
 عالء ریاض

  نظم التكالیف فى القطاعات اإلنتاجیة
  

   ما هى أعتبارات تصمیم نظام التكالیف ؟–س 
  . تحدید مدى الحاجة إلى تطویر نظام التكالیف ومن ثم التوقیت المناسب إلجراء عملیة التطویر-١
  . تحدید أهداف النظام المراد تحقیقها -٢
  . بعد تطویره تحدید المعلومات التى یجب ان یوفرها نظام التكالیف-٣
  .ربط عملیات المنشأة باستراتیجتها  -٤
  . اتباع منهج البساطة عند التصمیم والحفاظ على ربط المعلومات بصنع القرار-٥
 اختیرا فریق عمل تصمیم النظام من أفضل عناصر المنشأة وتهیئة بیئة العمل من أجل تقبل عملیة -٦

  .تطویر النظام 
  .زمة لعملیة التطویر تحدید الفترات الزمنیة الال-٧
  . وتحدید الموارد البشریة والمادیة المتاحة لها -٨
 األخذ فى الحسبان العقبات التى یمكن ان تواجه تطبیق النظام والعمل على معالجتها والتخلص -٩

  .منها
  

  لى تطویر نظام التكالیف ؟إ ما الحاجة –س 
د تغیر وتطور مماثل فى انظمة التكالیف أدى التطور المستمر فى البیئة الصناعیة إلى ضرورة وجو

الموجودة حتى تتالئم مع ما یحدث من تغیرات متالحقة فى البیئة الصناعیة وال یعنى ذلك األستغناء عن 
خذ فى الحسبان األعتبارات األقتصادیة والبیئیة النظم الحالیة والتحول للنظم االكثر تقدما بل البد األ

  .رواألجتماعیة عند عملیة التطوی
حیث أن االهتمام كان منصب على تحدید تكلفة المنتج من أجل إعداد القوائم المالیة ملتزمة بمجموعة 
من المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والتى تقضى بتقییم المخزون على اساس التكالیف الصناعیة 

  .التاریخیة 
الدقیقة لتكالیف المنتج تعد ضروریة محاسبة التكالیف تعتبر هى جوهر ولب العملیة اإلداریة والمعرفة 

  .للوضع التنافسى للمنشات 
كما تدرك شركات كثیرة ان نظمها الخاصة بالتكالیف قد ال تكون مناسبة للمنافسة القویة األن وال تقدم 
هذه النظم المعلومات الدقیقة وفى الوقت المناسب وهى التى یحتاجها المدیرون لزیادة كفاءة وفاعلیة 

  .لقیاس تكالیف المنتج التشغیل و
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  :أن الشركات تحتاج إلى أنظمة التكالیف ألداء ثالث مهام أساسیة وهى 

  .تقییم المخزون وقیاس تكلفة البضاعة المباعة إلعداد التقاریر المالیة  -
 .تقییم تكالیف األنشطة والمنتجات والخدمات  -
 .ل تقدیم معلومات عن أداء العاملین لتحدید الكفاءة فى سیر العم -

ویالحظ أن الجهات الخارجیة راضیة تماماً  عن أنظمة التكالیف البسیطة واإلجمالیة لتخصیص تكالیف 
  .ال قدراً  ضئیالً  من المعلوماتالتصنیع على المنتجات لكن هذا االسلوب ال یتیح للمدییرین إ

  

م غیر صالح البد وان وأى نظا،  أن نظام التكالیف لن یصبح عدیم الفائدة بین یوم ولیلة Cooperیرى 
ویرى أیضا أنه یمكن إعادة تصمیم نظام ، یعطى بعض التحذیرات والبد أن تتمكن اإلدارة من تفسیرها 

  :التكالیف فى الحاالت التالیة 
  .عندما تعطى المنمتجات صعبة التصنیع أرباحا منخفضة  -
 .عندما تكون أسعار المنافسین منخفضة بشكل غیر معقول  -

 .مالء من الزیادة المستمرة فى االسعار عندما یشكو الع -
 .عندما تكون نتائج العطاءات صعبة التفسیر  -

  : وأخرون إلى مجموعة أخرى من الحاالت Eilerكما اشار 
  .حدوث تعدیالت كبیرة وغیر متوقعة عند تقییم المخزون  -
 .ارتفاع معدالت التكالیف غیر المباشرة  -
 .نقص األهتمام بعملیة غعداد الموازنة  -

