
 
 

 عالء ریاض 1

  اإلطار العلمى لنظام التكالیف فى المنشآت الصناعیة فى 
  ظل مفھوم التكلفة الشاملة 

  
  
  
  
  

  : البحث مقدمة
  : طبیعة المشكلة 

الیف  بة التك شأت محاس ين ل ف ناعیة تتمث ة ص ي بیئ اد ف وع االعتم دم التن ر وع ل المباش ى العم ي عل ات ف اض المنتج  وانخف
شآت و م المن سة وصغر حج ة المناف ل درج ت الجودة تتمث يكان ك ف ر ذل سھ وغی ة بنف ة عمل ل بمراقب ام العام ي قی روف ف  ظ

سائدة التيالبیئة الصناعیة  الیف ال ي كانت مالئمة لنظم التك ة ف أثیرات ھیكلی صناعات ت ة لل ة الحدیث ان للبیئ د ك ك الوقت وق  ذل
الیف م التك ى نظ دیث ،عل ن التطور الح تج ع ث ن يحی ة ف اج المقترن ا اإلنت اع تكنولوجی ي باالرتف ین ف ا ب سة فیم ة المناف  درج
ة  شآت المختلف يالمن اج ف ال اإلنت شدید ، مج ر ال يوالتغی وع ف صناعیة والتن ة ال ي البیئ ى ف افة إل ستھلكین باإلض ات الم  رغب

ة  ى األوتوماتیكی شآت إل ة المن يتحول غالبی الیفف ة التك ى تطویر أنظم اج أن ظھرت الحاجة الماسة إل ى ضرورة ، اإلنت وإل
  ٠ أداء وظائفھا فيفاعلیة وكفاءة أنظمة التكالیف التقلیدیة فحص 

رات  ى أن التغی الیف عل ق محاسبو التك شكل عام یتف يوب نظم ف ة ل رة التقلیدی ر النظ ستدعى ضرورة تغیی صناعیة ت ة ال  البیئ
  ٠التكالیف المطبقة بالمنشآت 

  
  :ھدف البحث 

ل األھداف فيیھدف ھذا البحث إلى وضع إطار مقترح لنظام التكالیف  شاملة وتتمث ة ال ذا  ظل مفھوم إدارة التكلف ة لھ الفرعی
   :األتي فيالبحث 

  ٠  البیئة الصناعیة على نظام التكالیففيدراسة تأثیر التطور  .١
 دراسة تأثیر إدارة التكلفة الشاملة على تصمیم نظام التكالیف  .٢
  ٠لشاملة  ظل مفھوم إدارة التكلفة     افيكالیف وضع إطار مقترح لنظام الت .٣
  ٠ صالحیة اإلطار المقترح اختبار .٤

   :فروض البحث 
ة و األسالیب المستحدثة  .١ ل من أسالیب التصنیع الحدیث الیف بك ام التك ة نظ يتتأثر كفاءة وفاعلی الیف ف  محاسبة التك
٠ 
 ٠ ظل البیئة الصناعیة الحدیثة في تعمل التي الشركات فيیصلح اإلطار المقترح لنظام التكالیف للتطبیق  .٢
 ٠یؤدى تحفیز وتدریب وإعادة تأھیل العاملین إلى تخفیض درجة مقاومتھم لتطویر نظام التكالیف  .٣

  : منھج البحث 
ل المحور األول  ى محورین یتمث يیرتكز منھج الدراسة و البحث عل راء دراسة استخدام ف تم إج ث ی  المنھج اإلستقرائى حی

بیة  ات المحاس ة للكتاب يتحلیلی دداتالت ت المح رات  تناول ي أو المتغی ة ف صناعیة الحدیث ة ال ور ،  البیئ اول المح انيویتن  الث
الیف  ى ممارسة محاسبة التك رف عل ة بھدف التع صناعیة المصریة ومدى فيدراسة میدانی شآت ال  لتطویر استعدادھا المن

  ٠ ظل مفھوم إدارة التكلفة الشاملة فينظم التكالیف بھا 
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  الفصل األول
   ظل بیئة التصنیع الحدیثةفيالمفاھیم العلمیة للتكالیف 

  :  مقدمة ١/١
ا  شآت وم ر المن ھتعتب ل تحتوی ل یعم ام متكام ة نظ ة بمثاب ة فرعی ن أنظم ي م ة ف ة مفتوح ل بیئ الیب ،  ظ اع أس د أدى إتب وق

يلمستحدثة التصنیع الحدیثة وظھور المفاھیم ا ى ف الیف إل ام محاسبة التك شاملة االھتم ة ال إدارة التكلف ي ب ة والت ر بمثاب  تعتب
  ٠المنشأة من أجل ضمان نجاحھا وتعظیم أرباحھافلسفة إداریة إلدارة كافة موارد 

  : التصنیع في األسالیب الفنیة المتقدمة ١/٢
درة التناف م الق م أدوات دع دة أصبحت نظم التصنیع المتقدمة من أھ ھ من إضافة خصائص جدی ا تحقق را لم شأة نظ سیة للمن

ات را ،للمنتج ة دورا كبی بات اآللی ت الحاس د لعب ي ولق ة ف صنیع المتكامل م الت ى نظ صمیم إل ن الت ة م صنیع بدای م الت دم نظ  تق
  ٠ اآلليبواسطة الحاسب 

  : تطور أسالیب التصنیع الحدیثة ١/٢/١
را الوقت الحاضر تطورا فية لقد تطورت الظروف البیئیة المحیطة بالصناع رات ،كبی ي وكان من ضمن المتغی  في حدثت الت

  :یليالبیئة الصناعیة ما 
 ٠  طاقة اإلنتاجفيزیادة كبیرة  .١
 ٠المنافسة العالمیة  .٢
 ٠التركیز على خدمة العمیل  .٣
 ٠ التكنولوجيالتغیر  .٤

ة  ا الحدیث الیب التكنولوجی د أدت أس يوق الیب اإلف ة أس ة ومرون ن آلی صناعة م رورة  ال ى ض ة إل ودة عالی ستوى ج اج وم نت
يالتطویر  ستخدمة ف ات الم ك المعلوم ات وخاصة تل ن معلوم وفره م ا ت الیف وم بة التك ن طرق و سیاسات محاس ل م ي ك  ف

  ٠ مع البیئة الحدیثة للصناعة یتالءم تطویر تلك النظم بما في القرارات مما أدى إلى ضرورة النظر اتخاذ
  :لحدیثةا تطبیق نظم التصنیع ١/٢/٢

ا تتجھ ع أن تحققھ دة المتوق افع العدی ا والمن ة نظرا للمزای م التصنیع المتقدم ق نظ ا نحو تطبی شآت الصناعیة حالی  معظم المن
  ٠تلك النظم 

  :یلي من بینھا ما والتي التصنیع على مجموعة من نظم التصنیع المختلفة فيوتشتمل األسالیب الفنیة المتقدمة 
  :لیة  نظم التصنیع اآل١/٢/٢/١

ى العمل فيباستمرار التطور  ر عل شكل كبی د ب اج یعتم ي التصنیع أصبح اإلنت ز اآلل ة تتمی اع وأصبحت الصناعة الحدیث  بارتف
ة  سبة المیكن ين شغیل ف اض الت صر وانخف ة العن دوي أھمی ة  ، الی ى مجموع افة إل ة باإلض صنیع اآللی م الت شتمل نظ ذا وت ھ

يوالتصمیم بمساعدة الحاسب ، اد آلیا اآلالت و الحاسبات على نظم مناولة المو ة اآلل نظم الحدیث ي وغیرھا من ال ا الت  تتبناھ
   :یلي ما اآللياإلدارة لتطویر و تحسین العملیات الصناعیة ومن أھم منافع التصمیم و التصنیع بمساعده الحاسب 

ة للمنتجات نتیجالذيتحسین جودة التصمیم األمر  .١ دورات اإلنتاجی اضة  یؤدى إلى تخفیض ال  وقت التصمیم و النخف
ة  د عدد األجزاء الداخل يالحد من تزای تج األمر ف ذي تصمیم المن وفیر المنتجات ال الیف المنتجات وت ى تخفیض تك ؤدى إل  ی

 ٠بالسرعة الالزمة وبأقل قدر ممكن من الوحدات المعیبة 
 ٠ األخطاء مبكرا اكتشاف .٢
 ٠تكامل أنشطة التصمیم  .٣
 ٠زیادة إنتاجیة التصمیم  .٤
 ٠یض وقت التدریب تخف .٥
  : نظم التصنیع المرنة ١/٢/٢/٢

طة  ات بواس ذه العملی ذ ھ ا وتنف ا آلی تم برمجتھ ي ی صناعیة الت ات ال ن العملی ھ م ن مجموع ة م صنیع المرن م الت ون نظ تتك
زات  ن التجھی ة م تخدام مجموع ى اس افة إل ة باإلض بات اآللی طة الحاس ا بواس تحكم فیھ تم ال ي ی ن اآلالت الت ة م مجموع

  ٠عدات لمناولة المواد و األجزاء آلیا بین العملیات الصناعیة المختلفة والم
  :ھماوتتمیز نظم التصنیع المرنة بخاصیتین أساسیتین 
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ض الخصائص  .١ ي بع ا ف ا بینھ شترك فیم ي ت تمكن تلك النظم من إجراء عملیات التشغیل و التصنیع للعدید من المنتجات الت
شغیل الصناعیة مثل حجم المنتج أو نوع المادة الخام ات الت ة عملی اج ،  المستخدمة في إنتاجھ أو طبیع تم إنت ھ ی الي فإن وبالت

 ٠ تشترك في بعض الخصائص فیما بینھا من خالل خط إنتاجي واحد التيعدد من المنتجات المختلفة 
ط اإلن .٢ س الخ ى نف ا عل تم إنتاجھ ي ی ات الت ة المنتج ن مجموع دة م دة الواح اج الوح ة إنت أثر تكلف ر ال تت م أم اجي بحج ت

 ٠التشغیل أو عدد مرات اإلنتاج من كل منتج وبالتالي فإنھ ال توجد تكالیف إضافیة نتیجة تعدد و تنوع المنتجات 
   :يومن الخصائص السابقة ینبثق العدید من المزایا ومنھا ما یل

 ٠صادیة االستغالل األفضل للطاقة اإلنتاجیة من خالل توافر مدى واسع من أحجام اإلنتاج االقت .١
 ٠یتمیز نظام التصنیع المرن بانخفاض زمن التجھیز لإلنتاج  .٢
 ٠سھولة و انخفاض تكلفة تغییر نوعیة المنتجات التي یمكن إنتاجھا بواسطة نفس الخط اإلنتاجي  .٣
م  .٤ ن ث ل وم ون أق ام تك مالیة للنظ الیف الرأس إن التك رن ف ام الم ل النظ ي ظ ة ف ة اإلنتاجی تغالل الطاق اءة اس را لكف نظ

 ٠فاض تكالیف اإلنتاجیة انخ
 ٠ارتفاع مستوى جودة اإلنتاج نظرا لتضاؤل دور العنصر البشرى  .٥
ا  .٦ ام أو تكنولوجی ددة المھ ز متع دخل المراك ق م ة وتطبی شطة اإلنتاجی یط األن یم و تخط ب تنظ ات یتطل المجموع

روح الفر ل ب ى العم ة عل ة ومدرب رة ومؤھل ة مھ وفیر عمال ة وت ة العادی ن العمال تغناء ع دادھم االس ستلزم إع ا ی ق مم ی
 ٠وتدریبھم على أداء أكثر من وظیفة األمر الذي یؤدي إلى تدفق اإلنتاج و تخفیض زمن دورة اإلنتاج 

