
 عالء ریاض

  أسباب ظهور نظام محاسبة تكالیف النشاط
  مقدمة

البیانات التى تقدمها محاسبة التكالیف لها أهمیة كبیرة بالنسبة للمحاسبة المالیة والمحاسـبة االداریـة حیـث 
كمــا إنهــا ،  للمحاســبة المالیــة بتغــذیتها بتقــاریر التكــالیف االجمالیــة لنــشاط المنــشأةتعتبــر المــورد االساســى

 لتقــاریر المحاســبة االدرایــة فــى الحــصول علــى البیانــات التفــصیلیة لتكــالیف المنتجــات المــصدر األساســى
والخطوط اإلنتاجیة ولنشاط األدارات المختلفة خاصة فى المنشأت الصناعیة ومن ثم تعد بیانات محاسـبة 

ًالتكالیف أمرا حیویا عند إعداد التقاریر المحاسبیة الداخلیة والخارجیة ً.  
  

السریع فى بیئة االعمال الحدیثة فى ظـل التطـور التكنـولجى الهائـل واشـتداد حـدة المنافـسة إال إن التطور 
بین المنشأت األعمال فى الوقت الحاضر لم یصاحبه تطور مماثـل فـى الممارسـة العملیـة لـنظم التكـالیف 

 مــن  فــى غالبیــة المنــشأت ممــا جعــل مــن هــذه الــنظم أدوات ضــعیفة لتحقیــق األهــداف التــى قامــتالمطبقــة
  . على توفیر المعلومات الضروریة لهذه المنشأتأجلها وغیر قادرة

  

طـور فـى بیئـة األعمـال التـى مـع التونتیجـة الفجـوة الحادثـة بـسبب عـدم تناسـب التطـور فـى نظـم التكـالیف 
البــاحثین بمـــا یــسمى نظــام محاســـبة اهتمــام قــود األخیــرة لهــذا القـــرن فقــد زاد تعمــل فیهــا المنــشأت فـــى الع

 بتحدیـد تكلفـة المنتجـات والخـدمات بـشكل سـلیم ودقیـق ویقـدم لنشاط حیث یمثل التطور الملموستكالیف ا
  .معلومات عن األنشطة والعملیات ویقدم حل للكثیر من المشكالت التى واجهت نظام التكالیف التقلیدیة

  :االنتقادات التى وجهت لنظم التكالیف التقلیدیة
  عیة فى تحدید التكلفةطرق التخصیص تفتقر للدقة والواق) ١(

حیـث یمكــن وصــفها بعــدم موضــوعیة القیــاس وتتــصف بالتحكمیــة وعــشوائیة األختیــار حیــث البــد أن تأخــذ 
یــة االختیــار والمفاضــلة بعــین االعتبــار عالقــة الــسببیة بــین طــرق التخــصیص والهــدف االساســى منــه لمع

  .محاسبة التكالیفومن ثم خلق فجوة كبیرة بین النظریات والمبادئ والتطبیق العملى ل
  

  اشتقاق نظم التكالیف من نظم المحاسبة المالیة) ٢(
حیــث ورثــت عنهــا توجههــا لتقــویم المخــزون وقیــاس الــدخل أكثــر مــن توجههــا لتقــدیم معلومــات مالیــة ذات 

وال تقــدم المعلومـــات داللــة عــن تكلفــة المنــتج ومــن ثــم أصـــبحت نظــم محاســبة التكــالیف أداة غیــر فعالــة 
  .رة المنشأةالضروریة إلدا
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تركـز نظـم محاسـبة التكـالیف علـى تحدیـد التكلفـة علـى مـستوى المـصنع وال تتـضمن تكلفـة المنتجــات ) ٣(
  .تكلفة األقسام المعاونة األخرى

ـــة أو المتغیـــرة ـــصناعیة ســـواء الثابت ـــل المنـــتج بالتكـــالیف ال ـــة حیـــث یـــتم تحمی  باعتبارهـــا تكـــالیف منـــتج قابل
أما التكالیف التسویقیة واألداریة فتعد تكالیف فترة غیر قابلـة للتخـزین ومـن للتخزین ال تستفید خالل الفترة 

  .ثم ال یتم تحمیل تكالیف المنتج بها إال بعد عملیة البیع
  

  قصور مداخل التكالیف التقلیدیة) ٤(
قـــصور مـــداخل التكـــالیف المتعـــارف علیهـــا عـــن تقـــدیم حـــل مقبـــول لمـــشكلة تحمیـــل المنتجـــات بالتكـــالیف 

 وه الخــالف بــین أنــصار التحمیــل الكلــى للتكــالیف وأنــصار تحمیــل المنــتج بالتكــالیف المتغیــرةوقــدزادت هــ
واألخیــر یجــد أنهــا الطریقــى األكثــر مالئمــة الســتخدامات األدارة لمعلومــات التكــالیف فــى مجــال التخطــیط 

  :ذلك لألسباب التالیةوالرقابة واتخاذ القرارات و
  .محاسبة المسئولیةعدم مالئمة القیاس الكلى ألهداف ) أ(
علــى المــدى القــصیر أو ظــروف  أو الخــدمات عــدم مالئمــة القیــاس الكلــى لعملیــة تــسعیر المنتجــات) ب(

  .المنافسة غیر الكاملة
 مـن بیانـات تلـزم عملیـة اتخـاذ القـرارات تأكد عدم قدرة مخل التكالیف الكلیة فى مد األدارة بما یلزمهـا) ج(

  .ة بین البدائلوالتخطیط ورسم السیاسات والمفاضل
عــدم رضــا المــدیریین علــى بیانــات تكــالیف المنتجــات الن طــرق تخــصیص التكــالیف غیــر المباشــرة ) د(

  .تخلق تحیزا فیها
  

  إال أن مدخل التكالیف المتغیرة واجه انتقادا ایضا من جانب المحاسب المالى ومحاسبى التكالیف وهى
ًیـرا مـن عناصـر التكـالیف حیـث یوجـد تكـالیف شـبه ثابتـة ًصعوبة التحكم فیمـا یمكـن اعتبـاره ثابتـا ومتغ) أ(

  .ضافىإوشبه متغیرة حیث أن عملیة الفصل بین التكالیف الثابتة والمتغیرة تكون مكلفة وتحتاج لمجهود 
  .رفض بعض المدیرین لقیاس التكلفة فى األجل القصیر وتحمیل المنتج فقط بالتكلفة المتغیرة) ب(
  

  یكل التكالیف التغیر النسبى فى ه٢/٢/٢
حیث اصبحت التكالیف غیر المباشرة أكثر تعقیداً  م ذى قبل حیث زادت من أهمیتهـا النـسبیة وانخفـاض 

الحدیثـة علـى التجهیـزات األلیـة األهمیة النـسبیة لعناصـر التكـالیف المباشـرة وذلـك نتیجـة اعتمـاد المنـشأت 
ــــة المتخصــــصة كالمهندســــین ومــــصممى ا لبــــرامج حلــــت محــــل العمالــــة غیــــر واأللكترونیــــة كمــــا أن العمال
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، التـــسویق، المتخصـــصة داخـــل المنـــشأة وفـــى بعـــض الحـــاالت زادت التكـــالیف خـــارج المـــصنع كالهندســـة
  .التوزیع إلى حد فاقت فیه التكلفة المباشرة

  )م ٢٠٠٠ –م ١٨٥٠(  عام ١٥٠لمزید من اإلیضاح یوضح الشكل التالى فترة تمتد 

  

