
 
 

 عالء ریاض

  مراكز التكلفة و مراكز المسئولیة
  

  التكلفة مراكز : أوال 
 دائرة أداء نشاط "بأنة مركز التكلفة )  شركات قطاع األعمال العام و القطاع الخاص فيالمطبق (  الموحد المحاسبيعرف النظام 

وامل اإلنتاج المتماثلة و ینتج عن و یحتوى مركز التكلفة على مجموعة من ع، معین متجانس أو خدمات من نوع معین متجانسة 

  ٠ "مركز التكلفة منتج متمیزا أو خدمة متمیزة قابلة للقیاس

  وتنقسم مراكز التكلفة إلى المجموعات اآلتیة ،  للمنشأة اإلداريممثلة لوحدة مسئولیة تبعا للتنظیم ویتعین أن تكون مراكز التكلفة 

 ٠ النھائيإلى إنتاج المنتج  تؤدى بشكل مباشر التيعیة  وتختص بتأدیة العملیات الصنا: مراكز إنتاجیة  .١

 ٠ وتختص بتوفیر الخدمات الفنیة الالزمة لمراكز اإلنتاج :مراكز الخدمات اإلنتاجیة  .٢

  تقوم بالعملیات المتعلقة ببیع أو توزیع المنتجات النھائیة للمنشأةالتي وھى المراكز :مراكز الخدمات التسویقیة  .٣

 ٠ المنشآت في وھى مراكز خدمات األجھزة المالیة و اإلداریة : اریة و التمویلیة مراكز الخدمات اإلد .٤

 تخصصھا المنشآت الصناعیة إلنتاج آالت أو معدات التيوتطلق على خطوط اإلنتاج  :الرأسمالیةمراكز العملیات  .٥

 لھذهنفصلة و الغرض من تخصیص مراكز م) ولیس بقصد البیع  ( الذاتيأو قطع الغیار بقصد االستخدام 

 ٠العملیات ھو تجمیع تكالیف تنفیذھا مستقلة عن تكالیف المنتجات العادیة 

،  تجریھا التيوتسلسل العملیات الفنیة ،  للمنشأة اإلداري ضوء دراسة التنظیم فيویالحظ أن تحدید مراكز التكلفة یجب أن یتم 

ومناطق ، وطبیعة الخدمات اإلنتاجیة ، جات و مراحل إنتاجھا والخصائص الفنیة للمنت، وتنظیم خطوط اإلنتاج ومجموعات اآلالت 

مع أھمیة توافر الربط بین مراكز التكلفة و ،  تؤدیھا األقسام المختلفة التيو أنواع الخدمات اإلداریة و التمویلیة ، البیع و التوزیع 

  ٠مراكز المسئولیة ضمانا لعدم تلقى العامل التعلیمات من أكثر من مسئول 

ویكون ذلك بتحدید مدخالت و ، ضافة إلى ذلك یجب أن یكون تحدید مراكز التكلفة مالئما لقیاس الكفاءة اإلنتاجیة للمنشأة وباإل

 ویالحظ كذلك أنة لیس للمساحة عالقة بتحدید ٠مخرجات كل مركز بوضوح وبوحدات قابلة للقیاس سواء كانت منتجات أو خدمات 

فقد یشمل القسم أكثر من  ، اإلداريبالضرورة ارتباط بین التقسیم لمراكز تكلفة و بین التقسیم كما أنة لیس ھناك ، مراكز التكلفة 

  ٠ یؤدیھا كل مركز التياإلنتاجیة أو المھمة ) أو العملیات ( إذ أن األھمیة ھنا للعملیة ، مركز تكلفة أو العكس 

وإنما تقسم ھذه ، )  الموحد و السابق بیانھا المحاسبياسطة النظام المحددة بو(  بالطبع بالمراكز الرئیسیة للتكلفة یكتفيغیر أنة ال 

 ضوء عوامل متعددة أھمھا األھداف المتوخاة من التقسیم ذاتھ وكذلك تكلفة إجرائھ فيالمراكز إلى مراكز فرعیة یتحدد مدى تجزئتھا 

  ٠ من فائدة مع ضرورة توفر المرونة الالزمة یبررهووجود ما 

   :على إذ أنة یساعد ،المطلقة أھمیتھ لھإلى مراكز تكلفة ) المصنع (  المنشأة و الواقع أن تقسیم

  ٠حصر مراكز التكلفة 

  ٠) النمطیة و الفعلیة و الفروق بینھما ( قیاس تكلفة المنتج 

  ٠تخطیط و رقابة التكلفة 

  ٠ بھا قصور أو ضعف التياكتشاف مواطن الكفایة وتلك المراكز 
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       عبارة عن تقسیم المنشأة إلى مراكز تكالیف بحیث یؤدى كل مركز وظیفة واحدة متجانسة مثال ھو " تعریف آخر لمركز التكلفة

  ٠) مراكز إداریة ، مراكز تسویقیة ، مراكز خدمات إنتاجیة ، مراكز إنتاجیة ( 

  لك بھدف تحدید تكلفة اإلنتاج  تحدث داخل المركز وذالتيبعد تقسیم المنشأة إلى مراكز التكلفة یتم حصر جمیع عناصر التكالیف 

 یصعب التحكم التيعناصر التكالیف ،  یمكن التحكم فیھا التيعناصر التكالیف ( وللعلم عند حصر عناصر التكالیف تكون متضمنة 

و یوجد تكالیف مشتركة أ، یوجد تكالیف خاصة بالمراكز وتحمل مباشرة على المراكز (  توزیع التكالیف غیر المباشرة ٠) فیھا 

  ٠ أما بالنسبة لتوزیع مراكز الخدمات فتوزع على المراكز المستفیدة منھا ٠عامة توزع على المراكز حسب أسس التوزیع العادلة 

  مراكز المسئولیة: ثانیا 

  شخص مسئول مسئولیة كاملةا وحدة یرأسھ أي  عبارة عنھي أي  ٠  لھا مدیر وحدة داخل المنشأةأي عبارة عن ھي :التعریف 

 – ولیس دائما –و األنشطة المالیة و المحاسبیة و تتوافر لدیة عادة ، و اإلنتاج ،  العادة تشمل أنشطة التخطیط في والتينشطتھ عن أ

ومن ذلك نجد أن مدیر مركز المسئولیة لدیة درجة كبیرة ٠وھو بذلك یعد مسئوال عن أرباح الوحدة  ٠إمكانیاتھ التسویقیة المستقلة 

  : و تقسم مراكز المسئولیة إلى ثالثة أقسام أو مراكز وھى ٠ االستقاللنسبیا من 

 ٠ القدرة على السیطرة على اإلیراداتلھ القدرة على السیطرة على التكالیف و لیس لھ أن المدیر لمركز التكلفة تكون أي: مركز تكلفة  .١
 ٠ )المدخالت (  مسئولیة مدیر المركز على عناصر التكالیف فقط اقتصار أي

 ٠ القدرة على السیطرة على التكالیف و اإلیرادات الخاصة بھذا المركز لھ أن المدیر لمركز الربحیة تكون أي: یة مركز ربح .٢
 ٠) المخرجات ( وعناصر اإلیرادات ) المدخالت (  عندما تمتد مسئولیة المدیر عن كال من عناصر التكالیف أي

 القرارات اإلستثماریھ بجانب القرارات اتخاذھ القدرة على  تكون لاالستثمار أن المدیر لمركز أي : االستثمارمركز  .٣

) المدخالت (  عندما تمتد مسئولیة مدیر المركز إلى كال من عناصر التكالیف أي ٠ مثال شراء األصول الثابتة ٠التشغیلیة 

  ٠ األمثل لمجموعة من األصول االستثمارو كذلك ) المخرجات ( و عناصر اإلیرادات 
بة المسئولیة على أساس ربط كل تكلفة بشخص معین مسئول عنة و لیس ھناك بند یحدث و تتحملھ المنشأة دون یقوم مبدأ محاس

   ٠مسئول عن حدوثھ 

  بناء وظیفى      منتجات مجموعة أ                                        

  

    

  

  وظیفيبناء   منتجات مجموعة ب  التنفیذيالمدیر 

  

  

  وظیفيبناء   جموعة جمنتجات م  

  

  

  شكل مبسط لتنظیم إحدى الشركات إلى مراكز مسئولیة
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كل منھم یعد مسئوال مسئولیة كاملة عن العملیات المتعلقة بمجموعة المنتجات ، ویوضح ھذا التنظیم ثالثة مدیري مراكز مسئولیة 

 یحققھا التي و یكون مسئوال أیضا عن الربحیة ، مركزة في الوظیفي ویقوم رئیس كل وحدة تنظیمیة بتنظیم البناء ٠الخاصة بھ 

  ٠مركز ربحیة " ولذلك فإنھ عادة ما یطلق على ذلك المركز ، مركزة 

 تحدث بمعرفة شخص معین و تحت مسئولیتھ التي یضم فقط تلك المجموعة من العناصر ومما سبق نجد أن مركز المسئولیة 

