
 
 

 عالء ریاض 1

  نتاجیةاإلنظام التكالیف فى القطاعات 
  

  
  

  : مقومات تطبیق نظام التكلفة المستھدفة
  :مقدمة 

ي وجي المستمر ف را للتطور التكنول ي  مًنظ وب الت صناعة والعی ال ال ج
ي رت ف ة ظھ الیف التقلیدی م التك ة  نظ م حدیث ور نظ ى ظھ ك إل أدى ذل

الیف المستھدفة ونظام ال ،  ABCللتكالیف مثل نظام تكالیف األنشطة تك
الیف المنتجات  سلیم لتك اس ال تم القی ى ی ا من أھداف ، وذلك حت وغیرھ

  ٠نظم التكالیف
  : التكالیف على نوعین من المقومات ویرتكز تطبیق نظام

  :مقومات رئیسیة: ًأوال
ي ل ف ام وتتمث ق نظ ة لتطبی ات الضروریة و الالزم ن المقوم  مجموعة م

داھا اب إح ستھدفة وغی ة الم ام التكلف ق النظ وق تطبی ك  یع ضم تل وت
  :المقومات تسعة مقومات ھي

 ٠مصفوفة نشر وظیفة الجودة  .١
  ٠تحلیل المنافسین  .٢
 ٠ھندسة القیمة  .٣
 ٠ للتكلفة التحلیل الوظیفي .٤
 ٠جداول التكلفة  .٥
 ٠تحلیل تكلفة العملیات  .٦
 ٠تحلیل تكلفة مكونات المنتج  .٧
 ٠التخطیط طویل األجل للمنتج و للربح  .٨
   ٠ التكلفة  التصنیع و التجمیع و التصمیم من أجلالتصمیم من أجل .٩



 
 

 عالء ریاض 2

  :مقومات فرعیة: ثانیا
يو ة تتمثل في مجموعة من المقومات الت ق نظام التكلف ستخدم لتطبی  ال ت

ستخدم  ا ت سب ولكنھ ستھدفة فح يالم ات المختلفف شآت  العملی ة للمن
  : مقوم كما یلي١٤ وتضم تلك المقومات الصناعیة و تتضمن اآلتي

  ٠لطاقات اإلنتاجیة مقاییس ا .١
 ٠ختبار العملیات ا .٢
 ٠تحلیالت القدرة اإلنتاجیة و الضیاع و الفقد  .٣
 ٠تصنیف الموردین  .٤
 ٠التصمیم و التصنیع بواسطة الحاسب  .٥
 ٠إدارة تكالیف األنشطة  .٦
 ٠تحلیل باریتو  .٧
 ٠تحلیل أشكال و أسباب الفشل فى أداء العمل  .٨
 ٠نماذج الصنع و الشراء  .٩

 ٠نحدار التحلیل ا .١٠
 ٠رتباط الیل اتحل .١١
 ٠تحلیل صافى القیمة الحالیة  .١٢
 ٠نخفاض التكلفة تحلیل ارتفاع و ا .١٣
 ٠تحلیل التمایز  .١٤

ق نظام  داھا یعوق تطبی اب إح سیة ألن غی ات الرئی ًونظرا ألھمیة المقوم
سیة دون فسوف یكتفيالتكالیف المستھدفة  ات الرئی  الباحث بشرح المقوم

ات الف ك ألن المقوم ة وذل ى المقومات الفرعی أثیر محدود عل ة ذات ت رعی
  ٠نظام التكالیف المستھدفة 

  
  



 
 

 عالء ریاض 3

 :المقومات الرئیسیة 
 :مصفوفة نشر وظیفة الجودة .١
     

  حتیاجات  وھى عبارة عن منھج تخطیطي یستخدم لترجمة ا
   وتساعد ٠    المستھلكین داخل المصفوفات المحددة للمنتج 

   لمنتج الذية في تحدید مكونات ا    مصفوفة نشر وظیفة الجود
   وصفھا یمكنو الخدمة التي یراد تقدیمھا والتي    یتم تصنیعھ أ