 یتــضح مـن الــشكل الـسابق أن األهمیــة النــسبیة للتكـالیف غیــر المباشـرة أصــبحت تتجـه للزیــادة ومــن حیـث
 بینمـا نجـد أن تكـالیف العمـل المباشـر أخـذت تتجـه أو أكثـر فـى المـستقبل % ٩٠المحتمل أن تـصل إلـى 

  .أو أقل فى المستقبل% ٥لالنحسار إلى نسبة قد تصل إلى 
عـــدد محـــدد مـــن ة فـــى العقـــود القدیمـــة حیـــث كانـــت المنـــشأت تنـــتج وقـــد صـــممت نظـــم التكـــالیف التقلیدیـــ

 التكــالیف غیــر المنتجــات وكــان العمــل المباشــر یــشكل نــسبة كبیــرة مــن تكــالیف االنتــاج وانخفــاض نــسبة
 وارتفــاع تكلفــة الحــصول علــى  كــان محــدودالمباشــرة ومــن ثــم عــدم الدقــة عنــد عملیــة تخــصیص التكــالیف

لم یكن هناك مبرر الستخدام طرق أكثر تطور لتخـصیص التكـالیف غیـر المعلومات للعملیات الصناعیة 
  .المباشرة

لكــن االن المنــشأت تعــددت منتجاتهــا بــصورة كبیــرة وأصــبح العمــل المباشــر یــشكل جــزء قلیــل مــن التكلفــة 
الكلیة وأصبحت التكالیف غیر المباشرة أكثر أهمیة من ذى قبل وبالتالى البـد مـن الحـصول علـى بیانـات 

  .دقة عن تكالیف االنتاج وتطبیق نظام متطور للتكالیفاكثر 
 تمت على عدد من المنـشأت وتظهـر مـن خاللـه هیكـل التكلفـة مقارنـة ویوضح الشكل التالى نتیجة دراسة

  باالهتمام المحاسبى فى ظل نظم التكالیف التقلیدیة

١٠٠  
٩٠  
٨٠  
٧٠  
٦٠  
٥٠  
٤٠  
٣٠  
٢٠  
١٠  

 صفر

١٨٥٠ ١٨٧٥ ١٩٠٠ ١٩٢٥ ١٩٥٠   ٢٠٠٠ 
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  االهتمام المحاسبى  هیكل التكالیف  
  %٧٥  %١٠  العملتكلفة 

  %١٠  %٥٥  تكلفة المواد
  %١٥  %٣٥  تكالیف غیر مباشرة

  

أى انه على الرغم من األهمیة النسبیة الضئیلة لتكلفة العمل المباشر إال أن نظام التكالیف حالیـا یعطیهـا 
  .جل عنایته وأهتمامه

  
   درجة التنوع والتعقید فى المنتجات٢/٢/٣

تحمیـــل التكـــالیف غیـــر المباشـــرة لـــى أســـاس ســـاعات العمـــل المباشـــر طبقـــا للتكـــالیف التقلیدیـــة كـــان یـــتم 
ــا ــد بــافتراض أن تكلفــة المنتجــات تتغیــر طردی ــالى حــدوث خطــا وتــضلیل فــى تحدی  مــع هــذه الــساعات بالت

التكلفة حیث ال یمكن األعتماد على هـذا االسـاس إذا لـم توجـد عالقـة بـین تكـالیف غیـر مباشـرة وسـاعات 
لــى ذلــك اســتخدمت بعــض المنــشأت أســس تحمیــل أخــرى مثــل المــواد المباشــرة العمــل المباشــر وللتغلــب ع

كالمـــشتریات واســـتالم المـــواد وتكلفـــة التخـــزین المـــواد (كأســـاس للتحمیـــل الرتباطهـــا ارتبـــاط مباشـــر بـــالمواد 
 الطاقـة المـستهلكة بواسـطة كالطاقـة حیـث كلمـا زاد تـشغیل األالت زادت(وساعات دوران االالت ) وغیرها
  )المنتج

 ما تكون علیة التكلفة فى الواقع ما تركز علیه نظم التكالیف التقلیدیة
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إال أن مصصمى النظم المتبنیین لهذه االسس افترضـوا أن جمیـع التكـالیف المخـصص لهـا نفـس الـسلوك 
، تتغیـر جمیعهــا بعالقــة مباشــرة مــع حجــم اإلنتــاج أى كلمــا زاد عــدد الوحــدات المنتجــة زاد اســتهالك المــواد

  .ساعات العمل وساعات االالت
  )الفحص والمعاینة، تجهیز االالت، اء الموادشر، مناولة المواد(لكن هناك أنشطة مساندة لالنتاج 

  
إلیــضاح مقــدار الخطــأ الــذى یحــدث عنــد حــساب تكلفــة المنتجــات وعــدم قــدرة الــنظم التقلیدیــة علــى تقــدیم 

 المثـال التـالى عـن مـصنعیین Kaplan & Copperتقاریر دقیقة عـن تكلفـة المنتجـات اسـتخدام كـل مـن 
  .متلك المصنعان نفس المعدات الرأسمالیةافتراضیین متماثلیین ولهما نفس الحجم وی

  
  )٢(مصنع  )١(مصنع  البیان

   وحدة١٠٠٠.٠٠٠   وحدة١٠٠٠.٠٠٠  كمیة اإلنتاج
   وحدة١٠٠.٠٠٠   وحدة١٠٠٠.٠٠٠  المنتج أ
   وحدة٩٠٠.٠٠٠  -   منتج١٩٩المنتجات المشابهة 

  بیئة اإلنتاج
بیئة انتاج بسیطة حیث عدد 
محدود من تجهیز االالت 

  .اعیة محدودةوتسهیالت صن

) منتج٢٠٠(بیئة انتاج معقدة 
یحتاج إلى تجهیزات وجدولة 

   لكل منتجانتاج وتدبیر مواد
  ًمرتفعة جدا  منخفضة  التكالیف غیر المباشرة

  
  :مما سبق نجد أن نظم التكالیف التقلیدیة باستخدامها لهذه االسس ینتج مایلى* 
تــى تــستخدم عــدد كبیــرا مــن ســاعات االالت وســاعات رفــع تكلفــة المنتجــات ذات األحجــام الكبیــرة وال) أ(

  .العمل المباشر
خفض تكلفة المنتجات ذات االحجام الصغیرة والتى تستخدم عدد قلـیال مـن سـاعات العمـل المباشـر ) ب(

  .وساعات دوران االالت
  
 من إنها عمة لإلنتاج صنفت على إنها تكالیف ثابتة على الرغمد غالبیة تكالیف األقسام المساندة والم-١

  . على مستوى المنشأةقابلة للتغییر فى األجل الطویل
 استخدام أسس التخصیص المتعلقة بـالحجم ممـا أدى لـصعوبة تمییـز الكیفیـة التـى تتغیـر بهـا تكـالیف -٢

  .هذه األقسام
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  اج لمحاسبة التكالیف التقلیدیة فإن التكلفة المتغیرة فى األجل القصیر هى التى تتغیرمع حجم اإلنتطبقا
 فهى التكالیف الثابتة إال ان هذه التكـالیف الثابتـة ثبـت حـدیثا إنهـا تتغیـر مـع والتى ال تتغیر بحجم اإلنتاج