 ٠ تحقیق الضبط المخطط للتكالیف في" الضبط عند المنبع " كامال مع مبدأ وتؤدى محاسبة المسئولیة دورا ھاما ومت٠الشخصیة 

 و یتطلب ھذا ٠ المخططات ھذهثم مسائلة الشخص المسئول عن ، حیث تخطط البرامج و المعاییر على مستوى كل مركز مسئولیة 

 باإلجابة عن تنتھي أن الدراسة یجب أن أي ٠األمر دراسة مبدئیة لتعیین حدود مراكز المسئولیة عن بنود معینة و من شخص معین 

  :السؤالین التالیین وھما 

   من ھو فالن المسئول عن ھذا البند ؟:األولالسؤال 

   ما ھو البند المسئول عنة فالن ؟ :الثانيالسؤال 

  :ھماوعند اإلجابة عن ھذین السؤالین تقابلنا مشكلتین و 

 مسئولیة و إرادة الشخص و مسئولیتھ و في تدخل التي وھى عبارة عن البنود "مشكلة تعیین البنود اإلرادیة : المشكلة األولى 

  ٠ كمیتھا و مبلغھا في التحكم یمكنھ

 وإذا تم حل واحدة من ھاتین المشكلتین فسوف ٠ المسئولیة أو تعددھا بالنسبة إلى بند واحد معین ازدواج مشكلة :الثانیةالمشكلة 

  ٠تحل المشكلة األخرى تلقائیا 

  :مثل المسئولیة عن بند معین ازدواجتم وضع بعض الحلول لمشكلة تعدد أو  لقد 

 صورة مبلغ محدد یدرج ضمن فيقد یمكن تقسیم البند فیما بین المسئولین عنة بحیث یتحدد لكل مسئول منھم نصیب  )١

 ٠قائمة تكالیف المسئولیة الخاصة بھ 

 ٠بر منة  األكاالستفادة البند كلھ من مسئولیة الشخص صاحب اعتبار )٢

 ٠ یحدثھ شخص و یستفید منة شخص آخر فمن المقترح أن یكون من مسئولیة الشخص المستفید الذيأما بالنسبة للبند  )٣

  ٠ تؤدیھا مراكز الخدمات للمراكز المستفیدة منھا التي الخدمات في الحالة تتمثل ھذهو 

   : اآلتيویتكون إطار مسئولیة الشخص من 

 اختصاصھ إرادتھ و في یعتبر مسئوال مباشرا عنھا و تدخل التي أإلیرادیھى البنود مسئولیتھ عن بنود معینة وھ 

ویمكن التحكم فیھا كما و نوعا مثل تكلفة الخامات و األجور المباشرة و الصیانة و اإلصالحات و اإلنارة و القوة 

فالشخص مسئول ه األمثلة  وفى جمیع ھذ٠المحركة و أدوات النظافة و المكالمات الھاتفیة الزائدة وغیر ذلك 

 ٠عن مبلغ التكلفة مقابل العائد منة 

  الطاقات اإلنتاجیة المتاحة لدى الشخص وتحت إرادتھ تبعا لتنظیماتھ و إشرافھ و كفاءتھ استغاللمسئولیتھ عن 

 استغاللمثال إال أنة مسئول بالضرورة عن مدى " قسط إھالك اآلالت " فلو أن الشخص قد ال یكون مسئوال عن 

 ٠ بھا االنتفاعھذه اآلالت وإنتاجیتھا و 
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  ؟ لى مركز المسئولیة أنة مركز تكالیف مسئولیة متى نطلق ع :المسئولیةمركز 

 إلى مجموعة من القواعد االستناد األمریستلزم  یمكن الرقابة علیھا بواسطة إدارة مركز المسئولیة التيوحتى یمكن تحدید التكالیف 

 عبد المنعم عوض هللا أنة حتى یمكن تعیین المسئولیة عن رقابة ٠ ویرى د ٠ التكلفة فيح مدى تحكم اإلدارة  توضالتيأو المعاییر 

  : التكلفة یكون من المناسب تطبیق المعاییر الثالثة التالیة 

 ٠ سلطة خلق النفقة :األولالمعیار  )١

 ٠ بخدمة ما دةاالستفا إمكانیة التأثیر على مقدار التكلفة من خال ل :الثانيالمعیار  )٢

  ٠ القدرة على قطع أو تخفیض التكلفة :الثالثالمعیار  )٣

 یمكن الرقابة علیھا بواسطة مدیر مركز المسئولیة التي تحدید التكالیف في المعاییر الثالثة السابقة استخدامویرى الباحث أنة یمكن 

   :فيحیث یمكن تحدید ھذه التكالیف 

  ٠ مدیر المركز خذهیت تنشأ بناء على قرار التيالتكالیف 

  في التسھیالت الخدمیة باستخدام یمكن لمدیر المركز التأثیر على مقدارھا من خالل قراراتھ التيالتكالیف 

 ٠المشروع 

  ٠ یكون لدى مدیر المركز القدرة على قطعھا أو تخفیضھا التيالتكالیف 

  

 ) استثمار مراكز – مراكز ربحیة –مراكز تكلفة ( ة مسئولیة بعض العرض السابق لمراكز المسئولیة وتقسیم المنشأة إلى مراكز تكلف

  :مثلنجد أن لھذا التقسیم ممیزاتھ العدیدة 

 القرارات إلى مدیرین مرتبطین بمشاكل التنفیذ و اتخاذ فيتوفیر أساس مقبول لتفویض جزء من سلطة اإلدارة العلیا  )١

 ٠أكثر معرفة بمشاكل اإلنتاج و التسویق 

 و معرفة مباشرة و أكثر إحساسا اتصالالمستویات اإلداریة األدنى من مستوى اإلدارة العلیا على  فيجعل المدیرین  )٢

 ٠ للمشروع وھو عادة الربحیة النھائيبالھدف 

إیجاد مجال لتدریب المدیرین الحالیین على ممارسة أعمال اإلدارة العلیا طالما أن ھؤالء المدیرین سیتولون مستقبال  )٣

 ٠ الشركة فيالمراكز القیادیة 

   :مثلمراكز المسئولیة إال أنة یؤخذ علیة بعض التحفظات ورغم ھذه الممیزات المتعددة لنظام 

 ٠إن تقسیم المنشأة إلى مراكز مسئولیة لیس باألمر السھل  )١

میة  و خداستشاریھفقد یعمل مدیر كل مركز على توفیر ھیئات ٠إن تقسیم المنشأة إلى مراكز مسئولیة یعتب عملیة مكلفة  )٢

 توجد التي الخدمات المتخصصة في ازدواج و یترتب على ذلك ٠تعمل لخدمتھ كالمحاسبین و اإلحصائیین و المھندسین 

 ٠ التكالیف فيمما یترتب عنة زیادة ٠أیضا على مستوى المنشأة ككل 

 التنظیم الجدید فيالجدید  تكیف نفسھا للدور لكيتأخذ عملیة التقسیم لمراكز مسئولیة من اإلدارة العلیا وقتا و مجھودا  )٣

 ٠ تتحول إلى نظام مراكز المسئولیة ألول مرة التي المنشات فيولكن یالحظ أن ھذا التحفظ یوجد فقط 

 :إلى قرارات غیر سلیمة ویرجع ذلك اتخاذ أنة قد یترتب على ذلك فيتتمثل أكبر تكلفة لتقسیم المنشأة إلى مراكز مسئولیة  )٤

 ٠ھداف الكلیة للمنشأة و األھداف الخاصة بكل مركز مسئولیة عدم إمكانیة التنسیق بین األ 
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  بالنسبة قراراتھ یستعین بھا مدیر أحد مراكز التكلفة فیما یتعلق باآلثار المترتبة على التيعدم توافر المعلومات 

 ٠ المنشأة فيلمراكز المسئولیة أو الوحدات األخرى 

  

 تنظیم ھیكلھا بالتقسیم لمراكز مسئولیة بمقارنة المزایا الناتجة عن إتباع فيب ونظرا للتحفظات السابقة فیجب على كل منشأة ترغ

 حسب حجم المنشأة ونوعیة منتجاتھا بالئمھا الذيو تختار لنفسھا األسلوب ،  تنتج عن إتباعھ التيذلك األسلوب مع المضار 

  ٠وعمالئھا بما یحقق لھا أفضل النتائج 

ظیم ھیكلھا بالتقسیم إلى مراكز مسئولیة یجب أن تعمل على إعداد نظام إقتصادى سلیم لتسعیر  تنفي ترغب التيویجب على المنشآت 

  ٠التحویالت المتبادلة بین المراكز و بعضھا 

  

  :المسئولیة بمشكلة أسعار التحویل بین مراكز ارتباطھا لمراكز المسئولیة و الداخليمقاییس تقییم األداء 
 بشرط ،المسئولیة كأساس لتقییم أداء مراكز الداخلي الربح اتخاذیمكن  :المسئولیةاء مراكز  كمؤشر لتقییم أدالداخليالربح  )١

