية  ٤_٣_٢
  ١٠٢  التكاليفالقرارات اإلدارية المبنية على أنظمة   ٥_٣_٢
  ١١١  في اتخاذ القرارات اإلدارية (TDABC) دور نظام   ٦_٣_٢

  ١١٢  ةضمن بيئة الصناعات السوري ةالدراسة التطبيقي :الفصل الثالث
  ١١٣  مقدمــة  ١_٣
  ١١٤  تعريف بالمنشأة محل التطبيق  ٢_٣
  ١١٥  األقسام اإلنتاجية ونظام محاسبة التكاليف المتبع في المنشأة  ٣_٣
  ١١٧  (TDABC)تطبيق نظام   ٤_٣
 ١١٧  ات الخطوط اإلنتاجية محل التطبيقبيان  ١_٤_٣

 ١١٧  Solidالخط اإلنتاجي األول لتصنيع األشكال الصلبة   ١_١_٤_٣

 ١٢٣    TOPICAL الخط اإلنتاجي الثاني لتصنيع األشكال الموضعية  ٢_١_٤_٣

 ١٢٤  والتغليف الخط اإلنتاجي الخامس المختص بعمليات التعبئة   ٣_١_٤_٣

 ١٢٤  قسم التعبئة والتغليف اآللي  ١_٣_١_٤_٣

 ١٢٨  قسم التعبئة والتغليف اليدوي  ٢_٣_١_٤_٣

 ١٣١   (TDABC)معالجة البيانات وفقاً لنظام  ٢_٤_٣

 ١٣١  تقدير الطاقة العملية للوحدات التنظيمية    ١_٢_٤_٣

 ١٣١  حساب معدل تكلفة الطاقة لكل وحدة تنظيمية  ٢_٢_٤_٣

 ١٣٤   (TDABC)حساب تكلفة بعض المنتجات وفقاً لنظام  ٣_٤_٣

الكشف عن الطاقة اإلنتاجية غير المسـتغلة مـن خـالل نظـام       ٤_٤_٣
(TDABC)  

١٤١ 

  ١٤٤  تحليل المناقشة وال  ٥_٣
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  ١٥١  النتائج  
  ١٥٣  التوصيات  

  ١٥٤  قائمة المراجع
  ١٦٢  باللغة االنكليزية ملخص البحث
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 داولـة الجــقائم

  الصفحة  دولـوان الجــــعن  رقم الجدول
  ١١٨  تكاليف قسم التحثير  ١
  ١١٩  قسم الضغط تكاليف الوحدات التنظيمية ضمن  ٢
  ١٢١  تكاليف قسم التلبيس  ٣
  ١٢٢  قسم الكبسلة تكاليف الوحدات التنظيمية ضمن  ٤
  ١٢٣  تكاليف الخط اإلنتاجي الثاني  ٥
  ١٢٥  تكاليف الوحدات التنظيمية ضمن قسم التعبئة والتفنيط  ٦
  ١٢٧  تكاليف قسم التعبئة في شرائط  ٧
  ١٢٨  اليف قسم التعبئة ضمن الزجاجاتتك  ٨
  ١٢٩  تكاليف قسم التغليف اليدوي األول  ٩
  ١٣٠  تكاليف قسم التغليف اليدوي الثاني  ١٠
  ١٣٢  معدالت تكلفة الطاقة ومعدالت تحميل األجور  ١١
  ١٣٤    Ascriptin A/D إنتاجمراحل   ١٢
  ١٣٦  Anti-Flu  مراحل إنتاج   ١٣
  ١٣٨  Aspirin 81MG مراحل إنتاج  ١٤
  ١٣٩  Risperzor 4MG  مراحل إنتاج  ١٥
  ١٤١  أصناف الخط اإلنتاجي الثاني  ١٦

  

 



  

  

  

 ñالفصل األول ó  

  ثـام للبحــار العــاإلط

  .ةـمقدم ١_١

  .مشـكلة البحث ٢_١

  .مية البحثأهـ ٣_١

  .داف البحثأهـ ٤_١

  .البحثأسـئلة  ٥_١

  .نهجية البحثمـ ٦_١

 .الدراسات السـابقة ٧_١
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 ñالفصل الثانيó   

  نظم محاسبة التكاليف والقرارات اإلدارية

  
  المبحث األول: تطور األنظمة الحديثة لقياس التكاليف.

                بالوقت التكلفة على أساس النشاط الموجهنظام  المبحث الثاني:
(TDABC)                                   .  

  الثالث: دور نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات اإلدارية. المبحث

  

  

  

  



 

  

  

  المبحث األول

  اليفـة لقياس التكـة الحديثـتطور األنظم

  

  

  .(ABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة  ١_١_٢

  .)(ABMنظام االدارة على أساس التكلفة  ٢_١_٢

  .)ABCII(نظام التكلفة على أساس المواصفات   ٣_١_٢

   .) (PBCنظام التكلفة على أساس العمليات ٤_١_٢

  .)RCA(نظام محاسبة استهالك الموارد  ٥_١_٢
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  :(ABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة  ١_١_٢

  :(ABC)نظام  ومفهوم ةنشأ ١_١_١_٢

وهـي   )General Electric(تشير بعض الدراسات إلى أن محاسبي شركة جنـرال إلكتريـك   

ط لوصف العمل الذي يسبب التكاليف، أول من استخدم مصطلح النشا ونشركة أمريكية قد يكون

لديها بهـدف دراسـة    العاملين من قسم المراقبين فريقاً ١٩٦٣عام ت هذه الشركة في زهجفقد 

ومن أجل تحقيق ذلك اقتـرح   ،النمو المتتابع للتكاليف غير المباشرة واقتراح سبل للسيطرة عليها

  .١وهو األنشطة التي سببت تلك التكاليف جديداً الفريق تكتيكاً

تكاليف األنشطة إلى الدراسة التي قـام  مي فتعود الدراسة األولى لمدخل أما على الصعيد األكادي

سس التخصيص في نظـم  أاستخدام  والتي أوضح من خاللها أن ،١٩٧١عام  " "Stautbusبها 

وبين ضرورة توزيـع   التكاليف التقليدية (مثل ساعات العمل المباشر) يضلل قياس تكلفة المنتج،

تكاليف هـذه  ربط  تكاليف اإلنتاج عن طريق تصنيفها إلى مجموعات حسب األنشطة، ومن ثم 

  .٢األنشطة بالمنتجات عن طريق ما يعرف بمحركات التكلفة

  

  

                                                            
على األنشطة في الشركات الصناعية في األردن وعالقته باألداء المالي نظام محاسبة التكاليف المبني ، "٢٠٠٩هديب، عمر محمد،  ١

"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصـرفية،  _ التطبيق ونموذج مقترح للقياس
  .٣٦ص ،عمان، األردن

، "، رسالة ماجسـتير ة الحديد والصلب في ظل استخدام نظام تكاليف األنشطةتقويم أقسام شرك، "٢٠٠٤عبد الرحمن، عبد العزيز،  ٢
  .١ص، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سورية
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هـارفرد"  "على يد أستاذ المحاسبة في جامعة  (ABC)الوالدة الفعلية لنظام  ١٩٨٧وشهد العام 

بذلك ثورة في أنظمة محاسبة التكاليف، ثم عمل مع "روبين كوبر" علـى   روبرت كابالن" محدثاً"

 "كـابالن" ليصبح كـل مـن    ١٩٨٨سلوب تخصيص التكاليف غير المباشرة في العام أتطوير 

في الثمانينات من القرن الماضـي علـى شـركات     و"كوبر" أول من قاما بتطبيق النظام عملياً

    .١أمريكية

    :٢فيما يلي )(ABCوتتمثل أسباب ظهور نظام 

االنتقادات التي وجهت إلى أنظمة التكاليف التقليدية: حيث كانت طرق التخصيص التقليديـة   .١

  .تؤدي إلى بيانات غير دقيقة فيما يتعلق بتكلفة المنتج

التغير النسبي في هيكل التكاليف: إن زيادة التكنولوجيا في عمليـات التصـنيع أدى إلـى     .٢

مـن إجمـالي   انخفاض نسبة التكاليف المباشرة مقابل زيادة نسبة التكاليف غير المباشـرة  

 على فعالية أنظمة التكاليف التقليدية. األمر الذي انعكس سلباً ،تكاليف التصنيع

استلزم إيجاد وسيلة مناسبة لتخصـيص التكـاليف    مام :التنوع والتعقيد في المنتجات درجة .٣

 غير المباشرة على المنتجات المختلفة بطريقة صحيحة.

وظهـور   ،وذلك بسبب ما شهده العالم من حرية في التجـارة الدوليـة   :زيادة حدة المنافسة .٤

    .ها المنشآت االقتصاديةالتكتالت االقتصادية مما رفع درجة المنافسة التي تواجه

على فكرة أساسية مفادها أن المنتجات أو الزبـائن تخلـق األنشـطة،     (ABC)يقوم نظام 

) هي التي تسبب ألنشطة (ليس المنتجات أو الخدماتلذلك فإن ا واألنشطة تستهلك الموارد،

                                                            
  .٣٧،ص، مرجع سابق٢٠٠٩هديب، عمر محمد،  ١
دراسة ميدانية على تطوير مدخل التكلفة على أساس النشاط لترشيد األداء في األجل القصير _ ،"٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ٢

 .٥٩-٥٧ص ، ص"، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، السعوديةالمنشآت الصناعية في مدينة جدة
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نفـاق عليهـا سـتجري االسـتفادة منهـا      اإل تمالتكاليف. ويفترض أن جميع الموارد التي 

    .١واستهالكها بشكل كامل في عمليات التشغيل ضمن المنشأة

إلى المنتج أو الخدمة كحزمة من األنشطة المصـممة لتقـديم قيمـة     (ABC)فينظر نظام 

للزبون، فتكون تكلفة هذا المنتج أو الخدمة عبارة عن مجموع التكاليف اإلفرادية المباشـرة  

   .٢اشرة لكل نشاط موجود ضمن المنتجأو غير المب

  :  بأنه  (ABC)نظام  CAM-Iويعرف االتحاد الدولي لشركات التصنيع المتقدم

، ويوزع تكلفة الموارد على األنشـطة منهج يقيس تكلفة أداء األنشطة والموارد وأهداف التكلفة، "

على استخدامها ويميـز العالقـات السـببية     باالعتمادويوزع تكلفة األنشطة على أهداف التكلفة 

    .٣"لمسببات التكلفة باألنشطة

    :يلي كما (ABC)فلسفة نظام " Liggett"في حين يعرف 

 أنشطة محددة تدخل في صناعة المنتج. هذه األنشطة تستهلك موارد المنشأة لذلك تخلق تكاليفـاً 

التكـاليف الناتجـة)   ووالمنتجات بدورها تستهلك األنشطة، ومن خالل تحديد كميـة المـوارد (  

يمكـن تخصـيص    ؛المستهلكة من قبل النشاطات وكمية النشاطات المستهلكة في صناعة المنتج

    .٤التصنيع بشكل مباشر للمنتج

                                                            
1 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., p43. 

نشاط المرابحة في المصارف اإلسالمية _ دراسة أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة  على ، "٢٠١٠الشعراني، عال أسامة،  ٢
  .٩٤ص ،"، رسالة ماجستير ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريةتطبيقية

الفلسـطينية_   الصناعية الشركات في ABC األنشطة على المبني التكاليف نظام لتطبيق مقترح تصور،"٢٠٠٥، إبراهيم أمير، المسحال ٣
، غـزة ، اإلسـالمية  الجامعـة ، التجارة كلية"، رسالة ماجستير، غزة بقطاع األدوية لصناعة األوسط الشرق شركة على تطبيقية دراسة
  .٤٩، صفلسطين

4 Gurses  A. B., 1999 ,'' An Activity- Based Costing and Theory of Constraints Model for Product- 
Mix Decisions'', Master Thesis, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 
p8. 
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حيـث يبـدأ    )Push(هو نظام تكاليف يعتمد أسلوب الدفع  (ABC)أن نظام  "Corina"ويرى 

نواع الموارد مثل الرواتب ثم يحدد محركات التكلفـة  ي التكاليف المصروفة على مختلف أبإجمال

) ليتم تشكيل مجمعـات تكـاليف   األنشطة (محركات امتصاص التكلفة لتوزيع هذه التكاليف على

هائيـة  ومن ثم يعاد توزيع هذه المجمعات على وحدات المنتج النهائي أو الخـدمات الن  ،األنشطة

    .١بواسطة محركات التكلفة

  :  ٢ـيتبنى مجموعة من االفتراضات تتلخص ب (ABC)لما تقدم فإن نظام  تبعاً

 نجاز األنشطة ذات الصلة.إالمنتج أو تأمين الخدمة ال بد من  إنتاجمن أجل  -

 ليتم إنجاز األنشطة من الضروري إنفاق موارد محددة.   -

 المعتمد لتوزيع التكاليف.   تعتبر األنشطة األساس -

) بحجـم  موارد ومحركـات األنشـطة  ليس هناك حاجة لربط محركات التكلفة (محركات ال -

 .نتاجاإل

  :  ٣بمرحلتين هما )(ABCتمر عملية تخصيص التكلفة في ظل نظام 

  نشطة:  : تخصيص التكاليف على األاالولىالمرحلة 

ومن ثم تخصيص عناصر التكاليف (الموارد) علـى   ،نشطة الرئيسية للمنشأةحيث يتم تحديد األ

  هذه األنشطة بواسطة محركات تكلفة مرتبطة بهذه الموارد. 

  

                                                            
1  Corina Ni u D., 2008,'' Traditional Activity-Based Costing Method Versus Time-Driven Activity  
Based Costing", http://conferinta.uav.ro/files/conferinta-2008/51.pdf, p 413. 
2 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010 ,'' Time-Driven Activity Based Costing'' in "Economic Themes", 
Ed.:  Petrović E., Faculty Of Economics NIŠ, No 4, PP. 498- 499. 

 قطاع في الصناعية الشركات األنشطة في تكاليف نظام لتطبيق الالزمة األساسية المقومات توفر مدى، "٢٠٠٧ماهر موسى،  درغام، ٣

 ص الثاني، غزة، فلسـطين،  العدد عشر، الخامس ، المجلد)اإلنسانية الدراسات اإلسالمية (سلسلة الجامعة "، مجلةميدانيـة  دراسة غزة_
٦٩٠. 

   

http://conferinta.uav.ro/files/conferinta-2008/51.pdf
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  :  ميل تكاليف األنشطة على المخرجات: تحالمرحلة الثانية

ف التكلفة (المنتج، الخدمة، العميل) حسب عدد وحدات المنتج على هديتم توزيع تكاليف األنشطة 

  .حركات تكلفة مرتبطة بهذه األنشطةإنجازها من خالل استخدام م أو الخدمة المطلوب

  )١وذلك كما يتضح من الشكل رقم (

  
  ) _١الشكل رقم (_  

  ) _(ABC نظام مراحل تخصيص التكلفة في ويظهر_ 
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بتصنيف األنشطة في أربعة مستويات هرميـة علـى    "Kaplan & Cooper"وقد قام كل من 

  :  ١مستوى المنشأة

   :نتاج: أنشطة على مستوى وحدة اإلاالولالمستوى  -

   .وحدات جديدة إنتاجفي كل مرة يتم فيها  تنجزوهي األنشطة التي 

   :نتاجشطة على مستوى دفعة اإل: أنالمستوى الثاني -

دفعة من دفعات المنتج التـي تحـوي عـدد معـين مـن       إنتاجيتم إنجازها في كل عملية 

   .المنتجات

   :نتاجمستوى خطوط اإل : أنشطة علىالمستوى الثالث -

نجازها لدعم كل نوع من أنواع المنتجات الموجـودة فـي الخـط    إوهي األنشطة التي يتم 

  وفي عملية بيع هذا المنتج. ،ينتاجاإل

   :)المنشأة (أنشطة التسهيالت العامة: أنشطة على مستوى المستوى الرابع -

ة وجميع المنتجـات والخـدمات علـى    وهي التي تتم لدعم ومساندة كافة العمليات الصناعي

  فقط. نتاجمستوى المنشأة ككل، فهي أنشطة عامة ومشتركة وال ترتبط بعمليات اإل

  

  

  

  

  

   
                                                            

  .٦٦-٦٤، ص ص، مرجع سابق٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ١
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    :(ABC)نظام  نجاح ٢_١_١_٢

 النظام األكثر شهرة بين ابتكارات المحاسبة اإلدارية في العشـرين عامـاً   )(ABCاعتبر نظام 

    .١خيرةاأل

وتـوفير   ،في قدرته على تحديد تكاليف المنتجات والخدمات بدقة عاليـة  )(ABCوتجلى نجاح 

قدرته على ربـط التكـاليف   و، ٢بما سبقه من أنظمة مقارنةً ووضوحاً بيانات مالية أكثر تحديداً

دارات في عمليات تخفيض التكلفة وتحقيـق الرقابـة   قدرة اإل من بمسبباتها مما زاد بشكل أكبر

 )(ABCفعمل نظـام   .اتباع سياسات استراتيجية تدعم مركزها التنافسيعليها، ومساعدتها في 

ر ذ تقـد اسلوب لتخصيص التكاليف غير المباشرة في وقت تزايدت فيـه أهميتهـا،   أيجاد إعلى 

وجاء نضج هذا النظام  ،٣% من هيكل التكلفة٥٠نسبتها في كثير من المنشآت الصناعية بحوالي 

وكذلك نتيجة التشكيك في دقة النتائج التي تقـدمها   ،نتاجأساليب اإل نتيجة التقدم التقني الكبير في

 االقتصـادية دارات المنشآت إإضافة إلى تزايد حاجة  ،نتاجتكاليف اإل الحتساباألنظمة التقليدية 

  .  ٤لمعلومات أكثر دقة وتفصيالً

علـى أن   )(ABCلنشـوء نظـام   ولى وقد دلت الدراسات الميدانية في أمريكا خالل الحقب األ

ألسباب كثيرة من أهمهـا تخفـيض    ،) شركة خدمية عمدت إلى تطبيقه٢٩) منشأة منها (١٢٦(

                                                            
1 Wegmann G., 2009,''The Activity-Based Costing Method: Development and Applications'', The 
Icfai University Journal of Accounting Research, Vol. 8, No. 1, p7. 

تطوير مدخل قياس التكاليف على أساس المواصفات بهدف االستغالل األمثل للطاقة  ، "٢٠٠٧المحمود، صالح عبد الرحمن،  ٢
الثاني، االحساء،  العدد ، المجلد الثامن، )اإلنسانية واإلدارية فيصل (العلومالملك  لجامعة " ، المجلة العلميةالمتاحة _ دراسة تطبيقية
  .١٥٦، ص المملكة العربية السعودية

 .٤٦، صمرجع سابق ،٢٠٠٥، إبراهيم أمير، المسحال ٣
  .٣٩ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٩هديب، عمر محمد،  ٤
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ية والتأثير على قرارات التسعير والعمليات التشـغيلية ومـزيج   نتاجالتكلفة، وتحسين العملية اإل

  .١نتاجاإل

تبنتـه  في الشـركات التـي    )(ABCنظام أن األسباب الرئيسية وراء نجاح " Lelkes" وترى

وفهم المـدراء ومعـرفتهم    ،والتدريب الكافي ،وطبقته هي الدعم الواسع له ضمن هذه الشركات

  :  قد وجدت أن تبنّيه كان يتم في حالبمعلومات هذا النظام. و

   .وجود احتمالية كبيرة لتشوه التكاليف ضمن الشركة -١

   .كون الشركة ضخمة -٢

   .الورشات اعتماد الشركة نظام العمليات المستمر وليس نظام -٣

    ٢تنوع المنتجات. -٤

في بداياته فإن المشاكل التي واجهتـه   )(ABCالذي حققه نظام وعلى الرغم من النجاح الباهر 

    .٣من صعوبة التطبيق وتكلفة الصيانة والتحديث حالت دون استمرار نجاحه

نسـبة   خيرة أنفي اآلونة األ )(ABCفقد أظهرت األبحاث التجريبية لدرجة قبول وتطبيق نظام 

الستبيان تـم   وفقاًو ؛صغيرة من الشركات حول العالم باتت تستخدم هذا النظام لمحاسبة التكاليف

    :نشره كانت نسب االستخدام كما يلي

% من الشركات في الواليات المتحدة وبريطانيا وبلدان أوربـا الغربيـة    ٢٠ -%  ١٠ -

   .االخرى

   .% من شركات اليابان ٧حوالي  -

   .الشركات في بولنداعدد قليل من  -

                                                            
  .٣٨ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٩هديب، عمر محمد،  ١

2 Lelkes A. M. T., 2009, Op. cit., p7. 
 .١٠١مرجع سابق، ص، ٢٠١٠الشعراني، عال أسامة،  ٣
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مع األخذ بعين االعتبار قدرة هـذا النظـام    جداً منخفضاً )(ABCنظام قبول المعدل ليعتبر هذا 

على تأمين معلومات عن المنتجات والزبائن والخدمات والعمليات وربحية المنشأة، ورغم ذلـك  

  .  ١فإن بعض المنشآت قد تخلت عن هذا النظام بعد تبني تطبيقه

  :(ABC)نظام مزايا  ٣_١_١_٢

العديد من المنافع والمزايـا   (ABC) ساس األنشطةأالتكاليف على  نظاماستخدام وتطبيق  عطىأ

  ولعل من أهمها: ،المتنوعة

 تعقيـد  بدرجة ترتبط بل ،نتاجاإل بحجم ال ترتبط التكاليف من كثيراً هناك أن على برهن .١

  التكاليف. لوجود العوامل المسببة من وغيرها المنتجات وتنوع

 التكاليف تخصيص في من خالل العدالة وذلك نتاجلتكاليف اإل السليم التحديد على ساعد .٢

 السـببية  العالقة توضح والتي المناسبة محركات التكلفة اختيار طريق عن المباشرة غير

 .٢التكاليف لسلوك

األنظمـة  مما كانت تفعلـه   دقة أكثر والخدمات بشكلالمنتجات  تكاليف قياس إلى توصل .٣

  ٣.التقليدية

 وفي تكلفة، شكلب عنها معبراً األنشطة أهمية تحديد في تساعد التي المؤشرات قام بتوفير .٤

 القـرارات  اتخـاذ  من اإلدارة نومكّ التكلفة، هذه في اإلسراف أو الوفر مجاالت تحديد

  .٣نشاط كل ألهداف طبقاً الموارد بتخصيص المرتبطة

                                                            
1 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010 , Op. cit., PP. 500-501. 

  .٧٠، ص، مرجع سابق٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ٢
  .٦٧، صمرجع سابق ،٢٠٠٥، إبراهيم أمير، المسحال ٣
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٥. التوقيت الحسبان في يأخذ فهو المباشرة، غير التكاليف الرقابي على الدور ز فعاليةعز 

 النهائية، األمر الخدمات وتقديم نتاجعملية اإل من االنتهاء قبل في األنشطة للتحكم رالمبكّ

  .١انحرافات أي تالفي إمكانية يزيد من الذي

 ورقابية تخطيطية أداة باعتبارها (ABB) األنشطة على المبنية الموازنة إعداد في ساعد .٦

  .١األداء تقويم في تساعد

بـاإلدارة   يعرف ما لى توليدإ العالمية الشركات في (ABC)نظام  وتطبيق أدى استخدام .٧

  .٢الموارد وإدارة االستراتيجي، التخطيط عملية في تساعد التي للتكاليف االستراتيجية

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٦٩٢ ص سابق،مرجع ، ٢٠٠٧درغام ،ماهر موسى،  ١
 .٦٩٣ صالمرجع السابق،  ٢
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   :واالنتقادات الموجهة إليه (ABC)أوجه القصور في نظام  ٤_١_١_٢

في العقدين األخيرين، واالنتشار الواسع الذي حققـه   )(ABCرغم النجاح الذي حظي به نظام 

لحاجات كثيرة كانـت تطلبهـا    تهوتلبي ،حول العالم من خالل المزايا العديدة التي يقدمها تطبيقه

على مواطن ضعف وخلل سلبت  الحتوائهأنه تعرض لكثير من االنتقادات  إال ،إدارات المنشآت

    :منه مكانته األولى بين أنظمة محاسبة التكاليف وتتركز معظم نقاط القصور واالنتقادات فيما يلي

الكثير من الوقـت   )(ABC تستهلك عملية المقابلة والمعاينة والمسح من أجل تطبيق نظام -١

، مما يجعل من ١النظامنات والتقارير الصادرة عن تكاليف تخزين البياجانب إلى  والكلفة،

ومـوارد   ،جـداً  طـويالً  اًوتستهلك وقت ،تستلزم تكاليف مرتفعة تطبيق النظام ككل عمليةً

  .٢كثيرة

تنشأ مشكلة تحديد وقياس أسباب نشوء التكاليف في كل نشاط  ،نشطةاألإضافة إلى بيانات  -٢

   .٣مما يزيد من حجم البيانات التي يجب أن تسجل وتعالج وتخزن

بها تطبيق هذا النظـام حـول المـوارد    ل على المعلومات التفصيلية التي يتطلّن الحصوإ -٣

ضـافة  اإلب ،بالغ الصعوبة اًوعن كل محرك من محركات التكاليف يعتبر أمر ،واألنشطة

 أن ونتيجة لذلك ترى اإلدارات ،إلى العدد الكبير من العمليات الحسابية لتحديد تكلفة المنتج

   .٤في التكاليف تفوق المنافع المتوقعة من تطبيقه زيادةً سببتطبيق هذا النظام سي

                                                            
1 Szychta A., 2010, Op. cit., p53. 
2 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009 , Op. cit., p41. 

 القـرارات  صـنع  عمليـات  الهادفـة لـدعم   التكاليف نظم تصميم البيانات في قواعد استخدام ، "٢٠٠٠، محمد الرزاق عبد، قاسم ٣
  .٧٨ الثاني، ص ، العدد١٦ المجلد دمشق، جامعة "، مجلةاإلدارية

 ). ٣٢، ص ١٩٩٥، ( عن أحمد حسین علي حسین، ٧٤، ص، مرجع سابق٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ٤
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عدم وجود محركات تكلفة استهالك موارد أو استهالك أنشطة واضحة ومالئمـة لجميـع    -٤

 .١التكاليف

األنشطة  استخدام العديد من معدالت التحميل من أجل تحميل تكاليف )(ABC نظام يتطلب -٥

 .٢مة ضمن المنشأةبشكل يتناسب وعدد األنشطة المصم ،على المنتجات المستفيدة

 ،صـعباً  ليتالءم مع تغيـر الظـروف أمـراً    )(ABC تعتبر عملية تعديل وتحديث نظام -٦

   .٣كلفةوتستهلك الكثير من الوقت وال

 ،ك تكلفة واحـد لهـا  واستخدام محر ،حدعملية تجميع األعمال المتجانسة في نشاط واإن  -٧

المحرك على تتبع استهالك الموارد إلى المنتجات أو الخدمات يؤدي إلى ضعف قدرة هذا 

 .  ٤بشكل دقيق

عند تخصيص بعض التكاليف  نتاجة تعتمد على حجم اإلميحك أسساً )(ABCيستخدم نظام  -٨

ضـافة  إ ،يجـار، واهـتالك آالت  إ: من مثل تكاليف المباني ،على المنتجات أو الخدمات

علـى دقـة قيـاس     مر الذي ينعكس سـلباً األ،٤داخلياًالعتماده على بيانات تاريخية تعد 

 التكاليف.

أن العالقة ما بين الموارد واألنشطة وبين األنشطة والمنتجات هي  ) (ABCنظام يفترض -٩

   .٤عالقة خطية (طردية)

 

                                                            
1 Blocher E. J., Stout D. E., Cokins G., & Chen K. H., 2008, "Activity-Based Costing and 

Management"  in " Cost management: a strategic emphasis", Ed.: Vertovec T. & Horrocks D., 

McGraw-Hill, 4th ed, p127. 
 .٧٨ ، صمرجع سابق، ٢٠٠٠، محمد الرزاق عبد، قاسم ٢

3 Wegmann G., 2009, Op. cit., p 9-10. 
  .٦٩٥ص -٦٩٣ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧ماهر موسى،  درغام، ٤
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مكانيـة  إبعض أنواع التكاليف المرتبطة بمنتجـات معينـة لعـدم     ) (ABCيستبعد نظام -١٠

 : تكاليف البحث والتطوير، وتكاليف التسـويق الخدمات مثلالمنتجات أو تخصيصها على 

حيث يعتبر أنها تـرتبط بعامـل عـدم     ،نتاجعالن، وخدمة ما بعد البيع، وهندسة اإلواإل

   .١التأكد

مـن حيـث    اًكبيـر  اًوهذا يعتبر عجز ،يتجاهل النظام احتمالية وجود طاقة غير مستغلة -١١

 .٢مفهومه النظري

وما ينتج عنها مـن   ،يةنتاجفي العملية اإل اختناقاحتمالية وجود نقاط  )(ABC نظاميهمل  -١٢

  .٣وهو ما يتعارض مع نظرية القيود ،بسبب عدم تحليله قيود النظام تكاليف

حيث ال يفصل بين  ،خذي قرارات التشغيلالمعلومات المالئمة لمتّ )(ABC ال يوفر نظام -١٣

طو قرارات التشغيل لتحديـد  والتي يحتاجها مخطّ ،ة والتكلفة الثابتة للنشاطمتغيرالتكلفة ال

 .٤في حال وجود طاقات غير مستغلة لدى المنشأة نتاجلإلالتوليفة المثلى 

على القرارات االستراتيجية في األمد طويل األجل، بينمـا تحتـاج    )(ABC يركز نظام -١٤

   .٥القرارات الخاصة بالرقابة والتخطيط في األمد قصير األجل تخاذاإلى  المنشآت أيضاً

ة المتعارف عليهـا كمبـدأ   مع بعض المبادئ المحاسبي )(ABC تطبيق نظام قد يتعارض -١٥

، األمر الذي يستوجب من المنشآت التي تتبنى هذا "قالقابلية للتحق"ومبدأ  "الحيطة والحذر"

  .  ٥هائمن أعبا زيدالمالية (داخلية وخارجية) مما يالنظام إعداد مجموعتين من التقارير 
                                                            

  ).١٩٩٩، (عن أبو خشبة، ٦٩٥ص -٦٩٣ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧ماهر موسى،  درغام، ١
2 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010 , Op. cit., P 502. 
3 Gurses A. B., 1999, Op. cit., p 30. 