      بأنھا مرتفعة الثمن بالنسبة للمنتج أو مقدم الخدمة وتعد 
  نخفاض حجم المبیعات بحیث تقدم للمنتج     السبب المباشر في ا

      أو مقدم الخدمة المعلومات الالزمة لتحدید مناطق اإلنتاج أو 
   یمكن خفض تكالیفھا دون المساس بمتطلبات التصمیم التي    

  ٠    ورغبات المستھلك 
   : مجموعة من المصفوفات وھم كما یليویعتمد ھذا المدخل على

یط   صفوفة التخط ي:م صفوفة ف ذه الم ساھم ھ ال  وت  إدخ
يمت فات الت ي المواص ات المستھلك ف ة طلب د رقاب ا عن د علیھ  یعتم

 ٠مستھلك المنتج بما یحقق رضاء ال
ي ترجمة مخرجات : مصفوفة النشر  وتساھم ھذه المصفوفة ف

ي صمصفوفة التخطیط في ا ف ة یجب توافرھ  ورة مواصفات معین
 ٠مكونات المنتج 

ودة   ة الج رائط رقاب ي :خ ا ف ل دورھ ق ویتمث ن تحق د م  التأك
اج  ات اإلنت ك خالل عملی المواصفات المحددة لمكونات المنتج وذل

 ٠المختلفة 
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 یجب ث یتم تحدید متطلبات التشغیل التيحی:التشغیل تعلیمات  
د مرالا يلتزام بھا عن ة ف شغیل و الممثل ة مخرجات الت  أجزاء اجع

 ٠ومكونات المنتج وكذلك اإلجراءات الالزمة لتنفیذ ذلك 
   :یفة الجودة أربعة خطوات رئیسیة ھيولمدخل نشر وظ
ى  وة األول ة ا: الخط صفوفة العالق د م ةالتحدی یرتباطی ن  ب ال م ن ك

  ٠متطلبات المستھلكین ومتطلبات تصمیم المنتج 
شأة ومنتجات : الخطوة الثانیة  ة للمن إجراء المقارنة بین المنتجات الحالی

صمیم  ات ت ستھلكین و متطلب اء الم ث إرض ن حی سة م شآت المناف المن
  ٠المنتج 

  ع أھداف ومتطلبات تصمیم المنتج في صورة كمیة وض:الخطوة الثالثة 
ة الخطوة  ات:الرابع د أولوی ي تحدی دھا ف سابق تحدی داف التصمیم ال   أھ

  ٠الخطوة السابقة 
                                                                      

  :تحدید مصفوفة العالقات المتبادلة : الخطوة األولى 
ایتم البدء بتحدید متطلبات ال: ًأوال  ك المتطلب م إدراج تل يمستھلك ث  ت ف

ة ات المتبادل صفوفة العالق ب م د جوان ا ی ، أح ب كم ع وترتی تم وض
ي ةمتطلبات التصمیم ف ات المتبادل ا من مصفوفة العالق ة العلی ي الجھ   ف

  ٠شكل أعمدة 
ات الثم یتم تحدید عالقة ودرجة ا :ًثانیا  رتباط بین كل متطلب من متطلب

ي یمكالتصمیم وبین كل ن أن تكون  متطلب من متطلبات المستھلك والت
ي صور ف دى ال ة (  إح ة موجب ة –قوی عیفة موجب البة – ض عیفة س  – ض

ي) قویة سالبة  د ف دبما یفی ي تحدی ات الت ة و المتطلب  یجب  العوامل الفنی
  ٠التركیز علیھا عند تصمیم المنتج ألنھا تؤثر على رضاء المستھلك 

  :تحلیل منتجات المنشآت المنافسة : الخطوة الثانیة 
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تم تحد ث ی ذيحی تج ال سة للمن ات المناف د المنتج ھ ی شأة بإنتاج وم المن  تق
ومقارنة نتائج المنتجات المنافسة بنتائجھ من حیث متطلبات المستھلك و 

شأة  ب المن شآت المتطلبات الفنیة للتصمیم وبناء على ذلك یتم ترتی و المن
  ٠ ٥ وحتى ١ من المنافسة بمقیاس تدریجي