  :هناك عدة أسباب لتنفیذ نظم محاسبیة جدیدة 
تحتاج الشركات للتحدید الدقیق لتكالیف المنتج لتمكنها من تدعیم صنع القرارات اإلداریة الخاصة  -١

  .بالتسعیر وقرارات التصنیع أو الشراء
 .تبحث الشركات عن رقابة فعالة للتكالیف لكى تعظم األداء ولذلك تدعیم أهداف الشركة  -٢

ام التكالیف للمعلومات فى الوقت المناسب وبقدر كاف من التفصیل لتسهیل صنع توفیر نظ -٣
 القرار

  .التسعیر وتكلفة التصمیم ، مثل عملیات المفاضلة بین التصنیع أو الشراء 
 أن هناك شركات كثیرة سوف تكون التغیرات البیئیة بالنسبة لها أسرع من قدرة الشركة Boothویرى 

  .تجابة لهذه التغیرات وعلى ذلك البد من القیام بتغییر النظام خطوة خطوة على تطویع نفسها لألس
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   ما هى أهداف نظام التكالیف ؟–س 

  : الجدید یتعین على اإلدارة ان تحدد أهداف النظام 
   : الحساب الدقیق لتكالیف المنتج–١

خالل التركیز على ربط البد ان یكون محور التركیز للنظام المعدل هو حساب تكالیف المنتج بدقة من 
  .النفقات العامة بالمنتجات الصحیحة بالنسبة الصحیحة 

  : الرقابة على التكالیف -٢
یجب أن یقدم النظام معلومات خاصة لكى یتم استخدامها فى الرقابة على التكالیف والبد من تحلیل 

یمكن الرقابة علیها عناصر التكالیف لفصل العناصر التى یمكن الرقابة علیها والعناصر التى ال 
  .ٕواعداد األسالیب الفنیة المرنة الخاصة بإعداد الموازنات لمراقبة كل من إدارات اإلنتاج والخدمات ،
  : الرقابة المادیة -٣

یجد الكثیر من المدیریین أن نظام التكالیف لن یكون ناجحاً  إذا لم یفرضوا قواعد األنضباط الخاصة 
  بإعداد التقاریر

  :روق واالختالفات  تحدید الف-٤
ربما تستطیع الشركات التى تقوم بعمل نظم جدیدة للرقابة على الموارد المستهلكة أن تجمع البیانات 
الخاصة بالعمل الفعلى والمواد الفعلیة التى تم استهالكها عند مستوى التشغیل ومقارننتها بالمعاییر 

  .المسجلة وتحدي الفروق واألختالفات 
  :رد وتقییم المخزون  تكامل حساب الج-٥

  البد أن یتعین على المنشأة أن تضمن القیاس السلیم للدخل عن طریق جرد السلع والبضائع وتسعیرها 
  : المعلومات األداریة -٦

إعداد تقاریر عن الربحیة سوف یتكون من مفهوم مختلط سیتم فیه طرح التكالیف المتغیرة للمواد والعمل 
  . مما یظهر هامش المساهمة من جانب المنتج وخط اإلنتاج والعمیل والنفقات العامة من العائدات

  

  ماهى األعتبارات فى مرحلة تصمیم نظام إلدارة التكالیف ؟ -س 
   تحدید الهدف من النظام واستخدامه-١

یعتبر الدافع وراء تصمیم نظام تكالیف هو تحدید الهدف من النظام بینما یركز المدیریون المساعدین فى 
النظام على التأكد من حصولهم على المعلومات التى یستطیعون استخدامها فى تحسین األداء تصمیم 

  .حیث أن المعلومات تختلف من مستوى إدارى ألخر ومن وشركة ألخرى ومن صناعة ألخرى
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   الربط بین العملیات واالستراتیجیة-٢
یجب تضییق الفجوة بین عملیات تمثل األنشطة ما تقوم المنشاة بعمله وهى تشمل العملیات الیومیة و

االستراتیجیة تعنى ببساطة تطویر میزة تنافسیة یمكن الحفاظ علیها عن طریق . المنشأة واستراتیجیتها
ویعد ، التفوق فى األداء على المنافسین على المدى الطویل فى المجاالت التى لها قیمة بالنسبة للعمالء