  .١٥٨ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧المحمود، صالح عبد الرحمن،  ٤
 في المصارف الوطنية العاملة األنشطة في المبنية على نظام التكاليف تطبيق مقومات توفر مدى ،"٢٠٠٧، طلعت ممدوح، بارود ٥

  ).٢٠٠٥، (عن درغام، ١٢٥، صفلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، التجارة كلية"، رسالة ماجستير، غزة قطاع
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  :)(ABMنظام االدارة على أساس التكلفة  ٢_١_٢

  (ABM):نظام مفهوم  ١_٢_١_٢

 أو )ثنـائي البعـد   (ABCعلى أساس النشـاط اسـم   يطلق على الجيل الثاني من نظام التكلفة 

ABM)( التكلفة والعمليات الجارية ، حيث يسمح هذا النظام بتأسيس اتصال بين عمليات توزيع

كما يسمح  ،في المنشأة، أي بين عملية التكليف على أساس األنشطة واإلدارة على أساس االنشطة

  .  ١في المنشأة تنفيذباالتصال بين الوسائل الضرورية للتحليل وأدوات ال

 ،على أنه فلسفة إدارية تركز على تخطـيط وتنفيـذ وقيـاس االنشـطة     (ABM)ويعرف نظام 

وهـو يسـتخدم المعلومـات     ،عمالويساعد المنشآت على البقاء ضمن جو المنافسة في بيئة األ

بـذلك   محققـاً  ،ليختزل أو يحذف األنشطة التي ال تضيف قيمـة  ABC)(المقدمة من قبل نظام 

  تطوير العمليات بشكل كامل.  

على أنه نظام )  (ABMنظام CAM- Iفي حين يعرف االتحاد الدولي لشركات التصنيع المتقدم 

يركز على إدارة األنشطة كطريق لتحسين القيمة المقدمة للزبون والربح المتحقق من توفير هذه 

  .  ٢القيمة

لقـرارات اإلدارة التـي تسـتخدم     اًوصـف  بكونه (ABM)مفهوم نظام  " "Horengrenويحدد

  .٣معلومات نظام التكاليف على أساس األنشطة إلرضاء الزبائن وتحسين الربحية

  

                                                            
1 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010 , Op. cit., P 500. 
2 Gurses  A. B., 1999, Op. cit., p20. 

  .٧٤ص، سابق ، مرجع٢٠٠٥، إبراهيم أمير، المسحال ٣
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  : على بعدين (ABM)وتعتمد آلية عمل نظام 

بعد شاقولي : يظهر توزيع التكاليف حيث يعطي معلومات عن كميـة التكـاليف المخصصـة    

  .ومعلومات عن ربحية المنتجات والخدمات ،ألنشطة معينة واحتماالت اختزال تكاليف األنشطة

نجاز لكـل نشـاط أو   ياس اإلبعد أفقي : يظهر العمليات ويوفر معلومات عن توزيع التكاليف وق

  .  ١سلسلة من األنشطة ضمن العملية

      (ABM)بعدي نظام )٢ويوضح الشكل رقم (

تبعاً لالحتياجات المراد تلبيتها إن كانت استراتيجية  (ABM)ويميز الخبراء بين شقين من نظام 

  :  ٢إلى ) (ABMأو تشغيلية فيصنف نظام

استراتيجي يحاول تعديل الطلب على األنشطة وزيادة الربحية من خالل  )(ABMنظام  -

تحسين فعالية النشاط، ويركز على اختيار األنشطة المناسبة للعمليات، وحذف األنشـطة  

غير األساسية، واختيار الزبائن األكثر ربحية ويستخدم في ذلك تقنيـات اإلدارة مثـل:   

 تحليل سلسلة القيمة.تصميم العملية، تحليل ربحية الزبون، و

تشغيلي يعزز كفاءة عمليات التشغيل ومستوى االنتفاع مـن األصـول،    )(ABMنظام  -

وإنجاز األنشطة  ،ويركز على عمل األشياء بشكل صحيح ،ويعمل على تخفيض التكاليف

 إعادة هندسة العمليـات،  ويستخدم تقنيات إدارية مثل: إدارة النشاط، ،بشكل أكثر فاعلية

 دة الشاملة، وقياس األداء.  إدارة الجو

  

                                                            
1   Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010 , Op. cit., P 500. 
2   Blocher E. J., Stout D. E., Cokins G., & Chen K. H., 2008, Op. cit., p131. 
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  ) _٢_ الشكل رقم (

  _  (ABM)نظام التكلفة على أساس النشاط ثنائي البعد _ ويظهر

  :  ١الخطوات التاليةمن خالل اعتماد سلسلة  )(ABMنظام بنى وي

من الممكن خسارة الكثير من مزايـا   إذ ،: يجب وضع خطة مفصلة للمشروعالتخطيط -١

   .تخصيص اإلدارة العليا القدر الكافي من الموارد للتخطيطفي حال عدم  )(ABMنظام 

التعليم والتدريب: حيث يطبق النظام على مستوى المنشأة ككل، ويجب تدريب العاملين  -٢

   .فيها لالستفادة من مزاياه

                                                            
  .٤٤-٤٢، ص صمرجع سابق ،٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ١
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وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات النشاط من خالل نموذج بسـيط  تحديد العملية/ النشاط:  -٣

   .والعملية ضمن المنشأةيربط بين النشاط 

جمع البيانات وتحليل األنشطة: يتم في هذه الخطوة تجميع البيانات عن الموارد وأسبابها  -٤

مـن   ،ومن ثم ربط تلك األنشطة بالهدف من تخفيض التكلفة ،واألنشطة التي تستهلكها

 وتحقيق التنافسية في األسواق.   ،أجل الوصول إلى رضا الزبون

مـن أجـل تحديـد     ،العاملون في المنشأة بتحليل مخرجات النظامتحسين األداء: يقوم  -٥

 .  اووضع الحلول المناسبة وآلية تنفيذه ،هامواطن الضعف في

ويجب  ،تخطيط نظام التشغيل: ويشمل التخطيط الكامل للتكاليف وإعداد التقارير المالية -٦

 إنجاز ذلك في المراحل المبكرة قبل التنفيذ.  

 الخطط الموضوعة لتفعيل النظام.التنفيذ: ويعني تطبيق  -٧
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  ):(ABMنظام مزايا  ٢_٢_١_٢

ياه فـي النقـاط   مزافي المزايا التي يقدمها تطبيقه للمنشأة وتتجلى  )(ABMنظام تظهر أهمية 

  :  التالية

 ،في تخفيض التكـاليف  فعاالً دوراً )(ABMيؤدي نظام اإلدارة على أساس النشاط   )١

من خالل تشجيع اإلدارة العليا على توجيه المزيد من االهتمام إلى إدارة األنشـطة  

 .  ١والعمليات وعدم االهتمام بالتكلفة وحدها

ح اإلدارة رؤيـة  منمن خالل  ،عملية السعي المستمر للتحسين )(ABMنظام يدعم  )٢

لموارد المستهلكة من قبـل  والتركيز على ا ،جديدة وواضحة عن آلية إنجاز األنشطة

 .  ٢األنشطة

من أجل تطوير جانب أو أكثـر   ،لإلدارة خلق سلوك تحفيزي )(ABMنظام يتيح   )٣

 .٢من طبيعة أعمال المنشأة

من خالل توفير المعلومات التي تسهل  ،يز) األعمالتفوق (تم )(ABMنظام يدعم   )٤

مـزيج   :مثـل  ،أمـور جل حول عدة عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية طويلة األ

 . ٢وتصميم المنتجات، والتسعير ،المنتجات والموارد

  

  

 

                                                            
  .٤٢ص، ، مرجع سابق٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ١

2 CIMA Journal, 2001,'' Activity-Based Management – An Overview", 2001 Apr., p. 1. 
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     ): (ABMاالنتقادات الموجهة لنظام ٣_٢_١_٢

للمعلومـات ويظهـر ذلـك    ساسي على أنه مصدره األ )ABC(إلى نظام ) (ABMنظام ينظر 

 )(ABCعليه تعد معظم االنتقادات التي وجهـت لنظـام    وبناء؛ العالقة الوثيقة بين كال النظامين

    :١ومنها) (ABMنظام نقاط ضعف وانتقاد لدى 

   .بالصعوبة وبالتكاليف العالية )(ABMنظام تتصف عملية تطبيق   -١

   .كشف الطاقة غير المستغلة )(ABMنظام  ال يستطيع -٢

   .والزبائنتقديرات غير دقيقة لتكاليف العمليات والمنتجات  )(ABMنظام يظهر  -٣

 .إضافة إلى ارتفاع تكاليفها ،معقدة) (ABMنظام تعتبر عملية تحديث  -٤

  :(ABM)و (ABC)أوجه االختالف بين نظامي  ٤_٢_١_٢

كمصدر رئيسي للمعلومات  األخيرواعتماد  (ABC) و )(ABMرغم ماذكر عن ترابط نظامي 

  :  ٢بما يليوتباينات بينهما يمكن تلخيصها  إال أن هناك فروقاً (ABM) بالنسبة لنظام

   .على تغييرها ) (ABMفي حين يعمل نظام ،التكلفة ABC)(يحدد نظام  -١

 )(ABMبينما يحـاول نظـام    ،بيانات ومعلومات عن المنتجات )(ABCيقدم نظام  -٢

   .تحسين تلك البيانات

فيركز على تحليـل   (ABM)أما نظام  ،على تحليل الوضع القائم (ABC)يقوم نظام  -٣

  .االستراتيجيةودعم النواحي 

  

 
                                                            

1 Alsamawi  F., 2010," Activity Based Performance Management – state-of-the-art and not time 
driven", Master Thesis, Aarhus School of Business, University of Aarhus, Denmark, p 9. 

 .٨٩، ص، مرجع سابق٢٠٠٧، طلعت ممدوح، بارود ٢
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  ):ABCII(نظام التكلفة على أساس المواصفات   ٣_١_٢

  :)ABCII(نظام مفهوم  ١_٣_١_٢

ف نظام يعر)ABCII( يعتمد مبـدأ التكلفـة   و ،على أنه امتداد لنظام التكلفة على أساس النشاط

من خالل البحث عن التعزيـز األمثـل    ،ة، فهو يركز على إرضاء حاجات الزبونعمقابل المنف

 .ليف إنجاز تلك التحسيناتاعن طريق المقارنة بين بدائل تحسينات الصفات وتك ،لمنفعة الزبون

ل للمعلومات المرتبطة بالزبائن واحتياجاتهم، بحيث يظهر التحليـل  وألجل ذلك يقوم بتحليل مفص

، وسـرعة االسـتجابة  ، الديمومـة و ،الموثوقيـة ( شروط إنجاز مواصفات معينة للمنتج مثـل: 

  .١وتكاليف التطوير الالزم للوصول إلى تلك المواصفات ،)والمظهر

  

ليف من خالل التكامل بـين نظـام   التكا الختبارويعرفه قاموس مصطلحات الجودة بأنه طريقة 

)ABCII( مع مدخل اإلدارة  "Quality Function Deployment" الذي يهدف لتطبيق رغبات

  .٢على تصميم المنتجاتالزبائن 

  

، حيـث  ٣في آلية تطبيقه التكاليف المخططة أكثر من التكاليف التاريخية )ABCII(يستخدم نظام 

يقدم بنية هيكلية تعمل على تحسين الفعالية والكفاءة التنظيمية من خـالل التكامـل بـين نظـام     

(ABC) ٤واألبحاث التسويقية.  

                                                            
1 Barfield J. T., Raiborn C. A., & Kinney M. R., 2001," Cost Accounting: Traditions and 
Innovations", South_western, 4th ed, p 146. 
2 http://www.surveymethods.com/glossary/glossary_index.aspx  
3 Barfield J. T., Raiborn C. A., & Kinney M. R., 2001, Op. cit., p 146. 
4 Walker M., 1999,''Attribute Based Costing For Decision Making'', Management Accounting 
Magazine, Vol.77, Issue 6, p 19. 

http://www.surveymethods.com/glossary/glossary_index.aspx
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  :التالية الخطوات )ABCII(نظام تطبيق آلية  تشمل 

 .١تعريف وتحديد التكاليف الفعلية لكل منتج وعملية -١

 .١تتوزيع تكاليف الموارد وفقاً لتكاليف المنتجات والعمليا -٢

الخارجيـة منهـا    ،خرىفصل تكلفة المنتجات والخدمات عن تكاليف أهداف التكلفة األ -٣

 .٢والداخلية

 .٣)سرعة االستجابةثوقية، الديمومة، المويد حاجات الزبائن من المواصفات (تحد -٤

 .١/ QFD /تسجيل بيانات الزبائن من خالل رسائل مدخل اإلدارة  -٥

 .١المشار إليها مسبقاً حساب تكلفة التحسينات اإلضافية الالزمة لتحقيق المواصفات -٦

 تحقيق تكامل بين سجل بيانات الزبائن وتوزيع تكاليف الموارد، لتحقيق هـدف نظـام   -٧

)ABCII(  بجعل كل من األنشطة والتكاليف والموارد تشبع حاجات ورغبات وتوقعات

 .١الزبائن

وتعمل على تطوير  ،بعين االعتبار تكاليف دورة حياة المنتج )ABCII(وتأخذ آلية تطبيق نظام 

  .٣حياتها وتعديل المنتجات ذات التكاليف المرتفعة نسبياً ضمن دورة

  

  

  

  
                                                            

1 http://www.surveymethods.com/glossary/glossary_index.aspx 
2 Walker M., 1999, Op. cit., p 19. 
3 Barfield J. T., Raiborn C. A., & Kinney M. R., 2001, Op. cit., p 146.                                                           

http://www.surveymethods.com/glossary/glossary_index.aspx
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  :)ABCII(نظام  زايام ٢_٣_١_٢

  :١عدة مزايا للمنشأة التي تتبناه حيث يساعد تطبيقه على )ABCII(يوفر نظام 

تحديد تكلفة وحدة المنتج بدقة، باإلضافة إلى تحديد الحد األدنى والحـد األعلـى لهـذه     -١

 التكلفة.  

 دراسة مدى إمكانية تخفيض التكاليف دون التأثير على مبيعات المنشأة .   -٢

 هيكلة المنشأة . تحاذ القرارات الالزمة إلعادةا -٣

 توفير واكتشاف وإتاحة الفرص التي من شأنها تحسين المنتجات وزيادة منفعة المستهلك.   -٤

اتيجيات المنشأة في األجل واستر ،إجراء تحليل لكل من ربحية المنتج في األجل القصير -٥

 ، بما يحقق للمنشأة مزايا تنافسية مستمرة .الطويل

ح المنشأة قدره عــالية على تحديد ربحية كـل مـن       يمنــ )ABCII(وبشكل عام فإن نظام 

  .٢)يقية، ومستويات الزبائنالتسو تقنوات التوزيع، والقطاعا (المنتج،

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٦٣ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧المحمود، صالح عبد الرحمن،  ١

2 Walker M., 1999, Op. cit., p 20.  
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  :)ABCII(نتقادات الموجهة لنظام اال ٣_٣_١_٢

ض نظام تعر)ABCII(  تـه لمجموعة من االنتقادات نتيجة جوانب ضعيفة فيه، واحتـواء هيكلي 

 ،التي تعاب هي نفسها بالكثير من النقاط السلبية ،)ABC(على جزء ال بأس به من آليات نظام 

  :١)ABCII(وأهم ما أخذ على نظام 

 تجاهل األنشطة التي يتكون منها كل مستوى من مستويات اإلنجاز لدى المنشأة. -١

 االختناق التي تتعرض لها العملية اإلنتاجية. ونقاط ،يغفل عن مشاكل قيود اإلنتاج -٢

ما قد يترتب على ذلك من تكاليف ولة، المستغلم يدخل في حساباته موضوع الطاقة غير  -٣
 كان من الممكن تجنبها.

  .)ABCII(ناهيك عن التعقيد والتكلفة المرافقة لعملية تطبيق وتحديث نظام 

  :)ABCII(و  )ABC(أوجه االختالف بين نظامي  ٤_٣_١_٢

  بعدة بنقاط أهمها:) ABC(و )ABCII( تجسدت جوانب التباين بين نظامي

عادةً مجمع تكاليف غير مباشر مفرد، وذلك يعنـي أن تجميـع    )ABC(يستخدم نظام  .١

 )ABCII(التكاليف ال يحدد بشكل مباشر كتكاليف جزء من المنتج، على عكس نظـام  

الذي يعمل على تحليل مواصفات المنتج وربط مجمعات التكلفة بتلك المواصـفات مـن   

 .٢خالل محركات تكلفة خاصة

في قياس تكلفة المنتج بشكل رئيسي على األنشطة، في حين يتجاهل  )ABC(يعتمد نظام  .٢

 ذلك في آلية تطبيقه. )ABCII(نظام 

  

 

                                                            
  .١٧٦ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧المحمود، صالح عبد الرحمن،  ١

2 
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_traditional_based_costing_and_activity_bas
ed_costing#ixzz260mkBh5k 

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_traditional_based_costing_and_activity_bas
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   ): (PBCنظام التكلفة على أساس العمليات ٤_١_٢

  ): (PBCنظام مفهوم ١_٤_١_٢

ف نظاميعرPBC) ( مبني على فحص العمليات الجارية ضـمن   ،بأنه نظام رقابة على التكاليف

وهو يجمع المعلومات التي  ،أنشطة المنشأة عند اكتساب وتخصيص الموارد وعند عمليات البيع

تدعم تحسين سلسلة القيمة لدى المنشأة إلى أكبر قدر ممكن، ويعزز الرقابة لدى نظام التكلفة من 

. ١رضاء الزبائنإ، وبشكل رئيسي على اإلنتاجمن الجودة ، واتساع وقت  خالل الرقابة على كٍل

وظـروف   ،لتصاميم البديلةوآخرون أنه تطبيق تم توسيعه ليشمل مواصفات ا "Fuchs"ويعرفه 

فـي حـين   .٢وذلك ضمن سير عمليات التصنيع ،اإلنتاجعمليات التشغيل وتأثيرها على تكاليف 

بأنه رسم خريطة تصف العمليات وظروفها التشـغيلية لقيـاس    )Kirchain & Field(يعرفه 

  .  ٣الوضع من التكاليف في ذلك نجاز هذه العملياتإ

التنفيذيين على التفكير ضمن حدود عمليات المنشـأة أكثـر مـن    المدراء  )(PBC يشجع نظام

علـى ربـط الخيـارات     قـادراً  لذلك يعتبر نظامـاً  ووفقاً ،الوظائف التركيز على األنشطة أو

  .  ٤االستراتيجية مع النواحي التشغيلية للمنشأة

                                                            
1 Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012,'' Bringing Strategy Back into Financial Systems of 
Performance Measurement- Integrating EVA and PBC", Business Systems Review, Vol. 1, Issue 1, 
p86. 
2 Fuchs E. R. H., et al., 2006," Process-Based Cost Modeling of Photonics Manufacture: The Cost 
Competitiveness of Monolithic Integration of a 1550-nm DFB Laser and an Electro absorptive 
Modulator on an InP Platform", Journal Of Lightwave Technology, Vol. 24, No. 8, p 3175. 
3 Kirchain R.& Field F. R., 2000 ,''Process Based Cost Modeling: Understanding the Economics of 
Technical Decisions" in " Cost Modeling of Materials and Manufacturing Processes", Encyclopedia 
of Materials Science & Engineering, Vol. 2, p 1720. 
4  . Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012, Op. cit., p90 
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سـتخدم  التي ت ،إلى العملية كهيكل مؤلف من مجموعة األنشطة والتدفقات ) (PBCوينظر نظام

وللعملية جانبان أحدهما  .١الموارد الضرورية للمنشأة بهدف تأمين مخرجات محددة لزبون معين

ويسعى تحليل العملية إلـى زيـادة    ،التكلفة التي تحدثها خر هوواآل ،القيمة التي تضيفها العملية

  .٢الفرق بينهما

مثـل  بتلك التكـاليف (  مباشرمية العوامل المساهمة بشكل أله التكاليف تبعاً ) (PBCيوزع نظام

ويأخذ بالحسبان العالقة الداخلية بين األنشطة، فهو ، ٣)إلخ...وقت التشغيل وكمية المواد األولية 

نجـاز  إفتكون تكلفة ، يرى أن التكاليف تحدد بواسطة األنشطة وتتدفق من خاللها ضمن العمليات

تلك العملية، ومن ثم يتم تجميـع   نجاز جميع األنشطة ضمنإلالعملية مجموع التكاليف الالزمة 

بحيث يقيس كل قسم تكاليف الوحدة من مخرجاتـه علـى    ،التكاليف ضمن أقسام عمليات مستقلة

فتصبح تكلفة الوحدة من المنتج النهائي تساوي إلى مجمـوع تكـاليف الوحـدات لجميـع      ،حدة

  .٤األقسام

من خالل تحديد الحد األدنى من الكفـاءة   ،اإلنتاجبتغير تكاليف  التنبؤ )(PBC يستطيع نظام و

ومـن ثـم اسـتنتاج     ،نتاج قادر على تصنيع الوحدات الجيدة بالمواصفات المطلوبةإخط  إلنشاء

  .  ٥تكاليف التشغيل لذلك الخط

  

  
                                                            

1 Sievanen M.& Tornberg K., 2002,''Process-Based Costing- The Best of Activity-Based Costing", 
AACE International Transactions, CSC.15. p 2. 

  .٤٤، صمرجع سابق ،٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ٢
3 Kirchain R.& Field F. R., 2000 , Op. cit., 2, p 1720. 
4 Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012, Op. cit., p90. 
5 Fuchs E. R. H., et al., 2006, Op. cit., p 3180. 
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    :١بين ثالثة أنواع من العمليات ) (PBCويميز نظام

المنتجـات أو الخـدمات فـي    العمليات المباشرة: هي العمليات التي تنتج بشكل مباشر  .١

   .مستويات الخدمات أو المنتجاتتبعاً لوتتنوع  ،المنشأة

 ،عمليات الخدمات المشتركة: تتزايد كلما توجهت المنشأة نحو الخدمات المركزية أكثـر  .٢

  وفر بشكل أكثر فاعلية ضمن مجموعات تنظيمية منفصلة.توت

لمستويات الخـدمات،   ة تبعاًعمليات المنشأة المستمرة: هي عمليات ال تجري بالضرور .٣

  عداد التقارير.إدارة المالية وومثال ذلك عمليات اإل

  :٢ويتوقف اختيار العملية المراد تحسينها على عدة عوامل منها

   .د المستهلكة بالعمليةرحجم الموا •

   .رضاء العملإدور العملية في تحقيق هدف  •

ـ  ،قيمـة التي ال تضـيف  و ،العملية المحتواة ضمنعدد األنشطة  • ة هـذه  وتكلف

 .األنشطة

   .مدى أهمية مخرجات العملية •

  

  

  

 

                                                            
1 h p://costperform.co.uk/images/Beyond%20ABC.pdf, "Beyond Activity Based Costing; Process 
Based Costing and Business Modeling", Develin & Partners Limited co., p 6. 

 .٤٥ص، مرجع سابق ،٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ٢
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  :  ١بالخطوات التالية ) (PBCوتمر عملية تطبيق نظام

والتأكـد   ،)اط عدة مهامتحديد العمليات ويفضل على مستوى المهام(حيث يتضمن النش  .١

 بأهـداف تكلفـة مختلفـة مثـل    مع العلم أن العمليات قد ترتبط  ،من تنفيذ تلك العمليات

   .وأن العمليات تشمل : الوحدة ، والدفعة ، واألنشطة ،، والمنتجات .........إلخالزبائن

 .تحديد جميع الموارد المستخدمة في كل عملية .٢

تسـمح بـإدارة العمليـات    تكاليفية  ةتحديد األنشطة المكونة للعمليات، ويعطي ذلك رؤي .٣

   .التشغيلية

ية توضح العالقة الداخلية التي تربط ما أساس ةحيث تعتبر خطو ،عداد خريطة العملياتإ .٤

   .بين األنشطة والعمليات

٥. على بيانات المبيعات والتصنيع. تخصيص العمليات واألنشطة على أهداف التكلفة بناء 

 مرحلتين:  عبر  اإلنتاجتوزيع تكاليف  .٦

   .توزيع تكاليف الموارد على العمليات •

   .توزيع تكاليف العمليات على أهداف التكلفة •

  ) (PBC) آلية توزيع التكاليف في نظام٣(ويوضح الشكل رقم 

  

  

  

                                                            
1 Sievanen M.& Tornberg K., 2002,''Process-Based Costing- The Best of Activity-Based Costing", 
AACE International Transactions, CSC.15. p 4.  
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  _ )٣الشكل رقم (_ 

  _ ) (PBCآلية توزيع التكاليف في نظام_ ويظهر 

  :) (PBCمزايا نظام ٢_٤_١_٢

  :  يدة يتصدرهاعدمزايا  ) (PBCعمل نظام آلية قدمت

بين األنشطة علـى  جعل العالقة يحيث  ،مكانية التحليل االفتراضيإ ) (PBCيتيح نظام .١

 .  ١وبذلك يسهل عملية تقييم آثار التكاليف ،درجة من الوضوح

بفحص دقيق لعمليات المنشأة من وجهة نظر الزبائن المستفيدين من  ) (PBCيسمح نظام .٢

 .  ٢مخرجات هذه العمليات

                                                            
1 Sievanen M.& Tornberg K., 2002, Op. cit., p 2. 
2 Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012, Op. cit., p90. 
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بتكاليف المنتجات المعقدة، والمنتجات الجديدة التي تتطلـب   التنبؤ ) (PBCيستطيع نظام .٣

 .  ١نتاج مباشرةإوذلك دون الحاجة إلى بيانات  ،تكنولوجيا حديثة

فة لكونه يؤمن المعلومات االستراتيجية اإض ،سهلة للغاية )(PBCتعتبر عملية دعم نظام  .٤

   .٢والتشغيلية الالزمة

تحديثه، حيـث يمكـن تقلـيص البيانـات     عند عملية  ) (PBCمن السهل صيانة نظام .٥

 .  ٢المستوردة دون فقدان أي معلومات مهمة

مما يسـاعد   ،المدراء القدرة على تقدير درجة استراتيجيات المنشأة ) (PBCيعطي نظام .٦

 .  ٣يجابي بين المنشأة والبيئة الخارجية المحيطة بهاإيجاد جو إعلى 

مـن   ،اإلدارية الشاملة ةمن منظور الرقابة على التكاليف إلى الرؤي )PBC(يوسع نظام  .٧

 .٣خالل ربط الخيارات االستراتيجية مع النواحي التشغيلية في المنشأة

  :) (PBCاالنتقادات الموجهة لنظام ٣_٤_١_٢

  لجملة انتقادات كان أبرزها:   ) (PBCتعرض نظام

ـ  ندسيةتوفر المعرفة اله )(PBCيتطلب تطبيق نظام  .١  غالبـاً  هبالعمليات ولذلك يتم تطبيق

 .  ٤لإلنتاجتصنيع مفصلة  خطة عند وجود

للجهد المبذول فـي   مكافئاًفي كثير من األحيان  ) (PBCيكون العائد من تطبيق نظام ال .٢

 .  ٥ذلك

                                                            
1 Huang G.,2007 ,'' Cost Modeling Based on Support Vector Regression for Complex Products 
During the Early Design Phases'', PHD in Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State 
University, Blacksburg, Virginia, p 26. 
2 Sievanen M.& Tornberg K., 2002, Op. cit., pp. 1-4. 
3 Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012, Op. cit., pp. 86-90. 
4 Huang G., 2007, Op. cit., p 26. 
5 Sievanen M.& Tornberg K., 2002, Op. cit., p 5.  
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ويهمل أنواع التكاليف األخرى  ،تكاليف األقسام التي تحوي عمليات ) (PBCيعالج نظام .٣

 .  ١مثل االهتالك

 .  ٢والتكلفةإلى الكثير من الوقت  ) (PBCعملية تطوير نظام تحتاج .٤

صعوبة في اكتشاف العيوب أثناء سير العملية اإلنتاجية، مما ينعكس  )(PBCيجد نظام  .٥

   .٣الية الرقابةعلى فع سلباً

لتقـدير التكـاليف فـي     ال يعتبر مالئماً )(PBC فإن نظام) (ABC كما هو حال نظام .٦

 .  ٤مراحل التصميم المبكرة للمنتج

بعين االعتبار التكاليف المرتبطة برأس مال المنشأة، فهـو يقـيم    ) (PBCنظام ذلم يأخ  .٧

، يـة اإلنتاجأو زيادة كفاءتها  عمليات المنشأة على أساس طاقاتها من أجل زيادة المبيعات

 .  ٥فل عن الديناميكية وآثار الرافعة المالية على المنشأةويغ

، بسـبب  الستراتيجية المنشأة وللهيكل التنظيمي تقيما منقوصاً )(PBCيعتبر تقييم نظام  .٨

 .  ١لتكاليف بالمنشأةل أهمية التركيب التمويلي بعين االعتبار عدم أخذه

  

  

  

  

 

                                                            
1 Sievanen M.& Tornberg K., 2002, Op. cit., p 5. 
2 Huang G., 2007, Op. cit., p 26.                                                                                                                       
3 Fuchs E. R. H., et al., 2006, Op. cit., p 3183. 
4 Huang G., 2007, Op. cit., pp. 25- 28. 
5 Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012, Op. cit., pp. 86-90. 
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   :) (PBCو ) (ABCأوجه االختالف بين نظامي ٤_٤_١_٢

  بالنقاط التالية:   ) (PBCونظام )ABC(يجاز جوانب التباين بين نظام إ مما تقدم يمكن

في حين يركز نظام  ،األنشطة كأساس في عملية تخصيص التكاليف )ABC(يعتمد نظام  .١

PBC)( على العمليات بشكل أكبر.  

