
 
 

 عالء ریاض

  نظام التكالیف فى نشاط النقل
  

  
  :مقدمة

 الصناعي لھا تأثیر كبیر على التطور اإلقتصادى بصفة عامة و التيیعتبر نشاط النقل من األنشطة األساسیة 
 القرارات اتخاذو تلعب نظم التكالیف دورا ھاما فى مجال التخطیط و الرقابة وتمكن اإلدارة من ، بصفة خاصة 

 الضیاع و اإلسراف و إحكام الرقابة على عناصر نواحي تحدید في كما تعاونھا ٠الزمة ورسم السیاسات ال
   ٠التكالیف 

 نشاط النقل مع التركیز على دراسة نظام التكالیف في تناقش نظام التكالیف التي بعض النقاط الرئیسیة یليوفیما 
  ٠لشركة النیل العامة ألتوبیس شرق الدلتا 

  : نشاط النقل فيالیف خصائص نظام التك: أوال 
مركز تجمیع عناصر التكالیف حیث تقوم محاسبة )) السیارة على سبیل المثال (( تعتبر وحدة النقل  )١

التكالیف بحصر العناصر و تخصیص ما یرتبط منھا بكل وحدة على حدة وتحمیلھا تحمیال مباشرا 
 ٠إلى تحمیلھا بنصیبھا من العناصر الغیر مباشرة باإلضافة 

 الخدمة بمجرد إنتاجھا حیث تعتبر الخدمة غیر قابلة للتخزین وما یترتب على ذلك من عدم ھالكاستیتم  )٢
 ٠وجود أرصدة إنتاج تام أو إنتاج غیر تام أول و أخر المدة 

للخدمة وھنا  مما یتطلب تدخل الدولة لفرض سعر معین للخدمة احتكاریةتعتبر خدمة النقل ذات طبیعة  )٣
 ٠ارتباطا أساسیا  بما ال یرتبط بالتكلفة تنشأ مشكلة تسعیر الخدمة

 حالة عودة السیارة فارغة بعد في ظلھا المشروع كما في یعمل التيتتأثر خدمة النقل بظروف التشغیل  )٤
 موعدھا وبھا أماكن خالیة ومن ثم تبرز مشكلة قیاس الطاقة غیر في أو قیام السیارة –سفرھا محملة 

 ٠المستغلة 
 ٠ السوق كما و نوعا و توقیتا واحتیاجاتیق بین اإلنتاج تتطلب خدمة النقل التنس )٥
  :بینھایتسم قطاع النقل بصعوبة تحدید تكلفة الخدمة ویرجع ذلك للعدید من األسباب من  )٦

  ٠ ھذا النشاط ویمكن االسترشاد بھا فيتعذر وجود معدالت خاصة بالتكالیف 
  ٠ھا  یصعب تحدید أوزان لالتيكثرة و تنوع العناصر المتغیرة و 
  ٠ الطرق المستخدمة فیھا اختالف السیارات و فيتنوع ماركات وسعة و نوع الوقود 

  : منشآت النقل فيإدارة التكالیف : ثانیا 
 متطور یتالءم علمي بأسلوبتعتبر إدارة التكالیف في منشآت النقل أحد أھم أجھزة اإلدارة المالیة ویتسم تنظیمھا 

   ٠ تعمل فیھا بما یمكنھا من تحقیق األھداف المرجوة التيالظروف عمل الشركة و المرحلة و مع طبیعة 
  :وتشتمل إدارة التكالیف على األقسام التالیة 

 ٠قسم تكالیف مراكز اإلنتاج و یختص بحصر وتسجیل عناصر التكالیف المباشرة على مراكز اإلنتاج  )١
كز خدمة الورشة الرئیسیة فقط  قسم تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة حیث یقتصر نشاط القسم على مرا )٢

 یتم صرفھا لحساب السیارات بالورشة التيومن ثم یختص بحصر و تسجیل عناصر التكالیف المختلفة 
 ٠الرئیسیة 

 الدفاتر النظامیة و إعداد بعض التقاریر و حصر و فيقسم البحوث و السجالت و یتولى التسجیل و القید  )٣
 ٠شرة  عناصر التكالیف غیر المباباقيتسجیل 

  :  نشاط النقل فيأسس نظام التكالیف : ثالثا 
 نظام التكالیف ألنھا تمكن من في یعتبر تحدید وحدات التكلفة الخطوة األساسیة  :وحدات التكلفة  

 الرئیسيجوھر النشاط  السیارةتجمیع بنود عناصر التكالیف المختلفة وفى قطاع النقل فتعتبر 
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   كیلو متر سیر/ متوسط تكلفة السیارة  إصالحھا و یعتبر  تشغیلھا وصیانتھا وفي یتمثل الذي
 ٠ھو أساس حساب التكلفة و التخطیط و الرقابة على الحركة وعلى سائر بنود التكالیف األخرى 

  : و تشتمل الشركة محل الدراسة على مراكز التكلفة التالیة : التكلفة مراكز  
 ویتم ٠م فیھا إنتاج خدمة النقل  یتالتيوھى عبارة عن المراكز  :مراكز اإلنتاج  .١

 – الفیوم –القاھرة (  إلى مناطق إقلیمیة و فروع مختلفة اإلداريتقسیم التنظیم 
حیث أن )  األقصر – أسوان – قنا – أسیوط  سوھاج -  المنیا  –بنى سویف 

 ٠خدمة النقل تنتج من خالل تلك الفروع 
 تخدم مراكز اإلنتاج التيوھى عبارة عن المراكز  :مراكز الخدمات اإلنتاجیة  .٢

