
 
 

 عالء ریاض 1

  مشاكل و أسالیب خفض التكلفة 
  

  
  :مقدمة 

تعتبر الرقابة على التكالیف من أھم جوانب نظام الرقابة الشامل فى أى منشأة صناعیة أو خدمیة أو تجاریة 
وبالتالى زیادة الربحیة و القدرة ، وذلك لما تھدف إلیة ھذه الرقابة من تخفیض لتكلفة المنتجات و الخدمات 

   ٠أة التنافسیة للمنش
 بھا من جانب االلتزامویتطلب نظام الرقابة الجید على التكالیف ضرورة وضع معاییر التكالیف مقدما و 

، العاملین فى أقسام اإلنتاج و الخدمات وفى مواقع العمل عموما ثم قیاس التكالیف الفعلیة لألداء الفعلى 
 بالنسبة لكل عنصر من عناصر التكالیف نحرافاتاالوتحدید ، ومقارنة التكالیف الفعلیة بالتكالیف المعیاریة 

   ٠فى مراكز المسئولیة المختلفة بالمنشأة 
 ومدى الحاجة إلى أجراء ٠ویتم تحلیل ھذه االنحرافات حسب أنواعھا و أسباب حدوثھا و أھمیتھا النسبیة 

اسة بعض أنظمة وسوف یتم در٠ االنحرافاتمعالجة أسباب حدوث ھذه  قرار بشأن التخاذتحلیل اضافى لھا 
    ٠التكالیف لمعرفة دورھا فى تخفیض تكلفة المنتجات و الخدمات 

  
  الباب األول

  نظام التكالیف المعیاریة
  : مقدمة 

ھى تكالیف محددة مقدما بناء على أسس علمیة بواسطة خبراء متخصصین لكى : التكالیف المعیاریة 
  رى أساسا لتحقیق الرقابة على تكالیف المنتجات و الخدمات تستخدمھا اإلدارة العلیا و المستویات اإلداریة األخ

، ولقد تزاید االھتمام بالتكالیف المعیاریة منذ وقت الكساد الكبیر الذى ساد الدول الصناعیة فى الثالثینیات 
   ٠وذلك لغرض تخفیض التكالیف ورفع الكفاءة اإلنتاجیة 

نھجیا لضبط التكلفة بشكل یساعد على توافر نظام سلیم إن نظام التكالیف المعیاریة یشكل إطارا عملیا و م
  : لحساب تكلفة اإلنتاج ووحدات النشاط بشكل تحلیلى وافى یخدم إدارة المنشأة ویفید فى 

  ٠ترشید القرارات اإلداریة  .١
 بالتكلفة السلیمة الى غیر ذلك من المزایا – المستھلك –تحقیق العدالة فى تحمیل األطراف الخارجیة  .٢

   ٠ یحققھا ذلك النظام التى
  

  :التكالیف المعیاریة وخفض التكالیف 
  

  : الھدف 
الھدف الرئیسى ھو التعرف على مفھوم خفض التكلفة وعالقة ھذا المفھوم بالتكالیف المعیاریة ورقابة التكالیف 

   ٠دة وخاصة النتشار فكرة خفض التكالیف فى مجال األعمال و أثرھا فى دراسة التكالیف من جوانب متعد
  مفھوم خفض التكالیف ١/١
   اعتبارات و حدود خفض التكالیف ١/٢
   التكالیف المعیاریة وخفض التكلفة ورقابة التكلفة ١/٣
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   :مفھوم خفض التكالیف  ١/١
  خفض التكالیف الى إمكانیة تحریك مستویات التكلفة القائمة فعال الى مستویات أقل منھا  یشیر مفھوم

  ة معاییر التكالیف وقد یكون ھذا التحریك ناتجا عن ارتفاع كفایة العمال أومن خالل التعمق فى دراس
   وھذا المفھوم لخفض التكالیف قد یشیر الى إمكانیة إنتاج نفس٠استخدام أسالیب فنیة وصناعیة متطورة 

   ٠القدر من المخرجات باستخدام مدخالت أقل 
  :مثال 

  ثم تبین إمكانیة ،  وحدات من المنتج فى الساعة ١٠ھ إنتاج نفترض أن العامل فى ظل المعاییر القائمة یمكن
  رفع الكفایة اإلنتاجیة للعامل من خالل برامج تدریب معینة بحیث ینخفض الزمن الالزم إلنتاج الوحدة الى 

   ٠ وحدات ١٠ وحدة بدال من ١٢ دقائق وبالتالى یصبح حجم المخرجات فى الساعة ٥
 مجال األعمال وفى ظل الظروف االقتصادیة التى تسود فى معظم دول وقد شاعت فكرة خفض التكالیف فى

العالم والتى تتمثل فى ارتفاع معدالت التضخم مما یشیر الى ارتفاع تكلفة اإلنتاج من ناحیة وانخفاض القوة 
ویشیر بعض الخبراء  ، قتصادىالشرائیة للمستھلكین من ناحیة أخرى حیث تسود السوق حالة من الكساد اال

والتى تشیر الى الحالة التى یكون فیھا ھناك ارتفاع " بالكساد التضخمى " لى تلك الحالة بما یعرف اقتصادیا ا
   ٠مستمر فى أسعار السلع على الرغم من وجود كساد یتمثل فى انخفاض حركة البیع و الشراء فى السوق 

خفض التكالیف وربحیة الشركة وذلك فى ولذلك بدأت الدراسات العلمیة التى تھدف الى زیادة كفایة اإلنتاج و
   ٠ظل جمیع الظروف و األحوال االقتصادیة التى یمر بھا السوق 

وقد أصبح االتجاه بین رجال الصناعة و األعمال الى زیادة الربح لیس عن طریق رفع السعر إنما خالل 
   ٠خفض التكالیف 

  : اعتبارات و حدود خفض التكالیف  ١/٢
ة خفض التكالیف لكل فرد فى المنشأة لكى یمارسھا فى حدود اختصاصاتھ مما یؤدى ال یجب أن تترك عملی

الى االبتعاد عن مفھوم الموضوعیة فى حل المشاكل و معالجتھا ألن األمر یحتاج الى أصول علمیة قد ال 
 مما یتطلب ضرورة الحاجة الى االستعانة بخبراء متخصصین فى ھذا ٠تتوافر لدى الشخص المسئول 

  ٠جالالم
ولذلك قد ینصح بضرورة وجود لجنة على مستوى عال من الخبرة و الكفاءة لفحص التكالیف من خالل 

  : الخطوات التالیة 
  ٠جمع البیانات من الواقع من خالل قوائم التكالیف وتقاریر اإلنتاج واستمارات االستقصاء  .١
  ٠نات للفترات الماضیة تحلیل علمى للبیانات التاریخیة المجمعة بإجراء مقارنة مع البیا .٢
  ٠تحدید الجوانب التى یمكن خفض تكالیفھا والتى یتبین أن ھناك إمكانیة لتحقیقھا  .٣
  ٠عرض و تقدیم االقتراحات  .٤
  ٠متابعة ما تم بشأن المقترحات  .٥

حیث تدرس ،  عند دراسة المواد و المھمات یجب دراسة سیاسة و طرق الشراء و التخزین المتبعة :مثال 
بما یخفض كمیة التالف وبالتالى من قیمة المواد ، قابة المخازن وتحقیق أفضل دورة للمواد المخزونة روسائل 