بينما ال  ،بين الخيارات االستراتيجية والنواحي التشغيلية في المنشأة ) (PBCيرتبط نظام .٢

   .التخطيط التشغيلي قصير األجل االهتمام الالزم )ABC(يولي نظام 

ـ  )(PBC يعطي نظام .٣ ن تلـك التـي   صورة أوضح عن العالقة الداخلية بين األنشطة م

 .)ABC(نظام يعطيها 

في حـين   ،لنظام العمليات المستمرة أكثر من نظام الطلبيات اًمالئم )(PBCيعتبر نظام  .٤

 .  ١)لعمليات المستمرة والطلبياتافي كال نظامي التصنيع  ( )ABC(يتماثل دور نظام 

خرائط لكل من أنواع المواد، وتكنولوجيـا العمليـات، وتغيـرات     ) (PBCيرسم نظام .٥

نشاء عالقـات متبادلـة   إويربطها جميعها بالتكلفة من خالل  اإلنتاجالتصاميم، وظروف 

يجـاد  إو ،تكلفة األنشطةعات بتكوين مجمABC( (بينما ينحصر عمل نظام  ،١هانفيما بي

  ومع أهداف التكلفة من جهة أخرى.   ،عالقات تربطها مع الموارد من جهة

 بينمـا يقـوم  بالفحص والتركيز على مستوى التحليل المنخفض جداً،  )ABC(. يقوم نظام ٦

فحص العمليات الجارية بواسطة أنشطة المنشأة عنـد عمليـة اكتسـاب    ب ) (PBCنظام

   .٢وعند عمليات البيع ،وتخصيص الموارد

يغفل تحليل تكلفة رأس المـال وأخطـار    ) (PBCنظام فإن )ABC(على عكس نظام  .٧
  .  ١االستثمار

                                                            
1 Sievanen M.& Tornberg K., 2002, Op. cit., p 2. 
2 Li Destri A. M., Picone P. M. & Minà A., 2012, Op. cit., pp. 86-90. 
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  ):RCA(نظام محاسبة استهالك الموارد  ٥_١_٢

  ):RCA(مفهوم محاسبة استهالك الموارد  ١_٥_١_٢

المعتمدة على الربح الحدي والتركيز علـى   لمانيةاألجديد يجمع بين محاسبة التكاليف هو مدخل 

  .  ١المعتمد على األنشطة من جهة أخرى )ABC(ونظام  ،الموارد من جهة

ليتغلـب   ٢كنظام إدارة التكاليف مبني على الحاسوب بشكل شـامل  RCA)(وقد تم تطوير نظام 

من اختزالها، وذلك من خالل فهم تعقيد العالقات  على تعقيدات األنشطة الصناعية المعاصرة بدالً

مع أنظمة إدارة الداخلية المتشابكة بين مجمعات الموارد وأهداف التكلفة، واالعتماد على التكامل 

. حيث يمكن تصوير هذا النظام على أنه تطـور  ٣إلدارة تلك التعقيدات )ERP(موارد المشروع 

   .٢روعضمن أنظمة تخطيط موارد المش )(ABCنظام 

ويسـتخدم   ،عن األنشطة بأنه نظام محاسبي يحلل ويتتبع الموارد عوضاً )RCA(ويعرف نظام 

والعمليات المحددة، وفي تحديد في قياس وإدارة الطاقة، وفي ربط الموارد المحددة إلى األنشطة 

  .  ٤مجمعات الموارد

من خالل تحديد التكلفة المخططـة   ،على االستغالل األمثل لموارد المنشأة )RCA(نظام يعمل 

تـدفق هـذه   ك من موارد بهدف خدمة العمالء، وعلى القياس الكمي لما يستهل اعتماداً ،والفعلية

 ،أو المنتجات أو العمليات، التكاليف من مجمعات الموارد إلى أهداف التكلفة المختلفة (االنشطة،

بين الموارد، فكل مورد يمكن أن يفيد ) مع مراعاة موضوع تداخل وتشابك العالقات أو العمالء

                                                            
 .٩٣، صمرجع سابق ،٢٠١٠الشعراني، عال أسامة،  ١

2 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009 ,''Recognition of Idle Resources in Time-Driven Activity-Based 
Costing and Resource Consumption Accounting Models '', JAMAR Journal, Vol.7,No 2, p 42. 
3 Ibid, p 52. 
4 http://www.surveymethods.com/glossary/glossary_index.aspx 

http://www.surveymethods.com/glossary/glossary_index.aspx
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أي  ،مورد ويستفيد من مورد آخر، كما أن هناك بعض الموارد قد تفيد هدف التكلفة بشكل مباشر

هو تحليل يقوم على تدعيم طبيعة التكلفة، ويظهر لإلدارة مواطن الطاقة غير  )RCA(نظام أن 

  .  ١المستغلة

  :  ٢التاليةعند تنفيذها الخطوات المتسلسلة  )RCA(نظام وتتبع آلية تطبيق 

مـن  ربطها مع بعضها ي ما على فة بتجميع الموارد مع بعضها بناءتشكيل مجمعات التكل -١

) وهكذا فإن تركيز النظام يتحول من األنشطة إلى مهارات، تجانس جوانب (تكنولوجيا،

 بين نوعين من تكاليف مجمع التكلفة وهما:   )RCA(نظام الموارد كما ذكر سابقا ويميز 

   .التكاليف الرئيسية القابلة للتتبع لمجمع التكلفة بشكل مباشر •

التكاليف الثانوية التي توزع من مجمعات تكلفة أخـرى إلـى مجمـع التكلفـة      •

وهكذا فإن تكاليف أقسام الخدمات ستكون بشـكل طبيعـي تكـاليف     ،المقصود

   .ثانوية

كل مجمع تكلفة موارد إلى قسمين يحوي أحدهما التكـاليف الثابتـة   فرز التكاليف في   -٢

   .واألخر التكاليف المتغيرة

ع تكلفـة المـورد (الثابـت    تحديد معدالت (محركات) منفصلة لكل قسم من قسمي مجم -٣

 ) لتستخدم في توزيع تكاليف هذا القسم.والمتغير

                                                            
"، وميدانية نظرية دراسة: مقترح الشركات، إطار وحوكمة التكلفة إدارة أدوات بين التكامل ، "٢٠١٠خطاب،  شحاتة خطاب، محمد ١

  .١٣، صالمملكة، الرياض، المملكة العربية السعودية في المحاسبة تطوير لسبل عشر الثانية إلى الندوة مقدمة عمل ورقة
2 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012,''Product Costs as Decision Aids: An 
Analysis of Alternative Approaches", Accounting Horizons, Vol. 26 · No. 1, p 13. 
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لتحديد معدالت التوزيع الخاصـة  الطاقة النظرية أكثر من العملية  )RCA(نظام ويعتمد 

حيث يعمل النظام على عزل تكاليف الطاقة النظريـة   ،بالقسم الثابت من تكاليف الموارد

    .لكي تؤخذ بعين االعتبار في عملية اتخاذ القرارات

قط على مجمعـات  يقتصر ف متغيرةشارة إلى أن تصنيف التكاليف بين ثابتة ووتجدر اإل

   .ع التكاليف من عدة مواردالتي تجم) تكلفة المواردالتكلفة الوسيطة (مجمعات 

) بشكل منفصـل ومسـتقل علـى    من القسمين (الثابت والمتغيرتوزع تكاليف كل قسم   -٤

أهداف التكلفة أو على مجمعات تكلفة األنشطة التي تعيد توزيعها على أهـداف التكلفـة   

التمييز بين التكاليف الثابتـة  وهكذا يتمكن النظام من  ،١األنشطة تكلفة بواسطة محركات

  .٢والمتغيرة الموزعة على أهداف التكلفة

وعلى  ،سجالت استخدام الموارد كمحركات تكلفة لتوزيع تكاليف الموارد )RCA(نظام ويستعمل 

فإن سجالت استخدام الموارد ال تمتلـك بالضـرورة    ،عكس محركات التكلفة الخاصة باألنشطة

على  أقدر )RCA(نظام إدارة التكلفة المبنية على ونتيجة لذلك فإن أنظمة  ،مع المخرجات ترابطاً

   .٣نفاق على المواردوذلك من خالل التحكم بمستوى اإل ،إدارة الطاقة غير المستغلة

عمـال  بحقيقة عدم االنتفاع الكامل من موارد المنشأة ضـمن حجـم األ   )RCA(نظام ويعترف 

زع علـى أهـداف   لذلك فإن الموارد تـو  ،طاقة غير مستغلة يبقى هذا الجزءالطبيعية لها، حيث 

، أما الموارد التي ال ينتفع بها في عمليـات التشـغيل    ستهلك تلك الموارد فعالًالتكلفة فقط عندما ت

                                                            
1 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., p 44. 
2 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p 13.  
3 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., pp 43-44. 
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وال توزع على أي مجمـع   ،فإنه يتم االعتراف بها كطاقة غير مستغلة ،)الموارد غير المستغلة(

    .١فترةكتكاليف  بل تعالج ،تكلفة أو هدف تكلفة

    .٢من التكلفة التاريخية في حساب تكاليف االهتالك تكلفة االستبدال بدالً )RCA(نظام هذا ويعتمد 

  )RCA(نظام ) آلية عمل ٤ويظهر الشكل رقم (

  :)RCA(نظام مزايا  ٢_٥_١_٢

نظام ز تمي)RCA( تلـك  ليف بامتالكه نقاط قوة وتفـوق ال تمتلكهـا   عن سابقيه من أنظمة التكا

لمحاولته تجاوز مواطن الضعف فيها، فجاء تطبيقه ليقـدم مزايـا نوعيـة مـن      ةًإضاف ،األنظمة

    :أبرزها

ويعطي صورة  ،٣لدى موارد المنشأة غير المستغلةموضوع الطاقة  )RCA(نظام  عالجي )١

   .٤غير المستغلةأفضل عن تكاليف الموارد 

من خالل التحول من تحليل تكلفـة المـوارد    ،تحليل تكلفة الموارد )RCA(نظام يبسط  )٢

١عة إلى تحليل تكلفة كل مورد على حدةالمجم. 

بالتوزيع المباشر لتكاليف الموارد من مجمع تكلفة المورد إلى هدف  )RCA(يسمح نظام  )٣

التكلفة دون تحديد نشاط بين االثنين األمر الـذي يمكـن اإلدارة مـن حـذف مسـتوى      

  .   ٥التسهيالت _ والذي يعتبر غير ضروري _ من نظام التكاليف

يعطي دقـة  مما  ،بواسطة عدة محركات متنوعة )RCA(يتم استهالك الموارد في نظام  )٤

  .  ٥أكثر في عملية تخصيص التكاليف

                                                            
1 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., pp 43-44.                                                                                   
2 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p14. 
3 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., p42. 
4 Ibid, p52. 
5 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit.,  pp 51-52. 
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  ),p 15 Wegmann ,2009) و(Tse & Gong,  2009, p 48( على المصورينشكل من إعداد الباحث اعتماداً  المصدر:

  ) _٤_ الشكل رقم (

  _ )RCA(_ ويظهر آلية عمل نظام 

٥المورد  ٤المورد   ٣المورد    

مجّمع تكالیف الموارد 
٢ 

 ثابتة  متغیرة

 ١ھدف التكلفة
  )١(منتج 

 ٢ھدف التكلفة
  )٢(منتج 

  ٣ھدف التكلفة
  (زبون/خدمة)

 مجمع
تكاليف 

 مجمع
تكاليف 

 مجمع
تكاليف 

٢المورد  ١المورد     الموارد 

  (بالكمیات)

 مجّمعات 

  الموارد

 محركات تكلفة 

  الموارد

 محركات تكلفة 

  الموارد

  األنشطة

 أهداف التكلفة

 

(.......) 

(.......) 

(.......) 

(.......) 
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من خـالل اسـتخدام تكلفـة     ،هتالك بطريقة أكثر واقعيةتكاليف اال )RCA(نظام يقيس  )٥

 .  ١من التكلفة التاريخية في تحديد تكاليف االهتالك االستبدال بدالً

عـن طريـق    ،عملية توزيع الموارد على األنشطة أكثـر سـهولة   )RCA(نظام يجعل  )٦

 . ٢تصنيف الموارد الناشئة من األقسام المختلفة ضمن مجمعات تكلفة موارد متعددة

عن العمليـات   على تزويد متخذي القرارات بمعلومات أكثر تنوعاً )RCA(نظام يعمل  )٧

 .  ٣التشغيلية

ويساعدها على التعرف بمصالح المـوردين   ،القدرة التنافسية للمنشأة )RCA(نظام يدعم  )٨

 .  ٤ويلهاموتحديد الموارد الالزمة والضرورية وكيفية ت ،واحتياجات الزبائن

  ):RCA(االنتقادات الموجهة لنظام  ٣_٥_١_٢

تعرضت لها األنظمة السابقة كونه تفادى الكثير لمعظم االنتقادات التي  )RCA(نظام لم يتعرض 

  :  تمثل أهمها بالنقاط التاليةإال أنه تعرض لعدة انتقادات  ،من جوانب الخلل في تلك األنظمة

ال يسعى لتخفيض التعقيـد المترافـق مـع نظـام      )RCA(نظام من الواضح أن  -١

)ABC(،  وباألحرى يعمد إلى االعتماد على نظمERP)(،  الحصيلة نظـام  لتكون

 . ٥محاسبة تكاليف أكثر تعقيداً

إمكانية تطبيق مثل هذا النظام هي مقتصرة فقط على المنشآت التي تتبنى التسهيالت  -٢

 . ٥) (ERPالمحاسبية المقدمة من قبل أنظمة 

                                                            
1 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p14. 
2 Wegmann G., 2009, Op. cit., p15. 
3 Wegmann G., 2008,''The Activity-Based Costing Method: Development and Applications'', The IUP 
Journal of Accounting Research and Audit Practices, Vol.8, No. 1, p14. 

  .١٣ص ،مرجع سابق، ٢٠١٠خطاب،  شحاتة خطاب، محمد ٤
5 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p26. 
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الذي يعاب عليـه   (ABC)أكثر تكلفة من تطبيق نظام  )RCA(نظام يعتبر تطبيق  -٣

 .  ١ارتفاع تكاليف تطبيقه

من العمليـة لتحديـد    للطاقة النظرية بدالً )RCA(نظام عدم الواقعية في استخدام  -٤

 .  ٢معدالت توزيع القسم الثابت من تكاليف الموارد

  :  )RCA( و ABC) (أوجه االختالف بين نظامي  ٤_٥_١_٢

محاسـبة  وأنظمـة   (ABC)نظـام  يسعى لمزج أفضل مزايا كل مـن   )RCA(نظام رغم أن 

  :  منها كرنذ ،بالكثير من النواحي (ABC)نظام  ختلف عنإال أنه ي، ٢ GPKلمانيةاأل التكاليف

نظـام   من قبـل  تجاهلهفي حين  ،ضوع الطاقة غير المستغلةلمو )RCA(نظام إدراك  -١

(ABC)٣  . 

علـى كميـة    يحسب تكلفة المنتج بنـاءRCA(  (نظام فإن  ،(ABC)نظام على عكس  -٢

 .  ٣نفاق عليهاوليس على كمية الموارد التي تم اإل ،نتاجالموارد المستهلكة في كمية اإل

 ،سجالت استخدام الموارد كمحركات تكلفة لتوزيع تكاليف الموارد )RCA(نظام يعتمد  -٣

ميـة والخاضـعة للتقـدير    نشـطة الحك محركات تكلفـة األ  (ABC)نظام بينما يعتمد 

 .  ٤الشخصي

بينمـا يمكـن    ،أهداف التكلفةبالتوزيع المباشر من الموارد إلى  (ABC)نظام ال يسمح  -٤

 .  ٥)RCA(نظام حدوث ذلك في 

                                                            
1 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p26. 
2 Ibid, p13. 
3 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009 , Op. cit., pp 42-43. 
4 Ibid, p43. 
5 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., p 50. 
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نظـام  في حين يستخدم  ،التكلفة التاريخية في حساب االهتالكات (ABC)نظام يستخدم  -٥

)RCA( ١تكلفة االستبدال لذلك  . 

 نظـام  ميـز بينمـا ال ي  ،بين نظام تكاليف ثابتة ومتغيرة للمـوارد  )RCA(نظام يميز  -٦

(ABC) ١ذلك  . 

يسـتخدم  الذي  (ABC)نظام  بخالف ،على الطاقة النظرية )RCA(نظام تبنى تقديرات  -٧

  .  ٢لطاقة العمليةا

  

  

 

                                                            
1 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., pp. 13-14. 
2 Ibid, p23. 



 

  
  
  

  المبحث الثاني
  اس النشاطـة على أسـالتكلفام ـنظ

بالوقت هـالموج (TDABC)  
  

  .(TDABC)مفهوم نظام  ١_٢_٢

 .(TDABC)مقومات نظام  ٢_٢_٢

  .(TDABC)خطوات تطبيق نظام  ٣_٢_٢

   (TDABC). مزايا نظام ٤_٢_٢

  .(TDABC)انتقادات نظام  ٥_٢_٢

  .(ABC)و  (TDABC)أوجه االختالف بين نظامي  ٦_٢_٢

   . (RCA)و  (TDABC)أوجه االختالف بين نظامي ٧_٢_٢
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  :(TDABC)مفهوم نظام  ١_٢_٢

في تالفي العديـد مـن    )ABCIIو  ABMو  (ABCساهمت مداخل قياس التكاليف الحديثة كنظام 

االنتقادات الموجهة إلى نظم قياس التكاليف التقليدية وأوجه القصور فيها، إال أنهـا تجاهلـت قيـود    

اإلنتاج ونقاط االختناق وما قد ينتج عنها من طاقات غير مستغلة، كما أنها لـم تـوفر المعلومـات    

الموارد والطاقات غيـر المسـتغلة،    الدقيقة والمالئمة لمتخذي القرارات، خاصة فيما يتعلق بتحديد

. األمر الذي استوجب البحـث عـن حلـول إلدارة    ١والتوليفة المثلى لإلنتاج، وغيرها من القرارات

التكاليف من جديد والذي أفضى بدوره إلى والدة نظام التكلفة على أساس نشـاط الموجـه بالوقـت    
٢(TDABC) .  

 حيث يبدأ بتقدير عـاملين ،  (Pull)مبدأ السحب بأنه نظام تكاليف يعتمد(TDABC) نظام ويعرف 

  (مقياسين) وهما:  

v   .عدد وحدات الوقت الالزمة إلنجاز نشاط 

v . تكلفة الوحدة من الوقت 

  .٣ثم يحسب تكلفة المنتج اعتماداً على هذين العاملين

 يمثل تطبيق منطقي للفكرة القائلة إن الموارد المتاحة منفصـلة (TDABC) ويرى البعض أن نظام 

التقليـدي   (ABC) بأنه نظام يقوم على أسس نظام آخرون عرفه، بينما ي٤عن مستهلكات تلك الموارد

                                                            
  .١٥١ ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧المحمود، صالح عبد الرحمن،  ١

2 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., P. 42. 
3 Corina Ni u D., 2008,'' Traditional Activity-Based Costing Method Versus Time-Driven Activity  Based 
Costing", http://conferinta.uav.ro/files/conferinta-2008/51.pdf, pp. 413-414. 
4 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p16. 

http://conferinta.uav.ro/files/conferinta-2008/51.pdf
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ولكن مع تخفيض تكاليف التطبيق، وسرعة في البناء والتنفيذ، وسهولة في عملية التحديث، باإلضافة 

  .١إلى كونه يعتمد على محركات التكلفة الزمنية

طريقة لتحميل أهداف التكلفة بحصتها من تكاليف المـوارد   بأنه(TDABC) نظام ويعرف الباحث 

ك أهـداف التكلفـة   وارد، واعتماداً على نسبة استهالالمتاحة للمنشأة، بناء على الطاقة العملية لهذه ال

  للزمن.

بعض األساسيات الفلسـفية، فتوزيـع التكـاليف علـى      (ABC)، نظام (TDABC)يشارك نظام 

وعلـى غـرار نظـام     ،األنشطة المستهلكة لكل نوع من المخرجات المخرجات يبنى على مستويات

(ABC)  فإن نظام(TDABC)     يفترض أن جميع التكاليف المباشرة يمكن تتبعهـا إلـى أهـداف

ويركز على توزيع التكاليف غير المباشرة، لكن االختالف الرئيسي بين النظامين هو طرائق  ،التكلفة

مصـمم بشـكل   (TDABC) ، فنظام٢ة، والمخرجات الموجودةالربط بين تكاليف الموارد، واألنشط

ويركز على التخلص مـن الصـعوبات التـي     ،خاص لتبسيط تطبيق وصيانة أنظمة إدارة التكاليف

مـوارد)   –األنشطة (من خالل استبدال محركات تكلفة  (ABC)واجهت اإلدارات في تطبيق نظام 

  .٣المبنية على األساس الكمي بمحركات تكلفة مبنية على أساس استهالك الوقت

حيـث   ،(TDABC)ويتم الربط بين الموارد والمخرجات (أهداف التكلفة) بشكل مباشر ضمن نظام 

توزع تكاليف الموارد على أهداف التكلفة من خالل سالسل محركات التكلفة الوقتيـة، فيمثـل كـل    

واذا تطلب األمر اسـتخدام عـدة مـوارد     ؛وقتية استهالك مورد معين إلتمام نشاط مامحرك تكلفة 
                                                            

   .٩٣، ص مرجع سابق ،٢٠١٠الشعراني، عال أسامة،  ١
2 Tse  M. S. C., 2007 ,''Adopting Time-Driven Activity-Based Costing Model For IT Cost Management 
In E-Commerce Organizations '', IADIS International Conference e-Commerce, pp. 183-184. 
3 Ibid, P. 42. 
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مـوارد  الإلتمام نشاط معين، ستنشأ عدة محركات بين أهداف التكلفة التي تستهلك النشـاط، وبـين   

  .١المستهلكة من قبل النشاط

تكلفة الموارد مباشرة ال يوجد مجمعات لتكلفة األنشطة، بل تربط مجمعات (TDABC) فوفقاً لنظام 

بأهداف التكلفة من خالل محرك تكلفة وقتية واحد أو أكثر، ويعتمد عدد المحركات التي تربط بـين  

  .٢مجمع التكلفة المورد وهدف التكلفة على عدد األنشطة التي تستهلك ذات المورد

الموظفين  الوقت كمحرك تكلفة رئيسي له وذلك ألن معظم الموارد، مثل(TDABC)  يستخدم نظام

ويـتم   ؛والمعدات، تمتلك طاقات يمكن قياسها بسهولة من خالل كمية الوقت المتاح لها إلنجاز العمل

 والمقابلة مع الموظفين أو ،قياس الوقت بالمراقبة المباشرة (متوسط الوقت يحسب خالل تنفيذ العمل)

على قياس استهالك الوقـت   (TDABC)ن اعتماد نظام وإ ٣المدراء، ودراسة السجالت ذات الصلة

  .٤الداخلي يجعله يتماشى مع نظرية القيود

  ٥ويسمح هذا النظام لمعدالت محركات التكلفة أن تبنى على أساس الطاقة العملية للمـوارد المتاحـة  

  ويختلف الوقت الالزم لحساب التكاليف اعتماداً على سمات األنشطة المستهدف قياس تكاليفها.

إضافةً  ،المنشآت غالباً تعيين أي األنشطة سيكون أسهل وأيها أكثر تعقيداً لإلنجاز وبناء عليه تستطيع

  .٦إلى تحديد األنشطة التي تستلزم وقتاً أكثر

                                                            
1 Tse  M. S. C., 2007, Op. cit., pp. 183-184.                                                                                                           
2 Ibid, P. 47. 
3 Hajiha  Z.& Alishah S. S., 2011 ,''Implementation of Time-Driven Activity-Based Costing System and 
Customer Profitability Analysis in the Hospitality Industry: Evidence from IRAN '', Economics and 
Finance Review, Vol. 1, No. 8, P 61. 
4 Wegmann G., 2009, Op. cit., p. 17. 
5 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010 , Op. cit., P 502. 
6 Ibid, pp.  504-505. 
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العمليات الفعلية الموضوعة إلنجاز األعمال على مستوى المنشأة ككـل،  (TDABC) يحاكي نظام 

، ١التقليدي )ABC(والتعقيد مما يفعله نظام لذلك فهو يستطيع السيطرة بشكل أكبر بكثير على التنوع 

وألن االفتراض المبسط القائم على ثبات استهالك الوقت في كل حاالت النشاط ال يجري على بعض 

معادالت الوقت العملية ليحيط بعنايـة العمليـات المتنوعـة     (TDABC)، فقد قدم نظام ٢األنشطة

ويعكس الوقت  ،١إلنجاز كل نشاط ضمن العملية والمعقدة، حيث تلخص هذه المعادالت الوقت الالزم

ن استهالك الموارد مختلف من حيث التعقيد عن تنوع األنشطة، إذ يتم ضـمن  فكرة مفادها أ المقدر

، فتمثل هذه المعـادالت وسـيلة   ٣تحويل محركات التكلفة إلى المعادالت الوقتية (TDABC)نظام 

  نشطة بكل عملية أو حدث.للحصول على مجمل التفاصيل دون الحاجة لفصل األ

نجز فيها فعلياً تلك الوحدة لزمن لكل نشاط، وعدد المرات التي توتبنى المعادالت الوقتية على وحدة ا

  (االستخدام الفعلي للنشاط).

وإن الفرق بين الوقت المستحق على أساس النشاط العملي، والوقت المستحق على أسـاس النشـاط   

غلة، فالنشاط الفعلي (المستخدم) هو عدد المرات التـي أنجـز فيهـا    الفعلي يمثل الطاقة غير المست

النشاط، أما النشاط العملي فهو عدد المرات التي يجب أن ينجز فيها النشاط ضمن ظروف التشـغيل  

  .٤الطبيعية

                                                            
1 Lelkes A. M. T.,2009 , Op. cit., p 10. 
2 Tse  M. S. C., 2007 , Op. cit., P. 185. 
3 Alsamawi  F., 2010," Activity Based Performance Management – state-of-the-art and not time driven", 
Master Thesis, Aarhus School of Business, University of Aarhus, Denmark, p 24. 
4 Lelkes A. M. T., 2009, Op. cit., pp. 25-26. 
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من خالل القياس الكمي لتأثيرات العوامل التـي   ،وبذلك تسيطر المعادلة الوقتية على تعقيدات النشاط

، وعليه فقـد مثّـل اعتمـاد    ١لى اختالف الوقت المصروف على كل حالة من حاالت النشاطتؤدي إ

 (ABC)  مفهوم معادالت الوقت هجراً أساسياً ألنظمة التوزيع المؤلفـة مـن مـرحلتين كنظـام      

  .٢) (RCAو

إمكانية التركيز على تكاليف المهام الفرعية، حيث يتطلب تطبيـق   (TDABC) يعطي استخدام نظام

 هذا النظام إجراء تحليل لمحتويات جميع األنشطة الداخلة في العمل، فتحدد جميع المتغيرات المحتملة

وتبعاً لذلك يكـون مـن    ؛والعوامل الزمنية المتعلقة بتلك المتغيرات ،والمؤثرة في األنشطة الجارية

ونظـام   (ERP) عالممكن تقدير وتحديد استهالك أحد العوامل باستخدام نظام تخطيط موارد المشرو

ضـمن   (ERP)، حيث يستخدم نظـام  ٣، أو من خالل قياس الوقت(CRM)إدارة عالقات الزبائن 

والعديد مـن   ،لحذف االستبانات الشخصية، ولتطوير المعادالت الوقتية والعمليات (TDABC) نظام

  .٤الوظائف على أساس دوري

بنية مجمعات التكلفـة ونمـاذج    في قدرته على التكييف مع التغيرات في(TDABC) يتفوق نظام 

معادالت الوقت في ربط المراحل  (TDABC)االستهالك، ويعود سبب هذه المرونة الستخدام نظام 

المختلفة من نظام التكاليف، وفي حال حدوث تغيير في كفاءة عمليات معينة فإن المعدالت المبنيـة  

أي تغير في الكفاءة ن وذلك أل ،التغييرعلى الوقت ال تتغير، بل إن التكلفة الموزعة هي من يصيبها 

                                                            
1 Tse  M. S. C., 2007 , Op. cit., p 185. 
2 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012,  Op. cit., p16. 
3 Dejnega O., 2011 ,''Method Time Driven Activity Based Costing – Literature Review", Journal of 
Applied Economic Sciences, Vol.6, Iss:1, No. 15, p 8. 
4 Stout D. E.& PropriJ.M.,2011 ,''Implementing Time-Driven Activity-Based Costing at a Medium-Sized 
Electronics Company '', Management  Accounting  Quarterly Spring 2011, Vol. 12, No3, P 3. 
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من الروابط األخرى بتغير الكفـاءة   أيسوف يعدل بالوقت المحدد لتنفيذ العملية، في حين لن يتأثر 

  تلك.