  : صورة كمیة يتحدید األھداف ف: لخطوة الثالثة ا
صمیم  ات ت ن متطلب ب م ل متطل ستھدفة لك ددة وم ات مح د كمی تم تحدی ی
المنتج و تلك األھداف یجب تحدیدھا بعد دراسة كمیات متطلبات تصمیم 

  ٠منتجات المنشآت المنافسة 
  :ترتیب أولویات أھداف التصمیم : الخطوة الرابعة 

ي ون من ا بمجرد تحدید أھداف التصمیم ف ة یك ة صورة كمی م معرف لمھ
ذي ھذه األھدافأي م ال ھ ث ذي یلی م ال ة ث ر أھمی ھ   أكث د ٠٠٠یلی خ ویفی ال

ي ك ذلك الترتیب ف ق تل الزم لتحقی ود ال ن المجھ د األقصى م د الح  تحدی
ین كما یفید ذلك الترتیب في٠األھداف  ارض ب  إیجاد حل وسط لحل التع

ارض ل التع دفین مث يھ شأة ف ب المن دما ترغ ر عن ذي یظھ ادة  ال  زی
 ومن ھنا تظھر ضرورة ٠إمكانیات المنتج مع ضرورة تخفیض التكلفة 

يتحدید أولویات أھداف  دف ف ة كل ھ ا یعكس أھمی ق التصمیم بم  تحقی
ب  تم ترتی وف ی ستھلكین وس اء الم اس رض ستھلكین بمقی ات الم متطلب

ي١٠ – ١ من تدریجي د ف ھ توج   ثم یتم حساب وزن لكل عالقة ارتباطی
  ٠رابطة مصفوفة العالقات المت

  :مزایا مدخل نشر وظیفة الجودة 
 ٠تحقیق میزة تنافسیة للمنشأة  
 ٠  عن المنتجزیادة درجة رضاء المستھلكین 
 ٠زیادة الحصة السوقیة للمنشأة  
 ٠تعظیم األرباح  
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   :المنافسینتحلیل  -٢
     
ك بدراسة مستویات  "  شأة وذل وھو عبارة عن تحقیق میزة تنافسیة للمن

ش ي األداء للمن ة ف سین الممكن اطق التح د من رض تحدی سة بغ آت المناف
  ٠" المنتجات و الخدمات التي تقدمھا المنشأة 

ي عشر  سین ف ھذا و یمكن تحدید الخطوات التنفیذیة لمفھوم تحلیل المناف
  :خطوات كما یلي 

اییس األداء  .١ د مق شأة و تحدی ین المن ة ب ا للمقارن ذ أساس ي تتخ الت
 ٠المنشآت المنافسة 

شأة داخل تحدید  .٢ ین المن ا و ب ة بینھ تم المقارن أفضل المنشآت التي ی
 ٠نفس الصناعة 

 ٠اختیار فریق تحلیل المنافسین  .٣
 ٠تحدید طرق جمع البیانات  .٤
ا  .٥ ي لھ شأة الت ارة المن سین بزی ل المناف اص بتحلی ق الخ ام الفری قی

 ٠بالسوق أفضل أداء موجود 
 ٠وق تحدید فجوة األداء بین المنشأة و أفضل منشأة بالس .٦
 ٠رسم خطة للتحسین و أھداف التطویر  .٧
 ٠ ) ٨( تنفیذ الخطة السابق تحدیدھا في الخطوة رقم  .٨
 ٠قیاس و مراجعة التحسن في األداء  .٩

 ٠إعادة ھذه الخطوات مرة أخري  .١٠
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ل  وم تحلی ل لمفھ س مراح اك خم بق أن ھن ا س ث مم ص الباح ویخل
  :المنافسین وھي 
  :التخطیط : المرحلة األولي 

ة الھدف من ي مقارن ة ف د علی ذي یعتم ُ ھذه المرحلة ھو تحدید األساس ال
  أداء المنشأة بأداء أفضل منشأة موجودة في السوق وما ھي البیانات التي 