ــا للقاعــدة التــى تقــول   كلمــا أصــبحت فــى الغالــب كلمــا اتــسع حجــم األعمــال للمنــشأت"حجــم األعمــال وفق
وكلمـا تقلـص حجـم العمـل الـذى ، التكالیف عموما تتجه إلى أن تكون أكثر تغیرا عما كانت علیه مـن قبـل

  ."ًتؤدیه هذه المنشأت كلما اتجهت التكالیف إلى أن تكون أكثر ثباتا عما كانت علیه من قبل
ط اإلنتــاج كلمــا زاد طلــب علــى األنــشطة فمــع زیــادة حجــم األعمــال فــى المنــشأة وتعــدد المنتجــات وخطــو
 بحـــث إمكانیـــة تغییـــر Kaplan أن  كمـــا.المـــساندة لإلنتـــاج وأصـــبحت تكـــالیف هـــذه األنـــشطة أكثـــر تغیـــرا

أى أن التكـالیف " Rule of oneٌ"التكـالیف الثابتـة مـن وجهـة نظـر التقلیدیـة تحـت قاعـدة الـشىء الواحـد 
وتحدیـد مـسببات التكلفـة المناسـبة ) بمعنـى إنهـا تتغیـر فـى األجـل الطویـل (تتغیر مع كثرة وتعدد المنتجات

  .حمیل المنتجات بالتكالیفالتى یمكن من خاللها ت) Drivers Cost (لها
  

  :ومن استعراض القاعدتین السابقتین نجد أن هناك مسببین للتكلفة فى األجل الطویل هما
  )Product Variety(  تنوع المنتجات) ١(
  )Product Complexity(  تعقید المنتجات) ٢(

إلنتاجیـة التـى یمـر بهـا المسبب األول هو تنوع المنتجات أما المسبب الثانى هو عدد العملیات والمراحـل ا
تجهیـــز و، التعقیـــد بـــالمنتج یعنـــى زیـــادة الطلـــب علـــى األنـــشطة المـــساندة لإلنتـــاج كـــالتخزینالمنـــتج وزیـــادة 

  .وتدبیر المواد وغیرها، الفحص، االالت
ویالحظ ان هذه االنشطة ال تؤدى علـى مـستوى وحـدة اإلنتـاج بـل علـى مـستوى أكبـر كمـستوى المنـتج أو 

 بــأن أحجــام المنتجــات ممــا ینفــى افتــراض الــنظم التقلیدیــة،  علــى مــستوى المــصنع ككــلالخـط اإلنتــاجى أو
 هى التى تستهلك جمیع المواد أو المتسببة فى جمیع التكالیف فهذا االفتراض یالئم تكالیف األنشطة فقـط

كلفــة ًالتــى تــؤدى علــى مــستوى وحــدة اإلنتــاج كالعمــل المباشــر مــثال فكلمــا زاد عــدد وحــدات اإلنتــاج فــإن ت
  ).تناسب طردى(العمل المباشر سوف تزید 

ولمقابلة كـل هـذه اإلنتقـادات أو القـصور فـى نظـم التكـالیف التقلیدیـة وتغیـر البیئـة األقتـصادیة التـى تعمـل 
  )ABC(بها المنشأت ظهر نظام محاسبة تكالیف النشاط 
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  الفصل الثالث

  نظام محاسبة تكالیف النشاط
تقلیدیة للتكالیف أصبحت غیر قادرة على الوفاء بمتطلبات التغیـرات الحدیثـة مما سبق خلصنا أن النظم ال

للحـصول علـى تقـاریر فى بیئة العمل مما أدى لطرح مقترح نظام محاسبة تكالیف النشاط كوسـیلة مطـورة 
  .داخل المنشأةأكثر دقة عن تكلفة الوحدات المنتجة وكذلك األنشطة والعملیات 

  

  ف النشاطتعریف نظام محاسبة تكالی
  :من أهمها هناك العدید من التعاریف التى تناولها الكتاب 

 التكلفـة طریقة لقیاس تكلفـة أداء األنـشطة وتكلفـة موضـوعات" بانه  عرف نظام محاسبة تكلفة النشاط-١
ه األنـشطة حیث یتم تحدید تكلفة األنشطة على أسـاس مـا اسـتخدمته هـذ) المنتج أو الخدمة أو المستهلك(

  ."ثم عن طریق تحدید العالقة السببیة التى تنشئ التكلفة،  المنشأةمن موارد
 وهـو  نظـام محاسـبة تكلفـة النـشاط الـذى یقـوم علیـهیالحظ أن هذا التعریف مـستوحى مـن المبـدأ األساسـى

  أن األنشطة هى التى تستهلك موارد المنشأة وأن موضوع التكلفة هو الذى یخلق الطلب على األنشطة
عـن طریـق تحدیـد ) Cause - Effect( السبب والنتیجـة ریف على ضرورة االلتزام بمعیارویركز هذا التع

  .عالقة السببیة التى تخلق التكلفة
  

هو نظـام یهـتم بجمـع معلومـات مالیـة وغیـر مالیـة عـن أنـشطة المنـشأة " نظام محاسبة تكالیف النشاط -٢
  "أةویتتبع تكلفة المنتجات والخدمات التى تقدمها المنش، الهامة

 على نوعیة المعلومات التى یقدمها نظام محاسبة تكالیف النشاط فهى ال تقتصر علـى یركز هذا التعریف
  المعلومات المالیة فقط بل یقدم معلومات غیر مالیة عن األنشطة وعن مسببات التكلفة 

ى ویـــرى الباحـــث انـــه تعریـــف مختـــصر ویتـــسم بالعمومیـــة أى یـــسرى علـــى أى نظـــام تكـــالیف وال یظهـــر ا
  اختالف بین نظام محاسبة التكلفة وبین النظم األخرى

  

هــو نظــام یــتم بواســطته تحمیــل التكــالیف غیــر المباشــرة مباشــرة علــى " نظــام محاســبة تكــالیف النــشاط -٣
  "لقیاس تكلفة المنتجات) Activity Drivers (المنتجات باستخدام مسببات األنشطة

 تحمیـل التكــالیف غیـر المباشـرة باسـتخدام مـسببات التكلفــة یركـز هـذا التعریـف علـى الطریقــة التـى یـتم بهـا
 وذلــك یختلــف عــن الــنظم التقلیدیــة حیــث یمكــن وصــفها بغنهــا المناســبة لكــل نــوع مــن أنــواع هــذه التكــالیف
  .طرق عشوائیة أو تحكمیة فى التخصیص
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، الرئیـــسیةهــو نظـــام لتجمیـــع المعلومــات المتعلقـــة بأنــشطة المـــشروع " نظــام محاســـبة تكــالیف النـــشاط -٤
وفـى نفـس الوقـت یعمـل علــى ، والخـدمات التـى یقـدمونها،  المنتجـین علـى تحـسین جـودة منتجـاتهمویـساعد

  "خفض التكالیف
رفع جودة المنتجات والعمل ، تحسین أداء األنشطة من خالل المعلومات المقدمةیركز هذا التعریف على 

  .على خفض تكلفة هذه األنشطة
  

  "Inc,  International–ded Manufacturing The Computer Ai" "I-CAM" عرفت -٥
وموضــوعات ،  والمــواردبأنــه نظــام یعمــل علــى قیــاس تكلفــة أداء األنــشطة"نظــام محاســبة تكــالیف النــشاط 