  : نظم اإلنتاج الفوري ١/٢/٢/٣
اج إلیھا المستخدم دما یحت اج المنتجات عن ط إنت تم فق ذي بمقتضاه ی سحب ال ام ال ا لنظ تم وفق  وطبقا لھذا النظام فإن اإلنتاج ی
ة  طة المرحل اج بواس سحب اإلنت ث ی ل وبحی ر وال أق ا ال أكث ة لھ ل التالی ھ المراح ا تحتاج ط م تج فق ة تن ل مرحل ث إن ك حی
دفع  ة ب ة إنتاجی ل مرحل وم ك ى أن تق د عل المستخدمة لھ في التوقیت المحدد لذلك وھو على عكس النظم التقلیدیة و التي تعتم

  ٠ دفع المنتجات التامة إلى المخازن منتجاتھا إلى المرحلة التي تلیھا حتى یتم
ة  ة لتلبی صورة فوری اج ب ات اإلنت ى أداء عملی وري عل اج الف سفة اإلنت ستند فل داخلي و الخارجي احتیاجاتوت ب ال وھي  الطل

   :یليتعتمد على ثالثة عناصر أساسیة كما 
 ٠التخلص من األنشطة التي ال تضیف قیمة للمنتج  .١
 ٠ بعامل الجودة للمنتج االھتمام .٢
  التكلفة الكلیة على مستوى المنشأةفيإحداث تخفیض نسبى  .٣

  :وھما بیئة اإلنتاج فيونجد أن فلسفة اإلنتاج الفوري جاءت رفضا لفرضین أساسیین سائدین 
 ٠أن ھناك ضرورة لتحقیق قدر من التوازن بین مستوى الجودة و التكلفة  .١
 ٠وجود عالقة طردیة بین مستوي المخزون و التكلفة  .٢
  

  :یلي تحقیق مجموعة من المنافع تتمثل تلك المنافع فیما في سوف یساھم الفورياإلنتاج نظام 
  ٠تحقیق استثمارات أقل في المخزون  .١
 ٠ تخفیض تكالیف االحتفاظ بالمخزون و نقلة  .٢
 ٠تخفیض المخاطر الناجمة عن التقادم لمنتجات المخزون  .٣
 ٠اإلنتاج تخفیض االستثمارات في مساحة المصنع لكل من المخزون و .٤
 ٠التخفیض في إجمالي تكالیف اإلنتاج  .٥
  : المفاھیم المستحدثة في محاسبة التكالیف ١/٣

اھیم  ا اظھر ضرورة وجود مف الیف مم ام التك ى نظ ر عل أثیر كبی ى ت ة للصناعة إل ة الحدیث أدت التغیرات التي حدثت في البیئ
   ٠محاسبیة جدیدة تستطیع التعامل مع تلك التغییرات 

  :یر البیئة الحدیثة للصناعة على نظام التكالیف  تأث١/٣/١
رة  رات كبی دوث تغی ى ح صناعات أدى إل ي ال دثت ف ي ح رات الت ينتیجة للتغی ام ف ات نظ ي مقوم الیف وف لوك عناصر التك  س

  :التكالیف وذلك من حیث 
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الیف مب .١ ى تك شاط إل دة الن ا بوح ا وربطھ ة تتبعھ سب إمكانی الیف ح ر التك ل عناص ة تحلی اقص أھمی ر تن رة وغی اش
 ٠مباشرة 

 ٠تضاؤل تكلفة العنصر البشرى حیث أصبحت تمثل نسبة ضئیلة من تكالیف التصنیع اإلجمالیة  .٢
 ٠أدت زیادة نسبة التكالیف غیر المباشرة إلى ضرورة البحث عن أسس سلیمة لتحمیلھا على المنتجات  .٣
ل ا .٤ ي أسس تحمی ؤثر عل ي التصنیع ی ة ف ة المتقدم الیف إن تطبیق األسالیب الفنی ى اختالف تك ؤدى إل ا ی الیف مم لتك

 ٠المنتجات 
ة  .٥ رة مقارن ادة االستثمارات بدرجة كبی ى زی ة إل ا التصنیع الحدیث ة واستخدام تكنولوجی أدت زیادة االعتماد على اآللی

 ٠بالتكالیف المتغیرة مما یعنى زیادة التكالیف غیر المباشرة وزیادة مشاكل توزیعھا وتحمیلھا 
ى خزون نظرا النخفاض الم .٦ ك أدى إل إن ذل ة ف شغیل أو المنتجات التام ات أو من المنتجات تحت الت سواء من الخام

 ٠انخفاض أھمیة ھدف تقییم المخزون 
ا مباشرا بإستراتیجیة التصنیع فأنةنظرا لتطور البیئة الصناعیة  .٧ یم األداء مرتبطة ارتباط اییس تقی ون مق  یجب أن تك

 ٠في الشركة ولیست مستقلة عنھا 
 ٠ة أھمیة المقاییس غیر المالیة حیث تتمیز البیئة الحدیثة للصناعة بازدیاد دور المالحظة الشخصیة زیاد .٨
  ٠ازدیاد حاجة إدارة المنشأة من المعلومات  .٩

 ٠تزاید أھمیة المحاسبة عن تكالیف الجودة  .١٠
  : محاسبة التكالیف في تطبیق المفاھیم المستحدثة ١/٣/٢

ا ظھرت مفاھیم حدیثة لتطبیق أسال الیف م ة لمحاسبة التك ذه األسالیب الفنی ین ھ الیف ومن ب یب فنیة جدیدة في محاسبة التك
  :یلي
 ٠محاسبة تكلفة النشاط  .١
 ٠محاسبة دورة حیاة المنتج  .٢
 ٠التكلفة المستھدفة  .٣
  :النشاط محاسبة تكلفة ١/٣/٢/١

شطة المستھلكة لموار ك األن شطة أن تل ى مستوى األن سبب في حدوث یفترض نظام تحدید التكلفة عل ي تت شأة ھي الت د المن
ة  سویقیة أو إداری ة أو ت شطة إنتاجی ت أن واء كان ذه األنشطة س ا لھ در احتیاجھ الیف بق ل بالتك ات تتحم ة وأن المنتج ، التكلف

ا  تم رقابتھ ا ی ادة م ي ع ة والت ات التكلف ن محرك دد م ن خالل استخدام ع ى المنتجات م شطة عل ة األن ل تكلف ع تحمی تم تتب وی
د باستخد ة تأكی ة بمثاب ة وعناصر التكلف ر المالی ین المؤشرات غی ا ب ربط فیم ة ال ام بعض المؤشرات غیر المالیة وتعتبر عملی

  ٠ألھمیة استخدام تلك المؤشرات في الوصول إلى مستوى كفاءة لألنشطة المختلفة 
   :یليویتم تطبیق المحاسبة عن تكلفة النشاط على مرحلتین كما 

 :مل على اآلتي المرحلة األولى و تشت .١
 ٠تحدید و توصیف األنشطة  
 ٠تحدید تكالیف كل نشاط  
 ٠تجمیع األنشطة المترابطة وتكالیفھا في مجموعات متجانسة تسمي أوعیة تكالیفیة  

ة  - ٢ ة الثانی ات المرحل ى المنتج اء عل ل وع ل ك شطة داخ ة باألن رة الخاص ر المباش الیف غی صیص التك ا تخ تم فیھ وی
ك باستخدام  ة وذل ر النھائی الیف غی ن التك تج م ل من د نصیب ك تم تحدی ة ی ذه المرحل ي ھ الي ف اء وبالت ل وع سبب تكلفة لك م

 ٠المباشرة 
  :المنتج محاسبة دورة حیاة ١/٣/٢/٢

ات المناسبة و  وفیر المعلوم ي ت دف إل الیفي یھ ام تك ا ھو إال نظ تج م ة للمن اة الكامل الیف دورة الحی مدخل المحاسبة عن تك
ا التي تمكن المدیرین  دیم خدمات م سویقھ و تق تج و تطویره و تصنیعھ و ت من تفھم و إدارة التكالیف من خالل تصمیم المن

تج ٠بعد البیع للعمالء حتى یتم التخلص منة  ة ألي من ة الفعلی ة باالھتمام بجزء من التكلف  ولیس كما یتم في األنظمة التقلیدی
  ٠الیف التقلیدیة من مواد و عمل و خدمات وھي المتمثلة في تكلفة استفادة المنتج من عناصر التك
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  :المستھدفة التكلفة ١/٣/٢/٣
تج  اة المن ي دورة حی ة التصمیم ف ى مرحل اه عل ز االنتب ویمكن ، یتم استخدام مفھوم التكلفة المستھدفة في المقام األول لتركی

تج جد الیف تصمیم من ال إلدارة تك ام فع ذلك مراحل تطویره النظر إلى التكالیف المستھدفة علي أنھا نظ د وك ذا ، ی ویختلف ھ
ة  ربح + األسلوب عن أسلوب التكلف ربح ٠ھامش ال ا ھامش ال م یضاف إلیھ ة أوال ث د التكلف تم تحدی اني ی  ففي األسلوب الث

ع المستھدف  ى سعر البی ھ للوصول إل راد تحقیق ا ، الم ع أوال وفق د سعر البی تم تحدی ة المستھدفة ی ي أسلوب التكلف ة ف إال أن
  ٠وف السوق وقدرة العمالء على الدفع ثم یطرح منة ھامش الربح المراد تحقیقھ ومنة یتم تحدید التكلفة المستھدفة لظر

  : التكلفة المستھدفة بالخصائص اآلتیة أسلوبیتصف 
 ٠ مرحلة ما قبل اإلنتاج يیتم تطبیق التكالیف المستھدفة أساسا ف 
 ٠الیف بالشكل التقلیدي ولكنھا تھدف لتخفیضھا ال تھدف التكالیف المستھدفة للرقابة على التك 
 ٠عند تطبیق التكالیف المستھدفة فإن یتم استخدام العدید من األسالیب العلمیة لإلدارة وبحوث العملیات  
 ٠ أسلوب التكالیف المستھدفة مع الشركات التي تقوم بإنتاج منتجات عدیدة وبكمیات صغیرة یتالءم 
 ٠ المستھدفة التنسیق الكامل بین العدید من أقسام وإدارات الشركة  التكالیفأسلوبیتطلب تطبیق  

  :الشاملة مفھوم إدارة التكلفة ١/٤
سبیا  دیثا ن ا ح شاملة مفھوم ة ال وم إدارة التكلف ب مفھ ي ، یعت رن الماض ن الق رة م سنوات األخی ي ال ر ف ذا ، ظھ ر ھ وظھ

دف ر وجي بھ ور التكنول ات التط سایرا لمتطلب ا وم وم مواكب شطة المفھ ة األن ضا رقاب شأة وأی ة للمن وارد المتاح ة الم قاب
  ٠المسببة لحدوث التكلفة فھو یمثل أداة تخطیط و رقابة كما أنة یعمل على تخفیض التكلفة 

  : ما ھیة إدارة التكلفة الشاملة ١/٤/١
شأة  ة موارد المن ة إلدارة كاف سفة إداری ة فل شاملة بمثاب ة ال شطتھایمكن تعریف إدارة التكلف وارد و وأن ك الم ستغل تل ي ت  الت

ستغل ، البیئة التي تعمل بھا  ي ھذه األنشطة التي ت ؤدى إل ي ت ز علي األنشطة و األحداث و الظروف الت سفة ترك ذه الفل وھ
شأة بھدف ترشید استخدام  شطة المن ة ألن ة الفعلی ة توجھ إداري و محاسبي حدیث نحو الرقاب ر بمثاب ا تعتب ا أنھ الموارد كم

  ٠یة المتاحة للمنشأة و التحكم في األنشطة المستھلكة لھذه الموارد الموارد الكل
واعي  م ال شأة للفھ ي المن اه عام ف اء اتج ي بن صناعة تعن ة لل ة الحدیث ویرى البعض أن إدارة التكلفة الشاملة في ظروف البیئ