   ٠سوف یتم تجمیعھا 
  :ھناك ستة أنظمة یتم تنفیذھا خالل ھذه المرحلة ھي 

 ٠ للمقارنة عتماد علیةالتحدید األساس الذي یتم ا .١
 ٠ھلكین الذین تتعامل معھم المنشأة ومتطلباتھم تحدید نوعیة المست .٢
 ٠تكوین فریق لتحلیل المنافسین  .٣
 ٠تحدید مقاییس األداء  .٤
 ٠تحدید المنشأة التي سوف تتخذ نتائجھا أساسا للمقارنة  .٥
 ٠تحدید طریقة جمع البیانات  .٦

  :جمع المعلومات : المرحلة الثانیة 
ة دھا لمرحل سابق تحدی ة بعد االنتھاء من األنشطة ال دأ مرحل یط تب  التخط
  :جمع المعلومات والتي تعتمد على المصادر التالیة 

 ٠الجرائد الیومیة  
 ٠التقاریر السنویة  
 ٠الوثائق الحكومیة  
 ٠البحوث و المقاالت  

  :التحلیل : المرحلة الثالثة 
ذا  شكل لھ ق ی ات بواسطة فری ك البیان ل تل تم تحلی ات ی بعد جمع المعلوم

ین " یل المنافسین فریق تحل" الغرض یسمى  د فجوة األداء ب ثم یتم تحدی
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ك  صناعة وتل س ال ل نف شأة داخ ضل من شأة وأداء أف الي للمن األداء الح
  :الفجوة یمكن أن تظھر بإحدى الصور التالیة 

ة   ل : موجب وم بتحلی ي یق شأة الت ان أداء المن ا إذا ك ة م ي حال ف
 ٠المنافسین أصغر من أداء أفضل منشأة في نفس الصناعة 

ر من أداء أفضل :البة س  شأة أكب ان أداء المن ا إذا ك  في حالة م
 ٠منشأة داخل نفس الصناعة 

فریة   ع أداء :ص ساوي م شأة مت ان أداء المن ا إذا ك ة م ي حال  ف
 ٠أفضل منشأة داخل نفس الصناعة 

   :التنفیذ : المرحلة الرابعة 
ع  تم وض ة ی ذه المرحل ي ھ رح ف ة و المقت ل المختلف دائل الح ن ب دد م ع

ع أداء  شأة م ساوي أداء المن ى یت وة األداء حت ى فج ضاء عل ذھا للق تنفی
ویستلزم ذلك تحدید عدد من األھداف ، أفضل منشأة موجودة في السوق 

ة  وة األداء الحالی ى فج ضاء عل ا للق ب تحقیقھ ي یج ذ ٠الت ك تنفی ي ذل  یل
اس البدیل المقترح و الذي تم اختیاره للقضاء على فجوة ا تم قی م ی ألداء ث

ك األداء باألھداف  ة ذل تم مقارن رح وی ذ الحل المقت د تنفی أداء المنشأة بع
  ٠السابق تحدیدھا لمعرفة درجة تحقیق تلك األھداف 

  :مراجعة وتحدیث األھداف : المرحلة الخامسة 
ك  ذ وذل ة التنفی ي مرحل ا ف صول علیھ م الح ي ت ائج الت صر النت تم ح ی

دم ة التق ى درج وف عل ك األداء للوق ة ذل ألداء ومقارن دث ل ذي ح  ال
 ثم یتم مراجعة و تعدیل األھداف المحددة من ٠باألھداف المحددة مسبقا 

دة و  سین في ظل ظروف السوق الجدی ل المناف ق تحلی قبل بواسطة فری
شأة ، المتغیرة باستمرار  ومنھا ظھور منشأة لھا أداء أفضل من أداء المن

اس ل ا كأس د علیھ ان یعتم ي ك دیل الت دیث و تع ستوجب تح ا ی ة مم لمقارن
  ٠تلك األھداف 
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ل  ھذا ویمكن قیاس المنافع التي یتم الحصول علیھا باستخدام مفھوم تحلی
  :المنافسین بمقاییس أداء متعدد یمكن حصرھا في اآلتي 