 وبالتالى یمكن النظر الى نظام خفض التكالیف كوسیلة فعالة فى سبیل ٠التى یتم تحمیلھا كمسموحات حتمیة 
   ٠زیادة البیع 
ین من دراسة اللجنة أن ھذا البند یتضخم بشكل كبیر  عند دراسة بند األجور غیر المباشرة قد یتب:مثال آخر 

   ٠وبالتالى یقترح خفض البند من خالل تحویل بعض العمالة فى القسم الى قسم آخر 
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أال تزید تكالیف الوسائل المقترحة " ومن االعتبارات الھامة عند دراسة وسائل خفض التكالیف بشكل عام 
لتوضیح ذلك قد یتبین بعد الدراسة أنة یمكن خفض تكلفة  و٠" لخفض التكالیف عن الخفض الذى یحدث 

التالف من المواد أثناء تداولھا من خالل اقتراح وسائل أسالیب ومعدات جدیدة تكون تكلفة الحصول علیھا 
   ٠مرتفعة جدا مقارنة بالخفض الذى سیحدث فى التكلفة 

  
  : التكالیف المعیاریة وخفض التكلفة ورقابة التكلفة  ١/٣
  

  :الرقابة على التكالیف :  أوال
تعتبر الرقابة على التكالیف من الوظائف األساسیة لكل مدیر مسئول عن مركز مسئولیة أیا كان النشاط إنتاجیا 

 ولھذا فمن الضرورى تصمیم نظم تكالیف تساعد ھؤالء المدیرین فى أداء الوظیفة ٠أو تسویقیا أو إداریا 
لمعیاریة ھو النظام الذى یوفر المعلومات المالئمة للرقابة على التكالیف  ویعتبر نظام التكالیف ا٠الرقابیة 

  : وذلك لألسباب التالیة 
إن الدراسات التى تسبق وضع معاییر التكالیف قد تكشف عن نواحى اإلسراف و اإلھمال التى تؤدى  .١

ھذا فإن معاییر  ل٠الى ارتفاع تكلفة المنتجات وبالتالى تخفیض الربحیة على مستوى كل منتج وقطاع 
التكلفة المبنیة على أسس علمیة سلیمة لمواصفات المنتجات ودراسات الزمن و الحركة و التشغیل 

الجید لآلالت سوف توضح التكلفة الحقیقیة والتى سوف تكون غالبا أقل من التكلفة الفعلیة قبل وضع 
یر التكالیف التى یجب أن یلتزم  أى أن نقطة البدء فى الرقابة على التكالیف ھى وضع معای٠المعاییر 

  ٠بھا العاملون فى مراكز المسئولیة 
یھتم نظام التكالیف المعیاریة بتحلیل انحرافات التكالیف حسب مسبباتھا مثل التغیرات فى أسعار  .٢

التغیرات فى تشكیلة ، التغیرات فى كمیة المنتج ، لتغیرات فى مستوى الكفاءة التشغیلیة ، المدخالت 
    ٠}  نسب المزج بین المخالت {المخالت 

وبالتالى ، إن وجود معاییر للتكالیف یتیح للمسئولین اكتشاف ھذه االنحرافات فى الوقت المناسب 
                   ٠اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة للقضاء على االنحرافات السلبیة أول بأول 

لتكالیف إذ یساعد بذلك اإلدارة فى أداء مھامھا ویعتبر تحلیل االنحرافات من أھم واجبات محاسب ا
 بعیدا –فتقاریر انحرافات التكالیف التى یعدھا المحاسب بطریقة مفھومة لإلدارة ، الرقابیة السلیمة 

 توضح نوع االنحراف و مقداره و أین حدث ومن المسئول –عن النواحى المحاسبیة الفنیة المعقدة 
 أن ھذه التقاریر عندما ترفع لإلدارة فى الوقت المناسب سوف  وال شك٠وسبب حدوثھ ، عن حدوثھ 

بما یؤدى الى ، تساعد اإلدارة على اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة قبل أن یستفحل االنحراف 
                                                                                    ٠تحسین األداء فى المستقبل 

ومن الضرورى أن یتحرى محاسب التكالیف عن األسباب الحقیقیة لحدوث االنحرافات فى أى 
بل علیة أن یتنبھ الى أن بعض االنحرافات الموجبة قد تكون سببا فى ، عنصر من عناصر التكالیف 

أو تحسن ،  فمثال قد یوجد انحراف موجب فى كمیة المواد ٠انحرافات سالبة فى عناصر أخرى 
زیادة غیر عادیة فى ولكن ذلك یكون قد تطلب ،  فى تخفیض كمیة المواد التالفة و العوادم ایجابى

الوقت الالزم لالھتمام الزائد بعملیات المناولة من جانب عمال القسم بما ینعكس على الوقت المنتج 
   ٠وبالتالى على كمیة اإلنتاج الفعلیة 
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ن محاسب التكالیف خبرة و درایة بطبیعة العملیات وتتطلب م، إن مثل ھذه المالحظات ھامة و مفیدة 
 وإذا ما تضمنت تقاریر محاسب التكالیف مثل ھذه المالحظات ٠بجانب خبرتھ المحاسبیة ، الصناعیة 

فإنھا سوف تفید اإلدارى المسئول فى اتخاذ القرار المالئم لتخفیض التكالیف فى مركز المسئولیة 
   ٠التابع لھ 

المعیاریة معلومات مفیدة لإلدارة العلیا عن اآلثار الكلیة لالنحرافات فى عناصر یوفر نظام التكالیف  .٣
وھذا یؤدى الى اھتمام اإلدارة العلیا بدراسة مسببات ھذه ، التكالیف على صافى الربح المستھدف 

االنحرافات ومحاولة عالجھا خاصة إذا كانت ھذه االنحرافات غیر خاضعة لرقابة مباشرة من 
  ٠كز المسئولیة مدیرى مرا

   :وفى رأى كاتب آخر عن تعریف اصطالح رقابة التكالیف
یشیر اصطالح رقابة التكالیف الى محاولة جعل التكالیف الفعلیة أقرب ما تكون للتكالیف المعیاریة 

 وعلى ذلك فإن الدقة فى إعداد المعاییر تعتبر خطوة أساسیة فى تحقیق مفھوم ورقابة ٠السابق إعدادھا 
ومن المعروف أنة من األھداف األساسیة للتكالیف المعیاریة ھو تحقیق الرقابة على التكلفة ، لیف التكا

وھو فى نفس الوقت ، ھو ھدف تسعى المنشاة الى تحقیقھ : المعیار { عن طریق المعاییر الموضوعة 
 إذا كان فى صالح –تھ أداة لقیاس التكلفة الفعلیة لتحدید االنحراف و دراستھ و اقتراح سبل عالجھ أو تنمی

وعلى ذلك فمفھوم رقابة التكلفة ال یھتم فقط بدراسة االنحرافات السالبة وإنما أیضا یھتم بدراسة } المنشأة 
   ٠االنحرافات الموجبة 

  
  : خفض التكالیف : ثانیا 

ل  ى مستویات أق ة ال ة الحالی ى تحریك مستویات التكلف شیر اصطالح خفض التكالیف ال زم أ، ی د یل ون وق ن تك
ستخدمة  ار { األداء الم صورة } المعی ثال لل ادال و مم ى ع ى األداء الفعل م عل ون الحك ى یك دة حت لیمة و معتم س