ومن ، فالموارد تحمل على األنشطة على اساس استخدام هذه األنشطة للموارد) Cost Objects(التكلفة 
لــى موضــوعات التكلفــة كالمنتجــات والمــستهلكین علــى أســاس اســتخدامها ثــم یــتم تحمیــل تكلفــة األنــشطة ع

لالنــــشطة عــــن طریــــق اختیــــار المــــسببات المناســــبة التــــى تقــــیس اســــتخدام موضــــوعات التكلفــــة لألنــــشطة 
  .یالحظ أن هذا التعریف مشابه للتعریف األول. "المختلفة

  

  :یخلص الباحث من التعاریف السابقة إلى التعریف التالى
حاسبة تكالیف النشاط هو نظام یقوم بحـصر وتحلیـل األنـشطة واختیـار مـسببات المـوارد المناسـبة نظام م"

 تحدیــد تكلفــة هــذه األنــشطة باعتبارهــا موضــوعات التــى تقــیس اســتهالك األنــشطة لمــوارد المنــشأة بغــرض
ن طریـف تكلفة أولى تستخدم كوسیط لقیاس تكلفة موضوعات التكلفـة النهائیـة كالمنتجـات أو الخـدمات عـ

وذلـك ، اختیار مسببات األنشطة التـى تقـیس اسـتهالك موضـوعات التكلفـة لمختلـف جوانـب نـشاط المنـشأة
وتقدیم معلومات صـحیحة ومفیـدة عـن أنـشطة المنـشأة ،  التكلفةلهدف حساب تكلفة أكثر دقة لموضوعات

  ".تخدم مختلف األغراض المستهدفة من نظام التكالیف
  

   تكالیف النشاط مقومات نظام محاسبة٣/٢/٢
  
   Resources   الموارد) ١(

فـالموارد إمـا أن ، تـستخدم أو توجـه ألداء األنـشطة) عناصـر التكـالیف(هى عبارة عـن عناصـر اقتـصادیة 
كــالمواد والطاقــة تكـون عناصــر تــستهلك بواســطة األنــشطة خــالل عملیــة تحویــل المــدخالت إلــى مخرجــات 

  .شطة كألفراد واألالتأو عناصر تستخدم للقیام بأداء األنوغیرها 
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  Activities  األنشطة) ٢(

وتـــستهلك مــوارد المنـــشأة مثــل تجهیـــز ، هــى مجموعـــة مــن األعمـــال التــى تـــؤدى إلنجــاز وظـــائف المنــشأة
األالت ومناولــة المــواد والفحــص والمعاینــة وتختلــف هــذه األنــشطة مــن حیــث النــوع والكــم مــن منــشأة إلــى 

  .مهاأخرى حسب طبیعة عملیات المنشأة وحج
  

  Resource Drivers  مسببات استخدام الموارد) ٣(
وتمثـل الـروابط بـین المـوارد واألنـشطة ، وهى العوامـل التـى تـستخدم لتخـصیص جـزء مـن المـوارد لألنـشطة

 حیث یتم بواسطتها تحمیل تكلفة الموارد من السجالت المحاسبیة على األنشطة التى تستهلك هذه الموارد
  .راحل تخصیص التكلفةة األولى من مفى المرحل

  

  Activity Drivers  مسببات استهالك األنشطة) ٤(
بــط األنــشطة هــى مقــاییس لتكــرار وكثافــة اســتخدام أى نــشاط بواســطة موضــوعات التكلفــة وتــستخدم فــى ر

 علـى سـبیل المثـال .المختلفة موضوعات التكلفة النهائیة فى المرحلة الثانیة من مراحـل تخـصیص التكلفـة
  .یز األالت التى تستخدم لتحمیل المنتجات بما یخصها من تكلفة نشاط تجهیز األالتعدد مرات تجه

  Cost Drivers    مسببات التكلفة) ٥(
 الــذى یــراد إنجــازه أو إنهــا العوامــل المحــددة للوقــت تعتبــر هــى األســباب االساســیة المحدثــة لتكلفــة النــشاط

  . أكثر من مسبب للتكلفةلنشاط الواحدوالجهد للعمل الذى سوف یتطلبه إنجاز النشاط وقد یكون ل
  

  Cost Objects  موضوعات التكلفة) ٦(
مثـل وحـدة المنـتج فـى المنـشأت الـصناعیة ووحـدة الخدمـة ، موضوع التكلفـة هـو كـل مـا یـراد تحدیـد تكلفتـه

  .للمنشأت الخدمیة
  

   تصنیف األنشطة فى نظام محاسبة تكالیف النشاط٣/٢/٢
ة لكــل نــشاط مــن أنــشطة المنــشأة فــإن نظــام محاســبة تكــالیف النــشاط حتــى یمكــن اســتخدام مقــاییس مالئمــ

 & Kaplanیقــوم بترتیــب األنــشطة فــى مجموعــات حــسب التسلــسل الهرمــى لهــذه األنــشطة وقــد قــام 

Cooperبتصنیف األنشطة ألربع مستویات هرمیة على مـستوى المنـشأة  The ABC hierarchy كمـا 
  :یلى فى الشكل التالى 
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  ضرورة التكالیف      اع التكالیفأنو  األنشطة

أنشطة على مستوى 
  وحدة االنتاج

تكلفة العمل المباشر   
تكلفة المواد   
تكالیف األالت   
تكلفة القوى المحركة   

  

--<  
تحدث وتتحدد بعدد وحدات 

  االنتاج

          

أنشطة على مستوى 
  دفعات االنتاج

تكلفة تجهیزات خطوط االنتاج   
 دتحركات الموا تكلفة  
 أوامر الشراء تكلفة  
 الفحص والمعاینة تكلفة  

  

--<  
 تحدث وتتحدد بعدد

  الدفعات أو مرات التشغیل

          

  أنشطة مساندة
   لخطوط االنتاج

 تغییر مواصفات المنتج تكلفة  
 االنتاج تكلفة تطویر  
 هندسة العملیات تكلفة  
 مالحظات التغییر الهندسى تكلفة  

  

--<  

ة تحدث وتتحدد بكثاف
وتكرار أداء األنشطة التى 
تؤدى قبل وبعد اإلنتاج 

  الفعلى
          

أنشطة التسهیالت 
  العامة

تكلفة إدارة المصنع   
تكلفة األراضى والمبانى   
تكلفة األضاءة   
تكلفة التدفئة والتكییف  

  

--<  

تحدث بسبب أداء األنشطة 
التى تؤدى على مستوى 
المنشأة ككل وال ترتبط 

  اج فقطبعملیات االنت

  شكل التسلسل الهرمى لتكالیف المصنع
  

   الفروض التى یقوم علیها نظام محاسبة تكالیف النشاط٣/٢/٤
  :ومن أهم هذا المبادئ أو الفروض ما یلى 

  .موارد المنشأة وموضوعات التكلفة هى التى تخلق الطلب على هذه األنشطةل ةستهلكماألنشطة ال) ١(
  .هالك الموارد أكثر من تركیزه على قیاس اإلنفاق على هذه المواردیركز النظام على قیاس است) ٢(
  .الموارد المستهلكة لها عدد كبیر من المسببات) ٣(
  .المجموعات الكبیرة من األنشطة بجمیع مستویاتها الهرمیة یمكن تحدیدها وقیاسها) ٤(
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  .یجب أن تكون مجمعات التكلفة لألنشطة المتجانسة) ٥(
  .ل مجمع تكلفة متغیرة وبالتحدید مع التغیر فى مستوى النشاطالتكالیف فى ك) ٦(