  :مقاییس مالیة وتشمل: أوال 
 ٠مقدار خفض التكلفة  
 ٠مقدار الزیادة في المبیعات  
 ٠المحقق للمنشأة الزیادة في الدخل  

  :مقاییس غیر مالیة وتشمل : ًثانیا 
 :مقاییس غیر مالیة كمیة وتشمل  .١

 ٠زیادة اإلنتاجیة  
 ٠التحسن في الجودة  
 ٠خفض نسبة التالف و المعیب في اإلنتاج  
  ٠زیادة أو سرعة طرح المنتج في السوق  

  :مقاییس غیر مالیة وصفیة و تشمل  -٢  
 عن منتجات المنشأة زیادة درجة رضاء المستھلكین  
 ٠زیادة البدائل المختلفة المقترحة لحل أي مشكلة  
 ٠سھولة اتخاذ القرارات  
 ٠إرساء مبدأ المشاركة داخل المنشأة  

ین نظام  ة ب د العالق ي توحی سین ف یمكن االستفادة من مفھوم تحلیل المناف
شاط  ة الن بة تكلف لوب محاس ستھدفة وأس ة الم دم  (ABC)التكلف ث یق حی

وم  ات مفھ وم معلوم ذا المفھ ستعین بھ ي ت شأة الت سین للمن ل المناف تحلی
  :مفیدة عن نواحي متعددة منھا على سبیل المثال 

 ٠تحدید األنشطة الرئیسیة التي تؤثر في التكلفة  .١
 ٠تحدید أوعیة التكالیف الرئیسیة  .٢
 ٠جمع معلومات عن محركات التكلفة  .٣
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 ٠ تحلیل العملیات و التكالیف المرتبطة بكل عملیة .٤
 ٠تحدید مجاالت التحسین المختلفة الممكن تنفیذھا  .٥
الیف  .٦ ك التك تج و تل ة للمن ي تضیف قیم الیف الت د كال من التك تحدی

 ٠التي ال تضیف أي قیمة لھ 
  
  
   :ھندسة القیمة  -٣
  

 لتعظیم قیمة المنتج عن طریق ھي عبارة عن طریقة أو أسلوب لتعظیم
لمنتج وذلك من أجل تنفیذ أفضل ار التصمیم و التركیب الداخلي لاختب

البدائل المطروحة لتصمیمھ بالشكل الذي یحوز رضاء المستھلك 
النھائي للمنتج كل ذلك عند أقل تكلفة ممكنة للمنتج مع عدم اإلخالل 

  ٠بجودة المنتج 
ًوأیضا عبارة عن اختبار منتظم للعناصر التي تؤثر على تكلفة المنتج 

ئل متعددة لتحقیق غرض محدد عند مما ینتج عنة طرق مبتكرة وبدا
  ٠مستوي الجودة المطلوب وھو الوصول إلى التكلفة المستھدفة 

ویلزم لھندسة القیمة وضع خطة عمل وھي عبارة عن سلسلة من 
  : وتلك الخطوات تتمثل في ثالث خطوات رئیسیة ،الخطوات المتتابعة

 ٠التعریف بالوظائف  .١
 ٠تقییم الوظائف  .٢
 ٠المقترحة تحدید بدائل التحسین  .٣
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  :التعریف بالوظائف : أوال 
الھدف من التعریف بالوظائف ھو دراسة الوظائف المستھدفة من أجل 

، تحدید الغرض من كل وظیفة وكذلك تحدید مواصفات كل وظیفة
  :وتنقسم تلك الخطوة إلى 

 :حیث یتم تجمیع معلومات عن االحتیاجات التالیة:تجمیع المعلومات  .١
 وتشمل متطلبات األداء و األمان و اللون :كالمستھلاحتیاجات  

 ٠و الشكل 
 وتشمل مناطق البیع وحجم مبیعات :المبیعاتاحتیاجات  

 ٠المنشآت المنافسة وأسعار بیع المنشآت المنافسة 
 وتشمل مستویات األداء المطلوبة و :التصمیماحتیاجات  