والمراكز اإلنتاجیة بالشركة عبارة عن الورشة الرئیسیة و الورش الفرعیة و 
 ٠المخازن الرئیسیة والمخازن الفرعیة وغیرھا من الخدمات الالزمة لإلنتاج 

وتتضمن مراكز خدمات األجھزة المالیة و  : التمویلیة  ومراكز الخدمات اإلداریة .٣
 الشركة و تشتمل فيألشراف و الرقابة و المتابعة الداخلیة اإلداریة و أجھزة ا

 :على المراكز الفرعیة التالیة 
  ٠مركز اإلدارة العامة لشئون الحركة  - 
 ٠مركز اإلدارة العامة للشئون المالیة  - 
 ٠مركز اإلدارة العامة للشئون اإلداریة  - 

 في تتبع لھ كما أنة یتم صیانة تلك السیارات التي   و یعتبر كل فرع مركز تكلفة یختص بحركة و تشغیل السیارات 
 فيالورش الفرعیة ومن ثم یقسم الفرع داخلیا إلى مراكز تمثل األنشطة المختلفة فمراكز اإلنتاج الفرعیة تتمثل 

سیارات الفرع وتحلل مراكز الوحدات المتحركة على أساس كل ماركة ثم تقسیم كل ماركة إلى مودیل ثم إلى كل 
  ٠ة  على حدسیارة

وتشتمل على مراكز العملیات الرأسمالیة من  :الرأسمالیةمراكز العملیات  - ٤
التجدیدات و التوسعات و المشروعات تحت التنفیذ و تشتمل على المراكز 

 :التالیةالفرعیة 
 ٠مركز التجدید و التوسعات  - 
 ٠مركز المشروعات تحت التنفیذ  - 

  :عناصر التكالیف : رابعا 
لتكالیف تبعا لطبیعة النفقة من حیث مدى إمكانیة تخصیصھا على السیارة كوحدة یتم حصر و تجمیع عناصر ا

  ٠) عناصر التكالیف المباشرة و عناصر التكالیف غیر المباشرة ( لحساب التكلفة وتشمل عناصر التكالیف 
    :نقل من عناصر التكالیف المباشرة نشاط الفي تحدید تكلفة وحدة المنتج -أ

و األجور ،  نشاط النقل على المستلزمات السلعیة فيلتكالیف المباشرة لوحدة المنتج      تشتمل عناصر ا
وسیتم التركیز على ، و المستلزمات الخدمیة المباشرة و المصروفات التحویلیة الجاریة المباشرة ، المباشرة 

  ٠الناحیة التكالیفیة فقط مع عدم التعرض للدورات المستندیة لتلك العناصر 
   :السلعیةات المستلزم .١

   نشاط النقل حیث أن تكلفتھا في                         تعتبر المستلزمات السلعیة من أھم عناصر التكالیف المباشرة 
   وتشمل المستلزمات السلعیة المواد ٠ قیمة عناصر التكلفة إجمالي                         تمثل نسبة كبیرة من 

  ٠و البطاریات و قطع الغیار ، اإلطارات ، البترولیة                                 
 و تشتمل على الكمیات المنصرفة للسیارات من   :لمواد البترولیة ا

الشحومات ألغراض التشغیل دون المنصرف السوالر و الزیوت و 
ألغراض الصیانة ز ویتنبع محاسب التكالیف الخطوات التالیة لتحدید 

 :النقل من المواد البترولیة نصیب وحدة المنتج لنشاط 
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 من خالل أذون الصرف الیومیة –یتم إعداد كشوف شھریة   -  أ
 بكمیات السوالر المنصرفة یومیا لكل –للمواد البترولیة 

 و ٠سیارة مع التمییز بین ماركات السیارات كل على حدة 
 خطوط بعض تنتھينتیجة لطبیعة عملیة النقل قد یحدث أن 

 أماكن بعیدة عن أماكن فيالفروع السیارات التابعة لبعض 
ومن ثم یتم تموینھا عن طریق ،  الفروع ھذهمخازن وقود 

 الحالة صرف ھذه فيالفرع القریب من السیارة ویتم 
 الكمیة باستالمالسوالر مقابل توقیع السائق على البون 

المنصرفة للسیارة ویتم إدراج ھذه الكمیات ضمن كشف 
یتم إخطار الفرع التابع لھ  لھذا الفرع والیوميالمنصرف 

 ٠السیارة إلعداد إذن إضافة ثم إذن صرف على السیارة 
 كشف مجمع – نھایة الشھر في –وتعد إدارة التكالیف 

 من الوقود على جمیع الماركات الشھري المنصرف بإجمالي
ومن ثم یتم حصر وتسجیل كمیات السوالر المنصرفة خالل 

ویتم ، ركة ثم الفرع الشھر على مستوى السیارة ثم الما
كذلك إعداد كشوف لحصر كمیات الزیوت المنصرفة لكل 

 ٠سیارة 
 قطعتھا السیارة من واقع أمر التيیتم حصر الكیلو مترات   -  ب

 أخر انتھاءالشغل وذلك من ساعة قیامھا بأول دور حتى 
    ٠دور أو ساعة عطلھا 

  قائمة المواد البترولیة
   باالستعانة –یتم إعداد قائمة تكالیف بالمواد البترولیة                                                                     

  السابق إعدادھا وبتحدید الكمیات المستھلكة     بالكشوف                                                                 
   استھالكوعدد الكیلو مترات المقطوعة یتم تحدید معدالت                                                                     