ق احتوائھ ة عن طری ة للرقاب ا و تجنبھا و تخفیضھا و یقصد ألسباب التغیرات واالنحرافات في التكلفة بھدف إخضاع التكلف
ان  در اإلمك رى بق رة ألخ ن فت ة م الیف الثابت الي التك ي إجم دة وف ة للوح ي التكلف ادة ف ل الزی ة تقلی احتواء التكلف صد ، ب ویق

ضروریة  ر ال دمات غی واد أو الخ ى الم وال عل اق األم دم إنف ة وع ة المرتفع ود التكلف ة لبن دائل مقبول اد ب ة إیج ب التكلف ، بتجن
ة المحیطة بالعمل ویقصد ي البیئ اجم عن إحداث تحسن ف ة و أیضا الن  بتخفیض التكلفة التخفیض الناجم عن الجھود المنظم

٠  
  : دراسات سابقة في مجال إدارة التكلفة الشاملة ١/٤/٢

  :یليتناولت عدة دراسات مختلفة مجال إدارة التكلفة الشاملة ومن ضمن ھذه الدراسات ما 
  Campi دراسة ١/٤/٢/١

ى  شاط و عل ة الن ي محاسبة تكلف شاملة عل ة ال تج دون التعرض وقد قصرت ھذه الدراسة مفھوم إدارة التكلف اة المن دورة حی
  ٠إلى باقي العناصر المكونة إلطار إدارة التكلفة الشاملة 

   Ostrengaدراسة / ١/٤/٢/٢
  :حددت ھذه الدراسة مبادئ إدارة التكلفة الشاملة فیما یلي 

 ٠عملیة تحلیل قیمة ال .١
 ٠تحدید التكلفة على أساس النشاط  .٢
 ٠محاسبة المسئولیة  .٣
 ٠قیاس األداء  .٤
 ٠إدارة االستثمار  .٥
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  Selto & Yonng دراسة ١/٤/٢/٣
  :أوضحت ھذه الدراسة أن ھناك ستة متغیرات رئیسیة تصف مجال إدارة التكلفة الشاملة وھى 

 ٠استراتیجیھ المنشأة  .١
 ٠األسالیب الفنیة للمحاسبة  .٢
 ٠سات التصنیع الحدیثة ممار .٣
 ٠مقاییس األداء الداخلي  .٤
 ٠مقاییس األداء الخارجي  .٥
 ٠التأثیرات السلوكیة للتكنولوجیا الجدیدة ونظم إدارة التكالیف .٦
  Clemens دراسة ١/٤/٢/٤

  ٠وقد ركزت ھذه الدراسة علي مقاییس األداء دون التطرق إلي المكونات األخرى إلدارة التكلفة الشاملة 
  Schiffدراسة  ١/٤/٢/٥

ي الوقت  ھ ف ة تطبیق شاط وأھمی الیف الن اییس األداء ،المناسبوقد ركزت ھذه الدراسة على نظام محاسبة تك ا اھتمت بمق  كم
اح المشروعات و  ى نج اظ عل ي الحف ا ف ھودورھ شاملة و ،بقائ ة ال ر إدارة التكلف ع عناص اول جمی م تتن ا ل ظ أنھ ن یالح  ولك

  ٠ دورھا في تحقیق أھداف المنشأة
  
  
  : دراسة الجبالي ١/٤/٢/٦

  :أوضحت ھذه الدراسة أن متطلبات تطبیق نظام التكلفة الشاملة تتمثل فیما یلي 
 ٠تحلیل أنشطة و عملیات المنشأة  .١
 ٠تطبیق نظام التكلفة حسب األنشطة  .٢
 ٠االلتزام بھدف التطور المستمر  .٣
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  الفصل الثاني
  تأثیر إدارة التكلفة الشاملة علي نظام التكالیف

   :التكالیف اعتبارات تصمیم نظام ٢/٢
  :ومن أھم ھذه االعتبارات ما یلي ، ھناك العدید من االعتبارات التي یجب أخذھا في الحسبان عند تصمیم نظام التكالیف 

  :لي تطویر نظام التكالیف  الحاجة إ٢/٢/١
صناعیة  ة ال ي البیئ ستمرة ف ورات الم را للتط الیف ، نظ ة التك ي أنظم ل ف ور مماث ر وتط ود تغیی رورة وج تلزمت ض اس

شركتھا أم ال ، الموجودة  الیف مناسبا ل د من أن نظام محاسبة التك احثین أن اإلدارة یجب علیھا أن تتأك ویرى الكثیر من الب
ى ضرورة،  ذه و العمل عل م تصمیم معظم ھ ة ت ركات التصنیع ألن ي معظم ش ات ف نظم المحاسبیة و نظم المعلوم  تطویر ال

الي  ت الح ن الوق دا ع ة ج روف مختلف ي ظ نظم ف ة ، ال نظم لتلبی ذه ال ویر ھ حة لتط رورة واض اك ض رى أن ھن الي ی وبالت
  ٠احتیاجات اإلدارة في النمو 

  اسا لخدمة بیئة ویرى أحد الباحثین أن نظم التكالیف قد صممت أس
ن  ة ع م الناتج ورات الحج ى وف اد عل ل االعتم صائص مث ن الخ د م ة بالعدی ات اإلنتاجی ا العملی سمت فیھ ة أت ناعیة تقلیدی ص

ة ة  التكلف اع أھمی دة و ارتف ة الوح یض تكلف ر لتخف الحجم الكبی اج ب ة اإلنت اج  سیاس ة لإلنت ة الكلی ل التكلف ي ھیك ة ف األولی
ة اإلضا ة بالتكلف ة بالمقارن ات الحدیث د تالشت ھذه الخصائص في ظل التقنی دم ، فیة و ق ي تظھر ع ومن ضمن األسباب الت

  :كفاءة نظم التكالیف ما یلي 
 ٠میكنة العملیات الیدویة  .١
 ٠التحول إلى نظام التصنیع باستخدام الكمبیوتر  .٢
 ٠التقییم غیر السلیم للمخزون  .٣
 ٠لجیدة تقاریر المراجعة التي تشیر إلى ضوابط الجرد غیر ا .٤
 ٠التسعیر غیر الجید  .٥
 ٠عدم الفصل الواضح بین التكالیف المباشرة وغیر المباشرة  .٦
 ٠انعدام اھتمام إدارة المصنع بالموازنات  .٧
 ٠وضع القرارات الخاصة باإلنتاج على أساس استیعاب الطاقة الكاملة  .٨
 ٠تكامل ضئیل بین نظم التصنیع و التكالیف  .٩

ام التك احثین أن نظ د الب رى أح ذلك وی رات ل ن المؤش ر م ة سیعطى الكثی ة ولكن وم و لیل ین ی دة ب دیم الفائ ن یصبح ع الیف ل
  :ومنھا 

 ٠عندما تحقق المنتجات صعبة التصنیع أرباحا منخفضة  .١
 ٠عندما تكون أسعار المنافسین منخفضة بشكل غیر معقول  .٢
 ٠عندما یشكو العمالء من الزیادة المستمرة في األسعار  .٣
 ٠عطاءات صعبة التفسیر عندما تكون نتائج ال .٤

  : أن من ضمن الحاالت التي تستدعي إعادة تصمیم نظام التكالیف ما یلي آخرونكما یرى 
 ٠حدوث تعدیالت كبیرة وغیر متوقعة عند تقییم المخزون  .١
 ٠ارتفاع معدالت التكالیف غیر المباشرة  .٢
 ٠نقص االھتمام بعملیة إعداد الموازنة  .٣

  :نفیذ نظم محاسبیة جدیدة وقد حدد باحث أخر عدة أسباب لت
الیف :أوال  ب تك ث تلع ة حی رارات اإلداری نع الق دعیم ص ن ت ا م تج لتمكنھ ة للمن ر دق د تكالیف أكث ى تحدی شركات إل اج ال  تحت

  المنتج دورا مركزیا في التسعیر و اتخاذ القرارات الخاصة بالصنع أو الشراء 
  ٠عظم األداء وذلك لتدعیم أھداف الشركة  تبحث الشركات عن رقابة فعالة للتكالیف لكي ت:ثانیا 

ا  صنع أو :ثالث ین ال لة ب ات المفاض ل عملی رار مث صنع الق ة ل ات الالزم وفیر المعلوم ي ت الیف عل ام التك ساعد نظ ب أن ی  یج
  ٠الشراء و التسعیر وتكلفة التصمیم 

  :التكالیف أھداف نظام ٢/٢/٢
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د وذل ام الجدی داف النظ دد أھ ى اإلدارة أن تح ین عل ذه یتع ضمن ھ ب أن تت الیف ویج بة التك صمیم نظام محاس ل إعادة ت ك قب
  :األھداف

 ٠الحساب الدقیق لتكالیف المنتج  .١
 ٠الرقابة على التكالیف  .٢
 ٠الرقابة المادیة  .٣
 ٠  و االختالفات الفرو قاتتحدید  .٤
 ٠تكامل حساب الجرد و تقییم المخزون  .٥
 ٠المعلومات اإلداریة  .٦

افة ة باإلض احثین أن د الب رى أح ارات أو وی ن االعتب د م ع العدی ل م ب التعام ھ یج الیف فإن ام التك سیة لنظ داف الرئی ى األھ  إل
  :یليالقضایا األخرى في مرحلة التصمیم ومنھا ما 

 ٠تحدید الھدف و الغرض من النظام واستخدامھ  .١
 ٠ربط عملیات المنشأة بإستراتیجیتھا  .٢
 ٠إتباع منھج البساطة بوصفة أداة فعالة  .٣
 ٠ المعلومات بصنع القرار الحفاظ على ربط .٤
 ٠تطبیق النظام المعیاري و أفضل الممارسات وتحدید التكلفة المستھدفة  .٥
 ٠جمع المعلومات بموجب النظام الجدید إلدارة وإعداد تقریر بشأنھا  .٦
 ٠بحث القضایا الخاصة بمعدات أجھزة الكمبیوتر و برامجھ  .٧

  ثل في اآلتي كما یوجد عوامل مؤثرة في اختیار نظام التكالیف وتتم
 ٠أھداف اإلدارة و نظام التكالیف  .١
 ٠كفاءة اإلدارة و التنظیم اإلداري  .٢
 ٠التنظیم الفني و طبیعة عملیات المنشأة  .٣
 ٠نفقة إنشاء النظام  .٤
 ٠كفاءة محاسبي التكالیف  .٥
  :للنجاح خطوات تحقیق التفوق و العوامل الرئیسیة ٢/٢/٣

  :وتتمثل ھذه الخطوات فیما یلي 
 ٠ اختراق السوق .١
 ٠تحقیق االستقرار  .٢
 ٠النمو و التوسع و تطویر النظام  .٣

   :یليأما العوامل الرئیسیة المرتبطة بالتطبیق الناجح لنظام إدارة التكالیف ما 
 ٠فریق العمل  .١
 ٠أفضل و أذكى عناصر الشركة  .٢
 ٠بیئة تشجع على خفض الفاقد و التالف بدون فقد الوظائف  .٣
 ٠سھولة نجاح أول مشروع  .٤
  :التكالیف تطبیق نظام  عقبات٢/٢/٤
 ٠الممارسات الراسخة الخاصة بإدارة التكالیف  .١
 ٠النظم الموروثة  .٢
 ٠اإلجراءات غیر المناسبة الخاصة بإدارة المعلومات  .٣
 ٠الصعوبات الخاصة بدمج وربط نظام التكالیف بالنظم األخرى لإلدارة المالیة  .٤
  :املة  تطویر نظام التكالیف وفقا لمفھوم إدارة التكلفة الش٢/٣
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شأة من حیث  ایجب دراسة البیئة الحالیة للمن د المالمح ،وتنظیمھا ،عملیاتھ سفتھا ومن خالل ھذه الدراسة یمكن تحدی  وفل
اخ  ق من الیف و العمل على خل ة المنشأة لتطویر نظام التك ى إعداد وتھیئ الیف باإلضافة إل األولیة لمشروع تطویر نظام التك