  :وفیما یلى یوضح الباحث مفهوم كل فرض من تلك الفروض
  .األنشطة المستهلكة لموارد المنشأة وموضوعات التكلفة هى التى تخلق الطلب على هذه األنشطة) ١(

تغیر فى حجم المنتجات كما فـى الـنظم حیث ان التكالیف تتغیر بالتغیر فى عدد وكثافة األنشطة ولیس ال
  :التقلیدیة حیث تتم تحدید التكلفة طبقا لنظام محاسبة تكلفة النشاط على مرحلتین

 إیجــاد أفــضل األســس لتحمیــل مــوارد المنــشأة علــى األنــشطة المــستهلكة لهــا واســـتخراج :المرحلــة األولــى
  .مجمع التكلفة لكل نشاط

بعــد ذلــك یــتم تحمیــل األنــشطة علــى موضــوعات التكلفــة بإیجــاد أســس التحمیــل المناســبة : المرحلــة الثانیــة
  ) مسببات التكلفة(لكل مجمع تكلفة 

ویوضـــح الـــشكل التـــالى كیفیـــة عمـــل النظـــام أو مراحـــل تخـــصیص التكلفـــة طبقـــا لنظـــام محاســـبة تكـــالیف 
  .النشاط

  

 المرحلة الثانیة مسببات األنشطة

 المرحلة األولى

 األجور الموارد
 

 وادالم
 

 ……… الطاقة

  )١( مركز النشاط رقم   )٢( مركز النشاط رقم 

 موضوعات التكلفة

 المواردمسببات 
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  .النظام على قیاس استهالك الموارد أكثر من تركیزه على قیاس اإلنفاق على هذه المواردیركز ) ٢(

العالقة بین عناصر التكالیف المتغیـرة فـى األجـل القـصیر والمتعلقـة بحجـم االنتـاج كـالمواد والطاقـة هنـاك 
الطاقــة والمــواد مــع اتــساع حجــم االنتــاج فــان اســتهالك ارتبــاط شــدید بــین اســتهالك المــواد واالنفــاق علیهــا 

  .سوف یرتفع ویتبع ذلك زیادة سریعة فى االنفاق على تلك الموارد
تهالك والتغییــر فــى االنفــاق فزیــادة حجــم االنتــاج فیــتم اســتهالك ســااللكــن هنــاك اخــتالف بــین التغییــر فــى 

  .الموارد بكثافة أكثر من ذى قبل
االنـشطة المختلفـة بینمـا اسـتهالك المـوارد الهدف من االنفـاق علـى المـوارد هـو ایجـاد طاقـة متاحـة للقیـام ب

یمثل مقدار ما تستخدمه األنشطة من الطاقة المتاحة والفرق بین الطاقة المتاحة وبـین الطاقـة المـستخدمة 
  .یمثل الطاقة الفائضة أو العاطلة

 أن المنتجات یجب تحمیلها فقط بالطاقة المستهلكة من المـوارد أمـا Kaplan & Cooperویرى كل من 
  .لطاقة الفائضة فإنها تعالج على إنها تكالیف دوریة وال تحمل على المنتجاتا

مــع االســتهالك ومــن ثــم لتعظــیم ربحیــة المنــشأة البــد مــن الــتحكم فــى االنفــاق وجعلــه یــسیر فــى خــط مــواز 
بــــالتخلص مــــن الطاقــــة الزائــــدة فــــى المــــستقبل أو باســــتغالل هــــذه الطاقــــة أســــتغالل امثــــل بزیــــادة االنتــــاج 

  . على المزید من االیراداتوالحصول
  
  .الموارد المستهلكة لها عدد كبیر من المسببات) ٣(

 هـذه المـسببات تتعــدد بتعـدد االنـشطة المــؤداه ومـن ثـم تكــرار هـذه االنـشطة یــؤدى لزیـادة اسـتهالك المــوارد
 تــیحممــا یوعنــد تحدیــد هــذه االنــشطة وربطهــا بالمنتجــات النهائیــة لمعرفــة تكلفتهــا ســواء ســلع او خــدمات 

ر امقـــدعالقـــة الـــسببیة بـــین التكـــالیف و لتحمیـــل التكـــالیف غیـــر المباشـــرة بأســـس تحمیـــل توضـــح الفرصـــة
  .منهااالستفادة 

  
  .المجموعات الكبیرة من األنشطة بجمیع مستویاتها الهرمیة یمكن تحدیدها وقیاسها) ٤(

فــة حیــث تمكــن مــن هــذه األنــشطة تمثــل الــروابط أو حلقــات الوصــل بــین المــوارد وبــین موضــوعات التكل
 كما فى النظام التقلیدى ومن ثـم یـتم اختیـار مـسبب التكلفـة المناسـب الـذىاستخدام أكثر من مجمع تكلفة 

یـتم مــن خاللــه تحمیـل تكــالیف هــذا النــشاط علـى موضــوع التكلفــة النهــائى او ضـم مجموعــة مــن االنــشطة 
  . لتحمیلها على موضوع التكلفة النهائىواستخدام مسبب واحد لها
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الهــدف مــن تجمیــع التكــالیف ســواء علــى مــستوى األنــشطة الهامــة أو االقــل هــو الــتخلص مــن عمومیــة و
  . وبالتالى تحدید تكلفة أكثر دقة لموضوعات التكلفةالتكالیف غیر المباشرة

  .یجب أن تكون مجمعات التكلفة لألنشطة المتجانسة) ٥(
احــد أو مجموعــة مرتبطــة ارتبــاط شــدید مــع یعنــى التجــانس أن التكــالیف فــى مجمــع التكلفــة یكــون لنــشاط و

ــاقى بعــضها الــبعض ــم التغیــر فــى مــستوى واحــد مــن هــذه االنــشطة یــصاحبه تغیــر متناســب فــى ب  ومــن ث
  االنشطة ومن ثم البد الدقة فى اختیار مسببات النشاط لكل مجمع تكلفة

  
  .مستوى النشاطالتغیر فى التكالیف فى كل مجمع تكلفة متغیرة وبالتحدید مع ) ٦(

قد ینعدم شـرط التناسـب إذا ، ًیعنى أن جمیع عناصر التكالیف تتغیر طردیا مع التغیر فى مستوى النشاط
كان مجمع التكلفة یحتوى على تكالیف متغیرة وثابتة ویتم تحمیلها على المنـتج كمـا لـو كانـت كلهـا متغیـرة 

ــالى البــد مــن اســتبعاد عناصــر وب، المبنــى الخــاص بالنــشاط أو التدفئــةًتغیــرا تامــا مثــل تكلفــة اســتهالك  الت
التكــالیف التــى ال یتحقــق بهــا شــرط التناســب التــام مــع التغیــر فــى مــستوى النــشاط مــن مجمــع التكلفــة عنــد 
ـــدى أن  ـــم یعتبـــر مـــن المنظـــور التقلی ـــة ومـــن ث ـــشطة علـــى موضـــوعات التكلفـــة النهائی تحمیـــل تكـــالیف االن

  . واإلضاءة والتبریدالتكالیف الثابتة هى إدارة المصنع واألراضى والمبانى
  
   تقویم نظام محاسبة تكالیف النشاط٣/٣
   أهم مزایا نظام محاسبة تكالیف النشاط٣/٣/١
  التحدید السلیم للتكلفة) ١(