  السیارة الواحدة من كال من السوالر و الزیوت و الشحومات                                                                    
   قائمة التكالیف فيویتم رصد بیانات قائمة المواد البترولیة                                                                    

  ٠المباشرة                                                                    
  اإلطارات و البطاریات و قطع الغیار:  

ویتم الكشف على السیارة ، سیارات المنصرف على صیانة الوتشمل                                                     
ویتم إعداد إذن صرف موقع علیة من المھندس ، وتحدید نوع قطع الغیار الالزمة ، فى ورشة الفرع 

  ٠المسئول للصرف من المخازن بمقتضى إذن صرف قطع غیار أو إذن صرف اإلطارات 
وترسل ، اقبة الصنف  سجالت مرفيویقوم قسم مراقبة المخازن بتسجیل القید بموجب إذن الصرف 

 المنصرف باإلذن بسجالت منصرف المخازن ویتم إجماليصورة إلى قسم حسابات المخازن حیث یقید 
 ٠وصورة لقسم الحسابات للقید بموجبھا ،  نھایة الشھر في بمنصرف مخزن كل فرع إجماليإعداد قید 

المخازن العامة مسعرة أن ویترتب على وصول أذون صرف ، وتمون مخازن الفرع من المخازن العامة 
والصرف حسب أسلوب متوسط السعر ، من المخازن العامة التورید لمخازن الفرع یتم بالسعر الوارد 

 من واقع أذون الصرف – وتعد إدارة التكالیف ٠ الموحد المحاسبيالمتحرك تبعا لما ینص علیة النظام 
رات وذلك لكل سیارة من سیارات الفرع كشوف حصر بالمنصرف من قطع الغیار ومواد الصیانة واإلطا

 بمراجعة ومطابقة تلك الكشوف –وتقوم إدارة التكالیف بعد ورود تلك الكشوف معتمدة من مدیر الفرع 
 یعدھا قسم والتي من قطع الغیار والمھمات بإذن التسویة الخاصة بذلك الشھري المنصرف إجماليمع 

  ٠ى قائمة التكالیف المباشرة حسابات المخازن باإلدارة وترحل بیاناتھا إل
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     :المباشرةاألجور  .٢
   األجور الالزمة لتشغیل السیارة فقط و تشتمل على عناصر فيتتمثل تكلفة األجور المباشرة        
  :التالیةالتكالیف          

  ٠األجور األساسیة و اإلضافیة للسائقین و المحصلین  - 
 ٠ االجتماعیةالتأمینات  - 
 ٠حافز اإلیراد  - 
 ٠ الوقود استھالكوتمنح للحد من ، فأة السوالر مكا - 
 ٠حافز النشاط  - 
 ٠بدل طبیعة العمل  - 
 ٠ مكافآت أخرى تقوم الشركة بصرفھا للعاملین أي - 

وذلك لمقابلة ، وحیث أن ظروف التشغیل تستلزم توافر عدد من السائقین و المحصلین أكبر من عدد السیارات 
ولذلك یصعب تخصیص سائق معین ومحصل معین لكل ، األجازات الظروف الطارئة وتوفیر أوقات الراحة و 

 یشغلھا كل منھم التيسیارة ونتیجة لتفاوت أجور السائقین الذین یعملون على نفس السیارة تبعا للفئة المالیة 
   ٠ یصعب تحدید تكلفة األجور المباشرة للسیارة فأنة خدمة الشركة فيواألقدمیة 

لفة األجور لكل من السائقین والمحصلین عن طریق حساب متوسط تكلفة الساعة ونتیجة لما سبق یتم تحدید تك
حیث یقوم القسم بحصر أجور السائقین والمحصلین العاملین بالفرع بعد خصم أجور المنتدبین منھم خارج 

   ٠ أجازات في القوات المسلحة أو فيالشركة أو المستدعین للخدمة 
 أجور –بنود األجور (( بیان الفرع یمكن حساب متوسط تكلفة الساعة  فيوبتحدید ساعات التشغیل الواردة 

 ومن ثم یمكن ))متوسط تكلفة الساعة = عدد ساعات التشغیل ÷  األجور إجمالي= المنتدبین واألجازات المرضى 
وزیع  نموذج یوضح تباستخدامتحدید نصیب كل سیارة من تكلفة األجور المباشرة تبعا لعدد ساعات تشغیلھا وذلك 

وعدد ساعات تشغیل ، وأجرة السائق ، وعدد ساعات تشغیل السیارة ، األجور للسیارات یتضمن رقم السیارة 
  ٠ وترحل بیانات ھذا النموذج فیما بعد إلى قائمة التكالیف المباشرة ٠وأجرة المحصل ، المحصل 

   :المستلزمات الخدمیة المباشرة و المصروفات التحویلیة الجاریة المباشرة  .٣
 من التأمین على السیارات من خالل الشھري أول كل عام بیانات عن قیمة القسط فيتعد إدارة التكالیف 

 ویتم ترحیل تلك البیانات إلى قائمة ،الترخیص وكذلك بیان بأقساط اإلھالك الشھریة ورسوم ،الوثائق
  ٠التكالیف المباشرة 
  :قائمة التكالیف المباشرة 
 أن السیارة تمثل وحدة حصر وتجمیع عناصر التكالیف باعتباریف المباشرة للسیارات وتشتمل على عناصر التكال

المباشرة وعن طریقھا یمكن للشركة حساب وحدة تكلفة المنتج على أساس الكیلو متر سیر من عناصر التكالیف 
 –ترات المقطوعة  عدد الكیلو م– ومعدني كوديرقم السیارة ((  وتتضمن قائمة التكالیف المباشرة ٠المباشرة 