  مالئم لتطبیق النظام 
  :التكالیفوات تصمیم نظام  خط٢/٣/١
 ٠تكوین فریق العمل  .١
 ٠إعداد الشركة لتصمیم النظام  .٢
 ٠مرحلة التخطیط  .٣
 ٠مرحلة تجمیع و تحلیل البیانات  .٤
 ٠مرحلة التصمیم  .٥
 ٠مرحلة التنفیذ  .٦
  :التكالیف مراحل تطبیق نظام ٢/٣/٢
 :وھممرحلة جمع و تحلیل البیانات وتشمل ستة خطوات  .١

 ٠تحدید األنشطة  
 ٠تكالیف إلى كل نشاط تتبع ال 
 تحدید األنشطة و التكالیف المضیفة للقیمة وكذلك األنشطة و التكالیف غیر المضیفة للقیمة  
 ٠تحدید إجراءات وحجم اإلنتاج  
 ٠اختیار أنسب العوامل المسببة للتكلفة  
 ٠تتبع التكالیف إلى وحدات النشاط  

ة وتعد :  مرحلة تطبیق اإلجراءات و النظم و الوسائل -٢ ب ھذه المرحل شأة وتتطل ي المن ة ف رة تحول حقیقی ة فت ھذه المرحل
  ٠تدریبا مكثفا لألفراد على استخدام النظام الجدید إلدارة التكالیف 

اھیم التحسین المستمر ولكي یكون تطبیق نظام إدارة  -٣ ة مف مرحلة الحفاظ على نظام إدارة التكالیف وتعكس ھذه المرحل
  ٠لة الثالثة یجب أن تشتمل على إعادة التقییم المستمر و الجھد المستمر التكالیف ناجحا فإن المرح

  
  :یليوھناك عدة عناصر ھامة لنظام إدارة التكلفة تتمثل فیما 

 ٠إدارة استثمار النشاط  .١
 ٠" محركات التكلفة " تحلیل عوامل تحدید التكلفة  .٢
 ٠وضع موازنة لألنشطة  .٣
 ٠تحلیل األنشطة عدیمة الفائدة  .٤
 ٠ل الممارسات تحلیل أفض .٥
 ٠تحلیل التكلفة المستھدفة لألنشطة  .٦
 ٠التحلیل اإلستراتیجي لألنشطة  .٧
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  : نموذج تصمیم نظم التكالیف المكونة من أربع مراحل ٢/٣/٣
   :یليویمكن شرح تصمیم نظم التكالیف و قیاس األداء على أنھا رحلة عبر أربع مراحل متتابعة كان كما 

مرحلة األولى نظم ال  خصائص النظام
  غیر كاملة

نظم المرحلة الثانیة 
  إعداد التقاریر المالیة

نظم المرحلة الثالثة 
  متخصصة 

نظم المرحلة 
  الرابعة متكاملة

  أخطاء كثیرة   جودة البیانات 
  فروق كبیرة

 تفي –ال مفاجآت 
  بمعاییر المراجعة 

قواعد البیانات 
 نظم قائمة –المشتركة 

 صالت ربط –بذاتھا 
  میة غیر رس

قواعد بیانات 
ونظم مترابطة 

  ترابطا كامال

إعداد التقاریر المالیة 
  الخارجیة

 الحتیاجاتمعدة وفقا   غیر مناسبة
  إعداد التقاریر المالیة 

استمرار نظام المرحلة 
  الثانیة 

نظم إعداد التقاریر 
  المالیة 

تكالیف المنتج و 
  العمیل

 تكالیف و –غیر مناسبة   غیر مناسبة
  یة أرباح مخف

العدید من النظم القائمة 
بذاتھا بشأن التكالیف 

  على أساس النشاط

نظم القیاس على 
أساس إدارة تكلفة 

  النشاط
الرقابة على التشغیل 

و الرقابة 
  اإلستراتیجیة 

 محدودة استرجاعتغذیة   غیر مناسبة
 تغذیة إسترجاعیة –

  متأخرة 

نظم عدیدة قائمة بذاتھا 
  بشأن قیاس األداء

األداء نظم قیاس 
 و االستراتیجي
  التشغیل

  : التحول إلى فلسفة إدارة التكلفة الشاملة ٢/٣/٤ 
  ٠وتبدأ بتحلیل قیمة العملیة وتبین تحدید سلوك التكالیف و عالقة األنشطة بمسبباتھا  :األولىالمرحلة 

  ٠ ویتم فیھا تحدید تكلفة األنشطة على مستوى العملیات :المرحلة الثانیة 
  ٠ ویتم فیھا ربط االستثمار بأھداف المنشأة :ثةالثالالمرحلة 
  ٠ وفیھا یتم تكامل البیانات التي تستخدم معلومات األنشطة ألجل إعداد كل من التقاریر المالیة و اإلداریة :الرابعةالمرحلة 

  : تصمیم نظم التكالیف بھدف تطبیق إدارة التكلفة الشاملة ٢/٣/٥
  :یلياسیة التي سوف یشملھا النظام المطبق ویمكن إیجازھا فیما یجب تحدید المواصفات و الخصائص األس

 ٠یجب االستقرار على نوعیة األسالیب التي سوف یحتوى علیھا التصمیم  .١
ة و  .٢ شطة اإلداری دعم لألن شاملة الم ة ال ام التكلف ة نظ ین بیئ ا ب ل فیم دوث التكام ن ح دف م یح الھ تم توض یجب أن ی

 ٠النظام المالي في المنشأة 
 ٠مصادر البیانات و المعلومات تحدید  .٣
 ٠توضیح العملیات الخاصة بالمنشأة مع االھتمام بالطبیعة الخاصة بھا  .٤
 ٠یجب اإلشارة بشكل واضح إلى أھم المعوقات التي تعوق تطبیق النظام  .٥
 ٠تحدید فریق العمل الذي سوف یقوم باإلشراف علي التنفیذ الفعلي  .٦
  ٠ ة بھدف التنبؤ بمشاكل التطبیق بشكل مقدمالقیام بأسالیب الرقابة القبلیة المانع .٧
 
 

  :اآلتي والتي یمكن إیجازھا في ،الشاملالخطوات المناسبة لتطبیق نظام التكلفة " ألجبالي " اقترحھویبین اإلطار الذي 
ل  .١ دء بتحلی اتالب شكل ،العملی ة ب ل عملی ز ك ن تمیی ث یمك ات بحی ذه العملی ة لھ شطة المكون ى األن ا إل رع منھ  و التف
 ٠ستقل وكذلك األنشطة الفعلیة المكونة لھا م
 ٠البدء في تصمیم مقاییس األداء المختلفة وتقییم كل منھا في ضوء النتائج المتوقعة لكل منھا  .٢
 القیام بتحلیل عناصر التكلفة وفقا لألنشطة اإلنتاجیة المختلفة  .٣
 ٠ء وخدمة العمال، القیام بتحلیل العملیات و األنشطة في المجال التسویقي  .٤
 ٠القیام بتحلیل الربحیة علي مستوي األنشطة المختلفة وعلى مستوي العمالء  .٥
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ي مستوي  .٦ الیف عل ة و أیضا التك شطة المختلف ا لألن ة تبع تحدیث قاعدة البیانات المحاسبیة ببیانات عن عناصر التكلف
 ٠دورة حیاة المنتج وتكلفة ضمان الجودة 

 ٠لتقدیرات للتكالیف على مستوى األنشطة المتوقع القیام بھا تعدیل إجراءات إعداد الموازنات بحیث تتم ا .٧
 ٠یجب اإلعداد لتصمیم األسالیب المتطورة لتقییم األداء  .٨
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  الفصل الثالث
  إطار مقترح لنظام التكالیف في ظل مفھوم إدارة التكلفة المستھدفة

  :مقدمة ٣/١
الیف دورا م التك ب نظ صناعیة تلع ة ال ا البیئ سم بھ ي تت شدیدة الت سة ال ل المناف ي ظ صناعیة ف شآت ال اح المن ي نج ا ف  ھام

ساعد ، الحدیثة  ا ت ا أنھ ي الوقت المناسب كم سلیمة وف رارات ال ى اتخاذ الق ساعد اإلدارة عل ات ت وذلك بما توفره من معلوم
ضیف قیم ي ال ت ل األنشطة الت ق تحلی ك عن طری الیف وذل ى على تخفیض التك ة عل ي الرقاب ى دورھا ف تج باإلضافة إل ة للمن

  ٠ المصححة لھا اإلجراءاتعناصر التكالیف و العمل على تحدید االنحرافات و اتخاذ 
د  ھ النق ن أوج ر م ة للكثی الیف التقلیدی م التك ى تعرض نظ صناعیة أدت إل ة ال ي البیئ ة ف رات المتالحق سبب التغی ك ، وب ل ذل ك

االت  د مج ى ضرورة تحدی ام أدى إل ات وللقی اء باحتیاجات اإلدارة من معلوم ة للوف نظم التقلیدی ك ال ي تل التطویر المقترحة ف
  ٠بدورھا الجدید في ظل المتغیرات الحدیثة 

  : مقومات نظام التكالیف المقترح في ظل مفھوم إدارة التكلفة الشاملة ٣/٢
ارة  ي عب رح فھ ام المقت ة للنظ ر الزاوی ة حج ات بمثاب ذه المقوم ر ھ ي تعتب شكل ف ي ت ة الت نظم الفرعی ن ال ة م ن مجموع ع

   ٠وھي تتكامل بعضھا مع بعض من أجل العمل على تحقیق أھداف النظام ككل بكفاءة وفاعلیة ، مجموعھا جوھر النظام 
  :منوبالتالي فانھ من المقترح أن تتكون مقومات نظام التكالیف في ظل مفھوم إدارة التكلفة الشاملة 

 ٠ملیات و األنشطة نظام تحلیل قیمة الع .١
 ٠نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط  .٢
 ٠نظام إدارة تكلفة الجودة الشاملة  .٣
 ٠نظام مقاییس األداء  .٤
 ٠نظام محصلة األداء  .٥
 ٠نظام محاسبة المسئولیة  .٦
 ٠ھدف التطور المستمر  .٧

  :یليكما یرى الباحث أن محددات النظام المقترح تتمثل فیما 
 ٠إستراتیجیة الشركة  .١
 ٠رسات التصنیع الحدیثة مما .٢
 ٠األسالیب الفنیة للمحاسبة  .٣
 ٠التأثیرات السلوكیة  .٤

  :كما یرى أن متطلبات تطبیق ھذا النظام تتمثل فیما یلي 
 ٠نظام متقدم للمعلومات المحاسبیة  .١
 ٠تطبیق األسالیب الفنیة للمحاسبة  .٢
 ٠تأیید اإلدارة و تشجیعھا  .٣
 ٠اإلیمان بأھمیة تطبیق النظام  .٤
   تحلیل قیمة العملیات و األنشطة  نظام٣/٢/١

Process Value Analysis System         
  یعتبر تحلیل أداء المنشأة إلى مجموعة من العملیات بمثابة نظرة 

شأة بشكل ٠حدیثة في إعادة تنظیم ھیكل المنشأة  وم بھا المن ة تق ل عملی  وسوف یمكن التحلیل حسب العملیات من دراسة ك
ذي، مستقل  ین األمر ال ا ب ل فیم ة إحداث التكام ق محاول ة عن طری ر دق شكل أكث ة ب رامج تخفیض التكلف ى تطبیق ب  یمھد إل