التحدید الدقیق لتكلفة موضوعات التكلفة للوصول إلى العدالة فى التوزیع وتحمیل التكالیف غیر المباشـرة 
  .لموارد واألنشطةباختیار مسببات التكلفة المناسبة ل

تقـدیم الكثیــر مـن الحلــول لمـشكالت محاســبة التكــالیف والقـضایا الخالفیــة بـین المحاســبین الممارســین ) ٢(
  .واألكادیمیین

لعناصر التكالیف للمنشأت الحدیثة وتقدیم مسببات تكلفة أكثر من مجرد االعتماد على  التحدید السلیم -أ
  .ألالت نتیجة التطور الهائل فى بیئة األعمالساعات العمل المباشر أو ساعات دوران ا

 تـضییق الهــوة بــین أنـصار التحمیــل الكلــى للتكـالیف وأنــصار التحمیــل بالتكـالیف المتغیــرة عــن طریــق -ب
  .نسبة التكالیف المتغیرة تقلیل نسبة التكلفة الثابتة وزیادة 
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بتوســیع نطــاق التكــالیف تخــزین التغلــب علــى معالجــة التكــالیف غیــر االنتاجیــة كتكــالیف غیــر قابلــة لل -ج
قبل بعض عناصر التكالیف التسویقیة واألداریة كتكالیف منتج قابلة للتخـزین بتحدیـد مـا المتغیرة ومن ثم ت

  .یتطلبه المنتج من أنشطة سواء كانت متعلقة بالتصمیم أو االنتاج أو االدارة
  
  .مالئمة نظام محاسبة تكالیف النشاط للتقاریر المالیة) ٣(

ــیم المخــزون بطریقــة یقــدم هــذا النظــام حیــث  معلومــات دقیقــة عــن تكلفــة المنتجــات التــى تــساعد علــى تقی
  .افضل وتحدید تكلفة البضاعة المباعة ودخل المنشأة بدقة

  
  . الخارجیة والداخلیةمالئمة نظام محاسبة تكالیف النشاط للقرارات اإلداریة) ٤(

التـى الغیـر مالیـة عـن أنـشطة وعملیـات المنـشأة لومـات المعحیث ال یقتـصر علـى المعلومـات المالیـة بـل و
 المنــشأة ككــل وتــساعد تلــك المعلومــات تمكــن مــن فهــم أكثــر لتكلفــة المنتجــات وربحیــة المــستهلكین وربحیــة

 وایـضا وضـع االسـتراتیجیات على تخطیط ورقابة التكالیف من تكالیف متعلقة باالنتـاج والتـسویق والتوزیـع
  .مشكلة الطاقة العاطلةمات التكلیفیة األكثر دقة ومواجهة الالزمة على اساس المعلو

  
  .مالئمة نظام محاسبة تكالیف النشاط لألسالیب اإلداریة الحدیثة) ٥(

  :عالقة نظام محاسبة تكالیف النشاط بأهم االسالیب اإلداریة الحدیثة
  )ABM( اإلدارة على أساس األنشطة )أ(

ٕ التخطیط واعداد الموازنـات وتـصمیم المنتجـات وقیـاس األداء وهو نظام یعتمد على استخدام االنشطة فى
 باألعتمـاد علـى نظـام محاسـبة التكـالیف وتحلیل االستراتیجیات لتحقیق التحـسن المـستمر ألنـشطة المنـشأة

  .النشاط الجراء التحلیالت المختلفة
  )JIT ( استراتیجیة التوقیت المناسب)ب(

ًنـشطة سـواء أنتاجیـة أو خدمیـة او تـسویقیة اسـتغالال صـحیحاهو أسلوب یهدف لتنظیم واستغالل كافة األ ً 
وایجـاد بیئــة عمــل یـتم فیهــا اســتخدام المـوارد مــن مــواد وأفـراد وتــسهیالت عنــد الحاجـة إلیهــا بهــدف تحــسین 

  .زیادة األنتاجیة وتقلیل الضیاع فى الموارد
كمـا یتطلـب ت االنتاجیة فـى المنـشأة ولتطبیق هذا األسلوب البد من توافر االنسیابیة والتنسیق بین العملیا

دى جمیــع العملیــات الالزمــة إعــادة تقــسیم المنــشأة لخالیــا صــغیرة تتمیــز باالســتقالل والمرونــة الفاعلیــة لتــؤ
  .النتاج المنتجات
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من ممیزات هذا االسلوب انه یعمـل علـى تقلیـل عملیـة التخـزین النتـاج تحـت التـشغیل والمنتجـات الجـاهزة 
  .حداث انخفاض كبیر فى راس المال العامل المستثمر فى المخزونومن ثم ا% ٩٠بنسبة 

ًاستخدام هذا االسلوب احدث تغییرا فى هیكل التكلفة باالعتماد على االلیة والعمالة الثابتة وخفـض العمـل 
وانــشاء عــدد كبیــر مــن مجمعــات التكلفــة لالنــشطة ممــا جعــل مــن الــسهل تحمیــل خالیــا العمــل المباشــر 
 تحمیـــل التكـــالیف المخصـــصة علـــى تلـــك الخالیـــا علـــى ها مـــن تكـــالیف ومـــن ثـــم یـــتمبمـــا یخـــصالـــصغیرة 

نتاجیـــة المنتجـــة بواســـطة هـــذه الخالیـــا بطریقـــة مباشـــرة باختیـــار مـــسببات التكلفـــة المنتجـــات أو االوامـــر اال
وفى نفس الوقت نظام محاسـبة التكـالیف یقـدم معلومـات تفـصیلیة لالنـشطة فـى كـل خلیـة عمـل ، المناسبة
  .بات التكلفة ومقاییس االداء مما یتیح الفرصة للمنشأة بخفض ورقابة التكلفة وتحسین العملعن مسب

  
  TQMإدارة الجودة الشاملة ) ج(

هــو أســـلوب یهـــدف لجعـــل جمیــع وظـــائف الـــشركة تعمـــل مجتمعـــة للوصــول ألعلـــى جـــودة فـــى المنتجـــات 
ابقــة للمواصــفات التــى یطلبهــا والخــدمات المقدمــة مــن المنــشأة وحتــى تكــون تلــك المنتجــات والخــدمات مط

  .وتكون المنشأة فى وضع تنافسى جید مع المنشأت المنتجة لنفس السلع والخدمات، العمیل 
وحیث أن إلدارة تكالیف الجودة أثر كبیر على ربحیة المنتجات والخدمات فمـن الـضرورى تحدیـد تكـالیف 

ت للوصـول للجـودة العالیـة ومـن هنـا یـأتى األنشطة المتعلقة بتحسین الجودة وتحدید المـوارد التـى اسـتخدم
حیث یعمل علـى تـشجیع المحاسـبین علـى تحلیـل األنـشطة التـى تؤدیهـا دور نظام محاسبة التكلفة النشاط 

  .المنشأة وتحدید قیمتها للعمالء وتكلفتها واستبعاد االنشطة غیر الضروریة
  
  المساعدة فى خفض التكلفة) ٦(

   :لیة وغیر المالیة مما یساهم فى خفض تكالیف المنشأة من الجانبینحیث یقدم النظام المعلومات الما
 المتعلق بالمعلومات المالیة حیـث تـساهم فـى خفـض التكـالیف عـن طریـق خفـض اسـتهالك الجانب األول

التخلص منهـا او إعـادة اسـتثمارها بـ للتعامـل معـه إمـا الفائض منهـاتحدید  وتحدید المستهلك منها والموارد
  . واالستغالل األمثل للمواردرى مضیفة للقیمةفى أنشطة أخ