 :اآلتیةأن توافر فیھ القواعد 

  مركز بأیة طریقة من شأنھا أيویعنى ذلك العمل على أال یزید ربحیة ،  لألرباح الفرعيالحد من مشكلة التعظیم 

م العالقة بین مراكز المسئولیة و اإلدارة العلیا للمنشأة على أسس وكذلك تنظی،  للشركة اإلجماليتخفیض الربح 

 ٠سلیمة حتى یمكن الحد من تعارض األھداف بین مراكز المسئولیة و الشركة 

 ویتحقق ذلك عن طریق إعداد نظام سلیم لتسعیر التحویالت الداخلیة لإلنتاج و ،  ربحیة مراكز المسئولیة استقالل

 لن وبالتالي ٠تؤثر على أرباح كل من المراكز البائعة و المراكز المشتریة  ألسعاراحیث أن ھذه ، الخدمات 

  الربحیة إال بالوصول إلى حل سلیم لمشكلة تسعیر السلع و الخدمات المتبادلة بین المراكز استقاللتتحقق قاعدة 

 یمكن لمدیر المركز الرقابة لتيا ألنة یعكس كل البنود ،األداء مفھوم الربح الخاضع للرقابة كأساس لتقییم اتخاذ 

 ٠علیھا 

 العوامل المتعلقة اعتباره في وحدة كأساس لتقییم أداء مراكز المسئولیة وذلك ألن الربح یدخل الداخلي الربح اتخاذومع ذلك ال یمكن 

امة عالقات حسنة مع ومن أمثلة ذلك مقدرة مدیر المركز على إق ، اعتباره فيإال أن ھناك عوامل أخرى ال یأخذھا ، باإلیراد 

فكل ھذه األمور ،  المستقبل مدیري الصالح لتربیة وتكوین التدریبيوتوفیر المناخ ، المستھلكین وتحقیق وفاء العاملین وإخالصھم 

 یكتسب فلكي،  حد ذاتھ یكون محدود المعنى في كذلك فإن رقم الربح ٠ القصیر األجل في رقم الربح خاصة فيال تنعكس بكفایة 

أو  یقتضى األمر الربط بینة وبین مؤشرات أخرى مثل أرباح الفترات السابقة أو الربح المخطط األداءحیة من ناحیة تقییم الصال

  ٠أو رأس المال المستخدم أو تكلفة رأس المال المستخدم ، المبیعات 

على رأس المال المستثمر یمثل یمكن القول أن معدل العائد  :األداءمعدل العائد على رأس المال المستثمر كمؤشر لتقییم  )٢

  :اآلتیة ویرجع ذلك لألسباب ،المراكزمؤشرا من أفضل المؤشرات لتقییم أداء 

  األعمال في فھو یعكس كفاءة إدارة المركز بالتالي و ،المركز في حدث شيءأنة رقم وحید وشامل یتأثر بكل 

 ٠الموكلة إلیة 

 یستخدم المدیر األصول المسئول عنھا إلى وبالتالي، ح أنة یقیس طریقة استخدام أصول المركز لتحقیق الرب 

 ٠ االستثمارو یضیف إلیھا فقط عندما یؤدى ذلك إلى تحسین معدل العائد على ، أقصى حد ممكن 



 
 

 عالء ریاض

  ٠ المنشأة بسھولة فيیمكن مقارنة معدل العائد على رأس المال المستثمر بین المراكز 

   :یلي یمكن إیجازھا فیما ،المراكز تقییم أداء فيعدل العائد على رأس المال المستثمر  مالستخدامولكن ھناك تحفظات معینة بالنسبة 

  ٠ قرارات تضر بمصلحة الشركة اتخاذ تقییم األداء إلى في معدل العائد على رأس المال المستثمر استخدامقد یترتب على 

 لھا أعلى من تكلفة رأس المال الداخليئد  یكون معدل العاالتيویتم ذلك عن طریق رفض مدیر المركز بعض المشروعات 

 ولكنة ٠مع أن قبول ھذه المشروعات یكون من صالح المنشأة ككل ، ولكن أقل من متوسط معدل العائد للقسم ، للمنشأة 

 ٠یبدو لمدیر المركز أن ھذه المشروعات تضر بمصلحة المركز 

  ٠ اقتنائھاألصول بدال من  ناحیة استئجار ااالتجاه االستثماراتیشجع أساس العائد على  

  فقد ،   حساب معدل العائد على رأس المال المستثمر في تستخدم بموجبة األصول الذي األساس عام على أتفاقلیس ھناك

  ٠ االستبدالیةتؤخذ األصول الثابتة على أساس التكلفة األصلیة أو صافى القیمة الدفتریة أو القیمة 

  المال المستثمر كمؤشر لتقییم أداء المراكز یجعل مدیر المراكز یركزون على النتائج  معدل العائد على رأساستخدامأن 

 تؤثر على تلك النتائج التيوعادة ما یتجاھلوا العوامل الوسیطة ، النھائیة للمنشأة وھى األرباح و المبیعات و اإلنتاج 

 اإلنسانیة لھا تأثیر كبیر على تلك النتائج وأن كانت العوامل، ومن أھمھا موقف المدیرین من مرءوسیھم ، النھائیة 

      ٠النھائیة 

،  قد یعد من أفضل المقاییس لقیاس كفاءة اإلدارة – للمراكز الداخليأن معدل العائد على رأس المال المستثمر كمؤشر لتقییم األداء 

 تقییم األداء فيالعائد على رأس المال المستثمر  معدل استخدامویرجع ذلك إلى أن ، العملیة إال أن ھناك قیودا على ذلك من الناحیة 

 تضر اقتصادیة قرارات غیر اتخاذمما یشجع مدیر المراكز على ، یؤدى إلى وجود تعارض بین أھداف المركز و أھداف الشركة 

صب على أسس تن ، فیھ على االستثمارات و العوامل المؤثرة دالعائ طریقة حساب معدل في وكذلك ھناك عیوب ٠بمصلحة الشركة 

وكذلك ،  قرارات تضر بمصلحة الشركة اتخاذ المراكز إلى مدیري قد تدفع التي األسستلك ، وعلى قیاس الربح ، تحدید االستثمارات 

كما أن فترة العام تعتبر ، حیث یصعب وضع أھداف سنویة عادلة ، فإن ھناك عیوبا متعلقة بتطبیق فكرة معدل العائد على االستثمار 

 لھا التيو كذلك فإن استخدام معدل العائد قد یؤدى إلى إھمال العوامل اإلنسانیة ، قییم عمل معقد مثل إدارة مركز الربحیة قصیرة لت

یركز الباحث على ،  ونتیجة لتلك العیوب الموجھة إلى معدل العائد على رأس المال المستثمر ٠أثر بالغ على النتائج النھائیة 

  ٠ للمركز المتبقياء وھو الدخل المقیاس اآلخر لتقییم األد

 Xرأس مال المركز ( ھو عبارة عن صافى دخل المركز مطروحا منة ناتج  : للمركز كمؤشر لتقییم األداء المتبقيالدخل  )٣

 : بثالث میزات وھى المتبقيوتتمیز طریقة الدخل  ) تحقیقھمعدل العائد المطلوب 

  ٠ طبیعتھا في تختلف التيبالنسبة لألصول  معدالت مختلفة استخدامیمكن 

  مراكز فيیمكن استخدام معدل واحد للعائد یجب تحقیقھ بالنسبة لألصول ذات الطبیعة الواحدة حتى و أن وجدت 

 ٠ أصول جدیدةفي االستثمار فيمختلفة مما یؤدى إلى إیجاد التوافق بین المراكز المختلفة من ناحیة الرغبة 

 فيفإن العائد سینخفض ، فى حالة استخدام طریقة معدل العائد و،  حالة تحقیق المركز معدالت مرتفعة في 

 عن طریق اى المتبقي یمكن للمركز أن یزید الدخل فأنةأما وفقا لھذه الطریقة ، حاالت االستثمارات الجدیدة 

 ٠المطلوب تحقیقھ  یحقق ربحا أعلى من معدل العائد استثمار

  ٠ المقاییس لتقییم أداء المراكز إال أنھا تستخدم بنسبة ضئیلة أفضلتعتبر من  للمركز المتبقيوعلى الرغم من أن طریقة الدخل 



 
 

 عالء ریاض

 و العمل على تشجیع المتبقي بطریقة الدخل االھتمام ھذا المجال ھو تقییم أداء المراكز فیجب فيویرى الباحث أنة طالما أن الھدف 

  ٠استخدامھا ألنھا تعد من أفضل المقاییس ألغراض تقییم األداء 

 كل مقیاس في أساسي المركز یدخل كعامل یحققھ الذي الداخليأن الربح ،  بعد المناقشة السابقة لمقاییس تقییم األداء : صة الخال