 مستلزمات سلعیة –  مستلزمات سلعیة مواد بترولیة من سوالر و زیوت وشحوم -  األجور –ساعات التشغیل 
 مستلزمات خدمیة من صیانة لدى –قطع غیار ومھمات من قطع الغیار و البطاریات و اإلطارات و المحركات 

  ٠))ة من رسوم تراخیص السیارات و أقساط اإلھالك  مصروفات تحویلیة جاری– الشامل اإلجباريالغیر والتأمین 
  :سجل السیارات 

 حصر فیھویتم ، تعد إدارة التكالیف سجال لكل سیارة ویعتبر كمرجع شامل عن عمر السیارة وظروف تشغیلھا 
 من بیانات االستفادة والھدف من ذلك ٠نصیب السیارة من بنود التكالیف المباشرة عن كل شھر خالل العام 

 أنواع من السیارات دون األخرى وكذلك الستخدام السیارات أو التخطیط استخدام الرقابة على فيجل سواء الس
  اآلتیةویتكون سجل السیارات من البیانات  ٠ الفترة المالیة أو على تعاقب الفترات المالیة فيلتقییم األداء سواء 

  مستلزمات سلعیة مواد بترولیة من سوالر و -جور  األ– ساعات التشغیل –كیلو مترات المقطوعة ل ا- الفرع (( 
 – مستلزمات سلعیة قطع غیار ومھمات من قطع الغیار و البطاریات و اإلطارات و المحركات –زیوت وشحوم 

 مصروفات تحویلیة جاریة من رسوم – الشامل اإلجباريمستلزمات خدمیة من صیانة لدى الغیر والتأمین 
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 البنود نحصل على جملة التكالیف ھذهوبتجمیع قیم  )) اقتناء سواء تجدید أو إلھالكتراخیص السیارات و أقساط ا
   ٠المباشرة للسیارة 

 نشاط النقل من عناصر التكالیف المباشرة في تحدید تكلفة وحدة المنتج بتحلیل أسلووبدراسة و 
  :یلينالحظ ما 

  تمل علیة من مستندات وكشوف لحصر نظام حصر وتحلیل التكالیف المباشرة المستخدم وما یش یعتبر- ١
   إال أنة یتم بطریقة فعلیة ،بالغرض ویفي القوائم نظام متكامل في وطریقة عرضھا ،البیانات      وتجمیع 

  ومن ثم یتوقف صحة التحلیل و التحمیل و تحدید ،  كلیا على البیانات الواردة من الفروع اعتمادا           تعتمد 
   بإدارة مركزي التكلفة یتم بشكل استخراج حیث أن ،عدمھ البیانات من ھذهة على دقة وصحة التكلف              
  ٠ الرئیسيالتكالیف بالمركز               

    أن حساب التكلفة بتحمیلھا على السیارات وما یرتبط بذلك من إعداد تقاریر شھریة إنتقادیة یتم بعد- ٢
   أن فترة إعداد قوائم التكالیف المباشرة تزید عن شھر بما یخفض  حیث،طویلة      انتھاء النشاط بفترة 
                                              ٠      من فعالیتھا الرقابیة 

    یتم إعداد التقاریر الشھریة لتحلیل التكلفة المباشرة للمواد البترولیة باالعتماد على معدالت االستھالك - ٣
   و البطاریات یعتمد أساسا على االجتھاد اإلطارات أما تحلیل التكلفة المباشرة لقطع الغیار و ،فقطیة الفعل             

   مالحظة تكرار صرف أنواع معینة من قطع الغیار لنفس في الثابتة ونظرتھوخبرة محاسب التكالیف              
  ٠ االنتاجى للقطعة أو مع ساعات التشغیل  فترة زمنیة قصیرة ال تتناسب مع العمرفيالسیارة              

   تحلیل عناصر المستلزمات السلعیة على إجراء مقارنات بین السیارات في یعتمد األساس المستخدم - ٤    
  ٠والماركات دون وجود معیار للحكم على سالمة الكفاءة            

  :یر المباشرة نقل من عناصر التكالیف غ نشاط الفي تحدید تكلفة وحدة المنتج - ب
   نشاط النقل من عناصر التكالیف المباشرة سوف یتم التعرض في      بعد تناول طریقة تحدید تكلفة وحدة المنتج 

 یتم تحمیلھا على    والتي نشاط النقل من عناصر التكالیف غیر المباشرة في      إلى تحدید تكلفة وحدة المنتج 
   سجالت أستاذ مراقبة التكالیف وسجالت تحلیل التكالیف على المراكز فيھا مراكز التكلفة الخاصة بھا ویتم تسجیل

   : یليوتتمثل تلك السجالت فیما 
 ٠سجل مراقبة األجور  
 ٠سجل مراقبة المستلزمات السلعیة  
 ٠سجل مراقبة المستلزمات الخدمیة  
  ٠سجل مراقبة المصروفات التحویلیة الجاریة  
  ٠مراقبة التحویالت الجاریة التخصیصیة سجل  

 أنة یتم إعداد سجل مراقبة لكل عنصر من عناصر التكالیف غیر المباشرة مع تحلیل تلك التكالیف على المراكز أي
 تعدھا األقسام المختصة والمستخرجة التي سجل مراقبة التكالیف من خالل التسویات الشھریة فيویتم التسجیل 