ور  ع األم ن واق سلیمة ع اییر ، ال دیل المع داد و تع ة و أع تم مراجع د ت ة ق ض التكلف ة خف إن دراس الى ف وبالت
   ٠باستمرار بحیث تعكس أفضل استخدام للمواد المتاحة 
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  الباب الثانى
  نظام التكالیف المستھدفة

  
  : مقدمة 

لقد ترتب على التطور في تكنولوجیا اإلنتاج و التحول في النظم اإلنتاجیة من النظم البشریة إلى النظم اآللیة ثم 
مة  ولقد ظھرت حتمیة تطویر أنظ٠إلى النظم األوتوماتیكیة أن ازدادت الحاجة إلى تطویر أنظمة التكالیف 

التكالیف كنتیجة مباشرة للعدید من االنتقادات التي وجھت إلى أنظمة التكالیف التقلیدیة و نوقشت بكثیر من 
 ولقد نتج عن االنتقادات السابقة أن ظھرت الحاجة إلى تطبیق نظام ٠اإلسھاب خالل العقدین األخیرین 

  :للتكالیف یساعد على 
 ٠التحدید الدقیق لتكلفة وحدة المنتج .١
  ٠ضا التحدید السلیم ألسعار بیع المنتجات و تحلیل ربحیتھا و أی .٢

و ، وذلك تحقیقا العتبارات التحسین و التطویر المستمر وذلك كلھ في ضوء رقم تكلفة مستھدف یحدد بدایة 
وكذلك بیان كافة المؤثرات على ھدف التحسین و ، یراعي فیھ كافة الظروف والمالبسات المحیطة بالسلعة 

وذلك بغرض تحقیق الھدف اإلستراتیجي طویل األجل من قیاس التكلفة و اتخاذ القرارات ، لمستمر التطویر ا
   ٠اإلستراتیجیة 

  : التكالیف المستھدفة نظام 
فھى ، المسموح بھا والتى تسمح بتحقیق معدل الربح المطلوب من بیع المنتج ھى عبارة عن تكالیف المنتج 

ت السوق وقد أثبتت العدید من الدراسات أن تطبیق أسلوب التكالیف تكالیف تعتمد على عوامل و متغیرا
المستھدفة یؤدى الى تحسین الموقف التنافسى للشركة و تحقیق أھداف تحسین الجودة و خفض التكلفة و 

  ٠اإلسراع بتقدیم المنتج للسوق 
  
  :التكالیف المستھدفة وخفض التكالیف  

فعبر استخدام ھذا األسلوب ال یتم ، سلوب التكالیف المستھدفة إن خفض التكالیف یمثل حجر الزاویة فى أ
االنتظار حتى یتم اإلنتاج لندخل فى برامج إدارة و خفض التكلفة ولكن یتم تخطیط التكلفة أثناء إعداد خطط 
الربحیة مع استخدام خطط تصمیم و تطویر المنتج حسب مواصفات و رغبات العمیل فى إدارة التكلفة قبل 

   ٠فى عملیات اإلنتاج الدخول 
  

  : العالقة بین التكالیف المستھدفة و خفض التكالیف 
  : مقدمة

تعتبر عملیة خفض التكلفة و الوصول بالتكلفة الجاریة لكى تتساوى مع التكلفة المستھدفة من أھم خطوات 
ات و رغبات تطبیق أسلوب التكالیف المستھدفة وذلك مع عدم اإلخالل بمواصفات المنتج أو إشباع احتیاج

   ٠فالتحدى الحقیقى ھو محاولة خفض التكلفة مع عدم المساس بمواصفات و خصائص المنتج ، العمیل 
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  : مقومات تطبیق نظام التكلفة المستھدفة 
  : یرتكز تطبیق نظام التكلفة المستھدفة على نوعین من المقومات بیانھما على النحو التالي 

  : مقومات رئیسیة: أوال
في مجموعة من المقومات الضروریة لتطبیق نظام التكلفة المستھدفة و غیاب إحداھا یعوق تطبیق وتتمثل 

  : وتضم تلك المقومات تسعة مقومات رئیسیة ھي، النظام
  ٠مصفوفة نشر وظیفة الجودة  .١
  ٠تحلیل المنافسین  .٢
  ٠ھندسة القیمة  .٣
  ٠التحلیل الوظیفي للتكلفة  .٤
  ٠جداول التكلفة  .٥
  ٠عملیات تحلیل تكلفة ال .٦
  ٠تحلیل تكلفة مكونات المنتج  .٧
  ٠التخطیط طویل األجل للمنتج و للربح  .٨
 ٠التصمیم من أجل التصنیع و التجمیع و التصمیم من أجل التكلفة  .٩

  : مقومات فرعیة: ثانیا 
 وتتمثل في مجموعة من المقومات التي ال تستخدم لتطبیق نظام التكلفة المستھدفة فحسب ولكنھا تستخدم أیضا

  ): یكتفي بذكر أثنین أو ثالثة على سبیل المثال ( في العملیات المختلفة للمنشآت الصناعیة و تتضمن اآلتي 
  ٠مقاییس الطاقات اإلنتاجیة  )١
  ٠اختبار العملیات  )٢
  ٠و الضیاع و الفقد ، تحلیالت القدرة اإلنتاجیة )٣
  ٠تصنیف الموردین  )٤
  ٠التصمیم و التصنیع بواسطة الحاسب  )٥
  ٠لیف األنشطة إدارة تكا )٦
  ٠تحلیل باریتو  )٧
  ٠تحلیل أشكال و أسباب الفشل في أداء العمل  )٨
 ٠نماذج الصنع و الشراء  )٩

   ٠تحلیل االنحدار  )١٠
  ٠تحلیل االرتباط  )١١
  ٠تحلیل صافي القیمة الحالیة  )١٢
  ٠تحلیل ارتفاع و انخفاض التكلفة  )١٣
  ٠لتمایز تحلیل ا )١٤

مقومات الرئیسیة دون الفرعیة و السبب في ذلك یرجع إلي وسوف یكتفي الباحث بالتركیز في دراستھ علي ال
كما أن عدم تطبیق ھذه ، أن ھذه المقومات الفرعیة موجودة و مطبقة بالفعل في عدد كبیر من المنشآت 

   ٠المقومات لن یؤثر جوھریا على تطبیق نظام التكلفة المستھدفة 
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  : لمقومات الرئیسیة السابق اإلشارة إلیھاوفیما یلي یقدم الباحث دراسة تحلیلیة لكل مقوم من ا

     Quality Function Deployment Matrix :مصفوفة نشر وظیفة الجودة .١
 على أنھا منھج تخطیطي یستخدم لترجمة احتیاجات ( QFD )تعرف مصفوفة نشر وظیفة الجودة " 

ة من المتطلبات التي  فمن الواضح أن ھناك مجموع٠" المستھلكین داخل المصفوفات المحددة للمنتج 
  : یشترط توافرھا في المنتج حتى یلقي قبول المستھلك وھي

  ٠أن یتصف المنتج الذي یتم تصنیعھ بأنة عملي و لھ منفعة للمستھلك  
  ٠وأن تتوافر فیھ مواصفات الجودة  
  ٠وأن یكون منخفض التكالیف  
   ٠وتقدیمھ في الوقت المناسب  

  Benchmarking :تحلیل المنافسین .٢
ھو عبارة عن البحث المستمر و تطبیق أفضل الممارسات العملیة بما یؤدى إلى التمیز عن أداء " 