ة مضافة  ق قیم ي ال تحق ات الت ك العملی ن تل تخلص م ة ال ة أخرى محاول ن ناحی ة وم ن ناحی ة م ة المتكامل ات اإلنتاجی العملی
  ٠للمنشأة 
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  :إن تحلیل قیمة العملیة یؤدى إلى تحقیق ما یلي 
ا  .١ الي تزودن وارد وبالت ستغل الم ي ت ا الت ة بھ شطة المرتبط ة و األن ة العملی ین تكلف ة ب ضل للعالق م أف ى فھ ؤدى إل ی

ي األنشطة ٠بالقدرة على إدارة الموارد بشكل أفضل  ود إل ي تق  إذ أنة یمكن تخفیض التكلفة عن طریق تخفیض األحداث الت
٠ 
یض  .٢ ن تخف ھ یمك ات فان ة العملی ل قیم الل تحلی ن خ ذا م ة وھ یض التكلف الي تخف ة وبالت ضیف قیم ي ال ت شطة الت األن

 ٠بدورة یساعد على نجاح نظام محاسبة تكلفة النشاط 
ة  .٣ ضیف قیم ي ال ت شطة الت ب األن ى تجن ل عل شأة و العم ستوى المن ى م ة عل شاط أو عملی ل ن ة ك د قیم إن تحدی

 ٠الي یسھل من عملیة قیاسھ للمخرجات النھائیة للمنشأة فان ھذا یؤدى إلى تطویر األداء و بالت
ا وال  .٤ ات بشخص مسئول عنھ شطة و العملی إن نجاح نظام محاسبة المسئولیة یظھر من خالل ربط مجموعة من األن

ى نجاح نظام  ؤدى إل ذا ی ان ھ ا بشخص معین ف ات و تحلیلھا وربطھ شطة و العملی ى تلك األن شك أنة من خالل التعرف عل
 ٠محاسبة المسئولیة 

ا إن تحلیل األ .٥ تخلص منھ ة ال ة ومحاول ة اإلنتاجی ي العملی نشطة و العملیات یؤدى إلى التعرف على مواطن الضعف ف
 ٠وھذا بدورة یؤدى إلى تحسین جودة المنتج ، أو تجنبھا 

شكل  .٦ ات بال دفق العملی ضمن ت ا ی واز بم ال أو مت شكل متت ا ب ادة تنظیمھ ى إع ؤدى إل شطة و العملیات ی ل األن إن تحلی
 ٠نظام اإلنتاج الفوري لتلبیة متطلبات العمالء وقت إنتاجي وأقل تكلفة مما یساعد على نجاح الذي یحقق أقل 

الیف  .٧ ى تك تج و التعرف عل اة المن دورة حی ة ل ل المختلف ى المراح إن تحلیل األنشطة و العملیات یؤدى إلى التعرف عل
 ٠شكل جید كل مرحلة وبالتالي التركیز على إدارة المراحل الھامة من حیاة المنتج ب

  : نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط ٣/٢/٢
Activity – Based Costing System  

ات  ر من المعلوم الیف خطوات العمل و المنتجات أكث ة حول تك ر دق ات أكث ى معلوم دیرین إل اج الم مع تزاید المنافسة واحتی
   ٠التي باستطاعتھم الحصول علیھا من النظم المستخدمة حالیا 

د ة فق ول تكلف ة ح ر دق ات أكث اج لمعلوم ي باالحتی ات لتف صف الثمانین ي منت شاط ف ى الن ة عل الیف القائم ھ التك رت انظم  ظھ
ى  ة عل الیف القائم ة التك اعدت أنظم د س م فق ن ث ات وم دمات و المنتج شطة و الخ ن األن ل م ب ك ن جان وارد م تخدام الم اس

دمات و أعطت أساس النشاط على توجیھ التكالیف غیر المباشرة أوال إ ى المنتجات و الخ م إل ى األنشطة و خطوات العمل ث ل
  ٠تلك األنظمة المدیرین صورة أوضح حول اقتصادیات أعمالھم 

   :ھما أن نظام محاسبة التكالیف على أساس النشاط إنما یقوم على فرضین أساسیین  Kaplan& Cooperوقد أوضح 
 ٠شطة المختلفة إن الموارد تمد المنشأة بالقدرة على أداء األن .١
 ٠إن المنتجات تخلق الطلب على األنشطة و بالتالي تستھلك الموارد ولكن بطریقة غیر مباشرة  .٢

  :ھماویقوم نظام التكالیف على أساس النشاط بتخصیص و توزیع التكالیف على المنتجات من خالل مرحلتین 
ى  ة األول ى األ :المرحل رة عل ر المباش الیف غی تم تخصیص التك ا ی وزع وفیھ ث ت وارد حی ذه الم ا بھ م أداؤھ ي ت شطة الت ن

ي  سببات الموارد ف ل م شطة وتتمث وارد باألن ربط الم ي ت ى الت سببات الموارد وھ ى األنشطة باستخدام م وارد عل ة الم تكلف
شطة تحت مسمي  ا داخل األن تم تجمیعھ ة الموارد ی ع تكلف د توزی شطة وبع ذه األن ا بواسطة ھ االستھالك المباشر لمورد م

  ٠عات التكلفة ویحتوى كل مجمع تكلفة على إجمالي تكلفة أداء ھذا النوع من النشاط لجمیع المنتجات مجم
ي  :المرحلة الثانیة  ة باستخدام مسببات األنشطة وھى الت ى وحدات التكلف ة عل ع التكلف وفیھا یتم توزیع التكالیف من مجم

شأة  ل المن ة داخ سبب التكلف ي ت ر الت ل العناص س، تمث یس م ن وتق ات وع طة المنتج شاط بواس تھالك الن شطة اس ببات األن
ات  ى المنتج شكل كامل عل شطة ب الیف األن ع تك تم توزی الي ی ة وبالت دات التكلف ى وح شطة عل ة األن ع تكلف تم توزی ا ی طریقھ

  التي تستھلك األنشطة 
  :یليإن نظام محاسبة تكلفة النشاط یعمل على تحقیق ما 

ة ربط إستراتیجیة المنشأة بعملیة  .١ ذلك إعادة ھیكل اتخاذ القرارات التنفیذیة مما یمكن اإلدارة من تخطیط األنشطة وك
 ٠األنشطة واستبعاد األنشطة التي ال تسھم في تحقیق أھداف المنشأة 

 ٠تسھیل استبعاد وتخفیض الضیاع و الفاقد من خالل فحص األنشطة التي ال تضیف قیمة واستبعادھا  .٢
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 ٠شطة مما یساعد على نجاح مقاییس األداء التقییم المستمر لفاعلیة األن .٣
ر  .٤ سببات غی ق الم ن طری واء ع ك س شأة وذل ات المن ع عملی ألداء لجمی اییس ل ة كمق سببات التكلف تخدام م ن اس یمك

 ٠)مثل تكلفة الخامات ( أو المسببات المالیة ) مثل عدد مرات تجھیز اآلالت ( المالیة 
ى ت .٥ شاط یعمل عل ة الن ى إن استخدام محاسبة تكلف شاط عل ل ن أثیر ك ى ت رف عل داخلي من خالل التع حسین األداء ال

 حدة على األداء
ط  .٦ سیر محاسبة المسئولیة من خالل رب ة واضحة لتف شاط یعطى اإلدارة رؤی ى أساس الن إن تحدید تكلفة العملیة عل

 ٠كل نشاط بشخص مسئول عنة 
ي اإل .٧ ة ف اه نحو المرون ى االتج شاط عل ة الن بة تكلف اء یعمل نظام محاس ات المستھلك و الوف دف إشباع رغب اج بھ نت

 ٠بطلباتھ فورا وكذلك استبعاد أو تخفیض األنشطة التي ال تضیف قیمة مما یؤدى إلى نجاح نظام اإلنتاج الفوري 
ة  .٨ ات متقدم اع سیاس تم إتب ا ی ة كم ة الحدیث ورات التكنولوجی سبان التط ي الح شاط ف ة الن بة تكلف ام محاس ذ نظ یأخ

 ٠طور المستمر لتحقیق أھداف الت
ات عن  .٩ دم بیان ل فھي تق ات وإرضاء العمی رامج تحسین العملی دعیم ب ة لت شاط أدوار مختلف ة الن ؤدى محاسبة تكلف ت

 ٠عملیات األنشطة مما یؤدى إلى تحسین جودة المنتج 
  : نظام إدارة تكلفة الجودة الشاملة٣/٢/٣

Total Quality Cost Management System   
ة للصناعة ویتسق یعد ارتفاع مستوى ا ة الحدیث ى مستوى عال لجودة من أولى الخصائص الممیزة للبیئ اج المنتجات عل إنت

ي  ادة ف دوث زی ة لح سببات الجوھری د الم د أح ودة یع اب الج ل إن غی ضة ب ة منخف اج بتكلف ع اإلنت ي م شكل كل ودة ب ن الج م
شغیل ي الت ات ف اج التكلفة ویرجع ذلك إلى ما ینجم عن غیاب الجودة من مخلف ى إعادة إصالح المعیب من اإلنت ة إل  و الحاج

  ٠وتراكم المخزون و زیادتھ 
  :واإلدارة على أساس النشاط تساعد في تحقیق ما یلي 

 ٠تحسین الجودة  .١
 ٠زیادة في معدالت إرضاء العمیل  .٢
 ٠انخفاض التكالیف  .٣
 ٠زیادة الربحیة  .٤

  :یليأنشطة ومراحل تتمثل فیما ویمكن تطبیق برنامج نظام إدارة الجودة الشاملة من خالل عدة 
 ٠مرحلة تحدید أھداف النظام  .١
 ٠مرحلة التجھیز و اإلعداد للتطبیق  .٢
 ٠مرحلة ترجمة األھداف إلى برامج للتنفیذ  .٣
 ٠مرحلة تنفیذ البرامج  .٤
 ٠مرحلة التغذیة العكسیة  .٥
 ) دنیا–علیا ( مرحلة التقییم و المراجعة على كافة المستویات  .٦

ام ود نظ ة وج ر أھمی ھا و وتظھ ودة و قیاس الیف الج ر تك د عناص صر و تحدی ى ح ل عل ودة یعم الیف الج ن تك بة ع  للمحاس
ھ أو مدى رضاء العمالء  تج أو جودت اءة المن ى كف أثیر عل ى تخفیضھا دون الت ةالرقابة علیھا وكذلك العمل عل الي ،عن  وبالت

  :یليیتبین ما 
ات الحدی .١ ر من االتجاھ شاملة یعتب ضل أداء إن نظام إدارة الجودة ال ى أف ل الوصول إل ا اإلدارة من أج ي تتبناھ ة الت ث

 ٠ممكن 
  إن الجودة الشاملة ترتبط بمؤشرات و مقاییس األداء األمثل                .٢

  )معدل الربحیة و معدل الكفاءة : مثل      ( 
ثالن بعض أھداف التطور المستم - ٣ ذین یم ب إن تخفیض األعطال وبالتالي زیادة مستوى الجودة و الل د وأن یترت ر الب

  ٠علیھا تخفیض في التكلفة وأیضا تطویر مستمر لألداء 
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ستویات  - ٤ ین الم ات ب ادل المعلوم ر لتب ة أكب ب میكانیكی وب یتطل ن العی ال م اج خ ى إنت صول عل ة الح ق سیاس إن تطبی
 اإلداریة المختلفة 

ش - ٥ ات ت ى مدخالت و عملی نعكس باإلیجاب عل ات إن تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة ی ام المعلوم غیل ومخرجات نظ
 ٠المحاسبي األمر الذي ینعكس على أداء ھذا النظام بما یحقق أھدافھ و أھداف المنشأة ككل 