 عناصر التكالیف غیر لباقيویتم كذلك إعداد سجالت مراقبة ،  مع تحلیلھا على المراكز ماتاالستخدامن یومیات 
 وبھذا یتم تحلیل عناصر التكالیف غیر المباشرة على مستوى المراكز لكل حساب وتتم المطابقة ٠المباشرة 

 و الترحیل باإلضافة إلى  القیدفيبھدف تحقیق الدقة الحسابیة ، الدوریة مع سجالت األستاذ العام بالحسابات 
 للترحیل إلى االنتظارالتعرف بسھولة على رصید مجموعة الحسابات المختصة من خالل سجالت المراقبة بدال من 

وتعتبر ھذه المزایا ھامة من الناحیة التطبیقیة لما تتصف بة حسابات المراقبة من سرعة ، الحسابات التفصیلیة 
  ٠تقدیم البیانات 

  :ر التكالیف على المراكز سجل تحلیل عناص
حیث تحلل تكلفة عناصر ،  سجل تحلیل عناصر التكالیف تحلیلیا من خالل التسویات الشھریة فيیتم التسجیل 

  :المصروفات المختلفة على كل مركز وكل فرع ویشتمل على 
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  :سجل تحلیل األجور على مراكز التكلفة  .١
 ٠تحلیل أجور مراكز اإلنتاج  
 ٠لخدمات اإلنتاجیة تحلیل أجور مراكز ا 
 ٠تحلیل أجور مراكز الخدمات اإلداریة و التمویلیة  
 ٠تحلیل أجور مراكز العملیات الرأسمالیة  

  :سجل تحلیل المستلزمات السلعیة على مراكز التكلفة  - ٢
 ٠تحلیل المستلزمات السلعیة على مراكز اإلنتاج  
 ٠تحلیل المستلزمات السلعیة على مراكز الخدمات اإلنتاجیة  
 ٠تحلیل المستلزمات السلعیة على مراكز الخدمات اإلداریة و التمویلیة  
  ٠تحلیل المستلزمات السلعیة على مراكز العملیات الرأسمالیة  

  :سجل تحلیل المستلزمات الخدمیة على مراكز التكلفة  - ٣
 ٠تحلیل المستلزمات الخدمیة لمراكز اإلنتاج  
 ٠اإلنتاجیة تحلیل المستلزمات الخدمیة لمراكز الخدمات  
 ٠تحلیل المستلزمات الخدمیة على مراكز الخدمات اإلداریة و التمویلیة  
  ٠تحلیل المستلزمات الخدمیة على مراكز العملیات الرأسمالیة  

  :سجل تحلیل المصروفات التحویلیة الجاریة  - ٤
 ٠تحلیل المصروفات التحویلیة الجاریة لمراكز اإلنتاج  
 ٠ریة لمراكز الخدمات اإلنتاجیة تحلیل المصروفات التحویلیة الجا 
 ٠تحلیل المصروفات التحویلیة الجاریة لمراكز الخدمات اإلداریة و التمویلیة  
 ٠تحلیل المصروفات التحویلیة الجاریة لمراكز العملیات الرأسمالیة  

  ٠الفروع و، والمراكز ، والحساب ، وبذلك یتم تحلیل جمیع عناصر التكالیف غیر المباشرة على مستوى البنود 
   :یلي الشركة ما في یطبق الذيویتضح من العرض السابق لنظام التكالیف غیر المباشرة 

 الوثیق بین المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالیف سواء من ناحیة الدراسات االرتباطیعتمد النظام على  )١
ل من الحسابات المالیة  متكامل یجمع بین كمحاسبيحیث یعتمد على وجود نظام ، المستندیة أو التكالیفیة 

 بعض استخداممصدرة المستندات مع ،  قید مزدوج واحد بطریقة متناسقة باستخداموحسابات التكالیف 
  :ویحقق ذلك النظام العدید من المزایا من أھمھا ، المستندات الخاصة ألغراض التكالیف 

 ٠الیف  تسویات بین الحسابات المالیة وحسابات التكأيال یتطلب األمر إعداد  
 ٠ تكلفة استخدام النظام فيال یحتاج األمر إلى تكرار إعداد القید مما یؤدى إلى وفر  

 سجالت المحاسبة فيلتحلیل بنود عناصر التكالیف على المراكز یتطلب األمر أجراء بعض التعدیالت  )٢
 إجمالي سجل وھى تتكون من السجالت اآلتیة وذلك باإلضافة إلى،  لھا عالقة بالتكالیف التيالمالیة 

   :االستخدامات
 ٠سجل األجور  
 ٠سجل المستلزمات السلعیة  
 ٠سجل المستلزمات الخدمیة  
 ٠سجل المصروفات التحویلیة الجاریة  
 ٠سجل التحویالت الجاریة التخصیصیة  
  ٠ السجالت وتمثل مراقبة المراكز لھذهوقد تم إضافة خانات إضافیة  

على المراكز أوال بأول أثناء عملیة القید بھذه الیومیات مرة  ) تاالستخداما( یتم تحلیل بنود التكالیف  )٣
 تاالستخداما تحلیل – قیود الیومیة الخاصة بكل منھا استخراج نھایة كل شھر عند فيواحدة وحتى یمكن 

 تبعا لمراكز التكلفة بنفس مذكرة التسویة تاالستخداماویتطلب األمر أیضا إجراء تحلیل ، تبعا للمراكز 
   : یليوذلك تبعا لما ،  بمعرفة إدارة التكالیف استخدامھاكن حتى یم
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  :التسویةمذكرة 
                        من مذكورین 