 التي و العمل على حل المشاكل الداخليو یترتب على ذلك ضرورة االھتمام برقم الربح ،  تمت مناقشتھا التيمن المقاییس الثالثة 

 مشكلة ھي ٠ یجب إیجاد حل لھا حتى یمكن قیاس الربح قیاسا دقیقا التي ومن أھم المشاكل ٠ إلیھارة  سبق اإلشاالتيتعترضھ و 

 على أرباح كال من المراكز اواضححیث أن ھذه التحویالت تؤثر تأثیرا و ، تسعیر التحویالت الداخلیة للسلع و الخدمات بین المراكز 

الوصول إلى أساس سلیم و عادل لتسعیر ھذه التحویالت یؤدى إلى الوصول إلى الرقم  فإن بالتاليو ، البائعة و المراكز المشتریة 

  ٠الصحیح لربحیة كل قسم 

   

  :مفھوم أسعار التحویل و أھمیة وجود نظام سلیم لھا ومعاییر الحكم على كفاءتھا

 الداخلي یتمیز تنظیمھا التي ، االقتصادیة  یتم بھا تبادل السلع بین المراكز داخل الوحداتالتي القیمة ھي : التحویل رمفھوم أسعا

 مراحل أخرى في الستكمالھا تحول التيو المنتجات تحت التشغیل ، وتشمل السلع المبادلة المواد الخام  ٠بالتقسیم لمراكز مسئولیة 

  ٠ یتم تبادلھا لغرض استكمالھا أو لغرض إعادة بیعھا التيوكذلك المنتجات التامة 

  :م ألسعار تحویل أھمیة وجود نظام سلی
  : الحالتین التالیتین في یكتسب أھمي خاصة الداخليیرى أحمد رشاد عبد الخالق أن التسعیر 

 ٠ النھائي حساب قیمة المنتج في أساسيإذا كانت تكلفة السلعة المحولة تدخل كعنصر  .١

 ٠ تقییم أداء األقسام في ھام اعتبارإذا كان للربحیة  .٢

  : عار التحویل تھدف إلى تحقیق ھدفین رئیسیین  أن أس Shilling lawكما یرى 

 ٠ تساعد على التوزیع األقتصادى األمثل للموارد التي مدیر المراكز التخاذ القرارات توجیھ .١

 ٠ المراكز مدیريللحكم على مدى كفاءة ، محاولة القیاس الدقیق ألرباح المراكز  .٢

  : التحویل أسعارمعاییر الحكم على كفاءة 
   :التالیة أنة یمكن الحكم على كفاءة أسعار التحویل على أساس المعاییر Glauter and Underdownیرى 

 التحویل تطابق األھداف داخل التنظیم عن طریق التوفیق بین مصالح المراكز المستقلة و مصالح أسعاریجب أن تحقق  .١

لخاصة بإتباع سیاسات تؤدى إلى  المراكز من العمل على تعظیم أرباحھم امدیريوذلك عن طریق منع ، التنظیم ككل 

 ٠ أجزاء التنظیم بباقياإلضرار 

 :یجب أن تعمل أسعار التحویل على توفیر أساس موثوق بة لتقییم أداء المراكز لألغراض التالیة  .٢

  ٠تقییم أداء مدیر المراكز 

  ٠ الشركة إرباح فيتقییم مدى مساھمة كل مركز 

 ٠وأن أرباح كل مركز ال تتأثر بتصرفات المراكز األخرى ،  للمراكز الذاتي لاالستقال احترامیجب أن تؤكد أسعار التحویل  - ٣
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  : المختلفة لتحدید أسعار التحویل االتجاھات
 بحریة معھویمكن للمراكز أن تتعامل ، ویتمتع ھذا السوق بالمنافسة الكاملة ،  للمنتج الوسیط خارجي حالة وجود سوق في 

 تسعیر المنتجات الوسیطة یعتبر من األسالیب الدقیقة نسبیا لتحدید أسعار في لخارجيا سعر السوق استخدامفإن ، تامة 

وسواء كانت ھناك ،  وفى ھذه الحالة فإن المراكز بمحاولتھا تعظیم أرباحھا الخاصة تعظم من أرباح الشركة ٠التحویل 

دد قیمة المنتج المحول بالنسبة للشركة  حالة المنافسة الكاملة یحفي الخارجيقیود على الطاقة أم ال فإن سعر السوق 

 یتم المحافظة على المسئولیة الربحیة فأنة،  وفى ھذه األحوال ٠وبالنسبة للمركز المستھلك وبالنسبة للمركز المورد 

 ٠للمراكز الموردة بصورة كاملة 

  حویالت لیست ھامة ولیس من وإذا كانت الت،  حالة عدم وجود سوق یتمتع بالمنافسة الكاملة للمنتجات المحولة فيأما

 ٠فقد یكون الحل ھو ترك السعر مفتوح للمفاوضة بین المراكز ، المحتمل أن تصبح ھامة 

  یجب التفرقة فأنةوفى حالة عدم وجود سوق یتمتع بالمنافسة الكاملة للمنتجات المحولة وأن قیمة التحویالت كبیرة نسبیا 

 :بین حالتین 

  وھنا یمكن تحدید أسعار التحویل على أساس التكلفة الحدیة(  لدى المركز المورد طاقة فائضةوھى إذا كان : الحالة األولى 

(  وھى إذا كان المركز المورد غیر قادر على الوفاء بكل الطلبات المقدمة إلیة من داخل أو خارج المنشأة :الحالة الثانیة 

لناتجة من الحل األمثل لمشكلة البرمجة الخطیة مع إدخال یكون من المالئم تحدید أسعار التحویل باستخدام أسعار الظل ا

  ٠بعض التعدیالت علیة خاصة إذا كان موضوع التبادل یمثل أكثر من مورد متاح 

  

  :مراجع البحث
  ٠ ٢٠٠٧ام  ع– جامعة القاھرة –كلیة تجارة "  المحاسبة اإلداریة  متقدمةدراسات"  الخولى  ھالة عبدا ٠د ،  إبراھیم رسالن حجازي ٠د 

  ـــام – جامعة أسیوط –كلیة تجارة " األصول العلمیة و العملیة للمحاسبة عن تكالیف اإلنتاج "  برنس میخائیل غطاس ٠د  ٠ ٢٠٠٣ عــ

  كتابات و بحوث في  التكالیف المعیاریة و محاسبة التكلفة على أساس النشاط " طارق حسنین ٠د ،  أحمد سباعي ٠د ،  سعید ضو ٠د   "

  ٠ ٢٠٠٦ عام – جامعة القاھرة – تجارة كلیة

  ٠ ١٢٤ ص ،١٩٩٦ ،"الموحد المحاسبيالنظام  "،للمحاسبات المركزيالجھاز 

  ٠ ٧٧ – ٦٧ص  ، ١٩٧٨، القاھرة  ، العربيدار الفكر ،  مجاالت الرقابة و التخطیط فيالمحاسبة اإلداریة ،  عبد المنعم عوض هللا ٠د  

  ٠ ٥٤ص  ، ١٩٧١، القاھرة ، دار النھضة العربیة ،  مدخل حدیث اإلداريیل التمو،  حسین عبد هللا شوقي ٠د 
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 : نظام محاسبة المسئولیة

االقتصادیة إلى عدة أقسام او إدارات أو مراكز یساھم كل منھا في  أدى تطبیق الالمركزیة في اإلدارة إلى تقسیم الوحدات

مھامھ على  فوض لھ سلطة اتخاذ القرارات بالقدر الذي یمكنھ من إنجازویرأس كل منھا مدیر مسئول ت تحقیق أھداف معینة،

مجال تقییم األداء، ویمكن تعریف نظام  النحو المرغوب فیھ، وتتطلب الالمركزیة استخدام نظام محاسبة المسئولیة في

اء والتكالیف في ھذه المراكز على مختلف مراكز اتخاذ القرارات، ویربط األد محاسبة المسئولیة بأنھ ذلك النظام الذي یتعرف

تقییم أداء المسئولین عن تلك  المسئول عنھا األمر الذي یحقق ربط الرقابة المحاسبیة بالھیكل التنظیمي، ویقوم على بالمدیر

 .العوامل الخاضعة لرقابتھم المراكز التي تسمى مراكز المسئولیة استنادا الى

 

  :مراكز المسئولیة

المسئولیة  بطریقة تتفق مع الھیكل التنظیمي وخطوط االتصال والسلطة المالئمة، ویمثل مركز لیةیتم تحدید مراكز المسئو

استخدام الموارد المتاحة لدیھ في تحقیق أھداف  وحدة إداریة یرأسھا شخص مسئول لدیھ سلطة اتخاذ القرارات ومطلوب منھ

 .االستثمار ھي مراكز التكلفة ومراكز الربحیة ومراكزأنواع من مراكز المسئولیة  وعادة یتم التمییز بین ثالث. محددة