  .لمیزة التنافسیةاختیار وتنفیذ وتحسین األنشطة هى مصادر ا
   البساطة-٣

تعد البساطة فى المبدأ المشترك لكل جهود تحسین إدارة الجودة الشاملة والتنفیذ فى الوقت المحدد ویعتبر 
ومن ثم كلما كان األجراء بسیط ،  بقر األمكانحجر الزاویة لنظام تكالیف فعال فى تجنب عدم التعقید

  .إلدارةكان من السهل تطبیقه وقدم مساندة أكبر ل
   الحفاظ على ربط المعلومات بصنع القرار-٤

یتم وضع تصمیم لنظام إدارة التكالیف تكون فیه مخرجاته من المعلومات متصلة بصنع القرار عند 
. مستوى اإلدارة على أساس التغذیة األسترجاعیة لإلدارة العلیا بشأن أهدافها بالنسبة لنظام إدارة التكالیف

 األهداف یتعین على طاقم تصمیم نظام إدارة التكالیف أن یدون السمات بمجرد اإلعالن عن هذه
  .والخصائص التى سوف تقدم المعلومات التى تحتاجها اإلدارة لتقییم أهدافها

   تطبیق التكالیف المعیاریة وأفضل الممارسات وتحدید التكالیف المستهدفة-٥
خططوا لمقارنة التكالیف الداخلیة وقیاس األداء یجب على المصممین لنظام إدارة التكالیف أن یتوقعوا وی

  من خالل نظام إلدارة التكالیف بالمعاییر الخارجیة والمتطلبات الخارجیة ومن ثم البد أن تأخذ
خصائص التصمیم الخاصة بنظام إدارة التكالیف فى االعتبار كل االسالیب الفنیة مثل المعیاریة وأفضل 

  .تهدفةالممارسات وتحدید التكالیف المس
   جمع المعلومات-٦

ٕیعد جمع المعلومات بموجب النظام الجدید إلدارة التكالیف واعداد التقاریر بشأنها أحد المهام والغرض 
والهدف من  النظام واستخدامه وسزف یكون من المعتاد أن تیم تقدیم تقریر عن التكالیف وقیاس األداء 

  .لبعض األنشطة وعلى أساس كل ربع ساعة النشطة اخرىعلى اساس كل ساعة 
   القضایا الخاصة بمعدات وبرامج الكمبیوتر-٧

تتمثل نقطة التصمیم الرئیسیة عند تناول القضایا الخاصة بأجهزة وبرامج الكمبیوتر قیما إذا كان یجب 
ل جهاز كمبیوتر أن یتم تطبیقنظام إدارة التكالیف خارج نظاق سیطرة الكمبیوتر الرئیسى من خال

شخصى قائم بذاته أو جهاز یعمل ضمن شبكة من االجهزة أو دمج النظام بوصفه جزء من النظم 
  .المالیة ونظم التشغیل الموجودة



 عالء ریاض

  التكلفة المستهدفة
  مقدمة

لقد ترتب على التطور فى تكنولجیا  اإلنتاج والتحول فى النظم اإلنتاجیة من النظم البشریة إلى النظم 
ألتوماتیكیة أزدیاد الحاجة إلى التطور أنظمة التكالیف ونتیجة لألنتقادات التى وجهت إلى أنظمة االلیة وا

التكالیف التقلیدیة ومن ثم ظهرت الحاجة لتطبیق نظام تكالیف یساعد على التحدید الدقیق لتكلفة وحدة 
لألعتبارات التحسین المنتج وأیضا التحدید السلیم ألسعار بیع المنتجات وتحلیل ربحیتها تحقیقاً  

كافة الظروف ویراعى فیه ، والتطویر المستمر وذلك كله فى ضوء رقم تكلفة مستهدف یحدد بدایة 
على هدف التطویر والتحسین المستمر وذلك لكه والمالبسات المحیطة بالسلعة وبیان كافة المؤثرات 

  . القرارات األستراتیجیةبهدف تحدید الهدف األستراتیجى طویل األجل من قیاس التكلفة واتخاذ
أن عملیات تحدید تكلفة وحدة المنتج تستند على اإلجراءات والمراحل المختلفة المطبقة بنظام التكالیف 

  :مضمون هذا النظام ومراحله والمقومات الالزمة لتطبیقه ایة هى معرفة دللمنشأة ومن ثم تعتبر نقطة الب
  

  :دفة مقومات تطبیق تظام التكلفة المسته: ًأوال 
  :یرتكز هذا النظام على نوعین من المقومات بیانها كالتالى 