XXX األجور/         حـ  
XXX المستلزمات السلعیة/         حـ  
XXX المستلزمات الخدمیة/         حـ  
XXX مصروفات تحویلیة جاریة /         حـ  
XXX حویالت جاریة تخصیصیةت/         حـ  

  
                        إلى مذكورین 

XXX النقدیة/         حـ  
XXX مختلفةاستقطاعات/         حـ   

  
  :التاليوعلى نفس مذكرة التسویة یتم التحلیل 

  مراقبة األجور/        حـ 
  ٠مراقبة المستلزمات السلعیة /        حـ 

  ٠لخدمیة مراقبة المستلزمات ا/         حـ 
  ٠مراقبة المصروفات التحویلیة /         حـ 
  ٠ تحویالت جاریة تخصیصیة تمراقبة مصروفا/         حـ 

  
  :ویمكن وجود دفاتر األستاذ المساعدة وحسابات المراقبة فرصة تقسیم العمل بین 

ألستاذ العام  تتضمن دفتر االتي بالمجموعة الدفتریة المالیة االحتفاظ حیث یتولى الماليالمحاسب  
 ٠مشتمال حسابات المراقبة الالزمة للرقابة على دفاتر أستاذ التكالیف 

 ٠یعتمد محاسب التكالیف على دفاتر التكالیف المساعدة الالزمة لقیاس و تحلیل التكلفة  
 قطاع النقل بالشكل المتعارف في تسویقيال یستخدم النظام مركز الخدمات التسویقیة حیث ال یوجد نشاط  )٤

 ٠یة عل
  :دلیل التكالیف : خامسا 

 أجور و مستلزمات سلعیة ومصروفات خدمیة –یشتمل دلیل عناصر التكالیف على دلیل لتحلیل عناصر التكالیف 
  ٠ومصروفات تحویلیة جاریة على المراكز 

  : وبصفة عامة یشتمل نظام التكالیف المطبق بالشركة على األسس التالیة بصفة رئیسیة 
 إلدارة التكالیف من مختلف فروع الشركة و األزمة إلى جمع البیانات تھدفمستندیھ مجموعة  

  ٠المناطق واإلدارات المختلفة
 تجمیع و تحلیل البیانات األساسیة للتكالیف و العمل في تستخدمالدفاتر مجموعة من السجالت و  

صیص التكالیف على التمییز بین عناصر التكالیف المباشرة وعناصر التكالیف غیر المباشرة وتخ
المباشرة على وحدات التكلفة وتجمیع عناصر التكالیف غیر المباشرة تمھیدا لتحمیلھا على 

 ٠وحدات التكلفة 
 ٠ الشركة فيدلیل لمراكز التكالیف  
 ٠ الموحد المحاسبي النظام في بما ورد االلتزامدلیل لعناصر التكالیف مع  
 التكالیف بصفة منتظمة ودوریة على المسئولین مجموعة من التقاریر و القوائم التحلیلیة لعرض 

   ٠واإلدارات المختلفة بالشركة 
  

  



 
 

 عالء ریاض

  : نشاط النقل فيتقییم أنظمة التكالیف المطبقة : سادسا 
   :اإلداریةالمشاكل  )١

 تقف حائال لتطبیق أنظمة التكالیف ومن أھم تلك المشاكل ما التيوتختلف المشاكل اإلداریة تتنوع 
   :یلي

  التكالیف بأقساماسبین األكفاء و المتخصصین للعمل  المحفيالنقص  
 الشركات بصفة عامة وشركات النقل فيعدم تجاوب اإلدارة العلیا  

 یلعبھ الذيبصفة خاصة لمدى أھمیة نظام التكالیف و ال للدور الھام 
 ٠ القرارات اتخاذ التخطیط و الرقابة و فيالنظام 

الیف بالبیانات وخاصة  تمد قسم التكالتي كفاءة األجھزة انخفاض 
 التكالیف بالفرع إذ بقدر صحة ودقة البیانات الواردة منھم مندوبي

 ٠یتوقف دقة وفاعلیة النظام 
 استخراج سرعة في تساعد والتيعدم توافر األجھزة اآللیة المناسبة  

 ٠النتائج المطلوبة 
  :الفنیةالمشاكل ) ٢             

   النقل على مشاكل ترتبط بعدم وضع معدالت ومعاییر للتشغیل وعدم وتشتمل المشاكل الفنیة لنشاط      
   وحدة التكلفة ومشاكل تأخیر واختالفنمطیة خطوط التشغیل وتحدید الطاقة المالئمة للسیارات      

   :یليوعد حصر تكالیف اإلصالح لكل سیارة بدقة ونتناول تلك المشاكل فیما   تسعیر بعض قطع الغیار   
 ٠دالت ومعاییر للتشغیل عدم وضع مع 
 ٠عدم نمطیة خطوط التشغیل  
 ٠الطاقة المالئمة للسیارات  
 ٠ وحدة التكلفة اختالف 
 ٠مشكلة تأخیر تسعیر بعض قطع الغیار  
  ٠عدم حصر تكالیف اإلصالح لكل سیارة بدقة  

  :أھمیة نظام التكالیف بالشركة محل الدراسة : سابعا 
   :یلي فیما وتقسیمھیمكن إیجاز أھم سمات نظام التكالیف 

یتفق نظام التكالیف المطبق بالشركة شكال و موضوعا مع األسس  
 الموحد بشأن أنظمة التكالیف المحاسبي تحددھا قواعد النظام التي

 بدایة عھدھا بحسابات التكالیف في بحاجة الشركة یفيفالنظام 
 في الشركة في تطبیق نظام التكالیف فيوأنظمتھا حیث تم البدء 