 فیـــساهم فــى تخفــیض التكلفــة عــن طریــق تحـــسین أداء الجانــب الثــانى المتعلــق بالمعلومــات غیــر المالیــة
  . وأنشطة المنشأة وزیادة كفاءة أداءها واستبعاد األنشطة غیر الضروریةوانسیاب العمل فى عملیات

  
  أةتنمیة روح العمل الجماعى بالمنش) ٧(

  :أهم المزایا المتعلقة بالقوى البشریة هى 
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نظـام مـن قبـل أى فـرد مـن العـاملین بالمنـشأة علـى اخـتالف مـستویاتهم العلمیـة السهولة فهم واستخدام ) أ(
  . واالستفادة من تطبیقه فى مجال عملهوالثقافیة

حلیـل جمیـع األنـشطة  مـن خـالل تٕتیسیر عملیة االتصال وازالة الحدود والعوائق فى عملیـة االتـصال) ب(
وتقدیم المعلومات عنها سواء انتاجیة او خدمیة او مساندة لالنتاج وتكوین مراكـز لألنـشطة تتجـاوز حـدود 
الخریطــة التنظیمیــة للمنــشأة ممــا یــسهل عملیــة االتــصال بــین العــاملین وحــصولهم علــى المعلومــات عــن 

 یـساعد علـى تحـسین األداء المـشترك بـین  ممـاانشطة تقع خـارج نطـاق القـسم أو اإلدارة التـى یعملـون بهـا
  .العاملین

یوضح النظام لكل عامل أو موظف بالمنشأة الطریقة التى یساهم بهـا فـى تحقیـق هـدف المنـشأة وأن  )ج(
  تحقیق الهدفیتقبل تحمل المسئولیة من أجل 

  

   زیادة الثقة بمهنة المحاسبة )د(
ة تكـالیف النـشاط بالمقارنـة بالنظـام التقلیـدى یزیــد صـدق وسـالمة ودقـة البیانـات التـى یقـدمها نظــام محاسـب

  .بصفة عامة مهنة المحاسبةمن درجة الثقة فى محاسبة التكالیف و
  
   االنتقادات التى توجه إلى نظام محاسبة تكالیف النشاط٣/٣/٢
  . عدم مالئمة أو صعوبة تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط على كل المنشأت أو المنتجات-أ

  .احیانا إیجاد مسببات التكلفة لربط األنشطة بالمنتجات بطریقة واضحة ودقیقة یصعب -ب
 لنظـام محاسـبة تكـالیف  قلة فهـم ودرایـة الكثیـر مـن المحاسـبین والمـدیرین المـستخدمین للـنظم التقلیدیـة-ج

  .النشاط مما یعوق قبوله واستخدامه
  . النشاط وكذلك تكلفة تطبیق عالیةضرورة توافر البیانات الالزمة لتطبیق نظام محاسبة تكلفة -د
  

 األعتبـار قبـل تطبیـق هــذا ویـرى الباحـث ان هـذه االنتقـادات ال تعــدو كونهـا اعتبـارات البـد مـن أخــذها فـى
  .النظام 

  
  :منها وهناك ایضا مجموعة انتقادات اخرى لمجموعة من الكتاب المعارضین 

ظـــام محاســبة تكلفـــة النــشاط حیـــث انـــه ال وجــود ضـــعف كبیــر فـــى النظریــة األساســـیة القـــائم علیهــا ن) ١(
  .یضیف جدید على ما هو علیه فى نظم التكالیف التقلیدیة
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ـــة  ـــستهلك التكـــالیف بالتـــالى یجـــب ربـــط هـــذه التكلف ـــشطة هـــى التـــى ت حیـــث أن النظریـــة األساســـیة ان األن
 علـى فكـرة  علـى موضـوعات التكلفـة وذلـك موجـود اساسـا فـى النظـام التقلیـدى القـائمباألنشطة ثـم تحمیلهـا

   وذلك منذ الستیناتمراكز التكلفة عند توزیع وتحمیل التكالیف غیر المباشرة على موضوعات التكلفة
  :وهنا یرى الباحث بعدم صحة هذا االنتقاد لالسباب التالیة

 كـون األســاس النظــرى لنظــام محاســبة التكلفــة موجــود أو حــت مــستنبط مــن النظــام التقلیــدى إال انــه لــم -أ
  . فى الواقع العملىك االفكار فى شكل نظام متكامل قابل للتطبیقتتبلور تل

 نظام محاسبة تكلفة النشاط فى اساسه النظرى والعملى هو امتداد لنظم التكالیف التقلیدیة تم تطـویره -ب
مــن أجــل تفعیــل الیــة عمــل نظــم محاســبة التكــالیف وااللتــزام بمبــدا الــسببیة فــى تخــصیص التكــالیف والــذى 

  .ند عملیة التخصیص نسبة كبیرة منه عتم تجاهلغالبا ما ی
   من یرون أهمیة هذا االنتقاد ناقضوا انفسهم واعترفوا ضمنیا بأهمیة نظام محاسبة التكلفة النشاط–ج 

نجد منهم من یرى أستثمار بعض جوانب نظام محاسبة تكالیف النشاط فـى تطـویر نظـم تكـالیف المطبقـة 
  :حالیا 

عنــد حــساب تكلفــة المنتجــات نتیجــة عــدم تجــانس األنــشطة فــى مراكــز م الدقــة  تحدیــد وتقیــیم أســباب عــد-
  .التكلفة واستخدام معدل واحد للتحمیل

  . مراعاة تبویب األنشطة حسب التسلسل الهرمى لالنشطة-
  ABCدمة فى  اختیار مسببات التكلفة المناسبة من حیث النوع والعدد بعنایة وفقا للطرق المستخ-
  .لتطورات التى حدثت فى نظام محاسبة تكالیف األنشطة لخدمة التقاریر المالیة االستفادة من ا-
  

 وتطویر نظام التكلفة المطبق حالیا بتغطیة هذه الجوانب فإننا نكـون ویرى الباحث أن دراسة تلك الجوانب
  وصلنا إلى التطبیق الكامل لنظام محاسبة تكالیف النشاط

لنشاط یعد فعال مجرد أداة أو نظام یمكن أن تستفید منـه المنـشأة ویرى الباحث أن نظام محاسبة تكالیف ا
ًفقط إذا ما تم استخدام استخداما صحیحا   .ً واستغالله استغالال أمثل فى اتخاذ القرارات السلیمةً

  
  .وموثوقة، نظام محاسبة النشاط یفترض أن العالقة بین األنشطة واستهالك الموارد عالقة خطیة) ٢(

 صـحة هـذا االنتقـاد الن نظـام محاسـبة تكلفـة النـشاط یركـز علـى تحقیـق شـرط التناسـب یرى الباحـث عـدم
  .الطردى بین التكالیف واألنشطة المستهلكة لها عند تكوین مجمعات التكلفة
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نظام محاسبة تكالیف النشاط یحاول تحـسین الطریقـة التـى یـتم بهـا توزیـع وتخـصیص التكـالیف غیـر ) ٣(
  .ه تبسیط لألمور والقضایا مما قد یترتب علیه اتخاذ قرارات خاطئةالمباشرة مما قد ینتج عن

على سبیل المثال استخدام مسبب التكلفة لقسم المشتریات عدد االوامر التى یتم القیـام بهـا واسـتخدام هـذا 
  . خاطئةساس لتحدید تكلفة المنتجات الجدیدة فقد یترتب علیه اتخاذ قراراتالمسبب كأ