يعنـي إعـادة تحليـل     (RCA) أو (ABC) ن حدوث مثل هذه التغيرات في أنظمـة في المقابل فإ 

  .  ١مجمعات التكلفة المتأثرة بالتغيرات، وبالتالي بروز تكاليف قياس إضافية واحتمالية أخطاء أكثر

هو التخصيص الصحيح لتكاليف الطاقة غير المستغلة، (TDABC) هذا ويعتبر من أهم سمات نظام 

تجات، واألوامر، والعمالء)، حيث يمنع توزيع هذه التكاليف بشكل اعتباطي على أهداف التكلفة (المن

توزع تكاليف الطاقة غير المستغلة على الوحدة أو المستوى الـذي اتخـذ    (TDABC)فوفقاً لنظام 

  ود بتلك الموارد (غير المستغلة).قرار التزود بطاقة المورد غير المستغل، وطلب التز

تكـاليف   كاليف فترة، أوكت قائمة الدخلويمكن أن تصنف تكاليف طاقة الموارد غير المستغلة ضمن 

مرتبطة بعمالء معينين أو قطاعات محددة (قطاع التسوق مثالً)، أو مرتبطة بـأنواع محـددة مـن    

  .  ٢المنتجات

  

  

  

                                                            
1 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p29. 
2 Szychta A., 2010,''Time-Driven Activity-Based Costing in Service Industries '', Social Sciences / 
Socialiniai Mokslai, Nr.1 (67), pp. 54-55. 
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والذي يقوم على عاملين  ،بتكوين محرك التكلفة الموجه بالوقت(TDABC) وتتجسد آلية عمل نظام 

  وهما: (مقياسين) أساسيين يتم تقديرهما،

 .(الوحدة التنظيمية)تكلفة طاقة القسم معدل -١

   .(الوحدة التنظيمية)الطاقة المستخدمة بكل عملية منجزة ضمن القسم -٢

  .١و يمكن تقدير كال العاملين بسهولة وموضوعية

إن معدل تكلفة الطاقة يعني تكلفة الوحدة من الطاقة المتاحة (بالدقيقة على سبيل المثال)، وتحسب من 

تكاليف طاقة الموارد المتاحة إلنجاز أنشطة معينة في عمليات محـددة، علـى   خالل تقسيم إجمالي 

  ،٢الطاقة العملية لتلك الموارد المتاحة

  .}معدل تكلفة الطاقة = تكلفة الطاقة المتاحة /الطاقة العملية للموارد المتاحة{فيكون  

ف العمالـة، واإلشـراف،   وتشمل تكلفة طاقة الموارد المتاحة تكاليف جميع الموارد بما فيها تكـالي 

  .٣والحيازة، والمعدات، وتكاليف التقنيات المستخدمة في العمليات

  :للموارد المتاحة فتحدد بعدة طرق أما الطاقة العملية

فتبعاً للطريقة المبسطة تقدر الطاقة العملية للموارد المتاحة (عند المستوى المجمع للموارد) كنسـبة  

% ٨٥مئوية من طاقة الموارد النظرية، حيث تفترض _على سبيل المثال_ أن الطاقة العملية تمثـل  

                                                            
1 Kaplan  R.S. & Anderson S.R., 2007, “Time-driven Activity-based Costing: a Simpler and more 
Powerful Path to Higher Profits”, Harvard Business School Press, Boston, MA, P 10. 
2 Szychta A., 2010, Op. cit., p 53. 
3 Hajiha  Z.& Alishah S. S., 2011, Op. cit., P 58. 
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ة نظريـة) فـإن   / ساعة أسبوعياً (طاق٤٠مدة /من الطاقة النظرية، فإذا كانت آلة متاحة لالستخدام 

ض الطاقة النظرية بالطاقـة االحتياطيـة   يتخف يمكن/ ساعة أسبوعياً؛ أو ٣٤طاقتها العملية ستكون /

 أو بطاقة المواسم، بهدف الوصول إلى الطاقة العملية للموارد. ،(طاقة الطوارئ)

ترات سـابقة  من خالل مراجعة الطاقة المستفاد منها في فأيضاً  ويمكن تقدير الطاقة العملية للمورد

مماثلة، واختيار الفترة التي تتضمن العدد األكبر من األنشطة التي أنجزت دون حـدوث تـأخير أو   

  .١نقصان في الجودة أو استخدام لموارد إضافية

أو قطعة من  ،أو يتم تقدير الطاقة العملية للموارد بشكل مباشر، فبالنسبة لتقدير هذه الطاقة للموظف

د أيام عمل الموظفين واآلالت، وعدد الساعات أو الدقائق المتاحة للعمـل  المعدات يحسب متوسط عد

الفعلي بكل يوم، وذلك للموظفين أو المعدات بعد استبعاد أوقات الراحـة، والتـدريب، واالجتمـاع،    

ومن الجدير بالذكر أن حساب هـذه الطاقـة مـن غيـر      ؛والصيانة، واألوقات المستقطعة األخرى

الدقة، فوجود خطأ ذو نسبة مئوية صغيرة عند التقدير نادراً مـا يكـون    الضروري أن يكون مطلق

خطًأ خطيراً، أما األخطاء الجسيمة عند التقدير فإنها تكتشف فوراً من خالل ظهور الطاقة المقـدرة  

  بفائض أو عجز غير متوقعين.

زمة إلنجاز كل ، وهو الطاقة الال( TDABC)وفيما يخص العامل (المقياس) الثاني األساسي لنظام  

فيتم أخذ تقديرات فريق المنشأة حول الوقت الالزم إلنجاز  _في معظم الحاالت تكون الوقت_عملية 

كل من هذه األنشطة والعمليات، حيث يمكن وضع تقديرات الوقت إما من خالل المراقبة المباشـرة،  

                                                            
1 Szychta A., 2010, Op. cit., p 53. 



- ٧١ - 
 

فإن الدقة المطلقة ال تعتبر أمراً جوهرياً عنـد   ،أو المقابلة، وكما هو الحال عند تقدير الطاقة العملية

  .١ل تكفي الدقة التقريبية لذلكوضع تقديرات الوقت الالزم إلنجاز األنشطة، ب

ويلي عملية تقدير العاملين الرئيسيين حساب معدل محرك التكلفة، وذلك من خالل ضـرب معـدل   

معـدالت لحسـاب تكـاليف األنشـطة     تكلفة الطاقة بالوقت الالزم إلنجاز النشاط، وتستخدم هذه ال

 .٢والعمليات المنجزة عند تصنيع المنتجات، وتأدية الخدمات خالل فترة محددة

ألي منشأة من المهم األخذ بعين االعتبار المستوى الذي يتم حساب ( TDABC) وعند تصميم نظام 

للمنشـأة (األقسـام)   معدالت االستفادة من الطاقة عنده، فهي تنجز على مستوى الوحدات التنظيمية 

عندما تكون بنية الموارد المتاحة لجميع األنشطة ضمن الوحدة (القسم) هـي بنيـة بسـيطة (غيـر     

متنوعة)، أما إذا كانت بنية الموارد تتنوع تبعاً ألنشطة أو إجراءات محددة فإن معدالت االستفادة من  

  م.الطاقة يجب أن تحدد على مستوى العمليات التي تجري ضمن األقسا

،  / A /فعلى سبيل المثال إذا كان هناك مجموعة من اآلالت في قسم اإلنتاج تستخدم إلنتاج المنـتج 

، فإن معدالت الطاقة يجب أن تحسـب بشـكل   / C /و  / B / وباقي اآلالت تستخدم إلنتاج المنتجات

  ، وبشكل منفصل ألنواع المنتجات األخرى./ A /منفصل لعملية تصنيع المنتج 

، تحسن أيضاً تفصيل العمليات ضمن القسم إذا كانت تقاس هذه العمليات بمقاييس مختلفـة ومن المس

فعلى سبيل المثال إذا تم تحديد عمليتين في قسم التخزين هما عملية تخزين الصناديق وعملية معالجة  

إذ أن  الصناديق، فيجب استخدام مقاييس مختلفة لقياس طاقة الموارد المتاحة إلنجاز هذه العمليـات، 

                                                            
1 Kaplan  R.S. & Anderson S.R., 2007, Op. cit., pp. 10-11. 
2 Szychta A., 2010, Op. cit., p 54. 
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طاقة العملية األولى تقاس بالمتر المربع، في حين يعتبر الوقت المتاح للعاملين في المخزن من أجل 

معالجة الصناديق هو المقياس المناسب للعملية الثانية؛ ويتيح هذا الحل إمكانية تخصيص أكثر دقـة  

باسـتخدام  (TDABC) لتكاليف التخزين على المنتجات الجاهزة أو البضائع، حيث يسـمح نظـام   

  .١محركي تكلفة للنشاط الواحد

بسهولة بهدف عكس التغيرات الحاصلة في ظروف التشغيل لـدى   (TDABC)يمكن تحديث نظام 

المنشأة، حيث ال يستلزم ذلك إعادة المقابالت الشخصية عند إضافة بعض األنشطة الجديدة إلى أحـد  

  لكل نشاط جديد تم تعريفه. األقسام، بل ببساطة يتم تقدير وحدات الوقت الالزمة

وفي حال كان التحديث يطال معدالت محركات التكلفة فيجري التحديث ببساطة أيضـاً، حيـث أن   

  :هناك عامالن فقط يسببان تغير معدل محرك التكلفة

هو تغير في تكلفة (سعر) المورد المتاح، والذي يؤثر على معدل تكلفة الطاقة، ولمعالجة ذلك  األول

  يتم تعديل معدل تكلفة الطاقة.  

مع هذه الحالة بتعـديل تقـديرات    (TDABC)الثاني هو التغير في كفاءة النشاط، ويتعامل نظام و

  وحدة الوقت ليعكس التطور الجاري في العمليات.

يتم تطويره بناء على تغير األحداث أكثر منه بمرور (TDABC) يمكن القول إن نظام ونتيجة لذلك 

  .٢الزمن

                                                            
1 Szychta A., 2010, Op. cit., p 55. 
2 Kaplan  R.S. & Anderson S.R., 2007, Op. cit., pp. 15-16. 
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  :١لعدة أسباب أهمها  (ABC)يبسط نظام(TDABC) مما تقدم نجد إن نظام

 .تاختزال عدد األنشطة، وإجراء التحليل على مستوى األقسام أو العمليا -١

 محدودية الحاجة لتجميع البيانات.   -٢

 األنواع المختلفة من المحركات بنوع واحد هو محرك الوقت.  التعبير عن -٣

عند تحليل األنشطة إلى مهام بهدف جعل القياس أكثـر   ،استخدام معادالت الوقت لقياس التكاليف -٤

 دقة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Wegmann G., 2009, Op. cit., p. 16. 
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  :(TDABC)مقومات نظام  ٢_٢_٢

على مجموعة من المفاهيم تتمثل بالتكلفة علـى أسـاس النشـاط،     (TDABC)تشتمل فلسفة نظام 

  :١ومحركات الوقت، ومعادالت الوقت، وفيما يلي استعراض لتلك المفاهيم واألنشطة،

 مفهوم التكلفة على أساس النشاط: ١_٢_٢_٢

كاملة مجموعة من اإلجراءات المحاسبية المترابطة والمتفلسفة التكلفة على أساس النشاط بأنها  عرفت

الهادفة إلى قياس هيكل وربحية المنتج أو الخدمة التي تقدمها المنشأة من خالل تجزئـة األداء إلـى   

مجموعة من األنشطة وتحديد تكلفة كل نشاط، ثم تحميل تكلفة هذه األنشطة على المنتج أو الخدمـة  

  .٢وفقاً لمحركات تكلفة مناسبة

فعرفه بأنه النظام الذي يقوم بتنقيح نظام التكلفة بالتركيز على األنشطة كأهداف   "Horngren"أما 

  .٣تكلفة أساسية

 مفهوم األنشطة: ٢_٢_٢_٢

يعرف النشاط بأنه واجب محدد أو عمل من إنتاج تم إنجازه، ويمكن أن يكون النشاط عمالً مفـرداً،  

  .٤أو مجموعة من عدة أعمال

                                                            
 لدى األرباح توزيع على سياسة وأثره (TDABC) بالوقت الموجهة األنشطة أساس على التكاليف نظام ،"٢٠١٣هيثم، غبن،  أبو إسماعيل ١

غزة، فلسطين، "، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، فلسطين بورصة في المدرجة العامة المساهمة شركات
  .٥٣ص 

 .٤٨، صمرجع سابق ،٢٠٠٥، إبراهيم أمير، المسحال ٢
  .٤٣، صمرجع سابق، ٢٠٠٩هديب، عمر محمد،  ٣

4 Blocher E. J., Stout D. E., Cokins G., & Chen K. H., 2008, Op. cit., p122. 
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يعرفه آخـرون  في حين ، ١العمليات التي تقوم بإنجاز عمل محدد بأنه مجموعة منالبعض  ويعرفه

بأنه أي حدث أو عملية تتسبب في نشاط أو وجود تكاليف في المنشأة، مثل إعـداد اآلالت، طلبـات   

  .٢الشراء، فحص الجودة، الصيانة ............الخ

 محركات التكلفة الوقتية: ٣_٢_٢_٢

، ويعرف أيضاً بأنه الحدث أو الفعل ٣محرك التكلفة هو العامل الذي يسبب أو يتصل بصرف التكلفة

الذي يسبب الحاجة لوجود النشاط الذي يستهلك بدوره الموارد، بمعنى أن محرك التكلفة هو المتغير 

  .٤الذي يسبب حدوث التكلفة

، وتأخـذ  ٥أما محركات الوقت فهي متغيرات أو خصائص تحدد الوقت المطلوب ألداء نشـاط مـا  

  :٦المتغيرات المحركة للوقت ثالثة أشكال هي

 مثل الوزن والمسافة بالكيلو متر. ،متغير محرك للوقت مستمر  -  أ

 مثل عدد األوامر، عدد خطوط اإلنتاج.   ،متغير محرك للوقت منفصل  -  ب

شكل مؤشرات أو متغيرات تأخذ صورة صفر أو واحد، مثـل نـوع   متغير محرك للوقت في   -  ت

العميل (قديم _ جديد) ونوع األمر (عادي _ عاجل)، وتمتـاز محركـات الوقـت ضـمن نظـام      

(TDABC) .بكثرة المتغيرات المحركة للوقت في المعادلة الوقتية الواحدة  
                                                            

  .٧٢ ، صمرجع سابق ،٢٠٠٠، محمد الرزاق عبد، قاسم ١
  .٦١، صمرجع سابق ،٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين،  ٢

3 Blocher E. J., Stout D. E., Cokins G., & Chen K. H., 2008, Op. cit., p122 
    .٦٢مرجع سابق، ص ،٢٠٠٤بخاري، نجالء محمد أمين، ٤ 
 على حالة دراسة: بالوقت الموجه النشاط أساس منهج التكلفة على باستخدام العميل ربحية تحليل، " ٢٠١٢عبد اللطيف، د. محمد يس،  ٥

  .١٩، ص٧٠"، مجلة المحاسبون، العدد بالمملكة الكبرى الفنادق أحد
  .٥٤- ٥٣ص ص ،، مرجع سابق٢٠١٣ ،غبن، هيثم أبو إسماعيل ٦
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 معادالت الوقت: ٤_٢_٢_٢

لوقت المعياري الالزم إلنجـاز األنشـطة المختلفـة،    هي معادالت خطية بسيطة تتضمن كالً من ا

  .١والكميات اإلضافية من الوقت، اعتماداً على سمات وخصائص النشاط

  .٢تستخدم هذه المعادالت للتعبير عن وقت إنجاز النشاط أو الحدث باستخدام محركات الوقت

، وهـي  (TDABC)نظـام  تعتبر المعادالت الوقتية العنصر الرئيسي في عملية تحديد التكلفة وفق 

التي تعطي ميزة الدقة واختزال التعقيد لهذا النظام، وتمنح اإلدارة القدرة على تمييز الوقت المستهلك 

ض الوقت المستهلك من تلك األنشطة لحده األدنـى  خفمن قبل األنشطة، وإجراء القياسات الالزمة ل

  .٣بهدف الوصول إلى تخفيض التكلفة النهائية

  المعادالت الوقتية: بناء

عند إنشاء المعادلة الوقتية لعملية ما، يكون من الضروري تحديد األنشطة األساسية في تلك العملية، 

وتحديد جميع المتغيرات الرئيسية في تلك األنشطة وجميع العوامل المؤثرة بتلك المتغيرات، وذلـك  

اسية بشكل رئيسي، وللمتغيرات الخاصة من أجل تقدير الوقت المعياري الالزم إلنجاز األنشطة األس

  .٤بها من خالل إضافة الوقت الالزم إلنجاز األنشطة اإلضافية

  

                                                            
1 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010, Op. cit., P 505. 

  .٥٤ص  ،، مرجع سابق٢٠١٣ ،غبن، هيثم أبو إسماعيل ٢
3 Hajiha  Z.& Alishah S. S., 2011, Op. cit., P 63. 
4 Szychta A., 2010, Op. cit., P 57. 
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وعند البناء الفعلي للمعادلة الوقتية فإن المنشآت ذات العمليات المخططـة مسـبقاً تسـتطيع بنـاء     

البـدء بمسـتوى    المعادالت الوقتية بشكل مباشر، أما المنشآت التي ال تملك خريطة عمليات فيمكنها

  في المعادلة الوقتية:  β0ويدعى هذا الوقتدير الحد األدنى إلنجاز العملية، أبسط عن طريق تق

  β0العملية األساسي  =   قت و

ومن ثم يضاف العامل الرئيسي الذي يزيد وقت العملية األساسي، على سبيل المثال: إذا كان الوقت 

األساسي لتوضيب عنصر في المستودع يستغرق دقيقتين، والوقت اإلضافي يستخدم لتوضيب كميـة  

هو عـدد العناصـر     X1يساوي وقت توضيب العنصر، و  β1العناصر ضمن شحنة معينة بحيث 

  ي الشحنة فتكون المعادلة الوقتية:الموضبة ف

   X1      *    β1 + β0وقت العملية    =                         

  ( عدد العناصر الموضبة ).  2  + 0.5  * =                                         

المنخفضـة أو  ومن الجدير بالذكر أن محركاً واحداً يعتبر كافيـاً بالنسـبة للعمليـات ذات التكلفـة     

المتغيرات المنخفضة، أما بالنسبة للعمليات ذات التكلفة العالية والتي تحوي متغيرات كثيـرة، فـإن   

  .  ١معادلة الوقت يتم توسيعها بعدد محركات يتناسب مع هذه العمليات ومتغيراتها

  

  

  

  

                                                            
1 Kaplan  R.S. & Anderson  S.R., 2007, Op. cit., P 34. 

  



- ٧٨ - 
 

  :   ١فيكون الشكل العام للمعادلة الوقتية

t E,A = β0 + β1 * X1 + β2 * X2 ……….+ βP * XP                                      
  : حيث

t E,A          الوقت الالزم إلنجاز الحدثE    من النشاطA   

β0            الوقت األساسي (الثابت) للنشاطA  

β1            الوقت المستهلك لوحدة واحدة من محرك الوقتX1 

X1            ،محرك الوقت األول X2 ....،محرك الوقت الثاني XP   محرك الوقتp   

P             عدد محركات الوقت التي تحدد الزمن الالزم إلنجاز النشاطA   

  =  A t E,A  *  C iفي النشاط   Eوتكون تكلفة الحدث 

  : حيث

 t E,A الوقت المستهلك من قبل الحدث  :E    في النشاطA    

C i  :   معدل تكلفة الطاقة الخاص بمجموعة المواردi    أي تكلفة وحدة الوقت الخاصـة بمجموعـة)

  ) iالموارد 

  ومن ثم يتم تجميع تكاليف األنشطة للحصول على تكلفة النشاط موضوع القياس.

  

  

  

                                                            
 1 Dejnega O., 2011, Op. cit., P 9. 
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  :١وينصح بإتباع تسلسل الخطوات التالية عند تقدير المعادالت الوقتية

بالعمليات التي تستهلك معظم الوقـت   (TDABC)البدء بالعمليات األكثر تكلفة، حيث يبدأ نظام  -١

 وتحدث أكبر تكلفة. 

  تحديد نطاق العملية بحيث يتوضح الحدث الذي يبدأ ( يفتتح ) العملية ومتى تنتهي تلك العملية.  -٢

األكثر تأثيراً واألكثـر   ديد العواملالرئيسية، حيث يتم ضمن كل نشاط تحتحديد محركات الوقت  -٣

 أهمية والتي تستهلك طاقة المورد.

استخدام المحركات المتاحة والمعدة مسبقاً للمتغيرات ضمن المنشأة، فمن غير الضروري تبنـي   -٤

بالبيانات، بل يمكن االعتمـاد علـى وسـائل     (TDABC)أنظمة بيانات حديثة بغية تغذية نظام 

ال تـؤمن البيانـات الضـرورية    هذه الوسائل ات، إال إذا كانت المنشأة المعدة مسبقاً لتوفير البيان

 لنظام التكاليف فيمكن حينها االستعانة بأنظمة البيانات الحديثة.  

البدء بتركيب المعادلة الوقتية بالشكل البسيط، حيث يستخدم محرك وقـت لمتغيـر واحـد فـي      -٥

خذ بعين االعتبار عندئـذ مـاهي   وإذا كان هناك حاجة لدقة أكبر في عملية القياس فيؤ ،المعادلة

 البيانات المتاحة لزيادة الدقة.

 العمل مع طاقم العمال في القطاع التشغيلي من أجل بناء وتنفيذ نموذج المعادلة. -٦

  

  

  

                                                            
1 Kaplan  R.S. & Anderson  S.R., 2007, Op. cit., P 35. 
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  :(TDABC)خطوات تطبيق نظام  ٣_٢_٢

من خالل إتباع سلسلة من الخطوات تؤدي إلـى تحقيـق    (TDABC)يجري التطبيق العملي لنظام 

  عوامله الرئيسية، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

 :ل تكلفة الطاقة لكل مجموعة مواردتحديد معد  -  أ

 تحديد مجموع الموارد التي تنجز األنشطة. -١

ويتم الحصول على تكاليف هذه المجموعـات   ،١حصر تكاليف كل مجموعة من الموارد -٢

 .٢عادة من ميزان المراجعة لدى المنشأة

 .  ١، (غالباً الطاقة الزمنية العملية)٣تقدير الطاقة العملية لكل مجموعة موارد -٣

 .٢حساب معدالت تكلفة الطاقة لكل مجموعة موارد على حدة -٤

 :١رية (معادلة الوقت)تقدير الوقت الالزم للمتغيرات المطلوبة في األنشطة الجا   -  ب

 .٢تحليل العمليات ضمن األقسام إلى أنشطة -١

، وعندما ١تحديد العوامل التي تؤثر على مدة الوقت للنشاط بشكل مالئم (محرك الوقت) -٢

متغيرات) مختلفة، فإن كل منهـا يمتلـك   نشطة متجانسة وتحتوي على مهام (التكون األ

 .٤محركه الخاص به

                                                            
1 Dejnega O., 2011, Op. cit., P 9. 
2 Öker F.& AdıgüzelH., 2010,''Time-Driven Activity-Based Costing: An Implementation in a 
Manufacturing Company '', jcaf. 2010 Nov-Dec, P 77. 
3 Everaert P., et al., 2008,"Cost modeling in logistics using time-driven ABC: Experiences from a 
wholesaler", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 38,Iss: 3, P 175. 
4 Ibid, P 181. 
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إعداد معادلة الوقت، والتي تعبر عن اعتماد الوقت الجاري للنشاط على جميع العوامـل   -٣

) المستهلك هو أوقات جميع المهام (المتغيراتوقيمة تلك العوامل، فيكون إجمالي الوقت 

 .١ضمن النشاط

  :٢حساب إجمالي تكاليف الموارد المطلوبة من قبل أهداف التكلفة  -ج

وارد بإجمـالي الطاقـة المسـتهلكة    لفة الطاقة لكل مجموعة ممن خالل ضرب معدالت تك 

  .  ١الوقت المستهلك) من قبل أهداف التكلفة عند مرورها بمتغيرات العمليات الجارية(

  وكيفية توزيع التكاليف من خالل تطبيقه. (TDABC)) آلية عمل نظام ٥ويظهر الشكل رقم (

فـي المنشـآت الصـناعية     (TDABC)سبق يرى الباحث أن متطلبات تبني نظـام   وبناء على ما

  السورية وغير السورية تتجسد في النواحي التالية:  

وجود جهاز محاسبي مستقل ضمن المنشأة، يمتلك العاملون فيه مؤهالت علمية تمكنهم مـن   -١

  .(TDABC)فهم تطبيق نظام 

مين على تحديد آلية اإلنتاج بدرجة جيـدة مـن   تمتع كل من رؤساء األقسام اإلنتاجية والقائ -٢

الخبرة والكفاءة، وقابليتهم للتواصل والتعاون مع القسم المالي في المنشأة، من أجـل تقـديم   

 .(TDABC)المعلومات الالزمة لتطبيق 

 أو أي نظام أتمتة مبسط لدى المنشأة يسهل عملية تطبيق نظام (ERP)إن توفر نظام بيانات  -٣

(TDABC) وجود تخطيط مسبق للعمليات يؤمنه نظـام  ل نتيجةً وذلك ،بيربشكل ك(ERP) 

   .ضمن تلك المنشأة

                                                            
1 Dejnega O., 2011, Op. cit., P 9.                                                                                                                            
2 Öker F.& AdıgüzelH., 2010, Op. cit., P 77. 
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  Szychta,  2010,  p 54  المصدر: 

  ) _٥_ الشكل رقم (

  _ (TDABC)_ ويظهر آلية عمل نظام 

الطاقة العملیة للموارد المتاحة في 
 الوحدة التنظیمیة (القسم)=

 وقت العمل أو االنتاج في القسم
(H) 

( / ) 
تكلفة الطاقة 
 المتاحة
(Ko) 

 وحدة الوقت للنشاط
hi 

 

تكلفة طاقة القسم معدل  
(Ci) 

h1 h2 h3 hn 

(*) 

(=) 

K1 K2 K3 Kn لنشاطا معدل تكلفة محرك 
ki 

(*) 

x1 X2 X3 xn لنشاطعدد مرات ا 
xi 

 لنشاطاجمالي تكاليف ا
ki 

(=) 
K1 K2 K3 Kn 

 االقتصادیة الموارد ٤المورد  ١ المورد ٢المورد  ٣المورد   n المورد  

(عمالة، أصول 
 ثابتة،....وخدمات )
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   (TDABC): مزايا نظام ٤_٢_٢

فهـو ال يحتـاج إلـى     ،ذو منهجية واضحة وبسيطة وسهلة االستخدام(TDABC) نظام  يعتبر  .١

دراسة أكاديمية مفصلة لفهم آلية عمله وتطبيقه، وال إلى أشخاص ذوي مهارة عالية في عمليـة  

، كما يختزل الحاجة الستهالك الوقت في المقابالت واالسـتبيانات فـي إطـار    ١توزيع التكاليف

أن يعد بنـاء  حيث يمكن  ،تحديد مجمعات الموارد، ألنه يعتمد على تقديرات وقت بسيطة عملية

، إضافة الحتوائه على مجموعات موارد أقل وبالتـالي عـدد   ٢ى مراقبة مباشرة للعمليات فقطعل

، كما تمنح آلية تقسيمه المهـام  ٣أنشطة أقل، مما يجعل تطبيقه أسهل ويختزل من أخطاء القياس

 .٤إلى أنشطة ومن ثم تحليلها القياس دقة أكبر

زمة، سامحاً بذلك للمنشأة بموازنة الطاقة الالزمة للتعامل مع بالموارد الال(TDABC) نظام  يتنبأ .٢

 .٥المخطط ضمن الخطط االستراتيجية الطلب المقدر على الموارد وحجم اإلنتاج

كثيرة لتصميم نظام تكلفة في البيئات ذات األنشطة المعقدة، مثل  فرصاً (TDABC)يؤمن نظام  .٣

، إذ تعتبـر المحاسـبة   ٦المنشآت اللوجستية وشركات التوزيع والمستشفيات، والمنشآت الخدمية

(حيث التنوع فـي   دقيقة بالنسبة لهذه المنشآت ذات البنية المعقدة (TDABC)القائمة على نظام 

من خالل استخدام المعادالت الوقتية التي تعكس بدقة الوقت الـداخل  العمليات التشغيلية)، وذلك 

  .٢)عمليات الجزئية (تفصيل العملياتفي ال
                                                            

1 Bruggeman W., 2010 ,'' Full Economic Costing using Time-Driven Activity Based Costing'', B&M 
Consulting, p18. 
2 Stout D. E.& PropriJ.M., 2011, Op. cit., P2. 
3 Gervais M., Levant Y.& Ducrocq C., 2010,''Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC): An Initial  
Appraisal through a Longitudinal Case Study'', JAMAR Journal, Vol.8,No 2 , p2. 
4 Wegmann G., 2009, Op. cit., p16. 
5 Kaplan  R.S.& Anderson S.R., 2007,"The Speed-Reading Organization”, business finance, June, p41. 
6 Everaert P., et al., 2008, Op. cit. , p176. 
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مع نظرية القيود، نظراً العتماده على قياس استهالك الوقـت  (TDABC) يتماشى تطبيق نظام  .٤

  .١الداخلي ضمن المنشأة

قياساً دقيقاً للتكلفة االستراتيجية وللربحية؛ وحيث أنه يركز على استخدام   (TDABC)يقدم نظام .٥

ـَّعة من قبله يمكن استخدامها ألهداف التخطيط، وإعداد موازنـة   الموارد فإن المعلومات المجم

حيث يربط بين الخطط االستراتيجية للمستويات العليا،  ،من نوع جديد قائمة على تحليل الموارد

، ويعتبر في نفس الوقت أداة جيدة لتصـميم  ٢الموارد في األقسام الخدمية والتشغيلية وبين موازنة

بل تمتد إلى وسائل تحديد ربحية  ،استراتيجية منافسة جديدة ال تقتصر على سلسلة التوريد فحسب

 .٣العمالء واألسواق الجديدة المحتملة

ي صـورة جليـة إلدارة   ، فيعط٤بسهولة ووضوح آلية عمل التكاليف (TDABC)يشرح نظام  .٦

وإظهـار   ،.........الخر الجهد الالزم لكل منتج، وزبـون، المنشأة عن التكاليف من خالل إظها

 .  ٥الروابط بين التكاليف واألنشطة، ومخرجاتها وخصوصاً عند استخدام التكلفة كأساس للتسعير

التفاعل بين محركات الوقت، ويكشف العمليات التي ال تضيف قيمـة   (TDABC)يحترم نظام  .٧

 .٣من خالل تتبع التكاليف وإحداث التغير في اإلنتاج

، ويمـنح القـدرة   ٦ة عن طريق المعادالت الوقتيةيدخل األنشطة غير المعيارية في حساب التكلف .٨