 سنة مما یتطلب ٣٠ وقد مر على تطبیق النظام أكثر من ١٩٧١و یولی
 لطبیعة وعملي علميضرورة تعمیق النظرة الموضوعیة بشكل 

عناصر التكلفة من حیث تحلیل سلوكھا وتتبعھا وضبطھا عند 
 بتوافر معدالت للقیاس و الضبط حتى یكون النظام قادرا استخدامھا

 ٠ر التكلفة على تحقیق الرقابة الفعالة على عناص
یشتمل النظام على دلیل منظم لمحاسبة التكالیف حیث یقوم بتجمیع  

 مجموعات رئیسیة وإعطائھا أرقاما ممیزة فيالعناصر المتماثلة 
 تسجیل فيبطرقة علمیة بغرض إمكان تحقیق السھولة و السرعة 

البیانات وتبویبھا ویتوافر دلیل كاف لمراكز التكلفة یعكس مراكز 
 ٠ئیسیة للوحدة وكذلك دلیل لعناصر التكلفة النشاط الر

یعتبر النظام المطبق نظاما للتكالیف الفعلیة و یعتبر ھذا النظام  
بإمكانیاتھ الفنیة قاصرا عن أن یمد اإلدارة بالبیانات التحلیلیة لعدم 
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 اتخاذ توفر لإلدارة عناصر التيإعتمادة على معدالت للقیاس 
  :من أھمھا القرارات ویرجع ذلك لعدة أسباب 

 االنتھاء فترة طویلة حتى یتم لالنتظار البیانات نتیجة  إعدادفيالتأخر  - 
من الفترة اإلنتاجیة وحتى یتسنى حصر عناصر التكالیف وتحدید 

 ٠تكلفة الوحدة 
عدم وجود مقیاس للحكم على النتائج الفعلیة المحققة وقد یرد على  - 

ررة من فترة ألخرى وقد ذلك بأنة قد تتم مقارنة النتائج الفعلیة المتك
    :منھایشتمل ذلك على كثیر من الصعوبات 

األخطاء و أسبابھا وكیفیة صعوبة التعرف على نوعیة  .١
 ٠معالجتھا نظرا لتكرارھا من فترة ألخرى 

صعوبة المقارنة من فترة ألخرى حیث قد تتغیر الظروف  .٢
 ٠الفنیة بینھما أو قد یتغیر حجم اإلنتاج 

 على األزمة التصحیحیة اإلجراءات ذاتخاعدم القدرة على  .٣
 إعداد البیانات و إظھار فيوجھة السرعة نتیجة التأخر 

 ٠النتائج 
 بتتبع وحصر عناصر التكالیف الرئیسيتقوم إدارة التكالیف بالمركز  

 تكالیف مراكز اإلنتاج أي –وتحلیل سلوك التكالیف الفعلیة المباشرة 
یتم حصر وتتبع عناصرھا أما تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة ف

بمعرفة الفرع دون أدنى متابعة أو رقابة من إدارة التكالیف بالمركز 
 فیما عدا تكالیف إدارة الورشة الرئیسیة ویمكن القول بأن الرئیسي

 یقوم على تسجیل و تحلیل إحصائينظام التكالیف المطبق نظام 
 ٠ ترد إلیة التيالبیانات الفعلیة 

 اإلجراءات اتخاذ التكالیف وكذلك اإلدارة العلیا من ال یمكن لنظام إدارة 
 مستلزمات اإلنتاج أو أثناء إجراء استخدامالمصححة أثناء وعقب 

  ٠العملیات بورش الصیانة و اإلصالح نظرا لتأخر إعداد البیانات 
  :الدراسة لتطویر نظام التكالیف بالشركة محل اتجاھات: ثامنا 

،  القرارات اتخاذ تحقیق أغراض التخطیط و الرقابة و فيعلیة المطبق نتیجة لقصور نظام التكالیف الف
البد من ،  یتطلب تنفیذه استخدام أموال و إمكانیات ضخمة اقتصادیاوحیث أن نشاط النقل یعتبر نشاطا 

ولھذا فإن األمر یتطلب تطویر ھذا النظام بما یحقق ، إحكام الرقابة علیھا واستخدامھا االستخدام األمثل 
 أھم السمات المقترحة لھذا یليونتناول فیما ،  الرقابة و التخطیط ألغراض اإلدارة العلیا نصريع

  :التطویر
   :المعیاریة نظام التكالیف استخدام .١

 بموجبھا یتم والتي عملي و علمي التكالیف المحددة مقدما على أساس فيتتمثل التكالیف المعیاریة 
یتم إعداد المعاییر على مستوى كل عنصر من عناصر التكالیف مسبقا و ، مقارنة وتقییم النتائج الفعلیة 

حیث یعتبر بمثابة دلیل لإلدارة لقیاس و مراقبة تحركات ،  النشاط الخاص بالفترة القادمة فيوقبل البدء 
 عن االستغناء نظام التكالیف المعیاریة ال یعنى استخداموجدیر بالذكر أن تطبیق و ، التكالیف الفعلیة 

 صورة إجمالیة و إن كان یعتبر إجراء فيحیث أن تسجیل التكلفة الفعلیة ، ام التكالیف الفعلیة نظ
 ومن ثم فإن مبدأ معایرة ٠ لتحدید النتائج إال أنة یجب استخدام كال النظامین جنبا إلى جنب  ضروري