  ٠" المنشأة المنافسة 
  Value Engineering :ھندسة القیمة  .٣

 بوجھ عام على أنھا طریقة أو أسلوب لتعظیم قیمة المنتج عن طریق ( VE )تعرف ھندسة القیمة " 
لداخلي للمنتج و ذلك من أجل تنفیذ أفضل البدائل المطروحة لتصمیمھ اختبار التصمیم و التركیب ا

بالشكل الذي یحوز رضاء المستھلك النھائي للمنتج كل ذلك عند أقل تكلفة ممكنة للمنتج مع عدم 
   ٠" اإلخالل بجودة المنتج 
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   Functional Cost Analysis :التحلیل الوظیفي للتكلفة  .٤
 على أنة أحد األسالیب الفنیة إلدارة التكلفة و التي یتم ( FCA )حلیل الوظیفي للتكلفة یعرف الت" 

استخدامھا بغرض الوصول إلى التكلفة المستھدفة وذلك بالتركیز على تكالیف مكونات المنتج الذي یتم 
   ٠" إنتاجھ أو الخدمة التي یتم تقدیمھا من منظور أنھا وظیفة ولیست تكلفة بحتة 

 التحلیل الوظیفي للتكلفة على تحلیل التكلفة المستھدفة للمنتج إلى وظائف ھذا المنتج ثم بعد ذلك ویركز
التالي و الخاص بتحلیل وظائف تكلفة  ) ٨ / ٤( إلى مكونات المنتج كما ھو موضح بالشكل رقم 

  : سیارة
    

  
للتكلفة بالفصل بین الوظائف الضروریة و الوظائف غیر الضروریة وعالوة على ذلك یقوم التحلیل الوظیفي 

للمنتج ثم بعد ذلك یقوم بتحدید ما إذا كانت الوظائف الضروریة یتم تنفیذھا بالمستوي المالئم الذي یجب أن 
 لذلك یتبلور الھدف من إجراء التحلیل الوظیفي للتكلفة في تحسین مستوي أداء الوظائف ٠تؤدي بھ أم ال 

خاصة بالمنتج أو الخدمة حتى یصل إلى أن تكون كل الوظائف الحالیة الموجودة بالمنتج ضروریة وتؤدى ال
   ٠بالمستوي المالئم 

وجدیر بالذكر أن التحلیل الوظیفي للتكلفة یھدف بالدرجة األولى إلى تحسین ربحیة المنشأة ولتحقیق ذلك فھو 
 عن طریق إضافة وظائف جدیدة للمنتج قد یترتب علیھا یقوم على خفض التكلفة وأیضا تحسین أداء المنتج

وبالتالي زیادة ربحیة المنشأة من أجل ، ارتفاع تكلفة المنتج ولكنھا في النھایة تؤدى إلى زیادة حجم مبیعاتھ 
( ذلك یتم االستعانة بفریق للتحلیل الوظیفي والذي یشكل من أعضاء یمثلون األقسام المختلفة للمنشأة    

حیث یعمل ھذا الفریق على ) و التسویق ، و التصمیم ، و الھندسة ، والمشتریات ، و اإلنتاج ، ة المحاسب
  ٠مع عدم اإلخالل بالجودة % ٢٠تحقیق أھداف معینة منھا على سبیل المثال خفض وزن المنتج بنسبة 

   Cost Tables :جداول التكلفة  .٥
 فجداول ٠یم تكلفة المنتجات الحالیة و الجدیدة یمكن تعریف جداول التكلفة على أنھا أداة لقیاس وتقی

التكلفة باإلضافة إلى كونھا أداة تستخدم لتقدیر تكلفة منتجات المنشأة بطریقة تتسم بالدقة و السرعة كما 
تستخدم أیضا في تقییم كافة البدائل المختلفة و المقترحة لتعدیل وتطویر المنتجات الحالیة و الجدیدة 

   ٠ ( FAC ) و التحلیل الوظیفي للتكلفة ( VE )   من أسلوب ھندسة القیمة وذلك عند تطبیق كال
وجداول التكلفة ینظر إلیھا على أنھا عبارة عن قواعد بیانات تمد المنشأة بالمعلومات التفصیلیة عن 

و األجزاء المشتراة من ، تكلفة المنتج حیث تحتوي على معلومات عن تكلفة كل من المواد الخام
   ٠و التكالیف غیر المباشرة األخرى       ،  وتكالیف العملیات اإلنتاجیة،الخارج

 وظائف المنتج:
  ٠الموتور 

  ٠قوة السیارة 
  ٠الشاسیھ 

  ٠اإللكترونیات 

 متطلبات المستھلك:
  ٠الراحة في القیادة 

  ٠األمان 
٠استھالك جید للوقود   

  ٠مقاعد مریحة 
  ٠صیانة قلیلة 

 المكونات:
  ٠الصمامات 

  ٠المكابس 
  ٠اإلكصدامات 

  ٠المحاور 
 الفرامل

 التكلفة المستھدفة
 للمتطلبات

 وظائف المنتج:
  ٠الموتور 

  ٠قوة السیارة 

 التكلفة المستھدفة
 للمكونات
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  Process Costing Analysis :تحلیل تكلفة العملیات .٦
ن  ة م ل عملی ة لك ات التكلف د محرك صر و تحدی ة بغرض ح ات اإلنتاجی ویقصد بھا تحلیل تكالیف العملی

ات العملیات اإلنتاجیة بما یفید في تقدیم معلومات إلدارة  دیل العملی د من أو تع ي الح ساعدھا ف شأة ت المن
   ٠التي ال تضیف قیمة 

 Component Cost Analysis :تحلیل تكلفة مكونات المنتج  .٧
یمثل تحلیل تكلفة مكونات المنتج أداة ضروریة و ھامة وخاصة في الصناعات التجمیعیة و التي 

تحلیل تكلفة مكونات المنتج في األغراض یتكون فیھا المنتج من مئات األجزاء وتتمثل أغراض إجراء 
  : الثالثة التالیة

  ٠سھولة حساب تكلفة مكونات المنتج  
بمعنى ھل إذا ما تم خفض تكلفة أحد ( تفھم العالقات بین تكلفة مكونات المنتج بعضھا البعض  

  ٠) مكونات المنتج ھل ینعكس ذلك على ارتفاع تكلفة مكون أخر أم ال 
  ٠دام أي مكون یمكن وصفة بأنة غیر ضروري داخل المنتج التأكد من عدم استخ 

  Multiyear Product and Profit Planning :التخطیط طویل األجل للمنتج و الربح  .٨
حیث یتم االستعانة بالتخطیط طویل األجل للمنتج و الربح للحصول على معلومات متكاملة عن 

    المنتجات للمنشأة خالل فترة تمتد من)  مزیج (اإلیرادات و المصروفات وحجم االستثمار لتشكیلة 
وخطط ، ویساعد ذلك في التنبؤ بنتائج المنتج ،  سنوات و تختلف تلك الفترة باختالف الصناعة ٧ – ٣

           ٠وتصرفات المنافسین وذلك خالل دورة حیاة كل منتج من مزیج منتجات المنشأة ، االستثمار 
  Design for Manufacturing and Assembly :لتجمیع التصمیم من أجل التصنیع و ا .٩