د كافـة (المنـتج، الزبـون،    على التحكم بدقة بالتكاليف والربحية الناتجة عنها على صعيد األبعا

                                                            
1 Wegmann G., 2009, Op. cit., p17. 
2 Kaplan  R.S.& Anderson S.R., 2007,  June,  Op. cit., p41. 
3 Dejnega O., 2011, Op. cit., p9. 
4 Bruggeman W., 2010, Op. cit., p18. 
5 Max M., 2007 ,''Leveraging Process Documentation for Time-Driven Activity Based Costing", Journal 
Of Performance Management, Vol. 20, No. 3, p21. 
6 Szychta A., 2010,  Op. cit., p 57. 
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من خالل حساب التكاليف عند أدنى المستويات، مما يسهل عملية تحليل سـلوك   ،).........،الخ

 .١وآلية الربحية الخاصة بها ،يفتلك التكال

لتعبيـر عنهـا بوحـدات مـن     تمثيالً أكثر دقة عن الطاقة من خالل ا (TDABC)يعطي نظام  .٩

، ويعمل على حساب تكـاليف الطاقـة   موارد غير المستغلةى طاقة ال، ويسلط الضوء عل٢الزمن

الزائدة بدقة وعزلها عن تكاليف أهداف التكلفة بهدف إدارة تلك الطاقة، فهـو يخصـص فقـط    

، وال يوزع تكلفة الطاقة غير المسـتغلة  ) الذي تم إنفاقه على المخرجاتتكاليف الوقت (أو الجهد

 .١ح  وواضح ألهداف إدارية(الزائدة)، بل يتم التقرير عنها بشكل صري

 بشكل جيد مع البيانات المتاحة من أنظمة إدارة مـوارد المشـروع   (TDABC)يتكامل نظام  .١٠

(ERP) وإدارة عالقات الزبائن ،(CRM)  وهذا يجعل النظام أكثر ديناميكية وأقل اعتماداً على ،

 .٣األشخاص

، فهو يستطيع بسهولة ٤التشغيليةطية أحدث العمليات شهرياً لتغ (TDABC)يمكن تطوير نظام  .١١

مـن خـالل    ،احتواء تغيرات الطلب المؤقتة التي تنشأ نتيجة أنواع جديدة أو تقلبات العمليـات 

، وتزداد سـهولة  ٥ب إعادة هيكلة النظام بأكملهتقديرات وقت بسيطة لألنشطة الجديدة، وال يتطل

 .٢ (ERP)تحديث وصيانة هذا النظام بمساعدة أنظمة

  

                                                            
1 Max M., 2007, Op. cit., pp. 21-22.                                                                                                                     
2 Stout D. E.& PropriJ.M., 2011, Op. cit., P3. 
3 Kaplan, R.S. & Anderson, S.R., 2007, Op. cit., P18. 
4 Antić  L.& Georgijevski M. Z., 2010, Op. cit., P 506. 
5 Hajiha  Z.& Alishah S. S., 2011, Op. cit., P 58. 
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  :(TDABC)قادات نظام انت ٥_٢_٢

لبعض االنتقادات من قبل الباحثين،  (TDABC)كحال جميع أنظمة قياس التكاليف فقد تعرض نظام 

  :لسابقة، ونذكر من هذه االنتقاداتوإن كانت وتيرة هذه االنتقادات أقل مما تعرضت له األنظمة ا

تمثـل   (TDABC)ألول مرة) لنظـام  ات تفصيلية عند التطبيق األولي (إن الحاجة لمعلوم -١

في المنشأة محل التطبيق، مما يتطلب تسـجيل   (ERP)خاصة عند عدم توفر نظام  ،مشكلة

ألول مرة، ويجعل التأسيس مكلفاً نوعاً  (TDABC)بيانات تفصيلية كثيرة عند تطبيق نظام 

وتحديـد   ،لهـا  وتقدير الوقت الالزم ،، فيتطلب أحياناً تصنيف األنشطة١ما ومستهلكاً للوقت

أياماً وأحياناً أسابيع، إذ يعتمد ذلك على مدى التعقيد في  ،محركات تكلفة الوقت الخاصة بها

 .٢المنشاًة

على تجميع الموارد بنوعيها القابل للتوجيه بالوقت والغيـر قابـل    (TDABC)يعمل نظام  -٢

وقد يولد تنوع هذه الموارد واختالفها عدم دقـة فـي تحديـد     ،لذلك ضمن مجمعات واحدة

 .٣التكاليف، وتتعاظم هذه المشكلة في حال كانت تكاليف الموارد غير الموجهة بالوقت كبيرة

، ويهمل الطبيعة الثابتة ٤جميع التكاليف التشغيلية على أنها متغيرة (TDABC)يعالج نظام  -٣

لحاجة لتوزيع تلك التكاليف على إجمالي الوقـت  وا ،(القسم الثابت) للمصاريف المخصصة

 .  ٢المتاح

                                                            
1 Öker F.& AdıgüzelH., 2010, Op. cit., P-91. 
2 Cleland K. N., 2004, '' Limitations of Time-Driven Activity Based Costing, from a Contribution Based 
Activity™ perspective", CIMA –2004 Sep., P 8. 
3 Lelkes A. M. T., 2009, Op. cit., pp. 28-29. 
4 Cleland K. N., 2004, Op. cit., P 1. 
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أنها تبنى علـى حكـم   (TDABC) يعاب على عملية التقدير للوقت المعتمدة من قبل نظام  -٤

 .١شخصي

يحوف عملية التقدير الكثير من التحفظ، فالخلل في دقيقـة واحـدة فـي الوقـت المقـدر       -٥

ذا ، ال سـيما إ ١رافات كبيرة في النتائجيمكن أن يؤدي إلى انح ،والمضروب بآالف العمليات

كانت التقديرات اعتباطية إلى حد كبير، مما يولد معلومات غير دقيقة عن تكـاليف المنـتج   

 .٢والربحية

، وإنما يعتريهـا بعـض المشـاكل    ٣ليس من الضروري أن تكون عملية قياس الوقت سهلة -٦

 .   ٢بالتقلب وعدم االنتظاموخصوصاً في األنشطة الخدمية، حيث تتصف هذه األنشطة 

 .  ١ئم ألعمال التفكير اإلبداعيغير مال  (TDABC)يعتبر نظام -٧

ال يمثل نظاماً جديداً وإنما هو عبارة فقط عن تطـوير   (TDABC)يدعي البعض أن نظام  -٨

 .  ١التقليدي (ABC)لنظام 

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Dejnega O., 2011, Op. cit., P 8. 
2 Szychta A., 2010, Op. cit., pp. 58-59. 
3 Gervais M., Levant Y.& Ducrocq C., 2010, Op. cit., P 3. 
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  :(ABC)و  (TDABC)أوجه االختالف بين نظامي  ٦_٢_٢

بشكل يهدف إلى تبسيط تطبيق وصيانة أنظمـة إدارة التكـاليف،    (TDABC)جرى تصميم نظام 

اء هذا النظام على فتم بن ،١(ABC) ويركز على الصعوبات التي واجهت اإلدارات عند تطبيق نظام

، األمر الذي أفرز العديد من نقاط االختالف والتباين بين هذين ٢التقليدي (ABC)نقاط ضعف نظام 

  رزها:  النظامين، نذكر أب

، فليس هناك مـن  (ABC)بسهولة تطبيقه وتحديثه مقارنةً بنظام  (TDABC)يمتاز نظام  )١

، أو ضرورة لمقابلة ٣إلى إنشاء مجمعات تكلفة لألنشطة (TDABC)حاجة عند تطبيق نظام 

كما هو الحـال   ،٤الموظفين وإجراء استبيانات من أجل توزيع تكاليف الموارد على األنشطة

 .(ABC)في نظام 

مرحلتين لتوزيع التكاليف، بل يعتمد على المعادالت الوقتيـة   (TDABC)ال يتضمن نظام  )٢

الـذي يعتمـد فـي توزيعـه      (ABC)إلنجاز ذلك ضمن مرحلة واحدة، مخالفاً بذلك نظام 

 .٥للتكاليف على مرحلتين

 ،، وتحديثه عند ظهور أحداث جديدة في ظروف المنشأة(ABC)تستهلك عملية تطبيق نظام  )٣

 .٢وتحديثه (TDABC)أكثر بكثير مما يستهلكه تطبيق نظام  وقتاً

                                                            
1 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., P. 42. 
2 Dejnega O., 2011, Op. cit., P. 10. 
3 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., pp. 27-28. 
4 Lelkes A. M. T., 2009, Op. cit., p 10. 
5 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., p 16. 
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وتحديثه أعلى بكثيـر ممـا هـي عليـه فـي نظـام        (ABC)تعتبر تكاليف تطبيق نظام  )٤

(TDABC)١. 

، ال توزع جميع تكـاليف المـوارد علـى المنتجـات فـي نظـام       (ABC)بخالف نظام  )٥

(TDABC)ستغلة والسيطرة عليهـا،  ، مما يمنح األخير القدرة على تحديد الطاقة غير الم٢

 .١عن ذلك(ABC)في حين يعجز نظام 

بشكل  ،من خالل محاكاته الفعلية، على التنوع والتعقيد في المنشأة (TDABC)يسيطر نظام  )٦

 .٣، ودون الحاجة الستخدام بيانات أكثر(ABC)أفضل من نظام 

، في حـين  (ABC)تبنى محركات التكلفة لألنشطة وللموارد على األساس الكمي في نظام  )٧

 .٤(TDABC)استبدلت بمحركات تكلفة مبنية على أساس استهالك الوقت في نظام 

باستخدام محرك تكلفة واحـد لكـل نشـاط، بينمـا ال يقيـد نظـام        (ABC)يسمح نظام  )٨

(TDABC) ١بعدد معين من المحركات للنشاط الواحد  . 

ة بكل نشاط من في عملية توزيع التكاليف جميع التفاصيل الخاص (TDABC)يغطي نظام  )٩

بكامل تفاصيل النشاط التي تـؤثر فـي    (ABC)خالل المعادلة الوقتية، بينما ال يحيط نظام 

  .١(ABC)أكثر دقة من نظام  (TDABC)التكاليف، األمر الذي يجعل نظام 

  

  

  

                                                            
1 Dejnega O., 2011 Op. cit., P. 10.                                                                                                                                       
2 Tse  M. S. C., 2007, Op. cit., P. 186. 
3 Lelkes A. M. T., 2009, Op. cit., p 11. 
4 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., P. 42. 
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  :  (RCA)و  (TDABC)أوجه االختالف بين نظامي ٧_٢_٢

همـا اللـذان    (RCA) و  (TDABC)نظـامي من بين جميع أنظمة محاسبة التكاليف الحديثة فإن 

تعرضا لموضوع الطاقة غير المستغلة، فضالً عن كونهما أحدث أنظمة محاسبة التكـاليف وأقلهـا   

  عرضة لالنتقاد، وفيما يلي نستعرض أهم نقاط التباين بينهما:

، في حين يكون من غير الملـزم   (ERP)وجود أنظمة المعلومات  (RCA)يتطلب تطبيق نظام -١

 .١الذي يعتبر مستقالً من هذه الناحية (TDABC)وجود هذه األنظمة عند تطبيق نظام 

على أساس التكلفة، بينما تنظم على أسـاس   (TDABC)يتم تنظيم مجمعات الموارد في نظام  -٢

 .١(RCA)التكنولوجيا في نظام 

 (TDABC)والمتغيرة، في حين يتعامل نظـام  بين نوعي التكاليف الثابتة  (RCA)يميز نظام  -٣

 .١مع جميع التكاليف على أنها متغيرة

تكاليف الموارد على أهداف التكلفة تبعاً ألساس النشاط، في حين يقوم  (TDABC)يوزع نظام  -٤

 .١بهذا التوزيع على أساس النشاط أو على أساس الحجم (RCA) نظام

لتوزيع التكاليف ضمن مرحلة واحـدة، بينمـا    على المعادالت الوقتية (TDABC)يعتمد نظام  -٥

  .  ٢(RCA) توزع التكاليف على مرحلتين من خالل نظام

  

 

                                                            
1 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., P. 45. 
2 Balakrishnan R., Labro E. & Sivaramakrishnan K., 2012, Op. cit., P. 16. 
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١_٣_٢ ة:ــممقد  

، ١%٩٠على معلومات محاسبية بنسبة  تعتمد اإلدارة في إنجازها للقرارات وأدائها للوظائف اإلدارية

هذه المعلومات األسـاس الـذي    تمثل في المنشأة، إذ تكاليفبمحاسبة ال المتعلقة وخاصةً المعلومات

لـذلك يعتبـر نظـام محاسـبة     ، القراراتتبنى عليه مفاهيم المحاسبة اإلدارية المستخدمة في اتخاذ 

يشكل مصدراً هاماً من مصادر المعلومات  ، كونه٢التكاليف األداة األكثر أهمية في توجيه القرارات

أسعار المنتجات، وتخصيص الموارد المتاحة، كتحديد  هذا األمر،في التي تعتمد عليها إدارة المنشأة 

محاسبة التكاليف المعلومات عن تكلفـة   ر؛ حيث توف٣..........،إلخوتحديد المزيج السلعي األمثل، 

  .٤ض إعداد القوائم، والرقابة، واتخاذ القرارات، بغرالمنتج

بالدقـة  المقدمة إليهـا  معلومات التتسم البد أن  ،اتخاذ القرارات الرشيدة قادرة على دارةولتكون اإل

يث أن الكثير من التكاليف غير المباشرة ذات صلة ح ،والوقتية، خصوصاً فيما يتعلق بتكاليف اإلنتاج

  .٥المعلومات التي يقدمها نظام محاسبة التكاليففي  وهنا تبرز أهمية توفر الدقة، كبيرة باتخاذ القرار

  

                                                            
 المسـاهمة  الشـركات  علـى  تطبيقية _ دراسةاإلدارية القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور ،"٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير ١

  .١١٩، صفلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، التجارة كلية"، رسالة ماجستير، فلسطين في العامة
2 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006,"The impact of accounting information on management’s 
decision-making process- A Case Study", Bachelor Thesis, School of Management and Economics, Växjö 
University, Sweden, p23. 

  .٦٨، صمرجع سابق، ٢٠٠٠، محمد الرزاق عبد، قاسم ٣
4 Chung T. T., 2011," The Impact Of Accounting Information On Management’s Decision Making – 
Vinamilk Case Study", Bachelor Thesis, Faculty of Business, Economics and Accounting, Help University, 
Malaysia, p12. 
5 Skaik  H. O., 2006 ,'' Activity-Based Costing System and its role in Decision Making in Gaza Strip 
Factories", Master Thesis, Faculty of Economy, Islamic University, Gaza, p14. 



- ٩٣ - 
 

  خصائص المعلومات الواجب توفرها التخاذ القرارات: ٢_٣_٢

، وإال جـدوى  ذاتتكون معينة ل بمواصفاتالمعلومات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار  ميزتتيجب أن 

بمجموعة من الخصـائص   تتلخص هذه المواصفات ؛١فسوف يضيق حيز استخدامها وتضيع فائدتها

  :والثانوية األساسية

  :الخصائص األساسية للمعلومات

 المالءمة: -١

 ،٢تعرف المعلومات المالئمة بأنها تلك المعلومات القادرة على إحداث تغيير في اتخـاذ القـرار  

، ولتكون المعلومـات مالئمـة   ١ويفترض أن تكون ذات صلة بالقرار وإال أصبحت غير مالئمة

  يجب أن تتصف بـ: 

 متاحة عند الحاجة إليها فعالً عند اتخاذ قرار معين.  المعلومات الوقتية: أي أن تكون  •

في تحسين القدرة  مستخدمها المعلومات القدرة على التنبؤ بالمستقبل: بمعنى أن تساعد •

 على إجراء التنبؤات باألحداث المستقبلية.  

، التغذية الراجعة: من خالل لعب دور في تصحيح أو تعزيز قرارات وتوقعات سابقة •

أي أن تساعد المعلومات مستخدمها في عملية تقدير صحة توقعاته السابقة، وبالتـالي  

  .٢تقييم نتائج القرارات المبنية على هذه التوقعات
                                                            

 مجلة" ،  تطبیقي الخاصة_ بحث االداریة القرارات ترشید في المالئمة الكلف دور ، "٢٠٠٧، شایب ناجي ،جاسم جبار، الركابيو الربیعي ١
  .٤ص الثاني، العراق، العدد ،العشرون المجلد، التقني

"، ميدانية دراسة_ غزة قطاع في الصناعية الشركات في التكاليف محاسبة أنظمة وتقييم دراسة ،"٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ٢
  .٦٨، صفلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، التجارة كليةرسالة ماجستير، 
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 لموثوقية:  ا -٢

 حيث ترتبط، ١وتعرف بمدى إمكانية االطمئنان واالعتماد على هذه المعلومات لدى متخذ القرار

 تمثـل  وأنها ،معقولة بدرجة األخطاء والتحيز من وخلوها ،المعلومات بأمانة خاصية الموثوقية

  وحتى تكون المعلومات موثوقة يجب أن تتصف بـ:، ٢تمثيله تزعم ما بصدق

 .١التحقق: أي وجود درجة عالية من التأكد بأن المعلومات تمثل أحداث اقتصادية قابلية •

والعمليـات   بصدق طبيعة ومضمون األحداثالمحاسبية أمانة العرض: أن تعكس المعلومات  •

 .٢المالية التي تعبر عنها

به تحقيق نتائج معينة، أو التأثير فـي   خالية من التحيز المقصودتكون المعلومات أن الحياد:  •

 . ٢سلوك متخذ القرار

  أما الخصائص الثانوية للمعلومات فهي:

أن يكون للمعلومات القدرة على إجراء المقارنات بين فترة مالية وأخـرى   قابلية المقارنة: -١

، ولتحقيق هـذه الخاصـية   ٣ت أخرى ضمن نفس النشاطنفس المنشأة، أو المقارنة مع منشآل

   غي اعتماد السياسات واإلجراءات المحاسبية ذاتها.ينب

 .٢ويقصد به قيام المنشأة بتطبيق نفس السياسات والطرق المحاسبية من فترة ألخرى الثبات: -٢

  
                                                            

 على تطبيقية دراسة_ ظل ظروف عدم التأكد في اإلدارية القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور ،"٢٠١١، موسى محمد، اهللا فرج ١
  .٥٩_٥٨، صفلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، التجارة كلية"، رسالة ماجستير، غزة بقطاع العاملة البنوك

  .٦٩_٦٨، صمرجع سابق ،٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ٢
  .٦٠، صمرجع سابق ،٢٠١١، موسى محمد، اهللا فرج ٣
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  :عملية اتخاذ القرار ٣_٣_٢

تعتبر عملية اتخاذ القرارات محور العملية اإلدارية، وإن نجاح أي منشأة يتوقف على قدرة وكفـاءة  

في اتخاذ القرارات المناسبة، وتزداد أهمية وخطورة القرارات كلمـا كبـر حجـم المنشـأة     قيادتها 

حيث يعد اتخاذ القرار عملية متداخلـة فـي جميـع وظـائف اإلدارة      ،١وتشعبت نواحي نشاطاتها

  .٢ونشاطاتها، إضافة لكونه عملية معقدة تتعلق بالمستقبل الذي ال يمكن التنبؤ به بشكل دقيق

عملية اتخاذ القرار بأنها مجموعة من الخطوات الشاملة والمتسلسلة تهدف إلى إيجاد حـل  وتعرف 

لمشكلة معينة أو حالة طارئة أو موقف معين محتمل الوقـوع، أو تنجـز بغيـة تحقيـق أهـداف      

. وتعرف أيضاً بأنها العملية المبنية على الدراسة والتفكير الموضوعي الواعي للوصـول  ٣مرسومة

. ويـرى  ٥، وبأنها سلسلة من الخطوات التي يجب إتباعها بما يسهل اتخاذ قـرار معـين  ٤إلى قرار

آخرون بأنها عملية االستجابة للفرص والتهديدات من خالل تحليل الخيارات وصـناعة القـرارات   

  .  ٦حول األهداف

بأنها عملية استخدام المعطيات والمعلومـات المتاحـة لتحقيـق     عملية اتخاذ القرارويعرف الباحث 

  األهداف المرجوة في البعدين االستراتيجي والتكتيكي.

                                                            
  .٦٧_٦٦، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير ١
  .٧٥_٧٤، صمرجع سابقال ٢
  .٥٨، صمرجع سابق ،٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ٣
 على تطبيقية دراسة(_ الرأسمالي اإلنفاق قرارات ترشيد في المحاسبية المعلومات دور ،"٢٠١١، السالم عبد اسحق نهاد، أبوهويدي ٤

  .٢٧، صفلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، التجارة كلية"، رسالة ماجستير،  )فلسطين بورصة في المدرجة الشركات
  .٢٤، صمرجع سابق ،٢٠١١، موسى محمد، اهللا فرج ٥

6 Thanh P. T. H., 2011," The Importance And Impacts Of Costing Method On The Process Of 
Managerial Decision Making", Bachelor Thesis, Faculty of Business, Economics and Accounting, Help 
University, Malaysia, p7.  
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، وبأنـه توجيـه   ١في حين يعرف القرار بأنه عملية اختيار أفضل بديل بين مجموعة البدائل المتاحة

األمثل من بين عـدة بـدائل،   ، ويعرف أيضاً بأنه اختيار البديل ٢الخيار نحو هدف مرغوب ومحدد

. وتتم عملية االختيار هذه ٣بمعنى أنو لو كان هناك بديل واحد للحل فال داعي التخاذ قرار في ذلك

استناداً إلى هدف يجب تحقيقه ضمن قيود وشروط محددة، وتحت تأثير عوامل متباينـة وضـغوط   

ية تتضمن كل المراحل اإلداريـة  . وتتصف عملية اتخاذ القرارات بأنها عملية مستمرة ويوم٤مختلفة

  .  ٥بدءاً بالتخطيط مروراً بالتنظيم والتوجيه وانتهاء بالرقابة

  :٦ثالثة أنواع رئيسية من نظريات اتخاذ القرار وهيتبرز و 

 اتخاذ القرار التتابعي حيث تجري عملية اتخاذ القرار خطوة بخطوة وبتسلسل منطقي.  -١

 القرارات كعملية مختلطة وغير مرتبة.  اتخاذ القرار العشوائي والذي يعامل  -٢

  .اتخاذ القرار التسلسلي التكراري وهذا النوع هو دمج بين النوعين السابقين -٣

وتعتمد اإلدارة على أدوات النظام المحاسبي التخاذ القرار األفضل، وأهمها نظام محاسبة التكـاليف  

هذه  تلعبحيث  ،٧ويقدم معلومات عن هذه التكاليف ،الذي يحدد التكاليف الداخلة في منتجات المنشأة

  .٨دوراً هاماً في تقرير أي الخيارات الالزمة لعملية اتخاذ القرار المعلومات

                                                            
  .٥٨، صمرجع سابق ،٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ١

2 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p17.  
  .٦٧، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير ٣
  .٢٤، صمرجع سابق ،٢٠١١، موسى محمد، اهللا فرج ٤
  .٦٨، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير ٥

6 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p18. 
7 Chung T. T., 2011, Op. cit., p12.  
8 Thanh P. T. H., 2011, Op. cit., p10.  
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  :ل والخطوات يمكن إجمالها بما يليو تمر عملية اتخاذ القرار بصورة عامة بمجموعة من المراح

    .تحديد الهدف أو المشكلة .١

  .ذات الصلةجمع المعلومات والبيانات  .٢

  .توليد البدائل والخيارات الممكنة .٣

  .اتخاذ القرار .٤

  .١تنفيذ القرار ومتابعة تنفيذه وإجراء التقييم عن ذلك .٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .٢٩، صمرجع سابق ،٢٠١١، السالم عبد اسحق نهاد، أبوهويدي ١
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  القرار الفعال:

الفعالية في اتخاذ القرارات القدرة على اختيار البديل الذي يحقق أعلى عائـد باسـتخدام ذات    تعني

  الموارد، فالهدف من اختيار البديل األفضل هو تعظيم الناتج من استخدام كمية محدودة من الموارد.

تصار على بيانات ويتم اتخاذ القرار الفعال بناء على نظرة شاملة إلى المنشأة ومحيطها، وليس باالق

مشكلة داخلية أو وقتية، وهذا يتطلب من اإلدارة الموازنة بين المخاطر التي قد يسببها اتخاذ القرار 

، حيث تعتبر عملية اتخاذ القرار الفعال عملية صعبة وحساسة نظراً لما ١اوبين المزايا التي قد يحققه

وهذا يعتمد على طبيعـة ونـوع    المنشأةيترتب عليها من مخاطر وانعكاسات قد تؤثر على مستقبل 

  .٢القرار التي تكون اإلدارة بصدد اتخاذه

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .٣٥، صسابقالمرجع ال ١
 .٦٢، صمرجع سابق ،٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ٢
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  أصناف القرارات اإلدارية: ٤_٣_٢

  تصنف القرارات اإلدارية وفقاً للمستوى اإلداري، بحسب المستوى الذي يتم فيه اتخاذ القرار إلى:

وهي قرارات طويلة األمد تغطي فترة طويلة نسبياً، وترتبط باألهـداف   القرارات االستراتيجية: -١

، وبالرقابة على األداء العام لها، وبالتخطيط طويل األمـد،  ١والخطط والسياسات الرئيسية للمنشأة

، ويكون ذلك بنـاء علـى المعلومـات    ٢ويتم اتخاذ هذه القرارات في المستويات اإلدارية العليا

وتحدد  ،اتيجية التي تقدمها المحاسبة، والتي تصف أهداف واستراتيجيات المنشأةالمستقبلية االستر

؛ وتمتاز القرارات االستراتيجية بالثبات النسبي ٣الموارد المالية والبشرية والتقنية الالزمة لتحقيقها

ت طويل األجل، وبضخامة االستثمارات أو االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذها، و بكونها قـرارا 

غير متكررة وقليلة نسبياً من حيث العدد، تصنع قبل البدء بعمليات المنشأة اإلدارية والتشـغيلية،  

، وتسـتخدم  ٤إضافة إلى كونها متعلقة بالمنشأة ككل و تنظم العالقة بين المنشأة وبيئتها الخارجية

ـ    أثير علـى موارد المنشأة في تمويل أحداث طويلة زمنياً، حيث أن هذه القرارات تسـتطيع الت

القرارات المستقبلية ويمكن أن تؤثر على االحتماالت طويل األجل، ومن األمثلـة علـى ذلـك    

 ، وإنتاج منتجات جديدة، والدخول إلى أسواق جديدة.٥االستثمارات الرأسمالية كشراء آلة جديدة

                                                            
  .٧٤، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير ١
  .٥٨، صمرجع سابق ،٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ٢
 دراسـة (_ الفلسـطينية  األعمـال  منشآت في اإلدارية القرارات ترشيد في المحاسبية المعلومات نظم دور ،"٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ٣

، فلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، التجارة كلية"، رسالة ماجستير، )غزة قطاع في المحدودة الخصوصية المساهمة الشركات على تطبيقية
  .٣٨ص 

  .٣٣، صمرجع سابق ،٢٠١١، السالم عبد اسحق نهاد، أبوهويدي ٤
  

5 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p21. 
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وهي القرارات الوظيفية التي يتم اتخاذها فـي المسـتويات اإلداريـة     :إدارية)( ةقرارات تكتيكي -٢

المتوسطة للوصول إلى األداء المثالي لألنشطة الوظيفية المختلفة في المنشأة، كاإلنتاج والتسويق 

، وتهدف إلى تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف وترجمة الخطط وبيـان  ١والتمويل وغيرها

؛ وتعتمد هذه القرارات على المعلومات المحاسبية الوظيفية التي تغطي ٢وليةحدود السلطة والمسؤ

ويهتم هذا النوع مـن القـرارات   ، ٣فترة سنة غالباً والمتعلقة بتنفيذ األنشطة الوظيفية في المنشاة

بدرجة كفاءة وفعالية استخدام الموارد وأداء الوحدات التنظيمية في المنشاة، مثل قـرار توزيـع   

سعر وتحديد المزيج السلعي على األقسام، وقرار التخلص من قسم معين، وقرار تحديد ال العاملين

 .األمثل

وهي قرارات قصيرة األمد تتعلق بالتوزيع الداخلي للموارد وبترجمة األهداف  قرارات تشغيلية: -٣

، وتهـدف  ٤والخطط إلى أعمال ومهام قصيرة المدى، وترتبط بشكل أساسي باألعمال الروتينيـة 

إلى تحديد طرق استخدام عناصر اإلنتـاج بكفـاءة مـن أجـل تخفـيض التكـاليف وزيـادة        

،وغالباً ما يمكن تغيير القرارات قصيرة األمد بسهولة بعكس القرارات طويلـة األمـد   ٥الربحية

، وتـرتبط المعلومـات   ٦حيث تنخفض أهمية القيمة الزمنية للنقود في القرارات القصيرة األمـد 

ة التخاذ القرار بالمدى الزمني للقرارات اإلدارية، فالقرارات في المدى القصير المحاسبية الالزم

تحتاج إلى معلومات كثيرة عن الحاضر وقليل منها عن المستقبل القريب، فـي حـين تحتـاج    

                                                            
  .٧٤، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير ١
  .٣٢، صمرجع سابق ،٢٠١١، السالم عبد اسحق نهاد، أبوهويدي ٢
  .٣٨ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ٣

   .٧٤، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، الهادي عبد أحمد، شبير٤ 
  .٣٩ص  ،مرجع سابق، ٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ٥

                                                                                           ٦ Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p21.  