الیف الجودة و قیاسھا و  - ٦ ر تك د عناص ى حصر و تحدی شاملة یعمل عل الیف إدارة الجودة ال وافر نظام لتك د من ت الب
 ٠الرقابة علیھا 

  :األداء نظام مقاییس ٣/٢/٤
Performance Measurement System    

ة  صنیع الحدیث ة الت شكل إن بیئ س وب ي أن تعك ة ینبغ اییس األداء الحدیث ا أن مق اس األداء كم ة لقی داخل مختلف ى م اج إل تحت
  ٠بارز جوانب تكنولوجیا التصنیع الحدیثة 

دة ى ح ل نشاط عل اس أداء ك ي قی اییس ویالحظ أن نظم التكلیف التقلیدیة تعاني قصورا واضحا ف ى حدة فمق ل مورد عل  أو ك
ق  ا تطب ذه العناصر إنم ي استخدام ھ ة ف اءة و الفاعلی الیف أو من خالل الكف ل عناصر التك األداء سواء كانت من خالل تحلی

  ٠على مستوى المنشأة ككل وتعجز عن قیاس أداء كل نشاط من أنشطة المنشأة 
ائج  اس للنت ل و قی ة فحص وتحلی یم األداء ھي عملی ي إن تقی راد و المسئولین عن األداء ف تم بمجھود األف ي ت ة والت المحقق

صور و  ن الق شف ع ى الك یم األداء إل دف تقی ة ویھ بة متاح ات مناس ددة وإمكانی ات مح ة و أوق ل معین روف عم ل ظ ظ
داف  ا األھ ذت بھ ي نف اءة الت ة الكف ى درج م عل ن الحك ھ یمك ن خالل ا وم سئول عنھ بابھا والم شخیص أس ات و ت  ٠االنحراف

ا باألھداف المخططة سعیا  ة من خالل مقارنتھ ائج المحقق ل النت وبالتالي فانھ من خالل تقییم األداء یتم قیاس و فحص وتحلی
ل ھو  سبب ھ د ال ذ وتحدی ل التنفی ي تقاب د الصعوبات الت م تحدی ائج ومن ث ك النت للوصول إلى العوامل الرئیسیة المؤثرة في تل

   ٠أم لعدم كفاءة الرقابة في المنشأة ، أم لألفراد المسئولین عن األداء المرسومة راجع لعملیة التخطیط أم للسیاسات 
ة و  ا اإلنتاجی ى سائر عملیاتھ شأة بغرض التعرف عل إن عملیة تقییم األداء تستوجب ضرورة إجراء مسح میداني شامل للمن

صائ ى خ ل إل اج و التوص ل اإلنت ف مراح ین مختل ربط ب ي ت ات الت ى العالق وف عل ھ الوق ذي تمارس اجي ال شاط اإلنت ص الن
بة  ى محاس ال إل املین توص ة بالع صادیة المتعلق ة و االقت ور المالی ن األم ك م ر ذل ا وغی ى إدارتھ ك عل ر ذل شأة وأث المن

  ٠المسئولین عن المنشأة 
  :یليومما سبق یخلص الباحث إلى ما 

ل ال .١ ى العوام ة وأن تنصب عل وح و الدق اییس األداء بالوض سم مق دوث األداء و أال یجب أن تت سببة لح ؤثرة و الم م
 ٠تقتصر على قیاس النتائج المالیة فقط بل تمتد أیضا إلى قیاس مستوى األنشطة وكذلك أنشطة ضمان الجودة 

د أو  .٢ اییس الخاصة بع ام بالمق ادة رضاء العمالء و االھتم تج وزی یجب تطویر المقاییس التي تتعلق بأفضل جودة للمن
 ٠كمیة اإلنتاج المعیب 

صنیع  .٣ ن مجال الت ل م ي ك دثت ف ي ح سبتھا للتطورات الت ن ن ي یمك ة الت اییس اإلنتاجی ال مق ي مج رات ف د التغی تحدی
 ومحاسبة التكالیف

 ٠تحدید دور المعلومات التي ترتبط بمفھوم إدارة التكلفة الشاملة في تطویر مقاییس اإلنتاجیة  .٤
ة و ا .٥ اییس اإلنتاجی ة عداء ألتقییم مدى تأثیر مق ذلك من وضع نظم للحوافز المختلف رتبط ب ا ی املین وم ى سلوك الع ل
٠ 
 ٠تحدید التغیر في أداء األقسام التي تتبنى نظام مقاییس تحسین الجودة أو نظم التصنیع المرنة  .٦
ق  .٧ یلة لتحقی األداء كوس یم األداء ف اس و تقی ة قی ي عملی ویر ف داث تط ستمر ضرورة إلح ام التطور الم ق نظ إن تطبی

ة التطور البد وأن ة ومن ناحی شأة من ناحی داف المن ي استراتیجیات وأھ ة ف  یتم قیاسھ وتقییمھ في ضوء المستجدات الحدیث
 ٠أخرى في ضوء األنظمة المستحدث تطبیقھا على مستوى المنشأة 

  :األداء نظام محصلة ٣/٢/٥
Performance Resultant System    

یم  ة لتقی ة عملی اط یمكن اعتبار نظام محصلة األداء بمثاب ن النق ا عدد م ي اعتبارھ ث تأخذ ف شمول حی سم بال شأة تت  أداء من
ا یجب  ع لم ل مستوى األداء المتوق اط یمث ا یجمع من نق ث أن محصلة م یس نقطة واحدة بحی المؤثرة على أداء المنشأة ول
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زه  ى تركی ھ األداء من أن تكون علیة المنشأة كما أنة یركز على العوامل المحدثة و المسببة لألداء باإلضافة إل ا یحقق ى م عل
  ٠نتائج 

دم  ى تق ؤثرة عل ن األداء و الم ة ع ر الناتج ة العناص أثیر كاف اس لت د قی ر واح ي تقری د اإلدارة ف ام تزوی ذا النظ ستھدف ھ وی
شأة ومدى  بطلباتالوقت الالزم للوفاء ، المنشأة مثل درجة رضاء المستھلك  اح من أصول المن العمالء درجة استغالل المت

دم  اض التق دى االنخف دة وم ات الجدی صریف المنتج الزم لت ت ال ضا الوق ات وأی ستوى جودة المنتج ھ في م ن تحقیق ذي أمك ال
ل  ل عن المستوى األمث شكل أو مستوى یق ق بعض األھداف ب الذي حدث في عناصر التكالیف ویضاف إلى ما تقدم فان تحقی

  ٠لى معرفة أھم نواحي الضعف ومحاولة مواجھتھا سوف یتم لفت النظر إلیة بإعطائھ قیمة أقل مما یمھد بدورة إ
ث المنظور المالي أو من أي وجھة نظر أخرى سوف تمكن من  إن المكونات المختلفة لنظام محصلة األداء سواء من حی
داث الماضیة  ى األح ط عل ز فق ت ترك ي كان ألداء و الت ة ل اییس التقلیدی ى عكس المق یم األداء وھو عل د تقی ام عن التوجھ لألم
ك نظرا  ا وذل وري لھ العالج الف ام ب ة القی ى كشفھا لحظة حدوثھا و محاول ل عل كما یمكن لھذا النظام التنبؤ باألعطال و العم

ل  ة المتقدمة مث ى استخدام بعض الوسائل الفنی الكمبیوتر أآلتلما یتطلبھ التطبیق من االحتیاج إل ة ب ة المدعم ة الرقمی  الرقاب
٠  

  :یلي ومما سبق یخلص الباحث إلى ما
 ٠أن نظام محصلة األداء یأخذ في الحسبان أھداف و استراتیجیھ المنشأة الالزم تحقیقھا  .١
ارة  .٢ ا یعطى إش ذ الكفء بم و التنفی ادراتھم نح دیم مب املین لتق ة الفرصة للع ى إتاح ل عل أن نظام محصلة األداء یعم

 ٠المستمر للمنشأة واضحة على مدي رغبة العاملین في العمل بروح الفریق لتحقیق ھدف التطور 
 ٠أن نظام محصلة األداء یعمل على إحداث التكامل الذاتي بین المراكز الوظیفیة المختلفة  .٣
 ٠یمكن لنظام محصلة األداء التنبؤ بالمشاكل المختلفة و العمل على كشفھا لحظة حدوثھا ومحاولة عالجھا  .٤
ات أن نظام محصلة األداء یعمل على تحدید أھم نواحي الضعف ومحاولة .٥ ة العملی ل قیم ك من خالل تحلی  عالجھا وذل

 ٠والتعرف على األنشطة التي ال تضیف قیمة 
ي  .٦ ذ ف الي یأخ شأة وبالت رات المن ویر خب اج وتط ة اإلنت ي تقنی دم ف اس التق ى قی ل عل صلة األداء یعم ام مح أن نظ

 ٠الحسبان ممارسات التصنیع الحدیثة 
ي الحسبان  .٧ ذي یعمل نظام محصلة األداء على األخذ ف شامل وال یم ال املین من خالل نظام التقی ى سلوك الع ر عل األث

 ٠یربط بین السلوك و التعویض و الحوافز 
  :المسئولیة نظام محاسبة ٣/٢/٦

Responsibility Accounting System   
ة  ا المختلف ي أداء وظائفھ ساعدة اإلدارة ف ى م سعي إل ي ت ة الت د األنظم ر أح سئولیة یعتب بة الم ام محاس ت إن نظ واء كان س

ي األداء  ى اإلدارة محاسبة المسئول عن أي اختالف ف سھل عل ا ی وب مم سیق المطل تخطیط أو رقابة ویحقق ھذا النظام التن
  ٠الفعلي عن المخطط 

ل من التنظیم اإلداري و النظام المحاسبي  ر أداة ، ومن الضروري ربط نظام محاسبة المسئولیة بك فمحاسبة المسئولیة تعتب
ساع ة لم ات ھام داد الموازن ة إلع الحیة وموائم ر ص صائیة أكث ة و اإلح ات المالی ات و المعلوم ل البیان ث تجع دة اإلدارة حی

  ٠التخطیطیة على المستویات اإلداریة المختلفة بما یسھم في قیام اإلدارة بالتخطیط و الرقابة وتقییم األداء 
  :یلي وتتمثل فیما ویعتمد تصمیم نظام محاسبة المسئولیة على دعائم یجب توافرھا

 ٠مشاركة العاملین المنفذین أو المخططین لألداء عند وضع النظام  .١
 ٠النظرة المستقبلیة عند وضع وتصمیم النظام  .٢
ارات  .٣ نظم واالعتب دخل ال ع م ذا یتفق م شأة وھ داف وخطط المن االرتباط الواضح بین مفھوم محاسبة المسئولیة وأھ

  ٠نظام التي یجب أن یعتمد علیھا عند تصمیم ال
  :یليمما سبق یخلص الباحث إلى ما 

سئولیة  .١ ز الم الیف لمراك ل التك اس لتحمی شاط كأس تخدام الن تم اس ھ ی شاط فان ة الن بة تكلف ام محاس تخدام نظ د اس عن
 ٠وذلك ألغراض محاسبة المسئولیة 
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ى سلوك أنة یمكن تحسین نظام محاسبة المسئولیة  .٢ ا عل ي تعرفن ة والت ل قیمة العملی ي من خالل تحلی الیف والت التك
 ٠تربط مسببات التكلفة بالتكلفة ذاتھا 

م  .٣ رارات ث ز ق ى مراك شأة إل سم المن ث تق إن ربط نظام محاسبة المسئولیة باألنشطة یدعم نظام محاسبة المسئولیة حی
ذه  ة بھ رارات المتعلق اذ الق ن اتخ سئولین ع األفراد الم ن ب ول و الخصوم إن أمك رادات و األص الیف واإلی ربط التك ز ت المراك