ینتج بطاقته القصوى فأى عمل أضافى سیزید من ضخامة التكلفة حیث سیحتاج هذا فإذا كان هذا القسم 
 المؤقتین قلیلى الخبرة كذلك فى العمل المكتبى وقد تتـضخم التكلفـة بـسبب العمل لتجنید المزید من األفراد

  .اجراء عقود جدیدة لتوفیر إسكان لهؤالء األفراد
لتكلفـة الزائـدة تكـون صـفر نتیجـة اسـتغالل الطاقـة العاطلـة ٕواذا كان هناك طاقة فائضة أو احتیـاطى فـإن ا

  تكلفتها العالیة ذات فائدة أكثر من قسمالوبالتالى زیادة العمل فى هذا 
ومـن ثـم أى قـرار سـیؤثر علـى اكثـر مـن قـسم واحـد بالتـالى سـیكون أكثـر تعقیـدا ومـن المحتمـل تخـصیص 

  .راتالتكالیف غیر المباشرة یكون غیر مالئم التخاذ القرا
  :ویرى الباحث ضعف هذا االنتقاد لألسباب التالیة

إن تبسیط األمور ال یكمن فـى طریقـة احتـساب التكـالیف غیـر المباشـرة بـل یكمـن فـى طریقـة اسـتخدام  -أ
 الحالــة الــسابقة البــساطة تكمــن فــى اتخــاذ قــرار إمــا بزیــادة العمــل أو فــى، المعلومــات المقدمــة مــن النظــام

  .أم بدونهاة القسم أیعمل بطاقته الكاملة تقلیله دون النظر لطاق
  . الطاقةبتقدیم معلومات عن استغاللالنشاط عن النظام التقلیدیة تكالیف محاسبة  نظام تمیز -ب
على المحاسب األدارى اختیار المعلومات المتاحة والمناسبة فى نظـام التكـالیف واالسـتعانة بـاالدوات  -ج

ضــیة وصــیاغة التقــاریر بطریقــة تــساعدة االدارة علــى اتخــاذ القــرارت األخــرى كاألســالیب االحــصائیة والریا
  .الصحیحة والرشیدة

  
  .من األفضل إلدارة المنشأة أن توجه اهتمامها لتبنى نظم أو استراتیجیات حدیثة) ٤(

ــــشاملة ، )JIT( مثــــل اســــتراتیجیة التوقیــــت المناســــب  ــــى ، )TQM(إدارة الجــــودة ال مــــن أجــــل الرقابــــة عل
 نظـام تكـالیف دقیـق ومعقـدًلمنـشأة بـدال مـن توجیـه االهتمـام إلـى ین العملیات التـى تؤدیهـا االتكالیف وتحس
  .فى نفس الوقت

ویـضیف أصــحاب هـذا الــرأى أن الیابـانیین اســتفادوا مـن اســتخدام الـنظم الحدیثــة التـى تــساعد فـى تحــسین 
واتخـــاذ ، قیــت المناســب مثـــل اســتراتیجیة التوالعملیــات وخفــض التكلفــة وتحـــسین وضــع المنــشأة التنافــسى

 وال یأخـذوا فـى االعتبـار التكلفـة المباشـرة القرارات على أساس السعر الذى یتحمله السوق بدراسة األسواق
  .وغیر المباشرة
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  :یرى الباحث أن هذا االنتقاد یحتاج إلى وقفة لعدة اسباب

السـتیعابیة للـسوق إال أن الـسعر والطاقـة اكقرار یتوقف ذلـك علـى عـدة اعتبـارات هامـة أى  عند اتخاذ -أ
 وعلــى ذلـك یـتم اتخــاذ كـل القـرارت األخــرى مثـل قــرار التكلفـة هـى العامــل األهـم التخـاذ القــرار فـى النهایـة

وبالتــالى ادعــاء الــبعض بــأن الــنظم أو ادخــال منتجــات جدیــدة  أو دخــول أســواق جدیــدة االنتــاج او الــشراء
 دقیـق هـو إدعـاء خـاطى وهـذا مــا غیـاب نظـام تكـالیفواالسـتراتیجیات الحدیثـة یمكـن ان تـؤتى ثمارهـا مـع 

  :دعى البعض إلى قول
"Companies without effective costing strategies are in danger of losing Market share" 

ـــل هـــذه الـــنظم أصـــعب مـــن تطبیـــق نظـــام محاســـبة التكلفـــة الـــشاملة فقـــد اثبتـــت قـــد یكـــون تطبیـــق  -ب مث
الرتفــاع تكلفــة تطبیقــه واحتیاجــه ألفــراد مــدربین ) JIT(یجیة التوقیــت المناســب الدراســات أن تطبیــق اســترات
  .وخصوصا فى الدول النامیة

یثــة كالتوقیــت دأهـم األســباب لظهــور نظـام محاســبة تكلفــة النــشاط هـو األســتعانة بمثــل هـذه الــنظم الح -ج
 طبقـت تلــك األنظمــة حیــث أن كثیـر مــن الـشركات التــى) TQM(ٕوادارة الجــودة الـشاملة، )JIT(المناسـب 

وبالتـالى لجـأت لنظـام محاسـبة تأكدت بعد مرور الزمن عـدم جـدواها فـى غیـاب نظـام تكـالیف جیـد وسـلیم 
  :ًتكلفة النشاط كحال لهذه المشكلة ومن هذه الشركات على سبیل المثال 

Tektronix, IBM, Hewlett Packard  
ـــى شـــركة  ـــزت بنجـــاح كبTektronixفف ـــات التـــى تمی ـــسة فیمـــا یتعلـــق  لإللكترونی ـــدرتها علـــى المناف یـــر بق

 الجیـد لكـن بـالعكس بالنـسبة للمنافــسة علـى الـسعر وقـد تعرضـت هـذه الـشركة لــصدمة بالتـصمیم الهندسـى
تبنــوا بــرامج الحــداث مــن أجــل ذلــك ، %٢٥كبیــرة عنــد دخــول الیابــانیون الــسوق وخفــضوا األســعار بنــسبة 

لكــــن فــــى النهایــــة لــــم یــــؤدى لتحــــسین الوضــــع  ،)JIT ( ،)TQM(التحــــین المــــستمر مثــــل اســــتراتیجیات 
من أجل ذلك قـاموا بدراسـة استكـشافیة لتقـویم نظـام التكـالیف المطبـق وتـم تطبیـق نظـام مؤقـت  ، التنافسى

مـن التكـالیف غیـر المباشـرة متطلبـة بانـشطة یتطلبهـا % ٥٠فى القسم الهندسى أوضحت هذه الدراسـة أن 
ة ولیس حجم اإلنتاج ومن ثم تـم تحدیـد مـسببات التكلفـة المناسـبة  وتعقد المنتجات التى تنتجها الشركتعدد

 وبالتــالى تغیــر الوضــع بـــصورة ســریعة وقــام بتقلیـــل وتــم تحمیــل التكــالیف غیـــر المباشــرة بطریقــة منطقیـــة
 أى أن نظـــام محاســـبة تكلفـــة  صـــغیرة الحجـــم فـــأدى لتحـــسن الوضـــع التنافـــسى للـــشركةالمنتجـــات المعقـــدة

  .القرارات الصائبة إلى اتخاذ ىالنشاط أد
  
  