ًمحددة وتمتد مسئولیة مركز الربحیة لتشمل أیضا  وفي حین تقتصر مسئولیة مركز التكلفة على تحقیق أھداف معینة بتكلفة

ن لدى المسئول محددة، بینما یعتبر مركز المسئولیة بمثابة مركز استثمار عندما یكو ضرورة تحیق إیرادات وبالتالي أرباح

 .األجل الطویل سلطة اتخاذ قرارات استثماریة طویلة األجل تؤثر على كل من التكالیف والربحیة في عنھ

) الربحیة ، االستثمار ( المالیة في المراكز المسئولیة  وألغراض إعداد تقاریر المسئولیة وتقییم األداء یتم تسجیل األحداث

. والمخططة للتكالیف فقط لإلیرادات والتكالیف أما بالنسبة لمراكز التكلفة فیتم التسجیل بالقیم الفعلیة بالقیم الفعلیة والمخططة

المستویات اإلداریة العلیا حیث التخطیط االستراتیجي بینما نجد  وعادة نجد مراكز االستثمار أعلى الھیكل التنظیمي في

اإلداریة الدنیا حیث الرقابة  قابة اإلداریة ومراكز التكلفة بالمستویاتبالمستویات اإلداریة الوسطى حیث الر مراكز الربحیة

 .التشغیلیة

 

 : اإلداریة محاسبة المسئولیة والمحاسبة -

یوفر البیانات الخاصة بكل الموازنات األداء  یعتبر نظام محاسبة المسئولیة أحد نظم معلومات المحاسبة اإلداریة الذي

ًتدفقا للمعلومات التخطیطیة واألھداف المحددة من أعلى الھیكل التنظیمي الى  زنات األداءوتقاریر المسئولیة وتتیح موا

ًبینما تتیح تقاریر المسئولیة تدفقا عكسیا للمعلومات من القاعدة إلى القمة ألغراض قاعدتھ ویستند نظام . الرقابة وتقییم األداء ً

ل قسم أو مركز وكذلك تقاریر المسئولیة التي تتضمن المخطط الخاصة بك محاسبة المسئولیة بذلك على موازنات األداء

 .كأداة لتقییم أداء المسئولین عن ذلك القسم أو المركز والفعلي وتستخدم
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 : تقاریر األداء

مختلف مراكز المسئولیة في سیاق الھیكل  تمثل تقاریر األداء التي یوفرھا نظام محاسبة المسئولیة وسیلة االتصال بین

أساسیة لإلغراض اإلداریة الداخلیة بھدف تقییم أداء المسئولین عن مختلف   للوحدة االقتصادیة، وتستخدم بصفةالتنظیمي

الى مستویات إداریة األعلى  المسئولیة سواء كانت تكلفة أو ربحیة أو استثمار حیث یتم إعداد تلك التقاریر، ورفعھا مراكز

 ........... من خالل نظام تقاریر المسئولیة

القیاس في صورة نقدیة مثل  نظام تقاریر المسئولیة بتسجیل وقیاس األداء المحقق في كل قسم أو مركز، یمكن ان یتم ویقوم

في صورة ساعات تشغیل أو كمیات إنتاج بالوحدات وغیرھا ً قیاس اإلیرادات والمصروفات، كما یمكن ان یكون قیاس عینیا

  .من مقاییس األداء المادیة

األداء الفعلي باألداء المستھدف من خالل نظام  تلك التقاریر في نظام محاسبة المسئولیة بحیث تشتمل على مقارنةویتم إعداد 

 ًأداء المسئولین عند أي مستوى إداري من خالل تلك التقاریر استنادا إلى الفروق بین موازنات األداء، وبذلك یمكن تقییم

 .األداء الفعلي واألداء والمستھدف

تركز تقاریر األداء على المعلومات القیمة التي تفید ألغراض تقییم األداء وتطبیق  لمبدأ اإلدارة باالستثناء ینبغي انًووفقا 

ًممكنا خالل نفس الفترة، واذا لم یكن  الحوافز االیجابیة والسلبیة، واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة اذا كان ذلك خطط

  .من تلك المعلومات في الفترات التالیة یتم االستفادةًممكنا التصحیح في نفس الفترة ف

 

 : درجة التفصیل في التقاریر

القاعدة الى القمة فاألولى  شكل ومحتوي المعلومات المتدفقة من القمة إلى القاعدة عن شكل المعلومات المتدفقة من یختلف

تقاریر أداء مسئولیة، وبصفة عامة یصبح شكل تكون في صورة  تكون في صورة موازنات ومعاییر وأھداف أداء، والثانیة

اإلجراءات التي  ًوتفصیال كلما تدرج التدفق إلى المستویات الدنیا في الھیكل التنظیمي، ویطلق علىً المعلومات أكثر تحدیدا

لومات بینما المع.......... ألسفل اصطالح تضخیم  تؤدي إلى زیادة درجة التفصیل والتحدید في البیانات المتدفقة من أعلى

التنظیمي بخاصیة تخفیض البیانات أي ان درجة تضخیم المعلومات ترتبط بموقع  یتمیز تدفق معلومات أعلى الھیكل

للمعلومات الواردة  اإلداري لعالقة عكسیة فكلما ارتفعنا داخل الھیكل التنظیمي كلما ترتب على ذلك تخفیض المستوى

  . ًذلك تضخما للمعلومات الواردة بالتقاریر ل التنظیمي كلما ترتب علىبالتقاریر بینما كلما ھبطنا داخل الھیك
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  :محاسبة المسؤولیة 

  

  : تعریف محاسبة المسؤولیة  - ١

ھي نظام علمي شامل یربط فیما بین التنظیم اإلداري  والنظام المحاسبي من خالل تقسیم المشروع إلى مراكز 

سئولین عن ھذا األداء ، وذلك من خالل نظام متكامل من التقاریر مسؤولیة تساعد في ربط األداء باألشخاص الم

  . یعتمد على تطبیق مبدأ الرقابة باالستثناء ، بما یساعد في عملیات التخطیط والتنظیم والرقابة وتقییم األداء

  

  : مقومات محاسبة المسؤولیة  - ٢

  .تقسیم المنشأة إلى مراكز مسؤولیة  - ١

 . ت الخاضعة للرقابة  حسب مراكز المسؤولیة تجمیع عناصر التكالیف واإلیرادا - ٢

 .إعداد تقاریر رقابیة لمراكز المسؤولیة المختلفة تبین نتائج األداء الفعلیة مقارنا بما كان مستھدفا  - ٣

  

  : مفھوم مراكز المسؤولیة - ٣      

و الذي یعتبر مسئوال عن  ھو وحدة طبیعیة مستقلة سواء كانت فنیة أم إداریة ، وعادة یرأس الوحدة أحد العاملین وھ

  . وقد تكون مراكز المسؤولیة ممثلة في الشركة ككل أو في القسم أو في عملیة معینة . أدائھا 

وكلما كبر حجم المشروع وتعقدت عملیاتھ وتنوعت منتجاتھ واتسع نطاقھ الجغرافي ، كلما زادت الحاجة إلى 

  . ر العدید من مراكز المسؤولیة الالمركزیة وتفویض السلطات للمستویات اإلداریة  وظھو

  : وتنقسم مراكز المسؤولیة إلى 

تمثل أصغر وحدة نشاط تتخذ أساسا لتجمیع عناصر التكالیف ، وال تحقق أي إیراد أو بمعنى :  مراكز تكلفة  - ١

قسم الغزل ، قسم : مثال ( أن للمركز تأثیر في حدوث التكلفة ولیس لھ تأثیر على المبیعات أو اإلیراد 

  )یانة الص

عبارة عن وحدة تنظیمیة یرأسھا مدیر مسئول عن اإلیرادات والتكالیف معا حیث تخضع : مراكز ربحیة  - ٢

وفي ھذه الحالة قد یكون مركز الربحیة طبیعیا ، أي یمثل وحدة إداریة مستقلة . اإلیرادات والتكالیف لرقابتھ 

یا أي یبیع منتجاتھ داخل المنشأة ویطلق وقد یكون مركز الربحیة اصطناع. تبیع منتجاتھا خارج المنشأة 

 .مركز الربحیة قد منتجاتھ سلع  أو خدمات . على سعر البیع في ھذه الحالة سعر التحویل 

وتتمثل في الوحدة التنظیمیة المسئولة عن كل ما یتصل باستثمار معین ، ویحاسب مدیر : مراكز استثمار  - ٣

 . صة بالمركز واالستخدام المربح للمال المستثمر بھ مركز االستثمار عن التكالیف واإلیرادات الخا
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  : أھمیة التفرقة بین المراكز السابقة 

  :     ترجع أھمیة التفرقة  إلى استخدام مقاییس مختلفة لتقییم األداء وذلك كما یلي 

  . یتم تقییم أدائھا على أساس المقارنة بین التكالیف الفعلیة والمعیاریة : مراكز التكلفة   - ١