 ٠الوظائف الممكن إضافتھا للمنتج 
ولوجیا العملیات و المواد الخام  وتشمل تكن:التصنیعاحتیاجات  

 ٠و األجزاء التي یتم شراؤھا من الخارج 
 وتشمل التعبئة و التغلیف و التخزین و :التوزیعمتطلبات  

 ٠النقل 
 وتشمل جمیع اإلجراءات الالزمة لتحقیق :متطلبات التكلفة  

 ٠التكلفة المستھدفة 
تنفیذ أنشطة یھدف إلى دراسة المنتج المطلوب : التعریف بالوظائف  -٢

ًھندسة القیمة لھ ودراسة أجزاء ذلك المنتج أیضا وذلك لتحدید مسمیات 
الوظائف وتوصیف كیفیة عمل كل وظیفة یھدف إلى التمییز بین 

وكذلك إمكانیة اقتراح ، الوظائف الضروریة وغیر الضروریة للمنتج 
  ٠أفكار مستحدثة لوظائف جدیدة یمكن إضافتھا لھذا المنتج 
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 حیث یتم ترتیب الوظائف التي تم تحدیدھا :الوظائف ترتیب  -٣
بالخطوة السابقة بصورة توضح العالقة اإلرتباطیة بین تلك الوظائف 

  ٠" شجرة عائلة الوظائف " وبعضھا البعض وھذا الترتیب یطلق علیة 
  :تقییم الوظائف : ًثانیا

كلفة تھدف إلى القضاء على الفجوة بین كال من التكلفة المستھدفة و الت
  :يمما یستلزم إجراء ذلك على ثالث مراحل فرعیة ھالمقدرة للمنتج 

 ٠حساب التكلفة المستھدفة لكل وظیفة من وظائف المنتج  .١
 ٠حساب التكلفة المقدرة لكل وظیفة من وظائف المنتج  .٢
حساب قیمة الخفض المستھدف في تكلفة كل وظیفة من وظائف  .٣

 فة المستھدفة والتكلفة المقدرةالمنتج و الذي یتمثل في الفرق بین التكل
  

  :تحدید بدائل التحسین المقترحة : ًثالثا
و تقییم الوظائف یلزم تحدید ، بمجرد االنتھاء من التعریف بالوظائف 

بدیل مقترح للتحسین من المنتج والذي یؤدى تنفیذه إلى الوصول لتكلفة 
الل إتباع وذلك من خمقدرة تتساوى مع التكلفة المستھدفة للمنتج الجدید 

  :المراحل الثالثة التالیة 
 ٠حصر البدائل المقترحة لتحسین المنتج  .١
 ٠تقییم كافة البدائل المقترحة للتحسین  .٢
اختیار البدیل األفضل للتحسین في المنتج الجدید و الذي یحقق  .٣

 ٠التكلفة المستھدفة 
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ھى وفي إطار ھندسة القیمة فإن التكالیف یمكن تبویبھا إلى عدة أنماط و
  :كما یلي 

 ٠التكالیف المھندسة  .١
 ٠التكالیف االختیاریة  .٢
 ٠التكالیف الملزمة  .٣
 وھي عبارة عن التكالیف التي یمكن ھندسة :المھندسة التكالیف :أوال

 أي یمكن إخضاعھا ألصول الفن الھندسي من إحكام و دقة ٠تقدیراتھا 
  ٠و ترابط في العالقات محدد وواضح 

 وھي عبارة عن تلك التكالیف التي یمكن :یةاالختیار التكالیف :ثانیا
تغییر أو تعدیل مقدار ما یتم إنفاقھ من التكالیف االختیاریة وفقا لما تراه 

  ٠أو تختاره اإلدارة ویفسر ذلك سبب تسمیتھا بالتكالیف االختیاریة 
 وھي عبارة عن عناصر التكلفة التي ال یمكن :الملزمة التكالیف :ثالثا