- ١٠١ - 
 

، ويتم تمييز التكـاليف علـى   ١القرارات االستراتيجية إلى معلومات كمية ونوعية عن المستقبل

 .٢اع المختلفة من القرارات من أجل عملية اتخاذ القراراتأساس عالقتها باألنو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .٣٩ص  ،مرجع سابق، ٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ١
2 Board Of Studies, 2013,'' Decision Making Using Concepts And CVP Analysis '' in "Advanced 
Management Accounting ", Final Course Study Material, Paper 5, ICAI, Vol.1, New Delhi, India, P 99. 
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٥_٣_٢ ة على أنظمة التكاليف:القرارات اإلدارية المبني  

في بيئة األعمال الصناعية، ومن غير  ةله من القرارات اإلداري رتوجه أنظمة التكاليف عدداً ال حص

الممكن اإلحاطة بها جميعاً، لذلك فقد عمد الباحث إلى استعراض مجموعة من أهم هـذه القـرارات   

  يمكن ايجازها بما يلي:   

  قرار تخصيص الموارد:

تعنى القرارات اإلدارية بتخصيص الموارد أو إعادة تخصيصها في حال وجود بدائل تحقق استغالالً 

ل لتلك الموارد، ويتطلب قرار تخصيص أو إعادة تخصيص الموارد معلومات عـن المـوارد   أفض

المتاحة ومجاالت استخدامها في الحاضر، ومعلومات عن جدوى استخدامها في المستقبل بما يحقـق  

أهداف المنشأة االستراتيجية، ويوفر نظام محاسبة التكاليف المعلومـات المطلوبـة للتعـرف علـى     

متاحة واالستخدامات الممكنة لها، والمفاضلة بين البدائل المتوفرة التخاذ قرار تخصـيص  الموارد ال

  .  ١هذه الموارد بالشكل األمثل

  قرار التصنيع أو الشراء:

المنشأة، ويعد من القرارات الحيوية غير الروتينية، والذي يهدف إلى  باستراتيجياتيرتبط هذا القرار 

لة للطاقة اإلنتاجية المتاحة لدى المنشأة من خالل المفاضلة  بين قرار تحديد أفضل االستخدامات البدي

، فكثير من المنشآت تواجه مشكلة ١إذا كانت هذه الطاقة غير مستغلة التصنيع وقرار الشراء، خاصةً

 االختيار بين صناعة جزء معين أو شرائه من أطراف خارجية إلتمام اإلنتاج لديها، وعند اتخاذ هكذا

                                                            
  .٤٠_٣٩ ص ص ،مرجع سابق ،٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ١
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، فـإذا  ١اآلخذ بعين االعتبار وجود طاقة إنتاجية فائضة متاحة والتكاليف الحديـة لإلنتـاج   قرار يتم

استطاعت المنشأة شراء األجزاء المطلوبة من الخارج بتكلفة أقل من تصنيعها فإنها سترفع من نسبة 

  .٢ىالربح باعتماد هذا القرار، فضالً عن االستفادة من الطاقة اإلنتاجية المتاحة ألغراض أخر

 قرار التسعير:

يتم التعبير عن السعر بعدد الوحدات النقدية المدفوعة لقاء المنتجات، ويعتبر السعر عامـل تنافسـي   

و الطويل أو رارات التسعير على المدى القصير أ، ويجري توجيه ق٣مهم في جذب العمالء والزبائن

الرئيسية التي يتوجب على إدارة كليهما، ويرى البعض أن قرارات التسعير هي واحدة من القرارات 

فقرار التسعير لمنتج جديد أو التسعير بهدف االستجابة ألسعار المنافسين يعتبـر  ، المنشأة مواجهتها

أمراً حاسماً كونه يحدد بقاء المنشأة في قطاع األعمال أو استبعادها منه في حال لم يتمكن هذا السعر 

 يبنى قرار التسعير على مسـتويات إشـباع السـوق    ؛ وال٤من تغطية التكاليف على المدى الطويل

والموقف التنافسي وتقدير الزبائن لقيمة المنتج أو الخدمة فحسب، بل يرتكز بشـكل أساسـي علـى    

، ٥تعويض التكاليف الناشئة في عملية إنتاج المنتجات وتسليم الخدمات مضافاً إليها هـامش للـربح  

اليف على المدى الطويل، ومحاولة توفير عائد معين من فالهدف الرئيسي للسعر هو تغطية جميع التك

ويؤخذ بعين االعتبار العوامل األخرى التي تؤثر فـي قـرارات التسـعير مثـل      ،خالل هذا السعر

                                                            
1 Board Of Studies, 2013, Op. cit., P 100. 

  .٧ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧، شایب ناجي ،جاسم جبار، الركابيو الربیعي ٢
3 Chung T. T., 2011, Op. cit., p14. 
4 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p27. 
5 Alwin  L. F., 1995 ,'' Guide To Cost- Based Decision- Making '', Office Of The State Auditor, Texas, 
USA, p75. 
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التسـعير   تفعندما تكون قرارا؛ إلخ ، والمنافسين، ورغبات الزبائن، ..........،ةالمتطلبات القانوني

محكومة بعوامل مؤثرة على السوق مثل وجود أطراف مهيمنة ومسيطرة على هذا السـوق، يمكـن   

وصف المنشأة حينئذ بأنها آخذة للسعر، ألن قرار التسعير لديها يبنى عندئذ بشكل أكبر على إمكانية 

ة والقائدة لهـذا  قبولها للسعر المحدد من قبل األطراف المسيطرة على السوق، أما المنشآت المسيطر

) لألسعار، كبير ومتنوع فتوصف بأنها واضعة (محددةالسوق والتي تقدم المنتجات والخدمات بشكل 

    .١فالمعلومات عن التكاليف ضمن هذه المنشأة تمتلك تأثيراً هاماً وكبيراً على قرارات التسعير

  :  ٢و بشكل عام يوجد طريقتان متبعتان في عملية التسعير هما

 ).Target costing(وفق التكلفة المستهدفة  التسعير  -  أ

  .) (cost – plus pricingتسعير بإضافة عالوة إلى التكلفة ال -  ب

من خالل تحديد التكلفة المسـتهدفة   )Target costing(ويتم التسعير وفق طريقة التكلفة المستهدفة 

  قبل تصميم المنتج بناء على كلٍّ من سعر بيع المنتج المتوقع، و الربح المطلوب من قبل المنشأة.

وتعتبر هذه الطريقة فعالة للمحافظة على القيمة المقدمة للزبون بالتوازي مع العمل علـى تخفـيض   

  التكاليف لكي ال تتجاوز التكاليف المستهدفة.   في الرقابة على ةدور اإلدارالتكاليف، ويتجسد 

  

                                                            
1 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p27. 
2 Chung T. T., 2011, Op. cit., p15. 
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والتي تلعب دوراً هاماً وحاسماً فـي قـرارات    )cost – plus pricing(أما طريقة التسعير الثانية 

  التسعير، فتنجز من خالل حساب متوسط تكلفة الوحدة المنتجة ومن ثـم إضـافة عـالوة معينـة     

)mark up (ف هـذه  إلى عائد االستثمار المط على تكلفة اإلنتاج بهدف الوصوللوب تحقيقه، وتعر

بأنها مبلغ أو نسبة تضاف إلى التكلفة األساسية بغية الوصول إلى سعر البيع،  ) (mark upالعالوة 

  أي أنها تمثل الفرق المرغوب بين السعر والتكاليف.

عالوة ثابتـة، حيـث    وإن السمة المميزة لطريقة التسعير بإضافة عالوة إلى التكلفة هي عدم تحديد

يعتمد ذلك على كل من طلبات الزبائن وعلى تكاليف اإلنتاج اللذان يحددان شكل السعر الذي سـيتم  

تقريره، فالحدود القصوى للتسعير تدفع الزبائن للشراء من المنافسين أما الحدود الـدنيا فتصـطدم   

على المدى القصـير، وتغطيـة   بضوابط عملية التسعير والمتمثلة بوجوب تغطية التكاليف المتغيرة 

  .١التكاليف الثابتة على المدى الطويل

إن نتائج اتخاذ قرار التسعير لمنتجات جديدة أو االستجابة ألسعار المنافسين هي نتائج هامة جـداً،  

، وإن اتخاذ مثل هذا القـرار  ٢وعلى المنشأة إتباع سياسات تسعير منطقية إن أرادت البقاء والتطور

ما بني على معلومات واضحة ودقيقة عن التكاليف، ويعتبر إمـداد إدارة المنشـأة    يصبح أفضل إذا

  .٣بهذه المعلومات التي تساعد في تقرير األسعار من  مسؤولية نظام محاسبة التكاليف

  

                                                            
1 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p27. 
2 Chung T. T., 2011, Op. cit., p15. 

  .٤٠ص ،مرجع سابق ،٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ٣
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  وقرار المزيج السعري.   ،ويندرج تحت عملية التسعير قرارات التسعير تحت ظروف خاصة

يشمل السعر في الظروف الطبيعية لبيئـة األعمـال إجمـالي     قرار التسعير تحت ظروف خاصـة: 

التكاليف إضافة لهامش من الربح، أما عند مرور المنشأة في ظروف خاصة فتجري عملية التسعير 

والقرارات المتعلقة بها بما يتالءم مع تلك الظروف، إذ غالباً ما يتم البيع بسعر يفوق التكلفة الحدية 

التكلفة اإلجمالية، وذلك في حاالت مثل البيع في فترات الركود، واتخاذ قرار لإلنتاج ولكنه ال يغطي 

التسعير التفاضلي عند وجود طاقة إنتاجية فائضة، وقبول عروض خاصة دون التكلفـة اإلجماليـة   

  .  ١بهدف استيعاب الطاقة الفائضة

التغير في أسعار هذه عندما يتأثر الطلب على كل منتج من منتجات المنشأة ب قرار المزيج السعري:

المنتجات، تضطر اإلدارة إلى اختيار المزيج السعري الذي يحقق أقصى ربح ممكن، خاصة عندما 

تكون الطاقة اإلنتاجية محدودة إذ تعمد المنشأة في مثل هذا الوضع إلى حسـاب جميـع التراكيـب    

  .٢الممكنة، واختيار المزيج السعري الذي يولد الربحية العظمى

  يج السلعي:قرار المز

إن تحديد أفضل مزيج لإلنتاج، والذي يؤمن أعلى ربح ممكن، هو أحد أكثر القرارات األساسية التي 

فعندما ال تمتلك المنشأة الطاقة الكافية لتلبية الطلـب علـى جميـع     ،يجب أن تتخذ من قبل المنشأة

ـ  ،٣على ربحيـة ت األمنتجاتها، تقوم باستخدام كامل الموارد الموجودة في إنتاج المنتجا طر إذ تض

                                                            
1 Board  Of Studies, 2013, Op. cit., P 100. 
2 Ibid, P 97. 
3 Gurses  A. B., 1999 , Op. cit., p 46. 
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المنشأة في كثير من األحيان التخاذ قرار إنتاج أحد المنتجات بدالً عن أخر، ويصنع هذا القرار على 

أساس مساهمة كل منتج بعد ربط هذه المساهمة بعامل نقص أو محدودية مورد أو مجموعـة مـن   

. وتـزود  ١الخيار األفضل  لإلنتاجالموارد المعينة، حيث يعتبر المنتج الذي يولد أعلى مساهمة هو 

أنظمة محاسبة التكاليف إدارة المنشأة بالمعلومات عن تكاليف المنتجات والخـدمات وتحديـد أيهـا    

  .٢مما يدعم قرارات اإلدارة في تحديد المزيج األمثل للمنتجات ،ربحيةواألعلى وأيها األقل تكلفة 

  قرار استبعاد أو إضافة منتج:

ديد غير المربح منها بغية اتخاذ القرار راء فحص دوري لربحية منتجاتها لتحة بإجعاد المنشآتتقوم 

، فهدف أي منشـأة هـو   ٣المالئم، كالتخلص من أو عدم االستمرار في إنتاج المنتجات غير الرابحة

، وقد تلجأ المنشأة أيضاً إلى قرار استبعاد بعض المنتجات نظـراً  ٤تعظيم أرباحها ألقصى حد ممكن

، أو نتيجة تغيـر الظـروف   ٥لتقادمها بمرور الوقت، وتطوير منتجات أخرى بغرض إحاللها محلها

  .٦اإلنتاجية وظروف المنافسة في السوق

  

                                                            
1 Board Of Studies, 2013, Op. cit., P 86. 

دراسة _ االداریة القرارات اتخاذ في ودوره األنشطة أساس على التكالیف تحدید ، "٢٠١١، دواي مجبل ،مالك میثم، اسماعیل و راضي ٢
  .٨٨ ص ، العراق،تاسعال العدد ،العشرونالرابع و ، المجلدالتقني مجلة" ، تطبيقية 

3 Lengauer V., Mayr A. & Parasote S., 2006, Op. cit., p28. 
4 Board Of Studies, 2013, Op. cit., P 43. 

  .٧ص ،مرجع سابق، ٢٠٠٧، شایب ناجي ،جاسم جبار، الركابيو الربیعي ٥
  .٤٠، صمرجع سابق ،٢٠٠٦، محمود بسام، احمد ٦
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مثل هذه الحاالت تأخذ المنشأة بعين االعتبار النواحي االقتصادية الناجمة عن الـتخلص مـن    وفي

  منتجات معينة وإضافة منتجات أخرى أكثر ربحية، حيث تواجه المنشأة خيارين:

 إما التخلص من المنتجات غير الرابحة وترك الطاقة اإلنتاجية غير مستغلة. -١

االستفادة من الطاقة اإلنتاجية التي كانت مسخرة لهـا  أو استبعاد المنتجات غير الرابحة و -٢

 .  ١في إنتاج منتجات ذات مردودية أعلى

 :لمراد التخلص منه والتي تصنف إلىوالتخاذ قرار االستبعاد يجب تحديد التكاليف المحملة للمنتج ا

z   .تكاليف متغيرة ترتبط بشكل مباشر بالمنتج ويمكن تجنبها عند التخلص منه 

z بتة ترتبط بالمنتج بصورة مباشرة، ويمكن اختزالها عند التخلص من المنـتج،  تكاليف ثا

 وتعتبر تكاليف ثابتة نسبية عند عملية اتخاذ القرار.

z تكاليف ثابتة ترتبط بالمنتج بشكل غير مباشر ال يمكن تجنبها عند استبعاد المنتج. 

ويتم اتخاذ القرار والمفاضلة بناء على هامش المساهمة الحدية للمنتج المـراد اسـتبعاده، ومـدى    

تغطيتها للتكاليف الثابتة المرتبطة بشكل مباشر به والممكن تجنبها، ومدى مساهمتها في تغطية جزء 

  .٢من إجمالي التكاليف الثابتة للمنشأة ككل والتي ال يمكن تجنبها

  ة.لمنشأالمساهمة الذي يحدده نظام محاسبة التكاليف يرشّد من قرارات ا وإن اعتماد هامش

                                                            
1 Board Of Studies, 2013,'' Decision Making Using Concepts And CVP Analysis Cost '' in "Advanced 
Management Accounting ", Final Course Study Material, Paper 5, ICAI, Vol.1, New Delhi, India, P 43. 

 مجلة" ،  تطبیقي الخاصة_ بحث االداریة القرارات ترشید في المالئمة الكلف دور ، "٢٠٠٧، شایب ناجي ،جاسم جبار، الركابيو الربیعي ٢
  .٨ص الثاني، العراق، العدد ،العشرون ، المجلدالتقني
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م الطاقة اإلنتاجيـة المسـخرة   فعند اعتماد الخيار األول المتمثل بالتخلص من المنتجات دون استخدا

يجب تحديد كمية المصاريف الثابتة المحملة لتلك المنتجات وخصوصاً غير المرتبطـة بشـكل    لها،

ن مساهمة تلك المنتجات في تغطية المصاريف لن تعود قائمة وال يمكـن تعويضـها   مباشر بها، أل

  مستغلة.غير لتلك المنتجات إلى طاقة المخصصة بشكل مباشر نتيجة لتحول الطاقة اإلنتاجية 

وعليه فإن قرار التخلص من تلك المنتجات غير الرابحة يمكن أن يؤدي إلى وضع أسوء من وجهة 

  توزيع التكاليف.نظر أنظمة محاسبة و

أما عند اعتماد الخيار الثاني فإن التكاليف الثابتة المحملة للمنتجـات المسـتبعدة سـيعاد تحميلهـا     

للمنتجات الجديدة، حيث تجري المقارنة بين المنتجات المستبعدة والبديلة وفقاً لهامش المساهمة، ففي 

المنتج الذي يولد المساهمة األعلى بهـدف   هذا الخيار ال يوجد اختزال للتكاليف الثابتة، ويتم اختيار

  .١تعظيم ربحية المنشأة ككل

  قرار التوسع أو االنحسار:

  :أة النقاط التالية بعين االعتبارعند اتخاذ قرار توسيع الطاقة اإلنتاجية تأخذ المنش

 حجم التكاليف الثابتة اإلضافية التي ستنشأ. •

 احتمالية انخفاض سعر المبيع نتيجة لزيادة حجم اإلنتاج.   •

 المتصاص الزيادة في اإلنتاج أم ال.   وفيما إذا كان كاف ،حجم الطلب على المنتجات •

  وبناء على هذه االعتبارات يتم جدولة التكاليف بهدف اتخاذ القرار.

                                                            
1 Board Of Studies, 2013, Op. cit., P 43. 
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خذ بالحسبان االختزال الناتج فـي  أما عند اتخاذ قرار االنحسار (التخلي عن بعض األعمال) فيتم األ

  .١التكاليف الثابتة وخسارة هامش مساهمة تلك األعمال

) تقع مسؤولية توفير المعلومات الالزمة التخـاذ  وفي كلتا حالتي اتخاذ القرار (التوسع أو االنحسار

  القرار على نظام محاسبة التكاليف.

v   :قرار إغالق المنشأة أو استمرارها  

استراتيجي يلعب نظام محاسبة التكاليف دوراً حاسماً في اتخاذه من خالل تحديد هـامش  وهو قرار 

مساهمة المنتج، وتحليل التكلفة الحدية بغرض تحديد نقطة إغالق المنشأة المتمثلة بتقسيم (إجمـالي  

  .٢التكاليف الثابتة مطروحاً منها تكاليف اإلغالق) على هامش مساهمة المنتج

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Board Of Studies, 2013, Op. cit., P 83. 
2 Ibid, P 100. 
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  في اتخاذ القرارات اإلدارية: (TDABC) نظامدور  ٦_٣_٢

معلومات أكثر دقة عن تكاليف المنتج من تلك التي تقدمها أنظمة محاسـبة   (TDABC) يؤمن نظام

، كمـا  ١التكاليف األخرى، وذلك من خالل إزالة تأثيرات الموارد  غير المستغلة عن تكاليف اإلنتاج

  . ٢وذات عالقة أفضل من أجل اتخاذ القراراتتمتاز هذه المعلومات بكونها أكثر موثوقية 

  ويوفر تبني هذا النظام ثالثة أنواع من المعلومات ألجل اتخاذ القرارات وهي:

معلومات عن التكاليف الموزعة على أهداف التكلفة، والتي تمكن المنشأة مـن إدارة تكـاليف    -١

 اإلنتاج من خالل قرارات تغيير المنتجات والمخرجات.

عن الربط بين مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة، ويمكن من خـالل هـذا النـوع     معلومات -٢

 تخفيض تكاليف اإلنتاج عن طريق اختزال أو حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة.

معلومات عن كمية الموارد غير المستغلة والتكاليف المرافقة لها، وتستطيع المنشـأة تحسـين    -٣

ات الموارد غير المستغلة إما عن طريق قرار زيادة وتوسـيع  فعالية التشغيل لديها باختزال كمي

، ومن ١اإلنتاج القائم، أو بتقليص حجم الموارد المتاحة للمنشأة وعدم تحمل تكاليف تلك الموارد

الممكن أن تختار المنشأة االحتفاظ بالطاقة غير المستغلة لمشاريع النمـو المسـتقبلي، كقـرار    

 .٣ت أو التوسع إلى أسواق جديدةإدخال أنواع جديدة من المنتجا

بشكل مباشر ألهداف التخطـيط  (TDABC) إضافة إلمكانية استخدام المعلومات التي يقدمها نظام 

  وإعداد الموازنة بسبب تركيز هذا النظام على استخدام الموارد.
                                                            

1 Tse  M. S. C.& Gong M. Z., 2009, Op. cit., pp. 44-45. 
2   Ibid,  p 52. 
3 Kaplan  R.S. & Anderson S.R., 2007, Op. cit., P13. 
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  مقدمــة: ١_٣

يحتل القطاع الصناعي مكانة خاصة ومميزة في الهيكل االقتصادي للدولة، ويلعب دوراً كبيـراً  

حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة والتعدين  ،١القتصادية واالكتفاء الذاتي لهافي تحقيق التنمية ا

إجمالي النـاتج   م من٢٠١٠مليون ليرة سورية لعام  ٧٧٨٣١٢في الجمهورية العربية السورية 

% تقريبـاً  ٢٨مليون ليرة سورية، أي أن نسبة مساهمته تساوي  ٢٧٩١٧٧٥المحلي المقدر ب 

  .٢من إجمالي الناتج المحلي السوري

بتنوع أبواب النشاط االقتصـادي، فهـو يحـوي العديـد مـن      يمتاز القطاع الصناعي السوري 

والمنتجـات   ،والمنسـوجات  ،باتوالمشـرو  ،والمنتجـات الغذائيـة   ،الصناعات أهمها التعدين

  .٣الكيميائية

تم اختيار منشأة صناعية دوائية، والتي تندرج ضمن مجال الصـناعات الكيميائيـة، إلجـراء    و

لكون بنيتها اإلنتاجية تتميز بالتعقيد الذي يجعلهـا ترتقـي إلـى     نظراًعليها، الدراسة التطبيقية 

فتكون بذلك بيئة مالئمة لتطبيق أنظمة  ات،مستوى الصناعات المتطورة، وتبتعد عن بيئة الورش

  .(TDABC)محاسبة التكاليف الحديثة كنظام 

  

  

  

  

  

                                                            
  .٨٣، صمرجع سابق ،٢٠٠٨، صبحي شادي، شنب أبو ١
  . ٤٧٠، فصل الحسابات القومیة، ص "٢٠١٠"المجموعة االحصائیة لعام المكتب المركزي لإلحصاء،  ٢
  .٢، ص "٢٠١١_١٩٧٠"قطاع الصناعة (بأرقام) خالل الفترة ، السالسل الزمنیة، المركزي لإلحصاءالمكتب  ٣
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  تعريف بالمنشأة محل التطبيق: ٢_٣

هي شركة "ابن زهر للصناعات الصيدالنية المساهمة المغفلة الخاصة"، والمؤسسة برأس مـال  

  موزعــة علــى ،) مليــار وخمســمائة مليــون ليــرة ســورية١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(وقــدره 

تهـدف  الواحـد، و  بقيمة مائة ليرة سورية للسـهم  مليون سهم خمسة عشر) ١٥,٠٠٠,٠٠٠( 

األدويـة   الشركة إلى إقامة منشآت صناعية في الجمهورية العربية السورية لتصـنيع و إنتـاج  

  .١البشرية على اختالف أشكالها و أنواعها

  ضمن أربعة أشكال رئيسة وهي: ،صنفاً دوائياً مختلفاً ١٢٥تنتج المنشأة 

 Ascriptin A/D,ونذكر منهاTablets المضغوطات  وتضم نوعين Solidاألشكال الصلبة  -

.Anti-Flu , Aspirin 81MG ,Risperzor 4MG 

  Azocin ، .Triptozorونذكر منها  Capsulesوالكبسوالت     

  .Betnovateكالمراهم) ونذكر منها ( Topical األشكال الموضعية -

، Infaconونذكر منهـا   Syrupاألشكال الشرابية (السائلة تضم بشكل رئيسي الشرابات)  -

Marcofen 100 mg. 

  .Ketozorونذكر منها  Sterileاألشكال العقيمة (الخالية من الجراثيم والبيروجينات)  -

 

  

  

  

  

                                                            
  .٣-١النظام األساسي لمنشأة ابن زهر، ص. ص  ١
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  قسام اإلنتاجية ونظام محاسبة التكاليف المتبع في المنشأة:األ ٣_٣

بهدف الحصول على المعلومات الالزمة إلتمام الدراسة  ،بعدة زيارات ميدانية للمنشأةقام الباحث 

وحتـى خروجهـا    ،ل المواد األولية حيز التصنيعوالتطبيقية، وتابع مراحل اإلنتاج بدءاً من دخ

  كمنتجات تامة الصنع.

ائية سـابقة  تحتوي المنشأة على خمس خطوط إنتاج، تختص أول أربعة منها بإنتاج األشكال الدو

، وفيمـا يلـي   التغليف لجميع المنتجات الدوائيةالذكر، في حين يختص الخط الخامس بالتعبئة و

  :  ١األقسام المكونة لهااستعراض لهذه الخطوط مع 

   :ويضم األقسام التاليةSolid  الخط اإلنتاجي األول لتصنيع األشكال الصلبة -

    .الكبسلة (المحفظة)قسم  ،قسم التلبيس ،قسم الضغط ،قسم التحثير

 ويضم القسمين التاليين:   Topical الخط اإلنتاجي الثاني لتصنيع األشكال الموضعية -

 قسم الملء والتعبئة.  ، قسم التحضير

   :ويضم األقسام التالية Syrupالخط اإلنتاجي الثالث لتصنيع األشكال السائلة  -

 قسم الملء الثاني.  ، قسم الملء والتعبئة األول ،قسم التحضير

 ويضم األقسام التالية:  Sterile الخط اإلنتاجي الرابع لتصنيع األشكال العقيمة  -

وسـم  قسـم  ، قسم المـلء الـدوائي الثـاني    ،قسم الملء الدوائي األول ،قسم التحضير

 قسم الفحص العيني.، قسم طباعة عناوين الخرطوشاألمبوالت، 

                                                            
  .في المنشأة المصدر: مدير اإلنتاج التنفيذي ١
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لنهائية لجميـع المنتجـات   ات التعبئة والتغليف االخط اإلنتاجي الخامس وتتم ضمنه عملي -

  :، ويضم قسمين رئيسيين هماالدوائية

ü : قسم التعبئة والتغليف اآللي ويتضمن 

 .)Blisteringقسم التعبئة والتفنيط (  - أ

 .)Blistering) للتعبئة والتفنيط (camاآللة األولى ( •

 .)Blistering) للتعبئة والتفنيط (Uhlmannاآللة الثانية ( •

 .)Blistering) للتعبئة والتفنيط (Imapgالثالثة ( اآللة •

 .)Blistering) للتعبئة والتفنيط (pampacاآللة الرابعة ( •

   .قسم التعبئة في شرائط - ب

   .قسم التعبئة ضمن الزجاجات - ت

ü : قسم التعبئة والتغليف اليدوي ويتضمن 

 .قسم التغليف اليدوي  - أ

 ).Vialsوالفياالت () Ampoulesقسم التعبئة اليدوية لألمبوالت ( - ب

يقوم الجهاز المحاسبي لدى المنشأة باحتساب التكاليف الصناعية غير المباشرة لوحدة المنتج من 

، ومن ثم إضافة الناتج إلـى تكلفـة   %٤٥المباشرة لتلك الوحدة بنسبة  خالل ضرب تكلفة المواد

موضوع األجور المباشرة المواد المباشرة ليحصل بذلك على تكلفة إنتاج الوحدة مع إهمال كامل ل

، ووفقاً لذلك فإن النظام المتبع لتحديد تكلفة التكاليف الصناعية غير المباشرة واعتباره جزءاً من

، ويوزع ر صحيحة عن تكلفة الوحدة المنتجة، ويعطي صورة غيلمنتج يتسم بعدم الدقة والواقعيةا

تجات، فضالً عن عدم قدرة هذا النظام التكاليف الصناعية غير المباشرة بآلية غير عادلة بين المن

  .اجية للموارد المتاحة في المنشأةعلى تحديد مدى استغالل الطاقات اإلنت
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  (TDABC): تطبيق نظام ٤_٣

، واختبار تأثيره التكاليف غير المباشرة وتوزيعها في عملية قياس (TDABC) لمعرفة دور نظام

بالنسبة لثالثـة   ٢٠١٢على القرارات اإلدارية فقد تم تطبيق هذا النظام على البيانات المالية لعام 

  :  ١خطوط إنتاجية هي

بهدف حساب تكلفة بعض المنتجات التي  جي األول لتصنيع األشكال الصلبة،الخط اإلنتا -١

 تعتبر من أهم منتجات المنشأة.

نتاجيـة  تصنيع األشكال الموضعية، بهدف الكشف عن الطاقـة اإل الخط اإلنتاجي الثاني ل -٢

 .غير المستغلة في ذلك الخط

 حساب المنتجات بهدف إتمام عملية ،والتغليف بالتعبئةالمختص  الخط اإلنتاجي الخامس -٣

 الصلبة، ألن جميع منتجات المنشأة تمر ضمن هذا الخط أثناء سير العملية اإلنتاجية.

  بيانات الخطوط اإلنتاجية محل التطبيق: ١_٤_٣

  :Solidالخط اإلنتاجي األول لتصنيع األشكال الصلبة  ١_١_٤_٣

ج ، يغلب فيها الشكل اآللي على البنية اإلنتاجيـة حيـث تنـدر   من أربعة أقساميتألف هذا الخط  

الخـط  ، في حين يتواجد مشرف واحـد لكامـل   تحت بند األجور المباشرة اآلالتل امأجور ع

، وتظهر الجداول التالية محتويات كل قسم من بر أجوره أجور صناعية غير مباشرةاإلنتاجي تعت

                                                            
تجنب عرض التطبيق على كامل المنشأة، كون أن التحديد السابق يشمل جميع التعقيدات اإلنتاجية الموجودة في المنشأة، ويعتبـر   تم ١

 كافياً لتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة.
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إضافة إلى التكاليف الصـناعية   ،وتكاليف تلك المحتويات ،)وعمالة (مباشرة وغير مباشرة آالت

  تحويل لكل وحدة تنظيمية مستقلة).غير المباشرة األخرى المضافة (تكاليف ال

  :قسم التحثير

حيث تمر جميع المنتجات الدوائية ذات األشكال الصلبة  ،يمثل قسم التحثير وحدة تنظيمية مستقلة

  ضمن هذا القسم خالل سير عملية إنتاجها.