 ٠وحیث تفوض اإلدارة صالحیة اتخاذ القرارات لھؤالء األفراد مقابل احتفاظھم بحق محاسبتھم عن النتائج 
راد  .٤ یم أداء األف الل تقی ن خ ك م سئولیة وذل بة الم ام محاس اح نظ ى نج ؤدي إل یم األداء ی لیم لتقی ام س ود نظ إن وج

 ٠المسئولین 
 ٠ عن األداء ولكن أیضا بالتزامھم بھدف التطور المستمر لألداء أنة یتم محاسبة األشخاص المسئولین لیس فقط .٥
التوازن  .٦ م واتجاھاتھم ومدى شعورھم ب راد ودوافعھ سلوك األف تم ب ي تھ ة الت إن نظام محاسبة المسئولیة من األنظم

 ٠مع التنظیم الرسمي باالعتماد على أسالیب وأدوات االتصال الجیدة وبما یحقق أھدافھ وحاجاتھ 
ود .٧ روریا إن وج را ض ر أم شأة یعتب سئولیة بالمن دات الم اییس ألداء وح ى مق شتمل عل سئولیة ی بة الم ام لمحاس  نظ

 ٠حیث أن ذلك یكون انعكاس للكثیر من أھداف المنشأة 
 ٠إن نجاح نظام محاسبة المسئولیة یتوقف على إدراك اإلدارة وكذلك على أھداف و إستراتیجیة المنشأة  .٨
   : ھدف التطور المستمر٣/٢/٧

Continuous Improvement      
ضل   ق أف ى تحقی ساعد عل ذي ی شأة وال سیة إلدارة المن شغیلیة الرئی داف الت د األھ ة أح ستمر بمثاب ور الم دف التط ر ھ یعتب

  ٠مستوى من األداء التشغیلي الذي ینعكس بدورة على تحقیق رغبات المستھلكین وتنمیة القدرة التنافسیة للمنشأة 
  
  

ن  ال م رى ك االت Anderson & ney Turوی ي المج وق ف ق التف ى تحقی دف إل ستمر یھ ویر الم  أن التحسین و التط
  :التالیة 

 :التفوق في التصنیع ویمكن إحرازه من خالل  .١
 ٠تخفیض مستویات المخزون  
 ٠ارتفاع مستوى الجودة  
 تخفیض أوقات التسلیم وسرعة االستجابة لطلبات العمالء 

  : ن طریق  التفوق في التصمیم ویتحقق ع-٢
 ٠تبسیط تصمیم المنتجات  
 ٠إمكانیة تحسین تدفق اإلنتاج  

  : التفوق في التسویق ویمكن الوصول إلیة من خالل -٣
 ٠الفھم الجید الحتیاجات العمالء وتلبیة ھذه االحتیاجات بفاعلیة  
 ٠تقدیم الخدمة الجیدة للعمالء  

  :یليمما سبق یتبن للباحث ما 
ات .١ ة العملی ل قیم ر تحلی ة یعتب ل قیم ث أن تحلی ستمر حی ور الم ام التط ق نظ ة لتطبی رورة الزم ة ض شطة بمثاب  واألن

سبة  ر بالن ى حدوث ضیاع وكذلك األم ؤدى إل ا قیمة مضافة أو ت العملیات یعمل على تحدید ما إذا كانت األنشطة یترتب علیھ
ا ي تحقق نفع شطة الت دعیم األن ذي یتطلب ضرورة ت ي ،  للمستھلك لتحقیق أھداف التطور المستمر ال ة ف ا أن نظام الرقاب كم

 ٠مجال التطور المستمر یتطلب أساسا التركیز على رقابة األنشطة أكثر من رقابة التكلفة ذاتھا 
اج  .٢ ات اإلنت ین مكون ا ب ات فیم واحي االختالف ض ن یض بع ى تخف ل عل ل العم ستمر مث ور الم داف التط ق أھ إن تحقی

ق نظام التكلف ى نجاح تطبی ؤدى یساعد بدورة عل اج ی ات اإلنت ین مكون ا ب ات فیم ث أن تخفیض االختالف ة حسب األنشطة حی
 ٠باإلضافة إلى تحقیق أھداف نظام اإلنتاج المرن ، إلى تخفیض عدد األنشطة 

 ٠إن نظام التطور المستمر یأخذ في حسبانھ ممارسات التصنیع الحدیثة مثل نظم التصنیع الحدیثة  .٣
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اییس أداء یتطلب التحقق من تواجد نظام التط .٤ ب وجود مق ذا یتطل ذا التطور وھ اس ھ ام بقی ور المستمر ضرورة القی
  ٠مناسبة 

  :المقترح محددات نظام التكالیف ٣/٣
شآت  ر من المن ي كثی اج ف ات اإلنت رات لقد أدت ممارسات التصنیع الحدیثة إلى تغیرات جوھریة في مجال عملی سببت التغی وت

صناعیة في البیئة الصناعیة في وجود مشاكل كث شآت ال ر من المن ى كثی ة و اقتصادیة عل یرة ذات انعكاسات محاسبیة وإداری
  ٠كان لھا آثر كبیر على أنظمة التكالیف المطبقة في ھذه المنشآت 

ى  الیف باإلضافة إل ام التك ر من أھم محددات نظ ة للمحاسبة تعتب وعلى ذلك فان ممارسات التصنیع الحدیثة و األسالیب الفنی
  ٠المنشأة و التأثیرات السلوكیة استراتیجیھ 

  : استراتیجیھ الشركة ٣/٣/١
یتم  ذي س دیل ال ار الب دافھا واختی ق أھ شأة لتحقی ة للمن دائل المتاح یم الب د وتقی ة تحدی شركة عملی تراتیجیھ ال ضمن اس تت

  ٠استخدامھ 
رارات و ي توجھ الق ة للإلا وتعتبر استراتیجیھ الشركة ھي نقطة البدایة الت ار جراءات الھام ى اختی ؤثر عل ا ت ث أنھ شركة حی

داخلي  سلوك و األداء ال ى ال دورھا عل ؤثر ب ي ت صنیع والت ة بالت ذلك الممارسات المتعلق ة للمحاسبة وك الیب الفنی نظم وألس ال
  ٠ ةستراتیجیإلكما یتم تحدید األداء الخارجي بواسطة كل ھذه العوامل كما یتم استخدام التغذیة المرتدة للسلوك لتعدیل ا

ة الخ تراتیجی:الص بھ إن اس شركة تلع ة  ال دائل المتاح د الب تم تحدی ث ی وب حی الیف المطل ام التك د نظ ي تحدی ا ف  دورا ھام
شأة  تراتیجیھ المن ا الس ا تبع ة تحقیقھ ام وأولوی ة للنظ داف المختلف ث األھ ن حی ك م ضلھا وذل ار أف ث ، واختی ن حی ذلك م وك

   ٠ذ النظام بكفاءة و فاعلیة الطرق و األسالیب و الوسائل المتبعة لضمان تنفی
  ٠وبالتالي فان استراتیجیھ الشركة تعتبر من ضمن محددات إطار نظام التكالیف في ظل مفھوم إدارة التكلفة الشاملة 

  :الحدیثة ممارسات التصنیع ٣/٣/٢
ة   تراتیجیات واألشكال التنظیمی ة واالس ا الحدیث ین التكنولوجی ع ب ة الجم د بمثاب ا. تع م أدت تكنولوجی ة ونظ  التصنیع المتقدم

ر من المنشآت ي كثی اج ف ات اإلنت ة في مجال عملی رات جوھری ى تغی اج المرن إل وأدى أیضا   ، التصنیع الفوري ونظم اإلنت
ة  ي البیئ ي حدثت ف رات الت ع التغی الي یجب أن تتوافق ممارسات التصنیع م الیف وبالت ر في سلوك التك ر كبی إلى حدوث تغی

  ٠لھذه التغیرات أثرھا الكبیر على نظم التكالیف الصناعیة والتي كان 
  
  : األسالیب الفنیة للمحاسبة ٣/٣/٣

ام  اح نظ د نج ث یعتم شاملة حی ة ال وم إدارة التكلف وء مفھ ي ض ك ف رح وذل الیف المقت ام التك د نظ ي تحدی را ف ب دورا كبی تلع
ة للمحاسبة  و  ومن ضمن األسالیب ال٠التكالیف على تطبیق بعض األسالیب الفنی شاط وھ ة الن ة للمحاسبة محاسبة تكلف فنی

ى  ز عل تج والتي ترك اة المن الیف دورة حی ى مفھوم تك یعتبر تصورا على طریق تحدید التكلفة الحقیقیة للمنتجات باإلضافة إل
ة ة وكیفی اظ علی ھ و الحف تج و توزیع اج المن ة إنت ویر عملی صمیم و تط ي ت التفكیر ف ة ب ضروریة المتعلق شطة ال الیف األن  تك

   ٠إدارة ھذه المراحل جیدا 
ي  تج ویف ي نفس الوقت یضمن جودة المن الیف المنتجات وف یض تك ى تخف وأیضا مفھوم التكلفة المستھدفة و الذي یعمل عل
ذلك  ة التخطیط وك تج في مرحل ة المن یض تكلف بمتطلبات المستھلك وذلك عن طریق فحص كل األفكار المحتملة من أجل تخف

  ٠في باقي مراحل إنتاجھ 
ة  وم إدارة التكلف وء مفھ ي ض رح ف الیف المقت ام التك ار نظ ات إط ن مكون یا م ا أساس بة ركن ة للمحاس الیب الفنی ر األس تعتب

ذا النظام فإنھاالشاملة وفي نفس الوقت  ر من ضمن محددات ھ ى حساب ٠ تعتب ؤدي إل ق ھذه األسالیب ی  وال شك أن تطبی
ى تحسین التكلفة السلیمة للمنتجات ویعمل أیضا على خفض ل عل ا یعم ة كم ة القیم  التكلفة عن طریق استبعاد األنشطة عدیم

  ٠األداء ویساعد أیضا في تحقیق ھدف التطور المستمر وتناسب ممارسات التصنیع الحدیثة 
  :السلوكیة التأثیرات ٣/٣/٤

ض ا ستخدم بع ة وت ا الحدیث اجح للتكنولوجی ق الن ي التطبی ا ف سلوكیة دورا ھام أثیرات ال ب الت ة تلع الیب الفنی شركات األس ل
  ٠للمحاسبة كأداة سلوكیة لتركیز االنتباه على أحد جوانب تفوق المشروع 

  : متطلبات تطبیق نظام التكالیف المقترح ٣/٤
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ة  رات الحادث ع التغی تالءم م صناعیة لت شآت ال ي المن الیف ف ھناك عدة متطلبات واعتبارات یجب توافرھا عند تطویر نظم التك
ع في كل من بیئة  الیف في جمی ي نجاح نظام التك ات تلعب دورا أساسیا ف الیف وھذه المتطلب العمل الصناعیة وبیئة نظم التك

  ٠مراحلھ اعتبارا من مرحلھ التصمیم إلى مرحلة التنفیذ و التطبیق 
ذ الیف وك ام التك ویر نظ شجیعھا لتط د اإلدارة و ت سلوكیة تأیی واحي ال ي الن ي تراع ات الت ذه المتطلب م ھ ن أھ ان وم لك إیم

  ٠العاملین بأھمیة تطبیق النظام 
  : نظام متقدم للمعلومات ٣/٤/١

ات  ع عملی ة بجمی ات المتعلق ة البیان ى كاف شتمل عل ات ت ة للبیان ضرورة وجود نظام متقدم للمعلومات یقوم على قاعدة متكامل
ة وافر نظم حسابات آلی ل المنشأة والتي یتم تجمیعھا من كافة أنظمة المنشأة كما یجب ت ات و العم ة لتشغیل ھذه البیان  متقدم