 التخطیطیة و الرقابة  یمكن من تحقیق األھداففأنة علیة أعتمدالتكالیف إذا ما تبناه نظام التكالیف و 
 تعتمد علیھا دراسة علمیة وتجارب التيحیث یوفر مجموعة من المعدالت و المعاییر ، المنشودة 

 االنحرافات تحقیق األھداف التخطیطیة و الرقابة ویمكن من تقییم األداء وتحدید فيمعملیة مما یساعد 



 
 

 عالء ریاض

جراءات التصحیحیة فور حدوث تلك  اإلاتخاذ سالبة مع انحرافات موجبة أم انحرافاتسواء كانت 
  ٠ االنحرافات

وذلك یجب أن یخضع أداء مراكز الخدمات اإلنتاجیة و الورش الرئیسیة و الفرعیة التابعة للفروع للرقابة  .٢
 وذلك بتطبیق مقومات نظام الموازنات ،الصیانة نظام تكالیف ورش استكمالبإدخال و تصمیم و 

 ٠لیف غیر المباشرة التخطیطیة للرقابة على عناصر التكا
والعمل على توفیر مجموعة ،  باختیار العناصر المؤھلة للعمل بإدارة و أقسام التكالیف االھتمامضرورة  .٣

 التكالیف المتمرسین على العمل خاصة بإدارات التكالیف بالفروع إلغراض تتبع وحصر محاسبيمن 
اط بشكل سریع وفى الوقت المناسب و واتجاھات تكلفة النش، وتحلیل عناصر التكالیف وكیفیة عرضھا 

العمل على تدریب المحاسبین لتعمیق مفاھیم محاسبة التكالیف خاصة فیما یتعلق بأنظمة التكالیف 
 ٠ألغراض التخطیط و الرقابة 

حیث یعتبر ذلك مقوما  اختصاصاتھا بتنظیم إدارة التكالیف وتحدید تبعیتھا ومستواھا و االھتمامضرورة  .٤
 إداريلذلك یجب أن تكون إدارة التكالیف على مستوى ،  نجاح نظام محاسبة التكالیف ھاما من مقومات

وأن یكون ھناك نظام یسمح بتعاون وانسیاب ،  الشركة كسائر اإلدارات األخرى في التنظیمي الھیكل في
 ٠البیانات من اإلدارات األخرى لتمكن إدارة التكالیف من القیام بالدور الملقى على عاتقھا 

تطلب تطویر أسالیب العمل بالشركة اقتناع اإلدارة العلیا وتفھمھا ألھمیة نظام التكالیف وأدوات التحلیل ی .٥
لھذا یجب أن تنظر اإلدارة العلیا إلى تلك النظم على أنھا أداة لخدمتھم ،  المتقدمة واستخراج النتائج الكمي

 ٠ القرارات اتخاذلتسھل لھم مھمة 
،  تحققھا التيحیث یجب إمداد إدارة التكالیف بالحاسبات اآللیة نظرا للمیزات استخدام الحاسبات اآللیة  .٦

 النظام في كثیرة نواحي القائم حیث تؤثر على المحاسبي ھذه اآلالت حلقة مكملة للنظام استخدامویعتبر 
   :ليی كتصمیم المستندات و اإلجراءات الخاصة بالمراقبة الداخلیة ومن أھم تلك المزایا ما المحاسبي
 ٠تجنب أخطاء القید والترحیل  
 أداء أعداد كبیرة من العملیات وھذا یؤدى إلى تأدیة العمل بأقل عدد ممكن من فيالسرعة  

 ٠ إدارة التكالیف فيالموظفین ومن ثم التغلب على مشكلة نقص العمالة الفنیة المتخصصة 
 یعتبر من االنحرافاتب سھولة وسرعة تحلیل البیانات حیث أن تفسیر النتائج و تحدید أسبا 

 ٠الوظائف األساسیة للمحاسبة 
   على أدوات التحلیل الكمیة المتقدمة مثل أسلوب البرمجة الخطیة وبحوث العملیات لحل مشاكل االعتماد  -٧      

  ٠            الرقابة على عناصر التكالیف 
نظام تكالیف على مستوى       كإعداد ،النوعيضرورة إعداد نظم تكالیف موحدة على مستوى النشاط  - ٨

 كما أن وجود ،التكالیفشركات نقل الركاب باألقالیم حیث یعتبر من الدعائم األساسیة نحو تطویر أنظمة 
  :یليیحقق أھدافا رئیسیة نذكر منھا ما ھذا النظام 

  ميالقوتوفیر البیانات األساسیة و األدوات التحلیلیة الالزمة للتخطیط و الرقابة على المستوى  
یساعد على تحدید ربح الشركات على أساس سلیم عن طریق وضع أسس وقواعد حساب الربح  

 ٠ محاسبة التكالیف مما یمكن من المقارنة السلیمة بین تلك الشركات باستخدام
   القومي سواء داخل الشركات أو على المستوى استخدامھاتیسیر إعداد الموازنات التخطیطیة و  

  
  
  

   
ـــــثالبحـمراجــع    :ــــــــــ

  ٢٠٠٢ – جامعة حلوان -التجارة كلیة "  محاسبة التكالیف فيدراسات متقدمة "  حسن ذكى یوسف ٠ د ،منصور محمد محمد ٠د  
  ضوء نظم تكالیف األنشطة فينموذج مقترح لقیاس تكالیف استخدام الموارد و الرقابة علیھا "  محسب ىعبدا لھاد خیري ٠د  "

  ٠ ١٩٩٥ – جامعة حلوان –  كلیة التجارة  و إدارة األعمال –لبحوث و الدراسات التجاریة المجلة العلمیة ل