 .یتم تقییم أدائھا على أساس مؤشرات الربحیة : اكز الربحیة مر - ٢

 . یتم تقییم أدائھا على أساس معدل العائد على االستثمار أو الدخل المتبقي : مراكز االستثمار  - ٣

  

  : تجدر اإلشارة إلى أن تحدید مراكز المسؤولیة یختلف من منشأة ألخرى ، ویحكمھ ما یلي 

  حجم المنشأة  - ١

 نوع الصناعة  - ٢

 طبیعة العملیات الصناعیة  - ٣

 التنظیم اإلداري للمنشأة   - ٤

 

  :فیما یلي بعض األشكال التنظیمیة 

   )١(                                                                 شكل 

  

      
 توجد مراكز ربحیة ألن الرئیس فقط ھو یالحظ  أن المنشأة تحتوي فقط على مراكز تكالیف وال ) ١( في الشكل 

  . الذي یمكنھ الرقابة على التكالیف واإلیرادات معا 

   

 الرئیس 

 نائب الرئیس للتصنیع  نائب الرئیس للتسویق نائب الرئیس للتمویل 

٢مصنع  ١مصنع    

 قسم أ قسم ب 

 عمال  عمال 
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   ) ٢( شكل 

  
  

  ) مراكز استثمار ومراكز ربحیة ومراكز تكلفة ( تحتوي المنشأة على جمیع أنواع المراكز  ) ٢( في الشكل 

  :  المسؤولیة إعداد التقاریر الرقابیة لمراكز

حیث أن المسئول عن . یعتبر إعداد التقاریر الرقابیة لمراكز المسؤولیة أحد المقومات األساسیة لمحاسبة المسؤولیة 

كل مركز من مراكز المسؤولیة یجب أن یتلقى تقاریر دوریة عن النتائج الفعلیة لمركز المسؤولیة مقارنة بالنتائج 

  .مسبباتھا المخططة واالنحرافات التي حدثت و

  :  ویجب مراعاة المقومات األساسیة التالیة عند إعداد التقاریر الرقابیة 

  )  رئیس مباشر ( یكون التقریر موجھ لمركز مسؤولیة معین : توافق التقاریر مع الخریطة التنظیمیة للمنشأة  - ١

 .ریر إلى أدنى حد ممكن یجب تقلیل الفاصل الزمني بین نقطة اتخاذ القرار وإعداد التق: التوقیت المالئم  - ٢

، وتحدید االنحرافات الجوھریة التي ) المخططة ( یحتوي  على المقارنات  بین األرقام الفعلیة والمعیاریة  - ٣

 . تحتاج إلى إجراءات مصححة 

  

 

 الرئیس

نائب الرئیس 
 للمنطقة الجنوبیة 

نائب الرئیس 
 للمنطقة الغربیة 

نائب الرئیس 
 للمنطقة الشمالیة

 جدة المدینة

 إدارة المبیعات  إدارة اإلنتاج

   ٢مصنع  مصنع  ا

 قسم ب  قسم أ 

 عمال عمال
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مالئمة التقریر للمستوى اإلداري الذي یرفع لھ ، حیث أنھ كلما أرتفع المستوى اإلداري كلما قلت التفاصیل  - ٤

 : ع ذلك إلى ، ویرج

  .الرئیس یھتم بأداء المستوى الذي یلیھ مباشرة   -  أ

 .صعوبة تجمیع التفاصیل الكثیرة في تقریر واحد   -  ب

  تطبیق مبدأ اإلدارة باالستثناء أي التركیز على النواحي التي یختلف فیھا الفعلي   -  ج

  .     عن التخطیطي 

 

  

  

  

  

  أساسیات المحاسبة اإلداریة
 

  داریة ما ھي المحاسبة اإل: ًأوال 
تعریف المحاسبة اإلداریة والفرق بین المحاسبة اإلداریة والمحاسبة المالیة و دور المحاسبة اإلداریة في مساعدة  ( 

 ) .اإلدارة 
تخطیط المبیعات / تخطیط المبیعات واألرباح باستخدام التحلیل الحدي /  أسلوب الموازنات :أسالیب المحاسبة اإلداریة : ًثانیا 

    .)نقطة التعادل (استخدام تحلیل التعادل واألرباح ب
  

  :تعریف المحاسبة اإلداریة : أوال
 

نظام للمعلومات یختص بتجمیع وتبویب وتحلیل وتخزین بیانات أساسیة أو معلومات ناتجة عن نظم أخرى فرعیة 
إلدارة في التخطیط والرقابة للمعلومات في المنشأة لغرض إنتاج معلومات ذات طابع كمي مالیة كانت أو غیر مالیة تساعد ا

 .واتخاذ القرارات 
  :االختالف بین المحاسبة اإلداریة والمحاسبة المالیة 

   تھدف المحاسبة المالیة إلى خدمة مستخدمي المعلومات من  خارج المنشأة -أ
  .    بینما تھدف المحاسبة اإلداریة إلى خدمة مستخدمي المعلومات من داخل المنشأة 

  
  محاسبة المالیة بتقویم أداء المنشأة ككل  تھتم ال-  ب

  .          بینما تھتم المحاسبة اإلداریة بتقییم أداء الوحدات 
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   تھتم المحاسبة المالیة بالبیانات التاریخیة - ج

  .        بینما تھتم المحاسبة اإلداریة بالبیانات التاریخیة والمستقبلیة 
  
  القید المزدوج  تعتمد المحاسبة المالیة على نظام - د

  .    بینما تستخدم المحاسبة  اإلداریة األسالیب المحاسبیة والریاضیة واإلحصائیة 
  

  . تلتزم المنشأة في المحاسبة المالیة إعداد القوائم المالیة األساسیة مثل قائمة الدخل والمركز المالي - ھـ 
  .سالیب المحاسبة اإلداریة         بینما ال یوجد التزام  قانوني على اإلدارة الستخدام أ

  

   تعد المعلومات في المحاسبة اإلداریة بحسب الحاجة إلیھا -و

  .    بینما تعد القوائم المالیة فى المحاسبة المالیة بصورة متكررة ودوریة في  نھایة كل فترة 
  
  .جع الخارجي  تخضع القوائم المالیة التي تنتجھا المحاسبة المالیة للمراجعة والفحص من قبل المرا-ز

  .    بینما ال تخضع المعلومات التي تقدمھا المحاسبة اإلداریة للفحص والمراجعة من جانب مراجع الحسابات 

  
  :دور المحاسبة اإلداریة في مساعدة اإلدارة 

  :  تتلخص أھم وظائف إدارة المنشأة في أربع وظائف رئیسیة ھي 
  :  التخطیط -١  

اءات والخطوات الواجب اتخاذھا لتحدید األھداف ووضع البرامج المناسبة للحصول على الموارد المختلفة        ویقصد بالتخطیط اإلجر
  . واستخدامھا لتحقیق ھذه األھداف ، ویقوم المحاسب اإلداري بمھمة تجمیع البیانات التي تساعد اإلدارة في وظیفة التخطیط

  :  التنظیم- ٢ 
 واإلجراءات والوسائل التي یمكن بھا تنظیم الموارد المتاحة المختلفة وبما یمكن من تنفیذ الخطط      یقصد بالتنظیم تحدید أفضل الطرق

  .  الموضوعة 
  : الرقابة-٣  

    یقصد بھا اإلجراءات الخاصة بقیاس وتصحیح األداء الفعلي لضمان تحقیق أھداف وخطط المنشاة ، بمعنى التأكد من أن التنفیذ 
ویظھر . موضوعة ، واتخاذ القرارات التصحیحیة الالزمة في حالة وجود انحرافات عن الخطط الموضوعة الفعلي یطابق الخطط ال

  .دور المحاسبة اإلداریة في توفیر معلومات تساعد اإلدارة على أداء وظیفة الرقابة 

  : اتخاذ القرارات -٤  
وتقوم . المختلفة بھدف تحقیق األھداف التي وضعتھا اإلدارة      تعنى وظیفة اتخاذ القرارات باختیار البدیل المناسب من البدائل 

  . المحاسبة اإلداریة بتوفیر المعلومات التي تساعد اإلدارة على المفاضلة بین البدائل المتاحة وتحدید البدیل األفضل للمنشأة 
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 :أسالیب المحاسبة اإلداریة : ًثانیا 
رامج اإلدارة التي تتضمن كل العملیات والنتائج المتوقعة في فترة زمنیة وھي تعبیر رقمي عن خطط وب:  أسلوب الموازنات- ١

  .معینة 
      

  :تنقسم الموازنات      
   :المستخدمة في التعبیر عن تقدیرات الموازنة إلى وحدة القیاسمن حیث   - أ

  

  
  .موازنات عینیة ومالیة ونقدیة          

  
  : تنقسم إلى المدةمن حیث  -  ب

                   
  

  . تغطي سنة واحدة وموازنات قصیرة األجل تغطي مدة أطول من سنة ،  موازنات طویلة األجل
  