  ١) ويبين تكاليف قسم التحثير١الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
  ٧٩٩٨٠٠    (أجور مباشرة)أجور عمال قسم التحثير

%= ٢٠*٨٥٥٥٢٥٠  قسم التحثيرتكلفة اهتالك آالت 
١٧١١٠٤  

  

      قسم التحثيرت. ص. غ. م أخرى تخص 
    ٦٤٥٠٢٩  محروقاتالوقود والمصاريف حصته من 
    ٨٢٨٧٦٣  مياهالكهرباء والمصاريف حصته من 

الصناعية غير مصاريف حصته من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٣٢٤٨٧٥    

قسم إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
  التحثير

  ١٩٦٩٧٧١  

   

  

  
                                                            

  .المنشأةالتكاليف في محاسب  المصدر: ١
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  :قسم الضغط

، حيث تختص كل فيه يمكن تجزئة قسم الضغط إلى ثالثة أجزاء تبعاً لمجموعة اآلالت المتواجدة

، وبالتالي فهي تمثل وحدة تنظيمية مستقلة من مجموعة محددة من األشكال الصلبة واحدة بإنتاج

  .التكاليف المعتمد تطبيقهوجهة نظر 

  ١قسم الضغط ) ويبين تكاليف الوحدات التنظيمية ضمن٢الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
   fette الضغط تآالأجور عمال 

  (أجور مباشرة)

  ٦٢٨٦٠٠  

%= ٢٠*٢٢٣٥٠٠٠٠  fette تكلفة اهتالك آالت الضغط 
٤٤٧٠٠٠٠  

  

 ت. ص. غ. م أخرى تخص آالت الضغط 
fette   

    

    ٧٠٢٢٩٥  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ٩٠٢٣٤١  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٣٥٣٧١٨    

إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص آالت 
   fetteالضغط 

  ٦٤٢٨٣٥٤  

   sviacالضغط  تآالأجور عمال 

  (أجور مباشرة)
  ١٥٦٣٠٠  

%= ٢٠*٣١١٣٣٦٠٠  sviacالضغط  تكلفة اهتالك آالت
٦٢٢٦٧٢٠  
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الضغط  تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
sviac  

    

    ٦٥٠٧٦  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ٨٣٦١٢  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

غير الصناعية مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٣٢٧٧٦    

 تآال إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص
  sviacالضغط 

  ٦٤٠٨١٨٤  
  

   ronchiالضغط  تآالأجور عمال 

  (أجور مباشرة)
  ١٥٦١٠٠  

%= ٢٠*٣٣٣٥٦٠٠  ronchiالضغط  تآالتكلفة اهتالك 
٦٦٧١٢٠  

  

الضغط  تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
ronchi  

    

    ١٠٩٨٤٨  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ١٤١١٣٧  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٥٥٣٢٦    

 تآالإجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
   ronchiالضغط 

  ٩٧٣٤٣١  
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  قسم التلبيس:

  .يمثل قسم التلبيس وحدة تنظيمية مستقلة

  ١) ويبين تكاليف قسم التلبيس٣الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
  ٦٢٨٢٠٠    التلبيس (أجور مباشرة) أجور عمال قسم

%= ٢٠*٢٧٥٠٠٠٠٠  التلبيسقسم تكلفة اهتالك آالت 
٥٥٠٠٠٠٠  

  

      التلبيس قسمت. ص. غ. م أخرى تخص 
    ٥٣٥٤٤٢  محروقاتالوقود والمصاريف حصته من 
    ٦٨٧٩٦٠  مياهالكهرباء والمصاريف حصته من 

الصناعية غير مصاريف حصته من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٢٦٩٦٨٠    

قسم إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
  التلبيس

  ٦٩٩٣٠٨٢  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .المنشأةالتكاليف في محاسب  المصدر: ١
 



- ١٢٢ - 
 

  : قسم الكبسلة

    .يجزء قسم الكبسلة إلى وحدتين تنظيميتين

  ١قسم الكبسلة ) ويبين تكاليف الوحدات التنظيمية ضمن٤الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
   mg2الكبسلة  تآالأجور عمال 

  (أجور مباشرة)

  ٣٥٩٦٠٠  

%= ٢٠*٨٤٨٠٧٦٥  mg2الكبسلة  اهتالك آالتتكلفة 
١٦٩٦١٥٣  

  

الكبسلة  تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
mg2  

    

    ١٦٩١٩٦  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ٢١٧٣٩١  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٨٥٢١٧    

 تآال . غ. م التي تخصإجمالي ت. ص
   mg2الكبسلة 

  ٢١٦٧٩٥٧  

   sejongالكبسلة  تآالأجور عمال 

  (أجور مباشرة)
  ١٦١١٠٠  

%= ٢٠*١٣٥٤٨١٠٠  sejongالكبسلة  تكلفة اهتالك آالت
٢٧٠٩٦٢٠  

  

الكبسلة  تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
sejong  

    

    ١٠٨٠٢٥  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ١٣٨٧٩٦  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 
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الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

١٨٨٧٦    

 تآال إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص
  sejongالكبسلة 

  ٢٩٧٥٣١٧  

  

  

   (TOPICAL): الخط اإلنتاجي الثاني لتصنيع األشكال الموضعية ٢_١_٤_٣

ــالين يتــألف هــذا ، إال أنــه يمثــل وحــدة تنظيميــة الخــط اإلنتــاجي مــن قســمين متت

ــه  ــد ذات ــتقلة بح ــكل    ،مس ــة ذات الش ــة المنتج ــناف الدوائي ــع األص ــك ألن جمي ذل

تمــر ضــمن هــذين القســمين خــالل ســير عمليــة إنتاجهــا،  )TOPICAL(الموضــعي 

إضــافة إلمكانيــة اعتبــار الطاقــة المتاحــة (مــن حيــث الــزمن) هــي واحــدة لجميــع 

  ) تكاليف هذه الموارد.٥موارد هذا الخط ، ويظهر الجدول رقم (

  ١) ويبين تكاليف الخط اإلنتاجي الثاني٥الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
أجور عمال خط انتاج األشكال الموضعية 

topical (أجور مباشرة)  
  ٢١٧١٠٠٠  

قسم خط انتاج األشكال تكلفة اهتالك آالت 
   الموضعية

٢٠*٢٥٣٧٥٩٢٥ =%
٥٠٧٥١٨٥  

  

      ت. ص. غ. م أخرى 
    ٤٠٠٠٠٠٠  محروقاتالوقود والمصاريف 
    ٢٠٠٠٠٠٠  مياهالكهرباء والمصاريف 
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 المباشرة االخرىالصناعية غير مصاريف ال
، ر مباشرة كرواتب مدير االنتاج(أجور غي

  والتنظيف،...)

٩٤٦٠٠٠    

خط انتاج تخص إجمالي ت. ص. غ. م التي 
  األشكال الموضعية

  ١٢٠٢١١٨٥  

خط انتاج األشكال إجمالي تكاليف موارد 
  الموضعية

  ١٤١٩٢١٨٥  

  

  

   :والتغليفالخط اإلنتاجي الخامس المختص بعمليات التعبئة  ٣_١_٤_٣

  :يتألف هذا الخط من قسمين رئيسيين

 قسم التعبئة والتغليف اآللي:  ١_٣_١_٤_٣

 ويضم األقسام التالية:

 :قسم التعبئة والتفنيط

كما هو الحال في قسم الضغط في خط إنتاج األشكال الصلبة، يتم تجزئة هذا القسـم تبعـاً   

وتغليف أصناف محددة من األدويـة،  لآلالت الموجودة منه، حيث تختص كل واحدة بتعبئة 

  وتمثل بذلك وحدة تنظيمية مستقلة.
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  ١) ويبين تكاليف الوحدات التنظيمية ضمن قسم التعبئة والتفنيط٦الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
  CAM تعبئة والتغليف ال تآالأجور عمال 

  (أجور مباشرة)
  ٥٠٤٧١٤  

%= ٢٠*٨٠٠٠٠٠٠  CAM تعبئة والتغليف ال تآالتكلفة اهتالك 
١٦٠٠٠٠٠  

  

تعبئة ال تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
  CAM والتغليف 

    

    ١٤١٠٩١  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ١٥٦٢٢١  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

١٤٣١٤٣    

إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص آالت 
   CAMتعبئة والتغليفال

  ٢٠٤٠٤٥٥  

 تعبئة والتغليف ال تآالأجور عمال 
uhlmann (أجور مباشرة)  

  ٣٣٥٢٨٦  

 تعبئة والتغليف ال تكلفة اهتالك آالت
uhlmann  

٢٠*٣٣٨٠٠٠٠ =%
٦٧٦٠٠٠  

  

تعبئة ال تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
  uhlmann والتغليف 

    

    ٩٣٧٢٨  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ١٠٣٧٧٩  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٩٥٠٩١    
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 تآال ص. غ. م التي تخصإجمالي ت. 
    uhlmannتعبئة والتغليف ال

  ٩٦٨٥٩٨  

   تعبئة والتغليفال تآالأجور عمال 
IMA PG  (أجور مباشرة)  

  ٢٥٤٦١٠  

   تعبئة والتغليفال تآالتكلفة اهتالك 
IMA PG    

٢٠*٢٩٦٩٩٠٠ =%
٥٩٣٩٨٠  

  

تعبئة ال تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
  IMA PG والتغليف

    

    ١١٨٠٢٠  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ١٢٠٦٠٥  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

١١٩٧٣٦    

 تآالإجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
   IMA PGتعبئة والتغليفال

  ٩٥٢٣٤١  

  تعبئة والتغليفال تآالأجور عمال 
  PAM PAC(أجور مباشرة)  

  ١٢٥٣٩٠  

   تعبئة والتغليف ال تآالتكلفة اهتالك 
PAM PAC  

٢٠*١٣٠٠٠٠٠ =%
٢٦٠٠٠٠  

  

تعبئة ال تآالت. ص. غ. م أخرى تخص 
  PAM PAC والتغليف 

    

    ٥٨١٢٢  محروقاتالوقود والمصاريف حصتها من 
    ٥٩٣٩٥  مياهالكهرباء والمصاريف حصتها من 

الصناعية غير مصاريف حصتها من ال
(أجور غير مباشرة  المباشرة االخرى

  كرواتب مدير االنتاج ، والتنظيف،...)

٥٨٩٦٨    

إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص آالت 
   PAM PACتعبئة والتغليفال

  ٤٣٦٤٨٥  
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  :قسم التعبئة في شرائط

  .يمثل قسم التعبئة في شرائط وحدة تنظيمية مستقلة

  ١) ويبين تكاليف قسم التعبئة في شرائط٧الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
 التعبئة في شرائطأجور عمال قسم 

striping  (أجور مباشرة)  
  ١٦٠٩٣  

 التعبئة في شرائطقسم تكلفة اهتالك آالت 
striping  

٢٠*٦٠٠٠٠٠ =%
١٢٠٠٠٠  

  

التعبئة في  قسمت. ص. غ. م أخرى تخص 
  striping  شرائط

    

    ٣٩٥٩٩  محروقاتالوقود والمصاريف حصته من 
    ٣٣٥٢٧  مياهالكهرباء والمصاريف حصته من 

الصناعية غير مصاريف حصته من ال
(أجور غير مباشرة المباشرة األخرى

  كرواتب مدير اإلنتاج ، والتنظيف،...)

٤٠١٧٥    

قسم إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
  striping التعبئة في شرائط

  ٢٣٣٣٠١  
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   :قسم التعبئة ضمن الزجاجات

  .يمثل قسم التعبئة ضمن الزجاجات وحدة تنظيمية مستقلة

  ١) ويبين تكاليف قسم التعبئة ضمن الزجاجات٨الجدول رقم (
  لفة السنويةالتك  البند

 ضمن الزجاجاتالتعبئة أجور عمال قسم 
  (أجور مباشرة)

  ١٠٣٩٠٧  

ضمن التعبئة قسم تكلفة اهتالك آالت 
  الزجاجات

٢٠*٩٠٠٠٠٠ =%
١٨٠٠٠٠  

  

التعبئة  قسمت. ص. غ. م أخرى تخص 
  ضمن الزجاجات

    

    ٢٥٥٦٧٢  محروقاتالوقود والمصاريف حصته من 
    ٢١٦٤٧٣  مياهالكهرباء والمصاريف حصته من 

الصناعية غير مصاريف حصته من ال
(أجور غير مباشرة المباشرة األخرى

  والتنظيف،...) كرواتب مدير اإلنتاج ،

٢٥٩٣٩١    

قسم إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
  ضمن الزجاجاتالتعبئة 

  ٩١١٥٣٦  

  

  قسم التعبئة والتغليف اليدوي: ٢_٣_١_٤_٣

ــر      ــم ، وتعتب ــذا القس ــاريف ه ــي لمص ــور الرئيس ــور المح ــة واألج ــل العمال تمث

ــل    ــن أج ــمين األول م ــمن قس ــرة ، ويتض ــر مباش ــناعية غي ــاريف ص ــا مص بمجمله

ــات ذات       ــتثناء المنتج ــأة باس ــات المنش ــل منتج ــف لكام ــة والتغلي ــات التعبئ عملي
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ــة  ــكال العقيم ــة  Sterileاألش ــات تعبئ ــتص بعملي ــاني فيخ ــم الث ــا القس ــوالت ،أم األمب

  .والفياالت

   :قسم التغليف اليدوي األول

  .يمثل قسم التغليف اليدوي األول وحدة تنظيمية مستقلة

  ١) ويبين تكاليف قسم التغليف اليدوي األول٩الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
 اليدويوالتغليف التعبئة أجور عمال قسم 

  (أجور غير مباشرة) األول
١٠٠١٢٠٠    

    ٣٧٤٢٤٦  محروقاتالوقود والمصاريف حصته من 
    ١٤٢٥٦  مياهالكهرباء والمصاريف حصته من 

الصناعية غير مصاريف حصته من ال
(أجور غير مباشرة المباشرة األخرى

  كرواتب مدير اإلنتاج ، والتنظيف،...)

٣٧٩٦٩٠    

قسم إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
  األول اليدويوالتغليف  التعبئة

  ٩٢٩٣٧٦١  
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  :قسم التعبئة اليدوية لألمبوالت

  .يمثل قسم التغليف اليدوي الثاني وحدة تنظيمية مستقلة

  ١) ويبين تكاليف قسم التغليف اليدوي الثاني١٠الجدول رقم (

  لفة السنويةالتك  البند
الثاني (أجور  اليدويالتعبئة أجور عمال قسم 

  غير مباشرة)
٧٩٥٤٠٠    

    ١٩٥٢٢  محروقاتالوقود والمصاريف حصته من 
    ٧٤٤  مياهالكهرباء والمصاريف حصته من 

الصناعية غير مصاريف حصته من ال
(أجور غير مباشرة المباشرة األخرى

  كرواتب مدير اإلنتاج، والتنظيف،...)

١٩٨٠٦    

قسم إجمالي ت. ص. غ. م التي تخص 
  الثاني اليدوي التعبئة

  ٧٢٨٣٥٤  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .المنشأةالتكاليف في محاسب  المصدر: ١
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  : (TDABC)لنظاموفقاً بيانات معالجة ال ٢_٤_٣

  : لطاقة العملية للوحدات التنظيميةتقدير ا ١_٢_٤_٣

اعتماد الطاقة الزمنية لجميع الوحدات التنظيمية في المنشأة كأفضل نوع من أنواع الطاقة  تم

ألجل حساب معدل التكلفة لتلك الوحدات، ومن الجدير بالذكر أن مستويات الطاقة النظريـة  

  والعملية هي واحدة لجميع األقسام والخطوط اإلنتاجية.

 :تنظيميةتقدير الطاقة النظرية للوحدة ال  - أ

 ،وعدد أيام الدوام في األسبوع سـتة أيـام دوام   ،عدد ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات

عدد ساعات العمل النظرية  ، وعليه فإني السنة هو اثنان وخمسون أسبوعاًوعدد األسابيع ف

   .ساعة عمل نظرية ٢٤٩٦=  ٥٢*  ٦*  ٨   يساوي إلىفي السنة 

 :تنظيميةتقدير الطاقة العملية للوحدة ال - ب

  بعد استبعاد أوقات الراحة، والصيانة، واألوقات المستقطعة األخرى من الطاقة النظرية.

سـاعة أي   ٢٣٦٨فقد قدر مهندس اإلنتاج الطاقة العملية لكـل وحـدة تنظيميـة بــ     

   .دقيقة ١٤٢٠٨٠

  :ل تكلفة الطاقة لكل وحدة تنظيميةحساب معد ٢_٢_٤_٣

ظيمية من خالل تقسيم إجمالي التكاليف الصناعية غيـر  يتم حساب معدل تكلفة الطاقة للوحدة التن

  المباشرة لهذه الوحدة على الطاقة العملية الخاصة بها.
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وبالنسبة لألجور المباشرة تم تخصيص حصة كل منتج بآلية مماثلة، من خالل تقسيم األجـور   

المباشرة لكل وحدة تنظيمية على طاقتها العملية واحتساب معدل تكلفـة الـزمن مـن األجـور     

) معدالت تكلفة الطاقة لكل وحدة تنظيمية إضـافة لمعـدالت   ١١المباشرة، ويظهر الجدول رقم (

  ر المباشرة.تحميل األجو

  ١ ∗) ويبين معدالت تكلفة الطاقة ومعدالت تحميل األجور١١الجدول رقم (

إجمالي   الرمز  الوحدة التنظيمية
  التكاليف

  بالليرة السورية

الطاقة 
  العملية
  بالدقيقة

معدل تكلفة 
 الطاقة

  ل.س/ د
 ١٣,٨٦ ١٤٢٠٨٠  ١٩٦٩٧٧١ ١س  ت. ص. غ. م  التحثيرقسم 

 ٥,٦٣ ١٤٢٠٨٠  ٧٩٩٨٠٠ ١ع  األجور المباشرة
fette  ٤٥,٢٤ ١٤٢٠٨٠  ٦٤٢٨٣٥٤ ٢س  ت. ص. غ. م 

 ٤,٤٢ ١٤٢٠٨٠  ٦٢٨٦٠٠ ٢ع  األجور المباشرة
sviac  ٤٥,١ ١٤٢٠٨٠  ٦٤٠٨١٨٤ ٣س  ت. ص. غ. م 

 ١,١ ١٤٢٠٨٠  ١٥٦٣٠٠ ٣ع  األجور المباشرة
ronchi  ٦,٨٥ ١٤٢٠٨٠  ٩٧٣٤٣١ ٤س  ت. ص. غ. م 

 ١,١ ١٤٢٠٨٠  ١٥٦١٠٠ ٤ع  األجور المباشرة

 ٤٩,٢٢ ١٤٢٠٨٠  ٦٩٩٣٠٨٢ ٥س  ت. ص. غ. م  التلبيسقسم 
 ٤,٤٢ ١٤٢٠٨٠  ٦٢٨٢٠٠ ٥ع  األجور المباشرة

mg2  ١٥,٢٦ ١٤٢٠٨٠  ٢١٦٧٩٥٧ ٦س  ت. ص. غ. م 
 ٢,٥٣ ١٤٢٠٨٠  ٣٥٩٦٠٠ ٦ع  األجور المباشرة

sejong  ٢٠,٩٤ ١٤٢٠٨٠  ٢٩٧٥٣١٧ ٧س  ت. ص. غ. م 
 ١,١٣ ١٤٢٠٨٠  ١٦١١٠٠ ٧ع  األجور المباشرة

                                                            
  .جدول من إعداد الباحث المصدر: ١

  .إدراجها ضمن المعادالت الوقتية الحقاً لتسهيلتم إعطاء رمز لكل وحدة تنظيمية ∗ 
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 ٨٤,٦١ ١٤٢٠٨٠  ١٢٠٢١١٨٥ ٨س  ت. ص. غ. م  topical خط إنتاج
 ١٥,٢٨ ١٤٢٠٨٠  ٢١٧١٠٠٠ ٨ع  األجور المباشرة

 ٩٩,٨٩ ١٤٢٠٨٠  ١٤١٩٢١٨٥  ٨ق  تكاليف موارد الخط
CAM  ١٤,٣٦ ١٤٢٠٨٠  ٢٠٤٠٤٥٥ ٩س  ت. ص. غ. م 

 ٣,٥٥ ١٤٢٠٨٠  ٥٠٤٧١٤ ٩ع  األجور المباشرة
uhlmann  ٦,٨٢ ١٤٢٠٨٠  ٩٦٨٥٩٨ ١٠س  ت. ص. غ. م 

 ٢,٣٦ ١٤٢٠٨٠  ٣٣٥٢٨٦ ١٠ع  األجور المباشرة
IMAPG  ٦,٧ ١٤٢٠٨٠  ٩٥٢٣٤١ ١١س  ت. ص. غ. م 

 ١,٧٩ ١٤٢٠٨٠  ٢٥٤٦١٠ ١١ع  األجور المباشرة
PAMPAC  ٣,٠٧ ١٤٢٠٨٠  ٤٣٦٤٨٥ ١٢س  ت. ص. غ. م 

 ٠,٨٨ ١٤٢٠٨٠  ١٢٥٣٩٠ ١٢ع  األجور المباشرة

 ١,٦٤ ١٤٢٠٨٠  ٢٣٣٣٠١ ١٣س  ت. ص. غ. م  قسم التعبئة في شرائط
 ٠,١١ ١٤٢٠٨٠  ١٦٠٩٣ ١٣ع  األجور المباشرة

 ٦,٤٢ ١٤٢٠٨٠  ٩١١٥٣٦ ١٤س  ت. ص. غ. م  الزجاجات فيالتعبئة قسم 
 ٠,٧٣ ١٤٢٠٨٠  ١٠٣٩٠٧ ١٤ع  األجور المباشرة

والتغليف التعبئة قسم 
  األول اليدوي

  ٩٢٩٣٧٦١  ١٥س  ت. ص. غ. م

١٢,٤٥ ١٤٢٠٨٠ 

 ٥,٩ ١٤٢٠٨٠  ٧٢٨٣٥٤  ١٦س  ت. ص. غ. م  الثاني اليدويالتعبئة قسم 
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  : (TDABC)حساب تكلفة بعض المنتجات وفقاً لنظام ٣_٤_٣

 :Ascriptin A/Dالمنتج   - أ

والتكاليف الصناعية  ،ل.س ٤٧هو منتج صلب تبلغ تكلفة المواد المباشرة إلنتاج وحدة منه  

حاصل ضرب قيمـة المـواد    وهيل.س،  ٢١,١٥غير المباشرة المحملة لهذه الوحدة هي 

% لتكون تكلفة وحدة هذا المنتج نتيجة إضافة قيمة التكاليف الصناعية غير ٤٥المباشرة بـ 

وكل ذلك تبعاً لطريقـة  ل.س،  ٦٨,١٥المباشرة المحملة إلى تكلفة المواد المباشرة وتساوي 

ل.س،  ٦٦بيـع  القياس المعتمدة من قبل القسم المحاسبي في المنشأة، في حين يبلغ سـعر ال 

ونتيجة لذلك فإن المنتج يعتبر خاسر من وجهة نظر القياس  ٣٢٧٣٠وعدد الوحدات المباعة 

  ل.س للوحدة الواحدة. ٢,١٥الحالية بهامش خسارة يساوي 

) هـذه  ١٢يمر هذا المنتج خالل عملية إنتاجه بعدة مراحل متتالية ويظهر الجـدول رقـم (  

  دة الواحدة من هذا المنتج في كل مرحلة.المراحل مع الزمن المقدر إلنتاج الوح

      Ascriptin A/D ١إنتاج) ويبين مراحل ١٢الجدول رقم (   

 الزمن المقدر لإلنتاج  الرمز  المرحلة
  (بالدقيقة)

  ٠,٠١٥  ١ز  قسم التحثير
  ٠,١٨  ٢ز  )sviacقسم الضغط (الوحدة التنظيمية 

  ٠,١٨  ٣ز  )CAMوالتفنيط (الوحدة التنظيمية  قسم التعبئة
      

                                                            
 .في المنشأة المصدر: مدير اإلنتاج التنفيذي ١
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وفقاً   Ascriptin A/Dوتكون معادلة التكلفة الوقتية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للمنتج 

  (TDABC) لنظام 

  )٩* س ٣) + (ز٣* س ٢) + (ز١* س ١= (ز

  :بحيث

    .ز: الزمن المقدر لتصنيع المنتج في وحدة تنظيمية

    .س: معدل تكلفة الطاقة للوحدة التنظيمية

) =١٤,٣٦*  ٠,١٨) + (٤٥,١*  ٠,١٨) + (١٣,٨٦*  ٠,٠١٥ (  

   .ل.س لكل وحدة منتج ١٠,٩١= 

المشار إليها  أما األجور المباشرة، فتم توزيعها اعتماداً على المحركات الوقتية لكل وحدة تنظيمية

  :كما يلي  Ascriptin A/D، بحيث تحسب األجور المباشرة لوحدة المنتج)١١في الجدول رقم (

  ) .٩* ع ٣) + ( ز٣* ع٢) + ( ز١* ع ١ألجور المباشرة لوحدة المنتج = ( زا

  :بحيث

  ع : معدل تكلفة األجور في الوحدة التنظيمية . 

  ل.س ٠,٩٢) =   ٣,٥٥*  ٠,١٨) + (  ٠,١٩٨*  ٠,١٨) + (  ٥,٣٦*  ٠,٠١٥= ( 

  (TDABC)  وفق نظام   Ascriptin A/Dفتكون إجمالي تكلفة وحدة

  . م . ص. غالمواد المباشرة + تكلفة األجور المباشرة + ت= تكلفة 

 =٠,٩٢+  ١٠,٩١+  ٤٧  

    .ل.س للوحدة ٥٨,٨٣= 
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 :Anti-Fluالمنتج  - ب

والتكاليف الصـناعية   ،ل.س ١٨تبلغ تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في وحدة هذا المنتج 

ذا المنـتج وفـق طريقـة    ل.س لتكون التكلفة اإلجمالية لوحدة ه ٨,١غير المباشرة المحملة 

، ل.س ٣٩، أما سعر بيع وحدة المنتج فهي ل.س ٢٦,١القياس المعتمدة لدى المنشأة تساوي 

ويعتبر من المنتجات الرائجة لـدى المنشـأة    ٢٠١٢وحدة منه خالل عام  ٤٢٩٥٥تم بيع و

 ) المراحل التي١٣إضافة لوجود منتجات بديلة لدى المنشآت المنافسة ويظهر الجدول رقم (

تمر بها وحدة هذا المنتج خالل عملية تصنيعه والزمن المقدر لـذلك اإلنتـاج ضـمن كـل     

  مرحلة.

  ١Anti-Flu:  ) ويبين مراحل إنتاج ١٣الجدول رقم (

 الزمن المقدر لإلنتاج  الرمز  المرحلة
  (بالدقيقة)

  ٠,٠٨  ٤ز  قسم التحثير
  ٠,٠٩٦  ٥ز  )fetteقسم الضغط (الوحدة التنظيمية 

  ٠,١٦  ٦ز  التلبيسقسم 
  ٠,٠٤  ٧ز  )CAMوالتفنيط (الوحدة التنظيمية  قسم التعبئة

  ٠,٠٣٧  ٨ز  األول اليدويوالتغليف التعبئة قسم 
  

 وفقـاً لنظـام   Anti-Fluوتكون معادلة التكلفة الوقتية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للمنـتج  

(TDABC)  

  ) ١٥* س ٨+ ( ز)  ٩* س ٧) + ( ز ٥* س ٦) + ( ز٢* س ٥) + (ز١* س ٤= ( ز

                                                            
 .في المنشأة المصدر: مدير اإلنتاج التنفيذي ١
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 ) =٤٩,٢٢*  ٠,١٦) + (  ٤٥,٢٤*  ٠,٠٩٦) + (  ١٣,٨٦*  ٠,٠٨ (  

     ) +١٢,٤٥*  ٠,٠٣٧) + (  ١٤,٣٦*  ٠,٠٤   (  

   .ل.س لكل وحدة منتج ١٤,٣٦= 

  Anti-Fluأما األجور المباشرة لوحدة المنتج 

  ) ٩* ع ٧) + ( ز ٥* ع ٦) + ( ز٢* ع٥) + ( ز١* ع ٤= ( ز

 ) =٤,٤٢*  ٠,١٦) + (  ٤,٤٢*  ٠,٠٩٦) + (  ٥,٦٣*  ٠,٠٨ (  

  ل.س ١,٧٢) =   ٣,٥٥*  ٠,٠٤+ (     

  (TDABC)  وفق نظام   Anti-Fluفتكون إجمالي تكلفة وحدة

  . م ت. ص. غ= تكلفة المواد المباشرة + تكلفة األجور المباشرة + 

 =١,٧٢+  ١٤,٣٦+  ١٨  

    .ل.س للوحدة ٣٤,٠٨= 

 : Aspirin 81MGالمنتج  - ت

بالنسبة لألشـكال   ٢٠١٢عام تبرز أهمية هذا المنتج في أنه أكثر أصناف المنشأة مبيعاً في 

وكانت تكلفة المواد  ،وحدة ٣٤٦٩٥٠، حيث بلغ عدد الوحدات المباعة في ذلك العام الصلبة

والتكاليف الصناعية  ،ل.س ٢٥المباشرة الداخلة في صناعة وحدة واحدة من هذا المنتج هي 

ل.س وفقاً لنظام محاسـبة المنشـأة،    ٣٦,٢٥وإجمالي التكلفة  ،ل.س ١١,٢٥ة غير المباشر

  ل.س. ٤٩وسعر البيع للوحدة 

   .) مراحل إنتاج هذا المنتج مع الزمن المقدر لذلك في كل منها١٤ويظهر الجدول رقم (
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  ١Aspirin 81MG:) ويبين مراحل إنتاج ١٤الجدول رقم (

 الزمن المقدر لإلنتاج  الرمز  المرحلة
  (بالدقيقة)

  ٠,٠٣٦  ٩ز  قسم التحثير
  ٠,٠٧٢  ١٠ز  )fetteقسم الضغط (الوحدة التنظيمية 

  ٠,٠٨٤  ١١ز  التلبيسقسم 
  ٠,٠٩٦  ١٢ز  الزجاجات فيالتعبئة قسم 
  ٠,٠٣٨  ١٣ز  األول اليدويوالتغليف التعبئة قسم 

  

وفقاً لنظام   Aspirin 81MGوتكون معادلة التكلفة الوقتية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للمنتج

(TDABC)  

  )  ١٤* س ١٢) + ( ز ٥* س ١١) + ( ز٢* س ١٠) + (ز١* س ٩= ( ز

  ) ١٥* س ١٣+ ( ز     

 ) =٤٩,٢٢*  ٠,٠٨٤) + (  ٤٥,٢٤*  ٠,٠٧٢) + (  ١٣,٨٦*  ٠,٠٣٦ (  

     ) +١٢,٤٥*  ٠,٠٣٨) + (  ٦,٤٢*  ٠,٠٩٦   (  

   .ل.س لكل وحدة منتج  ٩,٥٦= 

  Aspirin 81MG أما األجور المباشرة لوحدة المنتج 

  ) ١٤* ع ١٢) + ( ز ٥* ع ١١) + ( ز٢* ع١٠) + ( ز١* ع٩= ( ز

 ) =٤,٤٢*  ٠,٠٨٤) + (  ٤,٤٢*  ٠,٠٧٢) + (  ٥,٦٣*  ٠,٠٣٦ (  

  .ل.س ٠,٩٥) =   ٠,٧٣*  ٠,٠٩٦+ (     
                                                            

 .في المنشأة التنفيذيالمصدر: مدير اإلنتاج  ١
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   (TDABC)وفق نظام   Aspirin 81MGفتكون إجمالي تكلفة وحدة

  ت. ص. غ. م  تكلفة المواد المباشرة + تكلفة األجور المباشرة += 

 =٠,٩٥+  ٩,٥٦+  ٢٥  

    .ل.س للوحدة ٣٥,٥١= 

 :Risperzor 4MGالمنتج  - ث

تعتبر تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في إنتاج وحدة واحدة من هذا المنتج مـن التكـاليف   

ل.س، أما التكاليف الصناعية غير  ١٠٧المرتفعة نوعاً ما مقارنة بباقي المنتجات حيث تبلغ 

ل.س وفقاً  ١٥٥,١٥وإجمالي تكلفة الوحدة تساوي  ،ل.س ٤٨,١٥المباشرة لهذه الوحدة فهي 

مراحل إنتاج هـذا المنـتج    )١٥ويظهر الجدول رقم ( ،لنظام المحاسبة المعتمد لدى المنشأة

  والزمن المقدر إلنتاج الوحدة في كل مرحلة.