إن مفھوم التصمیم من أجل التصنیع و التجمیع یشیر إلى تلك العملیات الھندسیة التي تتم على التصمیم 
وعملیات التصنیع ، و األجزاء ، المحدد للمنتج من أجل تعظیم العالقة اإلرتباطیة بین المواد الخام 

وتخفیض الوقت الالزم لطرح المنتج باألسواق ، وزیادة الجودة ، لتكلفة وذلك بھدف تحقیق خفض ا
، وتحقق تلك األھداف عن طریق جعل المنتج سھل التصنیع و التجمیع وكذلك تخفیض عدد أجزاءه 

وتعتبر شركات إنتاج الحریر الیابانیة ھي أولي الشركات التي طبقت أسلوب التصمیم من أجل 
  :  و الذي تنفذه على أربع خطوات متتالیة ھي ( DFMA)التصنیع و التجمیع 

  ٠قیام المصممین باختیار أجزاء المنتج وخطوات تجمیع تلك األجزاء  
  ٠تقییم درجة سھولة تجمیع األجزاء و الوقت الالزم لتجمیعھا  
  ٠خفض عدد األجزاء أو جعل عملیة التجمیع أكثر سھولة  
  ٠لھ مراجعة التصمیم الھندسي للمنتج بغرض تعدی 
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 ترشید التكالیف
 ضرورة التفریق بین التكالیف الجیدة والتكالیف السیئة

 
الشيء الوحید الذي ال یمكن تجاوزه في التخطیط للنمو االقتصادي ھو تحري أكثر الطرق فعالیة لتمویل ھذا 

 یجب أن تكون الشركات التي ترغب في التوسع جادة في مساعیھا نحو إیجاد طرق لتحریر التكالیف ،النمو
  ٠ ورأس المال مع إعادة استثمارھا مستغلة أفضل الفرص الممكنة لتحقیق ذلك

 فالتحدي ال یقتصر على تخفیض التكالیف بل یتعداھا إلى ضمان إخراج المنافسین من حقل االستثمار في 
  ٠ التوسععملیة 

   : من ھنا تم وضع أربعة مبادئ لتحقیق ھذا التماشي
٠استخدام أھداف طموحة للمبیعات   ١(  

٠ ًأھداف محددة خصیصا لتخفیض التكالیف) ٢  
  ٠ تخفیض تكالیف انتقائي) ٣
  ٠ مقدرات تنظیمیة متطورة) ٤

  مشاكل برامج تخفیض التكالیف :
ًامج خفض التكالیف جزءا ال یتجزأ من حیاة التنظیم أو الشركة في الثمانینات من القرن الماضي أصبحت بر

 عن خلق ئولة عن خلق األبطال كما أنھا مسةلئوج كھذه ھي المسكانت برام. في بحثھا عن المزید من األرباح
وبالرغم من أن خفض التكالیف یقود إلى مكتسبات مؤقتة من حیث الفاعلیة، ). حسب منظورك(األوغاد 

ًعد الشركات في تحقیق أھداف الدخل المنشودة، فإنھا نادرا ما تقود إلى تطویر الوضع ویمكن أن یسا
   :ولھذا ثالثة أسباب.التنافسي

مبادرات تخفیض التكلفة طریقة مثلى في تعزیز األرباح على المدى القصیر، ولكنھا قد تستنزف الجھود ) ١
موذج المتبع في برامج تخفیض الكلفة إما بشكل شد ًغالبا ما یظھر الن. ًفي التطویر التنافسي األطول أمدا

الحزام في األوقات الصعبة، أو أنھ یأتي كجزء من خطة التخفیض، وفي كال الحالتین یكون الدافع األول ھو 
  ٠ زیادة الحد األدنى من األرباح أو حمایتھ

 ذات بعد واحد، وتطبق لتحقیق وبالرغم من أھمیة برامج خفض التكالیف، إال أنھا تبقى بشكلھا المنفرد طریقة
ًنادرا ما تساھم ھذه البرامج في تقویة وتطویر منتج الشركة أو الخدمات . فائدة تنافسیة على المدى القصیر

المقدمة في الوقت الذي تتجھ فیھ األرباح مباشرة نحو الحد األدنى من األرباح أو یأخذھا الزبائن والمستھلكون 
    ٠ على شكل أسعار مخفضة

ًمن حیث أنھا تتناول ھدفا واحدا وتطبق مقاییس ". مقسم الكعكة"معظم برامج تخفیض التكالیف أشبھ بـ ) ٢ ً
عندما یصل األمر إلى إدارة التكالیف، تظھر أكثر المشاكل . تخفیض التكلفة عبر مختلف أعمال الشركة 

   ٠ ًشیوعا وھي فقدان أمور ھامة مقابل التخلص من عبء زائد
فض التكالیف، والظھور بمظھر المنافس القوي، تفقد الشركة مقدرات مفصلیة وھامة، وھذا في محاولة خ
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   ٠ ًواقعیا یسفر في النھایة عن انخفاض في مستوى القدرة التنافسیة
والتكالیف " تلك التي تساھم في المصالح الربحیة ، –" التكالیف الجیدة" یكمن التحدي ھنا في التفریق بین 

من " التكالیف السیئة"تختلف . التي یمكن أن تحذف دون أن تنقص من على المصالح الربحیة، تلك "السیئة
٠ حیث الطبیعة والمستوى من عمل آلخر وذلك حسب اإلستراتیجیة المتبعة  

حتى بعد . یتم التعامل مع برامج تخفیض التكلفة على أنھا مشاریع محدودة أكثر من كونھا عملیات مستمرة) ٣
التكلفة الناجحة، فإن النتیجة التي تصل إلیھا العدید من الشركات ھي إما صعود المنافسین أو حمالت تخفیض 

  ٠ ًعودة التكالیف إلى االرتفاع من جدید، ولو أن ھذا غالبا ما یحدث في مساحات مختلفة
ایة من جدید، إن أیة فائدة تنافسیة یتم اكتسابھا بشكل مؤقت ال تلبث أن تتآكل لتعود الشركة إلى نقطة البد

ًوتواجھ مشھدا آخرا من التقلص الحجمي المؤلم  في محاولة للتخفیف من الضغط المستمر الذي یمارسھ (ً
   ٠ ) الزبائن والمستھلكون للحصول على أكبر قدر ممكن من الفائدة

جیة خفض لذلك كان تطبیق إدارة نفقات مستمرة ومتطورة بإحكام في التنظیم ال یقل أھمیة عن تطبیق إستراتی
ًنفقات صارمة، مع فارق أن الفائدة التي تجنیھا الشركة أو التنظیم من األولى دائمة، وتضع في النھایة حدا 

٠ للحاجة إلى مبادرات الفعالیة المتكررة   
 المبادئ األربعة لتماشي إدارة النفقات مع تطور الخط األعلى :

لنفقات أتینا على أربعة مبادئ رئیسیة لمحاذاة إدارة من خالل عملنا مع عدد من الشركات في مواضیع إدارة ا
  : التكالیف مع نمو أو تطور الحد األعلى من األرباح

المبدأ األول: استخدام أھداف طموحة للمبیعات وأھداف تحسین الدخل لاللتزام بالنمو المعتمد على إدارة 
٠ في الدراسةتم اتخاذ شركة إنتاج بضائع استھالكیة كنموذج . النفقات وتحفیزه  

تطوره معظم الشركات ال ترى أن إدارة النفقات مرتبطة بإستراتیجیة الشركة، وبالتالي بنمو أي جانب منھا أو 
٠  ما كان علیھ الحال في شركة إنتاج المستھلكاتھذا  