 القصیر بسبب االلتزامات الناتجة عن التكلفة و الذي تغییرھا في األجل
  ٠تم االرتباط بھ في الماضي 

  
المزایا المترتبة على استخدام ھندسة القیمة والذي نحصل من على 

  :التكلفة المھندسة للمنتج و التي تتلخص في 
یترتب على التكلفة المھندسة تخفیض حجم البیانات المطلوب جمعھا  .١

لیومیة الالزمة لتسجیل تلك البیانات وكذلك الحد و الحد من قیود ا
 ٠من مجموعة األنشطة الالزمة لإلنتاج 

تحقق التكلفة المھندسة االرتباط بین وظائف المنتج وتكالیف تلك  .٢
 ٠الوظائف مما یؤدى إلى تحدید تكلفة المنتج بصورة دقیقة 
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إن استبعاد التفاصیل اإلنتاجیة غیر الضروریة والتي ال تضیف أي  .٣
قیمة للمنتج تمكن محاسبي التكالیف بالمنشأة من تحلیل التكالیف 

 ٠بعمق ودقة أكبر عن طریق توفیر الوقت الالزم لذلك 
تساعد التكلفة المھندسة على ارتفاع جودة التخطیط بالمنشأة عن  .٤

طریق زیادة التفھم لتحدید متطلبات المنشأة من الموارد و التقدیر 
بیر تلك الموارد وكذلك تحدید الوقت السلیم للنقدیة الالزمة لتد

 ٠المناسب للقیام بعملیات الشراء 
التكالیف المھندسة ال یمكن استخدامھا بالمنشأة التي تستخدم نظام  .٥

 ولكنھا تناسب المنشأة التي یطبق ،ربحًالتكلفة مضافا إلیھا ھامش 
 ٠بھا نظام التكلفة المستھدفة 

 
  : التحلیل الوظیفي للتكلفة -٤
  
عن أحد األسالیب الفنیة إلدارة التكلفة و التي یتم استخدامھا ھو عبارة و 

بغرض الوصول إلى التكلفة المستھدفة وذلك بالتركیز علي تكالیف 
مكونات المنتج الذي یتم إنتاجھ أو الخدمة التي یتم تقدیمھا من منظور 

  ٠أنھا وظیفة ولیست تكلفة بحتة 
تحلیل التكلفة المستھدفة للمنتج إلى یركز التحلیل الوظیفي للتكلفة على 

  ٠وظائف ھذا المنتج ثم بعد ذلك إلى مكونات المنتج 
وجدیر بالذكر أن التحلیل الوظیفي للتكلفة یھدف بالدرجة األولى إلى 

ًتحسین ربحیة المنشأة ولتحقیق ذلك فھو یقوم على خفض التكلفة وأیضا 
لمنتج قد یترتب تحسین أداء المنتج عن طریق إضافة وظائف جدیدة ل

علیھا ارتفاع تكلفة المنتج ولكنھا في النھایة تؤدى إلى زیادة حجم 
وبالتالي زیادة ربحیة المنشأة من أجل ذلك یتم االستعانة ، مبیعاتھ 
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والذي یشكل من أعضاء یمثلون األقسام " بفریق للتحلیل الوظیفي"
 –ندسة  الھ– المشتریات – اإلنتاج –المحاسبة " المختلفة للمنشأة 

 حیث یعمل ھذا الفریق على تحقیق أھداف ٠"  التسویق –التصمیم 
أو خفض % ٣٠معینة منھا على سبیل المثال خفض وزن المنتج بنسبة 

  ٠مع عدم اإلخالل بالجودة % ٢٠تكالیف المنتج بنسبة 
  

  :یلزم لتطبیق التحلیل الوظیفي للتكلفة توافر أداتین رئیسیتین ھما 
 ٠جداول التكلفة  .١
 ٠ام محاسبة تكلفة النشاط نظ .٢

  
  
  
  

  إلى اللقاء في الجزء الثاني من التكالیف المستھدفة
  مع خالص تحیاتي وتقدیري 

  عــــــــالء ریـــــــــاض
alaa_reyad2000@yahoo.com  