   ١Risperzor 4MG: ن مراحل إنتاج) ويبي١٥الجدول رقم (

 الزمن المقدر لإلنتاج  الرمز  المرحلة
  (بالدقيقة)

  ٠,٠٤٥  ١٤ز  قسم التحثير
  ٠,١٣٥  ١٥ز  )ronchiقسم الضغط (الوحدة التنظيمية 

  ٠,٠٤٥  ١٦ز  التلبيسقسم 
  ٠,٢٢٥  ١٧ز  )IMAPGوالتفنيط (الوحدة التنظيمية  قسم التعبئة

  ٠,٠٤  ١٨ز  األول اليدويوالتغليف التعبئة قسم 
  

                                                            
 .في المنشأة المصدر: مدير اإلنتاج التنفيذي ١
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وفقـاً   Risperzor 4MGوتكون معادلة التكلفة الوقتية للتكاليف الصناعية غير المباشرة للمنـتج  

   (TDABC) لنظام

  ) ١١* س ١٧) + ( ز٥* س ١٦) + ( ز٤* س ١٥ز ) + (١* س ١٤= ( ز

  ) ١٥* س ١٨+ ( ز     

) =٤٩,٢٢*  ٠,٠٤٥) + ( ٦,٨٥*  ٠,١٣٥) + (١٣,٨٦*  ٠,٠٤٥(  

    ) +١٢,٤٥*  ٠,٠٤) + ( ٣,٠٧*  ٠,٢٢٥  (  

   .ل.س لكل وحدة منتج  ٤,٩٤= 

  Risperzor 4MG أما األجور المباشرة لوحدة المنتج 

  ) ١١* ع ١٧) + ( ز ٥* ع ١٦) + ( ز٤* ع١٥) + ( ز١* ع ١٤= ( ز

) =٤,٤٢*  ٠,٠٤٥) + ( ١,١*  ٠,١٣٥) + ( ٥,٦٣*  ٠,٠٤٥ (  

  .ل.س ٠,٨) =   ٠,٨٨*  ٠,٢٢٥+ (    

    (TDABC)وفق نظام  Risperzor 4MGفتكون إجمالي تكلفة وحدة  

  . م ت. ص. غ= تكلفة المواد المباشرة + تكلفة األجور المباشرة + 

 =٠,٨+  ٤,٩٤+  ١٠٧  

  . ل.س للوحدة ١١٢,٧٤= 
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  :(TDABC)الكشف عن الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة من خالل نظام  ٤_٤_٣

من خـالل مقارنـة    ،إمكانية الكشف عن الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة (TDABC)يمنح نظام 

إجمالي التكاليف الفعلية المستهلكة في الوحدة التنظيمية مع إجمالي التكاليف الواجب اسـتهالكها  

وتم تطبيق هذه اآللية علـى الخـط اإلنتـاجي الثـاني      ؛عند عدد المنتجات الفعلية لتلك الوحدة

 ،عن طريق إعداد معادلة الوقت لهـذا الخـط   TOPICALال الموضعية المخصص إلنتاج األشك

) أسـماء هـذه   ١٦ويظهر الجـدول رقـم (   ،حيث يقوم هذا الخط بإنتاج ثمانية أصناف دوائية

األصناف مع الوقت المقدر إلنتاج كل منها ضمن هذا الخط، وعدد الوحدات المنتجة فعلياً لكـل  

  م: ٢٠١٢منها خالل عام 

  ١) ويبين أصناف الخط اإلنتاجي الثاني١٦الجدول رقم (

عدد الوحدات المنتجة 
 ٢٠١٢خالل عام  فعالً

 الزمن المقدر لإلنتاج
 (بالدقيقة)

  الرمز اسم الصنف الدوائي

٠,٢٠٥ ٤٥٤٦٥ Betnovate cream 30 gr. ١م 

٠,٢٠٥ ٢٠٨٢٤ Betnovate N cream 30 gr. ٢م 

٠,١٩٥ ١٧٣٤٥ Betnovate N oint 30 gr. ٣م 

٠,١٩٥ ٠ Betnovate oint 30 gr. ٤م 

٠,١٨٦ ٨٩٠٨٨ Dermovate cream 30 gr. ٥م 

٠,١٩٥ ٠ Dermovate oint. 30 gr. ٦م 

٠,١٢٩ ٢٤٠٠٤٧ Kliocin T Solution 25 ml ٧م 

٠,٢٠٥ ٠ Rheumafen gel 30 gr ٨م 

  

  

                                                            
  .في المنشأة مدير اإلنتاج التنفيذيوالتكاليف محاسب المصدر:  ١
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  فتكون معادلة الوقت لخط إنتاج األشكال الموضعية  

في الخـط   ١* زمن إنتاج الصنف م ١األساسي + (عدد العناصر المنتجة من الصنف م = الوقت

 فـي الخـط الثـاني)    ٢* زمن إنتاج الصنف م ٢الثاني) + (عدد العناصر المنتجة من الصنف م

فـي الخـط    ٨* زمن إنتاج الصـنف م  ٨عدد العناصر المنتجة من الصنف م( .........++...

  ).الثاني

األساسي بالنسبة للمعادلة السابقة هو وقت تحضير الخط اإلنتاجي عند بداية كـل  إن وقت العمل 

، وعند احتساب وقت عمل الخط احددقيقة ليوم العمل الو ١٥يوم عمل، وتم تقدير هذا الوقت بـ 

، حيث تعتبر يوم ٢٩٦الوقت األساسي لليوم بـ  اإلنتاجي عن كامل العام اإلنتاجي يجب ضرب

، ليصبح الوقت األساسي الالزم إدراجه في معادلة الوقت األيام العملية لإلنتاج ة هي عددهذه المد

   .دقيقة ٤٤٤٠دقيقة =  ١٥*  ٢٩٦للخط اإلنتاجي الثاني هو 

  :وتصبح معادلة الوقت

٨٩٠٨٨)+(٠,١٩٥*٠)+(٠,١٩٥*١٧٣٤٥)+(٠,٢٠٥*٢٠٨٢٤)+(٠,٢٠٥*٤٥٤٦٥+(٤٤٤٠

*٠,٢٠٥*٠)+(٠,١٢٩*٢٤٠٠٤٧)+(٠,١٩٥*٠)+(٠,١٨٦= ( 

٠+٣٠٩٦٦,٠٦+٠+١٦٥٧٠٣,٧+٠+٣٣٨٢,٢٧٥+٤٢٦٨,٩٢+٩٣٢٠,٣٢٥+٤٤٤٠  

دقيقة وهو الزمن الذي يتطلبه إنتاج األصناف التي تم إنتاجها خالل العام وفقاً لنظـام   ٦٨٩٤٨=

(TDABC).  

  



- ١٤٣ - 
 

ويكون إجمالي التكاليف الواجب استهالكها ضمن خط اإلنتاج الثاني هو حاصل ضرب الـزمن  

حسابه في الجـدول رقـم   الوارد  ٨قبمعدل تكلفة طاقة الخط اإلنتاجي الناتج من معادلة الوقت 

)١١.(  

ل.س وهي التكاليف الواجـب اسـتهالكها عنـد حجـم      ٦٨٨٧٢١٦=  ٩٩,٨٩*  ٦٨٩٤٨= 

  .الخطالمنتجات الفعلية لهذا 

وعليه فإن الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة في الخط اإلنتاجي الثاني هي نـاتج طـرح إجمـالي    

  لواجب استهالكها من إجمالي التكاليف الفعلية لهذا الخط  التكاليف ا

ل.س وتمثل تكلفة الطاقة اإلنتاجية غير المسـتغلة   ٧,٣٠٤,٩٦٩=٦٨٨٧٢١٦ – ١٤١٩٢١٨٥=

  في الخط اإلنتاجي الثاني المختص بتصنيع األشكال الموضعية.  
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  تحليل:المناقشة وال ٥_٣

أبسط وأسهل بكثير من تطبيق أنظمـة محاسـبة التكـاليف     (TDABC)إن عملية تطبيق نظام 

الحديثة األخرى، فهو يوزع التكاليف على الوحدات التنظيمية بدالً من توزيعهـا علـى مئـات    

األنشطة، حيث يقوم بدمج وتجميع األنشطة ضمن الوحدة التنظيمية؛ وتزداد سهولة تطبيق هـذا  

تالك العاملين في القسم المحاسبي مـؤهالت علميـة   النظام عند توافر مقوماته في المنشأة من ام

كافية لذلك، وتمتع رؤساء األقسام اإلنتاجية والقائمين علـى آليـة اإلنتـاج بـالخبرة والكفـاءة      

  الالزمتين، ووجود تعاون وتواصل جيد بينهم وبين القسم المحاسبي.

ضمن ثالثة محـاور رئيسـية يتنـاول     وفي ضوء الدراسة التطبيقية، يمكن مناقشة النقاط التالية

، بينمـا  (TDABC)األول منها عرض تكاليف المنتجات محل الدراسة قبل وبعد تطبيق نظـام  

يبحث الثاني في مواطن الهدر والرقابة عليها من خالل الكشف عـن الطاقـة اإلنتاجيـة غيـر     

هـذا النظـام فـي     المستغلة، في حين يناقش المحور الثالث أثر المعلومات الصادرة عن تطبيق

  ترشيد القرارات اإلدارية.

ل.س، وتكـاليف   ٦٨,١٥بلغ إجمالي تكلفـة الوحـدة    Ascriptin A/D في حالة المنتج 

لدى المنشأة، مما جعل هذا المنـتج   وفقاً لطريقة القياس المعتمدةل.س  ٢١,١٥التحويل 

ل.س للوحـدة الواحـدة، و    ٢,١٥ل.س، بمقدار خسـارة   ٦٦خاسراً لدى بيعه بسعر 

ل.س إجمالي خسارة سنوية من وجهة نظر المنشأة، األمر الذي دفع إدارتها  ٧٠٣٦٩,٥

فقد بلغت تكلفة الوحدة  (TDABC)أما وفقاً لنظام القتراح عدم االستمرار في تصنيعه، 

ل.س،  ١٠,٩١ل.س، والتكاليف الصناعية غير المباشـرة المحملـة للوحـدة     ٥٨,٨٣

ل.س، بحيث أضحى الفارق في تكلفـة وحـدة المنـتج بـين      ٠,٩٢واألجور المباشرة 
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% لصـالح  ١٣,٦٨ل.س لكل وحدة، أي انخفضت تكلفة المنتج بنسبة  ٩,٣٢الطريقتين 

حددة وفق الطريقة المعتمدة سابقاً، لتكون بـذلك وحـدة   عن تلك الم (TDABC)نظام 

ل.س، وليصـبح   ٢٣٤٦٧٤ل.س، وبإجمالي أرباح سنوية  ٧,١٧المنتج رابحة بمقدار 

  ل.س. ٣٠٥٠٤٣,٥فرق الدخل بين الطريقتين مساوياً لـ 

 ٢٦,١بعاً لطريقة القياس المعتمـدة  تبلغ إجمالي تكلفة الوحدة  Anti-Flu في حالة المنتج 

 ٢١,٩ل.س، وكانت وحدة المنتج تباع بهامش ربح مقداره  ٨,١وتكاليف التحويل ل.س، 

ل.س، وكانت هنـاك نيـة مـن إدارة     ٥٥٤١١٩,٥ل.س، وإجمالي ربح سنوي مقداره 

أما وفقاً لنظام ادة قدرته على المنافسة في السوق، المنشأة بتخفيض سعر مبيعه بهدف زي

(TDABC)  والتكـاليف الصـناعية غيـر المباشـرة     ، ٣٤,٠٨فقد بلغت تكلفة الوحدة

 ٧,٩٨، فيكون الفرق في تكلفة الوحدة بين الطريقتين ١,٧٢، واألجور المباشرة ١٤,٣٦

% من تكلفة المنتج، ويمثل هذا الفرق زيادة في التكلفة وفـق  ٣٠,٦ل.س، أي ما نسبته 

ـ  (TDABC)نظام  الي عما هي عليه وفق طريقة القياس المعتمدة سابقاً، لينخفض إجم

  ل.س. ٥٥٤١١٩٩,٥ل.س بعد أن كان  ٢١١٣٣٨,٦ويصبح  ،٣٤٢٧٨١الربح بمقدار 

ل.س، وتكاليف  ٣٦,٢٥كانت التكلفة اإلجمالية للوحدة  Aspirin 81MG في حالة المنتج 

ل.س للوحدة، وإجمالي ربح العام  ١٢,٧٥ل.س، وهامش الربح  ١١,٢٥التحويل للوحدة 

 (TDABC)تساب التكلفـة وفـق نظـام    ل.س، وبعد إعادة اح ٤٤٢٣٦١٢,٥بمقدار 

 ٩,٥٦ل.س، والتكاليف الصناعية غير المباشرة للوحـدة   ٣٥,٥١أصبحت تكلفة الوحدة 

 ،ل.س ٠,٧٤ل.س، أي انخفضت تكلفة الوحدة بمقدار  ٠,٩٥ل.س، واألجور المباشرة 

ل.س،  ٢٥٦٠٠٣ليظهر أثر هذا االختالف في تعظيم إجمالي ربح بيع المنـتج بمقـدار   
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حيث بلغ إجمالي ربح المنتج وفقاً للتكلفة  ،لضخامة حجم مبيعات هذا المنتج نتيجةًوذلك 

  ل.س. ٤٦٨٠٣٥٥,٥(TDABC) المقاسة في ظل نظام 

بناء على طريقة القياس المعتمدة لدى المنشـأة كانـت    Risperzor 4MG في حالة المنتج 

ل.س، وهامش ربح  ٤٨,١٥ل.س، وتكاليف التحويل  ١٥٥,١٥التكلفة اإلجمالية للوحدة 

مغايرة تماماً حيث  (TDABC) ل.س، في حين كانت التكاليف وفق نظام ٥,٨٥للوحدة 

ل.س، والتكاليف الصناعية غيـر المباشـرة    ١١٢,٧٤أصبحت التكلفة اإلجمالية للوحدة 

ل.س، وينتج عن ذلك انخفـاض فـي    ٠,٨ل.س، فقط واألجور المباشرة  ٤,٩٤للوحدة 

ل.س، أي مـا نسـبته    ٤٢,٤١بمقـدار   (TDABC)م نظـام  تكلفة الوحدة عند استخدا

وهو ذات االنخفاض في تكاليف التحويل المحملـة للوحـدة وفقـاً لنظـام      ،%٢٧,٣٣

(TDABC)  من تكـاليف التحويـل   ٨٨,٠٨ل.س، أي ما نسبته  ٤٢,٤١والذي يبلغ %

  المحملة للوحدة وفق طريقة القياس المعتمدة لدى المنشأة.

التكلفة لكل منتج من المنتجات السابقة لدى قياسها وفـق طريقتـي    تعود االختالفات في 

  إلى: (TDABC)القياس المعتمدة لدى المنشأة ونظام 

v  دقة نظام(TDABC) حيث اعتمد على محركـات التكلفـة    ،في تخصيص التكاليف

واألجـور   ،الوقتية في تحميل كل منتج بحصته من التكاليف الصناعية غير المباشرة

المباشرة الخاصة بكل وحدة تنظيمية، على خالف طريقة القيـاس المعتمـدة لـدى    

ل وحدة المنتج بإجمالي تكاليف التحويل كنسبة من تكلفـة المـواد   والتي تحم ،المنشأة

  المباشرة لتلك الوحدة.

v  إن آلية محركات التكلفة الزمنية المعتمدة لدى نظام)(TDABC  عزلت تأثير الطاقة

نتاجية غير المستغلة عن تكلفة الوحدات المنتجة، فتكلفة الوحدة المنتجـة المقاسـة   اإل
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ال تحمل في طياتها نسبة من تكاليف الطاقات اإلنتاجية غير  (TDABC)وفقاً لنظام 

  المستغلة للوحدات التنظيمية التي مرت فيها خالل سير العملية اإلنتاجية.

ـ    Risperzorو  Anti-Fluو  Ascriptin A/Dات بلغت نسبة االختالف بين تكلفتي المنتج

4MG على التتالي عنـد قياسـها بكـل مـن نظـام       %٢٧,٣٣%، ٣٠,٦%، ١٣,٦٨

(TDABC)   والطريقة المعتمدة لدى المنشأة، وتعد هذه االختالفات جوهرية مما يجعـل

المنتجات سـابقة  تكاليف ث فرقاً جوهرياً في عملية قياس يحد (TDABC)تطبيق نظام 

  .الذكر

عند اختبار وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة وقياس قيمتها بالنسبة للخط اإلنتاجي الثـاني   

مـن خـالل    (TDABC)، أظهر نظـام  Topicalالمختص بإنتاج األشكال الموضعية 

المعادلة الوقتية التي تم إعدادها للخط اإلنتاجي وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة في ذلك 

% مـن  ٥١,٤٧ل.س، وهي تمثل ما نسبته  ٧٣٠٤٩٦٩اقة الخط، وبلغت قيمة هذه الط

ل.س، في حين لم تظهـر   ١٤١٩٢١٨٥إجمالي تكاليف موارد الخط اإلنتاجي والبالغة 

طريقة القياس المعتمدة لدى المنشأة أي داللة عن وجود طاقة غير مستغلة في الخطـوط  

ة غير المسـتغلة علـى   واألقسام اإلنتاجية، األمر الذي أدى إلى توزيع تكاليف تلك الطاق

وبناء على  ؛الوحدات المنتجة، فظهرت تكلفة وحدة المنتج بصورة مشوهة عما هي عليه

المنشـأة علـى    هذه إلدارة ةيزيد من القدرة الرقابي (TDABC)ذلك فإن استخدام نظام 

موارد األقسام والخطوط اإلنتاجية لديها، حيـث يوضـح اسـتخدامه مـواطن الهـدر،      

 ر األمثل لتلك الموارد ضمن المنشأة.واالستخدام غي

 على الرقابة.المنشأة محل التطبيق إدارة يحسن من قدرة  (TDABC)إذن فتطبيق نظام 



- ١٤٨ - 
 

كانت إدارة المنشأة تنوي تخفيض سعر بيع الوحـدة بهـدف     Anti-Fluفي حالة المنتج 

قيـاس  قـة  ل.س وفقـاً لطري  ١٢,٩على اعتبار أن هامش ربح الوحدة  ،زيادة المنافسة

، ولكـن  ذا الهامش يسمح بتخفيض سعر البيع، وعلى اعتبار أن هالتكاليف المعتمدة لديها

وهـذا ال   ،ل.س ٤,٩٢فقد انخفض هامش الـربح إلـى    (TDABC)عند اعتماد نظام 

، ومن األفضل البحث عن بدائل أخرى غير تخفـيض  حدةيسمح بتخفيض سعر مبيع الو

 .منافسةدة قدرة هذا المنتج على الالسعر لزيا

ل.س عند قياس تكلفته  ٤٨,٢٦بلغ هامش ربح الوحدة  Risperzor 4MGفي حالة المنتج  

، حيـث أن  مح بتخفيض سعر مبيعه بدرجـة عاليـة  وهذا يس ،(TDABC)وفقاً لنظام 

، األمر الذي يتيح إمكانية زيادة حجم مبيعاتـه  ل.س ٥,٨٥هامش المعتمد له حالياً هو ال

 .نظراً الرتفاع سعر مبيع الوحدة اًكبير  يعدكون حجم المبيعات الحالي ال

 ٢,١٥لكون هامش خسارة الوحدة له  Ascriptin A/Dتعتزم إدارة المنشأة استبعاد المنتج  

أن هذا المنتج رابح  (TDABC)ل.س، في حين أظهرت عملية قياس تكلفته وفق نظام 

، مما يدفع إدارة المنشأة إلى التخلي عن فكرة ل.س للوحدة ٧,١٧بهامش ال بأس به يبلغ 

استبعاد هذا المنتج، خاصةً وأن حجم مبيعاته كبير جداً، وإجمالي ربحه السنوي جيد وفقاً 

  .(TDABC)لنظام 

من % ٥١,٤٧ر بنسبة عن وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة تقد (TDABC)كشف نظام  

، وتبعاً لذلك يتوجب علـى إدارة  المنشأة الخط اإلنتاجي الثاني فيإجمالي تكاليف موارد 

إما من خالل االستثمار الكامل لطاقـة   ،المنشأة التخلص من هذا الهدر للطاقات اإلنتاجية

ف الدوائيـة  الخط اإلنتاجي عن طريق إيجاد أسواق جديدة ورفع حجم مبيعات األصـنا 

بإنتـاج   ، أو من خالل التخلص من الخط اإلنتـاجي المخـتص  المنتجة ضمن هذا الخط
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 نتاجية أو نسبة كبيـرة األشكال العقيمة في حال عدم القدرة على استغالل كامل طاقته اإل

% ٥١,٤٧حيث أن وجود نسبة طاقة إنتاجية غير مستغلة تصل إلـى  ، على األقل منها

 هي نسبة ضخمة جداً ال يمكن التغاضي عنها.  

ؤدي إلى اتخـاذ قـرارات   ي (TDABC)تطبيق نظام إن اعتماد المعلومات الناتجة عن  

  Anti-Flu ،Risperzor في حالة المنتجـين  لما كانت تنوي اإلدارة اتخاذه مغايرة تسعير

4MG  ،اسـتبعاد المنـتج  ب إدارة المنشأة لغي في نفس الوقت قراروي Ascriptin A/D ،

المخـتص بإنتـاج    الثاني اإلنتاجي ؤثر بشكل جوهري على قرار التخلص من الخطوي

 .األشكال العقيمة

المنشـأة  إدارة يحسن بشكل جوهري من قـدرة   (TDABC)وبالتالي فإن تطبيق نظام 

بنـاء   ها مـن بنوعيها التكتيكية واالستراتيجية، ويمكنعلى اتخاذ القرارات  محل التطبيق

   .استخدامهالمعلومات الناتجة عن  علىاعتماداً اإلدارية  هاتقراراالعديد من 

فـي  يحدث فرقاً جوهرياً  (TDABC)في ضوء مناقشة الدراسة التطبيقية السابقة نجد أن نظام 

ن من قدرة إدارة المنشأة على الرقابة واتخـاذ القـرارات   ، ويحسعملية قياس التكاليف وتوزيعها

  المناسبة.

  .وهذه هي اإلجابة عن األسئلة التي تطرق إليها الباحث في مستهّل بحثه

  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  ñالنتائج والتوصيات ó  
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  النتائج:

يحدث فرقاً جوهرياً في عملية قياس التكـاليف وتوزيعهـا،    (TDABC)إن تبني نظام  )١

حيث يقوم بقياس وتحديد تكلفة المنتج بدقة عالية تفوق بكثير تكلفة تبنـي هـذا النظـام    

  والوقت والجهد الالزمين لتطبيقه.

من مستوى الرقابة لدى إدارة المنشأة من خـالل كشـفه عـن     (TDABC)يرفع نظام  )٢

الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة وقياس قيمتها وتحييد تأثيرها عن تكلفة المنـتج، إضـافة   

لكون عملية استهالك الموارد تقاس ضمن هذا النظام بشكل مباشر من الوحدة التنظيمية 

ا عبر األنشطة، مما يعطي صورة إلى وحدة المنتج، وليس عن طريق تسجيلها وتجميعه

واضحة إلدارة المنشأة عن كيفية استغالل الموارد المتاحة، ويسمح بالحد مـن عمليـة   

 الهدر ضمن تلك الموارد.

توزيع تكاليف األجور الصناعية المباشـرة  في عملية  (TDABC) يمكن استخدام نظام )٣

األجور إجمالية لكامـل  على الوحدات المنتجة بطريقة صحيحة، خاصةً عندما تكون هذه 

القسم أو الوحدة التنظيمية كما هو الحال في معظم المنشآت الصناعية السـورية، ويـتم   

التوزيع اعتماداً على محركات التكلفة الوقتية، حيث تحدد حصة كل وحدة منتجـة مـن   

  األجور المباشرة بمعزل عن تأثير الطاقة غير المستغلة من الموارد البشرية.

في عملية  (TDABC)رة المنشأة االعتماد على البيانات الصادرة عن نظام تستطيع إدا )٤

ن تبني أنظمة محاسبة تكاليف غير دقيقة تعتمـد علـى   أ اتخاذ القرارات الرشيدة، حيث

يـر  اتخاذ قرارات غإلى إدارة المنشأة  يدفع س غير صحيحة في تخصيصها للتكاليفأس

 التكتيكيـة كقـرارات التسـعير    تيتجسد معظمها في القرارا رشيدة في معظم األحيان
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 (TDABC)نظام يانات فيما تؤدي ب ؛واستبعاد منتجات معينة وتحديد المنتجات الرابحة

القرارات وتصحيح الخاطئة منها، من خالل التحديد الدقيق لتكلفة وحدة هذه  إلى تحسين 

ية على أساس زمني إلعطاء اإلدارة المنتج، والربط بين وحدة المنتج والوحدات التنظيم

، وحجم استهالك وحدة وحدات التنظيميةصورة واضحة عن عملية امتصاص تكاليف ال

  .المنتج لموارد المنشأة ككل

لمنشأة، كونه يوزع القرار اإلداري الهادف لتعظيم ربحية اعلى  (TDABC)يؤثر نظام  )٥

ليف اإلنتاج بطريقة صحيحة ودقيقة، ويعزل تأثير الطاقة اإلنتاجية غيـر المسـتغلة،   اتك

بـديل  الالقدرة على اختيـار  األمر الذي ينعكس على هامش ربح الوحدة، فيمنح اإلدارة 

بـين المنتجـات    زمن خالل التمييوذلك تعظيم ربحية المنشأة، األمثل الذي يفضي إلى 

 ها والمنتجات غير الرابحة.الرابحة ونسبة هامش الربح في
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  التوصيات:

  بناء على الدراسة التطبيقية والنتائج التي تم الحصول عليها، يوصي الباحث بما يلي:

من قبل المنشآت الصناعية السورية، نظراً لسهولة تطبيقه ودقة  (TDABC)تبني نظام  )١

شرة بـين معظـم المنشـآت    قياسه لوحدة المنتج، ومالءمته لطبيعة البنية الصناعية المنت

  الصناعية السورية.

االعتماد بشكل رئيسي على معطيات نظام محاسبة التكاليف في عملية بنـاء القـرارات    )٢

  اإلدارية، إذ يجب أن تتسم هذه المعطيات بالدقة والوقتية.

  بحجم ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية لموارد المنشأة المتاحة.ربط عملية اتخاذ القرار  )٣
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Abstract 

This study aimed to present Time-Driven Activity-Based Costing 

(TDABC), including: the concept, the essentials, and the advantages of this 

system, with a focus on the benefits of its application, and a reflection of its 

important role in administrative decisions making in Syrian economic 

firms. 

This system was applied in a Syrian pharmaceutical manufacturing firm, 

aiming to show its impact on cost measuring process, and enhancing the 

administrative power to supervise and take suitable decisions. 

Our results showed the role of (TDABC) system in making a significant 

difference in the process of cost measuring and distributing among 

productive units. Furthermore, It showed the role of this system in raising 

the level of the firm’s management control by revealing the unused 

productive energy and estimating its value. Moreover, this study revealed 

that data obtained from (TDABC) system help in making prudent 

decisions. 

The researcher recommended to adopt (TDABC) system by Syrian 

industrial firms, because of its feasibility and accuracy in measuring the 

productive unit, and its suitability for the industrial structure nature which 

prevails among most Syrian industrial firms. 
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