ًففي حین كان نمو الدخل التاریخي ثابتا في الشركة، كان نمو المبیعات متواضعا في أحسن أحوالھ، وكا نت ً
٠ خطوة التغییر في األداء مطلوبة في كال المساحتین  

ًھنا أعلنت اإلدارة العلیا أھدافا صعبة للحد األدنى و الحد األعلى من األرباح محاولة لدفع الشركة لتفھم الحاجة 
ب خل بالحجم المرغودًلن یكون العمل قادرا على تحقیق نمو . إلى التزام طریقة أخرى مختلفة لتخفیض التكلفة

٠ فیھ إال من خالل خفض التكلفة وزیادة المبیعات، وبالتالي إقحام الحاجة إلى الربط بین االثنین  
أظھر تفحص دقیق لوحدة أعمال ھامة أن االعتماد على قاعدة تكالیف أساسیة مرتفعة كان یحد من كمیة 

٠ التمویل التي یمكن استثمارھا في النمو  
عالیة قادرین على تحقیق مستویات من الربحیة مماثلة أو أعلى، في حین كان المنافسون بقواعد تكلفة أكثر ف

صورة مشابھة ظھرت في . خرجت الشركة من حقل االستثمار في بعض المجاالت مثل التسویق واالبتكار
 بالمقارنة مع المنافسین، وتكالیف أعلى بشكل -  ومستمر في االنخفاض -  مستوى منخفض في النمو –الشركة 
ًوفي حین بدا ظاھریا أن الحد األدنى من األرباح مستمر في خط سیره ، فإن الطریقة التي كان . ملحوظ 

ًیُكتسب بھا كانت تحد من نمو الحد األعلى من األرباح ، ویمكن أن تسبب تآكال في األعمال مع مرور الوقت  
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ًنسبیا، لم یكن فھم ما یعانیھ العمل من أزمة تكلفة في ھذه المساحات أمرا ج ًدیدا، مع ذلك، فإن الضرورة الملحة ً
واإلجماع على توضیح الوضع لم یظھر حتى تم تحدید أھداف مبیعات ودخل عالیة المستوى، ثم ما لبثت أن 
أدركت اإلدارة أنھ لتحقیق تلك األھداف، ال بد من توضیح سلبیات النمو؛ یجب زیادة بعض التكالیف على أن 

 النتیجة النھائیة إیجاد برنامج عالمي لتخفیض النفقات یطبق عل كانت. تمول من مدخرات مساحات أخرى
  ٠ المجموعة ویقوم علیھ فریق من قادة المستوى األعلى

 

   :موبایلي تسعى لتخفیض التكالیف بتعھید التشغیل

إحدى ثالث شركات مشغلة للھاتف النقال في المملكة، یوم أمس " موبایلي"أعلنت شركة اتحاد االتصاالت 
 لوسنت و اریكسون - ین أنھا سلمت كامل إدارة الخدمات التشغیلیة لشبكتھا إلى ثالث شركات ھي الكاتیلاالثن

  .وھواوي

وقالت شركة موبایلي التي یتم تداول أسھمھا في سوق األسھم السعودیة، في بیانھا الصادر یوم أمس االثنین أن 
 بشكل كبیر في خفض التكالیف التشغیلیة للشركة ھذه االتفاقیة التي تم توقیعھا مع الشركات الثالث ستساھم

  . في المائة٢٠بنسبة قد تزید على 
إدارة خدمات (وقال خالد الكاف العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لموبایلي، في البیان الصحفي أن مبدأ 

  .نسیساھم بشكل كبیر في تخفیض التكالیف وإعطاء فرصة أكبر للتركیز على خدمة المشتركی) الشبكة
وتقول موبایلي أن ھذه ھي المرة األولى على مستوى المنطقة العربیة التي یتم فیھا تسلیم كامل شبكة ھاتف 

ولم تفصح موبایلي عن قیمة ھذه االتفاقیة والتي ستسمر . نقال إلى شركات خارجیة لتشغیلھا وإدارتھا بالكامل
   ٠ ٢٠٠٨ فبرایر ٢٦لمدة ثالث سنوات بدءا من تاریخ 

الشركات الثالث بموجب االتفاقیة بإدارة و تشغیل وصیانة شبكة الجیل الثاني والثالث والثالث وستقوم 
  .والنصف لموبایلي في كافة أنحاء المملكة

وتشمل االتفاقیة الخاصة بموبایلي بما في ذلك إدارة قطع الغیار، إضافة إلى إدارة خدمات القیمة المضافة 
، مما یساھم في تخفیض التكالیف ضمن معاییر تحددھا موبایلي لضمان وتطویر أداء الشبكة وإدارة الجودة

  . أفضل درجات الجودة العالمیة
وأوضحت موبایلي أنھا ستقوم بتقسیم مناطق التغطیة التابعة لھا حول المملكة بین الشركات الثالث على أن 

  . تالي للمشتركینتتولى كل شركة مسئولیة تشغیل منطقة معینة لتقدیم أداء أفضل للشبكة وبال
وتشھد سوق االتصاالت السعودیة منافسة شرسة حالیة بین شركة االتصاالت السعودیة وشركة موبایلي للظفر 

ًالسعودیة والتي فازت حدیثا بالرخصة الثالثة لتشغیل " زین"بأكبر قدر من الزبائن قبل انطالق خدمة شركة 
  .شبكة الھاتف النقال

األمریكیة من أجل تنفیذ وإدارة " موتوروال"االت قد وقعت اتفاقیة مع شركة لالتص" زین السعودیة"وكانت 
  .ملیار لایر١.٢٥٦وصیانة شبكة اتصاالت الجیل الثاني والثالث للشركة في المملكة بقیمة تزید عن 

، ٢٠٠٨التي تخطط إلى البدء بتشغیل خدمتھا خالل النصف األول من العام الجاري " زین السعودیة"وتعتزم 
  ٠  بالمائة من سكان المملكة٥٣ مدینة سعودیة في الیوم األول من انطالقھا، مستھدفة نحو ٣٤غطیة ت
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  الباب الثالث

 Abc ةنشطساس األأنظام التكالیف على 

كان من نتائجھ ان  إن التطور الذي یتسم بھ عالمنا المعاصر فى شتى المجاالت االقتصادیة والخدمیة والذي
التقدم الفني والتكنولوجي فى وسائل  ى ذات االنتاج الواسع والمتنوع بما یتناسب معأنشئت الصناعات الكبر

التكالیف وبروز أھمیتھ الكبرى فى توفیر البیانات التفصیلیة  االنتاج المختلفة مصاحبة بالضرورة استقالل علم
  . نةإلدارة ھذه المشروعات لمساعدتھا فى التخطیط بأقصى كفاءة ممك والمعلومات الفوریة

 فى المشروعات المختلفة تعلق اآلمال الكبیرة على نظم التكالیف فى إحكام عملیة قیاس وأصبحت اإلدارة
من تقدیم  التكلفة والرقابة علیھا حتى یمكن الحد من اإلسراف والضیاع وحتى تتمكن تلك المشروعات

الممكنة مع تحقیق العائد المناسب  یفالمنتجات ذات الجودة العالیة والصمود أمام المنافسة وذلك بأقل التكال
 . الذى یدفعھا الى االستمرار والتطور