  :مقومات رئیسیة   - أ
  هى مجموعة مقومات ضروریة لتطبیق نظام التكلفة المستهدفة وغیاب أحداها یعوق تطبیق النظام 

 .وظیفة الجودةنشرمصفوفة  -١

 .تحلیل المنافسین -٢

 .هندسة القیمة -٣
 .التحلیل الوظیفى للتكلفة -٤

 .ةجداول التكلف -٥
 .تحلیل تكلفة العملیات -٦

 .تحلیل تكلفة مكونات المنتج -٧
 .التخطیط طویل األجل للمنتج وللربح -٨

 .التصمیم من أجل التصنیع والتجمیع والتصمیم من أجل التكلفة -٩
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 :مقومات فرعیة-ب

وتتمثل فى مجموعة مقومات تستخدم فى العملیات المختلفة لمنشات الصناعیة بجانب تطبیق نظام 
  : المستهدفة وتتضمن التكلفة

  .مقاییس الطاقات األنتاجیة -١
 .اختبار العملیات -٢
 .والضیاع والفقد، تحلیالت القدرة اإلنتاجیة  -٣

 .تصنیف الموردین -٤
 .التصمیم والتصنیع بواسطة الحاسب -٥

 .األنشطةإدارة تكالیف  -٦
 .تحلیل باریتو -٧

 .تحلیل أشكال وأسباب الفشل فى أداء العمل -٨
 .نماذج الصنع أو الشراء -٩

  . تحلیل األنحدار-١٠
  . تحلیل األربتاط-١١    
  . تحلیل صافى القیمة الحالیة-١٢    
  . تحیل ارتفاع وانخفاض التكلفة-١٣    
  . تحلیل التمایز-١٤    

  

  :المقومات الرئیسیة 
  )QFD)(Quality Function Deployment Matrix(  : مصفوفة نشر وظیفة الجودة– ١

   احتیاجات المستهلكین داخل المصفوفات المحددة للمنتجهى منهج تخطیطى یستخدم لترجمة
  :وتتمثل دعائم هذا المدخل فى أربعة دعائم أساسیة وهى 

 Planning Matrix    :مصفوفة التخطیط  -أ

تساهم فى إدخال متطلبات المستهلك فى المواصفات التى یعتمد علیها عند رقابة المنتج بما یحقق 
  .ثم زیادة مبیعات المنشأة منهرضاء المستهلك عن المنتج ومن 

 Deployment Matrix    : مصفوفة النشر-ب
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وتساهم فى ترجمة مخرجات مصفوفة التخطیط فى صورة مواصفات البد من توافرها فى المنتج تصاغ 
فى صورة قائمة تفصیلیة یتعین على المنشأة االلتزام بها ومن ثم حدوث اى مخالفة یعتبر انحراف غیر 

  .مقبول
 Quality Control Charts    :ط رقابة الجودة  خرائ-ج

وذلك خالل عملیات اإلنتاج  یتمثل دورها فى التأكد من تحقق المواصفات المحددة لمكونات المنتج
  .المختلفة

 Operating Instructions      : تعلیمات التشغیل- د

تشغیل والممثلة فى حیث یتم تحدید متطلبات التشغیل التى یجب األلتزام بها عند مراجعة مخرجات ال
  .أجزاء ومكونات المنتج وكذلك اإلجراءات الالزمة لتنفیذ ذلك

  
  

  Benchmarking    : تحلیل المنافسین-٢
وذلك بدراسة مستویات األداء للمنشأت المنافسة بغرض تحدید مناطق التحسین تحقیق میزة تنافسیة 

  .الممكنة فى المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة
  

 Value Engineering    :ة القیمة  هندس-٣

هى طریقة أو أسلوب لتعظیم قیمة المنتج عن طریق اختبار تصمیم والتركیب الداخلى للمنتج وذلك من 
أجل تنفیذ أفضل البدائل المطروحة لتصمیمه بالشكل الذى یحوز رضاء المستهلك النهائى للمنتج كل 

  .جودة المنتجذلك عند أقل تكلفة ممكنة للمنتج مع عدم اإلخالل ب
  

 FCA(Functional Cost Analysis(      : التحلیل الوظیفى للتكلفة-٤

هو أحد األسالیب الفنیة إلدارة التكلفة والتى یتم استخدامها بغرض الوصول إلى التكلفة المستهدفة وذلك 
 أنها وظیفة تركیز على تكالیف مكونات المنتج الذى یتم إنتاجه أو الخدمة التى یتم تقدیمها من منظورالب