  
  : تنقسم إلى إمكانیة تغییر الموازنة لمقابلة التغیرات في حجم النشاط من حیث -  ج

  
  

  
  
  

   موازنات مرنة                                         و                                        موازنات ثابتة
  

  
  ).نقطة التعادل ( تخطیط المبیعات واألرباح باستخدام تحلیل التعادل - ٢ 

     
  :تعریف نقطة التعادل 

أي انھ عند ھذه النقطة فان المنشأة ال تحقق ربح أو خسارة . ھي حجم المبیعات الذي یتعادل عنده اإلیراد الكلي مع التكالیف الكلیة
وبالمقابل فان . أي مستوى إنتاج یقل عن نقطة التعادل تحقق المنشأة معھ خسارة تزداد بزیادة البعد عن ھذه النقطةوبالتالي فان 

  .أي مستوى إنتاج یزید عن نقطة التعادل تحقق معھ المنشأة ربح یزداد بزیادة البعد عنھا
  .ذا المستوى من النشاط یطلق علیھ نقطة التعادلأي إذا غطى اإلیراد اإلجمالي التكالیف اإلجمالیة دون ترك فائض للربح فھ
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  :كیفیة تحدید نقطة التعادل باألسلوب الریاضي
  

  :قبل حساب نقطة التعادل البد من التعرف على نوعین من التكالیف المرتبطة بحجم اإلنتاج
واد واألجور ، مع مالحظة أن التكلفة ھي التكالیف التي تتغیر في مجموعھا مع التغیر في حجم اإلنتاج مثل الم :التكالیف المتغیرة

  .المتغیرة للوحدة الواحدة ال تتغیر بتغیر حجم اإلنتاج 
  

مثل اإلیجار والمرتبات واالھالكات ، مع :ھي التكالیف التي تظل ثابتة في مجموعھا رغم التغیر في حجم اإلنتاج  :التكالیف الثابتة

  . تنخفض كلما زاد حجم اإلنتاج مالحظة أن متوسط التكلفة الثابتة للوحدة المنتجة
  

  :معادالت تحدید نقطة التعادل        
  )نقطة التعادل بالوحدات(عدد الوحدات الالزمة لتحقیق حجم التعادل - أ

                                                                                         تكالیف ثابتـة  =   ت ث                                  =                      
   ت م للوحدة             الربح الحدي–                      سعر بیع الوحدة 

                                                    
  الفرق بین سعر بیع الوحدة والتكلفة المتغیرة للوحدة =    أي أن الربح الحدي 

  :كما یلي قیمة مبیعات نقطة التعادل د تحدید عدد الوحدات التي تحقق التعادل یمكن تحدید        وعن
  سعر البیع × ) من الخطوة السابقة (عدد وحدات التعادل  =   قیمة مبیعات نقطة التعادل

  : للمنشأة یتم االعتماد على المعادلة اآلتیة  لتحدید حجم المبیعات الذي یحقق الربح المخطط   و 
                                                                                          الربح المخطط +  تكالیف ثابتـة                

                            الربح الحدي  
  :فیما یلي البیانات المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت  : مثال 

   لایر ١٠٠٠٠٠ لایر ، إجمالي تكالیف ثابتة ٥=  لایر ، تكلفة متغیرة للوحدة ١٠      سعر بیع الوحدة 
  :   المطلوب 

  . الربح الحدي للوحدة – ١         
  .كمیة المبیعات التي تحقق التعادل - ٢         
  . قیمة مبیعات نقطة التعادل - ٣         

   ، فكم عدد الوحدات التي یجب بیعھا ؟ لایر٥٠٠٠٠    إذا كانت المنشأة تھدف إلى تحقیق أرباح قدرھا-٤     
  :      الحل 

   التكلفة المتغیرة –سعر بیع الوحدة =  الربح الحدي - ١           
   لایر ٥ – ١٠                              = 

    تكالیف ثابتة=     كمیة مبیعات نقطة التعادل - ٢           
                               الربح الحدي                           
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   وحدة٢٠٠٠٠ = ٥ /١٠٠٠٠٠                                     = 

  سعر البیع ×عدد وحدات نقطة التعادل =  قیمة مبیعات نقطة التعادل - ٣ 
   لایر ٢٠٠٠٠٠ = ١٠  × ٢٠٠٠٠                                    =  

   ٥٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠= لتي تحقق الربح المستھدف  كمیة المبیعات ا-٤  
                                                                  ٥  

   وحدة ٣٠٠٠٠                                                  = 

  
   تكالیف ثابتة                =  تكالیف ثابتة     =   قیمة مبیعات نقطة التعادل- ب
   )تكلفة متغیرة -١)     (   نسبة التكلفة الحدیة - ١ (.  باستخدام طریقة الربح الحدي     

                                                                                        المبیعات

  :فیما یلي البیانات المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت : مثال 

 قیمة  تحدید:المطلوب  لایر ، ٤٠٠٠٠٠ لایر ، تكالیف متغیرة ٨٠٠٠٠٠ لایر ، إیراد المبیعات ٢٠٠٠٠٠تكالیف ثابتة 

  .باستخدام طریقة الربح الحدي مبیعات نقطة التعادل
  :الحل    

 ٢٠٠٠٠٠=        تكالیف ثابتة  =   قیمة نقطة التعادل     
   ٤٠٠٠٠٠ - ١          تكلفة متغیرة -١                               

                    ٨٠٠٠٠٠                                      المبیعات               
   لایر ٤٠٠٠٠٠   = ٢٠٠٠٠٠                         = 

                      ٠.٥ – ١   
  تمــــــاریـــن

  ):١(تمرین
وتباع الوحدة . ً ریاال٣٠٠وتبلغ التكالیف المتغیرة إلنتاج الوحدة . ًریاال ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠تبلغ التكالیف الثابتة في أحد المصانع 

  .كم وحدة یجب بیعھا لتحقیق نقطة التعادل لھذا المصنع. ً ریاال٥٠٠بمبلغ 
تمرین

)٢:(  
  .ً ریاال فكم یجب علیھ أن یبیع لیحقق ھذا الربح٢٠٠ ٠٠٠لو أن صاحب المصنع یرید أن یربح 

تمرین
)٣:(  

  :واحسب ما یلي) ١رقم (لتمرین عد إلى ا

  .الربح الحدي للوحدة الواحدة من اإلنتاج  .أ 
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  .نقطة التعادل باستخدام طریقة الربح الحدي  .ب 
تمرین

)٤:(  
  :ھـ المعلومات اآلتیة١٤٠٨ص المنتج أو قد أظھرت سجالتھا لعام .ع.    تنتج شركة س

  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠    إیرادات المبیعات  
  ٣٦٠ ٠٠٠    التكالیف الثابتة  
  ٧٢٠ ٠٠٠    التكالیف المتغیرة  

  :.المطلوب
  . أحسب نقطة التعادل بالریا الت- ١
  .فكم یجب أن تكون مبیعاتھا% ١٠٠لو أن الشركة رغبت في زیادة ربحھا الصافي بمبلغ - ٢

تمرین

)٥:(  
متغیرة ً ریاال للطن وتبلغ المصاریف ال٣ ٠٠٠ًجـ نوعا من الدقیق تبیعھ للمخابز اآللیة بمبلغ .ب.تنتج شركة أ

  ً. ریاال٢٥٠ ٠٠٠ً ریاال بینما تبلغ المصاریف الثابتة للشركة      ٢ ٠٠٠إلنتاج الطن 
  :.المطلوب

 حساب نقطة التعادل باألطنان.  

 حساب نقطة التعادل بالریاالت.  

 ًجـ لتحقق ربحا صافیا یبلغ .ب.ًكم طنا یجب أن تبیعھ شركة أ   ً ریاال١٠٠ ٠٠٠ً
  

تمرین
)٦:(  

ً ریاال فإذا كانت السیارة تتسع ٤٠ ٠٠٠ة لنقل الركاب من جدة إلى الریاض والعكس لمدة سنة بمبلغ       استأجر یزید سیار

فكم رحلة یجب أن تقوم بھا . ً ریاال٢٠٠وأن مصاریف الرجلة تبلغ . ً ریاال٥٠وأن أجرة نقل الراكب تبلغ . ًلعشرین راكبا

  .السیارة خالل العام حتى ال یخسر یزید وال یربح
  

تمرین
)٧:(  

فكم رحلة یجب أن . ً ریاال في السنة٢٤ ٠٠٠ًبفرض أن یزید یرید أن یحقق دخال من استئجار السیارة یبلغ 
  .یقوم بھا
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  تعريف نقطة التعادل

  

عة مع الذي عنده يتساوى الدخل من مبیعات ھذه السل) أو حجم المبیعات( نقطة التعادل لسلعة ما ھي النقطة التي تمثل حجم اإلنتاج 

  .إجمالي تكالیفھا الثابتة و المتغیرة، و من ثم فعند ھذه النقطة ال تحقق المؤسسة ربحا و ال تتكبد خسارة