بالتبعیة على نظم  العالم فى اآلونة األخیرة ثورة كبیرة فى وسائل وسیاسات ونظم االنتاج مما اثر وشھد
ومتطورة توافق مما أدى الى بزوغ نظم حدیثة  فلم تعد نظم التكالیف التقلیدیة مسایرة لتكلك الثورة. التكالیف 

  ٠  ھذا التطور التكنولوجي
تعتمد على الربط بین  محاسبة التكلفة عن النشاط یرتكز نظام التكالیف على أساس األنشطة على فكرة أساسیة

 .ُبین تكالیف األنشطة وبین المنتج النھائي ثم الربط، الموارد المستخدمة واألنشطة التي تستخدم ھذه الموارد
القرن العشرین خضع علم المحاسبة وخاصة محاسبة التكالیف لتغیرات  قدین األخیرین منحیث أنھ خالل الع

في عصر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي استدعت تكوین نظریة محاسبیة  جذریة نتیجة الدخول
 .الظروف المتغیرة تناسب تلك

فلقد نشأت محاسبة ، رة التكلفةإدا فخالل الخمس عشرة سنة األخیرة حدثت ثورة في تطبیقات وممارسات
َّالتكالیف المعیاریة التقلیدیة التي استمرت منذ بدایة القرن  تكالیف األنشطة في الثمانینیات كبدیل ألنشطة

، التكلفة وقد تكاملت محاسبة تكالیف األنشطة مع التقنیات األخرى إلدارة. تغییرات جوھریة العشرین دون أیة
 :مثل

 Kaizen Costing تطویر المستمرتكلفة التحسین وال - ١
 Target Costing المستھدفة التكلفة - ٢
 .تخفیض التكلفة من خالل سلسلة القیمة - ٣
 Zero Defect إستراتیجیة اإلنتاج بدون عیوب - ٤
 Just In Time المناسب نظام الشراء واإلنتاج في الوقت - ٥
َتكالیف دورة حیاة المنتج - ٦ ُ. 
    .الشاملة تكلفة الجودة - ٧
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 : مزایا استخدام اساس التكلفة على االنشطة
توفیر معلومات تتصف بالدقة عن الكیفیة التى تستخدم بھا الموارد  یعمل نظام التكالیف باألنشطة على

 المختلفة ومن خالل دقة ھذه المعلومات تتحقق مجموعة من المزایا یمكن تلخیصھا فى المرتبطة باألنشطة
  : النقاط التالیة

عنھا فى شكل تكلفة وفى تحدید مجاالت الوفر  ر المؤشرات التى تساعد على تحدید أھمیة األنشطة معبراتوفی
اإلدارة من اتخاذ القرارات المرتبطة بتخصیص الموارد طبقا ألھداف  او اإلسراف في ھذه التكلفة ویمكن ذلك

 . كل نشاط
ویساعد . المتاحة لھم   تجاه أسالیب استخدام المواردعالقة التكالیف باألفراد وبالتالي تقییم مسؤولیاتھم تحدید

وقد تستخدم مسببات او موجھات . األداء  ذلك اإلدارة على توجیھ أسلوب الرقابة لتحقیق ھدف الكفایة فى
النشاط من خالل زیادة أعداد أو أحجام ھذه الموجھات كعدد دورات  التكلفة كأدوات لتحفیز المسئولین لزیادة

تكلفة استخدام  مما قد ینتج عنھ زیادة في اإلیرادات تفوق الزیادة فى. األوامر المسلمة للعمالء  دداالنتاج او ع
 . الموارد المتاحة

فعاال لتقییم األداء على اساس القیمة المضافة او المساھمة  یعتبر مدخل التكالیف على اساس االنشطة مدخال
  . لى جدوى كل نشاطوبالتالي التعرف ع. لإلدارة  التى تحقق االنشطة

بالتكالیف ومن ثم إلغاء األنشطة عدیمة المنفعة مما یتیح لإلدارة فرصة إعادة  تحدید األنشطة األكثر ارتباطا
  .الموارد بصورة أفضل توزیع

النظام اإلدارة على فھم أفضل للطریقة التي یتم  تحدید المزیج االمثل للمنتجات والعمالء، حیث یساعد ھذا
المدیرون االستفادة من ھذا الفھم في زیادة الربحیة من خالل التخلص من  باح بھا، وبالتالي یستطیعتولید األر
ان إتباع  والعمالء األقل ربحیة، أو إعادة النظر في المزیج الحالي إلى مزیج أكثر ربحیة، حیث المنتجات

عنھا بیع المنتج بأقل من  ینجمسوف یقلل من احتمالیة إتباع استراتیجیات تشغیلیة أو تسویقیة  ABC نظام
  .التكلفة المحسوبة على أساسھ

بفاعلیة وبصورة أدق، وتحدید مواطن اإلسراف، وكذلك یمثل آلیة للرقابة على  یعمل على قیاس األداء
التكلفة، وكذلك  وإدارتھا على المدى الطویل أیضا، ویتم ذلك من خالل تركیز اإلدارة على مسببات التكالیف
  .ًوتقییم األداء، كما ذكرنا سابقا لنظام یساھم في إدارة التكلفة، إعداد الموازنات، الرقابةفان ھذا ا

  .المنتجة أو السلعة المقدمة توفیر بیانات تكلفة أكثر دقة ومالئمة للوحدة
 التجارب إلى أن السبب الرئیسي لتبني ھذه الشركات نظام زیادة القدرة التنافسیة للشركة، حیث أشارت بعض

عجز أنظمة التكالیف التقلیدیة عن توفیر بیانات تكلفة دقیقة ومالئمة تمكن  التكلفة على أساس األنشطة ھو
النظام من  قیاس نجاح البرامج التطویریة لدیھا، ولتوضیح وتأكید الفوائد التي تنجم عن تطبیق ھذا الشركة من

الطلب على استخدام الموارد ولیس  موذجا لقیاسالناحیة التطبیقیة وكذلك یعتبر نظام التكلفة حسب األنشطة ن
قیاس مقدار ما استخدم من موارد على مستوى المنشأة  نموذجا لقیاس اإلنفاق، حیث أن ھذا النظام یحاول

نشاط فرعي ورئیسي داخل المنشأة، إال أنھ بالنسبة لبعض العناصر مثل  ككل، وتجزئة ذلك على مستوى كل
علیھ، بینما ال   ارتباطا كامال وكلیا فیما بین الطلب على المورد وبین اإلنفاقالمباشرة، فإن ھناك الموارد

اإلنفاق على التكلفة الثابتة، حیث  یتحقق مثل ھذا في عناصر إنفاق أخرى مثل األجور غیر المباشرة وعناصر
نفاق على عنصر على المواد المباشرة یتبعھ زیادة في اإل یالحظ أنھ نتیجة زیادة حجم اإلنتاج یزید الطلب

 زیادة حجم اإلنتاج تؤدي إلى زیادة الطلب على الموارد الثابتة، مما ال یترتب علیھ في المواد المباشرة، إال أن
  .األجل القصیر زیادة في اإلنفاق على تلك الموارد بل زیادة في درجة استغاللھا غالبا
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إلنتاج منتج معین، كما یقوم  د الكلیة الالزمةوفي ھذا الشأن یحاول نظام التكلفة حسب األنشطة قیاس الموار
المستقبلي، وھذا یوضح أنھ في األجل الطویل، غالبا ما یتجھ  بالتنبؤ باستخدام الموارد المتوقعة للتنبؤ باإلنفاق