  .ولیست تكلفة بحتة 
وهو یهدف من الدرجة األولى إلى تحسین ربحیة المنشأة  حیث یقوم على خفض التكلفة وتحسین أداء 

المنتج بإضافة وظائف جدیدة للمنتج قد یترتب علیها ارتفاع تكلفته إال انها فى النهایة تزكید حجم 
  .مبیعاته

  

  Cost Tables    :جداول التكلفة -٥
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داة لقیاس وتقییم تكلفة المنتجات الحالیة والجدیدة فبإالضافة إلى ذلك تقییم كافة البدائل المختلفة هى أ
والمقترحة للتعدیل وتطویر المنتجات الحالیة والجدیدة من خالل تطبیق أسلوب هندسة القیمة والتحلیل 

  .الوظیفى
عن تكلفة المنتج حیث تحتوى معلومات وهى عبارة عن قواعد بیانات تمد المنشأة بالمعلومات التفصیلیة 

عن تكلفة المواد الخام و األجزاء المشتراة من الخارج وتكالیف العملیات اإلنتاجیة والتكالیف غیر 
  .المباشرة

  

 Process Costing Analysis   :  تحلیل تكلفة العملیات-٦
تكلفة لكل عملیة من ویقصد بها تحلیل تكالیف العملیات اإلنتاجیة بغرض حصر وتحدید محركات ال

العملیات األنتاجیة بما یفید فى تقدیم معلومات إلدارة المنشأة تساعدها فى الحد من أو تعدیل العملیات 
  .التى ال تضیف قیمة

  

 Component Cost Analysis    : تحلیل تكلفة مكونات المنتج-٧

ات التجمیعیة والتى یتكون یمثل تحلیل تكلفة مكونات المنتج كأداة ضروریة وهامة وخاصة فى الصناع
فیها المنتج من مئات األجزاء وتتمثل أغراض إجراء تحلیل تكلفة مكونات المنتج فى األغراض الثالثة 

  :التالیة 
  .سهولة حساب تكلفة مكونات المنتج  - أ

  تفهم العالقات بین تكلفة مكونات المنتج بعضها البعض -ب

  )س على ارتفاع تكلفة مكون أخر أم البمعنى هل خفض تكلفة احد مكونات منتج هل ینعك(
  .أى مكون یمكن وصفه بأنه غیر ضرورى داخل المنتجات التأكد من عدم استخدام -ج
  

   Multiyear Product and Profit Planning:  التخطیط طویل األجل للمنتج والربح -٨
 متكاملة عن اإلیرادات حیث یتم األستعانة بالتخطیط طویل األجل للمنتج والربح للحصول على معلومات

 سنوات ٧-٣المنتجات للمنشأة خالل الفترة تمتد من ) مزیج(والمصروفات وحجم األستثمار لتكیلة 
، وخطط األستثمار، بنتائج المنتج فى التنبؤ ویساعد ذلك ، وتختلف تلك الفترة بإختالف الصناعة

  .شأة وذلك خالل دورة حیاة كل منتج من منتجات المنوتصرفات المنافسین
  

  Assembly Design for Manufacturing and   :التصمیم من أجل التصنیع والتجمیع -٩



 عالء ریاض

یشیر إلى تلك العملیات الهندسیة التى تتم على التصمیم المحدد للمنتج من أجل تعظیم العالقة 
ة وعملیات التصنیع وذلك بهدف تحقیق خفض التكالیف وزیاداألرتباطیة بین المواد الخام واألجزاء 

تجمیع وتخفیض التصنیع والبتسهیل ولتحقیق هذا الهدف وتخفیض الوقت الالزم لطرحه باألسواق الجودة 
  .عدد أجزاءه

وتعتبر شركات إنتاج الحریر الیابانیة هى أولى الشركات التى طبقت أسلوب التصمیم من أجل التصنیع 
  :والتجمیع والذى ینفذ على اربع خطوات متتالیة وهى 

  .ین باختیار أجزاء المنتج وخطوات تجمیع تلك األجزاءقیام المصمم -١
 .تقییم درجة سهولة تجمیع األجزاء والوقت الالزم لتجمیعها -٢
 .خفض عدد األجزاء أو جعل عملیة التجمیع أكثر سهولة  -٣

  .مراجعة التصمیم الهندسى للمنتج بغرض تعدیله -٤
  
  
  