ة  اریر المختلف ات و التق وفیر المعلوم ى ت ات عل ة المعلوم ى كاف اریر عل ذه التق شتمل ھ ى أن ت ة عل ستویات اإلداری ة الم لكاف
   ٠الضروریة و الالزمة لإلدارة التخاذ القرارات وعلى أن تكون ھذه التقاریر متاحة عند طلبھا 

  :لفنیة للمحاسبة  تطبیق األسالیب ا٣/٤/٢
الیف   نظم التك ة ل ات الھام شاط وغیرھا من ضمن المتطلب ى الن یعتبر تطبیق األسالیب الفنیة للمحاسبة كمحاسبة التكالیف عل

ام  ق نظ یا لتطبی ا أساس ر متطلب ضھا یعتب ا أو بع اھیم كلھ ذه المف ق ھ اع وتطبی شاملة فإتب ة ال وم إدارة التكلف ل مفھ ي ظ ف
  ٠التكالیف المقترح 

  : تأیید اإلدارة و تشجیعھا ٣/٤/٣
شجیعھا  د اإلدارة و ت ى تأیی ط عل دور فق ذا ال صر ھ رح وال یقت الیف المقت ام التك ق نظ اح تطبی ي نج را ف إلدارة دورا كبی إن ل
ة  ة التطویر ھام رح وأن عملی الیف المقت ام التك ة نظ ا بأھمی ى ضرورة إیمانھ دور إل ذا ال د ھ ل یجب أن یمت ام ب لتطویر النظ

  ٠ لنجاح المنشأة وضمان بقائھا وكذلك لتحقیق السبق لھا في ظل ظروف المنافسة الشدیدة وضروریة
  : اإلیمان بأھمیة تطبیق النظام ٣/٤/٤

ة  دى استعداد األطراف المختلف د م شاملة وتحدی ة ال وم إدارة التكلف ل مفھ ي ظ الیف ف ام التك ق نظ ة تطبی ان بأھمی یجب اإلیم
رى رات تج ة تغیی شأة آلی ل المن ام داخ ي نظ دة ف رات الجدی ع التغی اون م تجابتھم للتع دى اس شأة وم ة المن داف وخط ي أھ  ف

شأة ومن  املین بالمن ع الع ى جمی شتمل عل رح یجب أن ی الیف المقت ام التك التكالیف باإلضافة إلى أن اإلیمان بأھمیة تطبیق نظ
  ٠كافة المستویات اإلداریة وذلك لضمان نجاح تطبیق النظام المقترح 

  
  
  :إلطار المقترح لنظام التكالیف  ا٣/٥
  : محاور نظام التكالیف المقترح ٣/٥/١ 

  :یتكون اإلطار المقترح من أربع محاور رئیسیة 
  ٠ یعبر عن البیئة الحدیثة للصناعة :األولالمحور 
  ٠ یعبر عن محددات نظام التكالیف :الثانيالمحور 
  ٠ یعبر عن متطلبات نظام التكالیف :الثالثالمحور 

  ٠عناصر نظام التكالیف /  یعبر عن مقومات :الرابعور المح
  :فقطونظرا ألھمیة المحور األول والمحور الرابع فسوف نكتفي بشرحھما 

  :للصناعة البیئة الحدیثة :األول المحور :أوال
  :یليكان من أھم مظاھر تأثر المنشآت بالتغیرات السریعة في البیئة الحدیثة للصناعة ما 

 ٠دة المنتجات ارتفاع مستوى جو 
 ٠تخفیض مختلف أنواع المخزون  
 ٠تدفق البیانات في خطوط إنتاجیة متعددة تتسم بالمرونة  
 ٠االستخدام الفعال للمعلومات  
 ٠التشغیل اآللي  
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  :التكالیف مقومات نظام :الرابع المحور :ثانیا
 ٠نظام تحلیل قیمة العملیات و األنشطة  
 ٠ط نظام محاسبة التكلفة على أساس النشا 
 ٠نظام إدارة تكلفة الجودة  
 ٠نظام مقاییس األداء  
 ٠نظام محصلة األداء  
 ٠نظام محاسبة المسئولیة  
 ٠ھدف التطور المستمر  

  : فاعلیة نظام التكالیف المقترح ٣/٥/٢
شك سیابیة وب ات بان دفق المعلوم ضمن ت ات ی دم للمعلوم ام متق وافر نظ ھ یجب ت رح فإن ام المقت ق النظ ل نجاح تطبی ن أج ل م

ة  م والقابلی ة للفھ وق والقابلی ة و الوث ل من المالئم ي یوفرھا بك سم المعلومات الت ھ وتت ة ل ة المكون نظم الفرعی فوري بین ال
  ٠للمقارنة وذلك لترشید القرارات اإلداریة المختلفة 

ل مع ي تعم الیب الت دعائم و األس ن ال دد م ى ع الیف عل ام التك رح لنظ ار المقت وى اإلط ب أن یحت ذلك یج ذ ول دف التنفی ا بھ
  ٠المتكامل للنظام ومن أجل تحقیق درجة عالیة من الفاعلیة للنظام المقترح 

  : مداخل تطبیق نظام التكالیف المقترح ٣/٥/٣
د أوضح  رح فق ام المقت ق النظ لوب لتطبی د البحث عن أفضل أس الي٠د"عن ق " جب ة للتطبی داخل بدیل ة م اك ثالث ن أن ھن یمك

  :التاليإیجازھا على النحو 
  ٠ االقتصار على استخدام بعض أسالیب نظام التكالیف المقترح لتطویر نظام التكلفة التقلیدي :األولالمدخل 
  ٠تصمیم نظام التكلفة المقترح لمواجھة بعض المشاكل الخاصة  :الثانيالمدخل 
  ٠ إحالل نظام التكلفة المقترح محل نظام التكلفة التقلیدي :الثالثالمدخل 

  :لمتوقعة من تطبیق نظام التكلفة المقترح  النتائج ا٣/٥/٤
  :المقترح المزایا التي تحققھا الشركات الصناعیة عند تطبیق نظام التكالیف :أوال

 ٠ارتفاع مستوى جودة المنتجات  .١
 ٠تخفیض مختلف أنواع المخزون  .٢
 ٠تحدید تكلفة األنشطة  .٣
 ٠زیادة فاعلیة مقاییس األداء  .٤
 ٠لتكالیف وتخفیضھا زیادة فاعلیة الرقابة على عناصر ا .٥
 ٠االستخدام الفعال للمعلومات  .٦

  :انعكاسات تطبیق نظام التكالیف المقترح على مقومات نظام التكالیف : ثانیا 
 ٠أولویة أھداف محاسبة التكالیف  .١
 ٠ھیكل التكلفة و مكوناتھا  .٢
 ٠مراكز التكالیف  .٣
 ٠أسس التحمیل  .٤
 ٠نظام تقاریر التكالیف  .٥
 ٠فترة التكالیف  .٦
 ٠تكالیف نظریات ال .٧
 ٠طریقة احتساب التكلفة  .٨
 ٠المجموعة المستندیة و الدفاتر  .٩
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  :البحثتوصیات 
ة  .١ ص كفائت ى فح ل عل ا أوال وأن تعم با لھ الیف مناس ام التك ان نظ ا إذا ك د م صناعیة أن تتأك شركات ال ى ال یجب عل

 ٠ن الوقت الحالي وفاعلیتھ و العمل على تطویره ألنة تم تصمیم معظم نظم التكالیف في بیئة مختلفة ع
ا  .٢ تم جمعھ ات ی ة للبیان ى قاعدة متكامل وم عل ات یق دم للمعلوم ام متق وفیر نظ یجب أن تعمل الشركات الصناعیة على ت

 ٠من جمیع أنشطة الشركة على أن یتم توفیر المعلومات بالشكل المناسب وفور طلبھا 
ق األسا .٣ ة أن تطب الیف یجب على الشركات التي تعمل في بیئة صناعیة متقدم ة المستحدثة في محاسبة التك لیب الفنی

 ٠ و التكلفة المستھدفة ،المنتج والمحاسبة عن تكالیف الجودة و المحاسبة عن دورة حیاة ،النشاطكمحاسبة تكلفة 
ة  .٤ أھیلھم لمواجھ املین وت دریب الع وافز وت آت و الح بة للمكاف م مناس ق نظ ى تطبی ل عل ى اإلدارة العم ب عل یج

ر ع ة للتغیی اتھم المقاوم صوراتھم و مقترح املین ووضع ت ى ضمان مشاركة الع ل عل ذلك العم الیف و ك ام التك د تطویر نظ ن
 ٠لعملیة التطویر 

ي  .٥ ك حت ا وذل الیف الخاصة بھ د تطویر نظم التك شاملة عن ة ال صناعیة مفھوم إدارة التكلف شركات ال یجب أن تتبنى ال
تج بأ ا تخفیضھا و یشمل النظام جمیع أنشطة المنشأة ودورة حیاة المن ى تخطیطھ الیف و العمل عل ذلك عناصر التك ا وك كملھ

 الرقابة علیھا
شأة  .٦ رد بالمن ل ف وم ك ث یق شاملة بحی ودة ال وم إدارة الج ع مفھ ودة وأن تتب ل الج شركات أن تھتم بعام ى ال یجب عل

الجودة  اع ب ب و بممارسة عملیة الجودة كما یجب أن یتم المحاسبة عن تكالیف الجودة من أجل االرتف ة المعی یض تكلف وتخف
 ٠التالف 

شأة  .٧ ع أنشطة المن اول جمی ة وأن تتن اییس المالی ب المق ة بجان یجب أن تھتم الشركات الصناعیة بالمقاییس غیر المالی
 الموارد الخارجیة و الداخلیة المستخدمة في المنشأة من اجل تتبع وقیاس 

صناعیة   .٨ شركات ال ى ال رى -یجب عل ى – وخاصة الكب م تتبن تم  أن ث ی شطة بحی ات و األن ة العملی ل قیم ا لتحلی نظام
الي تخفیض  رة و بالت تخلص من األخی ى ال ة للعمل عل ر المضیفة للقیم شطة المضیفة للقیمة و األنشطة غی التفرقة بین األن

 ٠التكلفة 
ة بتخطیط و تصمیم  .٩ ة المتعلق ة المرحل تج وخاص اة المن ة لحی دورة الكامل ام بالمحاسبة عن ال ویر یجب االھتم و تط

 ٠المنتج حیث أنة خالل ھذه المرحلة تتحدد نسبة كبیرة من تكالیف المنتج 
ث  .١٠ رن حی اج الم ع نظم اإلنت ل منھا أن تتب دة وبأحجام صغیرة لك اج منتجات عدی وم بإنت شركات التي تق ى ال یجب عل

شترك فیما بینھا في بعض الخصائص ي ت د من المنتجات الت الیف یمكن إجراء عملیات التصنیع للعدی د تك الي ال توج  و بالت
 ٠إضافیة نتیجة تعدد وتنوع المنتجات وال یكون لمبدأ اقتصادیات الحجم أھمیة كبیرة 

 ٠یجب االھتمام بتدریس المفاھیم المستحدثة في محاسبة التكالیف لطالب كلیات التجارة بالجامعات المختلفة  .١١
د المحاسبین و الم .١٢ ي یجب إنشاء معھد للتكالیف على غرار معھ ل العلمي و العمل دفع التأھی تم ب راجعین المصري یھ

   ٠لمحاسبي التكالیف 
  
  
  
  
  
  
  

  : المراجع 
  سیف اإلسالم محمود عبدا لحمید / رسالد الدكتوراة الخاصة بـ د 

   ٢٠٠٢ عام – جامعة القاھرة –كلیة تجارة 
  