إلى تغطیة مجموع تكالیفھا برقم أعمالھا إي تحقق فیھا نتیجة معدومة، و ) برقم األعمال أو بالزمن( ھي النقطة التي تصل فیھا المؤسسة 

تبدأ المؤسسة في تحقیق أرباح باعتبار أن التكالیف الثابتة ستوزع على عدد كبیر من )  ھذا الرقم أو الزمنمن( انطالقا من ھذه النقطة 

  .الوحدات و من ثم يقل نصیب الوحدة من ھذه التكالیف كلما زاد حجم اإلنتاج، و قبل ھذه النقطة تكون قد حققت خسارة

  .مع إجمالي التكالیف الثابتة)  ھامش التكلفة المتغیرة(ھي النقطة التي يتعادل عندھا إجمالي ھامش المساھمة 

  

  : الفروض التي يرتكز علیھا أسلوب التعادل- ٢

  

و نتناول فیما . يرتكز أسلوب التعادل المستخدم في المحاسبة على عدة فروض مبسطة األمر الذي جعله أسلوبا سھال و واسع االنتشار

  :يلي الفروض التي يقوم علیھا ھذا األسلوب

و يرجع عدم قابلیة التكالیف الثابتة على التغیر إلى القرار الذي يترتب علیه إحداث ھذه التكالیف : عدم قابلیة التكالیف الثابتة على التغیر. ١

مكان و يؤدي ھذا الفرض إلى إ. و الذي يسبق قرار البدء في اإلنتاج، و استنادا إلى ذلك يفترض ثبات ھذه التكالیف مھما تغیر رقم األعمال

  .التعبیر عن ھذه التكالیف بخط مستقیم مواز للمحور األفقي

و ينتج عن ھذا ) رغم أن مستعملیھا ال يتقیدون كثیرا بالمدة القصیرة( إذ نكتفي باستعمالھا في مدة قصیرة : ثبات بعض األحجام األخرى. ٢

  : األخیر عدم تغیر بعض العناصر

و يرجع السبب في افتراض ثبات الطاقة اإلنتاجیة و األوضاع الفنیة إلى أن قرار ): قنیة المؤسسةت(  الطاقة اإلنتاجیة و األوضاع الفنیة - 

اختیار االستثمارات و ھو قرار متعلق بالزمن الطويل يتم اتخاذه قبل اتخاذ القرارات المتعلقة باإلعمال التجارية، و ھي قرارات متعلقة بالزمن 

لى النفقات المتعلقة بالطاقة اإلنتاجیة و باألوضاع الفنیة بصیغة عامة على أنھا تظل ثابتة في الزمن و يترتب على ذلك انه ينظر إ. القصیر

  .القصیر بالرغم مما قد يلحق اإلنتاج من تغیرات

ة تعدد و ھذه أيضا يفترض ثباتھا بالرغم مما يلحق الكمیات المباعة من تغیرات بل أكثر من ھذا،ن فانه في حال:  أسعار بیع المنتجات- 

  .المنتجات التي تتعامل فیھا المؤسسة، يفترض ثبات نسبة مساھمة كل منھا في تحقیق رقم األعمال

  .و ھذه أيضا يفترض ثباتھا، بمعنى أنھا ال تتجاوب مع ما قد يطرأ من تغیرات على احتیاجات المشروع:  أسعار عوامل اإلنتاج- 

كما أن التحفظات .تغیرة تكون متناسبة تناسبا كامال مع حجم النشاط أو رقم األعمالو نستنتج من النقطتین السابقتین أن التكالیف الم

  :الثالثة في مجموعھا تفترض

  .عدم التجاوب بین حجم الطاقة اإلنتاجیة و بین التغیر في طلبات السوق في الزمن القصیر• 

  . بنسبة اكبر من زيادة حجم النشاطاستبعاد االستخدام السیئ لعوامل اإلنتاج الذي يؤدي إلى زيادة التكالیف• 

و بذلك أصبح من الممكن التعبیر عن كل من اإليرادات و التكالیف المتغیرة بخط مستقیم، األمر الذي يسھل إعداد الرسم البیاني لنقطة 

  .التعادل

  يفترض أسلوب التعادل انه ال توجد فوارق زمنیة : تجاھل الفوارق الزمنیة. ٣

  .تم فیه دفع المصروف و التاريخ الذي يتم فیه تحمل المصروف بین التاريخ الذي ي- 

  .  و ال بین التاريخ الذي يتم فیه اإلنتاج، و التاريخ الذي يتم فیه تحصیل أثمان المبیعات- 

  .و يترتب على ذلك اعتبار التكالیف مرادفة للمدفوعات و اإليرادات مرادفة للمتحصالت

األسلوب و من اجل السھولة إلى أن المخزون في أخر المدة معادل للمخزون في أول المدة، أو يفترض ھذا : ثبات المخزون السلعي. ٤

بمعنى آخر أن اإلنتاج يساوي المبیعات، و يترتب على ذلك إمكان استخدام المحور األفقي للتعبیر عن الكمیات المنتجة و المباعة على حد 

  .سواء
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  ما ھیھ نقطة التعادل: أوال 

النقطة التي " تعادل من األدوات المستخدمھ في تخطیط األرباح ، ویمكن تعریف نقطة التعادل بأنھا تعتبر نقطة ال
  "عندھا تتساوى اإلیرادات الكلیة مع التكالیف الكلیة 

و بمعنى آخر فإنھا النقطة التي عندھا ال تحقق المنشأه أي ربح یعني الربح یساوي صفرا و في حالة المنظمة 
  .ده فإنھا تحقق أرباح و قبل الوصول لھذا النقطة فإن المنظمة تحقق خسائرلوحدة واحدة زیا

  

و تحلیل التعادل یعتمد على كال من التكالیف الثابتة و التكالیف المتغیرة ، و من المعروف أن التكالیف الثابتھ ھى 
  .التى تتحملھا المنشأه من في سبیل الحصول على الطاقة اإلنتاجة

   نقطة التعادلكیفیة حساب: ثانیا 
  ) التكلفة المتغیرة للوحدة –سعر بیع الوحدة / ( التكالیف الثابتة = حجم التعادل بالكمیة 

  الربح الحدى للوحدة / التكالیف الثابتة = أي 

  ) سعر بیع الوحدة –التكالیف المتغیرة  ( -١/ التكالیف الثابتة = حجم التعادل بالقیمة 

  معادلة السابقةحساب نقطة التعادل بإستخدام ال

  في حالة منتج واحد: أوال 

  :مثال

  مایلي بیانات ثالث فترات إلحدى الشركات الصناعیة 

   الثالثة-------  الثانیة ------  األولى -----------  ---------------- الفترات 

  ١٠٠٠٠ -------  ٨٠٠٠ ------  ٦٠٠٠) بالوحدة( الطاقة اإلنتاجیة المستغلة 

  ٣٠٠٠٠ -----  ٢٤٠٠٠ -----  ١٨٠٠٠ ------------------ -- التكالیف الفعلیة 

   دینار٤سعر بیع الوحدة 

  المطلوب

  تحدید نقطة التعادل بالكمیة و القیمة)  أ

  :الحل 

  ) التكالیف المتغیرة –سعر بیع الوحدة / ( التكالیف الثابتة = نقطة التعادل 

الطاقة ) / (  التكالیف الكلیة إلدني إنتاج – إنتاج التكالیف الكلیة إلقصى= ( متوسط التكالیف المتغیرة للوحدة 
  ) التكالیف الكلیة إلدنى مستوى –اإلنتاجیة إلقصى مستوى 

 ) ) =٦٠٠٠ – ١٠٠٠٠ ) / ( ١٨٠٠٠ – ٣٠٠٠٠(   
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   دینار للوحدة٢ = ٦٠٠٠ / ١٢٠٠٠= 

   وحدة٦٠٠٠التكالیف المتغیر عند مستوى إنتاج 

   دینار١٢٠٠٠ = ٢ × ٦٠٠٠= 

   ٦٠٠٠ثابتة عند مستوى إنتاج التكالیف ال

   دینار٦٠٠٠ = ١٢٠٠٠ – ١٨٠٠٠= 

   )٢ – ٤ / ( ٦٠٠٠= نقطة التعادل 

   وحدة٣٠٠٠= 

  نسبة عائد المساھمة / التكالیف الثابتة = نقطة التعادل بالقیمة 

  قیمة المبیعات / عائد الساھمة = نسبة عائد المساھمة 

   وحدة ٦٠٠٠عائد المساھمة عند مستوى إنتاج 

   التكالیف المتغیرة - قیمة المبیعات =

 ) =١٢٠٠٠ = ١٢٠٠٠ -  ) ٤ × ٦٠٠٠  

  ٠.٥ = ٢٤٠٠٠ / ١٢٠٠٠= نسبة عائد المساھمة 

   دینار١٢٠٠٠ = ٠.٥ / ٦٠٠٠= نقطة التعادل 