 التغییر مع تغییر استخدام الموارد، األمر الذي ال ینطبق في األجل القصیر، ولذلك فإن عناصر اإلنفاق إلى
  .األجل القصیر  في حجم اإلنتاج یعتبر أحد عناصر التغییر في استخدام بعض عناصر الموارد فيالتغییر

 سلسلة القیمة :

ًعادة كل . ھي سلسلة النشاطات التي تساھم في قیمة المنتج أكثر من تكلفتھ) value chain(سلسلة القیمة 
 Research, Development و الھندسة المنتجات تمر من خالل سلسة القیمة التي تبدأ بالبحث و التطویر

and Engineering Cycle و تنتقل إلى التصنیع Manufacturing Cycle ثم تنتقل إلى الزبون أو یتم 
 Post-Sale Services and Disposal Cycleالتخلص منھا 

ة جمیع  و ھي عملیة إدارTotal-Life-Cycle Costingبمرور المنتجات في ھذه السلسة ینشأ مایسمى بـ 
  .التكالیف المتعلقة بسلسة القیمة

قد ترغب بعض الشركات باالنفاق على مرحلة التصمیم أكثر و ذلك لتخفیض التكالیف في المراحل التالیة 
  .، ثم تقرر فیما بعد كیفیة تخفیض تكالیف التصمیم ھذه)التصنیع و خدمات مابعد البیع(

   Target Costing المستھدفة التكلفة

لتخفیض التكلفة في مرحلة التصنیع إلى ) التصمیم( لتخطیط التكلفة خالل المرحلة األولى و ھي طریقة
، و بالتالي لیس تخفیض التكلفة خالل مرحلة التصنیع )Targeted Levels(المستویات المطلوبة من التكلفة 

  و إنما في مرحلة التخطیط و التصمیم

 و إنما فقط Target Costال تسعى إلى تكلفة محددة  (Traditional Costingأمریكیة : و ھنا طریقتان
  Target Costingو یابانیة ) تخفیض التكلفة

   :نقاط االختالف

 بیست حدث وحید مستقل و إنما یتكرر Target Costing في الـ Market Research أبحاث السوق - ١
  .باستمرار خالل العملیة كاملة

 Productionمن الوقت في مرحلة تحدید المنتج و تصمیمھ  یُنفق الكثیر Target Costing في الـ - ٢
Specification and Design  

 كھدف أساسي في تخفیض التكلفة خالل Total-Life-Cycle تستخدم مبدأ الـ Target Costing الـ - ٣
یل و صیانة عمر المنتج الكلي، و بالتالي ال یتم اعتبار التكالیف حتى البیع فقط و إنما یتم إدخال تكالیف تشغ

  .المنتج و التخلص منھ فیما بعد
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 و ھو فریق یتكون من أعضاء Cross-Functional Team یوجد مایسمى بـ Target Cost في الـ - ٤
  داخل الشركة أو المنظمة و خارجھا لإلشراف على كامل العملیة

ً یلعب الموردون دورا ھاما في الـ - ٥ ًTarget Costingر ما تحتاج إلى تخفیض  بحیث إذا كانت تكلفة عنص
 و ھي Value Engineering Processو ھنا یظھر مصطلح . قد یستطیع الموردون تخفیض ھذه التكلفة

عملیة فحص عناصر المنتج لتحدید فیما إذا كان باإلمكان تخفیض التكلفة لھذه العناصر و لكن مع المحافظة 
  )maintaining functionality and performance(على نفس مواصفات و فعالیة المنتج 

  :Target Costingو لكن عیوب الـ 

 صراعات قد تحدث بین اإلطراف القائمة على عملیة تحدید التكلفة المطلوبة بما في ذلك الموردون أو - ١
  الزبائن

   ضغط على العمال و الموظفین في الشركات التي تستخدم ھذه الطریقة- ٢

   الوقت الطویل- ٣

  : Kaizen Costing ویر المستمرتكلفة التحسین والتط

 من حیث فكرة تخفیض التكلفة، ماعدا أنھ یركز على تخفیض Target Costingنظام تكالیف مشابھ للـ 
 ھي كلمة یابانیة تعني تحسین عملیة ما بكمیات صغیرة و لكن متزایدة Kaizenو . التكلفة في مرحلة التصنیع

 یختلف عن النظام التقلیدي Kaizen Costing نظام الـ و بالتالي فإن. ًبدال من تحسین كبیر مفاجئ
Traditional Costing من حیث أن األخیر یسعى إلى تحقیق معاییر التكلفة مع تجنب االنحرافات غیر 

 cost reduction( یسعى إلى تخفیض التكلفة المطلوب Kaizen Costingالمرغوب فیھا، في حین أن 
targets (و ھكذا فإن تحلیل االنحرافات في نظام التكالیف التقلیدي یتم من خالل . رارالذي یتم تخفیضھ باستم

 یتم من خالل مقارنة التكلفة Kaizenمقارنة التكالیف الفعلیة مع المعیاریة، في حین أن تحلیل االنحرافات في 
  .)Actual Cost-Reduction Amounts( مع كمیات تخفیض التكلفة الفعلیة Target Costالمطلوبة 

 تتمثل في أنھ لیس المدراء و خبراء التصمیم من یحدد أفضل طریقة لعمل Kaizenو نقطة اختالف أخرى في 
العمال و سیر العملیات، بل إن العمال الرتباطھم بعقلیة اإلنتاج ھم أقدر على تحدید ذلك، و یجب أن یتم منحھم 

ما تم انتقاده في أنھ یزید الضغط على العمال و ھذا م. الصالحیات و المسؤولیات للمساھمة في تخفیض التكلفة
ًیحملھم عبئا إضافیا( ً(  

Benchmarking  

، و یقصد بھا عملیة دراسة و تبني benchmarkingھنا نقطة قد تخص ھذا الموضوع بشكل عام و ھي الـ 
و األداء األخرى لتحسین االنجاز ) الشركات(الممارسات األفضل من بین الممارسات التي تتبعھا المنظمات 
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و ھذا أقل تكلفة و أوفر في الوقت و یجنب األخطاء التي وقعت فیھا تلك الشركات أو . في الشركة نفسھا
    ٠ طریقة اخترعھا اآلخرون و جربوھا المنظمات، و بالتالي عدم اختراع

  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مراجــع البحــــــــــــــــث
  ٠ ١٩٨٦  –  جامعة االسكندریة –  كلیة تجارة –"  رقابة التكالیف فى المشروعات الصناعیة قیاس و"  على أحمد أبوالحسن ٠د     
  ٢٠٠٦ – جامعة القاھرة –كلیة تجارة " التكالیف المعیاریة ومحاسبة التكلفة على أساس النشاط "  طارق حسنین – سعید ضو –احمد السباعى ٠د  
  ٠ ٢٠٠٢الیف ؛ یسرى أمین سامي ؛ دراسات في نظم التك ٠د 

  ٠ ١٩٩٩عبد الرحمن محمود علیان ؛ نظم محاسبة التكالیف  ٠د  
  ٠ ٢٠٠١ –رسالة ماجستیر " قیاس التكلفة المستھدفة ألغراض اإلدارة الشاملة للتكالیف "  عمرو محمد سعید  ٠د  
  ٠ جامعة القاھرة – كلیة تجارة –" التكالیف المعیاریة " محمد توفیق بلبع . د                                                    
  


